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1703. évi szeptember 14-én nagy riadalom volt
Selmecbányán.
E napon érkezett hire annak, hogy Ocskay brigadéros Rákóczynak 2000 katonájával Korpona városát,
mely azonnal meghódolt, megszállotta és Selmecbányát,
ha nem igy cselekedne, tűzzel és vassal való (»mit Feuer
und Schwert«) elpusztítással fenyegeti. — Hire jött an
nak is, hogy Ocskay két selmeci polgárt, Dianovszky
Sámuelt és Privizer Pált elfogta.
1
A mint megszólaltak a régi 1572. évből való »Kriegsdefension«-ból ismert vészlövések és más vészjelzések,
összesereglett a városi polgárság s az egész lakosság a
Magasházban (»in Höchen haus«) ahol az akkori biró,
Lemoni György Henrik tudtul adta a sokadalomnak a
veszélyt, mely a várost fenyegeti és miután — úgymond
— a császári katonaság (»Kays. Militär Völker«) távol
van, hogy e várost e kritikus időben megvédelmezné,
ajánlja, hogy Rákóczynak a polgárság meghódoljon, erről
Ocskayt Korponán azonnal értesítse és felkérje, hogy
kiküldendö megbizottaival a város átadásának módozatát
állapítsa meg.
A biró ezen indítványa egyhangúlag el is lett fo
gadva és az idő közben már is ide érkezett néhány
hadnagy (»einige Hadnagyén undt Gemeine«) előadták
Ocskay feltételeit, melyek teljesítése mellett a várost
megkíméli. Ezek szerint 2000 r. frtot kellett Rákóczynak
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és 200 r. frtot Ocskaynak fizetni hadisarcul. A város
vagyonos bányapolgárai a pénzt azonnal össze is adták,
mint a német nyelvű tanácsi jegyzőkönyvek, melyeket
eredeti forrásul használtam fel írják = »anticipato« és
úgy, hogy ezen összeg az összes polgárok közt később
»repartiroztatni« fog.
Ezzel a város minden kártól és balesettől megmenekedett, sőt Ocskay azt meg sem szállotta. Érde
kesnek tartom a jegyzőkönyv erre vonatkozó részét
német eredetiben közölni, mely igy hangzik: »womit die
Stadt vor allen Schaden undt Unfall unversehrt, auch
so gar mit keiner Manschaft besehrt gebliben, sondern
solche weiter nacher Lewentz gezogen ist.«
Szeptember 27-én azután ide érkezett Géczy Zsigmond mint Rákóczy fejedelem biztosa, kit nagy pom
pával fogadtak és ki a kamarai — kamara grófi bánya
ügyek — feletti főfelügyelettel lett a fejedelem által
megbízva.
Alig utazott el a formális bemutatkozás után Géczy,
máris október 1-én Eötvös István és Zabereczky László
Rákóczy fejedelem komiszáriusai több katona tiszttel és
katonával jöttek Selmecbányára, hogy a tanácsot és a
város minden lakosát a — »Hommagium Fidelitatis«
— a hűség esküjére feleskessék. Ez a városházán a biró
és tanácstagok, valamint a nevezett kommiszáriusok
jelenlétében ünnepélyesen meg is történt.
A kommiszáriusok és a katonák akkori itt tartóz
kodásáról jellemzöleg ezt Írja a tanácsi jegyzőkönyv:
»Disen Commissaren undt all andern Oficiren, so mittels
etwa anher kommen, oder durchpassirten muste Vor
nehme Praesent, undt alles was Sie mehr immer ver
langten, gereichet werden, so dass fast niemandt mehr
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von Stadt Inwohner mit silberne Knöpfe erscheinen
dürfte.«
(A komiszáriusoknak és tiszteknek drága ajándé
kokat kellett adni és a mit csak kívántak, úgy, hogy
a lakosok közül majdnem senki sem mert ezüst gom
bokkal megjelenni.)
Október 5-én a fejedelem biztosai tanácsára elha
tároztatott, hogy a város törhetetlen hűségéről Rákóczyt
Tokajban kiköldöttek által is biztosítani fogja és e cél
ból kiküldöttek — »um auch die Submission zu notificiren« — Rochser János Frigyes és az akkori aljegyző,
Fabriczy Jakab. — Ezek küldetésükben el is jártak és
a fejedelem biztosai és katonái a várost elhagyták.
November 1-én ismét nagy riadalom volt a város
bán, mert hire jött annak, hogy Schlik gróf, császári
generális Léva mellett Rákoczy hadait megverte és kö
zeledő félben van. Ezt igy Írja a jegyzőkönyv: »General
Graf v. Schlickk mit einig. Kays, macht in anzuge wäre,
mit denen Rákoczyschen zu Leventz eingetroffen, und
dieselbe in die Flucht gejakt hette undt wäre von Ihr.
Gnaden Hernn Oberst kammer Grafen unter der Handt
geratten worden, dass die Stadt sich bei Zeiten, und
zwar noch zu Leventz durch Deputirte Seiner Exei. insinuiren undt in Kays. Devotion wiederumb ergeben
mechte.« A selmeciek erre gyorsan köpenyt forgatva,
Schlick generálishoz küldték Lemoni bírót a város, Khünberg könyvelőt és Zweig bányamestert a kamara, nemes
Schmidegg Mátyást, dr. Lángot és Rochser Frigyest a
bányapolgárság és többeket a lakosság részéröl azon
megbízatással, hogy a császáriaknak meghódoljanak és
kérjék a generálist, hogy a császár előtti legmélyebb és
leghübb »Devotiojukat« kegyeskedjék bejelenteni.
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íme az akkori selmeciek kétszinüsködése — Rákoczy fejedelemnek tett hűség esküjök daczára! — Ez
volt azután mint látni fogjuk, alapos oka annak, hogy
e köpenyegforgatást megtudó Bercsény később a várost
teljesen elakarta pusztítani és csak nagy áldozatok és
újbóli hűség eskü árán menekülhetett meg, a legmélyebb
meghunyszkodással, ettől e város. — De ha igazoltnak
látjuk is Bercsény eljárását e várossal szemben, más
részt mégis fontolóra kell venni azt is, hogy az akkor
még magán kézen levő kincset, a gazdag bányászatot
féltve őrizték, mint jólétük forrását és fentartóját e vá
ros polgárai, és kétszínű cselekedetük motívuma nem
annyira nemzeti meggyőződésükben, mint inkább ön
fenntartási ösztönükben, a bányászat és vagyonuk pusz
tulásától való félelmükben keresendő.
Igaz, hogy Schlick győzelme után a tanácsi jegyző
könyvek már csak mint »die Rebellen« írnak a Rákoczyakról és némi örömmel emlékeznek meg a császáriak
sikeréről, ámde ez az öröm nagyon rövid ideig, nehány
napig tartott csak; mert már november 17-én hír érke^ zett a Zólyomba utazott fökamara gróf, báró Hellenbach
Jánostól, a császáriak vereségéről, ki sürgősen ajánlotta,
i hogy Bercsényhez egy deputacio küldessék, mely a vái rosnak kétszínű eljárását valamiképpen kimentse és
\pardont esedezzen a város részére. Az Írásban benyúj
tandó kérelmet, javaslata szerint, azzal lehetne indokolni,
hogy hiszen e város azonnal meghódolt Rákoczynak,
de a császáriak közeledtével ismét a másik oldalról ju 
tott nagy veszedelembe, és féltve bányáit, kényszer hely
zetében hodolt meg a császáriaknak is. Végül ezt írja
Hellenbach: »Es ist auch rathsam, dass mann den Ber-
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csény gedachtermassen umb protektion und Salva quardia ersuchen solle.«
November 15-én Zólyom mellett Forgáchot, a ké
sőbb Rákoczy pártjára állott, de akkor még császári
generálist a Rákoczyak megverték. Lang, az Obrist
Goldschaider, Lorberer, Kharass, Waldtreich, Grueber,
Hokhe, Dr. Lang, Armbruster, Reidthardt és Hentaller,
mint szükebb körű bizottság megbízásából és egyetér
tésével a selmeci akkori főjegyző által megszerkesztett
kérvényt Bercsény táborába vivő két drabantot — (maga
a deputacio még nem mert elmenni, pedig ők voltak
azzal megbízva, hogy a folyamodást Osztroluczky révén
a generálissimus kezébe juttassák) elfogták; november
18-án éjjel megérkezett a hir, hogy Bercsény 3000 em
berrel e várost, minden kegyelem nélkül (»ohne aller
Barmherzigkeit zu verherren«) el fogja pusztítani . . .
E hírek érkeztére az egész lakosság jajveszékelve talpon
volt és gyorsan még azon éjszaka Lorberert és Piroltot
a tanács, Poscht és Zweig bányamestert a kamara és
30 polgárt a lakosság részéről — (mint kevésbbé kompromitáltakat) — Bercsényhez küldték kegyelmet kérni.
Bercsényi e deputaciot először nem is akarta fogadni.
Végre meghallgatta őket és Lorberert, Zweigot és
Poscht visszatartván (»welche als Geissei daselbst in
Arest behalten worden«) Becskeházyt, mint biztost száz
lovassal (»100 mann von der Cavallerie«) és a deputa
cio többi tagjaival Selmecbányára küldte azzal, hogy ha
feltételeit a város nyomban nem teljesítené, elpusztítja.
November 20-án esten érkeztek meg Becskeházy
és a többiek Selmecbányára és a lakosság tüstént a
Magasházba lett alarmirozva.
Itt azután a deputáció eljárásának eredményéről
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és Bercsényi feltételeiről roppant érdekesen számolt be
Pirólt Ignác a deputácio egyik előkelő tagja. — A ta
nácsi jegyzőkönyvben kimerítően beírt eme beszámoló
ból közlöm, hogy Bercsényi sehogy sem akarta a deputációt fogadni és ragaszkodott azon immár kiadott pa
rancsához, hogy a hűtlen, kétszínű várost fel kell dúlni.
Végre Ocskay és Schröter közbenjárására, (»auf Inter
position Hernn Oeskays undt Hernn Schröters«) »Caroli«
generálishoz utasittattak, ki előtt midőn a város két
színű eljárásának mentségéül felhozták, hogy csak bá
nyáikat féltették és ezeket akarták az ország részére
megmenteni, Károlyi azt válaszolta: »dass ein einziges
Tokayer Gebürg alle bergwerckh übertreffete undt dem
Land mehr nutzen als alle Gruben schaffete, folglich
umb der selben willen auf die Stadt gar keine reflection
' zu machen wäre.« (Egyetlén egy tokaji hegy több haszv not hoz és többet ér mint minden bánya és e miatt
1 nem lehetnének tekintettel a városra.) A deputációt
azonban mégis beengedte Bercsényhez.
Bercsény azután, — itt visszaadhatlan szavakkal
— lehordta őket; hűtlen kétszínű, alávaló eljárását a
városnak összehasonlította egy bécsi szabadszeméllyel,
a ki, mig rá nem jönnek, titokban folytatja ledér életét,
de ha rajtakapják szerelmesével és a bírói itélö szék
elé állítják, azzal szabadkozik, hogy erőszak áldozata.
Így a város is, a császáriak erőszakával akarja
kimenteni hazudozó, gyalázatos eljárását, a miért meg
érdemelné, hogy tűzzel és vassal (»mit Feuer undt
Schwert«) kiirtassék. (»vertilget«) Erre nézve a parancsot
ki is adta már. De várakozni akar, váljon a város tüs
tént teljesiti-e a Becskeházy által tudtára adandó felté
teleit, mely esetben még ez egyszer megkíméli a várost.
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Pirolt ezután beszámolójában ismertette a feltételeket,
melyek szerint a »Homagium fidelitatis« még egyszer
leteendő, minden a császáriak által elhelyezett tárgy,
fegyver vagy érték kiszolgáltatandó, két nap alatt 3000
kenyér, 500 ökör, 500 puska (»Flinten«) 200 pár pisztoly
a táborba szállítandó és 200 hajdúnak kék és veres
»mundur« adandó.
E feltételek teljesítését a város összesereglett pol
gársága képtelennek mondta és kérte Becskeházyt, a
fejedelmi bizost, hogy enyhítsen azokon. A biztos eluta
s ító ig válaszolt. Erre Hellenbach báró kamaragróf és
Pirolt Ignác Bercsényhez, a táborba küldettek, enyhébb
feltételek kieszközlése végett; mert 500 ökröt, 3000 ke
nyeret, 200 hajdú ruhát, 500 puskát és 200 pár pisztolyt
nem bír a város 2 nap alatt összehozni, hanem inkább
pénzzel kívánná azt megváltani. Bercsény azután Hel- ^
lenbach és Pirolttal 10000 írtban állapodtak meg. A
110000 frt. azonnal ki is lett fizetve, s ez összegből 2000
frt. a kamara, 1750 frt. a város és a többi a polgár
Ságra esett.
A tuszul fogva tartott Lorberer, Zweig és Posch
erre szabadon bocsájtattak.
Kemény lecke volt ez Selmecbánya városára nézve,
de használt; mert, mint látni fogjuk, majdnem mind
végig 1710-ig — időközökben persze mégis néha-néha
amúgy lavirozgatva — kitartott Rákoczy mellett.
A tanácsi jegyzőkönyvekben pedig ezentúl 1709-ig
sehol sem fordul elő, mint ez időig, »die Rebellen« és
»der Rákoczy«, hanem »die Hochfürstliche Armee« és
»Seine Durchlauchtigster, Hochfürstliche Gnaden.«
Igen érdekes Hellenbach kamaragrófnak, ki e város
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előkelő és hozzá tehetem, rendkívüli üdvös
y történetében
szerepet játszott, ez időben való viselkedése.
Szilágyi Sándor milleniumi magyar története így
emlékezik meg az Ocskay Lászlónak való meghódolás
ról: »Selmecen már julius végén hire járt, hogy Rákoci
és Bercsényi hadai közelednek. A kamarai tisztek egy
része meg is szökött, a másik rész báró Hellenbach
/ János vezetése alatt védelemre készült. De a lutheránu
sok a fölkelökkel rokonszenveztek, a többinek meg inába
szállt a bátorsága. 'A mint szeptember 14-ikén Ócskái
László 40 huszárja megjelent, a város megadta magát.
Hellenbach Rákodhoz csatlakozott s az egész háború
folyamán egyik legbuzgóbb tisztviselője maradt.« (L. A
milleniumi történet V ll-ik kötetének 552-ik lapját.)
Ebből annyi a valóság, hogy csakugyan 1703. évi
szeptember 14-én hódolt meg e város Ocskaynak, úgy,
a mint azt elmondottam. De, hogy a kamarai tisztek
megszöktek volna és Hellenbach védelemre készült, enV nek nyomát a városi levéltárban sehol sem tudtam meg
találni. Hiszen éppen a kamarai tisztek, vállvetve a vá
rosiakkal, vacilláltak ide-oda és mint a hiteles adatok
alapján elbeszéltekböl látható, a különféle irányzatú
deputációkban is részt vettek, mint Zweig bányamester,
Hentaller alkamaragróf, Kühnberg kamarai »Buchhal
ter« stb.
A szeptember tizennegyedikét megelőző időből az
1703. augusztus 1-én tartott tanácsülési jegyzőkönyvben
csupán ez találtatik: »Es seyndt Zeitung eigeloffe.n, dass
der Rákoczy. Tököly, Bercseny, Petroczy mit einer gros
sen macht von Türkhen, Tartaren, Kosakhen, undt an
dere Räuber die gegend umb Káló mit einem Theil be
setzt, mit den anderen aber Warden undt Erlau belagert

-

10 —

habe; dacher soll sich die Bürgerschaft vermög Ihres
Juraments mit gewehr fertig halten.« Tudniilik, hogy
hír érkezett arról, hogy Rákoczy, Tököly, Bercsény,
Petroczy sok törökkel, tatárral, kozákkal és más rablók
kal Kálót megszállta és Nagyváradot és Egert ostromolja;
tehát a polgárság készen álljon, esküjéhez képest a fegy
verkezéssel.
Maga Hellenbach János szereplése is még ez idő
ben kétszínűnek látszik, mert mig Rákocinak mindjárt
meghódolt és azután csakugyan »legbuzgóbb« tisztvise
lője lett, addig a küzdelem bizonytalansága közepette
maga adta »unter der Hand« a tanácsot a városnak két
felé való viselkedésére, mely tanácsát, tekintélyénél fogva,
a polgárság követte is. Ö maga azonban integer maradt.
A kamarai tisztek közül talán egy sem, de a va
gyonos bányapolgárok közül többen ez időben elhagyták
a várost. Ezért követelte Schröter János 1703. évi de
cember 20-án, mint a fejedelem prefektusa (Ihre Hochfürstl Durchl. Praefectus der Bergstädt Fiscal Gütter«),
hogy a város tanácsa konzignálja mindazon javakat,
melyeket a menekültek, és a külömben is az országon
kívül tartózkodók itt hagytak.
Ezeknek itteni földbirtoka és marha állománya erre
összeiratott; de a prefectus ezzel meg nem elégedett,
hanem kívánta, hogy a polgárság eskü alatt kihallgattassék: nem rejtegeti-e, a kivándorlottak ingóságait, vagy
nem tudja-e, hogy az ily ingóságok hol vannak elrejtve;
mert a ki ezt tudva, fel nem fedezi, nem csak jószág,
de életvesztéssel is fog bűnhődni.
A város bírája erre felhívta az összes lakosságot,
hogy a ki ilyesmiről tud, azt azonnal jelentse be, (»We-
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fern jemandt etvas von dergleichen Güttern Weis, umb
mehreres Unglükh zu vermeiden, alles treulich anzeige.«)
Jelentkezett is Jänoky, ki a menekült Lenkémé
nek valamivel adósa maradt és Rochser Frigyes, ki a
várost szintén elhagyott Gerambnak maradt adósa, de
ennek fejében a nevezettnek kézi zálogot adott s ezt
az illető magával vitte. Még Schmidt Frigyes jelentette
be, hogy Kielman házberendezésétől (»Hausrath«) a kulcs
nála van és ö azt bírósági küldöttekkel (»gerichtliche
deputirte inventiren«) leltároztatni fogja.
Ugyan e napon érkezett egy hadnagy vezetése alatt
38 császári katona Zólyomból ide, kik Rákoczyhoz pár
toltak át és kiknek, valamint a többi Rákoczy katonák
nak ellátásáról is a városnak kellett gondoskodnia. E
célból Schallman Illés és Kupka György bízattak meg
a »Kvartiermeister« teendők végzésével.
Érdekes Sréternek ezen meghagyása: »damit Sie
aber dieses Geldt — (az ellátást és a 15 garas heti
zsoldot érti alatta) — nicht vergeblich nehmen sollen,
sie anstatt der Bürgerschaft an die Wacht gestellt wer
den, der Bürgerschaft dadurch zimliche linderung gesche
het . . .« vagyis: hogy hiába a város e katonaságot el
ne lássa, az őrszolgálatot a polgárőrség helyett, a ka
tonaság végezze.
Nyilvánvaló, hogy e tapintatosan megindokolt eny
hítésnek föoka az lehetett, hogy Sréter még akkor sem
bízott a polgárságban, hanem inkább saját katonáiban;
ezért adta át ezeknek az akkorban fontos őrszolgálatot
és ezzel a polgárság kezéből az utolsó katonai ténykedhetést is kivette. Ezen felül később e kedvezményért
a városnak nagyobb »kontribuciot« is kellett fizetnie.
1704. január 7-én bejelentette a biró a belső ta-

-

12 -

nácsnak és a külső tanács és a község megbizottainak
(»den inneren Rath, so wie auch den Herrn Vorreder
von auszeren Rath und von der Gemein«), hogy a kö
zelgő biró választás és tisztujitáshoz a fejedelem, az ös
időktől fogva szokásos királyi kommiszáriusi teendőkkel
Jánoky Zsigmondot bízta meg és a fejedelem kivánja,
hogy a nevezett úgy a fejedelem, mint az egész ország
nevében ilyennek elismertessék. (»In Ihre fürstl. Durchl.
undt des gantzen Landts nahmen erkennet werden
solle.«) Ezen parancsától —»ohngeacht umb abrogirungder
Commission supplicirt worden« — Rákoczy el nem állott.
A fejedelem még az ös időktől szokásos bírói lako
mát is felfüggesztette, a miről az akkori tanácsi jegyző
könyv igy emlékezik meg: (»es sey die Richter Mahltzeit
aufgehoben; dacher bittet Stadtrichter zu discuriren, ob
es bey dieser abstellung od. bey dem alten verbleiben
solle . . .«)
Erre ezt a »resolutum«-ot hozta a tanács: »Weillen
allso verordnet, dass die Richters Mahlzeit, undt die
dabey gebräuchig geweste Deputata abgestellt sein sol
len, so bleibt es dabey, doch stehet es in Herrn Stadt
richters Discretion a u f einen anderen gelegenen Tag
denen Herrn des Raths eine M ahlzeit zu geben.« Ma
gyarul: Ha már el lett tiltva a szokásos bírói lakoma
és a küldöttségek fogadtatása, legyen hát igy; de a biró
diszkréciójában áll egy más alkalmas napon a tanács
tagoknak lakomát adni.
Ezt a megválasztott biró Stephani György meg is
cselekedte 1704. évi április 24-én, azaz szent György
napján, a mikor névnapját ünnepelte, de teljesen úgy,
mint az évröl-évre megtartatni szokott birói lakomát.
Ezt megtiltani nem lehetett.
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Nem tünik-e ki ebből is, mely szívósan ragasz
kodtak a régi selmeci polgárok ősi szokásaikhoz ?
Ezek szigorú betartásától csak a nagyobb hatalom
volt képes őket visszatartani.
1704. február 2-án — mint minden évben e napon
— ment végbe a biró és a tanács tagok megválasztása.
Az 1243. évtől kezdve 1848. évig, tehát hat év
századon át, minden év február 2-án megejtett városi
biró és tanácstagok megválasztásának mindig egyforma
ünnepélyes aktusából itt csak azt akarom megjegyezni,
hogy az 1703. évi február másodiki választásnál nem a
király vagy császár, mint az ezt megelőző választások
nál, hanem Rákóczy fejedelem biztosa Jánoky Zsigmond
gyakorolta az uralkodó megbízottjának jogait és éppen
ezért nem tartom érdektelennek e választással kissé
bővebben foglalkozni és különösen Jánoky megnyitó
beszédjét kivonatban közölni, a mely így szól: Szeret
tem volna, ha kegyelmes urunk, a fejedelem ezen telje
sítendő nehéz szolgálatom alól felmentett volna; mert
jól tudom, hogy ez sokaknak kellemetlenséget és hara
got fog okozni. Kértem is ö fenségét, hogy mentsen fel
ez alól, de a fejedelem nem tágított határozatától (»aber
Ihre Hochfürst. Durchl. von Ihre ersten gnädigsten Re
solution nicht weichen wollen«), sőt még egy külön
parancsban meghagyta nekem, hogy a biró választást
és a többi hivatalok betöltését igazságos módon ellen
őrizzem és vezessem. így hát e parancsnak engedelmes
kednem kell. (»Gehorsambst nachgeben muss.«)
Mindenek előtt, mielőtt még a választás megtör
ténnék, a régi rendet kívánom helyreállítani és azon
tanácstagokat, kik minden ok nélkül elbocsájtattak
(»Verstossen«) ismét visszahelyeztetni, azokat pedig, kik
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minden rend ellenére felvétettek, (»wieder alle Ordnung
eingenommen«) kihagyatni óhajtom. Így ke ll hogy el
foglalják régi állásukat Armbruster Dávid és Reutter
Mátyás, de ki kell hagyni Lemoni Henrik Györgyöt,
Grueber Ignácot, Grosschmidt Kristófot, Hokhe Györgyöt
és Pirolt Ignácot. Kell, hogy a tanácstagok fele részben
evangélikusok (»Evangelischen subjectis«), fele részben
pedig katolikusok legyenek. Ha pedig a katolikus fele
rész másként elérhető nem volea, az esetben a kihagyandóknak jelzetek közül is beválaszthatók egyesek a
tanácsba rendes választás utján, (»so viel zu solcher
helfte Catholischer seits abgängig seyn werden, aus
denen oberzehlter massen suspendirten Herren, durch
ordentliche Wahl undt stimmen widerumbe in den Rath
gezogen werden sollen.«) Visszavonhatatlan határozat
képen ki kell mondanom azonban, hogy Fabricius Jakab
aljegyzőt, ki jó ideig büntetésül elzárva is volt és ki
Schlick császári generálisnak Lévára való érkezte után
Selmecbányán egy kuruc hadnagyot elfogatott, lefegyvereztetett és ütlegeltetett és így ö fenségéhez hűtlen lett,
állásából, bár sajnálom, elbocsájtom. (»des Vicenotariatsambts entsetze.«) Továbbá újból felfogadandó — az
evangélikusok panaszos kérelmére — a minden ok nél
kül elbocsájtott és evangélikus vallásu Pilarik András
pálinka fogyasztási adó ellenőr (»Brandtwein Umbgeldt
Einemehrsz Controlor«) Weisz János Pál őrmester és
Tonhäuser Ferenc tizedes. A feleslegeseknek bizonyult
városi sáfári segéd (»Stadtschaffers-Adjunkt«), a sörházi
inspektorok (»die Bräuhäuser Inspectores«) és a »StadtReutter« — cassiroztassanak (»cassirt werden sollen.«)
— A városi pince kulcsa az őrség Írnokától (»Wachtschreiber«) elvétessék és egy meghízható polgárra bizas-

sék. Az itcési (korcsmáros, »Leitgeb«) alkalmazásoknál
tekintet vétessék érdemes özvegyekre is. A vámpénztárt
(»Mautgeldt«) ismét a város bírája kezelje és nem a kül
tanács valamelyik tagja. A kapudrabantok vámcéduláit
egy polgár ellenőrizze. Minden (»Raittung«) számadás
felülvizsgálat végett a fejedelmi biztosnak jövőre bemu
tatandó.
A hodrusi városi »Verwalter« állása és működése,
a hodrusi polgárok érdekében, revízió és nagyobb ellenés alá veendő stb. stb.
így irányította Jánoky hatalmas enerzsiával és ügyes
tapintattal a város választó közönségét még a választás
megejtése előtt, mely azután e politikus kijelentésével
vette kezdetét: »Seine Comission erstrekhe sich nicht
auf die confirmation des Neuerwählten Herrn Stadt
richters, dacher Er auch der Stadtfreyheyt keinesfalls
praejudicken w ill: undt weiller Ihre Gnaden Herr Baron
v. Hellenbach ebenmassen vor unnöthig erachte, die
Confirmation von seiten der Cammer, wie es bis dato
geschehen zu thun; als soll die Gemein mit Ihrer Wahl •
der alten Ordnung nach fortfahren.« Röviden: Ö — Já
noky — nem akar prejudikálni és mivel az eddigi szo
kás szerinti választási megerősítést a kamara részéröl,
Hellenbach báró sem tartja szükségesnek, a választás a
régi jogok és rend szerint menjen végbe.
Kell-e megmondanom, hogy e biró választás, az
állások betöltése, a többi intézkedések stb. mind a feje
delem és illetve annak komiszáriusa akarata szerint
történt ?
Megválasztatott bírónak Stephani György, kit há
romszor felemeltek és megvivátolták, (»ist Er dräymal
aufgehoben, undt ihm das Vivat zugeruffen worden«).
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A kényszerűségből kétszinü szerepet játszott Lemoni
volt birót még a tanácstagságból is kiszorították.
Keservesen panaszkodik is e miatt a volt biró
Stephani uj bíróhoz írt levelében, melyben a többek köezt írja: »Ich habe mich wohl umb die Stadt der massen
meritirt gemacht, sonderlich in meinen vorigen Zwey
Richterämbtern, in denen ich von den Kuruzen viel erlietten habe, dass ich könne in den Rath gezogen wer
den.« (Annyi érdemeket szereztem a város körül ma
gamnak, különösen két izbeni bíróságom idejében, és
annyit szenvedtem a kuruczoktól, hogy megérdemeltem
volna a tanácsba való bejutást. — Látjuk ebből mily
nagyra tartották még akkor a tanácstagsági tisztséget.
E puszta adatokból kitűnik már most, hogy Rákóczy és illetve emberei Selmecbányát teljes hatalmukba
kerítettek. De bizonyos az is, hogy hatalmukkal vissza
nem éltek — persze az akkori viszonyokat jól figye- >
lembe véve — sőt a régi rendet, különösen a katoli
kusok és protestánsok közötti jogegyenlőséget helyre
állítani akarták és erélyes, de nem rósz szándékú kézzel
nyúltak be a város belügyeibe is.
Ez pedig nem ártott. Ettől az időtől kezdve barát
koztak meg jobban az addig begombolkozott németek
a magyar szellemmel. A város és Rákóczy közötti vi
szony mindinkább melegebbé, őszintébbé lett; a régi
német polgárok gyermekeiket taníttatni kezdték a ma
gyar nyelvre . . . oh, és ha ez így folytatódhatott volna
csak három évtizeden át: akkor Selmecbánya már régen
magyar várossá lett volna.
' Az igazi, felekezeti érdek nélküli magyar szellem
terjedésének, bár még csak gyönge csirái, városunkban
mégis ez időtől kezdenek növekedni.
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Semmi sem vet szebb fényt Rákóczy fejedelem és
fömegbizottainak igazi magyar nemeslelküségére, mint
azon körülmény, hogy elleneseiknek is gyorsan megbocsájtani tudtak.
így Selmecbányán a szerencsétlen Fabricius aljegy
zőt, ki a tanács által szerkesztett felterjesztés szerint
haza nem utazhatik és nincs miből élnie, ezen felül
tettét mélyen megbánta, rövid idő múlva, már február
végén »feltételesen« állásában meghagyták.
A hodrusi »Verwalter« Waldtreich Ferenc ellen a
hodrusiak, különféle visszaélések miatt, panaszt emeltek
s öt a tekintélyesebb tanácstagok rávették — bár ártat
lanságát erősen hangoztatta, — hogy állásáról mondjon
le és e helyett fogadja el a megüresedett városi »Buch
halter« állását.
Helyébe az elkeseredett Lemoni György volt bírót
választották meg és Rákoczyék ennek is megbocsájtva
csak előbb viselt kétszínű dolgait, ezen állásában meg
erősítették.
A polgárok 24 pontban beadott panaszát alapos
vizsgálat alá vették.
E panaszból kiemelem különösen a következő pon
tokat: »Beschweren sie sich über die so gar schlechte
administration der Stadt — würtschaft, und sonderlich
dess Holtz, von deren Herrn Stadtrichter über die ge
bühr nach eigenen beheben undt Wohlgefallen distrachiret wirdt« (panaszt emelnek az annyira rossz városi
gazdasági administració és különösen a bírák fagazdál
kodása ellen); a vásárok nincsenek kellő felügyelet alatt
tartva, az elővásárlási visszaélést szígoruabban kellene
ellenőrizni, hogy az élelmi szerek — »victuálien« — ne
drágittassanak; az idegen parasztoknak ne szabadjon 9
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óra előtt sót árulni (»ehe 9 geschlagen kein Saltz ver
kaufen«); a sör jó minőségére nagyobb gond fordítandó,
az alsó sörház jobban berendezendő (»das untere Breuhaus zugerichtet werden solle«); a tüzrendészeti sza
bályzat megalkotandó; miután sok a bábasszony és ezek
közül sokan nem értik dolgukat és veszélyeztetik a cse
csemők életbenmaradását, (»undt dero halber schon viele
Kinder verwarloset haben«) a biró kötelességévé tétessék,
hogy ily bábákat a legöregebb két bábaasszony által
vizsgálat alá vétesse és akik nem alkalmasoknak talál
tatnak, a bábasszonyi működés további gyakorlatától
elaltassanak; rossz lévén az ivóvíz, e baj is orvosoltassék; a városi közórák pontos járására és az éjjeli örök
órajelzésére (»die Stunden ordentlich auszuruffen«) szi
gorúbb felügy.elet gyakoroltassék stb. stb.«
És Rákoczy kormányának figyelme mind eme pana
szokra kiterjedt és annyira-mennyire a bajokat orvosolta.
Csoda-e, ha úgy Hellenbach báró kamaragróf, mint
az összes lakosság mindinkább növekedő bizalommal,
hűséges megadással viselkedett Il-ik Rákóczy Ferencz
dicső emlékezetű fejedelmünk iránt.
Hiszen azt tapasztalták, hogy a megtért hűtlenek
is bocsánatot kapnak, a polgárság panaszai meghallgat
tatnak és a panaszok orvoslása iránt az intézkedések
is megtétetnek; bányaművelésüket akadálytalanul űzhe
tik, egyéni szabadságukban, a városi privilégiumok adta
jogaikban korlátozva nincsenek, és az a hadi adó, ka
tona eltartás és katona jutalék oly teher, melyet a csá
száriak is — talán még nagyobb mérvben — megköve
teltek volt és most is megkövetelnének.
Egy kicsit rosszul esett a városiaknak ugyan Sréter
azon, de nagyon határozott hangon Besztercebányáról
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irt »kívánsága,« hogy Grueber Ignác uram tanácstaggá
ne választassák meg; mert nem bizik benne (»Er hat
wieder des Landes rechten und Freiheiten gehandelt, so
Er mehr zur Kayserlychen seiten inkliniren könne«), de
az állás megbízható emberrel töltessék be. (»Ein wahres
undt treues Landes Kind zu solcher würde soll befördert
sein.«) A selmeciek ez esetben is engedelmeskedtek és
a kiszemelt Grueber helyett Heldt Baltzert (Boldizsárt)
választották be a megüresedett tanácstagi állásba.
A midőn Rákóczy és kórmányemberei tapasztalták,
hogy Selmecbánya városa polgárai, Hellenbach báró ka
maragróffal az élükön, engedelmességüknek mindenben
spontán tanujeleit adják: nagy bizalommal kezdtek vi
seltetni e város iránt.
Már 1704. év január 17-én, tehát még Jánoky
szereplése előtt, gróf Bercsényi sajátkezű aláírásával ezt
a magyar levelet irta a tanácshoz: »Mivel hogy tekints,
és ngos Szentkirályi Andrásy György Generalis Feö
Strása Mester Ur maga kedves Hitves Társát nagyobb
bátorságnak s gondviselésnek okáért, máskint is beteges
állapottal lévén fogja kglmetek Városába szállítatni, mi
vel magának említett Grál Fö Strása Mester Uramnak
továbbis a Haza Szolgálatyában kelletik continuenskodni:
azért intimáltatik kglmetektöl, hogy illendő refflectióba
vévén kglmetek eö kglme köz Ügy mellett való hív
fáradozását, említett Hitves Társát becsülettel, s alkal
matos szállással excipialni, sőt ha az nemes Városnak
fogyatkozásával, s alkalmatlanságával nem leszen, egyébb
szükséges állapotokban is kedveskegyék.
Ezzel Isten éltesse kglmeteket. Költ Somoria vároüsába 17. Jan. 1704. N. Bercsényi.«
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Dicséret az ősök emlékének, hogy e vendéglátást
a legnagyobb figyelemmel gyakorolták!
De a bizodalom nagy mérvéről még jobban tanús
kodik az, hogy Bercsényi a maga »Hitves Társát« is, a
ki gróf Forgáchné és Csáky Tamásné grófné kíséreté
ben hosszabb tartózkodásra ide érkezend, a tanácsnak
gondoskodó figyelmébe ajánlotta.
1704. April 21-én tudomására hozta ugyanis a ta
nácstagoknak Stephani biró, hogy Bercsényi generális,
Sréter intimaciója utján megüzente, hogy »Hitves Társa«
Forgách és Csáky Tamásné grófnővel (»ümb der May
Cur«) májusi üdülés végett itt fog tartózkodni.
A tanács ugyanaz napi gyűlésén elhatározta, hogy
a magas vendégek elejébe Lang János, Lorberer, Kharass,
Armbruster, Heldt és a főjegyző lovagoljanak, a gróf
nőket tisztességgel fogadják és a vendégek ellátása
egyelőre a város pénztárából, később azonban a fiscus
javaiból fedeztessék. (»Sie in der Stadt honett emp
fangen, undt bis aus dem Fiscal Guttern die provission
zum Unterhalt wird verschaffet werden können, wen
ig s te n 2. od. 3. tag von seite der Stadt verpflegen soll.«)
A többiekre nézve gróf Bercsényi udvarmesterével, Patay
Lászlóval kell majd megállapodni. (»Gnral Bercsényischen Hoffmeister communicatoconsilioge macht werden.«)
Ezzel a Patay László »Hoffmeister«-rel a városi
biró és tanács igen jó lábon állott és sok esetben fel
használta öt a Bercsényinél való közbenjárásra.
Persze, hogy e szolgálatokért a város adós nem
maradt, mint azt a következő levél is igazolja: »Aján
lom kglteknek kész keöteles szolgálatomat. Isten sok
jókkal áldgya megh kglteket, kívánom. Die 1 Decembris
nékem írt beöcsületes levelét a Nemes Városnak ked-
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vesen vettem; mit írjon benne tehetségem szerint munkálodni data occasione eil nem mulatom, hogy penig
választ addigh reá nem adhattam, mind addighis azon
dologh efectusban nem mehetett, de Comissarius Darvas
Mihály Uram eö kgme úgy hiszem én érettem is tett
illendeö választ a Nemes Városnak. Az Nemes Város
levelében azt teszi, hogy számomra küldőt egy mentére
való Posztót, ■hat ón tálat, hat tányért, mind ezekbe
semmit sem láttam, a kezemhez senki sem adót sem
mit, gondolom talán feledékenségbül ot maradót, kit mi
napi mundurhozó katonák is referálhatnak, hogy kgltek
Levelének Continentiája szerint kerestük az mundur
közöt. Én továb is kglteknek kívánok kedveskednem
szolgálnom. Isten oltalmában ajánlom kglteket. Datum
ex Arcé Pente die 15 December. Ao 1703. Kgltekh Jó
akarója, kész szolghája: Méltóságos Generális Gróf Ber
csényi Miklós Uram eö Nagha Hoff Mestere: Patay
László.«
A grófnőket nagyszerűen fogadták. Hellenbach ka
maraházi lakását, rendelkezésükre bocsájtotta. A város
mint Vihnye fürdő tulajdonosa az ottani tartózkodást
ajánlotta fel, mi el is lett fogadva és épen ezen körül
mény, hogy e magas vendégei a városnak Vihnyén igen
jól és nagy biztonságban érezték magukat, — nem pe
dig Rákóczy gyöngélkedése — volt föindító oka annak,
hogy 1704. évi október havában a fejedelem is Vihnyére
jött, hogy a Selmecbányán tartandó békealkudozások és
értekezletek lefolyását a közelből befolyásolhassa.
Mielőtt rátérnék e Selmecbányán megtörtént béke
értekezletnek leírására, mely értekezlet városunknak
egyik legnevezetesebb históriai eseménye: el kell még
egyet — mást levéltárunk feltétlen hitelességű feljegy-
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zéseiből és okmányaiból mondanom, melyek igazolni
fogják, hogy ez a mi nagy ideális, magasztos és nemes
törekvésű Rákóczy Ferencünk nem véletlenül vagy
»gyöngélkedés« miatt jö tt Vihnyére akkor és tartatta a
közeli Selmecbányán a békealkudozások értekezletét;
de mert legjobban bízott már akkor Hellenbach kama
ragróf és ennek fölénye alatt álló Selmecbánya váro
sában.
Azt is megakarta bizonyára mutatni az osztrák
császári követeknek, Seilern báró és gróf Lamberg mi
nisztereknek, hogy ez ös időktől fogva királyi s illetve
császári érzelmű német város immár az ö pártján áll.
Városunk, még akkor általában német lakossága,
Seilern és Lamberg viselkedésével szemben a legnagyobb
ellenszenvet tanúsította, de mint látni fogjuk, a Rákóczy
részéröl az értekezletnél jelen volt Bercsényi és Károlyi
is féltékenyen őrködtek a lakosság viselkedése fölött.
A béketárgyalások megtartását megelőző időből
érdekesnek vélem még elmondani, hogy Rákóczy Ferenc
a rézpolturák veretése ügyében Hellenbach kamaragróf
hoz fordult tanácsért és kijelentette azon szándékát,
hogy egy millió »Poltrathen« — Poltura rézpénzt akar
veretni, a már eddig vert rézpénzen felül, a mely pénz
az egész országban érvénnyel bírna. — Érdemesnek
tartom, hogy e Rákóczy idejében fölöttébb fontos sze
repet játszott rézpénz veretésre vonatkozó levéltári ere
deti feljegyzést közöljem, a mely a tanácsülésben 1704.
april 29-én tárgyaltatott és így szól: »Herr Stadtrichter
producirt einen Fürstl. Befelh, vermittels dessen intimirt
wirdt, wie Ihre Hochfürstlich. Durchl. gesonnen wären
umb das Kriegswesen desto besser fortsetzen zu kön
nen, undt hingegen das Landt nicht mit impositionen
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zu aggraviren vor eine Million Kupfernes Poltrathen
müntzen zu lassen, mit dem ausdrücklichen beding, das
selbige in den gantzen Landt gangbar seyn, und als
dann bay der hiesige löbl. Cammer gegen andre lau
fende Müntz eingewechselt werden solle.«
(A fejedelem egy millió rézpolturát akarna veretni
és e pénznek az egész országban érvényt szerezni, úgy
hogy azt az itteni kamara is más forgalmú ércpénzzel
beváltsa.) Hellenbach és a város tanácsa ezt a rézpénzverési (»dieses Kupferne Müntzen«) műveletet már csak
azért sem tartotta jónak és üdvösnek, mert ez által az
eddigi ezüstérempénzek értéke bizonytalanná lesz és
(»endlich nur Kupfer müntz behalten«) a jó pénz az
országból kivittetik és a rossz rézpolturák értékkel bírni
nem fognak.
Mint a történelemből tudjuk, ebben teljesen igaza
volt Hellenbachnak és a város tanácsának, de Rákóczy
Ferenc kényszerűségből mégis verette a tömérdek réz
pénzt, melynek azután értéke csakugyan mindinkább
csökkent, míg végtére forgalmi pénzértéknek el sem
akarták többé fogadni.
Az e tekintetben okosan gondolkodó selmeci néme
tek azt tanácsolták a fejedelemnek — ha már a hadi
célokra több pénzre van szüksége — inkább vessen ki
nagyobb adót (»dachero Ihre Durchl. vielliber den Landtsteier eine Million zu bezahlen auferlegen solle«) és eb
ben, mint a következmény igazolta, hogy a Rákóczy
rézpénzek értéküket kis idő múlva úgy szólván teljesen
elvesztették, a selmecieknek szintén igazuk volt.
Ez idötájban az evangélikusok Rákóczy fejedelem
hez küldöttséget menesztettek, mely elpanaszolta, hogy
vallásuk szabad gyakorlatában akadályozva és zavarva
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lesznek (»in den freien Religions exercitio merkhlich
gehindert, undt turbirt werden.«)
A fejedelemnek erre kiadott rendeletét dr. Lang
János hozta magával és Stephani biró hirdette azt ki
a belső, a külső tanács és a polgárok választmányának.
E szerint meghagyatott, hogy az evangélikus »sta
tus« régi vallás gyakorlatában semmi féle módon ne za
vartassák vagv akadályoztassák, hanem azt szabadon
folytathassa. Temetéseket jövőben nem kell a katolikus
papságnál bejenteni, mint az most követeltetik, (»pretendirt werde«) hanem a temetők akadálytalanul és szaba
don az evangélikusok által is (»zu genissen haben möge«)
igénybe vehetők. Úgy a temetéseknél, mint az isteni
tiszteleteknél a városi harangokkal az evangélikusok is
harangoztathatnak. A jézustársaságbeli plébánosnak a
város részéről eddig fizetett heti fizetése beszüntettetik
és mind két felekezet maga tartozik papját eltartani,
(»ex proprio zu unterhalten.«)
A kölcsönös áttérések akadálytalanul történjenek
meg.
A városon kívül lakó, de ide tartozó evangélikusok
a városi hitközséghez tartozóknak tekintendők, a kiktől
az evangélikus pap a stólát akadálytalanul szedheti stb.
A küldöttség még azt is kérte, hogy az evangéli
kusoktól elvett templomok, iskolák és paplakok vissza
adassanak, de a fejedelem ezt a kérelmet a jövő ország
gyűlés döntése alá akarta bocsájtani (»aber mit diesem
petitio bis künftik Landttag gewiesen worden.«)
E kérdésben később augusztus 27-én az itteni ta
nácsülésben kihirdetett rendeletével a fejedelem, — de
csak ideiglenesen, az országgyűlés érdemleges döntéséig
— úgy intézkedett, hogy a templomok, iskolák és pap-
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lakok azon felekezet birtokában maradjanak továbbra
is, a mely felekezet azokat jelenleg tartja birtokában
(»in deren possess Sie derzeit würkhlich stehen undt
auf weitere Verordnung des Landts ungehindert verblei
ben sollen.«)
A katolikusok kijelentették, hogy e rendeletnek
ellen nem szegülhetnek, ha az evangélikusok azt Írásban
felmutatják, (»dass man sich zwar der fürst. Resolution
nicht wiedersetzen könne wann nur die Evangelischen
dieselbe schriftlich produciren.«)
Erre a biró felmutatta a fejedelem sajátkezüleg
aláirt és nagy pecsétjével ellátott írásbeli rendeletét, mire
a katolikusok megnyugodtak; a rendelet másolatban a
kát. plébánosnak is kiadatott; a temető kulcsának má
sodpéldánya elkészíttetett és e kulcs az evang. papnak
adatott á t . ------Alig csendesültek el a felekezeti viszálykodás hul
lámai, máris nagy gondot okozott a városnak Bercsényi
azon szigorú rendelete, hogy 24 óra alatt 200 jól fegy
verkezett gyalog katonát (»200 wohlbevaffnete Mann zu
fuess«) küldjön táborába.
E rendelet 1704. május 15-én érkezett és a biró
nyomban összehívta a tanácsot tanácskozásra . . . mit
tévő legyen? (»Dächer bittet Herr Stadtrichter zu discuttiren, was zu thuen seye.«)
A tanács egyhangúlag megállapította, hogy ennyi
embert, ily rövid időn belül lehetetlenség előteremteni.
Ha az összes kézművesek (»in den Krieg ziehen sollten«)
a háborúba mennének, a város nemcsak kihalt (öd ver
bleiben«) volna, hanem a már amúgy is a háború miatt
sokat szenvedő bányaművelés is végképpen veszélyez
tetve volna; mert különösen a müveknél (»sonderlich
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bey denen Künsten an Leuthen grosser mangl ist«)
szűkölködnek emberekben.
A tanács elhatározta tehát, hogy ezen okok felso
rolásával feliratot intéz Bercsényihez és megkéri báró
Hellenbach kamaragrófot is, hogy a grófnál közbenjárna
és a generálist rábírná, hogy e kívánságtól álljon el, vagy
legalább mérsékelné azt.
Hellenbach a közvetítést elvállalta, de kijelentette ^
egyben, hogy nem hiszi, hogy Bercsényi kiadott rende
letét visszavonná. Ép ezért jó lesz, ha addig is, mig a
feliratra és az ö közvetítő levelére válasz érkezik, a
város gondoskodjék, hogy legalább 50 embert küldhessen
a generális táborába.
Erre a tanács nyomban 60 embert Íratott össze a
céhek mesterlegényei sorából, még pedig: a mészáros,
a kereskedő, a csizmadia, a suszter és a szabó céhből
5—5, — a kalapos, a szűcs és a kovács céhből 4—4,
— a kötélgyártó és kisebb mesterségek közös céhéből
3—3, — a lakatos, kömives, gombkötő, aranyműves,
tímár, asztalos és bodnár céhből 2—2, az ács, borbély
és molnár céhből 1—1 és igy összesen 60 ember Íratott
össze.
Bercsényinek Szemere melletti táborából irt válasza
már május 17-én délután egy órakor ide érkezett és a
biró tüstént egybe hívta a tanácsot.
A válasz nagyon leveröleg hatott; mert abban Ber
csényi nem csak fentartja kiadott parancsát, hanem a
várost még erősen meg is korholja, hogy mindenféle
haszontalan ürügyek alatt (»unnützen entschuldigungen«)
meghiúsítani akarja törekvéseit. Ismét ébredezni kezd
benne, és talán nem ok nélkül a gyanú, hogy a selmeciek inkább szítanak még most is a császáriakhoz és a
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császári katonaságnak szívesebben teljesítenének szol
gálatokat (»Kays. Militz angenehme dienste zu erzeigen«)
mint sem hogy e királyság közjavát előmozdítanák, (»als
das gemeine beste dieses Königreichs zu befördern«)
És miután a királyság közjava nem engedi, hogy kíván
ságától elálljon, a 200 embert majd az általa megüze
nendő helyre s illetve táborba utána küldje a város.
Ez ellen nem volt apellata.
Ä tanács sürgősen intézkedett, hogy a céhekből
összeírt 60 emberhez még 40 ember szereztessék, még
pedig részint selmeci bányamunkásokból, részint Hodrus,
Banka és Steffultó külutcákból.
Hodrusról 6, Bankáról 3 és Steffultóról is 3, a többi
28 a bányamunkások (»Heuerschaft«) sorából hozatott
össze »Verbunk« utján. Hellenbach megengedte ugyanis,
hogy a 100 emberhez hiányzó 28 ember (»durch öffent
lichen drommel schlag werben zu lassen«) verbuváltassék.
Mikor a 100 ember együtt volt, »complett« akkor
újból felírtak Bercsényihez, hogy több fegyverest nem
bír a város ez idő szerint összehozni, de mivel mégis
eleget óhajt tenni ö kegyelmessége kívánságának, kéri,
hogy (»aus Ihren Leüthen dergleiche Unbesoldete Haydukhen der Stadt zu assigniren belieben würde, monat
lich zu besolden«) a még hiányzó 100 fegyveres állítása
helyett engedje meg, hogy a város 100 fizetés nélküli
hajdúnak havi fizetését fizesse, vagy hogy a még állí
tandó 100 katonát (»mit Geld zu ersetzen«) pénzzel
válthassa meg.
Ezt az ajánlatot Bercsényi elfogadta és miután a
100 fegyveres emberből álló csapat táborába érkezett,
Révay Gáspárt, ki személyesen is járt Selmecbányán,
bízta meg a többi 100 hajdú eltartása fejében adandó
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pénzösszegek és váltság dijak behajtásával. Későbben
megbízta Lonyai Ferenczet is a szükséges fegyverek és
felszereléseknek a várostól való beszerzésével, mint azt
a következő eredeti, a bíróhoz, címzett magyar levét
mutatja: »Ajánlom kész szolgálatomat kgldnek. Isten
sok jókkal algya kgldet kívánom. Nem kétlem diszpositiom szerint, kgd az lakatos Mester emberekkel az Flinta
karabély Tsökhöz kivántató Acélokat az Lakatosokkal
munkában nem vitte volna kglmed, az Tsöket is felküldöm bizonyos emberem által úgy a kard vasakat
magam is oly szándékba voltam, hogy kglmetekhez fel
mennyek, de kglmes Urunk eö Ngha parancsolatra
nézve nem mehettem most fel; azért kgldet kérem az
mester embereket úgy szorgalmaztassa, hogy ezen szük
séges fegyverek iránt fogyatkozás ne légyen; mely fo
gyatkozást is méltán kgldnek ne imputálhassam. Ezzel
maradván kgd Jóakaró Szolgája Lonyai Ferencz. Datum
Rimaszombath Die 28. Máj 1704.« — —
1704. szeptember 3-án aljegyzővé választatott meg
a besztercebányai Clement Samuel, ki később annyira
kitűnt, hogy Flellenbach báró mellett az 1707. évi ónodi
országgyűlésen úgyszólván ö volt a város igazi képvi
selője és roppant érdekes az a nehány levél —- sajnos
sok elveszhetett — melyet az ónodi országgyűlés lefo
lyásáról a város bírójához és tanácsához írt.
E német nyelven írt, rendkívüli érdekes eredeti
leveleket, melyeket a levéltár rendezése közben régibb
bányaszámadások között találtam meg, kivonatilag kö
zölni fogom.
Fabricius, ki mint tudjuk csak feltételesen hagya
tott meg aljegyzői állásában, Linkisch helyébe fogyasz
tási adó (Umbgeldt) ellenőrré lett megválasztva.-------
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1704. évi október 1-én a tanács tudomására hozta

1/ a biró, hogy Jánoki Hellenbach bárót a sági táborban
szeptember 30-ról kelt levelében értesíti, hogy Rákóczy
fejedelem udvarával együtt Vihnye fürdőbe érkezik. Jó
lesz Vay Ádám (»Aulae Marschallus«) udvari marsainak
és Pápáy János titkárnak a város érdekében már jó
eleve ajándékokat adni. Egyben tudatja, hogy a Selmecen tartandó békealkudozásokhoz Selmecre érkezik az
angol és hollandi követ és a császári kormány részéröl
Seiler, Lamberg, Koháry István és több jogtudós.
A békealkudozási »kongresszus« miatt épen itt
tartózkodó Weisz György besztercebányai biró, vélemé
nye iránt megkérdeztetvén, kijelentette, hogy Beszterce
bánya városa két drága lószerszámot (»zwei kostbare
Pferdgeschir«) ajándékozott Vaynak és Pápay titkárnak
is szép ajándékot adott.
Arra is kötelezi magát Besztercebánya városa, hogy
a kongresszusi ellátási konyha költségekhez, tőle telhetöleg hozzá fog járulni (»zu dem allhie anstellenden
Congress an Küchel Sachen das möglichste prospiciren.«)
A tanács ezután elhatározta, Hellenbach báró hozzájáru
lásával, hogy hat darab tízszeres aranyat veret (»6 Stück
10 fachen Ducaten«) és ezekből Vay Ádámnak 4 dbot,
Pápay Jánosnak pedig 2 dbot küld Langenthali Lang
dr. által. (»Herr Lang v. Langenthal angesprochen wor
den solche zu presentiren.«)
Létezik-e még valahol e hat db. aranyéremből csak
egy is, azt nem tudom, de ha igen, rendkívüli becscsel
bírna az.
Vay Ádám, a gazdag, hatalmas termetű főnemes,
kinek vajai kastélyában tartották meg 1711. évben a
szatmári békekötést megelőző tárgyalásokat Rákoczy
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Ferenc személyes résztvevése mellett, városunkat, mint
azt Vihnyéröl írt leveléből kivehető, megkedvelte már
csak azért is, mert egyik »jó barátját« Okolicsányi Pált
rendkívüli előzékenységgel fogadták a selmeciek.
Ugyancsak Vay Ádámról mondja a régi kuruc nóta:
»Irta Vay Bercsényinek:
Ne hidgy sógor a németnek!!
Adgyon bár oly oklevelet,
Mint a fehér köpenyeged,
S üssön oly pecsétet rája,
Mint a fejed koponyája:
Nincsen abban semmi virtus . . . .
Verje meg a Jézus Krisztus!«

Ezek elmondása után áttérek most Rákóczy vihnyei
tartózkodására és a béketárgyalások lefolyására.
Rákóczy Ferenc már október első felében Vihnye
fürdőbe jött egész udvarával »gyöngélkedése miatti üdü
lésre.«
Ámde, a ki tudja, mint a hogyan mi selmeciek
tudjuk, hogy ha még oly enyhe az ősz, a különben is
hűvös fekvésű Vihnye fürdő — ha csak, mint azt több
levéltári adat csakugyan bizonyítja — téli időre beren
dezett szanatóriuma nem lett volna, október havában az
üdülésre teljesen alkalmatlan tartózkodási hely volt, az
bizonyára elhiszi, hogy Rákóczy — újból imétlem —
nem annyira »gyöngélkedése« miatt, mint inkább jó
megfontolással Selmecbánya és annak minden irányban
volt vezetője, báró Hellenbach iránti bizodalmából ere- S
döleg választotta Vihnyét tartózkodási helyéül akkor, a
mikor már arról tárgyalt a császári udvarral, hogy a
békeértekezlet hol legyen megtartva.
így lett a béketárgyalások megejtésére, a császá
riak, kik szintén bíztak Selmecbánya régi hűségében és
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Bercsényi által is, ki meg, mint látni fogjuk, rengeteg
erélyeséggel, mint egy sas Őrködött a fölött, hogy ahol
csak lehet e város, a fejedelemhez való ragaszkodását
dokumentálja — Selmecbánya városa kiszemelve.
A császári és a fejedelmi udvar köréből már jó
eleve több levél érkezett (meg vannak a levéltárban)
értesítve a várost arról, hogy Seilern báró, Lamberg gróf,
Széchényi Pál kalocsai érsek, Koháry István gróf és több
»jogtudós« fog ide jönni és Madochany Miklós által fel
kérték a várost, hogy e követeket és kíséretüket kellő
leg fogadják. Különösen Csemiczky Sándor arra kéri a
várost, hogy Széchényi Pál kalocsai érseket, a ki a leg
nemesebb szándékkal utazik ide, előzékenyen fogadja,
a mi a fejedelem és a város érdekében is áll.
Rákoczyék arra is felhívták a biró és a tanács fi
gyelmét, hogy nem csak az általuk küldöttekre, de kü
lönösen a hollandi és az angol követekre és azok nagy
kíséretére legyen figyelemmel.
Képzelhető, hogy mily nagy izgatottság uralkodott
a városban, a midőn díszes fogadtatás mellett fényes
kísérettel és számos katonával megérkezett Seilern báró,
Lamberg gróf, Széchényi Pál és Kocháry István gróf a
császáriak és csakhamar utánuk Stepney György angol
követ és Hamel-Bruniux János hollandi követ a békeközvetitök részéről. — Bercsényi és társai már akkor
-- október 18-tól — Selmecen voltak és gondoskodtak
a kellő fogadtatásról és elszállásolásról.
Szegény Stephani selmeci bíró azt sem tudta, hol
áll a feje.
A tanács tagok, élükön különösen Hellenbach báró
kamaragróf, kik közül mindegyiknek kijutott a rendezés
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és különösen a katona és a nagy kiséret személyzeté
nek elhelyezéséből, sürögtek-forogtak.
Végre október 19-én éjjeli 11 óra után elhelyezték
valahogy nagy nehezen a sok »vendéget« és a kimerült
Stephani bíró a helyett, hogy pihenésre tért volna, még
az éjjel — titokban — összehívta a tanács tagjait saját
lakására, hogy a város magatartásáról tanakodjanak.
Jól tudjuk a történelemből, hogy Heinsius hollandi
vezető állam férfiú és Marlborough angol mindenható
miniszter követeiknek azt az utasítást adták; hogy
»Magyarországban békének kell lennie.« Azt is tudjuk,
hogy a selmeci békealkudozásokat két ízben fegyver
szünet előzte meg. Tudjuk, hogy a császáriak, különö
sen a Kolonich esztergomi prímás által informált és be
folyásolt Seilern báró és az ö törekvéseit támogató Kocháry István durva fellépése és követelése hiúsította meg
a békét, pedig a hollandi és angol követ, sőt Széchényi
Pál kalocsai érsek is minden lehetőt megtett a béke
kötés sikeres elérésében. Tudjuk, hogy a hollandi és
angol követ Rákóczyval Vihnyén személyesen tárgyalt
és a fejedelem »őszintén feltárta szivének legtitkosabb
rejtekeit: Mit akar? — A magyar nemzet összes sérel
meit orvosoltatni kívánja. Kényszerűségből ragad meg
minden eszközt, hogy magát és honát megmentse stb.«
. . . de nem volt tudva talán eddig az, hogy az október
22-én városházunk tanácstermében lefolyt érdemleges
béketárgyalások alatt mi történt itt és miként emlékezik
meg erről az akkori tanácsülési jegyzőkönyv és más
levéltári feljegyzés.
Ezek szerint a legnagyobb ellenszenv nyilvánult
Seilern és társai ellen, de nagy panaszt emelnek Ber
csényi erőszakoskodása miatt is.
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Bercsényi ugyanis azzal az ö bámulatos, sokszor
kíméletlen erélyességével nem tűrt semmit, a mi az en
gedetlenség látszatával bírt volna. Ezen felül, mint em
lítettem, féltékenyen Őrködött a fölött, hogy e város nem
a császári udvarhoz való hajlamát, hanem egyenesen a
fejedelemhez való ragaszkodását manifestálja.
Bercsényi tehát október 20-tól és különösen 22-én
midőn, délelőtt a békeértekezlet megtartatott, bizonyára
csak ürügyül felhasználva azon körülményt, hogy a hol
landi követ személyzetének nem lett ideje korán a vá
rosi fuvar rendelkezésére állítva, Stephani bírót, saját
lakásán fogságba tartatta; mert tarthatott attól, hogy
Seilern császári követ embereivel, hogy úgy mondjam,
összeszürhetné a levet.
A békeértekezlet október 22-én délben és Stephani
biró fogsága ugyanazon napon 1 órakor d. u. véget ért.
Rákóczyékat kivéve, a fényes vendégek elhagyták váro
sunkat, mely azóta soha többet nem volt ily történelmi
nevezetességű eseménynek színhelye. — A biró azonnal
egybe hivatta a tanács tagokat saját lakására ‘és érde
kesnek találom itt közölni a tanácsülési jegyzőkönyv
erre vonatkozó eredeti német szövegű feljegyzését, a
mely így szól:
»Ao. 1704. den 22 Octobris, Nachmittag umb zwey
Uhr seynd bey Herrn Stadtrichter zusammen kommen,
H. Johann Christoff Zweig Bergmeister, H. Georg Ehren
reich Ehrenreutter, H. Johann Ulrich Lorberer, H. David
Armbruster, H. Matei Reutter, H. Michael Ignatius Pirolt
undt H. Baltzer Heidt. — Tractatum. Herr Stadt Richter
bedankhet Sich umb die Erscheinung, undt deprecirt, dass
Er eine Löbl. Magistrat zur ungewöhnlichen zeit zu Sich
beruffen lassen, die Ursach dessen würde Zweifels ohne
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allbereith bekannt sein, wie man nemblich Ihm vor
gestern nur umb derentwillen, dass Er die auff einen
verzukhten Augenblikh zu abführung der Bedienten des
Holländischen abgesändten verlangte Stadt Calless sambt
den pferden nicht gleich praestiren könne, auff, wie man
vorgibt, General Bercsényschen Befelch den Arest angebothen, undt würklich eine Wacht mit blossen Säbln
vor die Thür des Zimmers gestellt habe, so dass gar
niemanden zu Ihm zu kommen frey gestanden. Undt
weilen es sich von tag zu tag ärger anläss auch anste
hen, als ob man ihn gänzlich supprimiren wolle indem
erst heut früh wiederumb H. Krigs Commissary Lány
ihm 10 Gulden in das Haus geschikht, undt dass Er
umb dies geldt Holtz verschaffen soll, verlangte Zeit zu
thun Ihm nit vergönnet, sondern baldt darauff 8. Bercsényche Palotaschen in das Haus zur Execution
geschikhet hat, von denen Er auch unbeschreibliche Un
gelegenheiten erdulden müssen; dachero bath Herr Stadt
richter inständigst, Ein Löbl. Mgrat möchte Ihm doch
in dieser Sachen die auch zum praejudiz anderer königl.
Städt gereichen, undt von dem selben, wann mann es
mit stillschveigen praeteriren würde, resentirt, werden
kan, assistentz leisten, undt sich seiner bey gehöriger
Instantien annehmen, od. im widrigen fall Ihm erlauben,
dass Er das Richterambt resigniren könne.«
A sokat szenvedő biró ezen keserves panaszára
az egész tanács felháborodott és Lang doktort, ki Rákóczynak kedvelt embere volt, küldte ki Vihnyére,
hogy a fejedelemtől »satisfactiot« szerezzen. Lang Vih
nyére is ment.
Rákóczy Ferenc, mint azt Lang a tanácsnak már
október 24-én bejelentette, Bercsényit rendre utasította
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és eljárását rosszalta. — Persze, ezt csak Lang doktor
ral szemben jelentette ki a fejedelem és a selmeciek
meg is voltak elégedve a kijelentéssel, de hogy Rákóczy
Bercsényit e miatt csak kérdőre is vonta volna, az alig
hihető.
A selmeci békeértekezlet azonban »meddő« maradt
és a nagy harc újból kitört.
Heister Siegbert gróf az akkori Haynau, kinek le
véltárunkban meglévő nehány eredeti levelét lesz alkal
mam közölni, e várost is felhívta, hogy pusztítsa, ölje
és üldözze Rákóczyékat. Dicséret érte, e város is meg
vetéssel fogadta e gyalázatos felhívást.
Az egész vonalon újból megindult a nagy harc a
magyar szabadságot oly méltóan és oly nemes önfel
áldozással védők és a császári zsoldosok között. Az
első ütközet ez után a kurucokra balul ütött ki. És ek
kor írta meg a fejedelem, levéltárunkban meglévő, kő
vetkező gyönyörű manifestumát:
»Nos Franciscus D E J Gratia Princeps Rákóczy
de Felső-Vadász, Commes de Sáros, Dux Munkácsiensis
et Makovicien Dominus perpetuus de Sáros-Patak, Tokaj,
Regéc, Ecsed, Somlyó, Lednitze, Szerencs, Ónod etc.
Universis et Singulis in Comitte Nagy-Hontens.« stb.
latin bevezetés után következik ez a magyar szöveg:
»Tapasztalták a Nemes Vármegyének minden rendei eddig
is melly szeretettel viselettünk édes Nemzetünkhöz meg
szűnés nélkül minémü készséggel igyekeztük elkezdett
hadakozásunkat folytatni, mellyet hogy kinek-kinek szeme
láttára is nyilván valóvá tennénk vérünket kiontanunk
s meghalnunk nemzetünk igaz ügye mellett készek va
gyunk, tegnapi napon ellenségünkkel személlyünk szerint
szembe szállottunk, és ha némelly német tiszteink s
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Német hadaink ellenségünk közé való által szaladásokkal, hadaink megbódulván, ellenségünk szive azzal nem
erigáltatott volna mint hogy már is az ellenségnek bal
és jobb szárnya hadaink által meg nyomattatván, gyalogja
ellenségünknek széllel verettetett, amint azon munkának
hadaink jó magok viselésének ellenségünktől nyert nyolc
lovas s gyalog Zászlók bizonysági, Szemben szállásunk
nak s viadalunk örvendetes hasznos végét kiki szem
lélhette volna, és jóllehet hadaink lett bodulása miatt
kelletett ellenségünk elöl egy kevéssé elnyomulnunk,
hadainkban mindazonáltal igen kevés kárt vallottunk,
nem is olly Casus mellyet Isten segedelme által rövid
napon nem reparálhatnánk a mint hogy feles hadaink
kal Méltóságos Generális gróf Bercsény Miklós Urat a
Vágón túl ellenségünk ellen hadunk magunk penig ismét
a Vágón subsistálunk, hogy hadainkat annyival is ha
marább össze gyüjtvén, ellenségünkkel újabban (látván
hadaink a tovább való viadalra nagy képességét, szivét)
ágálhassunk, vagyunk is tellyes bizodalommal, hogy
ellenségünk újabb actionkkal melly most nagyobb részét
elvesztvén enerváltatott, megverettethetik. A Nemes Vár
megyének azért minden rendéit Nemzetekhez s igaz
jgyekhez való szeretetekre intyük s kényszerittyük ezen
mostani szerencsétlenségen (melly akár melly boldog
állapotokban is közben vetni szokta magát) meg ne
ütközzék, sőt annyival is nagyobb szeretetit s készséget
contestállya sokszori intimatióink szerint, tudván hogy
kiki magának s nem másnak keresi a szabadságot, nem
soldos által, hanem személy szerint kiki a N. Várgyében
insurgálván siessen jönni táborunkra, sőt akik mezei
hadaink közzül is a N. Várgyében lappanganának azo
kat a N. Várgye magok Zászlója alá serénységgel hivassa
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hogy így Táborunk is újabb erővel meg szaporodván a
mostan történt fogyatkozást Isten ö-Szent Felsége se
gédelme által szerencsésen reparálhassuk. Mostis mutattya meg a N. Várgye mennyire kívánta és kivánnya
Nemzettséges jgyünknek boldogulását viselni, inkább
szeretje országunk fel szabadulását a törvénytelen ural
kodás alól, mint sem továbbra is végső veszedelmével
öszve köttetett ellenségünknek, birodalmát. Datum in
castris nostris ad Mocsonok positis die vigesima septima
Xbris A° Millesimo septingentesimo quarto. F Rákóczy.
Joannes Pápay.«
A történelemből tudjuk, hogy Rákóczy e vesztesé
gét csakugyan gyorsan kireparálta és a császári csa
patok fölött jó ideig előnyben volt. — —
A fejedelem vihnyei tartózkodása alatt a vihnyepeszerényi lakosok panaszt emeltek a kuruc katonák
túlkapásai miatt. E panaszra irta azután Rákóczy, általa
sajátkezüleg aláírt, most a városi múzeumban kiállított,
és a fejedelem nagy pecsétjével ellátott kővetkező ki
adványát: (a szokásos latin bevezetés után) »Vichnei és
Peszerényi lakos Híveink alázatos Instantiájokból értet
tük, hogy Hadaink közül sokan akár mely Tisztünk
Passusával, sőt némellyek a nélkül is be menvén az
említett helyekben étel, ital s egyéb féle Gazdálkodást
rendetlenül kívánnának, sőt egyébaránt is huzni, vonni
s az Lakosokat és Szegénységet nyomorgatni s egyéb
mindenféle alkalmatlanságokat elkövetni szabadossan
merészlettek, mostan is merészelnek. Mint hogy penig
Hűségűnk alatt levő hellyeknek s azok lakósainak nem
meg károsításokra, vagy elpusztittatásokra és akkármiképpen való megnyomorittatásokra, sőt inkább azok
nak megmaradásokra, a nagy s elviselhetetlen iga alól
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való fel szabadulásokra Istenes elszánt igyekezetünk és
elkezdet naponként boldoguló Hadakozásunk és Hada
inknak az Haza szolgálattyában fel s alá való jövések,
menésük egyenessen célozna, ez okáért fen említett
Lovas és Gyalog Hadi Tiszteinkk s alatta valokk mind
közönségessen s mind személy szerént, serio és keménynyen parancsollyuk, Magunk vagy Generalis Ur
Híveink Passusa nélkül be menni, étel, ital s egyéb féle,
de kiváltképpen Borbeli gazdálkodást kevanni (hanem
ha Passusunkban arról expresse mentio lészen) ne merészellyenek. Külömben ha kik parancsolatunk ellen
akár seregestül, akár magánossan cselekedni merészel
nek, attunk hatalmat az említett Falubeliekk hogy szabadossan az ollyakat meg foghassák és meg fogván
érdemek szerént való büntetésekk el vételére Tábo
runkban Hozzánk vagy Generalis Ur Híveinkhez hoz
hassák s vihessék. Praesentibus Perlectis Exhibenti
Restitutis. Datum in Possesione Vichnye, Die trigesima
prima Mensis Octobris Anno, Domini, Millmo septingen
tesimo quarto. F. Rákóczy. Joannes Pápay«.
Az okirat alján apró betűkkel még ez van Írva:
»Vihnyei és Peszerényiek Protectiója«.
Kitűnik ebből, hogy Rákóczy október 31-én, tehát
késő őszkor még Vihnyén volt és csak november havá
ban hagyta el a gyógyhelyet.
A fejedelemnek Vihnyén volt tartózkodásából bizo
nyosra vehető, hogy ezen idő alatt, ha csak inkognitóban
is, Selmecbánya városát is meglátogatta. Sajnos, hogy úgy
a békeértekezlet érdemére, valamint a fejedelem itteni
látogatására vonatkozó levéltári feljegyzéseket eddig
nem sikerült megtalálnom.

-

39 -

1704. október 31-én Besztercebánya város taná
csának kezdeményezésére a hét bányaváros küldöttei
Selmecbányán elhatározták, hogy a Bercsényi által
újabban követelt hajdúk állítása miatt közös feliratot
intéznek; mert nem bírják ezen újabb terhet elviselni,
(»die bedrängten Bergstädt, welche zu diesen Krieg
ohne dis schon ein Nahmhaftes contribuirt haben, undt
Zimlich enerwirt worden seyn von dieser unerträglichen
Last befreyen möchten«.) A »memóriái« kézhez adásá
val meg is bízták Herkal körmöcbányai, Szmrtnik Meny
hért besztercebányai és Armbruster Dávid Selmecbányái
követet, a selmeci jegyzővel együtt.
November 7-én megérkezett »Baron Gasparus de
Reva 1 Rgt. haydukhen besteiter Obrister« levele, mely
ben a katonák állítását és táborba küldését sürgeti.
Ugyan ezen napon azonban Armbruster és Pirolt jelen
tették a tanácsnak, hogy Bercsényi, a midőn itt Selmecen búcsút vettek tőle, azt tanácsolta nekik, hogy
kérelmükkel forduljanak a fejedelemhez (»das Sie Ihr
Exelentz, als Sie denselben bey derem abschied von
hier auffgewart«), hogy engedje meg a hét bányaváros
tól kívánt 365 hajdúnak a régi szokáshoz képesti repartirozását.
Meg kell itt jegyeznem, hogy már 1552. évben, a
legnagyobb török veszély idejében, a hét bányaváros
egy oly értelmű szerződést kötött, hogy minden haditerhet, váltságot stb. akként osztja fel maga között,
hogy a három nagy bányaváros: Körmöc-, Beszterceés Selmecbánya egyenlő arányban annak három negye
dét, a kisebb négy bányaváros: Bélabánya, Bakabánya,
Libetbánya és Újbánya pedig szintén egyenlő arányban

-

40 —

annak egy negyedét viseli. Ily arányban akarták most
felosztani a katona állítást.
Miután pedig ez ellen a körmöci megbízott Herkal
protestált és Bossányi Gábor, Bercsényi titkárát is rábírta
e terv megakadályozására, a selmeci tanács elhatározta,
hogy magánál a fejedelemnél fogja a kérdés rendezését
kérelmezni valami ügyes embere által, (»zu solcher solicitatur einen geschikhten Mann fertigen mochte«.)
Szmrtnik besztercebányai »ablegat« szintén hozzá
járult, városa nevében, e határozathoz és elitélte a kör
möci Herkal eljárását e szavakkal: »der von diesen
allen ein loser Urheber wäre« és óva inti Körmöcbányát
barátságtalan viseletéért (»fleissig von allen ungleichen
undt unnachbarlichen Consilys abmahnet, undt die alte
Proportion, wie die jetzige praestation von Haidukhen,
allso auch andere vorkomende onera eingericht wer
den«) — Erre Bercsényihez küldetett Szmrtnik beszter
cebányai és Pirolt selmeci megbízott azon utasítással,
hogy szükség esetén a »repartitio« megállapitása végett
magához a fejedelemhez is forduljanak.
Bercsényi, kinél e két tagú küldöttség eljárt, a do
logban a régi szokáshoz és igazsághoz híven döntött és a
kiküldöttek már november 21-én jelentették, hogy a feje
delem is úgy határozott, hogy a régi egymásközti repartitió ez esetben is érvényesüljön, (»nach ihrer alten Propor
tion unter Sich die Austheilung machen sollen«) és ennek
betartására Körmöcbányát is szigorúan utasította.
A repartitió megejtése céljából azután november
26-ik napjára tűzetett ki ide Selmecbányára a »terminus«
a hét bányaváros kongresszusára.
A »Bergstädterische Zusammenkunft« 1704. évi
november 27-én tartatott meg a városháza tanácster-
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mében. Ezen, Selmecbánya bíróján és tanácstagjain
kívül részt vettek, Schmidegg Mátyás biró és Hirschner
János tanácstag Körmöcbányáról, Szmrtnik Menyhért
tanácsnok és Klement Márton jegyző Besztercebányáról,
Novaky Jakab jegyző Bakabányáról és Stacho Abraham
jegyző Újbányáról. Bélabánya és Libetbánya a selmeci
tanácsot bízták meg képviseltetésükkel.
Bercsényi és illetve Rákóczy fejedelem parancsá
nak felolvasása után a körmöci követek, különösen a
biró, kijelentették, hogy miután városuk Selmec- és
Besztercebánya város nagyságával és gazdagságával —
(Körmöc ma nem csak a bányavárosok, de az ország
összes városai között a leggazdagabbak közé tartozik)
— össze sem hasonlítható és a háború alatt nagyon
sokat állott ki, a régi repartitio által nagyon megterheltetnék, (»— durch die Repartitions gleihheit sehr aggraw irt werden könnte auch das ihr zukommende Con
tingent unmöglich praestiren.«) kérik magukat a repar
titio kötelezettsége alól feloldani.
Erre a többi bányaváros képviselői — érdekesnek
gondolom a maga eredeti német szövegében ideigtatni
— ezt mondották:
»Die Stadt Kremnitz habe ihr alt Bergstädterische
Reparation allerdings gefallen lassen, als von Palatino
vor 3 Jahren 18. Porta. (A porták száma szerint vetet
ték ki a hajdúk számát.) nachgesehen, undt durch die
hochlöbl. Forst Cammer aus denen Cammergefällen zu
denen Bergstädterische Portionen mit 5000 f. zu concuriren resolvirrt worden, undt sie von beyden beneficien
ihr contignent nach der Bergstädterischen repartition
empfangen, Ergo qui sensit commodum, sentiat et onus,
Hat doch auch die Stadt Kremnitz dazumahlen, als Ihro
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Execel. Herr General Bercsényi unter Altsohl ankommen,
undt denen Bergstädten insgesambt 7000 f. welche ein
extraordinari auslag gewesen, zu bezahlen aufgetragen
worden, ihr quottam den forgedachten Bergstädterischen
Repartition nach bey getragen, warumbe nicht anjezo ?«
Vagyis röviden magyarul: ha a közösen megálla
pított felosztási rendnél Körmöcbánya a neki jutott ka
marai hasznot húzta, és Bercsényinek Zólyomba érkeztekor a 7000 f. hadiköltséghez is hozzá járult a régi
repartirozási rend szerint, mért nem viselné most is
ugyan ily arányban a kérdéses terhet?
A körmöci követek »Contradictioja« dacára a hét
bányaváros összülése nagy többséggel elhatározta, hogy
ez esetben a négy kis bányaváros (»kleine Städten«)
nehéz helyzetét figyelembe véve a követelt hajdúkból
általuk egyenkint csak 161/* ember — tehát összesen
65 ember mig a 3 nagy bányaváros által egyenkint 100
ember és így összesen 365 hajdú állítandó. — E hatá
rozat végrehajtására felkérték az éppen ez időben ide
érkezett és a város nevében ünnepélyesen Armbruster,
Lorberer és Clement aljegyző által fogadott báró Révay
Gáspár ezredest (»der haydukhen Obrister«).
A hajdúk repartitiója azután ilyen arányban végre
is hajtatott, a duzzogó körmöciek protestatiója dacára;
— mert azt Bercsényi így rendelte el és a végrehajtásra
a még mindig itt időzött báró Révay Gáspárt szigorúan
utasította.
December 12-én jött Korponáról a rémhír, hogy ott
ragályos betegség pusztít és három ház már eddig kihalt,
(»dass zu Karpfen drey häuser ausgestorben undt viel
,krankh liegen so wäre zu besorgen dass es nicht umher
'greife undt also wär dargegen in zeitliche Vorsehung zu
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thuen.«) A selmeci biró kérdő levelet intézett a korponaihoz, hogy sürgősen értesítse miben áll a dolog.
Ugyancsak ezen a napon elfogtak Selmecen egy
Hegedűs Ferenc nevű cigányt, kinél hamis rézpénzt
találtak, (»falsche kupferne Libertaten gefunden.«) A
cigány azzal mentegetödzött, hogy a pénzt egy »Gyurkó«
nevű zsarnócai embertől kapta, kinek katlanát foltozta.
(»Kupferne Kessl geflikht.«) Ugyan ily munkát végzett
Alsó-Hámorban egy özvegy asszonynál, kinek nevét nem
tudja és ettől is kapott Libertásokat. A hamis pénzt
tehát vagy az egyik, vagy a másiktól, vagy mindakettötöl kapta. A tanács Hellenbach bárót kérte fel, hogy a
cigány által megjelölt egyéneket a zsarnócai »Provizor«
által kipuhatoltassa, és azokat a gyanúsítottal való szem
besítés végett ide vezettesse.
1705. évi január 7-iki tanácsülésben a tagok teljes
számban jelentek meg és miután a biró boldog újévet
kívánt (»nebst herzlicher anwünschung eines glückhselige gesegnete undt allerzeitz vergnügten Neuen Jahrs«)
— javasolta, hogy Hellenbach felkéressék, azon zsar
nócai embereknek, kiktől állítólag a fogságban lévő
cigány a hamis pénzt kapta, jövő szerdára leendő ide
kisértetésére, a mely napra azután a hóhér (»der Scharffrichter«) készenlétre utasfttassék. — Ezen tanácsülésben
/teljesítették a szegény (»Schittersberger«) bankaiak azon
(»dehmütlich und flehentliches«) alázatos kérelmüket,
hogy mig a háború tart, házaik után fizetendő adójuk
leszállíttassék és csak ha majd béke és bányaáldás lesz
az eddigi 3 frt 75 dénárra ismét felemeljék. (»Wan der
Allerhöchste dem Landt eine erwünschten Frieden, undt
reichen Berg Seegen ertheillen wirt, werden Sie die 3 f.
75 d. zu erlegen schuldig sein.«)
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Teljesítették a vihnyeiek és szénásfalusiak azon
kérelmét is, hogy bérük leszállíttassék, mert nagyon
sokat szenvedtek Rákóczy ott tartózkodása alatt.
Ez így van a tanács ülési jegyzőkönyvbe bevezetve:
(»Die Eisenbacher undt Senizer suppliciren auch umb
Nachlass ihres Zinses weillen sie zur selben zeit, als
lhro Hochfürstl. Durch!, im Eisenbacher badt gewesen,
sehr viel ausgestanden und umb all ihr Fourage kom
men seijn. Worauff denen Eisenbachern die helfte, denen
Senizer aber 36 f. nachgesehen worden.«)
A január 14-ki tanács ülésben nagy panaszt emel
nek a negyedmesterek (»Virtlmeister«) Rákóczynak itt
maradt beteg francia katonái ellen, kik sehogy sem
akarnak engedelmeskedni. Ezen felül félő, hogy beteg
ségük a házbeliekre is átragad. Erre a tanács elrendelte,
hogy az ily beteg francia katonák a polgári házakból
kilaktalaníttassanak és egy lakatlan házba, a Weber-féle
majorba szállíttassanak, (»aus denen bürgerlichen haüsern delogiret undt in ein unbewohntes Haus wozu das
Weberische Nlayerhoff ambesten taugete, einquartirt wer
den sollen.«)
Ez meg is történt.
Ugyan ezen tanács ülésen és azután folytatólag a
január 16-án tartott ülésen szembesítve lettek Hegedűs
cigánynyal a zsarnócai korcsmáros és Hröbár Gyúró
ottani földmíves, valamint Valyo András paraszt, kik
mindannyian a cigány szemébe mondják, hogy ök jó
pénzt adtak neki, sőt a zsarnócai korcsmáros vallja,
hogy a cigány az elköltött italát némely hamis pénzzel
akarta fizetni és csak mikor észrevette, hogy e hamis
pénzt a korcsmáros felismerte, adott helyébe jó pénzt.
A cigány tagadása s illetve előbb tett vallomása mellett
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maradt még akkor is, midőn a hóhér behivatott. A mint
a hóhér megjelent még egyszer megkérdezték vádlottat,
akarja-e beismerni töredelmesen, hogy miként jutott a
hamis pénz birtokába és nem-e ö maga készítette, mire
a cigány így felelt: csináljanak vele, a mit akarnak,
ö mást nem vallhat. (»Man möge mit Ihm machen was
man wolle, so kann Er nichts mehreres bekenen, denn
Er das geldt einmahl nicht gemüntzet. Remittit ergo
ad carceres.«)
E tanács ülésen tárgyalták lopás miatt vádolt és
fogságban tartott Wendeborn Margareta ügyét is, ki
szintén tagadott és már-már a hóhérnak adatott »tor
tura« végett, a midőn a főjegyző ajánlatára elhatároz
tatott. hogy ha majd a pénzhamasitó cigányon hajtják
végre a »tortúrát«, akkor ezt nézze végig a vádlottnö
és a cigány szenvedéseinek láttára talán beismeri tettét.
(»Undt der zigeuner in Ihrer praesenz torgwiret werden,
vieleiht würde Sie in anschaung der Peiner etwas be
kennen.«)
Ilyen volt az igazságszolgáltatási eljárás akkor!
Vendeborn Margareta vádlott asszonyt, miután a
cigány kínvallatását végig kellett néznie és mégsem
ismerte be tettét, 1705. ápril 3-án arra Ítélték, hogy
szigorú esküt (»scharffes jurament«) tegyen ártatlansá
gára, a mire a vádlottnö férjének is megkellett esküdnie.
Az eskü eredetijéből kiemelem a következő rész
letet, hogy mi történjék, ha hamisan esküdne ártatlan
ságára és a terhére rótt bűntényt mégis elkövette volna
»so soll meiner armen Seele nicht Barmherzigkeit son
dern der höllischen Geister zur ewigen Pein und kwal
allsogleich über antworten, undt wenn auch Gott mich
also nicht be straffen wolte, inzwischen aber ich des
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diebstalls halber überzeigt werden möchte, so soll ich
ohne fernem Process das Leben verwürket haben«.
Erre azután az asszonyt is és a »loca tortura«
vallató helyiségben (az óváron) hatalmasan megkínzott
cigányt is, kire a hamisítást, tagadásával szemben, be
bizonyítani nem tudták, szabadon bocsájtották.
1705. évi május 22-én foglalkozott a selmeci tanács
Rákóczy fejedelemnek azon felhívásával, hogy a városok
kereskedelmének és forgalmának emelése céljából meg
tartandó tanácskozáshoz (»Consultation«) Selmecbánya
városa is két követet küldjön. — Körmöc- és Beszter
cebánya város átiratai felolvastattak, melyek szerint ele
gendő volna, ha — költség kimélés szempontjából —
mind a hét bányaváros együttesen két követtel lenne
a tanácskozáson képviselve. — Május 29-én azután
Selmecbánya város tanácsának főképpen azzal indokolt
indítványára, hogy a fejedelem kívánságát teljesíteni
kell, a három nagyobb, tehát Körmöc-, Selmec- és Besz
tercebánya város elhatározta és vele a »bergstädtische
Congregation«, hogy két-két követtel fogja magát kép
viseltetni. Ugyan ez a bányavárosi kongregatio elren
delte, hogy a kiküldöttek junius 6-án Ocsova községé
ben találkozzanak, a honnét azután együttesen utazza
nak Egerbe, a hol a fejedelem ez idő szerint tartózkodik
(fclhro Durchl. derzeit Campiren«).
Selmecbánya város Armbruster Dávid és Pirolt
Ignác tanácstagokat küldte ki e tanácskozáshoz. Szerette
volna nagyon, ha abban dr. Lang János a híres selmeci
orvos és Rákóczynak vihnyei tartózkodása óta különö
sen kedvelt embere is részt vett volna, de éppen ekkor
érkezett levél gróf Bercsényitől, hogy haladéktalanul
siessen hozzá. (»Er hatte diesen augenblick Brief erhal-
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ten, dass Er Sich eilends zu Ihro Excell. Frauen General
Bercsényin verfügen soll, undt allso könnte Er unmög
lich dis Falls E. Löbl. Mgrat dienen, denn Er müeste
Sich eine Zeitlang bey Ihr aufhalten . . .«) Ebből csak
világosan kitűnik, hogy dr. Lang János ez időben Ber
csényi Miklós grófnőnek házi orvosa volt.
A bányavárosok küldöttei junius 6-án Ocsován
találkoztak is, s együtt érkeztek meg Egerbe és a
fejedelem által igen szívélyesen lettek a táborban fo
gadva.
Az egri gyűlés lefolyásáról Armbruster és Pirolt a
városi tanács junius 23-án tartott ülésében számoltak
be ekképpen: miután az ország összes kír. városainak
követei egybegyűltek, a fejedelem kancellárja, Jánoki a
fejedelem nevében előterjesztette, hogy miután ez idő
szerint a kereskedők a szükségelt portékát majd mind
a külföldről szerzik be és ezért jó arany- és ezüstpénzt
fizetnek, mely pénz ily módon a külföldre vándorol,
hogy ez jövőben megakadályoztassék azon módot gon
dolta ki (»dieses mittel erfunden hetten«), hogy bizo
nyos nagyobb honi városokban állíttassanak fel nagy
áruraktárak, melyek elláttassanak mind azon árucik
kekkel, a melyeket most a kiskereskedőknek a külföld
ről kell beszerezni. Ezekből a nagy áruraktárakból meg
vásárolt minden szükséges áru csak rézpénzzel fizettetik,
mely pénzt a fejedelem azután beváltja, bor, réz, bőr és
más hasonló anyagokkal (»dergleichen materialien«),
hogy ezekért ismét a nagy raktárak »principalis« veze
tője a hiányzó árukat beszerezhesse onnét, a honnan
eddig a kereskedők arany- és ezüstpénzért rendelték
azokat meg. Ez által még a testi és életbiztonságot
veszélyeztető idegen országokbani utazgatástól is meg
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lesznek kiméivé és nem fog kelleni a jó pénzt a kül
földre vinni, hanem az az országban marad és a szük
séghez képest a rézpénz a kamarák által jó pénzzel
lesz beváltható. A fejedelem tehát felhívja a városok
küldötteit, hogy állítsák össze mind azon árucikkek
jegyzékét, a melyeket az egész éven szükségeinek,
specificalva, az árucikkek azon árait is, melyek a jó idő
ben, a háború megkezdése előtt (»zu gueter Zeit undt
noch vor anfang dieses Kriges ein jegliche Gattung der
Waaren haben bekommen können«) voltak érvényben.
Ezen előterjesztésre a küldöttek és különösen a
felvidéki (»Oberungrische«) városok követei aggályos
kodtak és az áruk és árak összeírását nem akarták
teljesíteni, sőt Írásban is kérelmezték, hogy e tervétől
a fejedelem álljon el. De miután a fejedelem ezen össze
írást (»consignation«) a leghatározottabban követelte, azt
elkészítették és át is adták a fejedelemnek, a ki azon
ban ezt nem találta egészen kimerítőnek és világosnak,
(»nicht genug klar undt ausführlich«). Elrendelte tehát,
hogy »projectuma« Írásban kiadassák, a városoknak
megküldessék és ezek 14 nap alatt az árujegyzéket
(»consignation aller Waaren«) véleményes jelentéssel
beterjesszék.
Ennyiből áll a két kiküldöttnek az egri tanácsko
zásról szóló jelentése.
Különben Rákóczy ezen és még nagyobb tervek
keresztül vitelére a Rákosra országgyűlést akart egybehívni, de mivel Pestet a németek tartották megszállva,
ez az országgyűlés Szécsényben tartatott meg és azt
szeptember 12-én maga a fejedelem nyitotta meg.
Ezen országgyűlésen is képviselve volt Selmec
bánya városa; de mielőtt rátérnék a bennünket érdeklő
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ekkori országgyűlési eseményekre, egy kis közbeeső
epizódot tartok érdekesnek elmondani.
1705. julius 8-án a selmeci városi pincében egy
Maczo nevű vak koldus összeperelt a feleségével és
haragjában ezt mondotta: »ördög adta taki som roshnevaní kedby sám Christus pán priáiel porubal bich
ho«. (Úgy fel vagyok böszülve, ha maga Krisztus urunk
jönne, szétdarabolnám öt.)
Ezt meghallották Lakatos János és Kalnickyné
selmeci lakosok, kik az esetet azonnal feljelentették.
A biró a vak koldust nyomban elfogatta és szigorú
vallatásra fogta. — A koldus elején tagadta, hogy ezen
istenkáromlást mondotta volna; de midőn a két tanúval
szembesítve lett, bevallotta azon mentegetödzéssel, hogy
nagyon fel volt feleségére böszülve és ittas is volt.
Pavlyak Maczó vak koldus fölött a biró és tanács
julius 11-én mondott Ítéletet.
Ezt az ítéletet érdemesnek tartom szó szerinti
magyar fordításban közölni, mert érdekes képét nyújtja
az az időbeli vallásos felfogásnak és érzelemnek, vala
mint a bűnök megtorlásának.
»Miután istenkáromlásával Isten legmagasabb fel
ségét, kihez neki mint nyomorék koldusnak életének
józanságával, benső ájtatossággal fohászkodnia kellett
volna, mélyen megsértette és ha ily nemű gonosz tettek
büntetlenül hagyatnának, a nagy Isten ezért az egész
várost megbüntetné; a város tanácsa kimondja, hogy
habár a tettes az érvényben lévő városi és országos
törvények értelmében életét eljátszotta (»Leben verwürkht«), tekintettel mégis nyomorék voltára, a halál
büntetés alól felmentetik és arra ítéltetik, hogy a hóhér
által a szégyenfára kiköttessék, itt egy fél sillingge!
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vagyis 15-szöri vesszözéssel illettessék és azután úgy
ezen városból, mint a többi bányavárosokból örök időre
kiutasíttassék megérdemlett büntetésül és más istenkáromlók visszariasztásául. (»Durch den Scharfrichter
an den Pranger gestellt, allda mit einn halben Schil
ling, od. 15 streichen ausgesteüpet, und so wohl von
diser Stadt, alsauch von den anderen 6 Bergstädten auf
ewig verviesen werden soll, ihm zu wohlverdienten straff
andern Gottes lässtern aber zum scheü undt Warnung,
von Rechtswegen.)
Ha ezen istenkáromlást nem egy vak koldus, ha
nem ép ember követte volna el, bizonyára halálra Ítél
ték volna.
Bezzeg a mai időben utón — útfélen hallhatni
istenkáromlásokat . . . ki törődne véle.
Hiszen modern társadalmunkban mind egyre ter
jed a vallástalanság és ezzel az erkölcsi bomlás. Oly
annyira, hogy vallásos embernek lenni, szinte egyér
telmű lett a — nevetségessel.
Nem jól van ez így!
1705. évi julius 21-én hirdette ki a biró Rákóczynak hosszasan és szépen megírt felhívását, hogy e város,
úgy mint a többi a fejedelemhez hü városok is, a Ráko
son tartandó országgyűléshez követeket küldjenek. A
városi belső és külső tanács (az úgynevezett huszonnégyesek) erre egyhangúlag Armbruster Dávid tanács
tagot és Pirolt Ignác főjegyzőt választotta meg köve
teknek.
Augusztus 21-én Jánoki tudtára adta a városnak,
hogy az országgyűlés ugyan szeptember elején lesz
megtartva, de nem a Rákoson, hanem Szécsényben.
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Armbruster és Pirolt selmeci követek augusztus
30-án el is utaztak Szécsénybe.
Szeptember 11-én panaszt emeltek a magistratusnál a kofák ellen, kik elővásárlásukkal drágaságot okoz
nak a piacon. Erre 21 kofa (Fletschler, ebből lett a
Fratsler weiber) idéztetett a tanács elé és ezek közül,
bebizonyosodott elővásárlások és más kihágások miatt
hatnak megtiltatott a kofáskodás, maradt még mindig
15 kofa, a mi elég szép szám. Nem hiszem, hogy jelen
leg ennyi »Fletschlerin« lenne városunkban.
1705. szeptember 24-én Armbruster követ a tanács
nak a szécsényi országgyűlésről személyesen referált és
elmondta, hogy mindjárt az országgyűlés megnyitása
után a rendek egymás között tett esküvel konfederatiót
kötöttek, hogy a magyar ősrégi (»Uralte freyheyten«)
szabadság megvédésére megkezdett háborút semmi
esetre sem hagyják abba, hanem készek a szabadságért
utolsó csepp vérüket (»den lezten bluets tropfen«) is
feláldozni. Esküt tettek arra, hogy e nemzeti szövet
séghez hűen, s minden időben ragaszkodni és a rendek
által hozott határozatoknak engedelmeskedni fognak.
Armbruster elmondta, hogy az »Instrumenta Confederationis« két példánya a rendek aláírásával és pecsétjével
lesz megerősítve és az egyik példány az országos levél
tárba fog elhelyeztetni (»Landts Archiv Conserwirt«) a
'másik pedig a Magyarországgal szintén szövetkezésben
álló Lengyelországnak fog megküldetni.
Öt és követ társát Piroltot is felszólították, hogy
ezen »Instrumentát« Írják alá és a város pecsétjével
lássák el.
Armbruster tehát azért utazott haza, hogy meg
kérdezze a tanácsot és a város közönségét (»die ganze
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gemein«) hogy mint a IV-ik rend tagja akarja-e, hogy
ez az aláírás és pecséttel való ellátás megtörténjék,
vagy sem.
A tanács erre a német-nyelvre hiteles alakban le
fordított »Instrumenta Confederationist« felolvastatta. (E
német szövegű példány meg van a levéltárban.) Azután
megengedte, hogy az eredeti két példány a követek által
a város nevében aláírassák és a városi pecséttel elláttassék. E célból a városi pecsét Armbrusternek kiadatott,
ki azzal visszautazott Szécsénybe.
Hogy városunk a Rákóczyékkal ez időben mily
bizalmas lábon állott, mutatja Ocskay brigadéros saját
ke zű ig írt és aláírt kővetkező levele:
A szokásos latin címzés és bevezetés után »Bíztam
T. Nemzetes vileö (vitézlö) Bezeg Imre Feö kapitány
Uramra, eö kglmére bizonyos Párduc bőrre való lánc
nak, s gombnak csináltatását, melyhez szűkölködöm
egynéhány rubintokkal, kglmeteket bizodalmassan ké
rem, megtekintvén Nemes hazánk mellet való Sok foglalatoskodásimat S szenyvedésimet továb való szolgá
latomért ne terheltessék kglmetek egynéhány rubintokkal
meg Segíteni. Isten halálomat halasztván kglmetek jó
akarattyát meg szolgálni semmiképpen el nem mulatom.
Ex castris ad Malaczka die. 2. octob Ao 1705.
Servus paratissimus Ladislaus Ocskay«.
E levél Selmecbánya város birájához és tanácsához
van címezve; de hogy küldtek-e rubintokat Ocskaynak
a selmeciek vagy sem, annak a levéltárban eddig nyo
mára nem akadtam.
A Szécsényi országgyűlés idejében Rákóczynak
egyik ezredese bearanyozás végett egy tollat küldött
Roberth nevű itteni aranymivesnek.
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Az aranymives talán mert sejtette, hogy a bearanyozásért pénzt nem igen fog kapni, talán mert tréfál
kozni akart, a tollat sáfránnal bekenve visszaküldötte.
Az így megsértett ezredes báró Hellenbachhoz, ki
szintén részt vett a Szécsényi országgyűlésen, rohant
és satisfactiot követelt.
Hellenbachnak ez ügyben a város birájához intézett
német levele ez:
»Wohl Edl Gestrenger, Hochgeehrter H. Stadt
— Richter.
Mit was für einen Geläauff der Fürstl, oberster
zu mir geloffen, dass H. Roberth seine Feder mit
Safran verguldet, ist nicht zu beschreiben, auch wohl
eine Schandt dass die © (ez a jel araranyat = Gold
jelent) schmiede so gahr mit den Fürsten schertzen,
und so falsch arbeithen, wann Er nun seine Satisfaction
haben w ill schreibet Er ihme ein feinen Brief selbsten
zu, und weil Er auch meiner nicht verschonet, so gahr
dass ich selbsten in die suspition komme als wen
ich es mit Ihme hielte, so w ill der Oberster haben,
Er soll Ihme ertslich die Feder machen, wie er sie
Ihme in den Brief angegeben, die andere Feder auff
den Form wie die andere und die leztern corrigiren
und alles umb sein geldt verrichten und dieses andere
zum Exempl, und wo er es nicht thut so vili er Ihn
binden lassen, herab führen und lehren wie Er die
Leüth betrügen soll; destowegen denselben ersuche
Ihn Roberth auff keine weise zu verschonen denn ich
es kaum bey Ihme erbeten, dass Er es für den Fürs
ten nicht gebracht hat, und muss man wahrhafftig
gegen die Burgerschafft eine grössere Authorität er
zeigen denn timore et amore regnandum.
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Womit verbleibe nechst Empfelung Gottes: mei
nes Hochgehrten Hrn Schwagers Gunstwilliger J. B.
v. Hellenbach. Szecsén den 27. 7-bris 1705.«
Magyarul a levél rövidített tartalma ez:
»Hogy milyen lármával rohant hozzám a fejede
lem ezredese, hogy az ö tollát Roberth sámánnal ara
nyozta be, azt nem lehet leírni. Szégyen is, hogy az
aranymivesek még a fejedelemmel is tréfát űznek és
hamis munkát végeznek. Az ezredes satifactio gyanánt
most azt követeli, hogy Roberth aranyműves két tollat
csináljon neki; az egyik a kérdéses toll, melyért fizetni
fog, a másik ugyanilyen legyen, de ezt büntetésből
Ingyen kell csinálnia. Ha az aranymives ezt meg nem
teszi, akkor megkötözteti, lehozatja (t. i. Szécsénybe)
és majd megtanítja, hogy kel1 az embereket csalni.
Alig tudtam rávenni az ezredest, hogy az ügyet a fe
jedelem elé ne hozza s mivel én is gyanúba állok,
hogy az aranymivessel tartok, nem kell kímélni Róberthet és egyáltalában a polgárságnak nagyobb te
kintélyt kell mutatni, mert »timore et amore regnandum.«
Roberth aranymives uramat erre a biró annyira
megijesztette, hogy az szívesen csinált, nem kettő, ha
nem három, most már jól bearanyozytt tollat, hogy csak
a hinárból kibújhasson.
A tollak azután Szécsénybe küldettek.
Armbruster és Pirolt városi követek 1705. október
6-án referáltak a szécsényi országgyűlésen szeptember
11-töl október 4-ig történtekről. E referálásból kiemelem,
hogy a selmeci evangélikusok ügyében az országgyűlés
akként határozott, hogy a szent Katalin templomot és V'
a Mária templomot, a papiakkal és temetővel és az egy
házi jövedelmek fele részét az evangélikusok kapják.
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(»den Evangelischen die S. Catharina od. Pfarr, und die
Frauen Kirche mit dem Pfarrhof undt begrebnis, undt
den halben Kirchen Einkünfften zugefallen.«
Azt is referálták, hogy a nemzeti szövetség elha
tározta, hogy a hűség esküt a városok minden polgá
rának le kell tennie.
Erre a tanács elrendelte, hogy a város itt lakó
polgársága a tizedesek által összeirassék, hogy ezen
összeírásból azután a tanács kiválogathassa azokat, a
kik az uj eskü alá bocsájtandók.
Ez az összeírás meg is történt és október 21-én
megkezdődött a kiválasztottak eskütétele. . . Meg kell
jegyeznem, hogy a polgárok, különösen a bányapolgárok
közül többen elhagyták a várost már 1703. évben. Így
a Gerambok, kiknek összes ingatlan és bányavagyonát
mint fiscális jószágot kezeltette a fejedelem.
Nem tartom érdektelennek itt közölni azok név
sorát, kik a nemzeti szövetséghez való hűségűket eskü
vé vei erősítették meg. — Hellenbach János báró, Stephany
János György biró, Armbruster Dávid és Pirolt Mihály
Ignác követek Szécsényben tették le az ünnepélyes esküt.
Az esküt letettek jegyzéke igy van összeállítva:
»Ex ordine senatoria:«
Herr Georg Ehrenreich Ehrenreiter, Herr Johann Lang undt
H. Baltzer Heidt.
Aus den Eüsseren Rath: Elias Schallmann, Johann Bapt.
Linkisch, Rudolf Lang, Georg Stopp, Johann Georg Wittich,
Frantz Hentaller, Hainrich Schmidt, Martin Müllner, Michl Schön
felder, Christian Kharner, Johann Georg Fleischer, Georg Andreas
Kupka, Heinrich Kästner, Andreas Förster, Johann Jacob Winkler,
Johann Khöler, Johann Heinrich Wipacher, Johann Feil.
Von der Burgerschafft: Jacob Kober, Johann Thürner,
Johann Meiner, Johann Zindl, Bernhardt Brokhmann, Andreas
Mantschko, Johann Chrischtof Weigel, Johann Bader, Tobias
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Hankocy, Johann Glück, Georg Zaabikh, Johann Scholtz, Gallus
Beider, Georg Vogler, Sigmundt Rosenberger, Georg Groszmann,
Samuel Roth, Sigmundt Kuntzmann, Adam Scholtz, Gasper Oravetz, Paul Schmid, Samuel Staffranko, Tobias Prentl, Paul Bernardini, Martin Haan, Samuel Ritschocoskhy, Georg Hamrakh,
Mathias Sternseher, Johann Schnürer, Georg Denkh, Johann Petko,
Elias Bonn, Ignatz Delpini, Martin Struhan, Daniel Gunisch, Johann
Liedemann, Daniel Fuchs, Casper Wolf, Matthias Nägler, Jacob
Grahenbauer, Matthias Gräntzner, Georg Habermeitzer, Johann
Brean, Martin Pellian, Casper Barfeiner, Matthias Bekh, Constantin
Ezler, Michl Prozner, Han. Peter Schober, Matthias Petko, Philipp
Thurner, Johann Kälbl, Balzer Knap, Simon Greisbaner, Jacob
Katerr, David Benedicti, Elias Gail, Samuel Ekhstein, Martin Khöler,
Johann Hesslaner, Georg Uly, Melchior Kuty, Johann Lepszky,
Samuel Leyer, David Pastorovitz, Georg Schönemann, Georg
Smely, Matthias Oravetz, Abraham Klueg, Matthias Waltner, Balt
hasar Potresz, Hans Christian Wernisch, Johann Marzy, Johann
Gail, Andreas Kaiyser, Johann Weidura, Elias Sitznagel, Balthasar
Bankó, Jacob Weigel, Ferdinand Pekh, Georg Zhan, Georg Walt
ner, Andreas Organist, Christoff Wanger, Matthias Wolff, Johann
Wohin, Johann Humay, Zakarias Weisz, Matthias Klemisch, Jacob
Rutsch, Johann Beüer, Georg Vogler d. Jüngere, Tobias Lenkh,
Hans Heinrich Zampster, Thomas Schmalmüller, Bartlm Hobekher,
nJohan Rennerknecht, Marcus Seznagel, Johann Wagner, Peter
Stram, Dániel Weis, Paul Pekh, Johann Scherffl, Matthias Lassab,
Paul Wittich, Casper Zeibaldt, Tobias Mees, Matthias Gunda,
Jacob Wagner, Johann Kraus, Hanus Buchwaldt, Georg Willisch,
Martin Wagner, Paul Schmidura, Matthias Ertl, Johann Lagler,
Michl Ambrosz, Matthias Tekus, Matthias Gunda, Martin Göllner,
Martin Gunda, Martin Hawatsch, Casper Fuchs, Michl Markovits,
Georgius Simonides, Michael Tarnoczy, Samuel Dianovszky,
Johann Kuty, Franciscus Tariany, Nikolaus Kuty, Michael Beniatsch,
Joannes Zorkoczy, Georgius Zabudly, Daniel Bogár, Johann Tentzer, Matthias Kmet, Michl Fuchs, Franciscus Tariany junior, Ste
phanus Jaszay, Isaak Vanko, Johann Pekh, Matthias Juriczka,
Joannes Kovács, Matthias Neubauer, Joannes Kuttlik, Joannes
Bosko bind, gesell, Joannes Turcsanszky, Matthias Toman, Michl
Demeter, Johann Kitsch, Johann Georg Fels, Paul Peiwiser, Ste-
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phanus Ujházy, Hanns Schuchtian, Johann Kozarovetz, Christian
Schmitzl, Zacharias Rimst, Michl Jakasitz, Frantz Maler, Hyeronimus Kugler, Tobias Glatz, Hanns Christian Fuchs, Barthl Roth,
Georg Sollich, Christian Brokhsch, Hanns Weiss, Martin Petraschovitz, Johann Benedicti, Hanns Heinrich Blokh, Andreas Waszay, Thomas Patrik, Elias Leonhardt Kerich, Tobias Knoth,
Johann Andreas Volkh, Johann Jantner, Matthias Sollich, Matthias
Schutz, Georg Stempl, Peter Bürg, Johann Gottfried Zneebankh,
Hanns Pusskailler, Baltzer Fellner, Heinrich Klieber musicus,
Andreas Klueg, Samuel Engelmayer, Johann Peter Magino, Samuel
Rup, Jeremias Hoffmann, Hanns Zipser, Michl Klein, Melcher
Haberegger, Jacob Sternseher, Casper Jantner, Gabriel Jeszensky,
Paulus Tkacs, Joseph Joachim Zeumar, Ferdinand Rütsch, Gab
riel Hensler, Johann Heidt, Christian Haydt Uhrmacher, Baltzer
Starringy, Matthias Christ, Jacob Thonhaiser, Gabriel Pekh, Johann
Strunka, Georgius Axamet, Johann Sobonovszky, Andreas Pallovics, Martin Poliakh, Andreas Prachar, Wallach Gyuro, Makoviczky
Martin, Michael Wittich, Michl Bogadi, Matthias Granekh, Johann
Jeszenovszkhy, Simon Schlegel, Johann Georg Härtlein, Matthias
Morskraut, Joannes Boxiar, Georgius Mayersky, Georgius Turcsik,
Matthias Orbán, Joannes Schleuka, Michael Cravecz, Michael
Kyerbi.
Október 23-án pedig ezek tették le az esküt: Herr Johann
Gottfried Lang medicinae Doctor, Lazarus Rusler, Michl Schütz,
Georg Hoffmann, Hanns Martinides, Hanns Heinrich Riederich,
Johann Hoffmann, Hanns Gerhardt, Petrus Hagel, Georg Schessl,
Hanns Landiger, Hanns Casper Thurner, Matthies Fuchs, Martin
Russgo, Andreas Heischer, Joannes Hofer, Stephanus Bukoviczky,
Martin Fuchs, Georg Weierka, Johann Fuchs, Samuel Koschitzkhy,
Adam Kiss, Martin Pauper, Johann Paul Weisz Wachtmeister,
Sebestian Koller, Samuel Wagner, Johann Steiner, Georg Kraus,
Georg Rosenberger, Hanus Georg Maltzer, Stephan Wallisch,
Georg Stiger, Georgius Kameniczky, Jacobus Babsik, Johann
Georg Wagner Wachtschreiber, Johann Adam Graff, Sigmundt
Tillisch, Rudolf Heinrich undt David Schimko Thurner, Jacob
Fänger, Johann Balás, Peter Piscator, Tobias Prentl, Joannes
Fabri, Michael Turcsan, Joannes Koczian, Palkó Bácsik, Suhaj
Péter, Lorencz Baczur, Schluch Gyuro, Joannes Grets.
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Október 31-én Lemoni Heinrich, Armbruster Dávid és Cle
ment Samu aljegyző a következőket eskedtették meg: Abraham
Johannes Dorffer, Johann Grimmer, Matthias Graft, Joannes
Mihalko, Joannes Gunisch, Godefridus Lorberer, Johann Greger,
Johann Neuhirrt, Walentin Thonheuser, Paul Schwartz, Elias
Gayer, Matthias Hoz, Adam Conrad, Laurentzius Schwartz, Georgius Watzenbreuer, Matthias Rosenberger, Martin Schneider,
Joannes Hanuska, Theophilus Haan, Thomas Jancsik, Christophorus Schrötter, Martin Gitikel, Martin Grener, Matthias Polliakh,
Paul Thurner, Jacobus Dörer, Martinus Langauer, Georgius Mathyasovszky, Joannes Lehoczky, Andreas Lawro, Joannes Matthasovitz,
Georgius Gerbak, Michael Matthey, Melchior Jankó, Georgius
Czert, Joannes Staubner, Joannes Grolmus, Joannes Roth, Michael
Lassab, Christian Schröter. Antonius Vindtscher, Martinus Lavro,
Joannes Hanczer, Joannes Homola, Joannes Landfora és Martinus
Riptschikh.
Esküt tettek november 3-án: Frantz Tonheuser Stadt Zehn
ter, Jacob Soolmayer Trab., Adam Pichhort Feldtwäbl, Johann
Stiger, Michl Stiger, Andreas Greger, Paul Windisch, Tobias
Gürtler, Georg Krpelan, Jano Podolyak. — November 6-án pedig
a következők: Johann Sedliakh, Matthias Pesenkha, Martin Tenyak,
Matthias Hadgyad, Lorentz Sollich, Palkó Huszka, Michael Hart
scher, Jankó Gaffrikh, Hanns Schnürer, Johann Jenkner, Leopoldt
Schütz, Johann Andreas Haydemann, Gottfried Ferdinand Jenkner,
Stephanus Boldizar, Jacob Schuester, Jacob Haindt, Hans Weisz,
Christoff Gayer, Frantz Waldtreich Buchhalter, Jacobus Fabricius,
Johann Fridrich Till, David Roth, Martin Husz, Georg Scholtz,
Johann Beihatz, Martin Sudowszky, Matthias Ivan, Gyuro Trnovszky, Bobka Adam, Sebastianus Pollyak, Michl Weigl, Alexander
Krumholtz, Daniel Schwartz, Johann Benedict Jenkner és Georg
Schäffer.

E szerint összesen 393 szabad városi polgár tette
le a hűség esküt.
De a mennyire emelkedett a magyar nemzeti összetartozandóság érzete és a hazafias lelkesedés, annyira
sülyedt a kereskedelem, ipar és forgolom. Ennek egyik
föoka volt, hogy a Rákóczy-féle rézpénzt, mely óriási
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mennyiségben lett veretve, senki sem akarta forgalmi
értékében elfogadni.
Szolgáljon például e kis eset az október 31-iki
tanács ülési jegyzőkönyvből: »Herr Rudolf Lang proponirt im Nahmen Herrn Frantzen Hentaller wie Er vom
Herrn Georg Andreae Poschen den vor den Frauenber
ger Thor Oberhalb des Heil. 3 König Stölln liegenden
Garten umb 350 f. rothgeld, od. 260 f. weisgeldt undt
1. Duc. Aldamás erkaufft hette erlegt zu gerichts hän
den 10 Thl. meldet den Kauff an«. Tehát 260 forint
ezüstpénz 350 f. rézpénzt ért vagyis e kisebb összegnél
máris 90 f. volt a különbség.
Nem csoda tehát, hogy a fejedelem e pénz ügyé
ben szigorú rendeletet adott ki, mely a november 20-ik
tanács ülésben és ugyan e napon az egész lakosságnak
kihirdettetett.
E szigorú rendelet kiemelvén, hogy sokan a réz
pénz (»Rothgeld«) valorját
valuta értékét iparkodnak
leszállítani, a rézpénzt elvetik, elfogadni vonakodnak,
vagy ha el is fogadják, az arany és ezüst beváltásánál
nagy »Lagio« (innen a lázsiás tallér) követelése mellett
teszik azt: szigorúan parancsolja, hogy a ki ezt ezentúl
elkövetni merészeli, annak első esetben vagyonának egy
negyed része, ismétlés esetén fele és harmadszori eset
ben egésze elkoboztatik, a feljelentőnek pedig az elkob
zott vagyon egyharmada ju t jutalomként.
Különben itt közlöm szó szerint a v. levéltárban
meglévő, a fejedelem által sajátkezüleg aláírt és nagy
pecsétjével ellátott eredeti rendeletet:
A latin bevezetés után: »A felyebb el múlt idegen
nemzet nyakunkon való uralkodása alatt régi eleink
által sok faracsaggal szerzett és az változó üdökben is
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minden javainknak bé kezelésére szajokat feltáto ellen
ségeink vérek kiontása által meg oltalmaztatott minden
kincseiül egészben meg fosztodott édes Nemzetünkk
maga szabadságának megszerzéséért keze között mara
dott kevér javainak meg tartásáért felindult közönséges
fegyverkezéssel mennyire boldogította légyen a Nemes
vármegyék és Hazánk lakosi megegyező javallásokbul
egyedül nemzetséges szükségink elő segellésére bevött
Réz pénznek az Hazának minden részeiben való Cursusa és szabados Circulatioja a minden napi experientia
szem látomást kinek kinek mutogattya; mint hogy penig
az mint informaltatunk az Haza lakosi közül némelyek
a közjónak eversiojára egyenessen czélozó vakmerőség
ből ezen Nemes ország be vött Pénzét el nem vevén
nemellyek ha szintén az adasban vevésben elviszik is
de az magok ingo javait felette való draga áron advan
az vevökk az által az eddig folyt valorat ezen Réz pénz
nek diminualni merészelvén, Sokan penig Fejér pénzen
való felváltásában hallatlan és valósággal ennek böcse
vesztésére utatnyitó Lásinak vételével, nem csak szaba
dos Cursusát akadályoztattyák hanem alattomban az ily
közönséges ügyünk boldogulását segéllö eszközök meg
utálásával az Haza fiai közt ez iránt meg történhető
egyenetlenséget álnok mesterség által munkálodgyák,
Mely Hazánk nagy kárával következhető gonoszokk jo
eleve való meg előzésére az hitbéli szövetség általis
kötelesek lévén az elmúlt Szecseni Mezőben lett Gene
ralis Conventus alatt az Nemes Actusokval adattatott
vezérlő fejedelmi Authoritásunk szerint determináltuk,
hogy mivel mind az elfelejthetetlen Portiozás alatt a
Nemes ország lakosi tellyességgel exhumialtatván ezen
Réz pénzen kivül, mig Isten áldását bővebben Nemzet-
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ségestül erezhettyük, más subsidiuma nem lehet mint
az közügyért eletet minden nap feláldolásra vivő vitézlö
Rend determinált fizetése ezen Réz pénz devalvatiojával
nem csonkitathatik, mind penig hogy az kereskedő
Rendek ben az Hazában termelt jókat ezen pénzen
megvévén, a midőn idegen országokra ki viszik, vagy
fejér pénzen szokták el adni, vagy az országban jó
áron el kelni szokott materialékon elcserélni az aláb
specificált büntetés alatt sem egy sommás utón ezen
Pénz circulatioját akadályoztatni, sem penig csak vala
mely Lasiját is a felváltásban venni senkiis ne praesummállya; Ahoz képest az Haza minden rendbeli lako
sinak ezen Patens Levelünk által tuttokra adgyák, hogy
valaki a dato mesentium az sokszor említett Réz Pénzt
szabott valóra szerint el venni, vagy maga ingo és
kereskedésre való javait azért eladni vagy a felváltás
ban Lasit venni tovabbis merészlene, elsőben nálla levő
javainak negyedrésze, másodrendbéli vétkéért azoknak
medietássa, harmadszori vakmerösségeért penig minden
ingó javai és joszági egészen confiscáltatnak, melynek
két része a Nemes ország Fiscussal, 3-dik része penig
az ilyetén Hazánk meg edgyezése ellen tevő cselekede
tekre szorgalmatossan vigyázó tiszt híveinké leszen.
Mely praemittalt mód szerint lőtt determinatioinkat hogy
mindenek tudván, magokat ahoz alkalmaztathassák és
senkiis ennek utánna ennek nem tudásával mencségére
való argumentumot ne vehessen a nemes Vármegyékben
az Vice Ispánok, a szabad Városokban penig azoknak
Birai kesedelem nélkül Publicaltassák. Secus ne factur.
Datum in Castris nostris ad Magyar — Eorcsy positis
Die vigesima Nona Mensis Octobris. Ao millesimo sep
tingentesimo quinto. F. Rákóczy. Paulus Ráday«.
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A rézpénz értékét azonban ez a szigorú rendelet
sem bírta felemelni.
Hogy a selmeciek még ez időben is keresték a
fejedelem alteregojának, Bercsényinek a kegyét és annak
udvarával bizalmas lábon állottak, mutatja ezen magyar
levél:
»Ajánlom mint jó akaró Uram kglk köteles Szol
gálatomat.
Isten sok szerencsés jókkal algya megh kgldet.
Böcsülettel vettem az kglmed nékem irot Levelét Aro
mata Belariumokkal egyut, kiket nem is revidealtatom,
miglen Méltóságos Fő Generalis Urunk eö Ngha, és
Mediator Uraimik eö Excellent, nem irkeznek, hiszen
hogy specificatioja szerint megh tanalkoznak. Azonban
nem tudom sokaik foghé ez a Tracta tartani, ha tovabis
regviralni fogom kglmedet, mint hogy ezis plenarie nin
csen (a mint Lajstromban attak enékem) nem fogja
közönséges jobul ki venni magat. Mert más honnit nem
varhatom; kglmed Nevével pedigh Méltossagos fö Gene
ralis Urunkh representálni fogom. Parancsolván velem
a migh tudok szolgálni el nem mulatom. Maradvan
Kgld szolgáló Jóakarója Várnái György Tyrnavw (Tyrnau = Nagyszombat) 22. 8bris 1705.«
1705. év végefelé a városi pénztár meglehetősen
ki volt merítve; miért is egy nagyobb kölcsön szerzé
sével megbizatott a városi számvevő. (»Stadtreutter«).
Ez ügyben a számvevő Nagyszobatban, majd Nyitrán járt s jelentését, mely a november 27-ki tanács
ülésben felolvastatott, az utóbbi városból küldötte be.
E jelentés szerint hajlandó a piaristák »Vice Provincial«-ja Selmecbánya városának 7000 tallért ezüst
pénzben 6% kamatra kölcsön adni. (»7000 thlr in silber
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Müntz gegen 6 pro Cento Interesse«,) írjon tehát a ta
nács neki — a számvevőnek, — hogy mittevö legyen.
Erre a tanács utasította a számvevőt, hogy a kölcsönkötés közelebbi módozatait is pertractálja a vice
provinciálissal és ha a provinciális csakugyan hajlandó
ezen összeget a városnak hitelezni, az esetben két meg
bízottat fog a tanács hozzá küldeni. E kölcsön ügylet
azonban nem köttetett meg. —
1706. január 8-án Farkas Judit asszonyt bepana
szolta dr. Lang, hogy házából különféle ingóságokat el
lopott. Az elfogott vádlottnö azt vallotta, hogy cseleke
detéről mit sem tud, mert ittas állapotban volt. (»sey
sehr trunkhen gewesen.«) A tanács ezt az ítéletet hozta:
Habár vádlottnö bűnös tettével megérdemelte volna a
nyakvasat (»Halseisen«) és a hét bányavárosból való
örök kiutasítását, mégis tekintve, hogy férje Farkas György
mint hadnagy tartózkodott itt és jelenleg is gróf Ber
csényi szolgálatában áll s magát itt tartózkodása alatt
kifogástalanul viselte; tekintve még, hogy az ingóságok
mind megkerültek, az eltévelyedett Farkas Judit arra
ítéltetik, hogy a legszigorúbb büntetés terhe alatt a vá
rosba jönni s magát itt mutatni ne merészelje.
Ha nem Bercsényi szolgálatában álló katonatiszt
felesége, hanem egy bár mily állású más selmeci asszony
került volna ily vád alá, ezzel bizonyára sokkal szigo
rúbban bántak volna el és már csak részegsége miatt
is a szégyenfához kikötötték volna.
Az 1706. január 20-ki tanácsülésben panaszt emel
tek, hogy a parasztok által a városba hozott fa és sertés
hús szerfelett drága; mert egy kis szekér fa (»kleines
führl Holtz«) 25 garas, egy font disznóhús pedig majdnem
18 dénárba kerül. Meghagyatott ennél fogva a vásárbi-
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ráknak (»Markrichterns«) hogy a parasztokat arra uta
sítsák, hogy a sertéshúst pontos súly szerint fontját 6
dénárért árusítsák.
,
Ugyan e tanácsülésben tárgyalták a steffultóiak
(»Stöplitzhöffer«) azon panaszát, hogy az ottani korcsmáros mindig tele issza magát (»dass Sie sich stätts
volsauffen«) és ily állapotban az emberekkel rosszul
bánik el (»übel verfahren«) oly annyira, hogy az embe
rek inkább mennek a szitnyai oldalon lévő korcsmába,
(»viellieber auff die Sitnaer seiten gehen.«)
A »Leitgeb«-et (itcést) nyomban elcsapták és a vá
rosi korcsmában más itcést alkalm aztak.------Az uj biró és tisztikar választása előtt még egy
tanács ülés tartatott 1706. január 30-án, melyen Cotten
gróf és Haydt órás pénzhamisítását tágyalták. Ennek
érdekes története ez:
1705. év vége felé Selmecbányán letelepedett egy
idegen úri ember, a ki Cotten János Zsigmond grófnak
nevezte és Rákóczy Ferenc kapitányának mutatta be
magát.
Az idegen gróf, állítása szerint, azért jött Selmec
bányára, hogy betegeskedésében itt gyógyulást találjon.
Alig lakott itt nehány napig, már Haydt Krisztián
helybeli órásmester ismerettségét kereste és azt igen
ügyes ürügyek alatt mégis lelte.
A nevezett órásmester, mint a város által alkal
mazott őr és óraigazító, az óváron lakott és Cotten gróf
öt ott lakásán több ízben meglátogatta.
Kis idő múlva a gróf arra kérte a város tanácsát,
hogy neki lakást adjon ugyan csak az óváron. A tanács
azonban ezen kérelmét 1705. évi december hó 11-én
tartott tanácsülésében nem teljesítette azon indokolássá^
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hogy ismeretlen embernek ott lakást nem adhat és ezt
a fejedelem (II. Rákóczy Ferenc) előzetes tudta nélkül
nem is teheti, nehogy kegyvesztessé legyen.
Történt azután, hogy Zweig János bányamestert
t / ^1és Hellenbach bárót értesítették gróf Cotten gyanús
viselkedéséről és különösen Haydt órásmesterrel az óvá
ron való titokteljes összejöveteleiről.
A nemes báró sietett is ezt a városi tanács tudo
mására hozni és a városi tanács nyomban elrendelte a
titkos elönyomozást és már 1706. évi január havában
in flagranti rajta kapta az óvár tornya alatti kis kony
hában (»In dem Küchl auf dem alten Schloss«) Cotten
grófot és Haydt órást a pénzverésnél.
Házmotozást tartottak, még pedig Láng János ta
nácstag vezetése alatt Deada Dávid »Zeugschaffer bei
hisiger löbl. Cammer« Schallmann és több kamarai drabant. A pénzverő gépet és a többi eszközöket és készle
teket lefoglalták és a kamaraházba vitték, a tetteseket
pedig nyomban szigorúan vallatóra fogták. A gróf. már
ekkor mentegetödzött, hogy a pénzverő gépet Léva
mellett két ökörért egy olasz embertől vette és pénzcsinálásra csak a végszükség (»äusserste Noth«) vitte.
Erre a tanács »sub brachio« a grófot, az órást és ennek
nejét született Kölbl Zsuzsanna Teréziát elfogatta és az
óvári börtönbe záratta. A gróf mindjárt elfogatása után
1706. január 30-án a fejedelemhez német levelet intézett,
melyben sorsát keservesen ecsetelve pardont kér (»um
Gottes Willen mich zu pardoniren«), Hellenbach báróhoz
is írt később egy levelet, melyben főképpen arra kéri,
hogy beteges állapotára való tekintetből is a nehéz és
neki nagy fájdalmakat okozó bilincseket vétesse le; ne
gondolják, hogy ö elszökik. Kéri, hogy ügyét még e
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héten tárgyalják, hogy mielőbb ezredéhez szolgálatba
állhason. (A német eredeti levél ezen része igy szól:
»Weillen ich grosse Schmerzen wegen der Eysen leiden
mus, und auch alle Zeit über den anderen Dag das
Fieber habe und sehr krank daran bin, mir die Eysen
ab zu nehmen. Sie dürfen nicht denken das ich mechte
etwa ausreissen und durchgehen, biette auch gar schön
das diese Woche mechte die Sachen vernommen, das
es bald zum ende kommen mechte, das ich wieder mei
nen Diensten zum regiment gehen kan. Verbleibe alle
zeit zu Dienen, Johann Siegmondt Graff Von Cotten.«)
Cotten gróf eme kérelmét, Hellenbach közbejárá- * /
Sára, a városi tanács teljesítette is, de annál nagyobb
eréllyel folytatta a vizsgálatot még az irányban is, hogy
voltaképen kicsoda ez a Cotten gróf, a ki még mindig
azt állította, hogy a fejedelemnek (»Hochfürstlichen
Durchlaucht«) volt kapitánya.
A grófot tehát keményen inkvirálták, a ki folyton y
csak azt állította, hogy ö gróf Cotten, Würzburgi és
Bambergi gróf, Németország Hessen hercegségében fekvő
Berderode községében született és 11-ik Rákóczy Ferenc
volt kapitánya. Minden vagyonát elvesztette és most
mint teljesen vagyontalan és beteg ember volt kényte
len a tiltott pénzveréshez fogni. Ezen határozott kijelen
téseire a tanács — ez pedig nagyon érdekes — 1706.
február 17-én Stephani János György akkori biró el
nöklete alatt tartott üléséből báró Hellenbach, Csemniczky és Szentiványi Rafaelhez fordult jogi tanácsadás
ért, hogy ha a delikvens csakugyan hesseni gróf és
Rákóczy Ferencnek kapitánya volt, elitélheti-e a honi
és a városi törvények intézkedéseihez képest »ex nóta
infidelitatis« halálra és végrehajtatja-e rajta ezen hozandó

-

67 -

5*

Ítéletet, mert azt is kéri figyelembe venni, hogy a gróf
az órással voltaképen csak verték a pénzt és nem ha
misították, mivel ugyan olyanok a (»Fünf Gröschler«) öt
garasosok és a polturák (»Poltraten«), mint az eredetiek
és igy a gróf bűne az, hogy pénzt veretett, pedig a
pénzverés/ jo g g a l nem birt. (»Er hat die Münzfreiheit
nicht gehabt.«) —
Hellenbach báró erre azt válaszolta, hogy véle
ménye szerint a törvény teljes szigorával kell eljárni és
ö szavatol, hogy a városnak ebből baja nem lehet.
Szentiványi véleménye az volt, hogy a gróf fel
tétlenül elítélhető, mert in flagranti kapatost rajta és
mert a Tripartitum 3-ik részének 20-ik titulusa alapján
erre rászolgált . . . de azután hozzá teszi, hogy mégis
csak jó lesz az esetet a fejedelemnek előzetesen beje
lenteni, mert a gróf a fejedelem hadi szolgálatában állott.
Csemniczky kétségtelennek tartja a város itélkezhetési jogát a Tripartitum 2-ik részének 75-ik titulusa,
de 11. Ulászló decretumának 13. artikulusa alapján is, a
mely szerint a pénzverés csak az uralkodó és az ország
gyűlésnek áll jogában . . . . de mégis a jelen esetben
meggondolandó azon körülmény, hogy a gróf II. Rákóczy
Ferencz hadi szolgálatában állott és igy jó lesz a feje
delmet ez esetről értesíteni.
Az óvatos tanács Szentiványi és Csemniczky véle
ményét követve még mielőtt végtárgyalást tartott és az
ítéletét meghozta volna, kimerítő írásbeli jelentést tett
a fejedelemnek, de a válasz érkeztéig a vizsgálati k i
hallgatásokat is megejtette.
Ezekből kitűnt, hogy Cotten gróf 17 éves korában
Cotta-Cornet herceg szolgálatában állott és egy arany
művesnél lakott, hol — mint ö vallotta — magán pa-
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szióból megtanulta két év alatt az arany és vasková
csolást. (»Gold und Eisen schmieden.«) De ennek gya
korlati hasznát mind ekkoráig nem vette. Csak a midőn
Ocskayt Léva mellett megverték, találkozott egy olasz
emberrel, ki neki az öt garasos és a polturás pénzverő
gépet két ökörért eladta és ö e géppel Selmecbányára
jött. Itt azonnal, mivel már semmije sem volt, a pénz
veréshez akart fogni és e célból alkalmas társat keresett
és ezt Haydt órásmesterben meg is találta. Az óvári to
rony alatti kis konyhában azután készítették a pénzt, me
lyet az órásmester felesége értékesített és midőn kifogy
tak a rézlemezekből, az asszonyt Besztercebányára kül
dötték, hogy az ottani rézhámorból táblákat hozzon és
e célból, már az általuk vert érmekből befolyt pénzzel
el is látták. Ez volt vesztük, mert így tudódott ki mani
pulációjuk.
Mind ezt az órásmester, kinek kimerítő töredelmes
vallomása külön füzetben is meg van a levéltárban és
annak neje töredelmes vallomása is megerősítette. —
Az órásmester felesége még azt is vallotta, hogy ö ár
tatlannak érzi magát, mert a Gróf úr azt mondta, hogy
ö a fejedelem embere és neki szabad így cselekedni és
pénzt verni, de azért titokban kell tartani az egészet.
A tanács 1706. évi május 5-én tartott ülésében
kimondotta, hogy a pénzhamisítókat fejvesztésre »fogja«
ítélni, de be kell várni a fejedelem válaszát.
A midőn ez a városban kitudódott és azt is meg
tudták, hogy az órásmester felesége áldott állapotban
van, egy asszonyokból és szüzekből (»Ehrsahme Frauen
und Jungfrauen«) álló küldöttség a tanács elé járult és
a tanácsteremben lett 1706. május 7-én Stephani biró
akadályoztatásában Lemony Henrik György helyettes
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biró, Zweig János bányamester, Lang János, Lorberer,
Armbruster, Pirolt Mihály, Heidt, Schallmann, Illés és
Linkisch tanácstagok által fogadva. E küldöttség, mely
ben nehány áldott állapotú asszony is volt (»Theils hoch
schwangere ehrsame Frauen«) kegyelmet kért a bűnö
söknek és különösen az órásmesternének.
Érdekesnek tartom német eredeti szövegében kö
zölni a tanács ülési jegyzőkönyv ezen részét, a mely
így van bejegyezve: »Erscheint also Frau Hederich mit
Frau Bergmeisterin, Frau Gruberin, Frau Hüttenraiterin
(a kohószámvevö felesége) Frau Hentallerin, und noch
21 andere theils hochschwangere Frauen, sowie auch
16 der Vornehmsten Jungfrauen, wie gegenwärtige Frau
enzimmer vernommen hätten, dass es mit den Deliquenten gantz Übl stünde indem Sie etwa zum Todt verurtheilt werden ein löbl. Magistrat wolle umb Gottes
Willen den Deliquenten die ohne dies das Münzen erst
angefangen und also nicht viel geschadet haben, auch
im Leben zu bessern sich verobligiren, und diese Missethat beräuen Gnade erfolgen zu lassen.«
Az asszonyok küldöttségének, bizonyára ékes szavú,
szónoknöje Hentallerné, Schneider Tóbiás gazdag bánya
polgár és volt nagy tekintélyű biró leánya volt.
(Ilyen kegyelmet kérő asszonyi deputáciák szokás
ban voltak Selmecbányán már az ös időkben és ezen
esemény után is. A legutolsó ily kegyelmet kérő női
küldöttség 1849-ben járult az itt átvonuló Görgey Arthurhoz, ki egy renitens fiatal honvédet golyó általi halálra
Ítélt. Görgeyt azonban nem hatotta meg az asszonyok
kérelme és a honvédet a kálvária alatti réten agyon
lövette.)
A város tanácsa ez alatt várta a fejedelem válasz-
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iratát és addig az állítólagos »sententiá«-ját függőben
tartotta s illetve végérvényesen meg sem hozta.
Ugyanaz napon, a midőn a nők küldöttsége kegyel
met kért a delikvensek számára, 1706. május 7-én kelt
11. Rákóczy Ferencnek ez ügyben intézett leirata is, a
mely, úgy mint a többi vizsgálati iratok és tanácsi jegy
zőkönyvek is jó karban meg vannak a levéltárban. Ezt
a Rákóczy Ferenc által sajátkezüleg aláirt leiratot szó
szerint közlöm: »Prudentes ac Circumspesti Fideles No
bis grati. — Salutem et Principalis Gratie etc. Jóllehet
Cotten Sigmond és János az hamis Pénz csinálásáért
az ország Törvénye szerént való példás büntetést, az
mint Hüségtek által Condemnáltattak is megérdemlették
vala, mindaz által mellettek lett Interessiojukat némelly
Híveinknek tekintetbe vévén kglmesen meg Grátiáztuk
az által Hüségtektül pronuntiált Sententia alól az meny
nyiben annak szigora szerént meg kelletett volna ölettetni absolvaltuk ugyan; mindazáltal hogy illyetén meg
Gratiáztatások által mások hasonló dolog követésére
magokat el bízván példát ne vegyenek Hüségtek ezen
Parancsolatunkat vévén az Országbul csapattassa ki.
Datum in Arcé Nyitriensi die 7. May A° 1706. F. Rákó
czy. — Franciscus Aszalay.«
E kegyelmi leirat folytán a pénzhamisitók: Cotten
gróf, Haydt órás és neje megmenekültek a halálbün
tetés alól és a tanács az országból való száműzésre
Ítélte és őket városi drabansokkal a lengyel határszélre
kisértette.
Hogy mi lett belőlük? Azt nem sikerült a levél
tári okmányokból megtudnom.
De elkisértetésük előtt ünnepélyes esküt tettek le
a tanács szine előtt, hogy tettüket bánják, javulni fog-
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nak, megbüntetésükért senkin bosszút állani nem fog
nak és soha az országba többé vissza nem jönnek. —
E bár szárazon leirt esemény, azt hiszem, nem
érdektelen fényt vet az akkori állapotokra, a midőn
Rákóczy Ferenc is azon panaszkodott, hogy az általa
veretett rézpénznek (»Pro Libertate«) azért nincs értéke,
mert tömérdek hamisítást követnek el. A történészek
azonban most az állítják, hogy ennek oka az volt, hogy
Rákóczy vert pénze nem birt azon belső értékkel, melylyel forgalomba hozták.
Kis történetünk azonban azt látszik igazolni, hogy
Rákóczy vélekedése a tömérdek hamisításról nem volt
egészen alaptalan.
Kegyelmi tényéböl pedig azt következtethetjük,
hogy Cotten csakugyan hesszeni származású gróf volt,
ki talán a fejedelem neje, Hesszeni Amália révén jutott
a fejedelem katonai szolgálatába, hogy azután — isten
tudja hol — fejezze be minden esetre kalandos életét.
Annyi bizonyos, hogy ez a gróf egy volt selmeci
polgárembernek és családjának egész életboldogságát
elrontotta és feldúlta.
De térjünk vissza történetünk elhagyott fonalához.
Még 1706. január 26-án Vinkler Vilmos ezt irja a vá
ros tanácsának: »Vévén 20. datált Senthe várában mlgos
Fő Gnaralis Ur Eö Naga erős parancsolattyát és páten
sét, hogy nemes Szabad Királyi, úgy Bányavárosok is
valamennyi hajdút ez előtt országunk szolgálatijára
obstáltak azonnal azon hajdúkat újonnan egészen elő
álitani, öszve szedni, és kezemhez assignalni, magna
subanimadversione el ne mulassak, Se ellen tartok ne
legyenek, minthogy mezei Ezerh, az ki kezem alat
vagyon, akarom eöket incorporálni, fizetésekis nem vá-
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rosoktul, hanem ex Cassa Bellica fog járni. Arra nézve
kgknek akartam értésére adnom, hogj kgtekis azokat,
kik ez előtt az országhnak kgk részerül szolgáltának,
egészen öszve szedni, és kezemhez assignálni el ne
mulassak az mlgos Ur Pátensét én fel hozván engemet
magam fogok assentálni. Datum Tyrnavia Die 26 Jan.
1706. Servus Obiig. Vilhelm Vinkler.«
1706. február 26-án kelt levelében Vinkler Vilmos
Bercsényi nevében sürgeti a hajdúk küldését ezzel »hogy
usque ad 10 Martiy infallibiliter kezemhez assignálhasson kgltek, hogy semmiben oka ne legyek, ha későn
véghez vitetik méltgos Ur Parancsolattya. Elvárom kgyt.
válaszát.«
Vinkler Vilmos, ki következetesen Vilhelmnek Írja
keresztnevét magyar leveleiben, március havában Sel
mecbányára jött, hogy a hajdúk sorozását személyesen
vezesse.
Innét Körmöcbányára ment, mert e város is késedelmeskedett a hajdúk küldésével. Körmöcröl március
9-en kelt levelében, a többi közt, ezt írja Vinkler a selmeci bírónak:
»Hajdúk iránt is kérem, legyen gongya kgyteknek,
hogy készen lehessenek és kezemhez assignalhassa
kgltek eöket mert az idő múlik és én sokáigh nem
mulathatok. Ezzel In (Isten) oltalmában ajánlván kgket
maradok Datum Körmecz-Bányán die 9 Marty A. 1706.
Kgtnek köteles szolghája Vinkler Vilhelm.«
A február 2-ki biró választáskor ismét Stephani
János György választatott meg bírónak, kinek az öt, a
város közönsége nevében üdvözlő szónok azt kívánta
beszédje végén: »Gott gebe Ihm glückliche Regierung,
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gesundheit so in Seinen jezigen Richterambt den Frie
den undt berg Seegen zu erleben.»
Marcius 10-én a belső tanács és a huszonnégyek
tanácsa Jánoki indítványára elhatározta, hogy a belső,
mint a huszonnégyek tanácsa csak az esetben lesz fél
részben katolikusokból és fél részben evangélikusokból
választva, ha ezen bizalmi állásokat képes egyénekkel
lehet betölteni; mert főképpen arra kell nézni, hogy a
megválasztandók képesek-e állásukat kifogástalanul be
tölteni, nem pedig, hogy melyik felekezethez tartoznak.
A választások úgy eszközlendök, hogy a felekezeti külömbség abban szerepet ne játszón (»nur nicht das
odium Religionis mit unterloffen zu sein hervorscheinen
möchte.«)
íme az első tágítás az eddig mereven betartott
ama szabálytól, hogy a tanács tagok fele katolikusok
ból, másik fele evangélikusokból és a biró felváltva egy
évben katolikusokból, más évben evangélikusokból vá
lasztandó. Az ismételten megválasztott Stephani biró
például evangélikus vallásu volt.
Ugyan akkor kimondatott határozatilag, hogy a
»Stadtreuttung« nem úgy, mint eddig az uj biró válasz
tás előtti utolsó napon, hanem minden év december
végén mutatandó be »pro revisione.«
A lótartást húzó városi alkalmazottak kénytelenek
legyenek lovat tartani és nem a városi lovakat hasz
nálni, kölönben elvesztik lódeputatumukat. A 9 órakor
reggel igazolt ok nélkül az ülésekhez meg nem jelenő
tanács tagok 1 frt bírságot tartoznak fize tn i.------Nagy gondot okozott a városnak, de különösen a
katolikusoknak azon körülmény, hogy a világi papság
ból már ide kinevezett plébánosnak, Archidiaconus Mé-
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reynek (ez ideig a jézus társaságbeliek teljesítették a
plébános teendőit) alkalmas lakást sehogy sem tudtak
szerezni. Leginkább az evangélikus vallásu Stephani
biró iparkodott a bajon segíteni, nehogy, mint azt a
május 22-ki ülésben kijelentette »ex odio Religionis«
mulasztást elkövetőnek látszassák. — Ugyancsak május
22-én tárgyalták Rákóczy fejedelemnek ez ügyben ki
adott, általa saját kezűleg aláirt s nagyobb pecsétjével
ellátott következő rendeletét.
»Prudentes ac Circumspecti. Salutem et Gratiam
Az Szécsényi Gyűlés determinatiója Szerént nem látván
és ítélvén Szükségesnek, hogy a Pater Jezuiták hűségek
közöt Residentiát, Templomot és Parochiát bírjanak;
jóllehet ezen végezést és intentiónkat magoknak is tudtokra adtuk, hogy ahoz alkalmaztassak magokat; mind
azonáltal addig is, miglen masuvá onnan magokat transferálnák, hűségek tégyen oly dispositiót, hogy á’ Tisz
telendő Clerus által oda rendelt Plebanusnak, assignálylyon Subsistentiara egy házat oly commoditassal, mely
ben az említett Páter Jesuitákk, onnan való — ki köl
tözésekig, és consegventer azon jóknak resignatioján
Subsistentiája és szükséges alkalmatossága lehessen. In
Castello Kis Tapolcsán Die mensis Apr. A 1706. F. Rá
kóczy. Franciscus Aszalay.«
Hellenbach is meg lett kérdezve, hogy milyen házba
lehetne addig is, míg a jezsuiták a residenciát átengedik,
a plébánost 3 káplánjával elszállásolni. — Kombinációba
vették a Nostitz, a Posch és Glantschnik-féle házakat,
de ezek részint alkalmatlanoknak bizonyultak be, részint
nem voltak eladók, sem bérbeadók.
Végre június 4-én elhatározták, hogy megkérik
Zwittingernét, hogy amúgy is bérbe adott házát ugyan
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olyan bérösszegért, a mennyit most kap a lakóktól en
gedje át a plébánia céljára. Az ügy barátságos utoni ren
dezésével Zwittingerné vejét Reutter uramat bízták meg.
Zwittingerné nem lehetett a leggyöngédebb anyós,
sőt egyáltalában nem lehetett valami nagyon kedélyes
és barátságos úrnő, mert sem a tanács, sem veje kérel
mét teljesíteni nem akarta; sőt midőn házába mentek a
helyiségeket megtekintendök, oly magaviseletét tanúsí
tott, hogy a kiküldött bizottság tagjai jónak látták a
hihetlenül gyors eltávozást.
A felbőszült úrnő a városházára futott ezután és
ott, mint a tanácsülési jegyzőkönyv írja, lamentált, még
pedig oly hangosan és oly szavakkal vádolta erőszakos
kodás (»Gewalt«) miatt a tanácsot, hogy ez nyomban
100 frt bírságra Ítélte és kimondotta, hogy a Zwittinger
házban lakó Roberth egy hét alatt onnét kihurcolkodjék
és a plébánia ott helyeztessék el, mivel ebből Zwittingernének semmi kára sem lesz és makacsságát (»Ihre
Halsstarigkeit«) meg kell törni.
Próbálná ezt ma a tanács megcselekedni, bizonyára
minden tagja hivatalos hatalommali visszaélés miatt
súlyos vád alá kerülne.
Ám de azon időben még a bátor Zwittinger Erzsé
bet úrnő is megijedt és — kegyelmet kért.
Június 30-án tárgyalta a tanács Zwittingerné azon
meghunyászkodó kérelmét, hogy a 100 frt bírság enged
tessék el; mert (»in dem sie sich darauf nicht zu be
sinnen weis, undt was irgendt geschehen dass wäre
auszs weiblicher Schwachheit ausgefahren.«)
A tanács így döntött: a plébánia a Zwittingerné há
zába jön és Zwittingerné büntetése »dass sie sich de
mütiget, abbittet, undt dass sie in Wittwen standt ist,
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auch die Zeiten schwär seyndt, die straff gemässiget
auff 25 f.« — 25 frtra mérsékelteik.
Ez idő alatt tartott folytonosan a nagyszombati
békeértekezlet, mely mint a történelemből tudjuk, ered
ményre épp úgy, mint annak idején a selmeci, nem ve
zetett és ez a fejedelmet véghetetlenül elkeserítette.
Erre adta ki Rákóczy Ferencz levéltárunkban egy
korú kéziratban meglevő következő kiáltványát:
»Senki sincs, valaki vagy édes eleinek az el múlt
Dolgokrúl lett beszédeit említi, vagy az Cronicakbéli
Írásokban józanon be tekint, aki világossan ne látna s
tapasztalva ne tudná a kevély kegyetlenségvel maga
uralkodását öreghbíteni szándékozó Austriai háznak
mindenkori hiti megh szegését, és Nemzetünkkel kötőt
akar mely rendbéli végezetinek tökéletlenségét, és noha
illyen hitettlensége, már eleve minnyájunk szeme előtt
forogván, ugyan az ellen fogtunk valais állandó jónak
megh nyeréssére fegyvert Isten által, sőt legközeleb a
mostani hadakozásnak fen forgásávalis azt sok ízben
tapasztaltuk, mind az által elterjedve lévén az egész Ha
zában a Bécsi udvarnak hazánk minden meg bántodot
Szabadságit megadni kévanó kész hajlandósága és az
békességnek teli torokkal kiáltott meg adattatásábúl
Származott reménség mindeneknek szivében közönsé
gessen bé hatván, reá mentünk vala az Szécsényi végezéssnek erejével ama próbakőnek megh vizsgálássára,
mely nem csak mind az két résznek a Békességre szán
dékozó teökéletességét az egész Világ előtt ki nyilatkoztattná, hanem egyszersmind annak felette a sok ke
resztyén vért kiontó hadakozásnak véget vetvén hazánkh
jogos sorsát a szív szakadva várt állandó békességnek
Rév Partyára juttatná, a mintis e végre igaz fegyver-
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kezésünkh nem kevés kárával frigyet kötvén, noha mind
gyárt akkoris az időnek rövidségét látván, igaz hajlandóságunkh nagyob bizonyságára, oly alkalmatossagot
sürgetve kévantunk nyújtani, a mely az el kezdendő
Tractának ki munkálkodására mind elégséges lenne,
mind penigh a Békességnek jo reménsége alatt annyira
édesítette a szép szín alatt merigyet forraló Bécsi udvar
elménket, hogy a Nagyszombati Tractán a Deputált követ
urak megjelenvén be is atták vala a mediator követ
Urak áltál a Nemes Confederalt Statussok törvényes
kevánsaginak helyes Punctumit várván közönséges szív
béli óhajtással a gyakori ajánlásokkal ki hiressítet sza
badságok helyre állításáról töt Ígéreteknek érni kezdet
kedves gyümölcsét, de valamint eleinten, úgy ujjonnan
itt is meg ismértette változhatattlan természetinek alhatattlanságát, és alattomban boszú állást forraló szivének,
édes Nemzetünk langadozó Tüzét, mert noha joll tudván
sokszor adott hitének meg jadzottatását, mindgyárt eleitül
fogva propraeliminari töttünk vala azt fel, hogy minek
előtte a Békességnek munkájához fognánk, adódnék hazánkh a végezendő Dolgoknak állandó meg maradássára
oly istáp, kik az külső Fölséges királyokk s hatalmas
Respublicáknak kezessége, avagy Gaarantiája mind fel
állatná, mind jövendőre megerössitené, mind az áltál
tartván attúl, hogy az ollyatén hatalmasságoknak reánk
vigyázó oltalmazó Szemeit meg nem csalhatván, el vé
gezet boszszú állását jövendöbenis ki nem önthetné,
azt csak azértis a Tractanak végére kevánta vetni a
Bécsi álnok Udvar, hogy mind a Projectált hatalmassá
goknak (kiktől — másként el kévanna ugrani) kezes
ségét csalárd szín alatt elháríthassa, mind penigh a
Dolgokh végén, eszeket rontó practicájával falban rug-
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hassa, jól tudván hogy e nélkül oly haszontalan minden
más Punctumokh s részünkről való el igazítása, mintha
Békességünkh minden órán le omló fundamentumát fö
vényen építenénk ki adattyuk csak hamar nyomtatásban,
az egész folyt Tractának valósságos Seriessét, és az
Austriai háznak Punctuminkra tött Törvénytelen és ra
vasz Replicáját, s — abból által látható mirigyes Szán
dékát, Kinek kinek szeme eleiben terjesztyük Tapasztalhattya onnan a Sopronyi és Posonyi utolsó Diaetabéli erőszakos és vérrel buzgó Articulusokh justificatioját:
Eszre veheti dicső András király megcsonkíttatott Privilegiumi helyre állitássának csalárdul való el halgatását,
megh tekintheti az idegen Német Nemzetnek Törvényeink
ellen továbis benn az Országban fejünkön ülni kévanó
el tökéllet szándékát, faylalhattya a király mellett min
denkor lenni szokott Magyar Tanácsnak számkivetését
s úgy a Recepta Religionak a Sopronyi s Posonyi Gyű
lés szerént való reméntelen meg határozását, visgalhattya
Erdély országának meg nem halgatását, és Örökös Job
bágyság alá való vetésének kesserves sorsát, egyben
foglalhattya az egész töb Punctumokra lőtt válasz tétel
nek igasságtalanságát, ki tanulhattya azoknak csak azértis
közönségessen az Ország jövendő gyűlésére való halasz
tását, hogy Fegyverünket letétetvén, és az által Hálójá
ban kerítvén, hol ígéretekkel szokása szerint sokakat
magához hodicson, hol fenyegetéssevel föl tett szándé
kának erőszakosan Contentialtasson, a kire, és a Tracta
egész seriessének meg fontolására, a midőn az egész
Nemes haza öszve szövetkezet Statussit s Rendéit, s
annak minden rendbéli Lakossit elegállyuk, nem külön
ben egyszersmind vezérlő Fejedelemségbéli A u to ritá 
sunk, s hivatalbéli Gondviselő Tisztünk szerint, tuttokra
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adgyuk, hogy kitanúlván, és világosan észre vevén kevély Ellenségünknek, régen rólunk magában el végezett
Istentelen szándékát, vegyék elméjekre, — vagy csak
az ekoraig lőtt negotiatioknak mivoltábul is édesítő
állnokságha! tellyes igyekezetit, aki midőn látná meg
erőtlenedet Hadainak a nyugvás által lett meg épülé
sét, meg koplaltatott várbéli Praesidiuminak fel elevenedéssét, és ne talántán másunnanis jöhető segétségének
reménségét, el szakasztá a frigybéli üdönek kötelét, és
az által noha az Extensionak el múlhatatlan szükséges
vóltát mindenképpen meg mutattuk és sürgettük, a továb való Tracta Continuatioját, minden igaz ok nélkül
abba hagyá. Kihez képpest minthogy a Mediatiónál is
tudva vagyon, ki hiresitendö minden dolgainkban való
sinceritásunk', és az egész keresztény világ is isméri s
javallya Isten által felfegyverkezésünknek igaz ügyét
buzdullyon fel kinek-kinek hazáját igazán szerető ma
gyar vére a bosszuállást keressö kevély ellenségnek
bosszuálására és a ki mostis az Eperjessy irtóztató mé
szárszéknek példájára nemes vérünket ontani, s testün
ket koncolni, jószágunkat kótyavetyére bocsátani, és
azt egész nemzetestül kiirtani igyekezik; fordicsuk annak
nyakára igaz ügyünk mellet Isten által ki vont szablyánknak boszú álló élét, és kiki mutassa meg valósá
gos cselekedettel, hogy amidőn édes hazájának szabad
ságát szereti, annak ki munkálkodását néző kevés alkalmatlanságátis, nemcsak szívesen szenved, hanem
annak felette vérének kiontásátis nem kimélli, elhitetvén
minden bizonnyal, hogy az igaz ügyet szerető Isten
minden dolgainkat oly végre vezérli, a melyért hálaadó
szívvel magyar nyelvünk dicsösségét örökké hirdesse.
Dat ex Castris nostris ad Érsekújvár positis die
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30. mensis July Anno 1706. Fran. Rákóczy Paulus Ráday.
Franciscus Aszalay.«
Ha Austria és különösen a bécsi udvar akkor meg
adta volna Magyarország alkotmányos szabadságát és
ahoz mostanáig hűen ragaszkodott volna, most nem
kellene félnie a nagy német, mindinkább erösbödö tö
rekvés bomlasztó befolyásától; hiszen megvédené attól
az egységes, hatalmas magyar állam.
így boszulja meg magát minden igazságtalanság a
históriában, melyből még negyvennyolcban sem tudott
— pedig vesztére, de nagy szomorúságunkra, nemzetünk
mérhetetlen gyöngitésére és gyászára, — a bécsi udvar
okulni. — —
1706. julius 6-án este 10 órakor nagy lárma hal
latszott ki Winkler Jakab urain korcsmájából. A haza
felé menő Varjú'kuruckapitány a nagy lármára besietett
a korcsmába és éppen jókor ért oda, hogy egy másik
kuruckapitány, kinek neve az iratokban nincsen fel
jegyezve, vérengzését megfékezze.
A korcsmában ugyanis Sréter besztercebányai kor
mánybiztos itt időzött titkára és a névtelen kapitány
ivogatott. Egyszerre csak összekaptak és a kapitány a
titkárt durva szavakkal szidalmazta. A midőn pedig
Winkler a korcsmáros csitította és azt mondta neki,
hogy a vendégeit így megtámadni senkitől sem engedi,
az ugyan abban a házban lakó kapitány szobájába futott
fegyveréért. (»Undt sein Pallasch gebracht.«)
Ezzel azután olyat akart vágni Winkler fejére,
hogy öt — ha gyorsan félre nem ugrik — menten ketté
hasította volna, mert a vágás egy hordóra csapott oly
mélyen, hogy a pallost alig bírta kihúzni. A feldühödött
kapitány ezután a titkárt sebesítette meg kardjával s
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midőn tovább akart vagdalódzni lépett be Varjú kapi
tány s megfékezte felbőszült társát.
Az afférról Winkler korcsmáros a tanácsnál panaszt
emelt, a tanács ki is hallgatta az esetnél jelen volt
korcsmáros hajadon lányát, Winkler Mária Annát, Gayer
Zsuzsanna asszonyt és Ancilla Dorka kiszolgáló leányt,
de az ügyben nem Ítélkezhetett s azt katonai utón in
tézték el.
Julius 15-én a tanács a franciskánusoknak évi
állandó segélyül 24 rénus forintot szavazott meg, mely
nek fele »pro festo Portiunkula«, másik fele pedig »pro
festo scti Francisci Seraphici« volt fizetendő a városi
pénztárból.
Az augusztus 25-ki tanács ülésben az ácsmesterek
panaszkodtak, hogy a nagy drágaság miatt az ácsmun
kások elhagyják a várost és így ők nem képesek el
vállalt munkáikat időre elvégezni.
Ugyan ekkor panaszkodtak a mészárosmesterek,
hogy a limitált ár mellett képtelenek a húst vágni, mert
maguk kárára nem dolgozhatnak. Ha a hús ára fel nem
emeltetik, inkább nem is fognak húst árusítani.
Kérik, (»bitten lamentirlich«) hogy a húst drágáb
ban vághassák. — A tanács elhatározta, hogy ez ügy
ben Hellenbachtól kér gyors tanácsot.
E kérdés gyors rendezése nem csak a mészárosok,
de az egész lakosság érdekében áll, mert már most
hétröl-hétre nem lehet húst kapni. (»In dem man von
Wochen zu Wochen kein fleisch nicht zu sehen, od. zu
essen kriegt.«)
Augusztus 27-én a Fels-féle gyógytárt 2000 r. írtért
megvásárló Schneider György felvétetett selmeci polgár
nak és letette a polgári esküt.

(
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Ez időben már a kereskedők és iparosok porté
kájukat s illetve iparcikkeiket a teljesen elértéktelene
dett rézpénzért nem akarták eladni s oly drágaság ural
kodott ennél fogva, mely az üzleti forgalmat, a keres
kedelmet lehetetlenné tette nem csak városunkban, de
a többi felvidéki városokban is. A konföderáció gazda
sági tanácsa ugyan megpróbálkozott a rézpénz értéké
nek fentartásával, és a válságos helyzet orvoslásával,
de sikertelenül.
A gazdasági tanácsnak e város birájához intézett
és az akkori állapotokra jellegzö fényt vető két levelét
itt szószerint közlöm:
»Emlekezetiben lehet kegyelmetekk, hogy ennek
előtte nemelly ottan Lakos Kereskedők bizonyos por
tékákat manualván, cum defraudatione Tricesime et
proventium Regni Ordinariorum, requiraltuk vala kegyel
meteket, hog magok enodatioja véget élőnkben Leendő
comparitiora őket compellalta volna, mivel penigh mind
ekkoraighis azon kereskedők magokat nem accommodálták, intimáltuk serio oda való Harmincad Vice gerensének N: Kerekes Jánosnak, hogy azoknak portékájokat
confiscallya, és boltyokat Kegyelmetek Esküt Embere
jelenlétében, be pecsétellye, mivel penigh akarják magok
indemnitasát stabiliálni, itten mentsék magokat, mellyrul
akartuk kegyelmeteket praetie tudossétanunk. Datum
Neosolij die 26 Augusti Ao 1706. Conselium Oecono
micum«.
»Sok rendbéli panaszok mind Klmes eö Nghát s
mind penigh bennünket érnek, hogy Kitek az Haza köz
javának promotiojára célozó Venaléknak Limitatioját,
mellyet az Nemes Vármegyék tettenek alligh valamelly
részében, vagyis éppen semmiben observálni akarna,
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sőt még annak vigyázására rendeltetett fiscusunkat impediallya s bötsteleniti. Nem különben az réz pénznek,
melly az hazánk hasonló emolumentumára institialtatott,
folytattását nem hogy segétené sőt inkáb nagyob contemptusra hozza. Kgltekk azért Klmes Urunk eö Ngha
serio animadvertioját ne incurállya, és végre rendelte
tett fiscusunkat nem hogy aegressussában inpediálni
sőt manuleneálni kívánván. Neosoly die 3 7bris 1706.
Consilium Oeconomicum«.
Október 2-án Stephani biró gyöngélkedése miatt
Lemoni György Henrik helyettes biró a belső és külső
tanács tagjait és az egész polgárságot a magas házba
egybe hivatta és itt kihirdette Hontmegye által megkül
dött Bercsényinek azon meghagyását, hogy a nemesek
személyesen jelenjenek meg táborában, a polgárság és
a bányásznép szintén fegyvert fogjon és hadaihoz csat
lakozzék. A fegyverképtelenek pedig egész házinépükkel
meneküljenek (»mit dem Hausgesindt fliehen«), mert a
ki az ellenség elöl nem menekül és meghódolva bevárja
az ellenséget, az eskütörö hazaárulónak fog tekintetni
s mint ilyen a legszigorúbb büntetéssel lesz büntetve.
Azon falvak és városok, melyek e parancsát nem
teljesitik és lakva találtatnak, a császári hadsereg előtt
masírozó nehány ezer katonából álló hada által elfognak
pusztítatni. (»Werden mit feuer undt schwert zu verherren befelht.«)
Nagy ijedelmet idézett elő e parancs kihirdetése.
Az itteni nemeseknek, kik nagyobb részt bányapol
gárokból állottak már jövő vasárnapon kellett volna
Nyékre érkezniük, hol a honti megyei nemességgel
egyesültek volna.
Hontmegye eltérve Bercsényi szigorú parancsától
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s ezt azzal indokolva, hogy a polgárság és a bányász
nép nagy része a bányákat ott nem hagyhatja, a neme
sek megérkezte felül 100 hajdú állítását követelte.
Az egész lakosság »lamentált« . . . Honnan adja
nak ismét 100 hajdút, mikor már a fuvarozó lovakhoz
sem lehet embereket kapni! (»zu den Treibpferden keine
Leüthe finden kan«), A nemesség csak bányapolgárok
ból áll, kik bányáikat itt nem hagyhatják! Hiszen már
annyi terhet viselt e város és annyit szenvedett, hogy
a végpusztulásnak néz elébe, ha az idők gyorsan meg
nem javulnak!
A selmeciek tehát ismét a sokszor bevált küldött
ség menesztési módszerhez folyamodtak és főjegyzőjüket
egyenesen a fejedelemhez küldötték egy hosszasan indo
kolt felirattal. — A céhek is külön küldöttséget akartak
meneszteni Rákóczyhoz, de a biró tanácsára ettől Pál
lottak (»weilen zu besorgen das nicht Ihre Durch), nur
destmehr mit dieser abermahliger Instantz wieder die
Stadt erbittert werden«). Ezen felül a város október
20-án alkudozni kezdett a honti szolgabiróval, hogy
mennyi hajdút engedne el egy jó trombitás állításáért.
(»Gegen Stellung eines tüchtgen Trompeters.«) Ebből az
tetszik ki, hogy a jó trombitások az időben ritkábbak
lehettek s hogy Selmecbányán ilyen még mindig akadt.
A jelenlevő szolgabiró — sajnos a tanácsülési jegyző
könyvben nincs a neve bejegyezve — megígérte, hogy
a vármegyénél kieszközli, hogy a trombitásért 10 embert
elengednek. (»10 Mann nach sehen wirdt.«) Tehát abban
az időben egy jó trombitás tíz embert ért. A szolgabiró
még kívánta, hogy legalább is 50 ember most állíttassák
és a trombitás is ezekkel küldessék.
A végmegállapodás azután az volt, hogy Selmec-
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bánya városa — tekintettel a nyomós indokokra —
100 hajdú helyett 50 hajdút és egy trombitást — a mi
60 hajdú számban ment — állítson. A mi mégis történt.
A fejedelemnek e város bírója és tanácsához 1706.
október 8-án kelt sajátkezű aláirású levele, melyben a
város feliratára válaszol, ez:
»Hüségtek Levelet az Personalis insurectio állapottya iránt vöttük. Mivel azért a Hazánk szabadságának
megnyerése abban maradásunk és Hazánk Consertatiója
magunk személyes oltalmunkat, leg föb képpen most a
midőn közepette emészti s Pusztittya az ellenség, leg
inkább kivánnya. Ahoz képpest a kinek elégséges Testhimoniuma nem lészen arrul hog az hűségnek Levelebe
Specificalt Haza munkáját tulajdon maga ez előtt, es
most Gontinue nem gjakorlota, igenis ki ki Tartozik
keríteni, mennél jobb készülettel lehet s fegyveressen
insurgalván Mgos Fö Gneralisunk Groft Bercsényi Miklós
Ur akaratunkbul emanalt pátenséhez képpest az hova
Parancsolja menni, es tehetsége szerint fegyverkezni. F.
Rákóczy. Martinus Pintér.«
Ugyancsak október 12-én a consilium oeconomicum
a kővetkező levelet intézte a városhoz:
»Nem kétlyük Méltosságos Fejedelem Kgmes Urunk
eö Ngha Mi vármegyékk transmittált intimatiojábúl tud
tára leheti kgtekk, melly igen inhibeallya eö Ngka akar
minému mercimoniumokk rakásra való gyüjtetését, melylyek tsak in deposito hevervén, tartatnak némelly keres
kedők által olly reménységh alat, hogy továb továb
nagob drágaságot causálván, magokk szélesseb hasznot
hajtsanak, mely bé tsúszott abususnak orvoslása iránt
kgmes Urunk eö Ngha nékünk is kgmesen parantsolni
méltoztatván, Kgmeteket adhortallyuk, az olly közzöttek
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lakózó kereskedőket, kikk in deposito valamelly mercimoniumi volnának admoneallya, hog aféle árujokat aruba
botsássák, és magoknál rakáson ne tartsák, másként
tudtokra légyen, hogy egy átallyában kgmes Urunk parantsolattya szerint foghják confiskáltatnj honnét történ
hető károkat, ne másnak hanem magok szófogadatlansagokk tulajdonétsák. Neosoly die "^O ctobris Ao 1706.
Consilium Oeconomicum.«------Október 27-én panaszt emeltek a bánymunkások,
hogy rósz, zavaros a város által főzetett sör és drága.
Egy meszely sör ára 1 poltura volt. A poltura réz
pénz értéke ma két fillérnek felelne meg körülbelül. —
Hellenbach közbenjárására a városi tanács intézkedett
az iránt, hogy a sör minősége jobb legyen és ne sok
habbal méressék, de árát le nem szállította. (»Hätten
ihre Gnaden verlangt das man klares bier gebe undt
denen Leutgebinnen scharff einbinden soll, das Bier nicht
allzusehr zu faumen.«)------November 10-én a fö- és aljegyző a drágaság miatt
fizetés felemelést kértek. Erre a főjegyző fizetése évi 50
fttal, az aljegyzőé pedig 25 fttal felemeltetett, de csak a
drága idő tartamára, (»nicht aber zu consegvens sondern
nur so lang diese theuerung wehret«.) A főjegyző akkori
évi fizetése 50 frt és 16 »metzen getraydte« volt. A
drágasági pótlékkal együtt tehát 100 frt évi fizetése és
23 véka gabona volt évi javadalma. Ennek feléből állott
az aljegyző évi javadalma. Mindkettőjüknek azonban
jókora mellékjövedelmük volt a különféle magán iratok
megírásából.
Hellenbach báró Besztercebányáról november 19-én
kelt levelében a drágaság miatt türelemre inti a várost,
(»es wird sich aber schon alles geben«.)-------
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December 3-án a beteg Stephani biró helyett Lemoni
hely. biró tudtára adta a tanácsnak, hogy Bercsényi ha
dainak egyrészét Selmecbányán és a többi bányaváro
sokban szándékozik télire bekvártélyozni. Ez oly (»onus«)
teher volna, melyet ezen amúgy is szorongatott (»bed
rängte«) város el nem bírhatna.
A tanács tehát egybehívta mind a hét bányaváros
és Korpona város követeit közös tanácskozásra.
A megtartott közös tanácskozáson Selmecbánya ta
nácsa, Körmöcbányáról Haschner (Valószinüleg Aschner),
Besztercebányáról Schindler és Mehrwaldt, Korponáról
(Ezt is meghívták, pedig nem tartozott a hét bányavá
roshoz.) Sembery Matthias, Bakabányáról Ruohn és Novák, Újbányáról Stacho, Bélabányáról Härtinger és Leon
hardt és Libetbányáról Fabri vett részt.
E nagy gyűlés mit határozott volna egyebet, mint
hogy küldöttség menesztessék Bercsényihez, hogy az
amúgy is félig tönkre ment városok a bekvártélyozás
elviselhetetlen terhe alól felmentessenek, mert különben
az egész bányászat tönkre megyen, (»die Bergwerkh
unfelbar zu grundt gehen.«)
December 3-án Rákóczy Ferenc sajátkezű aláírá
sával a kővetkező levelet intézte a város bírója és ta
nácsához.
»Nemes Sellymeczy János hivünkk az Haza Szolgalattyában eleitül fogván impendált s- tapasztalaté
képpen megmutatva fáradozásit s- hűséges Szolgálattyát
Kgmes tekintetben vévén, nem külömb továbis hasonló
hűséges Serénykedésit s- fáradozásit reménlvén, arra
nézve említett hívünk Sellymeczy Házát es edes Annyát
Fejedelmi kegyelmességünkbül szálló tartásiul eximáltuk és immunitaltuk: Kihez képest Kgltekk praesentiben
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intimallyuk, kglmes resolutionkat így értvén, említett
Sellymeczy János hívünk edes Annya Sellymeczy házát,
Szálló tartással ne aggravallyák kgltek. Datum Rosnavie
die 3 men. decemb. Ao 1706. F. Rákóczy. Paulus Ráday,
Franciscus Aszalay.«
A fejedelem ezen rendelete Sellymeczy János édes
anya házát a katona bekvártélyozástól tehát »immunissá«
tette, de annál több katonát kellett a többi házakba be
szállásolni. —
E beszállásolás alatt báró Lempe kapitány durva
szavakkal szidalmazta, sőt még megveretéssel is fenye
gette a bírót, (»schimplich tractirt undt Ihm auch sogar
schläg angetragen«) E miatt a város tanácsa panaszt
emelt Bercsényinél, ki a kapitányt, a csapatok itteni
parancsnoka, Bonefous ezredes által bezáratta, (»in Arrest
nehmen lassen.«) —
December 17-én tárgyalta a tanács Körmöcbánya
város azon indítványát, nem lehetne-e kellő ajándékok
nyújtása által Bercsényit rábírni, hogy a katona beszál
lásolástól a bányavárosok megkiméltessenek. (»Ihro Excells. zu complimentiren, undt derselben mit praesent
auffzuwarten.«)
A tanács azt határozta el, hogy miután ez a sze
gény város el nem bírja a nagyobb katona beszállásolás
terhét, különösen nem a Bonefus-féle törzskar beszál
lásolását, a mely ezekben a szörnyű drága időkben nem
akar elfogadni pénzváltságot, hanem az ellátást termé
szetben követeli (»die Mundtportionen in natura verlanget
undt auch einen Gulden in $ er (réz) münz for ein
Pfund Fleisch nicht annehmen könne«), újból küldött
séget meneszt Bercsényihez és ha ott célt nem ér, az
ez időben Rozsnyón tartózkodó fejedelemhez.
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Clement Samu aljegyző és dr. Lang küldetett Ber
csényihez, a ki megígérte a keserves panasz alapos
megvizsgálását.
Nem használt ez esetben sem szép szó, sem aján
dékok adása, Bonefus ezredes vezérkarával SeJmecen
lett télire beszállásolva. A selmeciek csak annyit értek
el, hogy az élelmezésről a vármegyének kellett gondos
kodnia és a város ennek költségein — a Korponán tar
tott, »Comitatus Congregatio« megállapodása szerint —
repartirozott. —
Ezt a megállapodást mely pedig Bercsényi hozzá
járulásával történt, Bonefus és katonái azonban nem
respektálták, hanem ha valamire szükségük volt, azt a
várostól követelték. — Tették pedig ezt oly erőszakos
modorban, hogy nem csak a biró, a belső és külső ta
nács, hanem az egész lakosság mélyen elkeseredett.
Bonefus ezredes például március 16-án reggel na
gyobb mennyiségű húst és más élelmi szereket követelt
a bírótól azon fenyegetéssel, hogy ha délig e naturaliákat
meg nem kapja, 34 grenadérost küld a biró házába »zur
Execution.«
Szegény Stephani biró nyomban magához lakására
hivatta a tanácstagokat és kijelentette, ha a tanács és
az összlakosság öt ezen erőszakoskodások és folytonos
bántalmazások ellen meg nem védi, azonnal lemond
bírói tisztjéről. Erre a helyettes biró népgyülést hfvott
össze és az ügyet az egész polgársággal ismertette. El
határoztatott, hogy az ezredeshez Heidt, Lang Rudolf,
Hausegger, Scholtz, Oravetz, Prentl polgárok, a városi
aljegyző vezetése mellett kiküldessenek, hogy öt komoly
hangon figyelmeztessék eljárásának következményeire
és arra, ha követelni valója van, forduljon a vármegyé-
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hez. A város akkori jeles szónoka Clement Samu al
jegyző a lelkére beszélt az ezredesnek s a többi közt
ezt is mondotta: »Sollte aber wieder verhoffen was Vor
beigehen, so könnte er versichert sein, dass man gewalt
mit gewalt vertreiben, undt den H. Stadtrichter best
möglichst schuzen werde.«
(Ha valami történnék, meg lehet győződve, t. i. az
ezredes, hogy az erőszakot erőszakkal fogják elkergetni
és a biró urat legjobb erejökböl megvédelmezni.)
Erre Bonefus azt válaszolta, hogy onnan akarja az
élelmi szereket, a hol be van kvártélyozva. A többihez
neki semmi köze. A mi a fenyegetést illeti, arra fittyet
hány. Nem fél semmi repressaliáktól, sőt majd talál utat
— módot a lázadó polgárságot megfékezni, (»die Rebel
lische burgerschafft zu dämpften.«)
No, ezt a rebellis titulust a jámbor selmeciek ugyan
még ki nem érdemelték soha.
Ezután a tanács Hellenbach báróhoz fordult, hogy
járna közben az ezredesnél; kit a báró le is csitított. —
Ha már az ezredes ilyen viselkedést tanúsított, el
gondolható, hogy a főbb tisztjei és katonái sem maradtak
el utána.
Például Varjú kapitány, kinek nevével már előbb
találkoztunk, 50 botot veretett egy fiatal mester emberre
azért, mert ez követelésének rendbe hozását sürgette.
A kapitány meg sem lett büntetve, de az eset a feje
delemnél feljelentetett és később Clement Samu a város
követe utasítva lett e sérelmet az onodi országgyűlésen
fefhozni. Képzelhető azonban, hogy a véghetetlen fontos
ságú nagy kérdések mellett Varjú kapitány esetére nem
került a $or az onodi országgyűlésen.------A tisztek a birót csak kutyának nevezték, ha ha-
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ragudtak és a tanács uraival rosszabbul bántak, mint
parasztokkal, (»uns ärger als bauern tractiren will.«)
Ilyen körülmények között Rákóczy katonái teljesen
gyűlöltekké lettek és nagy öröm uralkodott a városban,
a midőn azok innét kim asiroztak.------Időközben február 2-án újból megválasztották Stephanit bírónak, ki azonban, betegeskedése miatt, csak nagy
nehezen fogadta el újból ezt az abban az időben való
ban nehéznek mondható tisztséget.
Február 10-én a fiatal csizmadiamesterek panasz
kodtak az öreg mesterekre, (»alten meister«) hogy a
katonaság (»Fürstl. Militz«) számára készült csizmákat
csak az öreg mesterek csinálják, pedig e munkát vala
mennyi mester között egyenlően kellene felosztani a
céhrendszabályok értelmében.
A céhmester azzal védekezik, hogy eleitől kezdve
a fiatal mesterek e munkánál résztvenni nem akartak.
A fiatal mesterek kijelentik, hogy ez való, de azért
nem akartak résztvenni, mivel az öreg mesterek a ma
guk részére biztosítandó előnyök fejében egyes magasabb
rangú katona tiszteknek ajándékokat adtak s azt akar
ták, hogy ezen ajándékok költségeihez a fiatal mesterek
is hozzájáruljanak.
Ezt az ajándékozást, mai nyelven megvesztegetést,
a tanácsülési jegyzőkönyv fgy nevezi: »Spendage«. —
Az öreg mesterek elismerik, hogy egy kapitánynak
adtak 3 pár kordován csizmát (»3 paar Cordowaner
Tschischmen«) de a sajátjukból. —
A tanács a kellemetlen ügygyei röviden végzett*és
kimondta, hogy a 6 öreg csizmadia mester tartozik az
elvállalt munkát egyenlő arányban a fiatal mesterekkel
is megosztani, de úgy, hogy — miután a kincstári szer-
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tárnokkal »Zeugschaffer« csak a 6 öreg mester kötötte
meg az alkut — a fiatalok a csizmákat nem a Zeugschaffernek, hanem a hat öreg mesternek csinálják meg
oly árért, mint a mennyit az öregek kapnak.
Ezzel azután a nemes csizmadia céh kebelében is
mét helyreállott a békesség.------Nem érdektelen még azon körülmény sem, hogy a
kötélverök (»Seiler«) munkanélküliség fölötti panaszukra,
Hellenbach báró a bányáknál szükségelt összes kötél
neműek elkészítésével és folytonos gyártásával velük
alkut kötött. Hellenbach egyáltalában mindenben — ha
csak tehette — segített tettel, tanácscsal. '
Ez időben — miután különösen a katonák, már
délelőtt, sőt reggel is bejárták a korcsmákat, jónak látta
a tanács megújítani és újból kihirdetni azt a szigorú
meghagyást, mely szerint a vasár- és ünnepnapi isteni
tiszteletek ideje alatt (»Unter den Gottess Dienst an
Sonn undt Feyertäg«) 20 rénus frt. büntetés terhe alatt
senki se merészeljen italt árusítani (»einiges gethränk
zu verkauften.«) —
Azt a határozatot szigorúan ismét életbe léptetni,
azt hiszem, most sem volna üdvtelen dolog, sőt nagyon
is üdvös.------Még január 21-én hirdettetett ki Rákóczy sajátkezű
aláirásu a selmeci tanácshoz intézett következő rendelete:
»Noha eleitül fogva Szives indulattal, és minden
kikeresett utakon igyekeztünk vala meg-nyomorodott
édes Hazánknak elébbeni dicső sorsra való fel-állitását
munkálódnunk; mindazáltal miólta a minapi Szecsényj
Gyülekezetnek alkalmatosságával az ország öszve szö
vetkezet Nemes Statussinak es Rendéinek közz akarattyokbúl a Vezérlő Fejedelemségbeli hivatalban beléptünk
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szorossab kötelességünkk tartván, hogy Isten által el
kezdett Fegyverkezésink tovab való folyamattyát Hazánk
minden lakosinak tellyes örvendezésekre feltett célunk
szerént boldog végre vihessük, éjjeli nappali munkáink
s elmélkedésink között nagy Fundementomul tartván,
hogy gyakori Intimatioink szerént az Hadakozásnak foly
tatására be hozott Réz Mónétának a véghez ment Limitatiok sinor mértékje szerént való folyását, bocsit, és
az Hazában mindenüt leendő circulatióját, mint ügyünk
nek előmozdítására való kész szükséges eszközt be
hozhassuk, noha ugyan ügyünk javát néző bizonyos
rendelésekk köz tanácskozással való kimunkálodására
a Nemes Confederationak ujjonnan való öszve gyűlését
determináltuk, és a Városok kérdésbe vehető dolgainak
is az időnek és a történt változásokk mivoltához képest
proportionálandó rectificatioját ugyan annak decisiójára
relegáltuk; mindazáltal miglen az, (minthogy az Hada
kozásnak állapottya minden idő halasztást ki-rekeszt)
be következik, és akkoron mindenek más jobb rendben
hozattassanak, elmulhatatlanul tanácsosnak és szükségesk ítéltük, hogy a feliül említett réz Monéta Cursussanak elö-segíttésére és el-vesztegetödött becsinek újab
ban való helyre hozására nézve, az öszve szövetkezett
Nemes Haza lakosira bizonyos Qvantumnak felvetése
légyen. Kihez képest mint hogy ezen modalitással azon
mónétának továb való verettetését könnyebb utón és
hamaréb meg-szüntethettyük, és úgyis és el-bövitése, s
contemptusban való menetele miatt immár nagy részről
szükebben verettetni Parancsolván tovab az Hadakk
fizetésére abbeli Gassa nem Sufficialhat sött azzal a
Circulatiónak utat nyitván az el-drágult mindenféle áruk
nak folyását is igaz maga rendiben job móddal hozhat-
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tyuk, és annak felette mivel a mennyiben nagyob szám
ban verettetett úgy annyiban el-bövülvén, az lmpositiónak
megadása is hamaréb ki telhetik; s következésképp pedig
a Városok lakosi a Portalis Hajdúknak ki fizetésétül, és
onnan származott sok féle rendetlenségekről mentek
lévén, nagy könnyebbülést is nyernek; Nem kételkedünk
semmit is, hogy Hűségek az imittált ratiókat és kiválképpen azt, hogy ebbéli adózás, mely az előtt a rajtunk
uralkodó idegen Nemzetnek prédája vala, már most
magunk Vitézkedő Hazafiainak ki-fizetésére s minnyajunkk közboldogulására fordíttatik, tekintvén s úgy ezen
hasznos modalitást az maga Wárossabéli lakosokk jó
móddal elméjére adván nem csak repartiálni fogja a reá
esett ötszázhussonhárom Rh forintbúi negyvenöt pénzek
ből álló menstruáló Qvantumot, hanem egyszersmindarra rendelendő Perceptora által nagy serénéggel kijs
szedeti fogjatkozás nélkül, mellyet annyival inkáb na
gyob készséggel fog cselekedni, hogy Hűségek Várossának az Ellenség mostani motussa alkalmatosságával
alkalmas rendbeli rövidtségét tekintvén, propter obtingens
Qvantum Menstruate, itidem Menstruatim háromszáz
negyven Rhen forintbúi és huszonöt pénzből álló sum
mát retaxáltunk; a mint is Vezérleö Fejedelemségünkbeli Authoritasunk szerént Parancsollyukis, hogy ügyünk
előmozdítását ebbeli elrendelt úttját egyengetvén, igaz
készséggel a limitált specificált summát mind repartiálván holnaponként ki szedettesse mind pedig Angarianként a nőve Anno militari úgy mint prima men gbrisris
currend computálván az Esztendőt, az oeconomicumbeli
Cassában, az Ország kincse Conservatora kezében administráltassa, el-hivén minden bizonnyal, hogy ezen mód
által mindazon nehézségekk (mellyekrül fellyeb emlé-
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keztünk) el-haritása succedálni fog, mind pedig annak
successusat rövid idő alatt megtapasztalván, reménylet
boldogulasunkk véget a töb segdelmi eszközök között
könnyebb és hamaréb utón Isten által el-nyerjük. —
Datum Rosnavie Ex. Consilio senatus. Die 20 X br. Ao
1706. F. P. Rákóczy. Franciscus Olaszy.«
1707. év március végén nagy értekezlet tartatott
Besztercebányán Csáky generális elnöklete alatt a »naturaliák« és »manufakturiák« mikénti kiszolgáltatásáról.
Ezen értekezleten Selmecbánya városa is képviselve volt
két tanácstag által. Ezen értekezlet határozatai azonban
nem bírtak nagy fontossággal, mert nem is lettek tel
jességgel végrehajtva.
Fontosabb kérdés volt Selmecbányára nézve is az
ónodi országgyűlésen való képviselet.
Hiszen visszaemlékezünk arra, midőn a fejedelem
kijelentette, hogy az evangélikusok kérelme, illetve pa
naszai érdemleges eldöntését ezen országgyűlés elé fogja
vezérelni.
Már ez magában véve fontos kérdés volt a selmeciekre nézve. Hát még az általános forgalmi pangás, a
rézpénz teljes értéktelensége, az éhínség, mind oly kér
dések, helyesebben mondva bajok voltak, a melyek gyors
orvoslást kívántak.
A tanács tehát május 11-én tartott gyűléséből Cle
ment Samu aljegyzőt, az ügyes tollú és beszédű fiatal
városi tisztviselőt és nemes Reutter Mátyás tanácstagot
küldötte követnek az ónodi országgyűléshez. Megakarom
itt jegyezni, hogy a Besztercebányáról ide aljegyzőnek
meghivott Clement Samu egyik unokabátyja, Clement
János, Rákóczy Ferenc fejedelemnek diplomáciái ügy
nöke volt, még pedig igen ügyes és tapintatos ügynöke
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volt. Nehéz szereplése azonban végzetessé lett reá nézve,
mert Berlinben »mint kém« elfogatott és kivégeztetett.
Mind két városi követ evangélikus vallásu volt.
Nem csoda tehát, ha a már azon időben ismét nagyon
megerősödött katolikus felekezet követelte, hogy leg
alább még egy katolikus vallásu követ is küldessék a
város költségére. A követek ugyanis 3 r. tallér napidijat,
ló- és szolgatartást kaptak a várostól. A katolikusok
e kívánságát a tanács méltányolta és megengedte, hogy
ha maguk között választanak egy harmadik követet, ez
is a város pénztárából kapja napidiját, a ló- és szolga
tartást. A katolikusok azonban nem küldtek külön kö
vetet és így a várost, Hellenbach bárón kívül, ki mint
főrend vett részt, Clement Samu és Reutter Mátyás
képviselték az ónodi országgyűlésen.
Érdekes a tanácsnak Clementhez intézett utasítása
az utazás iránt, mely így szól: »Da H. Reutter ohne
dem als ein Edelmann beym Landtag erscheinen wollen,
so kann H. Vice-Notary seine Sachen auff H. Reutter
rüstwagen legen und in seiner Chaige fahren.« Úgy is
volt, a követek egy kocsin és egy társzekérrel indultak
az akkor hosszú útra.
Ugyancsak a május 11-ki tanácsülésen felolvasta
tott Eszterházy Antal levele, melyben kéri a várost, hogy
csak rövid Höre lássa el gróf Lüzenburg ezredesét
(»sein Obrist beim Leibregiment«) s öt és törzskarát
egy ideig szállásolják el, míg az ezred katonái a fal
vakba lesznek elszállásolva.
A tanács visszairt Eszterházynak és Bercsényihez
is írt, hogy lehetetlen ezt az újabb terhet elviselni. »Wei
len nun nichts zu bekommen undt solche Herrn gerne
was guetes essen, das aber auch was man bekommt
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erschräklich theuer ist um Abwendung dieser Last zu
imploriren« . . .
Nagy éhínség uralkodott már akkor Selmecbányán.
Tömérdek volt az éhség okozta betegség, szomorú elő
hírnöke a lassan közelgő szörnyű rémnek, a fekete ha
lálnak, a pestisnek.
Május 25-én a bányamester sürgősen kéri a taná
csot, hogy miután a munkások között az éhínség és ez
okozta betegség mind erősebben pusztít és a kamara
által megrendelt 1000 kila gabona a nagy vizek miatt
ide nem szállítható, előlegezzen a város 100 kilát. A
városi tanács nyomban elrendelte, hogy »még ma délig«
a 100 kila gabona (Geträude) a bányamester rendelke
zésére bocsájtassék.
Ilyen szomorú viszonyok voltak már akkor, a mi
dőn II. Rákóczy Ferenc május 24-én (a nagy vizek miatt
Ónodon a gyűlést megtartani nem lehetett) Ónod mellé
vonult és május 31-én az országgyűlést ünnepélyesen
megnyitotta.
A selmeci követek május 31-én még nem érkeztek
Ónodra és így az országgyűlés megnyitásánál, úgy mint
sok más követ, a mi miatt Rákóczy haragudott is, részt
nem vehettek.
Tudjuk a történelemből, hogy a túróciak »scisio«nak (ebből szármázik a »csizio« ... »Értem a csíziót«_)
nevezett előterjesztést tettek, melyet előzőleg egyes
megyékkel és városokkal, így Selmecbányával is hozzá
járulás végett közöltek. Tudjuk, hogy a fejedelmet ez a
scisio véghetetlenül elkeserítette s midőn azt vélte ta
pasztalni, hogy az orlzággyülés néma magatartásával a
turóciaknak némileg igazat ád, akkor keserűen kiáltott
fel: »Ezt érdemeltem tőled ó haza!!« és el akart távozni.
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Erre kitört az orkán . . . Le az árulókkal . . . hal
janak meg . . . utolsó csep vérünket fejedelmünkért . . .
hangzott minden oldalról és máris lekaszabolták Rakovszky Menyhértet, Túrócmegye egyik követét, míg Okolicsányi Kristófot a másik követet súlyosan megsebesí
tették s azután kivégezték. így halt meg Túrócmegye
két követe, Túrócmegyét a vármegyék sorából törölték,
de ez soha sem lett végrehajtva.
E véres esemény emlékéül vannak Túrócvármegye
tanácstermének asztalai mind vérveres posztóval be
vonva.
Az előbb súlyosan megsebesített és azután kivég
zett Okolicsányi Kristóftól találtam egy általa sajátke
z ű ig aláírt még 1704. évi szeptember 11-én Woynitzról
datált német levelet, melyben kéri Stephani György vá
rosi birót, hogy miután Bercsényiné Woynitz várában
(»Schioss Woynitz«) tartózkodik és ott kerti dolgokat
(»Gartl Sachen«) nem lehet kapni, küldene neki kész
pénzfizetés mellett (»gegen bahrer Bazahlung«) szép
karfiolokat »undt Artitschokhen, auch Kehl« . . . A városi
biró Okolicsányi kérelmét készséggel teljesítette.
Clement Samu az ónodi országgyűlésről több levelet
írt a város tanácsához. Sajnos, hogy egyet közülök,
melyre egyik későbbi levelében hivatkozik, eddig meg
találnom nem sikerült. Legjobban szeretném e leveleket
mind német eredetijükben és magyar szószerinti fordí
tásban közölni, annyi közvetlenséggel vannak azok meg
írva; de tartok attól, hogy hosszadalmassá válnék és így
e leveleket csak kivonatban közlöm.
Clement első levele Ónodról 1707. Junius 3-án van
keltezve, melyben megírja, hogy a Május 28-án kelt és
a tanács által hozzá intézett levelet már ott találta, mert
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a »Stadt-Reuter« valamivel hamarább érkezett oda. Ök
azért késtek el, mert útközben Gyöngyösön majdnem
egy egész napot vesztegelni kellett. E levelében Clement
továbbá azt írja, hogy a reá bízott »Commissioknak«
legközelebb eleget fog tenni, de most csak particuláris
konferenciákat tartanak és a tegnapi napon mint Krisz
tus menybemenetele ünnepén éppenséggel semmit sem
csinálhattam. A fejedelem propozicioiból már most annyit
közölhetek, hogy a confoederació főcélja lesz a háborút
folytatni, e végből állandó hadsereget szervezni, rendes
megadóztatást behozni, a rézpénz kérdését megoldani;
egyáltalában a ország bajait orvosolni. E propoziciok
szerint az országnak, a Dunántúli résztől eltekintve,
52,000 lovas és 27,000 gyalog katonája van, a mely
hadsereg eltartásához nem elegendő a mostani rendes
bevétel, a mi körülbelül 495875 forintot tesz ki. — írja
még, hogy a libertásokat útközben és Ónodon is elfogad
ták ugyan, hanem »man mus halt fein viel Libertassen
umb ein Sach geben.« Azt is írja, hogy Selmecbánya
külön »Gravaminait« rövid »Memóriáiba« fogja foglalni
és Hellenbach báró, valamint Jánoki kancellár segítsé
gével a fejedelemhez juttatni. Írja végül, hogy a városok
követei a mai napon tartanak összejövetelt a kassaiak
sátrában, hogy ügyesbajukat megbeszéljék és a teendők
fölött tanácskozzanak.------Clement junius 11-én keltezett két levelet írt Ónod
ról, melyekben hivatkozik junius 4-én írt levelére, me
lyet, sajnos, eddig meg nem találtam. Fentemlített leve
leiben leírja a túróci követek véres eseményét s a többi
közt ezt írja: »Vorgestern ist der verwundte Okolicsányi
durchs Schwerd hingerichtet und in einem Sarg unweit
von der Stelle da Er gericht ist, begraben worden. Am
JÄ_
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mitvoch hat man den alten Okolicsányi ins tag (értsd:
Landtag) gebracht undt steht dahin was man dieser
wegen und weg den übriegen Gefangenen vornehmen
wird. Die Güter der Zweien sind alle Consfiscirt. Die
Confoederacion w ill sich allso nächst Gott stabiliren und
durch Einigkeit die Wiener — (die sich die Trennung allhie
fast sollen eingebildet haben) verrüken« (Tegnapelőtt
lett bárd által kivégezve a megsebesült Okolicsányi és
nem távol attól a helytől, hol kivégezték, egy koporsó
ban eltemetve. Szerdán az öreg Okolicsányit is az or
szággyűléshez hozták és nem tudni, mi fog vele és a
többi foglyokkal történni. Mindkettőnek javai konfiskáltattak. A confederacio így hát az isten segítsége mellett
állandósítani akarja magát és egyetértés által akarja a
bécsieket (kik az itteni szakadást majdnem biztosra kép
zelték) félretolni.)
»Qui non est pro nobis, est contra nos.«
Azután panaszkodik a levélben Clement, hogy kár,
hogy csak egyedül képviseli a várost, mert éppen ked
den lesz elhatározva, hogy azon követek, kik »Sine
legitima excusacion« személyesen az országgyűlésen
meg nem jelennek, vagyonvesztéssel fognak büntettetni.
(A másik követ, Reutter, ugyanis mint nemes vett részt
az országgyűlésen és így a selmeci polgárságot csak
ugyan csak egyedül Clement képviselte.) Hazatérésem
János napjáig fog elhúzódni. A pénzem is fogytán van,
,
de kisegít ö kegyelmessége (Hellenbach). — A rézpénz y
devalvációja elhatároztatott és az össes forgalomban
lévő libertások értéke két millióra redukáltatott és tervbe
vétetett a libertások és a rézpénz lassudan való kikü
szöbölése. (»Das geld mindem oder gar verbannen
möchte.«) Egyelőre fél millió forint lett az országra
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repartirozva, még pedig az 1696. évben felvett porták
szerint. Ezen összeghez nem csak a nép, de a nemesek
is (»Volk und Nobiles«) hozzájárulni tartoznak. A confederaciohoz tartozó 23 városra először 38 ezer, később
azonban 50 ezer forintot vetettek ki az említett fél
millióból. — A város gravaminái (panaszai) ügyében,
miután Szalontay úr nincs itt, Otlik urnái fogok eljárni,
különösen a posta ügyében, alighanem a pünkösdi ünne
pek alatt. Ezután Clement boldog pünkösdi ünnepek
kivánatával végezi levelét.
Másnap, azaz junius 12-én ismét írt Clement egy
levelet Stephani bíróhoz, melyben elismeri a tanács által
hozzá intézett és báró Hellenbach emberei (»So mit dem
Proviant Wagen herkommen«) által neki kézbesített
levél átvételét. Ezen levelét azonban nem a társzekér
embereivel küldi, melyek csak nyolc nap múlva érkez
nek Selmecbányára, de egy körmöcbányai küldönccel,
a ki báró Hellenbachnál járt. A körmöciek ugyanis
jelentették, hogy a császári hadak közeledése miatt
nagy a félelem (»die Furcht vor dem Keys. Heer«) és
elterjedt a hír, hogy a császári sereg Nagyszombat felé
közeledik. E hír az országgyűlésen figyelmen kívül
hagyatott, mert a confederació oly erősnek érzi magát,
hogy a császáriakkal bátran szembe szállhat. Értesíti a
levélben a városi tanácsot arról is, hogy a devalvált
rézpénzzel szabadon 'ehet adósságokat fizetni és javakat
vásárolni, de az összeg felerésze ezüst pénzben fize
tendő. (»Allein die Helfte soll in
erlegt.«)
Leveleiben írja ezután még Clement, hogy a városi
követek gyakran összejönnek a kassaiaknál, hogy Helylenbachhal is ott többször találkozik. A selmeci »Gravaminak« a fejedelemnek kézbesítve lettek, de Hellenbach
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kijelentése szerint is, az országgyűlés alig fog azokkal
foglalkozhatni. — (A mint, hogy nem is foglalkozott.)
A libertások dolgában ezt írja: »Wegen den Liber
tassen muss man sich noch zur zeit patientiren, weil
bey so als ichs in meinem vorigen brieff geschrieben
beschaffenen Sachen kein Remedur (die eben auch der
Gndge Herr seiner Seits suchet) bis zur execution der
hiesigen Schlüsse sich n. füglich thun last«. (A libertá
sok miatt türelemmel kell lenni, mert az itteni határo
zatok végrehajtásáig más mód nincsen, pedig e módot
a nagyságos úr — t. i. Hellenbach — is keresi.) Ezután
ír a dicasok és dicatoresek szervezetéről s hogy a dicatoresek az esküt a fejedelem előtt fogják letenni.
(Dicatores, welche eid vor ihro Hochfürstl. Durchl.
prestiren sollen).
Azt is írja Clement, hogy »Gábor« már nagyon
türelmetlenkedik és vágyik haza, mert az elemózsiája
is elfogyott. Ez a Glemboczky Gábor »nemes selmeci
városnak firspanerie« — fuvarosa volt és e történeti
rész későbbi folyamában egy Borsiczky László, császári
komiszariushoz írt magyar levelével még egyszer sze
repelni fog.
Junius 22-én az itthon maradt ifjabb Hellenbach
(»B. Hellenbach der jüngere«) szép levélben kéri a város
bíróját és tanácsát, hogy atyja óhajára a libertások for
galomba tartása iránt minden lehetőt elkövessen.
A tanács erre Hellenbachnak Ónodra egy levelet
írt, melyben elmondja, hogy merő lehetetlenség a réz
pénz további forgalomban tartása, és hogy különösen a
parasztok már rég óta sehogy sem akarják azt elfogadni.
Roppant nagy nyugtalanságot idézett elő Selmec
bányán az a hír, hogy az onodi országgyűlés I. József
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császárt detronizálta és az uj király választásáig II.
Rákóczy Ferencz fejedelmet és a mellé rendelt kor
mánytanácsot bízta meg az ország és a konfederacio
további kormányzásával. — Sokan ezt nem is akarták
Selmecbányán elhinni, sőt még a Rákóczyhoz leghübben
ragaszkodó evangélikusok között is sokan voltak, kik a
detronizálás tényét hihetlennek tartották.
Istenem, pedig hogy volt ez a trónvesztési hatá
rozat előkészítve, persze a beavatottak közt. Rákóczy,
ha különösen a francia barátsággal nem akar szakítani,
úgyszólván erre rá volt kényszerítve és az onodi ország
gyűlés is belátta ezt.
y
A selmeciek közül csak Hellenbach tudott már jó
eleve a dologról és így nem csoda, ha a polgárság, mely
annyi évszázadon át alázatos lojalitással viseltetett min
den királyja és császárja iránt, szinte megijedt midőn
az onodi országgyűlésről visszaérkezett Clement a hírt
megerősítette; sőt mi több a tanács julius 8-án egy nép
gyűlés egybehivását rendelte el, a mely a »magas ház
ban« meg is tartatott és a melyen Clement Samu az
onodi országgyűlés lefolyásáról, határozatairól és »articulusairól« beszámolt. Ekkor lett felhíva mind azon
polgár, a ki még a »juramentum confoederationist« le
nem tette, hogy ennek letételére önként jelentkezzék,
hogy büntetés ne érje. (»Nicht in Straff verfallen möchte.«)
A selmeciek végül ebbe is belenyugodtak és még
akkor sem mertek felszólalni, midőn a fejedelem névé
ib e n Hellenbach Zweig János Kristóf akkori bányames
tert, (kinek naplójából sok érdekes dolgot közölt Thaly
Kálmán és kinek síremlék-táblája a selmeci városi mú
zeumban van kiállítva,) mert gyanúsítva lett, hogy a
császáriakhoz szít, állásától felfüggesztette, hogy a bá-
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nyamesteri állás egy uj »megbízható« szakértővel gyor
san betöltessék.
E célból a tanács julius 20-án rendkívüli gyűlést
tartott, a melyen felolvasták báró Hellenbach akkor már
»oberadminisztrator«-nak levelét, melyben kivánja, hogy
a megüresedett egyik tanácstagi tisztség és a bánya
mesteri állás egy személylyel töltessék be és hogy a
tanács által ezen állásra jelöltek nevei vele közöltessenek.
Az engedelmes tanács a tanácstagi és egyúttal
bányamesteri tisztség betöltésénél megválasztásra a kö
vetkezőket kandidálta: Rochser Frigyest, Heinrich János
Gottfriedet, Deada Dávidot és Fröhlich Györgyöt.
Ugyan ezen rendkívüli tanácsülésben felolvastatott
Rákóczy szigorú parancsa, hogy az onodi országgyűlés
határozatához képest az átbélyegzett (»überstempelte«)
libertások 2 garas (»Zwey Groschen«) értékben elfogadandók, mig a hadi pénztár (»Kriegskassa«) azokat mind
be nem váltja vagy azok végképpen eltűnnek. (»Oder
sich auf andere Art verloren haben«.) A tanács szigo
rúan meghagyta a negyedmestereknek (»Viertlmeister«),
hogy vigyázzanak arra, hogy a polgárság a libertásokat
akár vannak azok átbélyegezve, akár nincsenek, darabonkint 2 garas értékben elfogadja. A parasztokra nézve
felügyelőket rendeltek ki, kik felügyeljenek arra, hogy
2 garas értékben a libertásokat a parasztok is elfogadják.
Julius 26-án a beteg Stephani biró magán lakására
hivatta a tanácstagokat, mivel Darvas Ferenc »Oberkriegscomissario« sürgős és felette fontos meghagyást
intézett a városhoz. E meghagyásában Darvas azt köve
telte, hogy a város 6248 f. készpénzt, 3320 kassai véka
gabonát, 864 mázsa húst, 2947 kassai véka zabot és 30,
egyenkint hat ökörrel befogott szekeret küldjön. Az
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egész készpénz és a többi követelmények fele azonnal,
a másik fele később adandó ordrera beszolgáltatandó.
Stephani biró és a megjelent tanácstagok kétségbe
voltak esve és keserves hangon fakadtak ki eme újabb,
elviselhetetlen megterheltetés fölött. De intézkedni kellett.
Elhatározták tehát, hogy e tárgyban egy bányavárosi
kongregációt hívnak egybe, mert valószínű, hogy a többi
bányavárosok is kaptak hasonló meghagyást. A kongre
gáció határidejéül augusztus 1. napja tűzetett ki és a
meghívók nyomban szétküldettek.
Ugyan ekkor olvasta fel Stephani biró Sréter János
(»Johann Schrötter«) 25-röl keltezett ama levelét, a mely
ben figyelmezteti a város lakosságát, hogy a közelgő
ellenségnek ellentálljon »da König Josephus von seinem
dem Land angedrungenen Regiment dethronisirt worden,
seine Tyranei wieder dass Landt weiter verüben undt
an diese Städt zu rükken trachten möchte«.
A lakosságot tehát ideje korán kell felfegyverezni,
az fgy felfegyverkezett polgárság egy meghatározandó
helyre és időre megjelenjen »wegen Musterung«.
Sréternek a tanács azt válaszolta, hogy a polgár
ságtól már minden fegyvert elvettek s a városban alig
találni fegyvert. Fegyvert szerezni nem lehet és így,
bár a lakosság és különösen a polgárság híven ragasz
kodik esküjéhez, a kívánalomnak eleget nem tehet. —
y A tanács Hellenbachnak is írt és a többi közt ezt írja:
»wenn man die Sach der Bürgerschaft andaüten würde,
erschrecklicher Allarm in der Stadt entstehen werde«.
(Ha a dolgot a polgárság tudtára adnák, a városban
irtóztató alarm keletkezne.)
Hellenbach sürgetésére julius 27-én a bányamesteri
y és egy tanácstagi állásnak egy és ugyanazon személy
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általi betöltése választás útján lett megejtve. A választás
előtt Hellenbach, mint kormánybiztos kijelentette, hogy ^
a jelöltek közül Deadát nem mellőzheti a kamara, Fröhlichre szüksége van »beim Haupthandl«, Rochser meg
választása ellen más aggályai vannak és így csakis
Heinrichet ajánlja megválasztásra. — Erre Zweig fel
függesztett bányamester óvást emel a választás ellen;
mert ö ártatlanságát be fogja bizonyítani és állását ismét
vissza akarja nyerni. — Lemoni az ajánlást nem fogad
hatja el; mert úgy mint eddig mindig, most is a bánya
mesteri állást már bentlévö tanácstaggal kell betölteni
és nem a tanácson kívül álló egyénnel. Fél attól, hogy ez
ártalmas precedenst képezhet a város ősi szokására és
szabadságára nézve. — Többen nem helyeselték Hel
lenbach eljárását, — ámde azért mégis csak Heinrich
lett a bányamester és egyszersmind belső tanácstag.
Augusztus 1-én gyűltek Selmecen egybe a hét
bányaváros küldöttei a Darvas követelményei miatt
egybehívott »Bergmännische Congregatio«-ra. A kon
gregációt a városháza tanácstermében tartották.
A selmecieken kívül jelen voltak: nemes Schmidegg
János és Wazinger Lipót Körmöc-, Lauser Benedek és
Kraudl Ádám Beszterce-, Ocsovszky Pál és Nikletius (Niki)
Márton Baka-, Lanszky Illés és Sztanko Abraham Uj-,
Knaistl Jakab és Härtinger Kristóf pedig Béla-bányáról.
Ez a bányavárosi kongregáció elhatározta, hogy
egy közös feliratot intéz a fejedelemhez, gróf Bercsé
nyihez és Darvas Ferenchez és megkéri Hellenbach
bárót, hogy a hét bányaváros eme feliratait pártolólag
az illetőknek kezeihez juttassa. Miután pedig Hontvármegyében is fog holnap (tehát augusztus 2-án) egy
kongregáció ugyan ezen ügyben tartatni, be kell várni,
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hogy mit fog ez határozni. — Szóba jött a marhahús
árának a kérdése is, és a besztercebányai küldöttek
kijelentették, hogy városuk kénytelen volt a marhahúst
8 polturára, a juhhúst (»Schepsen fleisch«) 5 polturára
limitálni. — Úgy a főtárgyban (»Principal Sache«), mint
a hús árának kérdésében, valamint, hogy a dikatorok
fáradtságukért miként javadalmaztassanak nemes Schmidegg János, Lauser Benedek, Heldt Boldizsár, Nikletius
Márton, Lanszky Illés és Härtinger Kristófból álló küli-^döttség menesztetett báró Hellenbachhoz, kik megbíza
tásukban eljárván ezt jelentették: »Diese referiren, dass
Ihre Gnaden pro solatio ihnen Deputirten gemeldt hetten,
sie solten noch eine kurze Zeit verziehen, bis auff lhro
Gnaden so wohl an den Gral Kriegs-Commissarium als
auch an lhro Hochfürstl. Durchl. selbst diesfalls abge
lassene interpositiones einige Antwort erfolgen wird, ln
fall es aber den sämtlichen Bergstädten etwan zwey
Deputirte an lhro Durchl. abzuschiken, wären lhro
Gnaden nicht entgegen, doch sollten sie ein oder zwey
tag die antwort erwarten«. (Ö kegyelmessége kijelen
tette, hogy várjanak addig, mig az általa a generalis
hadi biztossághoz és a fejedelemhez intézett feliratára
válasz érkezik. De ha úgy kívánják az összes bánya
városok, hogy közbenjárása mellett két követ küldessék
a fejedelemhez, ezt sem ellenezné; hanem mégis várni
kellene egy-két napig a válaszra.)
y
Elhatározták, hogy a Hellenbach felterjesztésére ér1 kezendö választ bevárják.
Ä bányavárosok ezen kongregációja még egy ülést
tartott augusztus 3-án, a melyen Clement Samu aljegyző
és Armbruster Dávid tanácstag a hontvármegyei kon
gregáció lefolyásáról tettek jelentést. — E jelentés sze
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rint a »Congregatio Comitatus Hontensis« a generalis
hadi biztosságnak szállítandó pénzeket és naturaliakat
»inter incolas Committatus (worrunter auch der Kis
Hont begriffen vird)« a vármegye lakosai között repartirozta. Az átbélyegzett és át nem bélyegzett libertások
elfogadása tárgyában inspektorokat rendelt ki, a kiknek
alattasai vannak a városokban és falvakban, hogy ügyel
jenek a rézpénz elfogadására. (»Ihre subalternos in Städten
undt dörftern haben undt fleissig das Volk zur annehmung des $ geldts sub confiscatione anhalten.«)
E bányavárosi kongregáció ülésén Schmidegg még
felhozta, hogy Körmöcön a múltkor nagy tűz volt és hét
ember nagy kárt szenvedett. És mivel a károsultak
Hlatkit, kinél a tűz kiütött s kinek háza szintén leégett,
okozzák, tanácsot kér, miként járjon el városa ez ügy
ben. (»Bitt derselbe die Confoederirte in diesem Stück
umb gutachten wie sie sich verhalten sollen«.) Válaszul
nyerte (»Man antwortet«), hogy a körmöd városi tanács
az ügyet alaposan vizsgáltassa meg és ha nem forog
fenn »lata Culpa« (bűnösség) a feleket egyeztesse ki
(die Partheyen nach mögligkeit abzufinden«).
A födologban azonban, a miért a bányavárosok
egybegyűltek (»ln der Haubtsach warumb die Löbl.
Stadt Zusammenkommen«), elhatározták, hogy Bercsé
nyihez két tagú küldöttséget menesztenek, még pedig
Nagy Boldizsárt Körmöc- és Pirolt Mihály Ignácot
Selmecbányáról, a kiknek minden bányaváros külön
instrukcióját küldje meg. (»Eine jede Stadt Ihre Particular Instruction zuzuschiken haben wirdt.«) E küldött
ségnek jövő vasárnapon, »geliebt es Gott«, a postával
kell elutaznia és pro viatico 400 frtot, 4 tallért pro
diurno és 20 drb aranyat pro honorario kapnak.
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Ebből láthatjuk, hogy dacára annak, hogy a város
abban az időben nagyon keserves anyagi körülmények
között sinlödött, a kiküldetéseket kissé gavallérosabban
honorálták, mint most.
Még elhatározták, hogy a városok külön is keressék
meg Heljenbach bárót »pro recommendatione sui«.
Augusztus 12-én az aljegyző referálta a tanácsnak,
hogy Sréter ezen öt pontban foglalta össze követeléseit:
1. A fegyverképes polgárok conscribálandók. 2. A 30
szekér okvetlenül szolgáltatandó; mert habár a bánya
városok a fejedelemhez ez ellen is feliratot intéztek,
tekintettel azonban az ország szükölködésére (»Lands
Notturff«), ha a gabona-, hús- és zabmennyiségböl a
fejedelem tetszés szerint valamit elengedni is fog, de a
szekerekből nem. (»Allein an Wägen hoffe er nicht dass
Sie nachlassen werden.«) 3. Azon selmeci kereskedők,
kik a császár országaiban lakóknak adósai (»in die Kays.
Land«), ezen adósságukat ezüstpénzben az országnak
fizessék meg; (»dem Land ‘erlegen sollen«) mert habár
az »obligatiok« künt a hitelezőknél feküsznek, mégis
ez ország az »Evictiot« magára vállalja. 4. A császár
országaiban tartózkodó Prinz nevű volt selmeci polgár
nak a város 1000 tallérral tartozik. Ezt a város ezüst
pénzben a jövö héten fizesse be az ország pénztárába.
(»Wolle die Stadt künftige Woch in Q) geldt bezahlen.«)
5. Ha Biber-táró üzeme abban hagyatnék, akkor a gallisoni lovait a város által szolgáltatandó tüzérszekerek
hez olcsó árért és egy vagy több évi biztosítás mellett
a városnak engedje át. (»Wann der Biberstolln der Zeit
sollt aufgelassen werden so soll er seine Gailisonische
pferdt zu den Artiglerie Wagen die die Stadt wie obge
dacht stellen sollen, gegen ein billichen Preis, undt auff
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assecuration auff 1 oder mehr Jahr der Stadt angetra
gen haben.«)
A város bírája erre Sréternek röviden azt vála
szolta, hogy: 1. 30-nál több fegyveres polgárt össze
hozni nem lehet. 2. A szekerek szolgáltatására minden
lehetőt elfognak követni, csak volna elegendő fa és vas.
(»Holz und Eisen,«) 3. A kereskedők kijelentették, hogy
a császár országaiban lakóknak nem tartoznak semmi
vel; különben ez ügyben vizsgálódni fog. 4. Igaz, hogy
a város Prinznek 1000 tallérral tartozik, de miután a
kötvényben nincsen kikötve, hogy e tartozás ezüstben
fizettessék és a város jelenleg ezüstpénzzel nem ren
delkezik, az összeget átbélyegzett rézpénzzel, a mi az
onodi törvénycikkek értelmében elfogadandó, hajlandó a
város azonnal megfizetni, (»mit gezeichneten ^ geldt zu
bezahlen«.) Az 5-ik pontra a biró csak ennyit írt lakonikus rövidséggel latin nyelven: »Avertat Deus, ut fodina
Vindtschacht deferatur«.
E napon utazott el Pirolt és a körmöci küldött,
nem mint határozva volt, Bercsényihez, hanem egye
nesen Rákóczy fejedelemhez, hogy engedményeket esz
közöljenek ki. A selmeci biró Piroltnak még azt a szó
beli utasítást is adta, hogy emelje ki a fejedelem előtt,
hogy ily terhekkel a császári időkben a bányavárosok
megróva nem lettek (»undt das representiren wolle,
dass die Montana Civitates in Kays. Zeiten nicht darzue
gezogen worden«),
A tanácsnak augusztus 19-ki ülésében felolvasták
Darvas Ferenc ujabbi parancsát, mely szerint nem csak
a követelt készpénzt, hanem a takarmány és húsnak
felét is augusztus 22-ig a városnak Szécsénybe kell
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küldenie. A levélben az is meg van írva, hogy a hús
nak szánt marhák bőreit visszaadják.
A tanács erre azt válaszolta Darvasnak, hogy ez
ügyben követek járnak el a fejedelemnél és így addig,
míg ezek visszaérkeznek, engedélyezzen »respiriumot.«
A 8122 f. 70 d. készpénzt a tanács már ez időben
majdnem teljesen készen tartotta és esett ezen összeg
ből 5415 f. 13 Vs d. a polgárságra és 2707 f. 562/s d. a
bányamunkásokra. (»Heuerschafft.«) —
Ugyan e tanácsülésből küldötték ki az augusztus
22-én Szebelében tartandó hontvármegyei kongregációra
Armbruster Dávidot és Clement Samut.
Ebből a tanácsülésből írtak gróf Bercsényinek is
»pro remediatione«; mert Eszterházy Antal generálisnak
itt időző tisztjei nemcsak mindenféle ételeket, de a leg
drágább nagy mennyiségű borokat is követelik, mi a
városnak kegyetlen sok költséget okoz. Ezen felül még
más kihágásokat is elkövetnek, a mennyiben az embe
rektől árukat visznek el anélkül, hogy azokat megfizet
nék. (»nicht allein mit möglichsten Speisen, und theuersten
Wein in der fülle ausgehalten werden wollen auff grau
same Unkosten der Stadt, sondern auch allerhand andre
Excessen, indem sie den Leuthen die Wahren unbezahl
ter wegnehmen, oder die arbeit nicht bezahlen«) —
Az augusztus 22-én Szebelében tartott hontvár
megyei kongregációról Clement Samu aljegyző az augusz
tus 31 -ki tanácsülésben referált és előadta, hogy a megye
által fizetendő pénz és naturaliak repartiroztattak és
Selmecbánya városának és az itt lakó nemeseknek is
e repartirozás szerint'kell úgy a megye által szolgálta
tandó készpénzhez, mint a naturaliakhoz is hozzájárulni.
Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy a vá
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rosnak abban az időben Hontmegyében még birtokai,
különösen szőlői voltak és így nagyon is érdekelve volt
a megye megadóztatásának mikénti lerovásánál.
A szebelébi megyei közgyűlés azon határozata ellen,
hogy a város és az itt lakó, de a megyében szintén birtokkal
bíró nemesség a takarmány, hús stb. szereket természet
ben rója le, az alispánhoz írtak, kérve, hogy a naturaliakat
készpénzzel válthassák meg. E kérelem teljesíttetett. —
A fejedelemhez menesztett Pirolt főjegyző és kör
möd társa szeptember 1-én este érkeztek útjukból viszsza és a bíró mindjárt másnapra, szeptember 2-ára,
ülésre hívta nem csak a belső tanács tagjait, hanem
többeket a huszonnégyesek közül is, hogy meghallgas
sák a követek beszámolását és esetleg tanácskozzanak
a további teendők fölött.
Az ülésen Pirolt előadta, hogy midőn mint a bánya
városok küldöttei ö és körmöci kollegája útnak indultak,
nem tudták biztosan hol találják meg a fejedelmet. Ez volt
oka annak, hogy utazásuk oly soká tartott. Végre Homonnán megtalálták a fejedelmet (»Ihre Durchl. zu Homonna angetroffen hetten«) éppen abban a pillanatban,
a midőn onnét Terebesre akart elutazni.
A fejedelem kihallgatáson fogadta őket (»zur Audientz gelassen worden«) és igen kegyesen beszélt ve
lük. Átvette a bőven indokolt »Instantciát« és meghall
gatta Piróknak élő szóval tett fejtegetéseit is, melylyekkel
indokolta, hogy a Darvas által követelt naturaliakat oly
nagy mennyiségben lehetettlenség a bányavárosoknak
szolgáltatnia a nélkül, hogy a bányamüvek végképpen
el ne pusztuljanak, (»die Unmöglichkeit dergleichen Na
turalien in solcher Kwantität ohne der Bergwerkh äussersten Untergang zu prästiren mündlich vorgetragen.«)
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Erre a fejedelem a referada szerint így válaszolt:
»dass es zwar billich sey in dergleichen fällen auff
die Berg Stadt reflexión zu machen, undt Ihre Durchl.
schon längst so wohl an das Gral Kriegs Commisariat
ambt, als an die umliegende gespanschäfften befelh er
gehen lassen, dass die Bergstädt mit Naturalien durchaus
nicht belegt werden sollen; aber bey jezigen Kriegslaüffen,
wo man ohne des Landts zuetrag wenig Progressen
wird machen können, Hesse es sich nicht wohl thuen,
dass die Bergstädt von den allgemeinen Oneribus genzlich befreyet seyn sollen, werden allso dise Naturalien
mit geldt zu compensiren sich nicht aüssern. Indessen
wollten Ihre Durchl die eingereichte Instantz reiffer über
legen, und irgendliche resulotion darüber ertheillen, (ltt
azután hozzá teszi az előadó) wie dann in 4 tag darauff
Sie abgeordnete aus der Cantzley an Ihre Excell Herrn
General Kriegs Commissarium graffen Stephanum Csáky
undt die umligenden Comitatus Bars, Hont unt Zolion
schrifftliche Intimationen, das diese Comitatus die Natu
ralien zu praestiren über sich nehmen, undt hingeg die
Berg Städt denenselben mit dergleichen Sachen, die sie
umb baares Geldt in den Städten kauften müessen, bonification thun sollen; undt der Vergleich deshalben in
präsentz des Gral Kriegs Commissarius vorzunehmen
sey, erhalten haben, undt a parte auff die Instantz indorsirt werden, dass die Wägen so zur Artillerie destinirt
seyn, undt allzeit von den Königl. Städten praestirt
worden, könnten wegen derselben allzu grosser Nothwendigkeit durchaus nicht relaxirt werden, sondern k ü n f
tiger Zeit, da man des Zuetrags von seiten des Landts
nicht so hoch benöthiget seyn wirdt, werden die Berg
städt Ihrer diesfalls habenden Privilegien vollkommen
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zu geniessen haben; davon nun weiter zu consultiren,
hetten die Deputirten abgeredt, dass den 6-ten hujus
hier eine berg Städtrische Congregation gehalten werden
soll, verhoffet allso Herr Stadtschreiber, Ein Löbl Magist
rat wirdt darmit zu frieden seyn « —
(Habár méltányos dolog ilyen esetekben a bánya
városokra tekintettel lenni és ö Fensége a hadbiztossági
hivatalhoz és a köröskörül lévő ispánságokhoz már ré
gen parancsot is intézett, hogy a bányavárosok a naturaliák szolgáltatásával meg ne terheltessenek; mégis a
mostani háborúban, melyben az ország hozzájárulása
nélkül kevés haladás volna elérhető, a bányavárosoknak
az általános terhek aluli teljes felmentése meg nem en
gedhető. A városok nem fognak idegenkedni tehát a
naturaliáknak pénzzel való megváltásától. — Különben
ö Fensége a benyújtott instanciát érett megfontolás után
fogja elintézni. Négy nap múlva a követek fogadtatása
után gróf Csáky István generális hadbiztoshoz Bars,
Hont és Zólyom vármegyék Írásbeli beadványt nyújtot
tak be, mely szerint a nevezett vármegyék hajlandók a
természetbeni szolgálmányokat teljesíteni, de viszont a
bányavárosok azon dolgokért, melyeket a megyék kény
telenek lesznek készpénzért vásárolni, a megyéket bonificatioba részesítsék. A megegyezés a generális hadi
biztosnak jelenlétében kötendő meg. — Az artiléria szá
mára szolgáltatandó szekerek tárgyában a nagy szükség
miatt engedmény nem tehető; hanem jövőben, ha az
ország ily nagy mérvű szükséget szenvedni nem fog, a
bányavárosok e tekintetbeni szabadalmaikat is élvezni
fogják. A követek abban állapodtak meg, hogy e hó
6-án Selmecbányán egy bányakongregacio tartassák a
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további teendők megbeszélése végett. A főjegyző reméli,
hogy a t. magistratus ezzel meg lesz elégedve.) —
A bányavárosok kongregációja 1707. szeptember
6-án az itteni városháza tanácstermében csakugyan meg
tartatott és részt vettek azon Stephani György János biró,
Ehrenreitter Henrik, Zweig János, Lang János, Heinrich
Gottfried bányamester, Armbruster Dávid és Pirolt Mihály
Ignác főjegyző Selmecbányáról; Schindler János bánya
mester és Nagy Boldizsár jegyző Körmöc-, Lauser és
Sextius Beszterce-, Kutnay Baka-, Lanszky Illés és
Stacho Ábráhám Uj- és Knaistl és Fabri Béla-bányáról.
E bányavárosi kongregáció elhatározta, hogy a fő
hadbiztoshoz, Hellenbach báró tanácsolására, két tagját
kiküldi, hogy a bányavárosok részére a hadbiztosnál
engedményeket eszközölhessenek ki. Hogy pedig ezt a
két követ annál sikeresebben elérhesse, a kongregáció
megkérte Hellenbach bárót, hogy bizonyos mennyiségű
ezüstöt engedne át, hogy ezen »honoráriummal« a fő
hadbiztost megnyerhessék, (»einige Kwantität von Silber
umb damit Ihro Excell auff die Bergstädt seiten zu brin
vy gen.«) Hellenbach utasította is az »Obrist Goldschaidert
és Hüttenbereüttert«, hogy a kért ezüstmennyiséget
a bányavárosok rendelkezésére bocsássák, (umb mit
einen honorario Ihro Excell Herrn Gral Kriegs Commissario zu gewinnen.«)
A szeptember 16-iki tanácsülésben felolvasták Sréter levelét, melyben sürgeti a pénz megküldését és mi
után a fejedelem a tüzérszekerek tárgyában sem tett
engedményt, (»weillen der Wagen halber bey Ihro Durchl
nichts erhalten worden«) utasítja a várost, hogy legalább
is 12 szekér készítéséhez szükségelt) fa már most
döntessék, hogy beállandó szükség esetén a szekere
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két ne kellessen zöld fából csináltatni. (»Holtz gefällt
werden möchte, damit dieselben, wann es von nöthen
seyn wird nicht aus grünen Holtz über haupt verfertiget
werden müsten.«) — Erre a biró kijelenti, hogy a kívánt
készpénzből 4000 f. már elküldetett, a szekerek miatt
pedig jó lesz Sréternél, bizonyos Ígéretekkel, még egy
szer lépéseket tenni, (»der Wägen halber aber wäre bey
Herrn Schrötter mit Verheissung einiger Discretion zu
sollicitiren, dass Er dise Zahlen etwas relaxiren möchte.«)
— E célból Sréterhez Heinrich bányamester, Lorberer
és az aljegyző lettek deputálva.------Szeptember 22-én a bányavárosok ismét kongregá
ciót tartottak Selmecbányán, melyen Selmecbányát a biró
és tanács, Körmöcbányát nemes Schmidegg János, Beszter
cebányát Merwaldt István, Bakabányát Nicletius János, Bélabányát Knaisl Jakab és Fabri György, Újbányát Lanszky
Illés képviselték. Libetbánya nem volt képviselve. —
A tanácskozás tárgya volt: miként lehetne a bánya
városokat a közelgő téli katonabeszállásolástól megóvni
már ideje korán. — Kiemelték, hogy mennyi bajt oko
zott a múlt téli bekvártélyozás és mily nagy szüksége
az élelmi szereknek és mily nagy drágaság volt ennek
következménye. Megint csak azt határozták el, hogy a
fejedelemhez deputacio menjen. E deputacio tagjaivá
választattak: a körmöci és selmeci főjegyző, utóbbi ha
egészségesebb lesz (»wann Er gesünder seyn wirdt«)
és Merwaldt István besztercebányai tanácstag. A depu
tacio tagjainak honorarium fejében ismét 20 aranyat, a
költségekre pedig 100 f. fehérpénzt és 200 f. rézpénzt
szavazott meg a kongregáció. (»Zur Verehrung werden
wiederumb 20 Duc. und zu denen Unkosten 100 f. in
weissen geldt, 200 f. aber in ¥ geldt deputiret.«)-------
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Szeptember 26-án óriási riadalmat okozott Selmec
bányán a bányamunkások lázadása. A bányamunkások
felizgatott tömege (»die Heyerschafft«) valóságos ostrom
alá vette a bányamesteri hivatalt és a kamaraházat. —
A kereskedők és üzletemberek becsukták boltjaikat, a
biró által kirendelt nehány városi trabans a zavargókat
megfékezni nem bírta. —
Különösen Heinrich bányamestert fenyegette a tö
meg, ki »föoka a híveivel együtt az uralkodó Ínségnek,
melyet nem bírnak el többé.« — Egyszerre csak felhang
zott a kiabálás: Vegyük el a társládát! (»Bruderlade«)
Hiszen úgyis a mienk az! — Több se kellett a háborgó
tömegnek . . . A bányamestert folytonos szidalmakkal
illetve és fenyegetve, a népsokaság erőszakkal betört a
a társpénztári helyiségbe és onnét a társládát és a többi
bányász insigniákat győzelem ittasan magával vitte. —
Estére azután a zavargó bányásznép szétoszlott. —
Másnap, szeptember 27-én d. u. 1 órakor a belső
tanács és a huszonnégyesek tagjai egybegyűltek a város
tanácstermében, hogy a teendők fölött tanácskozzanak.
A »Tractatum« német eredetije így van bejegyezve a
tanácsi jegyzőkönyvbe: »Des gestrigen Aufstandts halber
den die Heyerschafft mit gewaltsamer Enttragunk Ihrer
Bruderlade undt anderen Insignien erreget hat, wirdt
der Gemein, so auch auff das Rathhaus erfordert wer
den, I beweglich fürgetragen, in was Gefahr die Stadt,
Walat und gemeine Bürger schwebe, in dem bey so
verwirten Sachen der Pöbel sich von niemanden regiren
läst undt schuldige mit den Unschuldigen anzugreiffen
pfleget; dachero die Bürgerschafft auff Ihr eigene erhal
tung zeitlich bedacht sein soll. — Es wirdt resolwirt,
dass alle Tag ein Wach auszihen soll, umb zu invigiliren,
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wann sich ein Tumult ereignen möchte. — Herr Heinrich
resignirt das Bergmeister ambt, wegen des von der Hey
erschafft Ihm vorbeschribener massen angethanen affronts,
wirdt aber an lhro Gnaden Herrn Baron v. Hellenbach
relegirt.«
(A tegnapi lázadás miatt, melyen a bányamunká
sok erőszakkal elvitték a társládájukat és a többi insigniákat, a közönség figyelmeztetendő, hogy a város, a
bánya és a közönséges polgárok mily veszélyben forog
nak és hogy ily zavaros állapotokban a tömeg senki
által sem hagyja magát kormányozni és a vétkest az
ártatlannal együtt megtámadni szokta; ezért a polgár
ság biztonságáról már ideje korán gondoskodjék. —
Határoztatott, hogy minden nap egy őrség vonuljon ki,
hogy közbeléphessen, ha valami zavargás történnék. —
Heinrich lemond a bányamesteri hivatalról, a hevérség
(Heyerschafft) által ellene intézett támadás okából, de
ez a lemondás előbb Hellenbach báróval közöltetik). —
Sokban nem Zweig János, állásától felfüggesztett,
volt bányamester keze működhetett e zavargásnál?
A bányászok lázongását Hellenbach báró erélyes,
de e mellett eszélyes és tapintatos eljárásával csak
hamar megszüntette és a társláda meg a többi bányász
insigniák régi helyükre sértetlenül visszakerültek. Hein
rich bányamester is, a ki ellen a lázadás éle irányult,
megmaradt a maga helyén.------September 28-án 25 frtnyi birsággal büntette meg
a tanács Benedicti Dávid csizmadia mestert azért, mert
Bercsényinek itt járt kancellistája számára készített egy
pár csizma árát rézpénzben elfogadni vonakodott azzal,
hogy a biró kihirdette, hogy a rézpénzt ne fogadják el.
Felhozta a biró a tanácsülésben, hogy mily kiszámithat-
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lan baj keletkezhetik a városra nézve, ha Bercsényi
meghallja, hogy ö (a biró) ilyesmit kihirdetett volna,
ezért kéri Benedicti kihallgatását, hogy hallotta-e csak
valaha is tőle, hogy ne fogadják el a rézpénzt.
Benedicti töredelmesen bevallotta, hogy ö ezt soha
sem hallotta a bírótól, de csak úgy kifogásul mondtá
a kancellistának.
E kihallgatásról és Benedicti megbüntetéséről Ber
csényi haladéktalanul értesítve lett. — —
Október elején hire járt a városban, hogy Barsmegyében a libertásokat valaki jogtalanul átbélyegzi és
az ily hamis átbélyegzésü pénz már Selmecbányán is
van forgalomban. —
E hirt báró Heilenbach is meghallotta és annak
terjesztőit október 6-ára a városháza tanácstermébe maga
elé idéztette. —
A megidézett három embernek két kérdésre kellett
eskü alatt vallani t. i. 1. »Ob Zeüg wisse, oder gehört
hat, dass ausser der ordinari Münzhaüser jemandt die
dewalwirten Zwey Gröschler gestempelt, undt ausgege
ben habe.
2. Wer derselbe sey undt wo Er wohne.«
(1. Tudja-e tanú, vagy hallotta-e, hogy valaki a
rendes pénzverőkön kívül a devalvált két garasosokat
átbélyegezte és forgalomba hozta? -- 2. Kicsoda az illető
és hol lakik?)
Z in d l M ihály vallja, hogy a midőn a múlt szent
Mihály napi vásárra Lévára utazott, ut közben egy fa
luban, melynek nevét nem tudja, meghált és ekkor éjjel
az udvarban felállított sátorból kalapács ütéseket hallott
és kérdezte is, hogy mit jelentsen ez, mire azt mondták
neki, hogy ott libertásokat bélyegeznek át. Miután tanú
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nem látta, nem is tudhaja, ki bélyegezte át a libertáso
kat, azt azonban tudja, hogy az a bizonyos udvar va
lami Losoncy nevezetíljé. —
Lum bnizer István azt vallja, hogy Lévára utaztában Kelecsény községében Losoncy János házában
meghált és látta mikor az udvarban felállított nagy sá
torban Losoncy fia egy teli zsák libertásokat szórt ki
köpenyegére (»auff den kepenek ausgeschüttet«) és a
pénzt atyjának egyik szolgájával átbélyegezni kezdték.
A tanú a bélyegzőt meg is nézte, kezébe is fogta s
megkérdezte, hogy honnét kapták. Erre a fiatal Losoncy
azt válaszolta, hogy báró Hellenbachtól kapták a bélyeg
zőt mintegy 176 db. libertas átbélyegzésére. Azt is hal
lotta a tanú, hogy Léván egy aranymives is bélyegez
libertásokat. —
Kitsch János Ferenc szintén volt Losoncy János
házában és látta a mint a fiatal Losoncy egyik szolgá
val a libertásokat átbélyegezte, sőt a bélyegzőt nekik
meg is mutatták, mondván, hogy azt használatra báró
Hellenbachtól kapták. —
Hellenbach báró a felvett kihallgatási jegyzőköny
veket megküldötte Barsmegye alispánjának, de hogy
mit derített ki a további vizsgálat és miként büntették
meg Losonciékat, arra nézve sem az oklevelek között,
sem a protokolumokban további adatot nem találtam.
De kell, hogy ez ügyre vonatkozólag bővebb adatok
legyenek a barsmegyei vagy a lévai városi levéltárban.
Ez időben történt, hogy Károlyinak egyik Selmec• bányán időző huszárja Eszterházy Antalnak egyik mu
zsikusát, Leigebi Ferencet agyonlőtte. A biró a huszárt
menten bezáratta és az esetről Károlyit és Eszterházyt
is értesítette.
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Október 8-án olvasták fel a tanácsülésben Eszterházy Antal levelét, melyben követeli, hogy a tettes neki
kiszolgáltassák. A tanács erre azt válaszolta, hogy miu
tán Károlyi generális is értesítve lett az esetről, bevárja
a tanács, nem követeli-e ö is a tettes kiadását. Ámde
ha — így van a levélben Írva — Excellentiád Károlyi
generálisnál a várost minden bajtól megóvni akarja
(»schadlos halten wollen«) az esetben azonnal kiszol
gáltatják a huszárt, ki különben nagyobb biztonság
okáért vasra veretett, (»damit man seiner Person halber
desto besser versihern möcht, so soll Er in die Eysen
geschlagen werden.«)
A huszár később Eszterházy Antal emberéinek szol
gáltatott k i . ------A téli beszállásolás ügyében a bányavárosok, mint
tudjuk, Pirolt selmeci, Nagy körmöci főjegyzőkből és
Merwaldt besztercebányai tanácstagból — a ki helyett
azonban Benedicti János tanácstag ment, — álló kül
döttséget menesztettek a fejedelemhez.
E küldöttség eljárásáról számolt be Pirolt főjegyző
november 2-án a selmeci tanácsnak és a huszonnégyeseknek. Pirolt előadta, hogy a midőn Szerencsre érkez
tek, épp akkor várták oda a Lengyelországból Kassán
át visszajövő fejedelmet és gróf Bercsényi Miklóst.
A téli bekvártélyozás ügyében készített és kimerí
tően indokolt felterjesztést (»memóriái«) a küldöttség
nem á fejedelemnek, hanem gróf Bercsényinek adta át,
élő szóval is kérve öt, hogy a bányavárosok kérelmét
teljesítse. Azért adták át Bercsényinek a felterjesztést,
mert ily ügyekben a fejedelem úgy is Bercsényire bízta
a döntést.
Jelenti továbbá Pirolt, hogy Bercsényi a felterjesz-
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tést a Kassán tartandó gyűlés elé vezérli és ily érte
lemben azonnal elintézte a beadványt, (»haben Ihre
Exell diese resolution eigenhändig indorsirt«) — Pirolt
azonban a fejedelemnél is kért és kapott kihallgatást
és kérte a fejedelmet, hogy miután a postát még mindig
a városnak kell fenntartania, (»die Post die Stadt bisher
noch versehen muess«) ez pedig nagy teherrel jár, a
város segélybe vagy más engedményekbe részesíttessék. A fejedelem a posta ügy elintézésére legkegyelme
sebb kéziratával a gazdasági tanácsot utasította, (»die
remedirung dieser Sach dem Consilio oeconomico durch
Gnädigstes Handschreiben auffgetragen.«) —
A tanács és a huszonnégyesek Pirolt jelentését
tudomásul vették és felolvastatták Rákóczy fejedelem
meghívó levelét a december 5-én Kassán tartandó »Conventum«-hoz. —
•
A kassai gyűléshez küldendő követek megválasz
tását a november 10-én tartandó tanácsülésre elhalasz
tották. —
November 10-én azután a tanács és néhány meg
hívott a huszonnégyesek közül egyhangúlag elhatároz
ták, hogy a gyűléshez kiküldendö aljegyző mellé még
egy bányász szakértőt választanak és e célból fölkérik
Heilenbach bárót, hogy engedné meg Rochser Frigyes
János kamarai titkárnak a követség elvállalását. Érde
kes Hellenbach bárónak erre tett nyilakozata: »wolle Er
auch dachin bedacht seyn dass von Cremnitz undt Neüsohl auch Bergverständige Leüthe, in dem man von
seithen des Landts die Bergwerkh wenig achtet, undt
sich anläst solche auff zu lassen, abgeschikht werden
möchten.« (Gondoskodni fog arról, hogy Körmöc- és
Besztercebánya is bányász szakértő embereket küldjön,
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mivel a bányamivelés az ország által kevésre becsültetik
és kezdenék azt egészen abban hagyni.)
A két tagú küldöttség költségére a tanács 100
ezüst tallért szavazott meg; de mivel a városnak akkor
ennyi ezüst pénze nem volt, a 100 tallért Lang adta a
városnak rövid terminusra kölcsön. —
Rochser és Clement már december 7-én Kassára
érkeztek. A tárgyalások azonban, mivel még több város
követe meg nem jelent, csak december 10-én vették
kezdetüket. — Három napon át, úgy mint december 10-én
szombaton, 12-én hétfőn és 13-án kedden — 11-én va
sárnap lévén, ülés nem volt — folytak a tárgyalások,
melyekről Clement az 1708. január 4-én tartott tanács
ülésben ezt jelentette:
Az első napon a sok disputálás miatt (»wegen des
vielfältig unterloffenen disputirens«) a tárgysorozat meg
állapításán kivül semmit sem végeztek. —
A hétfői második gyűlésen megint csak a réz liber
tások forgalomban tartásáról volt szó és revideálva lettek
a dicasok.
A keddi harmadik ülésben kimondatott, hogy mi
után a dicasok az ispánságok és városokra nagyon
aránytalanul vannak kivetve, azok szám szerint megállapitandók. Sok vitatkozás után (»nach vielfältiges
desputiren«) megállapították a repartirozási calculust,
hogy mennyit fizessen minden város, a mely szerint
Selmecbányára 20000 f. esett volna, éppen annyi mint
Kassa városára. Ekkor felszólalt Bercsényi és felszóla
lása Clement jelentése alapján az akkori tanácsülési
jegyzőkönyvbe így van bejegyezve: »Da hatten sich
Ihro Excel Herr General Bercsényi unwissendt, aus was
Ursachen verleuten lassen, es geschehe der Stadt Caschau
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grosses Unrecht, wann dieselbe so viel tragen soll, als
Schemnitz, Schemnitz sey weit populoser, die Waldtbürger hatten zeither das C3) geldt von berggefällen in
beüttl behalten, undt die heüer mit Kupffer ausgezahlt,
die Handwerker überschazeten Ihre Sach, in Summa,
die Leüth lebeten wohl, ziehen toll auff, undt was der
gleichen mehr gewesen, das Ihro Excell fürgebracht
haben.«'
(Ekkor felszólalt Bercsényi generális ö excellenciája
és nem tudni milyen okból kijelentette, hogy Kassa vá
rosával nagy igazságtalanság történnék, ha annyi terhet
kellene viselnie mint Selmecbánya városának. Selmec
bánya sokkal népesebb, a bányapolgárok jó ideje a bá
nyákból nyert ezüst pénzt zacskóikban tartogatják és a
hevéreket rézpénzzel fizetik. A kézmivesek túlbecsülik
készítményüket, in summa, az emberek jól élnek, kihivólag viselkednek . . . és még több effélét hozott fel ö
excellenciája.)
Dacára annak, hogy Rochser is, Clement is városuk
védelmére keltek és a város ínséges állapotát keserve
sen ecsetelték (»die Noth der Stadt fürgestellt haben«),
mégis Bercsényire hallgatott mindenki és Selmecbánya
adóját 4000 fttal emelték, Kassa város adójából pedig
ugyan annyit leírtak, (»hingegen der Stadt Caschau abgeschriben worden.«) Kimondták még azt is, hogy a ki
ezen megállapított repartirozás ellen panaszt emelne,
még többel fog megterheltetni. —
A gyűlés továbbá elhatározta, hogy a bányaváro
sokban a hat téli hónapra katonák nem fognak beszállásoltatni, de a városok e rendkívüli kedvezményt tar
toznak készpénzzel megváltani. Így Selmecbánya e cí
men még külön 7200 ftot tartozik fizetni. — A réz polturák
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értéke egy krajcárra (»auff ein kreüzer«) redukáltatok.
— Jelenti még Clement, hogy az Ónodi országgyűlés
által Rákóczy fejedelemnek és Bercsényi grófnak meg
szavazott 100.000 f. tisztelet díjhoz a bányavárosoknak
is hozzá fog kelleni já ru ln i.------E jelentést a tanács nem éppen örvendetesen vette
tudomásul és azonnal intézkedett, hogy a 24000 f. be
szedése és beszállítása körüli elöintézkedések megtéte
lével Zweyg, Armbruster és a főjegyző a belső tanácsból,
Schallmann, Hausegger és Köhler a huszonnégyesekböl
és Scholtz mint (»gemein Vorredner«) községi szószóló
(tribunus) bízassanak meg. Ezek azután nyomban meg
is kezdették m unkájukat.-----------1708. évi január 19-én báró Balassa Gáborné hu
szárja, Kubovits Ferenc véletlenül agyonlőtte Keller Már
ton selmeci cipészt. Kubovitsot a biró tüstént elfogatta.
A tanács másnap január 20-án foglalkozott az ügy
gyei és kihallgatta először Zavody Mihály Balassa báróné
inassát, aki azt vallotta, hogy ö és Kubovits meglettek
bízva a bárónő által, hogy az elmebeteg (»so in Verstandt
verrükht ist«) báró Balassát (»nacher Povaza zu beglei
ten«) Pová(?)ra kisérjék. (Lehetséges, hogy Barsmegyében, Verebély mellett fekvő Porba községe.) Útközben
Selmecbányán megállották és a bárónő részére több be
vásárlást tettek és miután báró Hellenbachnál megebé" deltek, további útjukra indultak. Az egyik lovuk azon
ban nagyon ijedős volt, (»schiehs pferdt«) és Kubovits
hozzá akarta szoktatni a lövés dörej hallásához. Elsütötte
tehát kétszer pisztolyát, a nélkül, hogy a közelben va
lakit látott volna. így találta el az éppen e pillanatban
a lovak mellé jövő Kellert, ki szörnyet halt. — Így adja
elő az esetet Kubovits is, a ki Hellenbach közbenjárá
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sára azután szabad lábra helyeztetett és az addig Hellenbachnál tartózkodó báró Balassával útját folytathatta.
Ez a január 20-iki tanácsülés volt az utolsó, mely
az Öreg Stephani bírósága alatt tartatott; mert az 1708.
évi február 2-án, a szokásos ünnepélyességgel megejtett
biró választásnál Stephani, hivatkozva öregségére és be
teges állapotára, a birójelöltséget el nem fogadta és
bíróvá Reütter Mátyás lett megválasztva. — Az öreg
Stephanit, kit Schalmann Illés néptribun (Vorredner)
gyönyörű és megható beszédben búcsúztatott el oly ne
héz körülmények között bölcs és odaadó buzgalommal
viselt bírói állásától, helyettes bíróvá lett mint legöregebb
tanácstag. —
1708. február 14-én Bercsényi Miklós Selmecbányára
érkezett és két napot töltött itt. A város közönsége nagy .
ünnepélyességgel fogadta és a város tanácsa egy deputacioval ajándékot is küldött Bercsényinek, ki báró Hel
lenbach vendége volt.
A deputacioval küldött, bizonyára értékes ajándék
kal a tanács azt akarta elérni, hogy a kassai határoza
tokkal e városra kivetett adót némileg csökkentse. E
célt azonban a tanács nem érte el.
Bercsényinek ezen itt tartózkodásáról a február
17-ki tanácsülés jegyzőkönyve így emlékezik meg:
»Nach deme Ihro Hochgräfl Excell Herr Generali
Bercsény verwichener Woche hier gewesen, undt Eines
löbl Magistrats Deputirten, so Ihme mit einem praesent
auffgewartet haben, den zu Caschau wegen der Contribution ergangenen schlues folgender gestallten explicirt,
dass gleich wie aus nichts, nichts werden kann, allso
auch der Krigsmann, so lang der lauff der Kupfernen
Poltrathen nicht wiederumb wie zu vor eingeführet wirdt,
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wann auch das Landt viel Millionen in dergleichen Müntz
zahlen sollte, keinen nutzen davon haben wirdt, sondern
dabey darben, undt ein weeg als den andern Noth ley
den müste; undt dachero, obwohlen in der Caschauerischen Determination, so aus der Fürstl Cantzley heraus
gegeben worden, der Kvartire halber nichts andres ent
halten sey, als das die Königl Städt anstatt derselben
auf eine jegliche Dicam 2 groschen bezahlen sollen, so
wäre doch dieses weder des fürsten noch eines aus
denen Landts Ständen meinung gewesen, undt sey mer
ein fähler in der Cantzley diesfalls vorgegangen, sondern
dis sey einhellig geschlossen worden, das man 2 f in
Kupfer Müntz, undt 1 f in silbergeldt auff eine Dicam
bezahlen solle, welches geldt diese Stadt Ihro Gnaden
Herrn Baron v. Hellenbach als deme die Kriegs Cassa
vor blatten Kupfer eine gewisse Summam zu thuen
schuldig ist zu conservirung der Bergwerkh zu erlangen
haben wirdt, weilen nun desthalben von Ihro Gnaden
schrifftliche intimation eingeloffen, undt das geldt baldt
zu erlegen begehrt wirdt, so ist der Bürgerschafft bedeitet
worden, dass dieselbe zu Vermeidung der angedrohten
Execution sich mit dem Geld fleissig einfinden soll. —
Ennyit írt össze egy mondatban az akkori főjegyző,
Pirolt. — Pedig mily röviden Írhatta volna, hogy Ber
csényi válasza szerint semmiből semmi sem lehe* és
semmiből a katona sem élhet; tehát a kassai határoza
tok szerint adót fizetni kell és a téli bekvártélyozás
megváltását is pénzben kell, még pedig minden dicas
után két garassal rézpénzben és egy garassal ezüst
pénzben — leróni. Nehogy a város ekzekváltassék, felhivatik a polgárság, hogy serényen fizessen.
Ugyancsak a február 17-iki tanácsülésben hirdették
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ki a mészáros céh azon határozatát, hogy Bernardini
Pál hevér mészáros (»bissheriger Heiler Fleischhakker«)
visszaélések és botrányok (»excessen«) miatt megfosztatott mestersége gyakorlatától. A tanács Bernardini
helyébe Winkler Jakabot (»gewester Cammer fleisch
hakker«) volt kamarai mészárost nevezte ki. Ezt az ese
tet azért emelem ki, mert jellemző arra nézve, hogy
mennyire ügyeltek a céhek még ez időben is a tisztes
ség megóvására és tagjaiknak viselkedésére.
Bezzeg manapság nincs meg többet ez az egész
séges és erkölcsös társulati szellem. Az iparszövetke
zetek halvány utánzatai akarnak lenni a céheknek, me
lyeket — bár mit is mondjon az úgy nevezett modern
világ - véghetetlen kár volt oly gyökeresen, rosszaknak,
hiányosoknak és viszonyainknak meg nem felelőknek
bebizonyosodott ipartörvényeink által elsöpörni.
Február 29-én a biró a város tanácsának tudtára
adta, hogy Sréter minapi itt idözésekor előtte kijelen
tette, hogy hajlandó a város által szolgáltatandó tüzér
szekereket Metcenzéfen az ottani kézmivesek által el
készíttetni, ha e célra a város 300 tallért azonnal lefizet
ezüstpénzben.
A tanács azon indokolással, hogy a kérdéses sze
kerek a városnak többe kerülnének, ha azokat maga
készíttetné el, Sréter ajánlatát elfogadta, de pillanatnyilag
nem rendelkezvén 300 tallér ezüst pénzzel, felkérte Srétert, hogy március 8-ig várakozzon, a mely napon a
városi főjegyző amugyis Ocsovára utazik, hogy ott Dar
vas commissariusnak a város nevében leszámoljon és
akkor a 300 tallért is át fogja adni. — —
A február 29-ki tanácsülésben egyes polgárok az
iránt emeltek panaszt, hogy a fejadó (dicasok) összeirá-
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sára és behajtására kiküldött bizottság tagjai nagy költ
séget okoznak. Tehát kérik, nehogy a polgárság láza
dásra rábirassék (»nicht zu einen auffstandt bewogen
werden möchte«) a panaszt alaposan megvizsgáltatni.
A vizsgálat kiderítette a panasz alaptalanságát; mert a
bizottság tagjai eljárásuk közben más költségeket nem
okoztak, mint az élelmezésükre szükségelteket. De hogy
ez is szabályoztassék, a tanács elhatározta, hogy a bi
zottság minden egyes tagja 2 rénus forint napi koszt
pénzt (»Kostgeld undt 2 seitl wein«) és naponkint két
meszely bort kapjon.
Érdekes a bepanaszolt bizottság két tagjának Lang
és Armbrusternek erélyes hangon tett nyilatkozata, mely
a vizsgálati jegyzőkönyvbe igy lett bevezetve:
»Herr Lang undt Herr Dawid Armbruster als De
putate melden darauff, dass manche Bürger öffters ohne
fundament nur in Tag reden, sie hetten keine andere
Unkosten verursacht, als dass Sie manchesmahl, son
derlich wann bey eincassirung des Kupfergeldt die bür
ger häüfig zusammen kommen im hochen Haus gespeist,
undt ein oder das andere seitl Wein getrunkhen haben,
Sie könnten ja den ganzen tag ungessen, undt ungetrunkhen daselbst nicht verbleiben, undt sogar umbsonst
sich bemühen, wann jemand anderer die müche über
sich nehmen wollt, so seyen sie fertig zu Haus in ruhe
zu verbleiben.« —
Március 9-én Bercsényi Miklós ismét Selmecbányán
volt. Igazolja ezt azon általa sajátkezüleg aláírt és na
gyobb pecsétjéval ellátott, Selmecbányán 1708. március
7-én keltezett latin levele, melyet a bíróhoz és tanácshoz
intézett, s melyben erélyes hangon felhívja a várost,
hogy a kassai határozatokkal a városra rótt kötelezett
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ségének, különbeni katonai végrehajtás terhe mellett
most már haladéktalanul megfeleljen; nehogy kénytelen
legyen Thököly módjára a várossal elbánni.,
Hogy Thököly Imre miként fenyftette meg Selmec
bánya városát, azt elmondom itt. —
Nehéz helyzete volt Selmecbányának minden zava
ros időben. De ügyes és tegyük hozzá kétszínű és véghetetlenül óvatos magatartásával a legtöbb esetben a
nagyobb vagy épen végzetessé válható bajt el tudta
kerülni. Régi és üdvösnek bizonyult taktikáját Thököly
Imrével szemben is követte. De ez egyszer porul járt
és kétszinüsködéseért iszonyúan meglakolt.
A város nagy többsége inkább tartott az osztrá
kokkal és Strasoldo osztrák generálist emberrel és fegy
verrel segítette is, mint Thökölyvel, kihez — és ezt is
csak titokban — néhány evangélikus vallásu szított. De
azért Thökölyt is folyton hitegették, hogy vele tartanak.
Mikor aztán Thököly azzal lépett elő, hogy ha már
katonát és fegyvert a város neki küldeni nem bír, hát
küldjön aranyat; akkor a selmeciek kissé megszeppentek
és kilátásba helyezték, hogy a kért aranyakat megfogják
küldeni. — De az arany is csak egyre késett.
Thököly a pénz küldését ismételten sürgette.
E közben Bakos Mihály, Gyarmati János, Kis
Mihály, Nagy István és Guthi András »Befelshaber zu
Pferd und Fuss« aláírásával német levél érkezett a
tanácshoz, keltezve Jenőn 1678. január 20-áróI, mely
levélben a parancsnokok nem igen hízelgő módon fel
hívják a tanácsot, hogy azonnal küldjön 2000 forintot,
mert nem fogják megtűrni, hogy a város a németekkel
tartson. Eddig is csak az ott lakó lutheránusok miatt
kímélték meg a várost. De most már megszakadt min-
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den türelem és kímélet és ha nem lesz meg a pénz,
kifosztják a várost. Tartson a város a magyarokkal,
mert Terebes, Herencs, Homonna és más híres városok
példájára jut, melyek szintén a németet pártolták. A
pénzt hozó kiküldöttek ne féljenek, nincs pogányokkal
dolguk, nem lesz semmi bántódásuk és így »pénzzel
és jó hírrel« bátran jöhetnek.
A selmeciek még ezen erélyes felhívásra is csak
alázatoskodó és szegénységről panaszkodó leveleket
írtak; persze határozott hangon kijelentve, hogy ök a
/magyarokkal tartanak. Pedig éppen ez időben kaptak
egy majdnem 1000 emberből álló helyőrséget báró Stadl
parancsnoksága alatt és javában segítették az osztráko
kat. 1678. november 5-én a Dévény alatti táborból maga
Thököly Imre sajátkezű aláirásu levelet írt a városhoz
német nyelven, a melyben inti, hogy ne viselkedjék két
színűén, hanem jó magyar legyen, mert különben meg
bánhatja. Most van alkalmuk az uraknak magyar érzel
müket megmutatni (»Ihr hungarisches Gemüth zu be
zeigen«) ha nem teszik, maguk lesznek okai romlásuk
nak, szolgaságuknak és nyomoruknak. Értesíti a selmecieket, hogy némely dragonyos az ottani hegyek
közé vonult, ezeket ha elfognák, Dévény vár alá kisér
jék hozzá. A levelet ezzel végzi: »Különben nem sokára
személyesen jövök Selmecbányára — rendet csinálni.
(Ordnung machen.) E levél mint az előbbi is teljesen
jó állapotban meg van a v. levéltárban. Ez utóbbi levélre
is csak hitegetésekkel éltek a selmeciek és továbbra is
kétszinüsködtek s illetve a császáriakat támogatták.
Thökölynek lehettek itt teljesen megbízható barátai,
kik mindenről értesíthették.
A többségben lévő császáriak gyanúba is fogtak
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egy nehányat, köztük magát a polgár-őrség parancs
nokát is, Lienpach János Gottfried gazdag bányapolgárt.
De ez mind végig csak gyanú maradt. Lienpach épen
a legfőbb veszélykor mutatta meg, hogy nem volt kurucérzelmü, mit lentebb közölt levele is igazol.
1679. ápril havában Strasoldo generális majdnem
az egész selmeci helyőrséget és az óvári fegyvereket
magával vitte s ekkor rontott be 1679. april 22-én Józsa
István cim. kanonok tályai pap, kit »Józsa páter«-nek
neveztek általában, körülbelül 4000 kuruccal, hogy a
várost hűtlen és kétszínű viselkedéséért megbüntesse.
Hogy a katasztrófa miként történt, legérdekesebb
nek tartom magyar szó szerinti fordításban azt a levelet
itt közölni, melyet a már említett Lienpach polgárörségi
parancsnok írt 1679. május 6-án vejének s mely német
levél eredetije városi levéltárunkban őriztetik.
Hogy Selmecbánya városát ismerő t. olvasóim a
helyzettel némileg tisztában legyenek, szükségesnek
tartom még felhozni, hogy 1679. évben az alsó, a bélabányai és a frauenbergi (szélaknai) kapun kívül voltak
még kapuk: a kamaraház mellett, a mostani pósta
épület és piarista zárda között, a nagy Boldogasszony
templom és az úgynevezett Smelchaus mellett, a hol
most a legújabb akadémiai palota feljárója van. A levél
író Lienpach háza a kamaraház és mostani piarista
klastrom szomszédságában a mostani Murgács-féle ház,
a Reutter-féle ház a sparkasza háza (Flemnling-féle ház)
volt. »Frantz Apotheker«-röl biztosan nem tudhatjuk
Ferenc nevű gyógyszerész, a vagy Apotheker Ferenc
nevű egyén volt-e az elesett.
A szépen írt levél ez:
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Tisztelt uram!
Különösen nagyra becsült és szeretett fiam. A már
jókora idő óta kiállott nagy üldözés és kelletlenség, a
melynél egyik alkalom a másiknak nyujta kezét, nagyon
rósz anyagot adtak arra, hogy uram fiamnak Írjak; de
e mellett folyton reménykedtem, hogy szenvedésem
majd csak véget ér és én kedves fiamnak valami örven
detes hírt adhatok tudtul. Ámde én e reménykedésem
gyümölcseit nem csak hogy el nem érhettem, hanem
még egészen váratlanul a legkeményebb döfést, mely,
mint mondani szokás, a hordó fenekét teljesen kilökte,
állottam ki és a szerencsétlenség legnagyobb vihara
gázolt rajtam át, a mennyiben az ellenség vagy a rebel
lisek (»die Rebellen«) múlt april hó 22-én támadást
intéztek városunk ellen, még pedig oly titokban és oly
bámulatos gyorsasággal, hogy egy ember sem volt erre
elkészülve. Mi a polgárság nagy megterheltetésével az
egész télen át 700 embert (katonát) tartottunk ki, de
miután Strasoldo generális úr múlt april havában néhány
ezerrel Dévény vára elé szállt, azt végtére, jókora vesz
teséggel, »per accord« be is vette (mely ostromláshoz
egy nagy ágyút »groszesz Stück« és egy tüzmozsarat
— »fewer Mörsl« — kellett küldenünk s ekkor az ágyú
a gyorsan rá bekövetkezett szerencsétlenséget megjó
solta, mert a várból való -lebocsájtásakor, már midőn
a kerekeken állott, lefordult és két embert agyon ütött)
— nagyobb részét legénységünknek és pedig csak egy
nappal az ellenség betörése előtt még 200 embert, báró
Stadl parancsnokunk ellenkezése dacára, mert valame
lyes ellenszenvvel — »einige passión« — viseltetett ö
iránta, elvitt és azután Korponára, hol a generális úr
Bozók várát megerősítette, szállíttatta; báró Stadltól a
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parancsnokságot is elvette és egy Müller János nevű
kapitányra — »Hauptman« — bizta. Még az napon, a
midőn a fent említett 200 ember Selmecbányáról elmasirozott, késő este egy paraszt érkezett, ki hírt hozott
— »hat Postgebracht« — hogy néhány ezer lázadó
innét 6 mértföldnyire egy faluba érkezett, honnét hihe
tőleg a bányavárosok ellen akarnak támadást intézni.
Ö Felségének kamara hivatalánál ezt csak mesének —
»Fabi« — vették, mint az ott minden ily esetben szo
kásos, még éjjel is különféle hírek »Zeitungen« — érkez
tek a kamarához, de erről bennünket evangélikusokat
nem értesítettek. Én io n b a n késő este az első paraszt által
hozott hirre (miután ily esetekben a polgárság parancs
nokságával engemet bíztak meg és én ezt kényszerű
ségből, hogy még jobban be ne feketítsenek az udvar
nál, elfogadtam) a polgárságot felhívtam, — »erat in
armis« - fegyverbe legyen — és riadó lármára a piacon
megjelenjen. Miután azonban a további hírek előttünk
eltitkoltattak, minden csak ezen intézkedésnél maradt.
Másnapra reá, t. i. 22-én a mi szombati napon volt —
»welcher war der Sonnabendt« — 8 órakor reggel,
midőn az emberek a vásáron adás-vevéssel és a bérrel
voltak elfoglalva, jött váratlanul a hir, hogy az ellenség
már a város felé tör, mely hirre az összes emberek —
»Alle die Leute« — a legnagyobb confusióba estek. Én
tüstént alarmot és lármát üttettem és lövettem; mivel
azonban, mint említettem, a vásár és bérnap miatt min
denki confusióban volt, a polgárok gyülekezése kissé
nehezen ment, nem kevésbé a gyönge katonaság —
»swache Soldatesca« — rendetlenségben állott. A 4000
főnyi ellenség azonban 3 csapatra — »Truppen« —
oszlott. Az első és legerősebbel a Richter-féle — »Hüt-
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ten« — kohók mögül, a másodikkal az úgy nevezett
Schindlbergen át, hol trombita szóval a várost meg
adásra felszólították, a harmadikkal pedig az »alte Burg
und Glanzenberg« felé nyomult előre és mivel jól tud
tam, hogy az ellenség legelsöbben is a bélabányai és
az alsó kapun fog betörni, a legnagyobb sietségben a
legközelebb eső polgárokkal, kiket keríthettem megszállattam a köztem (háza között) és a kamaraház és a
köztem és a nagy templom közötti két kaput és meg
parancsoltam onnét el nem mozdulni mig a többi őrsé
gek elhelyezése után vissza nem térendek. Erre ismét
kis csapatot gyűjtve, ezt a bélabányai kapuhoz vezet
tem, mely kapu katonaság által is meg volt szállva.
Nem kevésbé kis seregrészt — »eine Parthy« — a
szabad-térségre is kivezényeltettem, a mely rögtön az
ellenségre talált, de gyöngesége miatt retirálnia kellett.
Erre az ellenség a kerteket áttörve, azokon keresztül
minden oldalról a városba nyomult, a bélabányai kapu
nál a katonákat keményen megtámadta, a kik a polgár
csapattal együtt védekeztek ugyan, de egyenetlen fegy
ver erővel és ekkor több katona és polgár elesett, vala
mint a rebellisek közül is többen. A polgárok közül —
a többi közt — elesett »Frantz Apotheker« és a fiatal
Weigel. Én iparkodtam nagy sietséggel a templom és a
kamaraháznál hagyott legénységhez érkezni és ezek fele
részét a bélabányai kapunál viaskodó polgárok segítsé
gére küldeni, a másik felét azonban az én házamba
vinni és a kamaraház deffendálásának igy segítségére
lenni. Útközben a Glanzenberg felöl betörő ellenség
ólom pilulákkal kisért, de a midőn az előbb említett
posztokhoz értem, egyetlen egy embert sem találtam
ott; mind elszöktek onnét. Sőt a kamara maga -- »die

136 -

Cammer selbst« — befogadott ilyen szökevény polgá
rokat. Magamat megcsalatva és teljesen elhagyatva
találván, a kamaraházhoz futottam és kértem, hogy leg
alább csak 10 embert adjanak ki nekem segitségül,
hogy az én házamból segédkezhessek — »secundiren
könte« — de mindez hasztalan volt. Így hát azon elha
tározással, hogy magamat egyedül az enyéimmel a
mennyire lehet a legvégsőig megvédelmezem, vissza
fordultam. De alig értem el házam kapuját s néhány
szor rá kopogtam, de senki sem akarta kinyitni, a mi
dőn a házam melletti kapun keresztül az ellenség be
nyomult nagy tömegekben — »mit hellen Haufen« ...
és rám tüzelt, úgy, hogy nem lett volna csoda, ha dara
bokra lövöldöztek volna össze. De az Isten azt csodá
latos módon — »miraculoser Weise« — elhárította, úgy
hogy semmi sebesülés nem ért, még öltönyöm is érin
tetlen maradt. Ily legvégső szükségben, a midőn retirálnom és házamat elhagynom kellett és a templom felé
futottam, Conrád szabó mellett 7—8 muskétás állott,
kik ijedtükben rebelisnek néztek és szintén rám tüzel
tek, úgy hogy én »de novo« élűiről és hátulról sor tüzet
állottam ki, és mind ezt Isten kegyelméből sérülés nél
kül, habár a halál türhetöbb lett volna, mint az ezután
bekövetkezett szerencsétlenséget és nyomort élő sze
mekkel végig nézni.
Én Ö Felségének kamaraházába akartam retirálni,
de a benne levő emberek annyira konsternálva voltak,
hogy az ajtócskát — »das Tührl« — senki sem akarta
kinyitni. Erre az ellenség hevesen nyomult a kamara
házi kapuhoz, úgy, hogy én Reutter úrhoz, miután min
den más hely el volt zárva, retiráltam, hol beeresztettek,
hogy magamat kissé recolligáljam — »ein wenig recol-
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ligiren« — és miután az ellenség a csekély katonaság
által egy keveset visszatartatott, ismét erőt meríthessek,
hogy a piacon lévő katonasághoz juthassak. Ismét azon
fáradoztam nehány polgárt a piacra gyűjteni, de hiába,
mindannyian részint a házakban, részint más rejtek
helyeken bezárkóztak. Ez alatt az ellenség hatalmába
kerítette a kamaraházat, a mi házunkat és a Jezsuiták
házát. Minden ezüstöt a mienket és a császárit is, 1800
márkát, mely már az ezüstszekérre, — »Silberwagen«
— fel volt rakva, az ezüst ércekkel együtt az ellenség
magához ragadta, a kamaraházat felgyújtotta, nálam
minden szekrényt és ládát, sőt mindent a mi csak
tenyérnyi szélességű volt, még az üres skatulyákat is
darabokra törte. Mindgyárt eleitől azonban az alsó pince
ajtót feltörte, beljebb hatolva a másik vasajtót is feltörte
a befalazottat azonban felnyitotta és minden arany és
értékes kéznél lévő dolgot elrabolt és Ferdinandi urat
fiával együtt és Veidt Hieronimust, valamint egy kathnlikus szabót is elfogván, magával hurcolta. De miután
ezek Józsa páternek a város előtti táborába vittettek
és Ferdinandi urat megismerték, valamennyiüket sza
badon bocsájtották. Engem annyira kiraboltak, hogy
nem maradt másom, mint a testemen lévő ingem és
ruhám, nehány párnám és a három lovam. Nem volt
az a zug, melyet a fickók — »die Schellmen« — át
nem kutattak volna, a kamrában a pflasztert felbon
tották, még a legkissebb üres skatulyát sem hagyták
feltöretlenül. Lehetetlen, hogy a legvadabb barbárok így
garázdálkodtak volna valaha. Csak a mi házunkban 200
ember volt és a fosztogatás hat órán át tartott, mig a
tűz a Jezsuiták házára, onnét a mi házunkra és a
templom és korházra, Koch Konrád, Stiller Sándor, Bar-

takovits, Schuszter és egy szűcs házára terjedt és min
den elégett. A mi házunk felső emeletében minden el
égett, úgy, hogy még körömnyi nagyságú tárgy sem
maradt meg. Nem volt ember, ki a tüzet mérsékelhette
volna, kertészemet mindgyárt az ajtónál levágták. Elesett
vagy 30 és egynéhány katona és húsz és egynéhány
polgár, elfogatott és elhurcoltatott húsz és egynéhány
katona. Az egész alsó utca és a körül fekvő házak,
kivéve Reutter úrtól kezdve a felső-piacig — »Ring«
— ki lett rabolva. Ha Müller kapitány ur az ö kevés
katonaságával helyét meg nem állja, a felső-piac is el
veszett volna. Heinrich János szintén ki lett rabolva,
az összes templomi-kincset elvitték, a templom a kór
házzal, a szép oltárokkal és az orgonával együtt földig
leégett. Ezen »actio« alatt Strasoldo generális ur 300
emberrel Kolpach felé a Scharffenbergen (a kálvária
háta mögött) állott, de aggályai voltak nekünk szorongatottaknak succurálni — »succuriren«. — Csak már a
megtörtént szerencsétlenség után fekszik súlyosan most
az illető, nagy rakás tiszttel, a nyakunkon, és nem te
kintve, hogy én a legvégsőbben vagyok tönkre téve,
majoromba negyven és egynéhány horvátot — »Crabaten« — szállásoltak be, kik még azt a kevés szénát
is, a mi ott volt, elfogyasztották és mindenféle insolentiákat űztek ott.
Nem kevésbé a piaci házamba muskétásokat szál
lásoltak be, a kik tűzrakásukkal és füstjükkel, a házat
tisztán kéménnyé — »zum puren Rauchfang« — csi
nálták, úgy, hogy benne senkinek nincs maradása. In
summa, sajnos, nagy mizériába jutottam. Ebbe sodort
az Ö császári Felsége iránt tartozó hűségem és devotiom, de hogy miként lészen ez elismerve, az elvárható.

— 139 -

Személyemről nem volna annyira gondom, mint tisztelt
fiamról és övéiről, valamint feleségemről, akinek mind
koron szokása volt, hogy a mi baj ér, mind annak én
vagyok az oka. Hogy ezen szerencsétlenségben másként
nem viselkedhettem, hivatkozom Istenre, a ki bár hosszú
idő óta nehéz keresztiskolán — »Kreuzschul« — át
vezet, de türelem, az ö kegyelmes akarata légyen meg;
bár igaz, mint azt be kell ismernem, hogy életem ke
serű. Tisztelt, kedves fiam azonban mint okos ember
nem mulasztja el, hogy feleségemnek keresztényi vigasz
talást ne nyújtson. Hiába ez volt Isten akarata és vég
zése, melynek magunkat türelmesen alá kell vetnünk.
Én ugyan gondoltam arra, hogy az ingóságokból egyet
mást elküldjek, és erre már nehány ládát is csináltat
tam, de egyrészt nem volt alkalmam, más részt nem is
mertem, mert annyiszor lettem már feljelentve, hogy a
holmi elküldése által okot és alkalmat szolgáltattam
volna elleneseimnek még nagyobb áskálodásaihoz —
»su calumniren.« — A küldeményt külömben is kétség
telenül útközben confiscálták volna. Nekem csak azzal
kell magamat vigasztalnom, hogy Isten, ki egyik kese
rűségből a másikba visz, más oldalról fog a ö kegyes
segítségének örömében és élvezetében részesíteni, és
hogy a kedves béke bekövetkezzék, mert külömben ilyen
háborús viszonyok között a bányaműnek — »das Berg
werk« — feltétlenül tönkre kell mennie, mivel a soldatesca köröskörül mindent elfogyaszt és a fuvarosok lo
vaikat el nem tarthatják, mert a legtöbb katonaság lo
vasságból áll. Isten legjobban tudja, mi lesz e háborúból.
A rebelisek között törökök is voltak, de a rebelisek még
sem engedték meg a törököknek, hogy gyermekeket
vagy más foglyokat magukkal elvihessenek. Mi tehát
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móg »inter spem et metum« élünk. Isten végezzen az
ö kegyes akaratja szerint és tartsa meg a kívánt álla
potban az én nagyrabecsült fiamat az övéivel együtt,
kiket atyailag üdvözöltetek és engedje meg, hogy mi
előbb valami örvendetest megélhessünk, kinek legke
gyelmesebb figyelmébe az én kedves fiamat legbuzgób
ban ajánlom maradva az én tisztelt és szeretett fiamnak
Selmecbánya, 1679. május 6-án
szolgálat kész
Lienpach Gottfried.
U. i.
Haunold urnák, valamint más ismerüs Patronusoknak — »Patronen« — és barátoknak kérem magamat
szerencsétlenségemben ajánlani. Haunold (Lehet hogy
Hajnald. Szerző.) ur tárgyai, melyeket az óta gyűjtöttem,
nagyobb részt a tűz és a barbár ellenség által elpusz
tultak, részben elraboltattak. Jáuner Dávid ur is tetemes
kárt szenvedett«. — — —
Így büntette meg kétszínűségéért Selmecbánya vá
rosát Thököly Imre. És e radikális eljárás hatott, mert
a város meghunyászkodott és kételkedni kezdett az
osztrák hatalom erősségében.
Alig hagyták el még az nap délután 1679. ápril
22-én a kurucok a várost, a tanács máris mélyen megalázkodó, könyörgö levelet intézett Józsa páterhez, mely
ben kérelmezte, hogy legalább az elrabolt templom kin
cseket adná vissza.
Erre Józsa páter 1679. évi május 3-án Atanyban
kelt sajátkezű levelében, mely eredeti levél kissé fosz
ladozó állapotban szintén megvan levéltárunkban, azt
Írja latin nyelven, hogy hajlandó a templom kincseket
váltság dij fizetése metlett visszaadni. E levél végére
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saját kezűleg mágyarul azután feljegyezte az elvitt tem
plomkincseket ekként: »Egy fekete casula, Egy veres
casula, Egy virágos kék casula, Hét kehely, Egy fekete
casula, Egy gyöngyös bársony casula, Egy gyöngyös
Pluviale, Két zászló, Egy vörös selyem casula, Három
keszkenő, Egy fekete casula, Egy fejér gyöngyü casula,
Egy fejér közönséges casula, Egy veres Pluviale, Tiz
patena, Egy fekete casula, Egy zöld casula, Dalmatica
kettő, Egy virágos materia casula, Egy Pluviale galléra,
Három bursa, Két Stola.«
y
Sokáig tartottak a tárgyalások Thököly Imrével,
mig végre megálladodásra jutottak főképpen Hollosthomus Illés akkori főjegyző, Lienpach Gottfried levélírónk
és Hellenbach János Gottfried filosofiai és medikai tudor
és előkelő bányapolgár közvetítésével.
1682. évi október 22-én végre Thököly »commisárusai«, Stössl Mihály meg a katolikus és lutheránus
templom gondnokok jelenlétében Bartakovics György
házában, jegyzőkönyv felvétele mellett a templomi tár
gyak visszaadattak.
Thököly Imre ezen három évi idő közben a vá
rostól nagy összeget is kapott, mi a békés megoldáshoz
kétségtelenül tetemesen hozzá járult, annyira, hogy a
magánosok is a pusztításnál szenvedett kárukért rész
ben kártalanítva lettek, részben arany és ezüst tárgyai
kat visszakapták.
Bercsényi tehát tudott erről az eseményről és fel
használta fenyegetésül.
Március 30-án érkezett ide a fejedelemnek és illetve
a gazdasági tanácsnak két kiküldöttje, hogy a posta
ügyét revideálják és a várostól megtudják, hogy akarja-e
a város továbbra is a postát ellátni, vagy valaki más
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nak akarja átadni; mert a fejedelem szigorúan meghagyta,
hogy az itteni postánál eddig tapasztalt rendetlenségek
megszüntetendők. E célból a fejedelem a levélszállitási
dijak és fuvarköltségek pontos fizetéséről gondoskodni
fog.
A város tanácsa elhatározta, hogy ily változott
körülmények között a postát továbbra is a város lássa
el, mert különben is, alig akadna valaki, a ki a postát
át akarná venni.
Elhatároztatott továbbá, hogy a posta vezetésével
2 frt heti fizetés mellett mint posta igazgató (»pro direc
tore Postae«), Fabricius Jakab italfogyasztási adó ellenőr
bizassék meg, ki köteles lesz a befolyó jövedelmet a
városnak hiánytalanul elszámolni és a teendőket pon
tosan elvégezni. — —
April 20. felolvasták a tanács ülésben Rákóczy fe
jedelemnek azon levelét, mellyel a várost a május 15-én
Egerben tartandó összejövetelre -(»Zusammenkunft«)
azzal hívja meg, hogy a kiküldendö követeket kellő
instrukciókkal lássák el. Költség kímélés szempontjából
az egri tanácskozásra egyedül csak Pirolt Ignác Mihály
főjegyző küldetett ki, mint e város követje. Pirolt azon
ban nem igen akarta e kitüntetést elfogadni, mert, mint
kijelentette, tart attól, hogy a várost nem bírja a feje
delem és az ország előtt mentegetni, hogy eddig adózási
és más kötelezettségének egészben meg nem felelt.
Figyelmezteti a maga részéröl is a város közönségé^
hogy miután az adók nagyon álmosan hajtatnak be
(»dass es mit eincassirung des Geldts schläffrig zugehe«)
iparkodjék e bajt orvosolni, hogy renitenciával ne vádoltathassunk, (»einige renitentz beschuldigt werden.«)
Május 7-én a hét bányaváros Körmöcbányán tartott
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egy kongregációt, melyen részt vettek nemes Schmidegg
János körmöd biró elnöklete alatt Lauser Benedek és
Benedicti Besztercebányáról, Armbrusten Dávid és a
jegyző Selmecbányáról, Prochoczky János és Rotarides
János Bakabányáról, Lanszky Illés és Bakay jegyző
Újbányáról, Rieger Leonhardt Bélabányáról és Fábri
Libetbányáról.
A tanácskozás tárgya volt, hogy a május 15-ik
napjára egybehívott egri országgyűlésen a hét bánya
város milyen álláspontot foglaljon el; mert félni lehet
attól, hogy e gyűlés még az eddigieknél is nagyobb ter
heket fog az országra kivetni, pedig a bányavárosok
már a mostani terheket sem bírják elviselni.
Szóba hozták: nem volna-e jó egy előzetes felter
jesztést tenni »nomine collectivo« és abban kiemelni
azt a nagy nyomort (»grossen Elendts«) melyben a bá
nyavárosok sinlödnek. — A többség azonban elvetette
az előzetes »memóriái« fogalmazását és benyújtását
azon helyes indokolással, hogy addig, a mig nem tudatik, milyen proposiciokat fog a fejedelem és kormánya
az egri gyűlésnek tenni, az emlékirat benyújtása korai
volna. De különben is ott lesznek a bányavárosok kö
vetei és elvárja tőlük a bányavárosok kongregációja,
hogy a legnagyobb egyetértéssel (»guete Correspondentz
undt Harmonie«) fognak eljárni és tudni fogják a bánya
városokért a legjobbat megcselekedni, (»werden schon
wissen, in loco vor die Berg Stadt das beste zu thuen.«)
A követek utasítva lettek, hogy jövő pénteken utazza
nak el Egerbe.------Május 9-én a selmeci biró bemutatta a város ta
nácsának Rákóczy fejedelem parancsát az országutak
kijavításáról és a postalovak kellő tartásáról.
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Ugyan ezen tanácsülésben a mészáros céh kérel
mére felemelték a hús árát. Az ári k ekként lettek meg
állapítva: a legjobb (»beste«) marhahús fontja négy, bor
júhús öt, juhhus három, disznóhus hat és a »Bauchstückh« kilenc dénárban.
Május 22-én jelenti Clement aljegyző, hogy Sréternél járt Besztercebányán, ki öt levelileg magához hivatta
és utasította, hogy a város bíróját és tanácsát komolyan
figyelmeztesse, hogy a szekerekért járó pénzt a város
most már megküldje és az azon időig, a mig ö (Sréter)
az egri gyűlésről visszatér neki átszolgáltattassék, mert
külömben kíméletlen szigorú executioval fog a várossal
szemben eljárni. — A tanács erre Pirolt követnek Egerbe
levelet irt, hogy a fejedelemnél halasztást eszközöljön
ki, mivel a város pénztára annyira ki van merítve, hogy
még a városi alkalmazottakat sem lehet kifizetni, (»dass
Sie nicht einmahl die Stadtbedienten auszahlan kann.«)
Pirolt az egri gyűlésről junius 13-án érkezett vissza
Selmecbányára és junius 15-én számolt be a tanácsnak
a gyűlés eredményéről és határozatairól. Elmondta, hogy
ismét csak a rézpénz értékének fenntartása, az adó
pénzek és más szolgálmányok pontosabb és serényebb
beszolgáltatása, a hadsereg szükségletének beszerzése
stb. képezték a tanácskozás főtárgyait, de főképpen a
városok követei utasíttattak, hogy a rézpénz elfogadása
és amugyis leszállított értékének fentartására nézve a
városok minden lehetőt elkövessenek, ha a legkeményebb
megtorlást magukra zúdítani nem akarják. — Erre a
tanácsterembe behivattak a huszonnégyesek és az egész
község képviselői és a rézpénz forgalomban tartása iránt
hozott egri határozat nekik azzal hirdettetett ki, hogy
most válasszanak a kettő közül: vagy a rézpénz elfo
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gadásával a város üdvét és jólétét, vagy a maguk és a
város nagy szerencsétlenségét az egri határozat be nem
tartásával, mert a bányavárosok amugyis az ország fekete
könyvébe vannak bejegyezve. — (»entwed Ihr heil undt
Wohlfahrth mit promovirung des Kupfergeldts, oder Ihr
undt der Stadt grosses Unglükh durch versäumung
dessen, weil die Stadt ohne dies im schwarzen Register
beym Lande seyn.«) A tanács, a huszonnégyesek és az
egész község (»der gantzen Gemein«) képviselői egy
hangúlag elhatározták, hogy az újabb egri határozatnak
pontosan engedelmeskedni fognak és a nagy közönsé
get is szigorú büntetésekkel kényszerinti fogják a réz
pénz elfogadására. — Különösen a belső tanácsban és
a huszonnégyesek között ülő vagyonos bányapolgárok
(»Waldbürger«) nagy képüsködtek, hogy most már ők
is azon lesznek, hogy a rézpénz forgalma ne akadályoz
tassák.
És ime, már junius 22-én Zweig János Kristóf volt
bányamester panaszt emelt, hogy éppen a Waldbürgerek
rosszul accomodálják magukat a szigorú határozathoz,
(»der $ ne Müntz halber gar schlecht accomodiren«)
mert boraikat (minden Waldburgernek bormérési joga
volt még ez időben) nem akarják másként mérni, mint
vagy tisztán ezüst pénzért, vagy legalább is csak fél
részben rézpénzért, de csakis rézpénzért náluk bort
nem lehet kapni. — A mészárosok ellen is panaszt
emeltek, hogy rézpénzért nem akarnak húst vágni. —
A tanács erre a Waldbürgereket komolyan figyelmeztette,
hogy gondolják meg mily következményekkel fog járni,
ha a fejedelem vagy éppen Bercsényi (ettől jobban fél
tek a jó német uraimék, mint magától a fejedelemtől)
megtudja, hogy a rézpénzt éppen ők, a vagyonosabbak
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el nem akarják fogadni. A mészárosokkal rövidebben
bánt el a tanács és kimondotta, hogy a melyik mészáros
a hús árában rézpénzt elfogadni vonakodik, annak levá
gandó marhája vagy más kivágásra szánt húsa hatósá
gilag a magasházba vitetik és ott tisztán rézpénzért
kivágatik. (»Nur vor Kupfergeldt ausgehakt werden soll«.)
Junius 24-én tárgyalta a tanács a húsvágatási jog
tól megfosztott Bernhardini Pál kérelmét,, hogy mivel
nem volt olyan nagy vétkező, jogaiba ismét visszahe
lyeztessék. A tanács előbb meghallgatta a mészáros céh
tagjai közül Thonheiser, Brentl és Gunisch mestereket
véleményük felül, azután azon komoly figyelmeztetéssel,
hogy a jövőben többet ellene panasz fel ne merüljön,
a húsvágatási jogot Bernhardininek ismét megadta.
1708. évi junius utolsó napjaiban Rákóczy Ferenc
meglátogatta másodszor is Vihnyefürdöt és ott rövid
ideig üdült, hogy valóban nehéz fáradalmait kipihenje
és a még nehezebb feladatok megoldásához erőt merítsen.
Csupa jó reménnyel, saját személyét és családját
is illetőleg szép tervekkel tekinthetett még ekkor a
jövőbe. Avagy nem ezt látszik bizonyítani azon körül
mény, hogy Vihnye-fürdöt és községét akkori ott tar
tózkodása alatt a maga és családja számára nem csak
hogy meg akarta venni, de tényleg meg is vette Sel
mecbánya városától, mint tulajdonostól; csakhogy az
augusztus elsején esedékes vételárt le nem fizette és
az augusztus 3-ki trencséni szerencsétlen csata a vihnyei vétel érvényesítését lehetetlenné tette.
Ezen igen érdekes eseményre vonatkozólag közlöm
itt hü magyar fordításban az 1708. évi julius 1-én és julius
11-én tartott tanácsülési jegyzőkönyv német nyelvű fel
jegyzései.
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»1708. julius 1-én mint Szent-háromság ötödik
vasárnapján reggel az isteni tisztelet előtt a városházán
egybegyűltek: a városi biró úr, Zweig úr, Lang János
úr, Heinrich bányamester úr, Lorberer úr, Armbruster
úr, Pirolt Mihály Ignác úr és Heldt úr, valamint a 24-sek
legtöbbje és a község egy választmánya.
Tractatum.
A városi főjegyző proponálja, hogy miután ö a
belső tanács választott követeivel ö Fenségénél a vihnyei fürdőben tisztelgett és ö Fenségét a város nevé
ben fogadta, Lang doctor úr e deputációnak előadta,
hogy ö Fensége a vihnyei fürdőt a faluval együtt vagy
megvenni, vagy egy másik földbirtokkal kicserélni akarja
és azután Karlsbad mintájára nagyobb kényelemre fel
építeni szándékozik. A város csak nyilatkoztassa ki,
milyen módon akarja ö Fenségének a fürdőt átengedni.
Miután ez olyan dolog, melyről egyedül a tanács, a külső
tanács és a keresztény község előzetes tudta nélkül
határozatot nem hozhat, azért kérettek a városházára
a huszonnégyesek és egy választmány, hogy ez ügyben
véleményt mondjanak.
A huszonnégyes urak és a község azt válaszolják,
hogy ők meg nem tagadhatják a fürdőt ö Fenségének,
de tanácsolják, hogy sokkal jobb volna némely közel
fekvő földbirtokot egyenérték fejében elfogadni, mint
pénzt, a mely nagyon hamar elkölthető. Kérni kellene,
hogy talán ö Fensége átengedné Gisshüblt, mely már
előbb is a városé volt, Goldtbach faluval együtt.
Conclusum. Lang doctor úrnak az írandó, hogy
a város ö Fenségének a fürdőt szívesen átengedi, csak
legyen kegyes megnyilatkozni, mit akar érte a város
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nak adni; de ha lehetséges volna Gisshüblt, Goldtbach
faluval együtt megkapni, akkor tegye Lang doctor úr
a város érdekében a legjobbat«.
Az 1708. julius 11-iki tanácsülési jegyzőkönyvben
pedig ez van bejegyezve:
»Item a polgárságnak tudtára adatik, hogy a fürdő
végett ö Fenségével milyen alku köttetett meg, hogy
tudniillik szerződés elkerülése végett és hogy ne kelles
sen a »perrenal cessióba« bocsátkozni, a fürdő ö Fen
ségének követek által ajándékként lett felajánlva; de ö
Fensége azt ajándékozás , címén semmi szín alatt sem
akarta elfogadni, hanem udvarmestere által 6000 előbbi
értékű ezüst tallért szabott meg úgy, hogy a pénz
augusztus 1-én itt helyben lesz leteendő és a város
által viszont hiteles pecsét alatt a cessio is kiállítandó,
így hát Vihnye falu és fürdő ö Fenségének, kinek a
a mostani körülmények között ez megtagadható nem
volt, örökös tulajdonába ment át«.
Az alku tehát meg volt kötve.
És mily jellemző Rákóczy volt fejedelmünk nagy
lelkűségére nézve, hogy hatalmának tudatában sem
fogadott el ajándékot.
Oh, mily kár, hogy Rákóczy fejedelmünk nemes,
ideális nagy nemzeti intencióit Bercsényin kívül alig
értette meg teljesen korabeliéi közül valaki; mily kár,
hogy azok is, kik törekvéseit támogatták eddig, a trencséni csata után a meghátrált megalkuvás, sőt az árulás
ocsmápy terére léptek; hol volna, milyen hatalmi állást
foglalna el most magyar nemzetünk és mennyi áldozatot,
vért és keserűséget kímélhetett volna meg e sokat szen
vedett nemzet, ha Rákóczy diadalmaskodhatott volna.
Kis körünkre áttérve: mi lett volna Vihnye-fürdö-
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bői, ha Rákóczy hatalmi csillaga tovább ragyogott volna,
és a fejedelem céljait elérhette volna?! — Ámde a sze
rencsétlen trencséni csata mindent elrontott.
Azon a napon, a midőn a selmeci városi tanács a
városházának ódon falai között ismételten csak azon
tanakodott, miként meneküljön a haza, a szabadság
oltárára hozandó további áldozatoktól, ezen a napon,
augusztus 3-án, verték meg a labanc hadak Trencsén
alatt Rákóczy Ferenc kurucait oly végzetesen, hogy
dicső emlékezetű fejedelmünk hatalmának még akkor
ragyogó csillaga ez óta mindinkább elhomályosodott.
A súlyos vereség föoka Ocskay és Bezerédi áru
lása és az volt, hogy a midőn a fejedelem látta, hogy had
seregének jobb szárnya hátrálni kezd, megsarkantyuzta
tüzes »Pandur« nevű lovát, hogy a jobb szárny segít
ségére vágtasson. Szerencsétlenségére egy vízmosáson
kellett átugratnia és ekkor »Pandur« elbukott, nyakát
szegte és a fejedelmet maga alá döntötte. Arca vérzett
és hamar elterjedt a vakhír, hogy a fejedelem megse
besült, hogy meghalt. Azt is hiresztelték, hogy német
fogságba jutott. Általános volt erre a kurucok között a
rémület és a — futás.
A vereség döntö volt. Maga szegény Rákóczy feje
delem sóhajtozott későbben: »semmi sem sikerül többé
a szerencsétlen trencséni nap után!«
így írja a történelem.
A trencséni kuruc-vereség hire csakhamar eljutott
Selmecbányára is.
Még a szerencsétlen trencséni csatát megelőzőleg
Selmecbányán is nagy rémületet okozott a pestis ter
jedésének hire.
1708. julius 18-án el is rendelte a tanács, hogy
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miután a pestis Lengyelországban és onnét már Magyar
ország felé is terjed, senki se merészeljen innét Len
gyelországba utazni, mert a ki e szigorú tilalmat át
szegné, azt visszaérkeztekor a városba be nem engedik.
Sőt azon asszonyoknak is, kik ez idő szerint Lengyel
országból visszatérőben voltak, a tanács szigorúan magti.ltotta a városba való bebocsájtatást. — Köhler külső
tanácstag azon jelentésére, hogy a késmárki kötélcsinálók a bányamiveléshez szükségelt készítményeiket igen
olcsó árban felajánlották báró Hellenbachnak, ki ha ez
ajánlatot elfogadná, a kötelek behozatalával egyszers
mind a pestis behurcolását is előmozdítaná, a tanács
felkérte a bárót, hogy — tekintettel arra is, hogy az itteni
kötélverök éppen oly jó köteleket tudnak gyártani, ha
kissé drágábban is, mint a késmárkiak és e város súlyos
teherviseléséhez hozzá járulnak, holott a késmárkiak
nem, de főképpen a pestis behurcolhatásának veszélyére,
a szükségelt kötélszereket a selmeci mesterembereknél
csináltassa.
Hellenbach, az ár külömbség miatt, sokáig habo
zott s végül mégis csak a késmárki köteleket akarta
beszállíttatni. Ezt jó eleve megtudták a selmeci kötél
verök és csinos kis felvonulást — persze sok elvtárs
kíséretében — rendeztek Hellenbachnál a kamaraházban.
A mindinkább fenyegetödzö, szidalmazó, gúnyolódó mes
terek és legények (»Meyster und Gesellen«) elöl Hellen
bach a tanácshoz fordult segedelemért és elégtételért;
mert »nem tűrheti, hogy ö valamely lépésre erőszakkal
rákényszerittessék.« — A tanács intézkedett is a rend
helyreállítására nézve, — de a késmárki kötelek sem
kerültek ide és Hellenbach a trencséni ütközet után nem
sokat törődött többé a dologgal.-------

-

151 -

Julius 19-én a város birája a tanácsot, a huszonnégyeseket és az egész község választmányát azért
hivta össze, hogy tudomásukra hozza, hogy a táborba
küldött »Wachtschreiber« az adópénz fejében vitt 6000
frt rézpénzt azzal hozta vissza, hogy Andrásy Pál ge
nerális (»Herr General Andrásy Pali«) azon kijelentéssel,
hogy ö rézpénzt el nem fogad, oda utasította, hogy hat
nap alatt a város a 6000 frtot vagy fizesse le ezüsl és
nem rézpénzben, vagy pedig eszközölje, ki a tanács,
hogy a Selmecbányára küldött hadnagya e 6000 frtnyi
rézpénzért a következő tárgyakat bevásárolhassa: 224
röf hollandi posztót, 2000 röf vásznat, 500 pár csizmát
(»Deli Tschismen«), 17 lovat, 72 ökröt, 32 lat selymet
és 80 lat rojtot. — Armbruster Dávid azt indítványozza,
hogy Pirolt főjegyző küldessék azonnal a fejedelem és
Bercsényi táborába kieszközlendö, hogy a 6000 frt réz
pénzt Andrásy Pál fogadja el és a város ne kényszeríttessék e pénz helyett a fentebb felsorolt dolgokat
szolgáltatni. — Éppen javában disputáltak a városatyák,
amidőn egyszerre csak a tanácsterembe lépett Andrásy
Pál hadnagya. —
Azonnal csend lett és a hadnagy — sajnos nincsen
^megnevezve — felmutatva megbízatását, kategorice ki
jelentette, hogy ha a város a 6000 frtot ezüstben le nem
fizeti, vagy e helyett a felsorolt ingóságokat a rézpénz
ért itt meg nem vásárolhatja, ö azonnal jelentést tesz
ezredének, a honnét nyomban 130 ember fog ide kül
detni katonai executiora.------A rézpénz ez időben már úgyszólván semmi érték
kel sem birt. Lehetetlenség lett volna tehát az Andrásy
által követelt tárgyakat a 6000 frt rézpénzért összevá
sárolni. — A tanács kérte a hadnagyot, hogy várakoz-
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zon addig, a mig a fejedelem és Bercsényi táborába még
a mai napon (julius 19.) elutazandó városi főjegyző a
válasszal visszaérkezik. — A hadnagy kijelentette, hogy
parancsához képest hat napig vár. — Pirolt a fejedelem
táborába utazott. —
.
Pirolt csakhamar visszaérkezett Rákóczy táborából
és csak annyit tudott elérni, hogy a 6000 frt felerész
ben egyenértékű naturaliákban szolgáltatandó. Erre az
egybehívott polgárok egyhangúlag elhatározták, hogy
miután a természetben kívánt szolgálmányok be nem
szerezhetők, az egész 6000 frt ezüstpénzben fizetendő
meg. — Ez meg is történt annyiban, a mennyiben 3000
frt értékű ezüstpénz lett azonnal elküldve Andrásy Pál
generálisnak, a hátralékos 3000 frt lefizetésére pedig a
város rövid halasztási időt ka p o tt.------Ez időben történt, hogy a selmeci suszterek és
csizmadiák között már rég óta lappangó ellenszenv tettlegességbe tört ki. Az ellenszenv föoka az volt, hogy a
suszterek mind német emberek, a csizmadiák pedig
majd mind magyar emberek voltak. —
A mesterek persze ez esetben is megtartották a
méltóságukhoz illő előkelő, nyugodt magatartásukat és
csak a legényeiket bujtogatták egyre. —
így többször történt, hogy ha a csizmadia legény
susztermester vagy legénynyel találkozott, szorosan
mellette elhaladva, keresztet vetett (»ein Creütz vor
Ihnen machten«) és a susztert labancnak gúnyolta. —
Viszont a suszterlegények sem maradtak adósok és a
csizmadiákat visszagunyolták. — És hogy a suszterek
a csizmadiákat még erősebben bosszantsák, egy szép
vasárnapi napon több suszterlegény fekete selyem-zsinóros és rojtos sárga csizmában jelent meg az utcán. —
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Ez valóságos merénylet volt a csizmadiák szent
és sérthetlen jogai ellen. — Csizmákat, de különösen
fekete selyem zsinóros sárga csizmákat a susztereknek
sem készíteni, sem viselni nem volt szabad. —
A csizmadialegények látva e hallatlan vakmerősé
get, a susztereket a piacon megtámadták és őket szét
verték, a fiatal Klugot (az öreg Klug susztermester, a
fiatal legény volt) elfogták és az úgynevezett »unter den
Lauben«-be hurcolták, ott lábáról a csizmát lehúzták, a
fekete zsinórokat és rojtokat széttépték, persze öt ma
gát Klugot is megtépászták úgy, hogy igen siralmas
állapotban került haza.
Az »unter den Lauben« ott voit, a hol most váro
sunk legélénkebb része van, az úgynevezett terrasszon.
Sokan fognak még erre az »unter den Lauben«-ra viszszaemlékezni. A házsor előtt ugyanis oszlopokon nyugvó
bolthajtásos átjáró volt, mely átjáróban különösen rossz
időjárás esetén, a kofák s más árusítók árusították hol
mijukat, de ez átjáróból nyíltak a boltok ajtajai is. Az
»unter den Lauben« 1864—65. évben hordatott le és épült
helyébe a mostani terrassz. —
Az öreg Klug, fiának a bántalmazását és egyálta
lában a suszterlegények szétveretését már csak azért
sem hagyhatta annyiban, mivel ezen időben épen ö volt
a susztercéh céhmestere és úgy látszik, ezért szemelték
is ki épen az ö fiát a csuffátételre. — Julius 24-én tehát
megjelentek ünnepelyésen a biró és tanács előtt Klug
András céhmester, Kayser András, Heldt Lukács, Eck
stein Sámuel és Klemisch susztermesterek és elkesere
dett panaszt emeltek a csizmadialegények ellen, hogy
ily csúffá tették a suszterlegényeket. Ezért elégtételt
kérnek, (»bittendt umb satisfaction.«) Azon eshetöség-
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nek is adtak kifejezést, hogy a csizmadiaiegényeket
mestereik bujtogatták fel. —
A tanács eisö sorban kihallgatta Kemeniczky Já
nos, Jászay István, Terényi Ferenc csizmadiamestere
ket, kik vallják, hogy ök legényeiket nem bujtogatták,
hanem a susztermesterek ellen nekik volna inkább pa
naszuk. A susztermesterek ugyanis be nem tartva a két
céh között kötött és hatóságilag is megerősített egyez
ményt, csizmákat, még pedig selyemzsinóros csizmákat
is készítenek nem csak családtagjaik, de mások számára
is, mint a hogy Pasztorovits Dávidnak is csináltak egy
ilyen pár csizmát. —
A susztermesterek ezt tagadják és csak annyit
ismernek be, hogy csak a fiatal Klug — ez pedig jogá
ban állott — csinált magának fekete selyemzsinóros
sárga csizmát.
A csizmadiamesterek kijelentik erélyes hangon, hogy
sárga csizmát semmiféle suszterlegénynek nincs joga
hordani. —
Ki lettek még hallgatva a legények és más tanuk,
azután a bíró és tanács utasította mindkét céhet a meg
kötött egyezmény pontos betartására és felhívta külön
a csizmadiacéhet, hogy a panaszolt legényeket szigorúan
megbüntesse (»scharff abstraffen«), a susztercéhet pedig,
hogy a legényeknek a selyemzsinóros sárga csizma vi
selését szigorúan eltiltsa. —
Érdekes az egyik suszterlegény, Maltrer György,
mint panaszosnak vallomásából ez a rész: »Insbeson
derheit klagt Er wid Paul Schmidura Tschischmacher,
dass Er den Kläger, als Er auff den gassen ging, weil
Er ein deutsch kleidt anhatte einen Labantzen geschol
ten, undt alle die in deutschen kleidern gingen seyn
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Labantzen.« (Különösen azt panaszolja, hogy Smidura
Pál csizmadia az utcán német ruházata miatt labancnak
csúfolta azzal, hogy minden német ruházatú ember
labanc.) —
(Ha Smidura uram alaposkodásából indulnánk ki,
hány nem labanc van akkor mostan jó magyar ha
zánkban?! —)
Kiviláglik ebből, hogy a selmeci német suszterek
is nagy sértésnek vették a »labanc«-nevet még ez idő
pontban; pedig alig telt el nehány hét és már az egész
város meghódolt a labanc hadseregnek és labanccá lett.
Az augusztus 3-ki szerencsétlen csata hire Selmec
bányán is csakhamar elterjedt és már augusztus 12-én a
magasházban összegyülekeztek a tanács tagjai, a huszennégyesek és szószólójuk vezetése alatt az egész polgár
ság, hogy Sréter felhívására az általános felkelés (insurrectio) felöl tanácskozzanak. —
Felolvastatott Sréter levele, melyben írja, hogy a
Trencsén mellett szerencsétlenül lefolyt ütközet (»unglükhlich abgeloffenen Streich«) után a császári hadak
Kistapolcsányig elönyomultak és még mindig előbbre
nyomulnak. Felhívja tehát a város polgárságát és összes
lakosságát, hogy minden erre képes ember fegyvert fog
jon (»Sich zum Abmarsch alle augenblükh fertig halten«),
mihelyt tőle utasítás érkezik, a Garam melletti szoroso
kat (»an der Gran gelegene Päss besetzen«) megszállja
és minden esetben báró Hellenbach intézkedéseit foga
natosítsa és neki engedelmeskedjék. — Sréter levelének
felolvasása után a bányamester, a főjegyző, a szószóló
(Vorredner) és több polgár Hellenbachhoz küldettek,
hogy felkérjék öt a népgyülésen való megjelenésére és
tanácsának kinyilvánítására. —
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Hellenbach a küldöttség kíséretében csakhamar
meg is jelent a magasházban és ezt indítványozta: mi
után Sréter levele nem úgy magyarázandó (»nicht da
hin zu explicieren sey«), hogy általában minden ember,
kivétel nélkül polgár és hevér (»bürgern undt Heüern«)
insurgáljon, mert hiszen a várost pusztára hagyni (»die
Stadt öde zu lassen«) úgy a városra, mint a bányászatra
nézve roppant káros volna, hanem úgy értendő, hogy
miképpen régebben a török háborúban (»in Türkhen
Krieg«) báró Joanelli mint akkori kamaragróf selmeci
fegyveresekkel a közeli szorosokban az ellenséget
feltartóztatta, most is azt kell érteni (»also sey auch
jezo damit gemeint«), hogy ö is annyi fegyverest kap
jon, hogy a közeli szorosokban az ellenséget feltartóz
tathassa: a városi polgárság, megemlékezve tett esküjére,
(»Jurament Confoederationis«) legalább száz fegyveres
embert készenlétben tartson, a kiket szükség szerint ö
(Hellenbach) Zsarnócára vagy máshová állíthat és a kik
től mint commandans ö maga sem lesz messze, (»undt
Selbsten nicht weit von Ihnen seyn werden.«) —
Ezt az indítványt a népgyülés el is fogadta és a
tanácsot utasította, hogy a száz fegyveres emberről ha
ladéktalanul gondoskodjék. —
A tanács augusztus 14-én tartott ülésében elhatá
rozta, hogy a 100 katonát nagyobb részt azok közül
soroztatja be, a kik a város adóit nem fizetik és mint
szakmánymunkások (»als Schichtarbeiter seyn«) máma
itt, holnap máshol vannak. De mivel ezek könnyen szét
széledhetnek, (»sich leicht verlauffen dürfften«) jó volna,
ha a polgárság magát az insurrectioból, már esküjénél
fogva is, teljesen ki nem vonná. E célra tehát a céhek
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fiatal mestereket jelöljenek ki. (»von seiten der Zumpfften etwelche junge Meister denominiren sollen.«) —
A polgárság ez utóbbi intézkedés ellen protestált
és követelte, hogy a magisztrátus egy általános mustrálást (»general musterung«) tartasson és az insurrectiohoz tetszés szerint válassza ki embereit, akkor senki
sem fog panaszkodhatni, hogy az öreg mesterek egyik
vagy másik fiatal mestert »passzióból« az insurrectiohoz
kijelölték, (»wirdt sich niemandt zu beschweren haben,
die alten Meyster hetten einen od den Andern von den
jungen Meystern aus passión zur insurrection denominiret.«) —
Heilenbach hozzájárulásával azután a generális
mustrálás elrendeltetett és határidejéül a jövő csütörtöki
napnak kora reggele tűzetett ki, mely határidőig, mint azt
Hellenbach kijelentette, Sréter is ide érkezik Beszter
cebányáról. Hellenbach még azt is kijelentette, hogy
kérdés, vájjon Sréter meg lesz-e elégedve a 100 ember
rel, mert úgy hallja, hogy Besztercebánya 600 embert
állított. —
Ezeket a tervezgetéseket azonban megdöntötte
Andrásy Pálnak Selmecbányára való érkezése. — Az ide
augusztus 28-án érkezett Andrásy Pál augusztus 29^én
a tanácsnak felmutatta Bercsényi parancsát, a mely sze
rint minden selmeci polgár, ha egészséges, ha nem («Sie
mögen gesundt oder gebrechlich seyn«) előtte jelentkezni
tartozik és ö (Andrásy) majd kiválasztja a harcra ké
peseket és azokkal táborba száll, (»zum fechten taugli
che Leuth auserlesen, undt allso mit Ihnen ins feldt
ziehen könnte.«)
Andrásy azonban nem követelte még most a pol
gárok személyes jelentkezését, csak azok összeírását és
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a »lista« neki leendő átadását. — A tanács utasította
a bírót és a számvevőt, hogy a polgárok lisztáját hala
déktalanul állítsák össze.
Andrásy követelte még, hogy a 6000 írt másik fe
lét, azaz 3000 irtot ezüstpénzben »in instati« neki fizesse
meg a város, mert az előbb fizetett 3000 frtot Horváth
György »general Perceptor« vette át. —
Augusztus 30-án Andrásy a polgárok lisztáját át
vette és midőn a pénzt is megkapta, engedékenyebbé
lett és a tanácsra bízta a 100 katona kiválasztását azzal,
hogy mind a száznak nem kell éppen polgárnak lennie,
hanem valamelyik polgár maga helyett legényét, fiát,
inasát vagy szolgalegényét (»Knecht«) is állíthatja.
Még ezzel az engedménnyel sem volt a selmeci
polgárság megelégedve; mert miből fizessék a maguk
helyett állítandó embereket, mikor már teljesen elsze
gényedtek, ha pedig maguk mennek, ki fogja feleségei
ket és gyermekeiket eltartani. (»Wer wirdt Ihre Weib
undt Kinder sorgen.«) —
Tanakodásuk közben egyszerre csak felszólalt az
egyik céhmester és titokzatos fontoskodással tudtára
adta a polgároknak, hogy ö jó forrásból hallotta, hogy
a Generális ur nagyon szereti a jó bort és hogy már
kérdezősködött is, nem lehetne-e pénzért egy hordó jó
bort kapni. Szóló pedig tudja, hogy dr. Langnénak ne
hány hordó kitűnő tokaji bora van; ajánlja, hogy vala
miképen ebből egy hordó megvétessék, az a generális
nak ajándékoztassék és e mellett arra megkéressék,
hogy a polgároknak ne kelljen fegyvert fogni. — Az
atyamesternek ez az indítványa általános helyesléssel
fogadtatott és csakhamar meg volt szerezve Langnénak
a legnagyobb hordó tokaji bora, melyet egy küldöttség
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szállított azután Andrásyhoz, ki az ajándékot köszönet
tel elfogadta, — de a mellett maradt, hogy a polgár
ságnak oly erőben, a milyennel csak lehet, abmarsiroznia kell. Szóval Andrásy a tokaji bor mellett sem enge
d e tt— nem a negyvennyolcból — hanem az 1708-ból.—
Az erre vonatkozó német eredeti feljegyzésekből,
az indítványt tevő polgár felszólalása utáni részből köz
löm ezt: »Da bey der Frau Doctor Langin wirklich
etliche Vässl Tokayer Weins vorhanden seyn, so wirdt
veranstaltet ein Vassl von Ihr zu erhandlen, undt die
selbe Ihro Excel! zu praesentieren, mit bitte Ihro Excell
möchten auff die Burgerschafft disfalls gnädige reflexión
machen, undt sie in so weit es geschehen kann, in
betrachtung des Eüssersten Elendts von der praetendirten insurrection verschonen. —
Nachdeme die Deputirten zurükh kommen seyn,
haben Sie referirt, dass Ihro Excell das Vassl Tokayer
Weins mit dank angenommen undt der Stadt in mög
lichen Sachen angenehme dienst zu erzeigen, sich an
erboten haben, die Burgerschafft aber müeste so starkh
als es immer geschehen kann ein Weeg als den andern
abmarschiren.«
i
A selmeci katonák más napon már ki is masiroz[i tak és nagyobb részük a köpataki, kisebb részük pedig
a voznici (garamrévi) hegyszorosok (»Steinbacher undt
Wossnizer Pass«) védelmére rendeltettett ki. —
Képzelhető mily derék katonaságra bízták e hegy
szorosok védelmét.
A köpataki és voznici szorosok védelmére kirendelt
selmeci katonák már szeptembr 12-én a város tanácsától
hátrálékos zsoldjukat követelték azon fenyegetéssel, hogy
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ha ki nem fizetik őket, szétoszlanak, (»sich zu verlauffen
bedrohen«),
A biró figyelmeztette a belső és külső tanács tag
jait arra, hogy Bercsényinél kegyvesztetté lenne és mily
nehéz felelőség terhe alatt állana a város, ha a selmeci
polgári milicia ott hagyná a szorosokat. Jó lesz tehát
a zsold kifizetéséről gondoskodni. — A tanács azonban
mielőtt a zsold kifizetése felöl határozott volna, kikül
dötte az aljegyzőt, Kupka, Köhler és Mitis polgárokkal
Hellenbachhoz, hogy kérjék fel a bárót, járna közbe
Bercsényinél, hogy a selmeci katonákat haza bocsássa.
Hellenbach a küldöttségnek így válaszolt: nincsen
semmi remény, hogy valamit el lehetne érni és ö (Hel
lenbach) ez ügyben többet ö Excelenciájához (Bercsé
nyihez) nem is ír, ha mindgyárt 1000 tallért is ajánla
nának fel neki, mert csak erős rosszalásba részesülne,
(»es sey gar kein Hoffnung etwas zu erlangen, Ihro
Gnaden möchten disfalls nichtsmehr an Ihro Excell
schreiben, wann man auch 1000 Thlr Ihro Gnaden ver
ehren würde, den sie nur einen starkhen Verweis davon
tragen möchten«.)
A tanács ennek dacára elhatározta, hogy Bercsé
nyihez felír a köpataki szorosnál lévő 53 és a voznici
szorost védelmező 31 selmeci polgári katona haza bocsájtása iránt, annyival is inkább, mert egy nehányan
közülök kezdenek betegek lenni, (»zumahlen etwelche
aus Ihnen krankh zu werden beginnen.«) —
A feliratot egy küldönccel elküldötték Bercsényihez,
de a küldönc válasz nélkül érkezett vissza.
Válasz helyett megérkezett azonban október 1-én
Kovács János, ki felmutatva Bercsényi szigorú parancsát,
felhívta a várost, hogy holnap utánig 1000 ftot okvetle

-

161 -

;i

nül hozzon össze és neki fizessen ki. (»1000 f. bis über
morgen auftreiben«.) Az 1000 ftot a vagyonosabb pol
gárok közötti repartirozás útján csakhamar összehozták
és Kovács Jánosnak átadták. —
Október 16-án vonult Selmecen keresztül a Rédey
ezred, hogy a Léva és Szent Benedek közé elönyomult
császári had előtt a bányavárosok védelmére Bercsényi
által kirendelt, Újbányán táborozó és Andrássy parancs
noksága alatt álló kuruc hadtesthez csatlakozzék. —
Ezen ezred átvonulása emlékezetes maradt Selmebányára.
— A kuruc katonák, elhagyva soraikat, (»aus Ihren glie
dern abgerissen haben«) erőszakosan a házakba hatoltak
be és a mi értékesebb a kezük ügyébe akadt, elrabol
ták, mindenütt kárt és félelmet okozva. —
Október 17-én elrendelte a tanács, hogy minden vá
rosi kapunál éjjel nappal váltakozva polgárőrség őrködjék,
ezek a közeledő veszélyt tüstént tartoznak a bírónak
bejelenteni, és ha a biró a harangok általi vészjelt meg
adatja, köteles minden polgár a magasházba sietni, (»wirdt
ein jeglicher Burger beydem Hohenhaus sich auff gege
benes Zeichen mit dem Glokhen einfinden zu lassen schul
dig seyn.«)
Ugyan ezen a napon a köpataki szorosnál lévő
selmeciek beküldtek egy embert a városba azon hírrel,
hogy a császári hadsereg Keszi mellett volt éjjeli tábor
ban és délig Frauenmarkhtba (Bát) érkezik. Bagonya
község lakosai már is salva quardiát kértek a császári
táborban. Egyszersmind kérdik a város tanácsát, hogy mit
tevők legyenek, mert a szoros megvédelmezéséhez amúgy
is gyengék, (»weylen Sie schwach seyn, undt keine resistentz thuen können.«)
A tanács erre azt üzente nekik, hogy csak még
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egy ideig maradjanak ott és a történendökröl serényen
értesítsék a várost, (»undt der Stadt, was etwann Vor
gehen möcht fleissig avisiren.«)
Oktober 18-dika ismét mozgalmas napja volt Sel
mecbányának. E napon Nagy János ezredes Bercsényi
utasítására felhívta a várost az általános felkelésre (insurectiora) azzal, hogy a felkelők, külömbeni élet és vagyon
vesztés terhe mellett, Zsarnócán jelentkezzenek. Alig adták
ezt a polgárság tudomására, egyszerre csak megjelent a
városháza előtt nehány lovas tiszt Deák Ferenc lovas
ezredéből és a Zsarnócára siető, körülbelül 600 emberből
álló ezredük számára éjjeli elszállásolást követeltek.
A polgárság nyomban egy deputaciot küldött az
alsó kapunál ezredével együtt várakozó ezredeshez. A
deputacio szószólója, Pirolt főjegyző szép szavakkal k i
emelve e város teljes kimerültségét úgy takarmány mint
élelmi cikkek dolgában és rámutatva arra is, hogy nincs
oly későn, (dél utáni négy óra lehetett) hogy az ezred
útját ne folytathatná rábírta az ezredest, hogy rövid pi
henés után, ezredével a városon végig vonulva, Zsarnóca
felé útját folytassa. De az ezredest, egy másik feljegyzés
szerint, nem annyira Pirolt szép szavai hatották meg,
mint inkább egy kis ajándék. — E feljegyzés így szól:
az ezredes 5 röf finom hollandi posztó és 3 pár csizma
ellenében ezredét a városon át kivezette, (»gegen 5 Ellen
fein holländisch tuchs die man Ihme spendirte undt
gegen 3 par Carmaschen Tschischmen die Militz hinaus
führte«.)
Még e napnak késő estéjén a polgárság Clement
aljegyzőt egy polgár kíséretében kiküldötte Nagy János
ezredeshez és Andrássy generálishoz, hogy a várost az
általános insurrectio alól felmentsék. — Clement nem
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eszközölhetett ki semmit, sőt október 23-án Sréter tűz
zel vassal (»mit teuer und schwert«) fényegetödzött, ha
a város kellő számban embereket Zsarnócára tüstént
nem küld, mert különben is hallja, hogy a város nem
átallotta a császári protekciót elfogadni. (»Kays. Protec
tionalien angenommen hett«) —
A császári hadsereg gyors előnyomulásával azon
ban a selmeci insurrekcio végleg elmaradt. —
.
Hellenbach báró már október 20-án Besztercebá
nyára utazott. —
Okt. 24. a város bírája és tanácsa levelet küldött
t/Í4ellenbachnak Besztercebányára, melyben értesíti a bárót,
hogy a selmeci őrség a szorosokat elhagyta, a város a
közeledő császári hadsereggel szemben teljesen védtelen
állapotban van, tartani lehet, hogy a császáriak a várost
felpörzsölik és a lakosságot a legnagyobb félelem és
rettegés fogta el. Végül tanácsot kér a bárótól, hogy
mit tevők legyenek.
Hellenbach még az napon megírta válaszát, mely
oly érdekes, hogy e levelet német eredetiben és hü ma
gyar fordításban jónak látom itt közölni.
»Wohl Edl Gestrenge Nahmhafft undt Wohl weise
Hochgeehrte Herrn.
Aus dero Schreiben sub Dadto 24. 8 ber, habe ich
heüte früh schmertzlich erhalten, wie die selben wegen
einer verbrennen in grossen Schrecken sindt, auch dessent wegen, gleich mit Herrn Schröttern geredet, undt
Ihm gemeldet das wir lieber von Mann zu Mann auss
der Statt den feindt entgegen gehen wollen, als dieses
Unglüg erfahren, denn ich glaube, dass die deutschen,
Ehre Ihre gedanken, in die Berg Stätte zu kommen,
fahrn werden lassen, alss einen solchen Brandt verur-
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Sachen, denn sie ohne dis in Berg Stätte der Zeit wennig Schätze samlen, sondern nur den völligen Untergang
der lieben Berkwerkhe verursachen werden da die ge
fälle so schlecht, undt kaum den Treibherrn allein, kie
ken können, die Stätte auch so ausgesogen, dass sie
weder Prandtschatzung, weder andr Contribution zuge
ben capabl sindt, undt habe gleich in anfang dahin ge
dacht, wie man könte einen Medium Terminum treffen,
die Berg Stätte von beyden seiten in ruhe stant zu las
sen, denn keine Partay derer Zeit, etwas drauss zu
Ziehen hat, sondern mehr zur erhaltung derer auff ven
den muss, wie ohne dis geschehen, aller orten, der glei
chen übel vor bauen, damit unsere liebe Stätte undt
Berkwerke, möchten da durch erhalten werden. Die sel
ben möchten nur nicht so gleich so furchtsam sein,
sondern fleissige Wach halten, auf Kuntschaft schicken,
die man ja genung haben kann, weil die feindt, Zwischen
Bergen, marschiren müssen, also gar wohl Ihr Movement,
man obserwieren kan, in übrigen mus man alles Gott
befehlen, undt der besseren ruhe erwarten in Verblei
bung Mhwherrn Dinstwilliger
Neüsohl den 24. 8 ber (1708.)
in eyl
JGfreyhh v Hellenbach.«
Magyar fordításban: október 24. kelt levelüket ma
reggel fájdalmasan vettem, hogy a város felpörzsölése
miatt nagy rémületben vannak, e végett azonnal Schrötter úrral beszéltem és neki kijelentettem, hogy mi in
kább emberről emberre a városból az ellenség ellen
menni akarunk, mint ezt a szerencsétlenséget megérni,
mert én hiszem, hogy a németek, tisztelet gondolataik
nak, a bányavárosokba való benyomulást, el fogják ej
teni, sem hogy egy ily tűzvészt okoznának, hiszen a
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bányavárosokban ez időben kincseket amúgy sem gyűjt
hetnek, hanem csak a kedves bányamüvek teljes pusz
tulását idéznék elő, mert a bányajövedékek oly silányak,
hogy alig telik valami belőlük a bányaüzönek magának,
a városok ki is vannak szipolyozva, hogy sem hadi
sarcot, sem más adókat nem bírnak adni, és mindgyárt
eleitől arra gondoltam, miként lehetne annak módját
találni, hogy a bányavárosok mind két fél részéről bé
kében hagyassanak, mivel ez idő szerint egy fél sem
húzhat belőlük semmit, hanem fentartásukra többet kell
fordítani, a mi világos; minden helyen tehát, úgy mint
különben is történt, e bajoknak gátat fogok vetni, hogy
a mi kedves városaink és bányamüveink ez által fentartassanak. Csak ne lennének ezek mindgyárt oly fé
lénkek, hanem serényen őrködjenek, tudakozókat küld
jenek, hisz ilyeneket eleget lehet kapni, mivel az ellen
ségnek a hegyek között kell masíroznia, meg lehet
vigyázni minden mozdulatát, más különben mindent
Istennek kell ajánlani és a jobb békét bevárni. —
Hellenbach e levele ép akkor érkezett Selmecre,
a midőn október 25-én a városi biró vezetése alatt dí
szes deputacio ment a Prenner kohóig (»Prennerische
Hütten«) elönyomult császári táborba, hogy a város leg
mélységesebb és feltétlen hódolatát a 8000 főből álló
hadsereget kommandirozó báró Löffelholtz (a kurucok
»Fakanál«-nak csúfolták) »Feldt Marchal Lieutenant«nak bejelentse és magas protekciójáért esedezzen, ki
nyilvánítván, hogy csak az erősebb hatalom kényszerí
tette e várost arra, hogy a rebellisekkel tartott látszólag
de bensöleg nem. Löffelholtz nagy kegyesen a várost
erre a császári protekcióba fogadta (»nach gethane Sub
mission die Stadt in Kaysl Protection angenommen hat«)
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és a váront a herceg Salm-féle ezreddel megszállatta.
Az ezred és a város »kommandánsa«, Báró de Langlet
ezedével a városba vonult és nyomban érintkezésbe lé
pett a tanácscsal a katonák elszállásolása, ellátása és a
többi szükséges teendők végett.
A Prenner, helyesen Brenner-féle kohók ott voltak,
a hol most a kincstári központi fémkohó van, az úgy
nevezett Stadtgrundban. Ott és a kohók mellett elterülő
Lintichen és a Steffultóig húzódó letarolt szántóföldeken
és réteken lágerezett Löffelholtz 8000 főből álló serege.
— Itt fogadta Löffelholtz a lehorgasztott fővel eleibe
járuló selmeci deputációt. — Azután Selmecbányát el
kerülve, vezette hadseregét tovább Besztercebánya felé,
mely város szintén meghodolt. —
Jóllehet az ember tudja, hogy Selmecbánya város
bírája, tanácsa, polgársága és egész lakossága a fenforgó
nehéz körülmények között, ha a várost nagyobb csa
pástól megmenteni akarta, egyebet nem tehetett, mint
hogy meghódoljon; mert ilyen erős hadsereggel szemben,
haza szökött nehány katonájával és a netán fegyvert
fogó polgárral és bányamunkással a várost annál kevésbbé védhette volna meg, mivel a város falai és erő
dítményei az időben már igen rósz karban voltak: mégis
a lehangoltság keserves érzete fogja el ezen események
feljegyzéseit és az erre vonatkozó oklevelek olvasóját
akkor, a midőn tudja, hogy csak aránylag igen rövid
idő előtt a hűség esküjét tette le e város lakossága a
Rákóczy kormányzása alatt szervezkedett nemzeti konfederaciora és különösen akkor, a mikor tapasztalni
kénytelen, hogy ez időtől kezdve minden tanácsülési
jegyzőkönyvben dicső fejedelmünk megint csak »der
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Rákóczi« és a nagy nemzeti mozgalom közreműködői
»die Rebellen« néven jegyeztettek fel. —
Ez időtől kezdve Selmecbánya városa fölött a kuruchatalom megszűnt és a császáriak vették át a korlátlan
uralkodást. Ámde azért, sokszor a közel vidékről is,
mint látni fogjuk, a kurucok többször nyugtalanították
a várost. A derék Hellenbach pedig az 1711. évben kö
tött szatmári békekötésig kedves városába, Selmecbá
nyára nem jöhetett. —
Báró de Langlet császári ezredes és selmeci parancs
nok legelső dolga volt, miután helyettesét gróf Erps
alezredest, tisztikarát és katonáit elszállásolta, a város
falainak, erődítéseinek (»fortificirung der Stadt«) kijaví
tását és úgy a maga, mint ezredének tisztességes ellá
tását követelni.
Pedig ezen »tisztességes ellátás« akkora volt, a
mekkorát még egy kuruc katona sem követelt és a
selmeciek csak ekkor vették észre kétségbeeséssel, hogy
vödörböl-csöbörbe estek.
A közönséges katonák és altisztek ellátásán kívül
de Langlet a maga részére havonkint 120 rénus frt kész
pénzt, 50 meszely hájat (»Schmaltz«), megfelelő mennyi
ségű borst, »Ingwer Musskatblüe, Nagl (szegfűszeg),
Zimmet« fűszert, egy kalap cukrot és négy akó jó bort,
valamint »Gartlwerkh was nur immer zu bekommen
sey wirdt« (a csak kapható kerti dolgokat), helyettese
gróf Erps számára havonkint 90 frtot, »Oberst Wachtmeistere« báró Steinsdorffnak havonkint 60 frtot és há
rom kapitányának havonkint 30—30 frtot követelt ellá
tásukon felül. —
A város kénytelen volt e követelést teljesíteni anynyival inkább, mivel Besztercebánya, hol Löffelholtz és
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Körmöcbánya, hol Tolet generális volt a komandans,
hason arányban lettek megterhelve. —
A város erődítésére nézve, (»umb einen feindlich
gehen einfall zu verhüeten«) hogy a város megóvassék
az ellenséges hirtelen betöréstől, báró de Langlet elren
delte, hogy az újvár, melyben a föörség lesz elhelyezve,
jobb karba hozassák és különösen az ottani szobák
kályhákkal és ablakokkal haladéktalanul ellátassanak,
a többi fortifikáciora nézve pedig a kellő intézkedések
azonnal megtétessenek. —
Kénytelen volt tehát a város tanácsa, mindenben
úgy táncolva, mint a hogy de Langlet fütyült, a fortifikácionalis munkák felügyeletével s illetve keresztül
vitelével Zwittinger András és Kharner Christian külső
tanács tagokat és Mitis Gottfriedet a község részéröl
(»Von der Gemein«), az ácsmunkálatok felügyeletével
Schmied Friedrichet és Khöhler Jánost, a kovácsmun
kák felügyeletével pedig Wittich János Györgyöt meg
bízni. — Az újvár reparálása Khöhler Jánosra bízatott,
a ki azután jelentette, hogy (»dem Wachtzimmer nicht
anders zu helfen sey, als man macht durch die helfft
desselben einen Vorschlag von brettern wie Er vorher
eingerichtet gewesen, die fenster könnten mit schlim
überzogen werden, undt ein feyerherdt sey auch vor
handen,«) az örszobát deszka válaszfallal ketté kell osz
tani, az ablakokat »schlim«-mel lehet bevonni és egy
takaréktüzhely szintén kéznél van. —
A kézműveseknek erre meghagyatott, hogy mun
kájukhoz azonnal hozzá fogjanak. (»Ist also denen
Handtwerkhern anbefohlen worden in instanti zur arbeit
zue thuen.«)
A fortifikaciónál szükségelt palizádokhoz, miután
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a fa döntése és beszállítása huzamosabb időt vett volna
igénybe, az egyes polgároknál találtató fát használták
fel; mert a parancsnok a munkát sürgette, (»da Herr
Commandant die beschleinigung der arbeit urgirt.«) —
Báró de Langlet ezen felül megparancsolta, hogy
— miután a kurucuk a város közelében csatangolnak és
tartani lehet attól, hogy közülök egy némely a városba
is besurranhat és gyújtogathat — minden ház padlásán
kellő mennyiségű vfz legyen hordókban készen, hogy
az esetleges tűz oltása gyorsan eszközölhető legyen.
De mindez nem volt elég. Báró Löffelholtz hátra
hagyott dekrétumában, (»hinterlassenes Decret«), doktor
Lang kivételével, (Hellenbach és dr. Lang mind végig
Rákóczyval tartott) a kinek helyébe Gruebert rendelte
ki, a tanácsot hivatalában megerősítette (»in officio confirmirt«) de azon föltétellel, hogy úgy a tanácstagok,
mint az egész polgárság a császárnak hüségesküt tegyen
és vagyon és élet vesztés terhe mellett óvakodjék az
ellenséggel való minden titkos Összeköttetéstől, (»son
derlich aber die heimlichen Correspondentien undt privat
conventiculn zu vermeyden bey Leib undt Lebens straff.«)
Báró de Langlet ezredes Löffelholtz ezen dekrétu
mát az egész lakosságnak a tanács útján kihirdette és
a biró és tanács felhívta a polgárságot a hűség eskü
letételére. —
Micsoda érzéssel mehettek, ha nem is mindannyian,
de bizonyára sokan a polgárok közül eme erkölcsi vér
padra, melyen megszegve Rákóczynak tett hűség eskü
jüket, örök, tántoríthatatlan hűséget esküdtek a csá
szárnak?! —
Ezen tragikomédia 1708. évi november 3-án ment
végbe »in gegenwart des Auditor Lieutnans undt von
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seite eines Löbl. Magistrats in beysein Herrn Armbrusters,
Herrn Gruebers undt Herrn Stadtschreibers im Hochenhaus« — a hadnagyauditor és a tanács részéröl Armbruster, Grueber és a főjegyző jelenlétében a magas
házban. — —
November 8-án Báró de Langlet azon újabb kö
vetelését tárgyalta a tanács, a mely szerint még hús
féléket, még pedig borjú, vad és szárnyas húst, a lovai
számára pedig szalmát és zabot követelt az ezredes.—
A tanács a kommandans ezen követelését is telje
sítette és egy mázsa marhahúst, egy borjut, két pulykát,
négy libát és nyolc tyúkot rendelt adatni neki havonkint, a mi pedig a vadat illette, értesítették, hogy lehe
tőség szerint fognak majd szolgálni. (»1 Cent Rindfleisch
1 Kalb, 2 Indianische hüener, 4 Gäns, 8 hüener Monat
lich zu geben bewilliget, mit Wildtpret wirdt man Sich
gegen Herrn Obristen nach mögligkeit einstellen'«) —
A »Richter undt Rath« ezután a biró magánlaká
sán, úgyszólva titokban, tanácskozott a fölött, hogy a
hely őrségi katonaság terhétöl milyen módon lehetne
megmenekülni; mert azt ugyan mindannyian belátták,
hogy a kurucokkal szemben most már a város megvédelmezése miatt a császári katonaságra szükségük van,
de azt is belátták, hogy annak mindinkább fokozódó
követelményeit a város már nem bírja teljesíteni. Elha
tározták tehát, hogy Löffelholtznak írnak Besztercebá
nyára, hogy ezen elviselhetetlen bajon segítsen, mert a
polgárok egy része a nagy terhek miatt kivándorolni
szándékozik és az iparosok, miután a kurucuk ezt meg
akadályozzák és különben is a város körül van zárva
vásárokra sem mehetnek és készítményeiket a szomszéd
községekben és városokban sem árusíthatják, mint azt
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annak előtte tehették, a teljes tönkre jutásnak néznek
elébe. —
Úgy látszik, ugyan ily értelmű kérelmet intézhetett
Körmöc és Besztercebánya városa is Löffelholtzhoz, mert
a generális úr november 20-ik napjára egybe hívta a
bányavárosok kiküldötteit Besztercebányára a panaszok
fölötti tanácskozásra. —
Selmecbánya város e tanácskozásra kiküldötte
Grueber tanácstagot és Pirolt városi főjegyzőt. —
E közben de Langlet elrendelte és a negyedmes
terek által foganatosíttatta is az összes fegyverfogható
lakosok összeírását és megparancsolta, hogy mindanynyian, kiknek fegyvere van azzal, kiknek nincsen, a nél
kül is, veszély esetén és az ágyulövés által adott vész
jelre a magas házban menten összegyülekezzenek. Ezt
az intézkedést a tanácsülési jegyzőkönyvbe Ciement al
jegyző, ki, mint látni fogjuk, kuruc érzelmű maradt és
e miatt állását gróf Heister Siegbert kormánybiztossá,
Borzicky László által majdnem elvesztette, így jegyezte
be német nyelven: »Die Bürger undt Inwohner müssen
sich im fall der Noth, wenn das Zeichen durch ein
Stükkschues gegeben sich mit ober undt unter gewehr
od ohne dem, oder wie Einer am besten kan beym hochenhaus zur Parade einzufinden, undt weitere ordre
was zu thuen oder zu lassen ist zu erwarten.« Azt is
irja Clement e jegyzőkönyvben, hogy sok polgár és lakos
sűrűn panaszkodik a katonák nagy számban való el
szállásolása miatt (»über die Vielheit der Kwartirsleuthe
deren Sie vor andern inproportionirlich mehr haben«)
és hogy azokat kitartani már nem bírják. —
Eltekintve a katonai beszállásolás terhétöl, — a
mi szintén nem volt kicsiny, mert 135 tisztet — e szám
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bán az altisztek is bele vannak értve — 302 közkatonát
és 10 lovat mindennel eltartani az akkor amúgy is k i
merült városnak nem volt csekély feladat, — nagyon
nyomasztólag hatott a lakosságra azon körülmény, hogy
még a szomszéd községekbe sem mertek menni a kö
röskörül magukról folyton életjelt adó kurucok miatt.
Így például 1708. november havában Siderini Fri
gyes és Kuti Márton selmeci polgárok, miután executioval fenyegették őket, vállalkoztak arra, hogy elviszik de
Langlet levelét Besztercebányára Löffelholtznak. Minden
féle kerülő utakon szerencsésen el is jutottak a Beszter
cebányához nagyon közel fekvő Radvány községig. Radványban azonban Csajági János kuruc ezredes katonái
a két selmeci cívist elfogták és az ezredes a két polgárt
Divényre magával vitte, hol őket fogva tartotta. —
Keserves levelet írtak kuruc fogságukból az elfogott
polgárok a magistratushoz és kérték ezt, hogy a sel
meci kommandansnál eszközölnék ki, hogy osztrák fog
ságban tartott két kuruccal ökel cseréljék ki.
A foglyok kicserélését célzó tárgyalások azonban
egész 1709. évi szeptember 10-ig tartottak, a mely na
pon azután megtörtént a csere és a két, különben békés
polgár, családjaik és a maguk nagy örömére is, isméf
haza érkezett.
A két kiszabadult polgár azonban pusztán szabad
ságával nem volt megelégedve, hanem az 1709. szep
tember 20-ki tanácsülésben a kuruc fogságban kiállott
szenvedéseik elpanaszolása után kérték, hogy a Csajági
ezredében szolgált grenadiros hadnagy számára beszer
zett 30 röfnyi posztót nekik ne kellessen megfizetni.—
A tanácsülési jegyzőkönyvben ez az ügy így van
bejegyezve: »Fridrich Siderini undt Martin Kuti, so ver-
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wichenes Jahr bey Radvantz von Rebellen gefangen,
und erst dieser Tage ausgewechselt worden, reichen
ein memóriái ein, vermög dessen Sie nach zweitlaufiger
erzehlung Ihres ausgestandenen Elendts bitten, dass
weillen Sie von der Stadt mit bedrohung scharffer exe
cution des hiesigen Herrn Commendantens schreiben
nacher Neüsohl zu überbringen angehalten worden, undt
in solcher Verrichtung, in solches unglükh gefallen seyn,
Ihnen der von Herrn Scholtzen vor den Csajágischen
Grenadier Lieutenandt ausgenommen ungt auf ungefehr
30 E. sich belaufende Tuch zu bezahlen nicht aufgebür
det werden möchte.« A tanács e kérelmet teljesítette és
a posztót a városi pénztárból fizette ki. —
Történetünk rendes menetéhez visszatérve, 1708.
november 20-án Besztercebányán Löffelholtz meghívá
sára nemcsak a Bánya- és más városok, hanem a csá
száriak hatalmába került megyei ispánságok követei is
gyűlést tartottak a katonai ellátás és illetve a katona
ságnak nyújtandó szolgálmányok mikénti felosztása,
repartirozása tárgyában.
Képviselve volt e gyűlésen Selmecbánya Grueber
tanácstag és a főjegyző által és a többi bányaváros még
Breznóbánya is, valamint Bars, Hont, Zolyom és Turóc
vármegyék azon részei, melyek már császári hatalom
alá kerültek.
A gyűlésen a bányavárosok érdekében különösen
Sextius Dániel besztercebányai fegyzö szólalt fei. (»Bey
diesen nun that Sich der Neusohlerische Notarius Herr
Daniel Sextius hervor.«) A gyűlés hosszadalmas tanács
kozás után mégis elfogadta a Bohus Ferenc Zólyom
megye helyettes alispánja által készített reparticionális
tervezetet, melyet azután Löffelholtz is megerősített.
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A selmeciek azonban ezzel a reparticioval nem
voltak megelégedve és gróf Heister Siegbert fökommandanshoz feliratot intéztek ellene.
Gróf Heister december 28-án Selmecbányára érke
zett és a biró, a tanács és a polgárság nagy »devotio«val fogadta.
December 29. napjára »General Feldmarschall Graff
v. Heister« gyűlésre hivatta a belső tanács tagjait és a
huszonnégyeseket, hogy hozzá intézendő kívánalmát a
városnak precizirozzák és azt Írásba foglalva neki be
nyújtsák.
Pirolt főjegyző a megállapodások szerint négy
pontba vonta össze a Heister grófhoz intézett kérelmet
ilyen formán:
1. Miután a város a rettenetes terhet (»die erschrökhliche Last«), melyet a katonaság itteni beszállásolása
okoz annyival kevébbé viselheti el, mivel Hontmegye,
melynek különben is csak kisebb része áll császári ha
talom alatt, a reparticio által kivetett természetbeni
szolgálmányokat nem teljesíti; miután továbbá a szegény
polgárok már amúgy is szétszéledni kezdenek, kerese
tük nincsen, a vásárokra, az ellenség szállongása miatt
nem mehetnek és így a teljes elpusztulásnak vannak
kitéve; miután végül a katonák nem elégednek meg a
megszabott kenyér és élelmi adaggal, hanem annál sok
kal többet követelnek: legyen kegyelmes ö Excellentiája
e föbajon segíteni.
2. Miután a markotányosok bort és sört mérnek
ez által kárt okozva a városi és bányapolgároknak,
(»Wailen die Margvetenter Wein undt bier ausleitgeben
undt darmit der Stadt undt Waldtburgerschafft grossen
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eingrieff thuen«) ö kegyelmessége legyen kegyes ezt
betiltani. —
3. A két elfogott polgár (Siderini és Kuti) kicseré
lését legyen kegyes ö Excellentiája eszközöltem.
4. A polgárság az őrszolgálat alól mentessék fel. —
Heister gróf, mint azt a biró helyettesítésében a
főjegyző az 1709. január 4-én tartott ülésben a tanács
tudomására hozta, a reparticion a városra nézve némi
enyhítést tett és a markotányoskodást is szabályozta,
de a polgárságot az őrszolgálat alól fel nem mentette,
sem a katonaság addigi arányban volt beszállásolásán
mit sem változtatott. A két fogoly kicserélését azonban
megígérte.
1709. évi január 14-én tartott tanácsülésben olvas
ták fel Heister perancsát, melyben felhívja a várost és
minden egyes polgárát, hogy a kurucok minden pénzeit,
követeléseit, tökéit, az általuk konfiskált vagyont stb.
különbeni fejvesztés terhe mellett feljelentsék. A tanács
ezt a »decretum«-ot kihirdettette azzal, hogy a ki ilyes
miről tud vagy a kurucoknak adósa, ezt a főjegyzőnél
jelentse be. (»denen Rebellen schuldig ist, Herrn Notario
anzuzeigen.«)
Heister ezen Selmecbányához intézett decretumát
a selmeci városi levéltárban sokáig kerestem, de mind
eddig meg nem találtam és nem hiszem, hogy az meg
volna. De mennyire megörvendtem, midőn a bélabányai
e korbeli iratok összeszedegetése közben Heisternek
sajátkezüleg aláírt, címeres pecsétjével ellátott eredeti
iratát, melyet Bélabánya jelenleg testvér városunkhoz
intézett és mely bizonyára szóról-szóra egyezik a Sel
mecbányához frt parancscsal, megtaláltam. —
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A Besztercebányán 1709. évi január 9-én kelt né
met levél ez:
»Der Königl. freüen Bergstadt Dillen angestellten
Magistrat, bürgern und Inwohnern würdet krafft dieses
kundt und zu wissen gethan; dass bey bemächtigung
deren Bergstädten allen und jeden die Königl. Gnad
verliehen, und die allergnädigste Versicherung solche
bey ihren alt hergebrachten Privilegien zu schuzen ertheillet worden; da hingegen man sich verstehen, es
werden selbe fürohin als getreü gehorsambe Unterthanen und Vasallen sich aufführen, in allem was zu Ihro
Kays, und Königlich Mays allerhöchsten Dinst gedeyhen
kan ihrer Schuldigkeit gemäss frombe und nuzen schaf
fen, dem feindt aber in keiner sach den geringsten unterschleist geben werden. Solchemnach würdet gedach
ten Magistrat, jeden Burger und Inwohner aber in specie
hiemit ernstlich anbefohlen, von allen in dieser Stadt
befindlichen, und denen Rebellen zugehörig Geldtern,
od auf Interesse angelegten Capitalien, Depositen, Pfändtern, anderen Effecten, und fiscalitäten ohne einiger
Zeit verlust, alsogewiss anzuzeigen, als widrigenfalls
yber kurze od lange Zeit etwas erfahren, und nicht in
Tempore angegeben worden, wider denselben od dieselbe
qua complices novi natus et crimmis laesae Majestatis,
mit der in allem rechten vorgesehener Leibs und Le
bensstraff ohne Barmherzigkeit verfahren, und all ihr
Haab und Gutt confisciret werden solle, wornach dan
Jederman schad und Unglükh sich zu hütten bewahrnet
würdet. Datum Neüsohl den 9. Janu 1709. SGv. Heister.
Der Röm. Kays. Mays. Geheimber Rath, Cämmerer,
Feldt Marchall, General der Raab, gränizen, Obrister
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über ein Regt zu fuess, und in Königreich Hung. commandirender General.«
Magyar fordításban: Bélabánya szab. kir. bánya
város magistratusának, polgárainak és lakosainak ennek
erejével tudomására adatik, hogy a bányavárosok meg
hódításakor mindeneknek és mindenkinek a császári
kegyelem és azon legkegyelmesebb biztosítás nyujtatik,
hogy ősi szabadalmaik védelemben részesülnek; más
részt elváratik, hogy ezentúl mint hü, engedelmes alatt
valók és vazallusok fognak viselkedni, mindenben a mi
a császári szolgálat javára esik kötelességüket teljesíteni
fogják, az ellenségnek azonban a legcsekélyebb támo
gatást sem adják. Ezek után az említett magistratusnak,
minden polgárnak és lakosnak ezennel komolyan megparancsoltatik, hogy minden e városban található és a
rebellek tulajdonát képező pénzekről, kamatozásra adott
tőkékről, letétekről, zálogokról, más ingóságokról és
fiskalitásokról késedelem nélkül annyival is bizonyosab
ban feljelentést tegyenek, mivel ha rövidebb vagy hoszszabb idő alatt valami kitudódnék és ez idejében felje
lentve nem lett, az ellen vagy azok ellen felségsértés
miatt könyörület nélkül a halál büntetés fog alkalmaz
tatni és minden vagyonuk és jószáguk el fog koboztatni,
így hát mindenki figyelmeztetik, hogy a kár és szeren
csétlenségtől óvakodjék. Datum Besztercebánya, 1709.
janu. 9. SGv. Heister. —
E szigorú parancsra Selmec városa maga volt az
első, a ki a hatalmas generálisnak, ki Besztercebányán
Kelko honti vicispánt és szolgabiráit vasra veretéssel
fenyegette (»Vice ispán Herrn Kelko vor all anderen
gespanschaffts Deputirten scharff eingebunden hatten,
dass er der Stadt in der Verpflegung resolvirtermassen
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succuriren sollte, widrigenfalls Ihro Excell. Ihm sambt
seinen Stuelrichtern in Eysen undt bandt schlagen las
sen wollten.«) bejelentette, hogy a város báró Hellenbachnak 4000 írttal tartozik, de e nagy összeget most
nem bírja megfizetni. Heyster gróf erre Selmecre kül
dötte Dizent kamarai tanácsost (»Cammerrath«), hogy
az ügyet rendezze. A nevezett tanácsos a magistratust
azután figyelmeztette, ha már a Hellenbachnak tartozó
4000 frtot most egyszerre megfizetni nem bírja, asszignálja ezen összeget valahol Bécsben (»man solle nur
dieses Capital irgendwo zu Wien assigniren.«) Mit tett
erre a tanács? Pálffy generális özv. Oberaignernének
több ezer forinttal tartozott. Oberaignerné meghalt és a
kiskorú gyermekek vagyona a tanács gyámhatósága alá
került. Ezen Pálffy-féle tartozásból akarta tehát a tanács
a Hellenbachnak tartozó 4000 frtot a kamarai tanácsos
urnák átutalványozni, hogy e 4000 frt azután Pálffytól
hajtassák be, az Oberaigner gyermekek számára pedig
egy olyan kötvény állittatik ki, mint a milyent Heilen
bach javára állított ki a tanács. Röviden: a tanács a
kérdéses 4000 frtot az Oberaigner örökösök vagyoná
ból, követeléséből fedezte és ezentúl nem Hellenbach
nak tartozott, hanem az Oberaigner örökösöknek 4000
írttal, mely összegről persze kötvényt is állított ki. —
Ebből látszik, hogy Hellenbach — egyelőre — el
vesztette 4000 írtját és hogy a leleményes hivatalos
pénzügyi manipulációk azon időben sem voltak egészen
ismeretlenek. —
Hellenbachnak különben összes ingó és ingatlan
selmeci vagyonát a császáriak konfiskálták. —
1709. február 2-án, hiven az ősi szokáshoz, ismét
biró választás volt Selmecen. Ez a választás kiküldött
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kamarai tisztek (»Cammer officiere«) mint császári bi
zottság jelenlétében ment végbe és e bizottság erősítette
is meg ezután Lemoni Henrik György megválasztott
bírót tisztjében. E császári bizottság tagjai voltak: »Herr
Kropí Cammerbuchhalter, Herr Bernhard Deada Hüttenbereütter, Herr Hentaller Zeügschaffer, Herr Salamon,
Prötschl und Herr Georg Vogler.«
A választás eredményét a község szószólója —
tribunusa — Wittich György hirdette ki, mely szerint
Reutter Mátyás eddigi biró, Lang János és Lemoni Hen
rik György jelöltek között Lemoni nyerte el a szava
zatok többségét, a kit azután háromszor felemeltek,
megéljeneztek és kit a kamarai tisztek hivatalában meg
erősítettek. (»undt meldet Herr Georg Wittich, wie die
meisten stimmen Herrn Georg Heinrich Lemoni betrof
fen haben, der dann dreymahl mit zuruffung des vivat
auffgehoben, undt so dann von den Herren Oberbeambten in lhro Mays. Nahmen confirmirt worden.«)
Lemoni, az uj biró február 15-én bemutatta a ta
nácsnak a bírói és tanácstagok választására vonatkozó,
időközben hozzá érkezett császári parancsot, mely leg
kegyelmesebb atyai gondosságból (»aus vetterlicher aller
gnädigster Vorsorg«) a polgárságot figyelmezteti, de meg
is parancsolja, hogy a választást minden magán érdek
félretételével, Isten dicsőségének előmozdításával, a ka
tolikus vallás gyarapításával (»Vermehrung der Catholischen Religion«) ejtse meg. A megüresedett állásokra
csak kifogástalan, alkalmas egyéneket válasszon, a le
folyt forradalom alatt (»Verwichener Revolution einge
schlichene excessen undt Unordnung«) belopódzott ekceszusokat és rendetlenségeket beszüntesse, az özvegyekre
és árvákra különös gondot fordítson, maga között jó

— 180 —

egyetértésben éljen és a terheket igazságos egyarányu
módon viselje és a tisztujitásról jelentést tegyen, (»undt
über die Restauration eigentlichen bericht lhro Mays.
übersenden soll.«)
A császári parancs kihirdetése után nyomban ne
hézségek (»dificultäten«) merültek fel a hodrusi Verwal
ter, a várkapitány (»Schlosshauptmann«) és a bánya
törvényszéki assesor (»Berggerichts assesor«) állásának
betöltésénél; mert Waldreich, kit a kuruc kormány —
mint a jegyzőkönyvben írva van — minden ok nélkül
hivatalából elbocsájtott, most minden választás nélkül
visszakövetelte a hodrusi Verwalterságot, várkapitánnyá
Heister gróf Grubert, bányaassesorrá pedig Mayer »Ober- ^
administrator« (tehát Hellenbach helyébe ezt a Mayert
tették be a császáriak) Lángot nevezte ki, minden eddigi
jog és rend ellenére. — A tanács tehát az állások be
töltésének függőben tartása mellett elhatározta, hogy e
bajok szanálása végett Ö felségéhez feliratot intéz és e
fölirat átadása és a városi, különösen katonai terhek
enyhítésének kieszközlése miatt Pirolt főjegyzőt Bécsbe
küldi. — (»Undt weillen bey gelegenheit dieses berichts
eine hochnöthige sach zu seyn erachtet wirdt, dass man
bey Kays, hoff umb alleviation der Verpflegung welche
die Burgerschafft unmöglich länger tragen kan, sollicitire, so
wirdt Herr Stadtschreiber deputirt nacher Wien zu verreysen, undt daselbst eyfrigst zu laboriren, damit der armen
Stadt disfalls einige erleichterung widerfahren möcht.«)
Február 20-án érkezett Selmecbányára a bánya
városok parancsnoka (»in Bergstädten commandireren«) gróf Stainwille és nyomban magához hivatta v/
a birót és a tanácsnak két tagját. A midőn a biró és
Armbruster és Pirolt főjegyző mint tanácstagok gróf
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Stainwille generális előtt megjelentek, a parancsnok
nekik kijelentette, hogy ö a bányászat érdekét nagyon
szivén hordja és gondolkozott a fölött, miként lehetne
a bányászaton készeszközökkel segiteni, (»dem Berg
wesen durch baar Mitti auff zu helfen«) és a következő
módot ajánlaná a cél elérésébe.
Mindazok, kiknek ezüst ékszerei, készletei (»Silbergeschmeidt«) vannak, ezeket váltsák be (»solches in
die Einlösung geben sollen«) és ö maga (Stainwille gróf)
biztosítja a beváltókat, hogy a mint ezen ezüst ki lesz
verve (»vermüntzt sein wirdt«) az aranymives megbecs
léséhez képest fognak a beváltók kész ezüstpénzzel ki
fizettetni. Hiszi tehát, hogy a város a bányászat és a
saját érdekében ezen indítványát elfogadja és azt foga
natosítani is fogja. —
A tanács ezt a különös indítványt ugyan elfogadta
és a negyedmesterek által közhírré is tétette azzal, hogy
a kinek ezüst ékszere vagy készlete van, azt hűségesen
beváltás végett ide adja, de hogy a lakosok csakugyan
be is szolgáltatták volna ezüstnemüiket és a bányászatra
nézve ez által valami fellendülés vagy segítés éretett
volna el, arról hallgat — a krónika.
Érdekes, hogy gróf Stainwille excellenciás urnák
indítványára hozott tanácsi határozatot miként jegyez
ték fel német nyelven, tudni illik így: »Derne zu folge,
wirdt den Viertelmeistern befohlen diese intention, so
Ihro Excells der Stadt entdekht anzuzeigen, undt sie zu
erinnern, dass, wer etwas solches hat, treulich hergeben
solle.« Mindenből az tűnik ki, hogy a generális ur, ta
lán a legjobb szándékból származott indítványát, sem a
tanács, sem a bánya és városi polgárság, de általában
az egész lakosság sem vette komolyan.
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Február 26-án felolvastatott a tanácsülésben Besz
tercebánya város átirata, mely szerint gróf Stainwille
Lipót generális, mint a bányavárosok parancsnoka szá
mára, gróf Heister Siegbert a bányavárosoktól 100 tallér
havonkénti asztalpénzt (»Taffelgeldt«) követel és kéri
Besztercebánya város Selmec város véleményét, hogy
ezen újabb terhet miképpen lehetne felosztani a három
nagyobb és a négy kisebb bányaváros között. —
Körmöcbánya város kijelentette, hogy ezen újabb
teherhez hozzá nem járulhat, mert teljesen ki van me
rülve. Ugyan ily értelemben válaszolt a selmeci tanács
is a besztercebányaiaknak azon hozzáadással, hogy az
eddig nem annyira igénybe vett négy kisebb bányavá
rossal is közölni kell a hatalmaskodó Heister gróf kö
vetelését és ezeket a városokat kell rábírni, hogy e teher
viselésének nagyobb részét magukra vá llalják.------Jól tudom, hogy az ily apróbb dolgok nem bírnak
nagyobb történelmi érdekkel és fontossággal, de mégis
szükségesnek tartom ezeket is elmondani, hogy teljes
összehasonlítást tehessünk a kurucok, kik a haza és a
szabadság érdekében, és a császáriak, kik önérdekükben
sarcolták, a hogy csak lehetett, e sokat szenvedő várost.
A bíró és a tanács érettebb megfontolás után el
állóit attól, hogy Pirolt úgy a tisztujitás, valamint a
többi sérelmes ügyek miatt Bécsbe menjen; mert nem
akarnák gróf Heisztert ez által »disgustálni« és meghara
gítani. —
1709. február 26-án bepanaszoltak a selmeci keres
kedők egy nehány hevérasszonyt, (»Heyer Weiber«) hogy
különféle árúkkal házalnak, sőt a harmincados (»Herr
Dreyssiger«) még azzal is vádolja ezeket az asszonyokat,
hogy ezüst szallagokkal (»Silber bändern«) is házalnak,
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a nélkül, hogy a harmincadot (»dreyssigst«) lerótták
volna.
A kérdőre vont hevérasszonyok beismerik, hogy
különféle apróbb árúkkal házalnak, azt sem tagadják,
hogy ezüst szallagokat is adtak el, de mentségükül fel
hozzák, hogy családjukkal együtt épenséggel nincsen
miből élniük és a nagy ínség kényszerítette őket e
keresetre, az ezüst szallagokat pedig eladás végett egyes
selmeci asszonyoktól kapták, kik e szallagokat már
régebben máshonnét hozatták. A hivatkozott asszonyok
is ki lettek hallgatva és megerősítették a házaló hevérasszonyok^ak azon állítását, hogy a kérdéses szallagokat
ők adták át nekik eladás céljából. —
A tanács ezen ügyben igen humánusan Ítélkezett
és kimondotta, (»Allchieweillen die Heyer doch auch
leben müssen«) hogy miután a hevéreknek is élni kell
és különben is kisebb értékű apró árúkkal házalnak a
szegény asszonyok, az ezüst szallagokat pedig eladásra
bizományba kapták, ennél fogva nem büntethetők, sem
az ilyen korlátolt házalástól el nem tilthatók, csak
nagyobb mérvű házalásba ne bocsátkozzanak, mert ez
azután más szempont alá esnék. —
Most egy kis epizódot írok le, mely az akkori
viszonyoknak bizonyos vonatkozásban, jellemző képét
nyújtja.
Március 1-én Petroczy Tamás akkori plébános
jelentést tett a tanácsnál, hogy észrevette, hogy cseléd
lánya, a steffultói származású Szepp Zsófia áldott álla
potban van. Kérdőre vonta a lányt és ez beismerte, hogy
Klug Dávid (ama bizonyos suszterlegény, kit a csizma
diák a sárga csizma hordása miatt elpáholtak) csábította
el az elmúlt év szeptember havában.
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A plébános erre magához hivatta Klug Dávidot,
de ez azon kifogással, hogy ö evangélikus vallású, nem
jelent meg. — A tanács elrendelte, hogy e jelentés
folytán felvett jegyzőkönyv, Pilarik szuperintendenssel
közöltessék, hogy Klug Dávidot, kinek apja Klug Ábra
hám vagyonos polgár és susztermester, hallgassa ki és
esetleg a megesett leánnyal a születendő gyermek tar
tására nézve egyeztesse ki. —
Pilarik csakhamar azt válaszolta a tanácsnak, hogy
Klug Dávid, vallomása szerint, ugyan ismerte Szepp
Zsófiát, de ö nem csábította el és tagadja, hogy a lánnyal
bensőbb viszonya lett volna. —
A tanács erre kihallgatta a leányt, a ki a kővetke
zőket vallotta: Múlt évi agusztus végén vagy szeptember
elején Steffultóról Selmecbánya felé az erdőn keresztül
haladva, a Mátyás-akna mellett elébe állott egy fegyveres,
félig katonásan öltözött fiatal ember, Klug Dávid és
elmondta neki, hogy ö a köpataki szoroshoz vonult csa
pattól szökött meg és most a Mátyás-táró melletti hányón,
hol egy elhagyott kis örház is van, elrejtőzve tartózkodik.
Különben — mondá Klug — jó dolga volna, és lesz is
itt, mert szülei ismerik rejtekét és bőven ellátják étellel
és itallal. De mégis nagyon egyedül érzi itt magát és
nagy öröme volna, ha valakivel többször beszélgethetne.
Felkérte tehát, hogy jöjjön látogassa meg a kis örházban
s tartsa az egész dolgot titokban és akkor többször
jöhetnek itt össze. Még azt is mondta Klug, ha neki
(Zsófiának) valamire szüksége volna, csak szóljon, mert
van elég pénze, hogy a legszebb ajándékokat is adhatja.
A leány eleitől szóba se akart vele állani, de mikor
megmondotta a fiatal ember a nevét és hogy ö a gaz
dag Klugnak a fia, akkor azt gondolta, hogy talán
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valamivel segítségére lehet a megszökött katonának és
ezt az öreg Klug majd anyagilag megfogja hálálni. —
Bement tehát a kis örszobába, hol mindenféle étel és
bor volt. Itt egy órát eldiskuráltak és a leány azon
Ígérettel, hogy másnap is meglátogatja Klugot, Steffultóra
haza ment. —
Klug Dávid rejtek helyén tartózkodott mindaddig,
a míg a köpataki szorosról az őrség eltávozott s ekkor
ö is visszatért szülei házába. Ez az időköz, mely alatt
Klug a Mátyás-tárón rejtödzött, körülbelül két hétig
tarthatott és ezen idő alatt minden nap együtt voltak, a
mit leginkább bizonyíthat Mikuss steffultói molnár, ki
őket sokszor látta, a mint kéz kézben jártak együtt az
erdőben és néha a nevezett molnárhoz is ellátogattak
tejre. Klug megígérte a leánynak, hogy elveszi feleségül
és így Szepp Zsófia már abban a hiedelemben volt, hogy
a legény jegyese.
Mikor azután a császáriak megszállották a várost
és Klug Dávid visszatért szülei házába, úgy tett, mintha
a leányt nem is ismerné és nem törődött vele többet.
Szepp Zsófia tehát kénytelen volt ismét szolgálatba
állani és most kéri, hogy a születendő gyermek ellátá
sára Klug Dávid bíróilag kényszeríttessék, mert ö sze
gény leány, de becsületes leány volt. —
A tanács ezután kihallgatta tanúként Mikuss stef
fultói molnármestert, a ki mindenben megerősítette
Szepp Zsófia vallomását és még hozzá tette, hogy a
fiatal Klug a leánynyal a hányon többször egész éjszaka
borozgatott (»auf der Hallm die gantze Nacht getrunken«)
és malmában is esténként többször megfordultak és
nála tejet ittak.
Ekkor a bíró maga elé idézte Klug Dávidot, a
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vitéz katonát és lelkére beszélve felhívta, hogy vallja
be, hogy a születendő gyermeknek ö az apja, hiszen
nem kell a leányt elvennie, csak a gyermek ellátásáról
kell majd gondoskodnia, vagy pedig a leánnyyal már
mostan kiegyeznie.
A vitéz katona itt is megmutatta bátorságát: gyá
ván letagadott mindent, csak azt ismerte be, (persze
tudta, hogy most már e miatt semmi baja sem történ
hetik) hogy igaz, hogy vagy 10—12 napig a Mátyás
tárón rejtőzködött és hogy ez alatt a leánynyal többször
beszélt, vele sétált is, de semmi közelebbi viszonya nem
volt. Különben — tévé vallomásához Klug — most
kitudta azt, hogy Szepp Zsófiának benső viszonya volt
ép az idötájban a steffultói kovácscsal és Marci János
(»Obrist goldscheiders Schreiberrel«) — föaranybeváltói
írnokkal, tehát lehet, hogy a leány ezek valamelyikétől
jutott áldott állapotba. —
A bíró újbóli figyelmeztetése dacára, hogy vallja
be az igazat, Klug tagadása mellett maradt. Mit lehetett
mást tenni, a bíró beidézte a steffultói kovácsot és Marci
Jánost. Mind a ketten azt vallották, hogy ök ugyan
Szepp Zsófiát jól ismerik, enyelegtek is vele többször,
sőt tréfából kergetödztek is vele, de semmi más nem
történt. Hanem, mondá Marczi, most jut eszembe, hogy
De Langlet ezredes úrnak szakácsa előtt dicsekedett
volna a fiatal Klug, hogy a szép Zsófiát ö csábította el
és ö az apja a gyermeknek. A bíró tehát kihallgatta De
Langlet szakácsát is, ki nem emlékezett arra, hogy Klug
Dávid előtte ilyen nyilatkozatot tett volna. —
A tanács ezután kimondotta, hogy be kell várni,
míg a gyermek megszületik és ha addig a felek maguk
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közt ki nem egyeznek, fogja meghozni az érdemleges
ítéletet. —
A gyermek junius elején megszületett és miután
kiegyezés nem történt, a tanács újból tárgyalás alá vette
az ügyet. — Klug ismét tagadott. A szerencsétlen leány
állítása mellett maradt. A tanács erre egy radikális, de
úgy látszik abban a korban próbatusnak bizonyult mód
hoz fordult és mind a kettőt, illetve az ártatlan csecse
mővel, mind a hármat az óvári börtönbe záratta . ..
majd csak bevallja vagy az egyik vagy a másik az
igazat. —
Mikor az öreg Klug meghallotta, hogy az ö kedves
fiát bezárták, a városházára sietett és ott nagy garral
hivatkozva arra, hogy ö régi polgár, hogy a suszter-céh
céhmestere, követelte fiának, a ki ártatlan, azonnali
szabadon bocsájtását. A bíró, ki egy évre terjedő ural
kodása alatt a polgárok közt valóságos monarcha volt
és parancsait feltétlenül teljesíteni kellett — hiszen lelépésekor mindenki szabadon emelhetett vádat ellene s
ha vétkesnek találták, hogy hivatalos hatalmával vissza
élt, akkor keményen is kellett érte bűnhődnie — érté
sére adta a felháborodott öregnek, hogy kotródjon el,
mert különben ö is dutyiba kerül. Az öreg Klug erre
a céh tagjait egybe hívta, hogy segítségére legyenek fia
kiszabadításában. Ámde ezek kijelentették, hogy a bíró
és tanács intézkedéseibe bele nem avatkozhatnak. Az
öreg Klug tehát kuncurálásra fogta a dolgot. Ez sem
használt, hanem azt a jó tanácsot adták neki: egyezzen
ki Szepp Zsófiával, hiszen a gyermek ellátásáról okvet
lenül gondoskodni kell.
Időközben a város tanácsa — mint az akkor szo
kásban volt — kikérte sürgősen Körmöc- és Beszterce
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bánya városok tanácsának véleményét ez ügyben. A két
város tanácsa gyorsan véleményezte, hogy — ha elzáratásuk dacára is mindketten állításaik mellett maradnak
— akkor csak a szigorú eskü letétele dönthet, ez pedig,
szerintük, Klug Dávidnak ítélendő meg. —
A tanács maga elé állíttatta a két delikvenst. A
bíró mindegyiknek külön-külön lelkére beszélt, de hasz
talan. A szembesítés sem vezetett eredményre. Már
meghozták az ítéletet és Klug Dávidnak Ítélték oda az
esküt, a mely ha később hamisnak bizonyult volna be,
Klug fejébe került volna. Már megfogalmazták az eskü
formát is és Klug késznek nyilatkozott annak letételére.
Ekkor az utolsó pillanatban lépett a tanácsterembe az
öreg Klug és e felkiáltással »fiam!« több napon át a
börtönben ült fiát karjaiba zárta és a leánynyal kiegyezett.
Ezen kissé hosszúra nyúlt epizód megírása után
csak azt kérdezem: csinálnának-e manapság egy cseléd
leány törvénytelen gyermekéért ennyi teketóriát? Igen
ám, de akkor a törvénytelen gyermek ritka volt és min
den ártatlan emberélet sokkalta többre becsültetett, mint
az angyalcsinálások mai, e tekintetben sötét, korszaká
ban. —
De vegyük fel az elejtett fonalat. A tanácsnak
rendkívüli sok gondot és intézkedéseket okozott a csá
szári katonaság mindenféle fajtájú garázdálkodása.
A katonák részegeskedtek, botrányokat, verekedé
seket okoztak, békés polgárokat bántalmaztak és a be
törések és lopások napirenden voltak. Ha De Langlet
ezredesnek e miatt panaszkodtak, ö a panaszokat a j
Leitinandt auditorhoz utasította, a ki, igaz, ha a kato
nákra a lopást vagy betörést rá tudták bizonyítani,
ezeket megbüntette és azután a tanácsot sztreotip így
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értesítette: »Selbige haben Spiesrutten gelauffen« — az
illetők meg lettek vesszöztetve.
Különben a »Spiesrutten Lauffen« ismeretes a sok
kal későbbi időkből is, mint a Haynau hóhérságának
egyik leggyalázatosabb és legszomorubb emléke. —
így például özv. Nemesné selmeci boltját egy éj
szaka kirabolták. A nyomban megindított vizsgálat k i
derítette, hogy Frölich Simon és Bohati Sándor katonatamburok követték el a betörést és rablást Köhler János
polgár és a huszonnégyes tanács tagjának mostoha fia,
Halba András és Ancsa nevű cselédje társaságában. Az
elrabolt tárgyak nagyobb részét Halba András és a
cselédleány Köhler pincéjében rejtették el és e miatt
még maga Köhler is »erwürdiger Bürger undt Virundzwantziger« gyanúba került. A két tamburral gyorsan
végzett a katonai bíróság és a Leutinant Auditor csak
hamar értesítette a város tanácsát, hogy Frölich Simon
és Boháti Sándor tamburok »haben Spiesrutten gelauf
fen«. Köhler János minden gyanúsítás dacára teljesen
ártatlannak mondatott ki, ellenben mostoha fia Halba
András, tekintettel igen fiatal korára (17 éves volt) és
hogy úgy öt, mint az Anna cselédet a gonosztett elkö
vetésére a két katona csábította el, hat heti börtönbün
tetésre, Ancsa pedig a pellengérre (»Pranger, Schandblokh, Fiedl«) való kikötésre Ítéltetett. Halba András
büntetését azután a kegyelmet kérő rokonság és baráti
kör kérelmére a tanács három hétre szállította le, tekin
tettel főképpen arra is, hogy a lopott tárgy*ak nagyobb
része megkerült és a többi kárt Köhler János Nemes
nének készpénzben megtérítette. —
Sokat kellett a városi tanácsnak szenvednie a ne
mes és előkelő viselkedésű és gondolkozásu Hellenbach
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helyébe kinevezett Mayer föadministrator úr követelő
fellépésétől is. Ha a »contributio«-adóval csak rövid ideig
is hátralékban volt a város, Mayer úr már katonai executioval fenyegette a bírót. —
Így történt ez 1709. évi március havában is, a mi
dőn 2000 renus forinttal volt a város hátralékban és
Mayer uram felhívta de Langlet ezredest és Selmec
városi parancsnokot a katonai executiora.
De Langlet ezredes azonban e felhívásnak nem tett
eleget, sőt jóakaratulag figyelmeztette a birót, hogy a
tartozó 2000 frtot valamiképpen hozza össze a tanács
. . . ö várni fog. A város tanácsa erre kiküldötte Cle
ment aljegyzőt, Kharner, Kupka és Köhler huszonnégyeseket Hontmegye alispánjához, hogy a 2000 frtot Hontmegyétöl kérjék, mely megye katonai ellátási repartirozás cimén a városnak több mint két ezer írttal maradt
tartozásban. A küldöttség járt is az alispánnál és ecse
telte előtte e város irtózatosan nyomorúságos állapotát
(»der armen Stadt erschrekhlich jezig Elendt«) kérve,
hogy legalább ezer frtot adjon a vármegye mostan. Az
alispán kijelentette, hogy ezer frt e célra már együtt is
van, de e pénzre de Langlet ezredes tette rá a kezét
és így az ezredes tudta nélkül ezen összeg a városnak
ki nem fizethető.
A mint a visszatért küldöttség ezt a bírónak meg
mondotta, Lemoni biró azonnal de Langlethez sietett,
hogy a Hontvármegyében a város részére készen álló
1000 frtot oldja fel, hogy a város 2000 frtnyi adóhátra
lékát megfizethesse. — De Langlet kijelentette, hogy
addig, míg tisztjei nincsenek kifizetve, az 1000 frtot át
nem engedheti. A dolog tudniillik úgy állott, hogy a
tisztek fizetéséhez Hontmegyének is hozzá kellett járul
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nia és miután a megye hátralékban maradt, az ezredes
ezért tiltotta le a Selmec város számára készen tartott
1000 irtot. —
Ápril 5-én azután a vármegye is kifizette hátralé
kát és Selmec városa is hátralékban maradt adóját úgy,
hogy a szigorú katonai executio elmaradt. —
Az ugyancsak ápril 5-én tartott tanácsülésben a
bányamester segítséget kért a hevéreknek, kik, mint
mondá, az éhségtől majd megdöglenek. (»Vor Elent undt
Hunger baldt krepiren.«) A tanács erre felhívta a va
gyonosabb bányapolgárokat, hogy a hevérek nyomorán
enyhítsenek, mert ha ezek elpusztulnak, ki fogja a remél
hetőleg bekövetkező jobb időkben (»bessere Zeiten«) a
bányamunkát végezni. E felhívásnak volt is némi ered
ménye. Érdekes, hogy még ez időben is a kurucok a város
közvetlen közelében fel-felbukkantak és az itteni hely
őrséget, tehát de Langlet ezredét folytonosan nyugtala
nították. De még az is megtörtént, hogy a kurucok pa
raszt ruhába öltözve a városba is bejöttek és itt élelmi
szereket, puskaport, puskakovát (»Flinten steine«) vá
sároltak.
Ápril 12-én történt, hogy ilyen parasztruhába öl
tözött kuruco^at, még pedig négyet, a katonai őrség
elfogott és nyombani megmotozásukkor náluk nagyobb
mennyiségű puskaport talált. A mint a négy parasztot
az őrség a fövárta felé kisérte, szembe vele három más
paraszt jött; az őrség mint gyanúsokat ezeket is el
akarta fogni, de ezek szabadkoztak és tótul kiabáltak,
hogy ők békés falusi emberek és két tehenet adtak el
a városban, azért jöttek ide. Egy kis dulakodás is ke
letkezett, persze erre a nép is összesereglett és rendet
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csinálandó a helyszínén, (volt ez pedig ott, a hol most
a Velics-féle ház sarka van,) megjelent Zsarnóczay Virtelmeyster is. E közben a négy furfangos és fürge ku
ruc kereket oldott és nyomtalanul eltűnt. —
Az őrség a három másik parasztot és Zsarnóczay
negyedmestert, kit gyanúba vettek, hogy a kurucok
megszökését ö segítette elő, bekísérték. A mint a biró
meghallotta, hogy a város egyik negyedmesterét a ka
tonai vártára kisérték és ott fogva tartják, menten de
Langlethez sietett és követelte Zsarnóczay szabadonbocsájtását, vagy ha bűnösnek bizonyulna, a polgári
bíróságnak, tehát a tanácsnak való kiadatását. —
De Langlet ezután Lemoni bíróval a vártára ment
és ott kiderült a három paraszt teljes ártatlansága, de
Zsarnóczayt, az őrség vallomása folytán, továbbra is
terhelte a gyanú, hogy a parasztruhába öltözött négy
kuruc elszökését elősegítette, illetve szándékosan meg
nem akadályozta. Zsarnóczayt tehát e gyanú miatt átkisérték a városi fogházba és ott az ezredes jelenlétében
vallatták. —
Zsarnóczay, a ki jó magyar létére talán nem volt
egészen ártatlan a négy kuruc megszökésénél, így vallott:
Épen Fleischer Kristróf korcsmájában ültem, a mi
dőn az utcáról nagy lárma hallatszott. Kisiettem tehát
és láttam, hogy a katonai őrjárat három parasztembert
akart letartóztatni, de ezek ellenszegültek és nagy lár
mát csaptak. Mikor én a helyszínére értem, már nagy
népcsödület volt ott és úgy rémlik előttem, mintha négy
parasztruhás ember a csődületből gyorsan eltávozott
volna. Én azonban sem ezekre, sem másra nem figyel
tem, hanem mikor a három paraszt ellenszegülését lát
tam, siettem az őrjáratnak segíteni, és csak mikor a
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három parasztot megfékeztük és bekísérni akartuk, vette
az őrjárat észre, hogy a másik négy paraszt, a kik állí
tólag álruhás kurucok voltak, megszökött. Én tehát az
előzményeket nem ismertem és mint negyedmester kö
telességemnek tartottam az őrjárat segítségére menni,
de a már előbb elfogott kurucok megszökését elő nem
segítettem, sem megszökésüket meg nem akadályozhat
tam; tehát teljesen ártatlan vagyok.
A biró, de Langlet hozzájárulásával és mivel a ki
hallgatott tanuk is Zsarnóczay András »Burger, undt
Schneidermeister, wie auch virtlmeister« mellett kedve
zően vallottak és azt állították, hogy az őrjárat az alatt
míg a három paraszt letartóztatásával volt elfoglalva, a
másik négy parasztra nem is figyelt és így azok aka
dálytalanul illanhattak el. Zsarnóczayt ártatlannak jelen
tette ki és szabad lábra helyezte, az ezredes azonban
az őrjárat vezetőjét és tagjait keményen megbüntette,
(»scharff bestrafft.«)
Ha az ember e kis esetről felvett jegyzőkönyveket
figyelmesen átolvassa és az akkori helyzetet kissé el
képzeli, lehetetlennek tartja azt, hogy a parasztruhás
négy kuruc, ha Zsarnóczay és különösen az összecső
dült nép nem rokonszonvezett volna velük, ily szépen
megszökhetett volna. Kimagyarázható ez különben abból
is, hogy a császári katonaságot a lakosság gyűlölte és
erre elég oka is volt. —
1709. ápril 25-én de Langlet ezredes és selmeci
parancsnok Bécsbe utazott és a parancsnokságot átadta
helyettesének, gróf Erps alezredesnek.
Gróf Erps alig vette át a parancsnokságot, máris
követelte a várostól, hogy neki is ugyan olyan és annyi
szolgálmány adandó havonkint, mint a milyet és mennyit
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de Langlet ezredes kapott A városi tanács kísérletet
tett ugyan arra nézve, hogy gróf Erps elégedjék meg
az eddigi járandóságokkal, de az alezredes erről hallani
sem akart és a tanács meghajlott parancs szava előtt.
Május 8-án olvasták fel a tanácsülésben a pozso
nyi országgyűléshez szóló meghivó levelet. Azután a
belső tanács, a huszonnégyesek és a községi választ
mány országgyűlési követeknek Armbruster Dávid és
Pirolt Ignác tanácstagot s illetve főjegyzőt választotta
meg. —
Május 13-án tárgyalta a tanács Heister gróf azon
ujabbi követelését, hogy az utak biztonságban tartására
Zólyom megye a hét bányavárossal együtt 100 hajdút
állítson, a kikből 15 hajdú esik Selmecbányára. E 15
hajdú azután a város által felruházandó, fegyverrel el
látandó és azoknak egyenként és havonként 4 frt zsold
fizetendő. A város azt válaszolta Heisternek, hogy alig
lesz képes egy ilyen hajdút állítani, ruházni, felfegyve
rezni és zsolddal ellátni, nem tizenötöt; mert sem em
bere, se posztója, se fegyvere, se pénze nincsen és tö
kéletesen ki van merülve.
Sajátságos, hogy ezen elkeseredett hangon írt vá
lasznak foganatja volt; legalább semmi nyomát sem
találtam annak, sem az akkori protokollumokban, sem
a többi oklevelek és levelekben, hogy Heister e köve
telésének teljesítését sürgette volna, vagy hogy a város
a 15 hajdút csakugyan állította volna. —
Május 17-én panaszt emeltek a polgárok a tanács
nál, hogy a katonák lovai, számra nézve mintegy 300
ló, a kisiblyei és a többi rét és kerti füvet lelegelték
nagy kárt okozva ez által és a lelegelt telkek birtokosai
kérték a tanácsot, hogy Mayer föadministratornál kár
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térítést eszközöljön ki. A kártérítésből azonban semmi
sem lett és a katonák lovaikat vígan legeltették to
vábbra is. —
Ekkor a biró lakásán bizalmas tanácskozást tar
tottak a fölött, hogy miként menekülhetne a város az
immáron tűrhetetlenné vált katonaságtól, legalább an
nak nagyobb részétől. Megbízták Lemoni birót, hogy
tegye hivatalosan tiszteletét gróf Erpsnél mondja meg
az alezredes úrnak, hogy e város bár mily szegény,
mégis hajlandó nagy áldozatokat hozni és becses aján
dékokat adni a grófnak, ha kieszközli, hogy a katona
ság nagyobb részét innét eltávolítják.
A biró ezen discret megbízatásának derekasan meg
is felelt. És bár csak nehány hét múlva reá, de mégis
junius végén a Salm ezred öt kompániája, a lakosság
nagy örömére, kimasirozott és az ezrednek csak másik
öt kompániája maradt továbbra is itt. — Hogy a város
mivel volt gróf Erpsnek »erkentlikh«, azt — bizonyára
óvatosságból — az utókor részére fel nem jegyezték.
Május 20-án a pozsonyi országgyűlésen résztvevő
selmeci követek levelét olvasták fel a tanácsülésben,
mely levelükben nem sokat írnak az ország ügyeiről,
hanem kérik a várost, hogy pénzt küldjön, mert elfo
gyott a pénzük. Rögtön intézkedtek, hogy a követeknek
a kellő pénzösszeg megküldessék. —
Junius 4-én a pozsonyi követek azt írják a városi
tanácsnak, hogy nincsen »instructio«-juk, milyen lépé
seket tegyenek az országgyűlés által a hét bányavárosra
kivetni szándékolt tetemes diéta ellen. A tanács azt az
utasítást adta, hogy a követek a besztercebányai és
körmöcbányai követekkel együtt emlékiratot nyújtsanak
be az országgyűléshez, mely emlékiratban emeljék ki a
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városok nyomorúságos állapotát, a bányászat szomorú
hanyatlását, a lakosság elszegényedését és személyesen
is eljárva engedményeket igyekezzenek kieszközölni.—
Junius 12-én Erps alezredes Willisch György (»Bur
ger und Schuhmacher«) polgárt elfogatta és az őrségre
kisértette, mert szidalmazta a császári katonaságot.
Willisch barátai fellármázták a bírót és kérték, hogy
polgártársukat szabadítaná ki. — A biró erre Erps al
ezredeshez sietett és óvást emelve a törvényhatósági
jogkör ilyetén való megsértése ellen (»wider ein Jurisdictions eingriff protestirt«) követelte Willisch szabadon
bocsájtását, vagy a városházára való átkisértetését.
Erps alezredes e bírói felhívásra a tökrészeg W il
lisch uramat — (»damitt er sehe den trunkhen Burger«)
— a katonák által a biró elé állíttatta, a ki azután a
városházra kisértette, a hol, miután Wilisch kissé kijó
zanodott, kihallgatták. — Wilisch azt állította, hogy anynyira ittas volt, hogy ö semmire sem emlékszik és azt
sem tudja, szidalmazta-e az általa — mint a vallomá
sában mondotta — mindig nagyon tisztelt császári ka
tonaságot, vagy sem. Arra emlékezik egy kicsit, hogy
katonákkal együtt ivogatott és azok öt azután valahová
kisérték. Ha tehát szidalmazta volna a katonaságot, ö
ezért bocsánatot kér és viselkedése csakis ittas állapo
tának tudható be. —
A biró erre figyelmeztette Willischt, hogy egy tisz
tességes polgárnak (»ervürdiger Burger«) nem illik annyit
inni, hogy ily szánalmas állapotba jusson és ezután ne
merészelje a császári katonaságot szidalmazni, ha szi
gorúbb büntetésnek nem akarja magát kitenni. Willisch
ezt ünnepélyesen megígérte azon kijelentésével, hogy a
sok ivástól ezentúl tartózkodni fog. Erps alezredes ezzel

197

megelégedve, Willisch máskénti megbüntetését nem kö
vetelte.
Ebből kitűnik az, hogy a »jurisdictions eingriff«eket a birák tőlük telhetöleg visszautasították és jogai
kat még oly hatalmas emberrel szemben is, mint a milyen
az időben gróf Erps alezredes és a város parancsnoka
volt, megvédelmezték. De kitűnik az is, hogy Erps a
részeg polgár szidalmait valami nagyon komolyan nem
vette és Willischnek a biró elé állításával inkább kedélyeskedett, sem hogy a haragos megtorló szerepét akarta
volna játszani. —
Julius 5-én a polgárok, köztük sok bányapolgár
is, panaszt emeltek a tanácsnál a katonaság túlkapásai
miatt. Felhozták a panaszukban, hogy a katonák kényük
kedvük szerint változtatják szállásaikat és oda szállá
solják be magukat, a hol nekik jobban tetszik, (»die
Militz sich selbst nach belieben einquartiret undt bey
den bürgern undt Waldburgern alles auff ein Hauffen
einlegt.«) A tanács e panaszra a huszonnégyesek taná
csát is tanácskozásra hívta fel és elhatároztatott, hogy
a baj orvoslása végett nem csak gróf Erps parancsnok
hoz, hanem Stainwille generálishoz, mit a hét bányaváros
kommandansához is küldöttséget kell meneszteni. — A
küldöttségek nem hiába fáradoztak, mert Stainwille meg
parancsolta Erpsnek, de különösen báró Stainsdorff
selmeci »Platzmajor«-nak, hogy a katonákat aránylagosan szállásolja be és semmi szín alatt se tűrje meg,
hogy azok tetszésük szerint cserélgessék vagy változ
tassák szállásaikat vagy épen erőszakoskodjanak. A
Platzmajor e parancs vétele után revízió alá vette a
katonák beszállásolásait és intézkedéseinek az volt az

eredménye, hogy a már-már háborgó polgárok némileg
megnyugodtak. —
Julius 5-én a huszonnégyesek tanácsába, a meg
üresedett helyekre beválasztották Mittis Gottfriedet,
Jenkner Jánost, Schultz Jánost és Winkler Jakabot. Ezt
a választást azért tartom eléggé érdekesnek felemlíteni,
mivel Winkler Jakab, a ki kihágás miatt előzőleg egy
szer büntetve volt, csak magas helyről való ajánlásra
választatott meg, oly hozzáadással, hogy ez a kivétel a
jövőbeni választásoknak ne prejudikáljon. (»Bestrafter
Jakob Winkler auff hoche rekomandation gewelt, das
darf aber zu keiner praejudic oder consequens gereichen.«)
Érdekes, hogy az ily huszonnégyek miként fogadták az
eskü letétele után a bíró és belső tanácstagok gratulá
ciót; tudniillik úgy, hogy ünnepélyesen kijelentették,
hogy a magistratus minden felhívásának és akaratjának
engedelmesen meg fognak felelni, (»bey empfangen der
gratulationes undt admonitiones mit aller venerirung
undt gehorsamb gegen ein Löbl Magistrat nach zu kom
men.«) Láthatjuk ebből, hogy a huszonnégyek tanácsa,
bár a magistrátusnak alárendelve éppenséggel nem volt
és hatásköre sokban hasonlított a mostani törvényható
sági bizottság hatásköréhez, a tanácsnak abban az idő
ben sokban engedelmes eszköze volt és úgy határozott,
a mint a magistratus azt kívánta.
Julius 17-én felolvasták a tanácsülésben Pirolt
Ignác követ levelét, melyben értesíti a várost, hogy a
»Diaetal Tax« a bányavárosok nyomorúságának minden
remonstrálása dacára (»Ungeacht alles remonstrirens des
Bergstädterichen Elendts«) ekként állapíttatott meg: a
hét bányaváros tartozik végrehajtás terhe mellett julius
10-töl számítandó 14 nap alatt a királyi táblának 3000
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frtot, a nádornak 1000 ftot, a Lichtenstein-féle bizottsági
előadónak (»dem Liechtensteinischen Commisions Refe
rendario«) 500 ftot megfizetni, 2000 frtot az élőbbről
hátralékos diétákkal együtt pedig gróf Szunek reserválta
a kamara részére és ebből nem akar engedni akár tönkre
mennek a bányavárosok, akár nem. (»2000 f. reservirte
Herr Graff Szunek nachgehents sambt den restantien
der vorigen Diaeten der Hochlöbl Cammer es mögen
die Bergstädt zu grundt gehen, oder nicht, durch aus
nicht nach lassen will.«) —
E levélben még azt is írja Pirolt, hogy, mint azt
már a tanács bizonyára tudni fogja, a pestis egyre ter
jed és Kecskeméten keresztül már Pestig terjedt. A baj
elkerülése végett tehát Selmecbánya városa is minden
lehetőt megtegyen egyetértve a katonai parancsnokkal
és a megye alispánjával (»zu praecavirung dieses übels
auch diese Stadt mit guetten Vernehmen mit Herrn
Commendanten, undt Herrn Vice Ispán heylsame dispo
sitiones verfügen.«)
A tanács elhatározta, hogy e levél hiteles másolat
ban gróf Erps parancsnoknak és a hontmegyei alispán
nak megküldessék és a pestis elleni óvintézkedések
sürgősen megtétessenek.
Már itt megakarom jegyezni, hogy az összes óv
intézkedések nem tudták megakadályozni a szörnyű
ragálynak Selmecbányán való irtózatos pusztítását. —
Julius 23-án a mészáros mesterek panaszt emeltek
az ezred húsvágója (»Regiments Metzger«) ellen azért,
mert minden nap, többször mint ők, vág és az áru
csarnokban a húst árusítva, a mészárszékekbe menő
embereket magához csalogatja és ez által a mészáros
mestereknek óriási kárt okoz. (»ln dem Er täglich, ja
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mehr, als Sie, erschlachtet undt im Kauffhause ausha
kend die in die Fleischbänkh gehende Leilthe abhendig
mache«.)
A tanács ezt határozta:
»Der Wachtmeister wirdt sambt denen Fleischhakhern zum Herrn Commendanten graften v. Erps
diese Sachen im Nahmen eines löbl Magistrats vorzu
tragen, undt umb abschaffung dieses abbruchs anzuhal
ten geschikht.« (Az őrmester a mészáros mesterekkel
gróf Erps parancsnokhoz küldetnek, hogy a tanács ne
vében öt e visszaélés beszüntetésére felkérjék.)
Érdekesnek tartom az 1709. augusztus 6-ki tanácsülési jegyzőkönyvnek következöfeljegyzésétreprodukálni:
»Herr Stadtrichter meldet, wie dass Frau Baron Zayn
Wittib gebohrne v. Hellenbach ein schreiben in unga
rischer Sprach an Löbl. Magistrat abgehen lassen, mit
bitte weil Ihr Seel Eheherr, Herr Baron Alexander Zay
de Csömör in den Kuruzischen Krieg Sich meist hier
aufgehalten, undt hier bettlegerig gewesen, bis Er auch
Ao 1705. in 8 ber allhie gestorben, Ihr darüber ein
authentisch Testimonium zu ertheillen, wie auch darüber,
ob Er unter solcher zeit in Rakozischen Kriegsdiensten
gebrauchen lassen, dem Lande schaden gethan, undt
die Kuruzische conventicula frequentiret.
Resolutum. Wass die allhierige auffhaltung undt
Todt betrifft sine limitatione, was aber das leztere cum
limitatione, so viel uns nemlich davon wissendt wäre
undt man gesehen hette.«
.
Magyarul: A biró úr jelenti, hogy özv. báró Z ay« /
szül. Hellenbach asszony magyar nyelven írt levelet in
tézett a tanácshoz, melyben kéri, hogy mivel boldogult
férje, csömöri báró Zay Sándor a kuruc háború alatt
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leginkább itt tartózkodott, itt ágyban fekvő beteg volt
míg 1705. évi októberben ugyancsak itt meghalt, e fölött
neki (t. i. Zaynénak) hiteles bizonylat adassák, valamint
a fölött is, váljon ö (t. i. néhai Zay Sándor) azon idő
alatt Rákóczynak hadi szolgálatokat teljesített-e, az or
szágnak kárt okozott-e és a kuruc »conventiculákat«
látogatta-e. — Határozat. A mi az itt tartózkodást és
halálozást illeti, azt csak annyiból, a mennyit róla tudunk
és a mennyit láttak volna — igazolhatjuk.
Özv. Zay bárónőnek magyar levelét, fájdalom, ed
dig meg nem találtam, sem oly feljegyzéseket, melyek
ből határozottan meg lehetett volna állapítani, hogy mi
célból kívánta a bárónő a városi tanács kérdéses bizo
nyítványát. Nagyon valószínű, hogy Zayné néhai férjé
nek birtokait akarták elkobozni és az özvegy talán e
bizonyítvánnyal azt szerette volna bizonyítani, hogy férje
mint beteg ember nem is teljesíthetett a kurucoknak
hadi szolgálatokat. Lehetséges azonban az is, hogy épen
— özv. báró Zayné ennek ellenkezőjét szerette volna
bebizonyítani; ugyanis azt, hogy néhai férje, báró Zay
Sándor igenis a kurucokkal tartott, az országnak kárt
okozott, Rákóczynak hadi szolgálatokat teljesített és a
kuruc conveticulákat látogatta, hogy így az udvar és a
császár előtt kompromittálva legyen. —
Ez ügyre vonatkozólag a Zay család levéltárában
bizonyára érdekes okiratokat és leveleket lehetne ta
lálni. —
A szeptember 4-ki tanácsülésnek bejelentette a biró,
hogy a Hontmegye által akasztófára ítélt, Selmecbá
nyán fogva tartott gonosztevő, Hlivár kivégeztetése miatt
a vármegye a tanácshoz fordult azon megkereséssel,
hogy miután a városból senki sem távozhatik ki és az
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elitéltet onnét kikisértetni nem lehet, engedje meg a ta
nács, hogy Hlivár a városi akasztófán végeztessék ki.
(»der Lobi. Comitatus verlange, undt praetendire einen
gewissen zum galgen sententionirten Malefactorem (Hlivar) wail man sich aus der Stadt nicht entfernen darff,
an den Stadtgalgen auffhenken zu lassen.«) — A biró
e kívánság komoly voltáról (»die Wichtigkeit dieser sach«)
Semberi és az aljegyző által az alispánt értesítette azzal,
hogy a kívánalmat e város nem teljesítheti, mert ez a
legnagyobb mértékben sértené a város pallos jogát,
(»dergleichen zuelassung zum grössten derogamine des
juris gladij gereichen möchte.«)
A város tanácsa a biró ezen kijelentését helyeslöleg tudomásul vette és a leghatározottabban visszauta
sította a vármegye kívánságát, mert az éltéit nem selmeci, hanem kolpachi lakos és származású és nem
Selmec városa bíráskodott felette.
Megengedhetőnek találta azonban a tanács azt,
hogy az elitéltnek elszállítását gátló görülmények miatt,
a kivégzés a város területén megtörténhessék ugyan,
de csak bárd általi fejvétellel; mert az akasztófa és a
pellengér a pallos jogot jelképezik, (»weil der Galgen
undt der Pranger das Jus gladij vorstellen.«) Ezt is csak
úgy engedi meg a város tanácsa, ha a vármegye erős
reverzálist nyújt arra nézve, hogy ez a kivétel a pallos
jognak derogálni nem fog. (»doch gegen kräfftige reversales des Comitats, dass solches unserem Juri gladij im
geringstem nicht derogiren soll.«)
Hlivart azután lefejezték. —
Ismét egy példája ez annak, hogy a selmeci pol
gárok még ez időben is mily féltékenyen őrködtek ősi
jogaik és jogszokásaik fö lö tt.-------
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Ugyancsak a szeptember 4-iki tanácsülésben lett
kihirdetve a császári parancs, mely meghagyja, hogy
miután a pestis egyre jobban terjed, minden óvintézke
dést meg kell tenni; különösen az emberek kitanitása,
a kerítések és gyorsakasztófáknak (ezt szóról-szóra for
dítottam le) az utakon való felállítása által, (»undt auffrichtung der zaümen, undt schnellgalgen an den Stras
sen.«) A »schnellgalgen« arra szolgált, hogy a hatósági
intézkedéseknek ellenszegülőket rövid utón felakasztot
ták, de még inkább elrettentő intőül szolgáit az. A vá
ros tanácsa, gróf Erps alezredes parancsnokkal és a
tisztikarral együtt megtették ugyan a pestis behurcolása
elleni óvintézkedéseket, elrendelték a vesztegzárt stb.
de hasztalan volt minden, a rettenetes ragály feltartózhatatlanul folytatta útját Selmecbánya felé is.
r
Igazán szánalmas, keserves állapotok voltak ez
időben Selmecbányán. A polgárság és a hevérek a leg
nagyobb szegénységben, ínségben sinlödtek. A város
nem bírta a mind inkább szaporodó adóhátrálékát meg
fizetni; a katonaság még mindig a város nyakán volt s
követelése már-már anyira elviselhetlen volt, hogy a
polgárok inkább elhagyni akarták házukat és udvarukat
semhogy ezt tovább megtűrjék.
Ekkor működött itt egy »hochlöbl. Kays. Commis
sion« oly üdvösen, hogy e szerencsétlen város minden
hátrálékát, egyszerre, ha másként nem, katonai ekzekucióval akarta behajtani és nem ismert kíméletet sem a
hevérek, sem a bányapolgárokkal szemben. Sőt e csá
szári »commissió« még azt is kilátásba helyezte, hogy
a katonaság a közelgő télen is itt marad.
Mind e szomorú körülményeket keserves, mond
hatnám, siralmas hangon jegyezték be az októberi ta-
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nácsülési jegyzőkönyvekbe, melyekben például így jajdulnak fel: »unsere armen Heiler hungershalber dahin
sterben . . . . die Burgerschafft ohne dies gäntzlich desperirt hat undt viel lieber Haus, Hoff zu verlassen be
reit i s t . . . . um Gottes willen bittet Herr Stadtrichter
auff mittel bedacht zu seyn, wie dem gäntzlichen Unter
gang der armen Stadt vorzubeygen sey . . . . dacher die
löb. Commission umb barmherzigkeit zu imploriren
wer« . . . . stb. stb.
A városi belső tanács és huszonnégyesek tanácsa
Heister Sigbert és más magas generálitáshoz (»graffen
Sigbert von Heyster Excellentz, undt an andere hohe
Generalität«) intézett emlékiratokat, irgalomért könyö
rögve. (»Barmherzigkeit flehen.«) —
Váljon gondoltak-e a jó selmeciek e nyomorúságos
helyzetükben a »rebellek«-re, a kik mégis csak enyhéb
ben bántak el velük? Tettek-e összehasonlítást a jó
barátokként a várost 1703-ban elfoglaló kuruc vitézek
és a hóditó labanc zsoldosok között? Nem sóhajtott-e
titokban sok selmeci polgár fel: bár diadalmaskodhattak
volna Rákóczy hadai!
Nagyon valószínű, hogy ez megtörtént és talán
sokan reménykedtek is, hogy az ez idő alatt minden
felöl segítséget, szövetségeseket kereső, reményeiben
csalódott, szegény fejedelmünk zászlója diadalmasan fog
még fellobogni.
Hiú remény! Nem teljesedett be soha. —
Hogy Selmec városa mi mindenhez folyamodott már
előbb, hogy az elviselhetlen terhek alul szabaduljon,
mutatja, a többi között az is, hogy a mint hire terjedt
annak, hogy a császárné magyar királynévá lesz augusz
tus 25-én koronázva, Selmecbánya tanácsa azonnal kör-
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iratot intézett a többi hat bányavároshoz, hogy ezt az
alkalmat használják fel a városok követeiből álló kül
döttség menesztésére és egy emlékiratnak a királyné
nak a koronázáskor történendő legalázatosabb átadására,
(»weil den 25 hujus, wie man vernimt, Ihr Mays. die
Kays. Gemahlin zur Königin in Ungarn soll gekrönt
werden, dass es gut wäre, wenn den Bergstädterischen
Abgesandten möcht zugeschriben werden bey solcher
gelegenheit ein Memorial in diesem negotio zu formiren,
undt es der Königin bey der Krönung demüttigst zu
überreichen.«) Ez még az 1709. évi augusztus 14-iki
tanácsülésben határoztatott el, de ennek semmi foga
natja sem v o lt.------1709. október havában a nyomasztó viszonyok súlya
alatt mindenben elégedetlen polgárság a városi gazdál
kodás ellen is panaszt emelt, minek folytán a gazdasági
és gazdálkodási rendszer megvizsgálására egy bizottság
küldetett ki azon utasítással, hogy a városi gazdálko
dást jobb állapotba hozza, (»die Stadtwürtschafft in bes
sern Standt zu bringen.«) — Ezen bizottság hivatásában
el is járt és eljárásáról kimerítő jelentést tett, mely je
lentést Lemoni Henrik György biró október 25-én ter
jesztette a belső és külső tanács elé a következő kije
lentésével: »Es befrembdtet mich sehr, dass man an
meine treü, undt mühe so sehr zweifle, undt weillen
meine Authorität nicht wenig gemündert zu werden aus
dem Vorschlag scheinet, ich auch vor meinen Nachfolger
Ehre billich zu eyfern habe; dahero w ill ich lieber das
Richterambt gleich resigniren, als mir die Hände allso
binden lassen.« (Csodálkozom azon, hogy hűségemben
és fáradozásomban annyira kételkednek, és mivel tekin
télyem az indítvány által nem kis mértekben megrövi-
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dittetnek látszik s én utódaim becsületéért is buzgólkodni tartozom; azért inkább tüstént le akarom tenni
birói hivatalomat, sem hogy kezeimet így megkötni
engedjem.)
Lemoni biró tehát megaprehendálta a dolgot, pe
dig semmi oka sem volt hozzá; mert az eljárt bizott
ság, vagy mint a tanácsi jegyzőkönyv nevezi, »Würtschaffts Deputation« javaslatában a biró személye és
működése ellen kifogást nem tett, hanem igenis kifogást
tesz a »Buchhalter Ambt«, a ki semmire sem alkalmaz
ható (»der zu nichts zu appliciren ist«) működése ellen
és indítványozza, hogy a biró mellé olyan pénztárnokok
alkalmaztassanak, a kik a gazdasághoz értenek és azt
vezetni tudják, (»so sey es höchst nöthig Cassirer die
die Würtschaft verstehen zu bestellen, die nebst Herrn
Stadtrichter der Würtschaft vorstehen möchten.«)
Erre azután a »Wachtschreiber«-t elbocsájtották,
a »Buchhalter Ambt« vezetését másra bízták, a neheztelő
Lemoni uramat lecsititották, a »leitgebeket«, városi csaplárosokat, a hátrálékok lefizetésére szigorúan utasították
és — a mi a legérdekesebb — a bizottság többi pontjai
fölötti érdemleges döntést csak a jövő biró választás
és hivatalok betöltése utáni időre halasztották, (»die ent
scheidung der durch die Deputation eingereichten puncten bleibt bis auff künfftige Richterwahl, undt ämterbeslättigung verschoben.«)
Ezen elhatározással persze mégis csak a biró te
kintélyét akarták megkímélni és a Wachtschreiber és
Buchhalter meg a leitgebek ügyében hozott határozatot
is csak a huszonnégyesek erélyes követelésére hozták
meg.
Még egy érdekes határozatot hoztak e közgyülé-
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sen. A városnak ugyanis többféle követelése volt egyes
polgárokkal szemben és e hátrálékokat sehogy sem
tudták behajtani. Elhatározták tehát, hogy városi bélye
gek veretessenek és a hátrálékos polgároknak ezek meg
küldessenek azzal, hogy a hány órán át e bélyeg a
polgárnál lesz, annyiszor két garast tartozik megfizetni
az egész hátralékkal együtt és egy nap lefolyása után,
nem fizetés esetén, a hajdúk által a végrehajtás fogana
tosíttassák. (»sollen Stadtzeichen geschlagen werden,
von welchen wie viel stunden es beydem widerspänstigen burger ligen wirdt, so viel 2 groschl nebst dem
zu zahlen schuldigen contingent abgefordert, undt nach
verfliessung eines tags durch die Heydukhen exequirt
werden sollen.«)
Mit nem fundálhatnak ki, ha szorul a kapca, ha
növekszik a szükség, mutatja ez a polgári büszkeség
hiúságára fektetett különös intézkedés is. — Ezen, mint
egy megbélyegzést jelentő eljárásnak volt is eredménye,
mert a hátralékos polgárokat most már a szégyenérzet
késztette hátrálékaik lefizetésére, nehogy a dehonesztáló,
obskúrus bélyeg valamelyikének a házába kerüljön.
1709. évi október havában Heister Siegbert meg
parancsolta a város közönségének, hogy az evangéliku
sok által Rákóczy uralma alatt a katolikusoktól elvett
templomok utóbbiaknak visszaadattassanak. A mi Már
ton napján meg is történt. De a jezsuiták még azt is
követelték, hogy az időközben e templomokba elteme
tett evangélikus vallásuak tetemei az evangélikus teI / metöbe átvittessenek, mint az báró Hellenbachné (az ez
időben Rákóczy táborában tartózkodó Hellenbach báró
j / kamaragróf neje) tetemével a szent Katalin templomból
már meg is történt. —
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A belső és külső tanács tagjai, felkezeti külömbség nélkül, tehát, mint e tanácsi jegyzőkönyvben ki
emeltetik, a római katolikus vallásuak is, megborzadtak
e követelésen és az ily templomokba temetett holtak
hozzátartozói által benyújtott kérvény áttétele mellett
egy megkeresést intéztek Kirchmayer Ádám priorhoz,
hogy e kívánságtól álljon el; hadd nyugodjanak béké
ben az oda temetettek, kik közül többen a belső ta
nács tagjai voltak. — Érdekesnek tartom az erre vonat
kozó november 15-ikén kelt feljegyzések egyikét eredeti
német szövegében itt közölni:
»Nach deme verwichenen Martini tag auff Ihro
Excellentz des gevollmächtigt Commandirenden Gene
ralen Graffen v. Heisters befehl denen Catholischen die
unter Rákóczischer beherschung entnommene Kirchen
eingeraumbt worden, und von seiten der allhiesigen
Residentz praetendirt wirdt, dass die immittelst in solche
Kirchen begrabene Evangelische ausgegraben, undt in
den Evangelischen Freythoff transferirt werden sollen,
wie den schon mit ausgrabung der Freyin v. Hellenbach ^
in der Set. Catharina Kirchen der am'ang gemacht wor
den, haben die Eltern, Ehegatten undt Kinder dergleicher
Verstorbenen ein supplique ein gereicht, Einen löbl.
Magistrat bittendt derselbe möchte sich bey den Ehr
würdigen Herren P. P. Societatis Jesu interponiren, dass
man diese Verstorbene unschuldige Leüthe, deren et
welche auch dem Löbl. Inneren Rath einverleibt gewe
sen, in Ihrem ruhe Kämmerlein ungehindert lassen, undt
von solch vor der gantzen Christenheit entsetzlichen
beginnen abstehen möchte. Welche suplication dann auch
cum interpositione Herrn Patri Superiori Adamo Kirch
mayer communicirt werden solle.«
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Kivéve báró Hellenbachné te te m é t^ mely a szent
Katalin templomból kivétetett, a többi, ismét a katoli
kusok birtokába átment templomokba eltemetett evan
gélikus vallásuak tetemei háborítlanul meghagyattak
nyughelyükön. Hozzá járult ahhoz, hogy e holttesteket
ne zavarják azon körülmény is, hogy a pestis már a
város közelében is pusztított.
December 13-án hirdették ki a — »Ihro Mays.
Archiatri, undt Protomedici Regni Hungáriáé partiumque
eidem annexarum« •— császári fömedikusnak a város
tanácsához intézett levelét, a melyben leírja a pestis be
tegség tüneteit (»die Art der Contagions Krankheiten«)
megírja milyen orvosságot kell használni, (»die Heyl
undt Artzney Mittel«) és jelentést kíván a helyi orvosok
tudásáról, (»nicht weniger die raison der hiesigen Herrn
Medicorum zu berichten.«)
Egy Bécsben nyomatott német nyelvű füzet is meg
jelent ez időben, mely leírja a betegséget— a contagiumot — és mindenféle orvosságokat ajánl, valamint meg
írja, hogy milyen életmódot kövessenek az emherek az
epidémia ideje alatt. Ezen ingyen kiosztásra szánt fü
zetek egy példányát megtaláltam a városi levéltárban.
— Nem sokat használt azonban — mint látni fogjuk —
sem a protomedicus tudománya, sem a »medicus raison,«
sem a vesztegzár és más intézkedések a pestis pusztí
tásai ellen. —
A december 13-iki tanácsülésben publikálták a bécsi
udvari kancellária meghívó levelét az 1710. évi január
hó 7-én megnyitandó folytatólagos pozsonyi országgyű
léshez. A meghívó levél a polgárság tudomására hoza
to tt azzal, hogy gyűlést tartson annak megvitatása
céljából, küldjön-e a város a főjegyzőn kivül még egy
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követet Pozsonyba és miből fog lehetni e két követ
költségeit kifizetni.
December vége felé érkezett meg I-sö József király
sajátkezüleg aláírt, gróf illésházy Miklós és Somogyi
Ferenc által ellenjegyzett, Bécsben 1709. december 2-án
kelt latin szövegű leirata, melylyel elrendeli, hogy az
1710. évi restauráció ősi szokáshoz híven február 2-án,
vízkereszt ünnepén, a régi vallás szertartásai szerint
megtartandó szent misék után, a kinevezendő császári
commissarius jelenlétében és vezetésével ejtessék meg.
1-sö József e rendelete teljes épségben meg van a v.
levéltárban. —
Az 1710. évben tartandó tisztujitáshoz császári biz
tossá Borsiczky László besztercebányai administrator
lett kinevezve, a ki azután értesítette a várost, hogy ö
»pro Camerali pro Restauratione Judicum, Magistratum,
aliorumque officiorum in Liberis, Regiis, ac Montanis
Civitatibus Commissarior« lett delegálva és hogy a mig
ő ide nem érkezik, addig a város sem a biró választás,
sem a többi hivatalok restaurálása körül semmit se
tegyen.
Ily körülmények között köszöntött be Selmecbá
nyán az 1710-ik évnek kezdete és az uj év alkalmából
a biró a multinál jobb esztendőt kívánt a tanácsnak és
az egész városnak, csakhogy, fájdalom, e kívánság nem
teljesedett be, mert épen ez évben pusztított itt vehe
mensül a pestis oly annyira, hogy a városi terület lakói
nak jóval több, mint a fele e borzasztó epidémia áldo
zatává lett.
Még a február 2-ki biró választás előtt 1710. ja
nuár 21-én, 26-án és 30-án tartott a régi tanács ülést,
melyekben az esztergomi prímás által megküldött, nyom
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tatásban kiadott és I. József király által sajátkezüleg
aláírt latin szövegű császári rendelet, a mely a feleke
zetek közötti viszonyt egyelőre szabályozza, publikáltatott és más sürgős elintézést igénylő ügy intéztetett
el. A jelzett nyomtatott rendelet teljesen ép példányban
megvan a v. levéltárban.
Így azután elérkezett 1710. február másodika és
e napon kellett volna érkeznie ide Borsiczky László
császári kommiszariusnak is.
Borsiczky császári biztosnak azonban csak kellett
volna február másodikára ide érkezni, hogy jelenlétében
a biró választás megejtessék, de ö nem jött el, hanem
egy levelet írt Lemoni bírónak, melyben értesíti a bírót,
hogy más irányú sürgős elfoglaltsága miatt Selmecbá
nyára nem jöhet és felhívja a várost, hogy a biró vá
lasztást február 2-án nélküle megtartani ne merészelje,
hanem az általa meghatározandó határnapig halassza el.
Pedig február 2-án, vízkereszt napján már kora
reggel megszólaltak az Újváron* az ágyuk, hirdetve a
biró választás nagy napjának jelentőségét.
Már hét órakor reggel egybe is gyűltek a város
házán a belső tanács, a huszonnégyesek és az egész
község választó tagjai. — Lemoni biró felolvastatta
Borsiczky Lászlónak hozzá intézett levelét, a mire óriási
lárma és felháborodás keletkezett a gyülekezetben. —
A biró még tudtára adta a gyülekezetnek, hogy Stahrenberg Gundemar gróf »kays. Gameral Commissions Plenipotentiarius« Künberg kamarai Buchhalter által tudo
mására adatta, hogy a megválasztandó bírót ö kívánja
személyesen, a mint Körmöcbányáról ide érkezik, hiva
talában megerősíteni.
A nagy zaj némi lecsillapulása után több polgár
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kifejtette általános helyeslés közben, hogy a biró válasz
tás felfüggesztése hallatlan és még soha sem történt
meg, (»welche zuegemutete Wahl Suspension allhie nie
erhört noch jemahlen practicirt worden«), hogy ez az
eljárás a privilégiumok legelőkelőbbjét (»vornehmbsten
Privilegio«) mélyen sérti és hogy Borsiczky császári
biztos nem mutatta fel a császár azon felhatalmazását,
mely szerint a választást elhalaszthatja. A többség mármár kimondotta, hogy ha már Borsiczky ur nem is jön
el (»wemgleich heüt Herr Borsiczky nicht kommt in der
Wahl nur fort zu fahren«) a választás megejtendő. —
Ekkor lépett fel a biró és meggyőző, higgadt hangon
elmondta, hogy habár e város múltjában ilyen eset még
soha sem fordult elő, habár a biró választás e város
alapítása óta minden évben mindig vízkereszt napján
ment végbe; habár a császári biztosnak nem áll jogában
a választást felfüggeszteni és jóllehet az ily felfüggesz
tése a választásnak a privilégiumokat mélyen sérti:
mégis tekintetbe véve, hogy mindezekről a császári biz
tost, az idő rövidsége miatt, kitanitani nem lehet, hogy
a császári biztos clauzulája, ha a város vonakodnék a
választást felfüggeszteni nagyon fenyegető (»weil die
Clausul, die Herr Borsiczky auff den fall der Weigerung
in den brieff eingerüket sehr bedrohentlich«), hogy a
város nagy veszedelembe kerülhetne, ha a biró válasz
tást máról el nem halasztaná, annak határozott kieme
lése mellett, hogy ezen eset precedenst ne képezzen és
hogy már most óvást emel a község minden ily nemű
jogsértési kísérlet ellen, — mondja ki a közgyűlés, hogy
kivételesen a biró választást a mai nap meg nem tartja,
de a császári biztos által kitűzendő határnapon sem,
hanem elrendeli, hogy a jövő vasárnapon, azaz február
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9-én a biró választás okvetlenül megejtessék és erről
a császári biztos idejekorán értesittessék, hogy a válasz
táson személyesen részt vehesen. Ha azonban, Borsiczky
csász. biztos február 9-én meg sem jelennék, a biró
választás, az ö jelenléte nélkül is, végbe kell, hogy men
jen. - 
A polgárság sehogy sem akart az elhalasztásba
belenyugodni és csak hosszas csititgatás és rábeszélés
után fogadta el Lemoni biró indítványát. A határozatról
még az nap értesítést küldtek Borsiczkynak és gróf
Stahrembergnek is.
•
Az eset az egész lakosságban nagy felháborodást
keltett Borsicsky hatalmaskodása ellen és minden felé
élénken vitatták a dolgot. A legtöbben nem helyeselték
az elhalasztást, melylyel a város polgársága nagy gyen
geséget árult el. Arról is beszéltek, hogy mi fog tör
ténni, ha Borsiczky a február 9-ére kitűzött biró válasz
tás elhalasztását is követelni fogná? —
•
Ily körülmények között a belső tanács jónak látta
a lakosságnak kihirdetni, hogy a biró választás feltét
lenül, minden körülmények között február 9-én végbe
fog menni és hogy ez esetleg Borsiczky akarata ellen is
veszély nélkül megtörténhessék, a tanács Stahremberg
grófhoz külön és sürgős felterjesztést tett. —
A tanácsnak e publikációja nagyon megnyugtató
i g hatott. —
Mind ennek dacára a polgárság bizonyos izgatott
sággal várta február 9-ét.
Február 8-án délelőtt már megjött Stahremberg
válasza, hogy a biró választás 9-én megtartható és a
választás megerősítésére mint császári biztosok ki van
nak rendelve: Deada Bernhardt Jakab »Obrist Cam-
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mergraffen Ambts Administrator«, Geramb Gottlieb Fe
renc »Obrist © Schaider« (föarany válató) és Deada
Dániel Dávid »Ober Überreütter« (fő számvevő).
Borsiczky uram tehát a biró választásnál mellöztetett és azon meg sem jelent.
Február 9-én kora reggel újból ágyú dörgés jelezte,
hogy a biróválasztás fontos aktusa ma fog végbe menni.
Hét órakor reggel együtt volt az egész választó
polgárság és a szokásos egyházi szertartások után
azonnal a biróválasztáshoz fogtak.
Három jelölt volt, még pedig: Lemoni György Hen
rik öreg biró (»alter Herr Stadtrichter«), Lang János és
Grueber Ignác. Kis idő múlva Linkesch János és Wittich
János György szószólók (»Vorredner«) kihirdették az
eredményt, a mely szerint Lemonira 154, Langra 48 és
Grueberre 64 szavazat esett és így ismét Lemoni György
Henrik lett bíróvá megválasztva.
A bírói állás betöltése után a választó közönség
elhatározd, hogy Borsiczky császári biztost meg fogja
sürgetni az iránt, hogy a többi városi tiszti állások be
töltésére mielőbb választó határnapot tűzzön ki, mert
különben e választáshoz is a város tanácsa s illetve
közönsége fogja a határidőt kitűzni.
Február 24-én olvasták fel a tanácsülésben Pirólt
Ignác városi főjegyző és országgyűlési követ levelét,
melyben a többek között azt írja, hogy az országgyű
lésen nagyon megaprehendálták, hogy a város ősi jogá
tól eltéröleg, a biró választást elhalasztotta, a mi által
sérelmet követett el régi privilégiumain. A tanácsülési
jegyzőkönyv e levélről így emlékezik meg: »Tit Herrn
Notary brieff von 14 hujus aus Presspurg wirdt verle
sen, worunter derselbe unter andern beweglich berichtet,
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was massen drausen bey den Landt Tag sehr apprehendirt seye, dass wir den Terminum consvetum pro
eligendo neo ludice differirt haben, undt hette man die
ses dem Hochverordneten Königl. Cameral Gommissario
mit gebührenden Glünpft remostriren sollen, dass dieses
wider unserer uralte Privilegien nie malen practicirt
undt dem statui 4-to praejudicierlich sey, mit Ersuchen,
weil der 4-tus status sich deshalb, bey den Landt pu
blice beklagen, undt uns davon schuldt geben wolle,
man möchte demselben in tempore informiren.«
Március 7-én érkezett meg Borsiczky csász. bistos
levele, melyben a tanácstagok megválasztására március
12-ik napját tűzte ki azzal, hogy mindazon bírák és
számadásra köteles tisztviselők, a kik 1703-tól 1709-ig
számadástételre kötelezve voltak, számadásaikat március
12-ig hozzá nyújtsák be, tekintet nélkül arra, hogy azt
már előbb megtették volna, vagy sem. — Ha valamelyik
biró, vagy számadásra köteles tisztviselő idő közben
meghalt volna, a számadástételre ideje korán az örökö
sök hivandók fel a hatóság által. — E számadások felül
vizsgálatára kirendeli Lang, Grueber, Heinrich, Kupka,
Feil, Zwittinger és Brean urakat, valamint a község két
szószólóját (Linkesch és Wittich) és Meinx, Fusgo, Pellian Márton és Kutsch Jakab polgárokat.
Március 12-én azután Lemonit Borsiczky császári
biztos is megerősítette bírói hivatalában. Erre Borsiczky
azt kérdezte: akar-e most már a belső és külső tanács az
ő, mint császári kommiszárius intézkedéseinek engedel
meskedni vagy sem. (»Hierauff fragt Ihro Gestrg ob der
gegenwärtige innere und aüssere Rath diselbe für einen
Königl. Commissarium erkennen, undt sich dero Disspo-
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sitionibus die Sie Krafft lhro Mays aller gnädigsten befelh
vornemen werden, gehorsambst accomodiren wollen«.)
A tanács erre kijelentette, hogy a császári biztos
disposicióihoz alkalmazkodni fog. (»undt würde man
sich allerdings dero disspositionibus unterthänig acco
modiren.«)
— Borsiczky császári biztos ezután ö felsége ne
vében kijelentette, hogy a »Rebillion« ideje alatt történ
tekre és különösen az ezen idő alatt behozott újításokra,
valamint a város gazdálkodására nézve szigorú vizsgá
latot fog tartani.
Ezen okból megfogja vizsgálni az 1704. évi protokollumokat és aktákat és a Jánoki-féle bizottság eljárását
(»Dahero nimbt Herr Commissarius das Protokollum
Actorum Curialium von 1704 vor, und examiniren die
draus erhellige Janokische Commission, undt dessen
acta als die Entseztung einiger dort specificirten Herren
des Raths, undt anderen subjectorum, die von Ihren
ämbtern ensezt seyndt«).
Ezen felül vizsgálat tárgyává teszi, hogy a Jánokiféle bizottság és későbben Rákóczy maga is mit csele
kedtek az evangélikusok kérelmére a katolikusok ellen.
(»Weiter examiniren Ihr Gestrg was auff Instantz der
evangelischen so wohl durch die den Rákóczy wider
die Herren Catolischen vorgenommen«).
Előadta továbbá Borsiczky császári biztos, hogy a
»Pater superior« nála panaszt emelt, hogy Heister gene
rális határozott parancsa dacára az evangélikusok még
mindig nem adták vissza azokat a dolgokat, a melyeket
a »Rebellión« alatt a katolikusoktól elvettek és melyek
a katolikus templomokhoz tartoztak, (»der katholischen
Kirchen zugehörig war«.) Figyelmezteti tehát az evan-
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gelikus egyházközséget, hogy a páterrel, a ki tűrhető
megalkuvásra és engedékenységre hajlandó, állapodjon
meg. (»dass Sie den Herrn Patrem der Sich zu einer
erleidlichen abfindung bis auff die helffte undt weniger
offerirt contentiren, undt mit Ihro Hocherwürden abkom
men sollen«).
Felhozta még Borsiczky, hogy a Pater panasza
szerint Wipacher Henrik János a forradalom alatt aposztatált. Felolvastatja erre a császári biztos dicső emléke
zetű I. Leopold királynak az aposztatálásra vonatkozó
rendeletét és a jelen volt Wipachert, a huszonnégyesek
tagját azonnal kérdőre vonta.
Wipacher azt vallotta, hogy öt lelkiismerete ösztö
kélte arra, hogy a luteránus hitre áttérjen. (»Ihn Sein
gewissen nöthigte zum Lutherischen glauben zu kheren«).
A »Pater Superior« azonban szemébe állította Wipachernek, hogy csakis anyagi haszonlesésből tért át az evan
gélikus hitre. Erre Borsiczky azon kijelentéssel, hogy
Istennel és a hitvallással nem szabad tréfálni (dass man
mit Gott, undt den Glauben nicht scherzen soll«)
Wipachert a börtönbe záratta és utasította, hogy a kö
vetkező pénteki napon feleljen eljárása felöl. Wipacher
a huszonnégyes tagsági tisztségtől is »in instanti« elmozdíttatott.
Ezután Borsiczky megválasztatta tanácstagoknak
Zweig Kristófot, Lang Jánost, Lorbert, Gruebert, Gros
schmidt Kristófot, Hokhe János Györgyöt, kik mind
annyian Jánoki által tanácstagi tisztségükről letétettek.
A még ezen felül üresedésben lévő négy tanácstagi
állásba beválasztattak: Held Boldizsár, (»weil Er von
Janoky mit bedrohunk 100 Ducaten straff sich hat
müessen in den Rath einsezen lassen«) — mivel Jánoky
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100 arany büntetéssel fenyegette, ha a tanácsba be nem
választatja magát, — Oberaigner János György, Reidthart
János Péter és Zwittinger András János. — Meg kell
itt jegyeznem, hogy a meg-meg üresedett belső tanács
tagi állást, választás utján maga a belső tanács töltötte
be. így történt az most is és Borsiczky császári biztos
meg is kérdezte, hogy miképen van az, hogy a belső
tanácstagokat nem a huszonnégyesek tanácsa, mint
Körmöc- és Besztercebánya városában, hanem a belső
tanács maga választja. Erre a bányamester Borsiczkynek
ezt válaszolta: »Es sey ein uralte, undt im hiesigen
Stadt Municipal recht, undt freyheit gegründete gewohn
heit, dass die Herren des Raths selbsten die Senatores
denominiren, undt elegiren.« (Ősrégi és az itteni muni
cipalis jogban és szabadságban gyökeredző szokás, hogy
a belső tanácstagjait maguk a szenátorok választják.)
Borsiczky ezt tudomásul vette és belenyugodott oly fel
tétel alatt, hogy egy deputáció a jogkönyvet a holnapi
napig átnézze, váljon csakugyan így rendelkezik-e az. —
Ezután a huszonnégyesek tanácsába, Wipacher
helyébe, Meinx János választatott be. A szószólók
(»Vorreder«) tisztességében Linkesch János katolikus
és Schallmann Illés helyettese, Wittich György evangé
likus szószólók meg lettek erősítve. Ugyancsak a fő
jegyző is, Pirolt Ignác országgyűlési követ, mivel ellene
semmiféle kifogást nem lehet tenni, hivatalában megerösíttetett.
.
Nem így járt el azonban Borsiczky császári biztos
az aljegyzői állás betöltésénél. Borsiczky ugyanis ki
emelve azt, hogy »az 1704. évi protokollum szerint
Fabritius akkori aljegyző Jánoky által azért vesztette
el hivatalát, mert 1703. évben, a midőn Schlick gene
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rális úr ide közeledett és a kurucok szétfutottak, egy
hadnagyot megveretett és becsukatott«. (»Herr general
Schlick hieher sich nächerte, undt die Kurutzen von
hinnen flohen, einen Hagynagy geschlagen, undt einigesezt
hat«.) Mivel pedig ezen cselekedetével épen ö felségé
hez való hűségének adta tanujelét és újbóli alkalmazá
sát és illetve állásábani visszahelyezését már Löffelholtz
generális is elrendelte, a nélkül, hogy e rendelet eddig
foganatosíttatott volna, ö (Borsiczky) Fabritiust most az
aljegyzői állásban óhajtja megerősíteni s illetve vissza
helyezni. —
De mivel Fabritius kijelentette, hogy e hivatalt
nem kívánja (»Er verlange solches Ambt nicht«), Bor
siczky vasárnapig meggondolási időt ad neki, hogy
kivánja-e ezen állást elfoglalni, vagy sem; mert ha nem,
akkor egy másik alkalmas egyént kell keresni. Borsiczky
ezen kijelentése után, Clement Samu aljegyzőt a terem
ből kiküldte.
Mielőtt azonban Clement a teremből eltávozott
volna, teljes önérzettel kijelentette Clement, hogy ö ugyan
Rákóczy hive volt, de nem a fejedelem kormánya
révén tolakodott be aljegyzői állásába, hanem még
mint a császári időben Besztercebányán alkalmazott
városi jegyzösegéd (»Notariats Adjunctus«) lett a selmeci városi magistratus által ez állásra meghíva, nem
tudva, hogy valaki ezen hivatalból ki lett tolva. Különben
aláveti magát a császár kegyelmének és a magas bizott
ság rendelkezésének, hogy a császári szolgálatra méltó
nak találja-e. Hiszi és reményű azonban, hogy a város
tanácsa az ö szolgálatával továbbra is meg lesz elégedve.
Ezzel Clement kiment a teremből.
Borsiczky befolyásolására a tanács mégis a mellett
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határozott, hogy ha Fabritius mégis elakarná fogadni
az aljegyzői állást, akkor abba visszahelyezendő és
Clement alkalmaztatásáról a tanács másként gondosgodjon. Fabritius határozott nyilatkozatáig Clement
meghagyatott állásában mint helyettes aljegyző.
Az ülést március 13-án folytatták és bár Lemoni
bíró gyöngélkedésével kimentette távolmaradását, az
újonnan választott tanácstagokat és huszonnégyesek uj
tagját feleskették.
Ezután Linkesch János és Wittich György, mint
a község szószólói kérik, hogy miután Schallmann Illés
szószóló, kit Wittich csak helyettesít nagyon beteg és
a huszonnégyek és a község ládája nála van, a láda
nekik szolgáltassák ki.
E kérdést a tanács méltányosnak találta s kije
lentette, hogy Schallmann külömben sem fog ellenkezni
a láda kiadása tárgyában.
Ezen ülésben számolt be Borsiczkynek a Lang
János, Grueber Ignác, Linkesch János és Clement he
lyettes jegyzőből álló deputáció, a mely arra küldetett
ki, hogy a városi levéltárban őrzött és IV. Béla király
által megerősített régi pergament jogkönyvböl állapítsa
meg, váljon csakugyan a tanácstagok megválasztása
magának a tanácsnak áll jogkörében vagy sem. E kül
döttség jelentette, hogy a jogkönyv 8-ik szakasza szerint
csakugyan a tanácstagok választása magának a tanács
nak áll jogkörében. (»Sich nachgehendts mit dem altn
Pergamenen buch, worinnen die von König Béla IV,
bekräfftigte Statuten hiessiger Stadt beschreiben seyndt,
zu Ihre gestreng verfügt, undt aus dem § 8. wie man
Richter undt Bürger sezten soll dargethan, dass aller
dings dem Interiori Senatui commembra sui zu eligiren
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gebühre, wormit dann auch dieselbe zu frieden gewesen,
undt nichts dawider eingewendet«.) — A rendkívüli
becses jogkönyv, mely unicum a maga nemében és
melyre a fentebb említett deputáció hivatkozott, jelen
leg a városi múzeumban őriztetik és múzeumunknak
egyik legbecsesebb és legérdekesebb tárgya. —
Az ülést délután folytatták. Linkesch János mind
járt az ülés megkezdésekor felszólal, hogy a bíró, a ki
gyöngélkedése miatt e fontos ülésezésnél részt nem
vehett, pedig részt venni kellene, (»wo Er doch billich
dabey seyn sollte«) kéreti a császári biztos urat és a
gyűlés tagjait, hogy a gyűlést halasztanák el annyival
is inkább, mert a tisztviselők megválasztásánál a bírót
éri a felelősség és öt kérdőre is vonhatják, hogy egyik
vagy másik tisztnek megválasztását hogy tudta meg
engedni. (»zu mahl, weil bey nicht wohl verhaltung der
officiere die schuldt auch Ihme Herren Stadtrichtern
zuegemessen werden dürffte, warumb Er diesen oder
jenen in dienst einkommen lassen«), —
Borsiczky kijelentette erre, hogy a tisztek válasz
tása a bíró jelenléte nélkül is megejthető és miután a
gyűlés tagjai már együtt vannak és az elhalasztással
költségek is okoztatnak, a választást elrendeli.
Először is a hodrusi »Verwalter« állásra kandidálja
Lang Jánost, Grueber Ignácot és Hokhe Jánost. Meg
választatott szavazattöbbséggel hodrusi »Verwalter«-nek
Grueber Ignác, kihez, állásábani megerősítésekor Bor
siczky a tanácsülési jegyzőkönyv szerint figyelmeztető
szavakat intézett, hogy hivatalában igazságosan járjon
el, az emberekkel úgy bánjon, hogy panaszra okuk ne
legyen és a gazdaságot jól adminisztrálja, (»mit Ermah
nung, von Ihro gestreng, dass derselbe dabey Sich also
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aufführen möge dass dabey die Würtschafft, undt Er
sich gegen die Leüthe daselbst so verhalten mögte,
dass sie nicht wie auch anderen wegen der Würtschafft
nicht wider Ihme zu klagen haben möchten«). Még arra
is figyelmeztette Borsiczky az újonnan megválasztott
hodrusi Verwaltert, hogy mint bányászszakértö, igye
kezzék a hodrusi bányászatot felvirágoztatni.
A várkapitányi és bányatörvényszéki ülnöki állásra
ezután Borsiczky Pirolt Ignácot, Grosschmid Kristófot és
Heldt Boldizsárt kandidálta.
Ekkor felállott Lang János és kijelentette, hogy a
bányatörvényszéki ülnöki állásra (»Berggerichts Assessor«)
Mayer administrator »decretum«-mal öt kinevezte és
különben is a főjegyző (Pirolt) két állást egyszerre be
nem tölthet; nem kapaszkodott, mint öreg ember ez
állás után, de mégis a gyűlés tudomására akarta az
elmondottakat hozni. (»Er strebte zwar als ein alter
mann nicht darnach, wollte nur dieses gleichwohl zur
nachricht gemeld haben.«)
Lang ezen kijelentése után elhatározták, hogy a
várkapitányi és a bányatörvényszéki állást kevesebb
fizetéssel fogják betölteni és Pirolt nagy eredményeit
azzal fogják megjutalmazni, hogy a 3 frt 60 dénár vár
kapitányi heti fizetésből 1 irtot Piroltnak, de csakis az
ö személyének és más hivatali utódainak nem, juttat
nak és két frt lesz a várkapitány ezentúli fizetése, 60
dénár pedig a városnak megtakaríttatik.
Ily változott körülmények között Lang ezen állásra
nem reflektált és arra szavazattöbbséggel Reydhart
Péter lett megválasztva. —
Azután elhatároztatott, hogy a regisztratori állást
is, mely már évek óta betöltetlen és ezért sok a be nem
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irattározott ügydarab, (»unregistrirt gebliebene Acten«)
akként töltik be, hogy a jegyzőnek 1 frt 20 dénár heti
javadalmat adnak, a mely külön díjazásért köteles a
regisztratori munkát elvégezni és az irattárt rendben
tartani.
Most a számvevő, a »Buchhalter« állás betöltésére
került a sor és úgy a belső, mint a huszonnégyesek
tanácsának tagjai ezen igen fontos és nagy feladat és
felelősséggel járó állás betöltésére csak oly egyént tar
tottak alkalmasnak, a ki a számadások viteléhez alapo
san ért, vagyonos ember és vagyonával jótáll az általa
elkövethető hibákból származható károkér.t sőt, szük
ség esetén, kölcsön nyújtásával a város segítségére
is lehet.
Az állás elnyerésére jelentkező Grosschmidt már
csak azért sem alkalmas, mert gyönge ember, bormé
rése van és ez nem fér össze az állás méltóságával —
ezzel iparkodtak Borsiczky császári biztost meggyőzni
arról, hogy Grosschmidt, kit mint a császárhoz mindig
hü maradt embert ismert és kit a Buchhalteri állásba
behozni akart, sehogy sem alkalmas e hivatalra.
Különösen a huszonnégyek tanácsa ez ellen volt és
megválasztásra ajánlotta Prötschl Antalt — »als einen
hurtigen raittungs kündigen undt darzu wohlvermögen
den Mann, der auch baldt der Stadt mit einigen Capital
od Credit zu helffen Sich erbötten« — mint ügyes,
számvitelt tudó és hozzá vagyonos embert, a ki a vá
rosnak tökével vagy hitelezéssel segítségére lenni magát
felajánlotta.
Borsiczky jó ideig nem hagyta magát kapacitálni.
Főképpen azért nem, mert Prötschl Antal kurucérzelmünek volt kihiresztelve, holott Grosschmidt, kit, mint
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tudjuk, a kurucok tettek ki annak idején hivatalából,
most úgy mondanók: «Gutgesinnt« hírében állott. A csá
szári biztos végre a közkivánalomnak engedett és a
kandidacioba nem ellenezte bevétetni Prötschl Antalt is,
de kijelentette, hogy megválasztása esetén, ö nem vállal
felelőséget az iránt, nem-e semmitsitik meg magasabb
helyen Prötschl megválasztását. — Ezen állás betöltését
erre függőben tartották, a mig Borsiczky megtudja, hogy
a császári udvarnak nem lesz-e ellenvetése Prötschl
(»als einen Rákóczysch zugethan gewesten«) megválasz
tása ellen.
Ezután két »cassirer«-t választottak, a kik a vá
ros gazdaságára ügyeljenek fel és a gazdasági kezelést
ellenőrizzék. Ilyenekké lettek megválasztva Grosschmidt
a belső tanács és Khärner a huszonnégyek vagy a külső
tanács részéről, a kik e hivatalbani kötelességük telje
sítéséért 20 tallér évi díjazást és 8 szekér szénát kap
nak. (»welche Jährlich zu 20 Thlrn. baar geldt undt zu
8 führ heü haben werden.«)
Malom felügyelőkké (»Mühlherrn«) Heidt, Kupka és
Müller választattak meg — úgy mint eddig — termé
szetben kapandó gabona és széna díjazása mellett.
A kisebb állások betöltésénél persze mind Borsiczky
és illetve a császári udvar emberei vétettek figyelembe,
így Wachtmeisterré lett Johann Adam Graff »weil Er
solchen Amts durch den Janoky entsezt worden,« mert
ezen állásból Janoky által elmozdíttatott.
A már névleg általam említett Glemboczky Gábor a
város »Firspanierie« is megmaradt szolgálatában, (»weillen nichts wider Ihn einkommt«) mert ellene panasz
nem érkezett.
Említettem, hogy az ónodi országgyűléshez ez a
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Glemboczky Gábor kisérte és illetve fuvarozta a város
követeit és hogy Borsiczkyhez intézett egyik magyar
levelét a levéltárban megtaláltam, melyet most im szószerint közlök:
»Tekéntetes Nemzetes és Vitézleö Borsiczky László
Úrhoz Feölséges Császár kegyelmes Urunk, Bánnya
Városokra deputált Commissariusához eö keglméhez.
Alázatos Instantiája. Belöl megirt Instant. — Isten sze
rencsés sok jókkal s hoszú élettel aldgya meg az urat,
alázatossan kívánom. — Nagy fogyatkozásokban s sze
gény állapotban lévén kénszerétettem az Urat ez unal
mas Írásom által terhelnem s busitanom; lévén az Ur
ban, nagy Uramban, kylömben olly bizodalmom, Szegény
alázatos szolgáját a végett meg nem Ítéli, s igaz kéréssét méltó respectusban kegyessen veszi. Hogy tudniaillik
ezen Nemes Selmezi Várost hét vagy nyolcz esztendők
től fogvást, ezekben kivált képpen háború és nehéz
esztendőkben szolgálván, fejemet, életemet ennyhány
ízben világos veszedelemre vetvén, igaz véres csak nem
verésekkel meg érdemlett s elrendelt fizetésemet meg
nem vehetem, nyuitván tegnapi napon is az iránt alá
zatos instantiamat belső becses Tanács eleiben, kire
csak válaszát sem nyerhettem; minemü restantiaim le
gyenek pedigh a Nemes Városnál, az Urnák rövideden
(noha nem illenék az Urat azzal untatnom) felteszem
következendő képpen amint igaz lelki ismeretem szerint
fel tehetem:
Anno 1707. esztendőben, üdvözült Stephani Uram
birosságában maradott esztendőben fizetésemből f. 18
Item úti kölcségemre ........................................... f. 8
Anno 1708. Ugyan esztendőben elnyugodott Rait-_____ _ '
Átvitel f. 26
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Áthozat f. 26
ter Uram birosságában hasonló képpen esztendöbeli fizetésemből elmaradott ......................... f. 55
Úti költségre.........................
f. 13
Kovácsra deputatumom.......................................... f. 5
Summa szerint f. 99
És az egész esztendőre rendelt negyven kila zabom.
Kihez való képpest az Urat nagi alázatossan ké
rem méltoztassék szegény alázatos szolgájának partiát
fogni s a Nemes Városnak committalni, hogy felöl specificált restantiáimtul contentallion. Az Urnák kegyes
hozzám való jó akarattiát Istent éltetvén minden tehet
ségemmel alázatossan megh szolgálni igyekezem, ma
radván
Az Urnák
Szegény alázatos szolgája
Glemboczky Gábor
Nemes Selmeczi Városnak firspanijérie.«

A közgyűlés ezután efhatározta, hogy ha bár ös
idők óta a hely és vámpénzt a város bírái kezelték,
miután azonban ez a bírói méltósággal össze nem fér
és a magasabb irányzatú teendőiben csak zavarólag
hathat, a vámpénz kezelés alul a bíró felmentessék és
az Linkesch Jánosra bizassék két frt heti fizetés mellett.
(»Das Standt oder Mautgeldt, ob schon von alters her
solches durch die Stadtrichter eingenommen worden,
soll weill dem selben neben Seinen Ambt gleichsam
ein Mautner abzugeben, nicht geziemet, undt Er dabey
in seinen höheren Verrichtungen turbirt virdt, von Ihm
abgeledigt, undt Herrn Johann Linkesch, der es krafft
voriger Kays Commissions Verordnung verwaltet, zu
administriren ubergeben, gegen 2 f. wochenlich«.)
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Sáfárrá, Dianovszki Sámuel helyébe, a ki ellen
hűtlen kezelés miatt panaszok merültek fel, Raffacs
András, mint olyan, a kit jó gazdaként Borsiczky csá
szári biztosnak sokan ajánlottak (»als ein gueter Würth
vielen recommendirt worden, undt das Vermögen habe,
den künftigen feldt anbau zu verlegen«) választatott
meg. Vásárbiróvá Petko Mátyás, segédjévé pedig Pelian
Márton lett megválasztva azon figyelmeztetéssel, hogy
hivatalukat szorgalommal, hűséggel és józansággal tölt
sék be. (»mit Erünnerung, dass Sie Ihr Ambt fleissig,
treülich, undt nüchtern verrichten sollen.«)
Negyedmesterekké választattak: Müller Márton,
Khöler János, Bonn Illés, Zsarnoczay András és adjunk
tussá (»cum Adjuncto«) Tribaoldt Gáspár, Tonheüser
Ferenc tizedes helyébe megálasztották Gretsch Jánost,
a ki Janoky által állásából elmozdittatott.
A városi itcések (»Leitgeben«) és sörfözök (»Braüer«)
helyeinek betöltése a belső tanácsra bízatott oly feltétel
betartása mellett, hogy a megválasztottak legalább fele
számban katolikus vallásuak legyenek, (»undt dabey
wohl zu beobachten haben wirdt, dass davon wenigst
die helffte von catholischen möcht besetzt werden.«) —
Március 17-én Mitisch lemondott a »Wachtschreiber« állásról azért, mert apósa és egész rokonsága azt
állítja, hogy e hivatal vezetésére képtelen, (»weil sein
Herr Schwigervatter, undt all Seine angehörigen ver
sichern, dass Er solches Ambt weder annehmen noch
den selben vorstehen könne.«)
Borsiczky, a ki megdicsérte Mitisch uramat, persze
jóízűen mosolyogva, hogy apósának és rokonságának
figyelmeztetésére inkább lemond hivataláról már jó eleve,
mint sem hogy hivatalának betöltésére képtelennek bi
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zonyulna be, sokak ajánlatára Till János Frigyest, mert
apja és nagyapja már »Wachtschreiber« volt a város
nál és így dolgát érti (»weil Sein Vatter, undt Grossvatter Wachtschreiber bey der Stadt gewesen seine sach
verstehet«) kandidálta ez állásra és Till egyhangúlag
meg is lett választva. —
Mitisch uram apósa és, bizonyára jó lelkű, rokon
sága még nem ismerhette az újabb időnek azon általá
nosságban elfogadott és, sajnos, követett német mondá
sát: »Wem Gott gibt ein Amt, Dem gibt Er dazu auch
den Verstand,« mert különben le nem mondatták volna
állásáról. Bezzeg mai napság az ilyesmi nem igen for
dul elő . . . Csak állás legyen . . . hogy miképpen lesz
az betöltve és a hivatalos munka végezve, az mellékes
dolog. —
Érdekes Till megválasztásának indokolása is, mely
a hivatal képességet átöröklési elméletre fekteti. Ha
ugyanis az apa és nagyapa jó Wachtschreiber volt, akkor
a leszármazottnak is annak kell lennie. — —Elhatározta a március 17-én folytatólag tartott
közgyűlés, hogy a sörházak és a sörfözö (»braühaüser
und der Stadbraüer«) az eddiginél szigorúbb felügyelet
alá vétessenek és különösen gond fordittassék arra, hogy
jó, egészséges sör főzessék és a kimérönökre vigyázza
nak, hogy a sört meg ne hamisítsák. (»Der Stadtbraüer
soll guetes, als bisher besseres bier braüen damit also
die Würtschafft besser befördert werden mögte, undt
auff die Leütgebinnen soll guette acht gegeben werden,
dass sie das bier nicht verfälschen, noch also den Stadt
nutzen hindern sollen.«)
Az 1710. évi március 17-iki tanácsülési jegyző
könyvbe ezután ez a pont van bejegyezve: »Herrn Ste-

— 229 —

phani Sohn, undt Erb soll innerhalb 5 Tagen die rei
tungen geben, sonst soll Sein Haus per Execution den
Fisco verfällig sein.« (Stephani fia és örököse köteleztessék arra, hogy az elszámolást 5 nap alatt megtegye,
mert különben a háza végrehajtás utján a fiscusra esik.)
A jó öreg Stephani György volt biró tehát meg
halt és halála után számadástételre kötelezték fiát, a ki
sietett is ezt megtenni, hogy boldogult atyjának tisztes
emlékezetén a folt legkisebb árnya se maradjon.
A császári biztos és hívei ugyan szerették volna
a kuruc érzelműnek ismert derék öreg Stephani, több
éven át volt bírónak emlékét valamiképpen beszennyezni;
de ez nem sikerült, hanem inkább az derült ki, hogy
a tiszta jellemű polgár anyagi áldozatokkal, óriási oda
adással, páratlan buzgalommal töltötte be nehéz bírói
tisztjét, melyről sokszor akart lemondani, de mindannyi
szor marasztalták öt; mivel a legnehezebb időkben és
körülmények között nálánál tisztább erkölcsű polgárt
a bírói állásra nem is kaphattak volna. —
Tisztelettel emlékezünk meg mi is róla, annyival
inkább, mert a magyar ügynek, Rákóczy Ferencnek
egyenes jellemű hive volt és mint ilyen is halt meg.—
A március 17-iki közgyűlésen hirdette ki Borsiczky
csász. biztos azon rendeletét, hogy a céhek zászlóikat
megcsináltassák és ezekkel a procesziokon részt vegye
nek, a meg nem jelenők pedig a katolikus templom
javára eső birsággal illetessenek, (»dass die Zechen Ihre
fahnen fertigen lassen, undt damit bey denen Proces
sionibus erscheinen, undt die nicht erscheinend m ulitirt
undt die multa der Catolischen Kirchen applicirt wer
den soll.«)
Elrendelte e közgyűlés továbbá, hogy a város a
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plébániát (»Pfarrhoff«) és a templomokat s ezekhez tar
tozó épületeket kijavíttassa, mert ha a harangpénzt
(»Glokhen geldt einnimbt«) a város veszi be, akkor a
templomi épületeket is tartozik saját költségére jó kar
ban tartani, a mint az a többi bányavárosokban is így
van.
Elrendelték továbbá, hogy a városi levéltárnak
négy kulcsa, egy a bírónál, egy a főjegyzőnél és egyegy két tanácstagnál legyen. — A számvevő és a többi
számadásra kötelezett városi tisztviselők számadásaikat
ezentúl minden hónapban nyújtsák be a bírónak, a ki
e számadásokat havonként tartozik a tanácsnak előter
jeszteni.
Elrendeltetett, hogy a város tisztán tartására sok
kal nagyobb gond fordíttassék, különösen a plébánia
előtt és mögött, valamint a szent Anna kápolna mellett
levő szemet elhordassék. (»Vor undt hinter den Pfarhoff,
undt vor der H. Anna Capell soll der Mist von dar
gesäubert werden«.)
1710. március 24-én Borsiczky császári biztos maga
elé idéztette a selmeci evangélikus papokat s megkér
dezte tőlük, hogy elismerik-e öt feljogosított királyi
biztosnak. Miután pedig igennel feleltek (»worrauff die
selbe mit Ja antvorten«) Borsiczky felhívta Pilarik Istvánt,
hogy a forradalom alatt neki adományozott superintendensségröl mondjon le. Pilarik erre erélyesen kijelentette,
hogy ö superintendensi állását el nem hagyja és hivat
kozott az 1609. évi törvénycikkekre. (»Er könnte abso
lute Sein superintendentur nicht fahren lassen die in
den Articulis von Ao 1609 fundirt wäre.«)
Borsiczky ezután megkérdezte Pilarikot, hogy mikor
kapta meg superintendensi állását. Mire Pilarik azzal
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válaszolt, hogy 1704. évben. ■
— Ekkor Borsiczky felállva
Pilarikra rákiáltott: »tehát a forradalom idejében! Ö
Felsége legkegyelmesebb akarata pedig az, hogy minden
a forradalom alatt behozott dolog teljesen érvényét
veszítse és minden az előbbi állapotba hozassák.« (Ihr
Mays. allergnädigster Willen sey dass alles unter der
Rebellions zeit fürgenommene undt innovirte gantzlich
abgestellt undt alles in vorigen Standt gesetzt würde)
és ezen kijelentésével Borsiczky újból felhívta Pilarikot,
hogy állásáról mondjon le. Pilarik azonban nem tágított
és újból csak azt válaszolta, hogy tisztjéről le nem
mond. (»der aber darauff geantwortet, Er volle von der
superintendenturae Titulo nicht weichen.«)
Március 27-én Zweig Kristóf János volt bányamester,
a kit a Rákóczyék idejében, mint tudjuk, állásától meg
fosztottak, kérte a császári biztost és a tanácsot, hogy
ezen időre eső vesztességeért kártalanítsák. Mire a
biztos és a tanács elvben kimondotta, hogy Zweig ká
rát a jogtalanul állásába betolakodó megtéríteni tartozik,
(»dass Ihm sollcher durch den unrechtmässig eingedrun
genen refundirt werden solle.«)
Megjegyzem itt, hogy Zweig János volt bánya
mester, kinek naplójából különösen Thaly Kálmán sok
adatot használt fel a Rákóczy kornak Selmecbányán
lefolyt eseményeire vonatkozólag, 1726-ban halt meg
Selmecbányán és rézből készült, aranyozott síremlék
táblája a városi múzeumban látható.------Nagy számban vannak meg a városi levéltárban
azon panaszos levelek, melyeket ez időben a lakosság
minden rétegéből nyújtottak be Borsiczky császári biz
toshoz és melyek mind arról panaszkodnak, hogy Íróik
milyen nagy kárt szenvedtek a »Rebellió« alatt és kérik
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káruk megtérítését. Borsiczky e panaszos és kérő bead
ványok legtöbbjére sajátkezüleg ráírta a rövid latin szö
vegű elintézését, mely abból állott, hogy az ügy átvizs
gálásával és méltányos elintézésével a bírót és a tanácsot
bízta meg. — Borsiczky különben nevét »s« helyett »ch«val irta emígy: »Ladislaus Borchyczky«.
Vannak azután olyan beadványok is, a melyekben
a császáriaknak teljesített hü szolgálatokért kérnek
jutalmat. Sokan alkalmazást is kértek a császári biztos
tól. De akadtak oly gyalázatos emberek is, a kik felje
lentették Borsiczkynek egyes polgártársaikat, hogy a
forradalmi párthoz tartoztak. A feljelentetteknek azonban
semmi bántódásuk sem történt, mert az általános csá
szári amnestia kiterjedt mindenkire, a ki meghódolt és
a hűség esküt letette. A selmeciek közül alig volt valaki,
ki meg nem hódolt volna és ha volt ilyen, az nem tar
tózkodott a városban, hanem, mint Hellenbach is, a
Rákóczyék táborában. ------A császári érzelmüek azonban vissza szállingóztak
Selmecbányára. Ezek között első volt Geramb Cottlieb
Ferenc, a ki a kővetkező, a levéltárban eredetiben meg
lévő kárjegyzékét nyújtotta be Borsiczkynek: »Specification Über Sachen und Mobillien so mir der Schretter
und Hellenbach unter dieser Rebellion confiscirt und
himveggenomen als Mein Haus durch curruzische einquar
terung ruinirt, 20 emmer Weinn, 8 melch Khüe, 2 Junge
Oxen, Eine grosse Mestswein, detto 6 mittelmässige,
60 Maut fass Waitzen, 3 aufgerichte Pätter, 1 Klaider
Kasten, Sössl tisch und Stüell, 10 Mautfass Prinsen, 6
fuhren hey ausdenn Haus allen Küchl Zeüg alle Mobilien
und Bilder so in Haus gewesen. Frantz Gottlib Geramb«.
(Házamat kuruc beszállásolással elrongálták. Elvit-
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tek: 20 akó bort, 8 fejős tehenet, 2 fiatal ökröt, egy
nagy hízott sertést, 6 középszerű sertést, 60 hordó zabot,
3 felszerelt ágyat, 1 ruhaszekrényt, asztalokat és széke
ket, 10 hordó juhturót, 6 fuvar szénát és minden konyha
berendezést, képeket, ingóságokat és készletet).
1710. március 26-án a magistratus bekövetelte, át
vizsgálás végett, az összes céhek szabályzatait. Ezek
azután újból meg lettek erősítve azon szigorú utasítás
sal, hogy a céhek a császári kormánynak engedelmes
kedjenek és opponálni sem a császári kormány, sem a
magistratus rendeletéinek ne merészeljenek, (»mit ernst
licher bedeutung, dass Sie Sich keines wegs opponiren,
sondern zu diesem gehorsam bereden und bequemen.«)
April 26-án felolvasták Pirolt jegyző és ország
gyűlési követ Pozsonyból írt levelét, a melyben értesíti
a várost, hogy az elviselhetlen terhek enyhítése iránt
benyújtott »memóriái« kiadatott a hadbiztosságnak, egy
példány a föhadbiztosnak és egy példány a herceg ná
dornak. Pirolt ajánlja levelében, hogy egy küldöttség
menesztessék a föhadbiztoshoz. Erre Neydhart és Kör
ner lettek kiküldve azon utasítással, hogy panaszolják el
a többi bajokat is, melyeket az itteni helyőrség okoz;
különösen, hogy a katonák a réteket lovaikkal lelegelte
tik, hogy itten svéd katona tiszteket fogva tartanak és
azokkal kegyetlenkednek, hogy a katonák a lakosság
tól mindenféle dolgokat, kivált sok gyertyát stb. követel
nek. A küldöttség eljárásáig De Langlet ezredest is meg
keresték, hogy e visszaéléseket szüntesse meg. De
Langlet ezredes a vizsgálat keresztül vitelével Koterovszky Sebestyén auditort bízta meg. Ez az auditor úr
éppen ez időben volt megnősülendő és mint a tanácsi
jegyzőkönyvben írva van — nem restéit »discretion«-t
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kérni; mire a város tanácsa neki 12 tallért szavazott meg.
(»Herrn Sebastiano Koterovszky Auditor vom lobi. Salmischen Regt, werden auff sein Insinuation, weil er der
Stadt viel gedient haben, undt noch dienen möcht zu
dessen fürhabenden Hochzeit zur Discretion 12 Thlr.
resolvirt.«)
Az auditor uram azonban, a »discretio» dacára,
nagyon lanyhán vezethette a vizsgálatot, a mi abból tet
szik ki, hogy a lakosság panaszai a katonák ellen egyre
tartottak és orvosolva nem lettek. —
Május 8-án megjelent a város bírója előtt Giessing
Mátyás Kristóf nevű, dunántúli származású ember, a ki
a Pongrácz Gáspár-féle ezredben furir volt és elöadja>
hogy ö még az elmúlt 1709. évben Krokovicz Imre föstrázsamester és a Weiszenberg melletti Szobotistya
községből származó Ballon nevű hadapróddal, egy ba
ráttal (»wie auch einem Pater«) és még másokkal, a kik
a föstrázsamester kíséretéhez tartoztak Szklenó fürdő
ben (»im Glasshüttner bad«), Gál Péter és Bornemisza
vezetése alatt álló erős kuruc csapat által (»Eine starkhe
Partey kurucischen Heydukhen«) elfogatott és az erdő
kön keresztül Kassára kisértetett, a honnét csak most
lett kiváltva és szabadon bocsájtva és így panaszát
előbb nem tehette meg. — Elmondja ezután Gissing,
hogy Kassára hurcoltatásuk alatt, nem messze Zólyom
tól egy szállásban háltak meg. Gál Péter ekkor meg
vizsgáltatta táskáikat és Ballon hadapród táskájából
(»Sabltasch«) egy nagy aranyláncot és egy aranyozott
tubák szelencét húzott ki és magánál megtartotta. Mikor
Rimaszombat mellé egy faluba értek, a hol a hajdúk
kotyavetéjüket tartották (»wo die Heydukhen auch Ihr
kotyavet gehalten hatten«) a föstrázsamester összeveszett
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lefekvés előtt, egy párna miatt, a páterrel, a ki Krokovicz föstrázsamesternek azzal fenyegetödzött, hogy csak
szabaduljanak meg és jöjjenek vissza Selmecre, majd
beágyaz ö a strázsamester urnák. Erre Krokovicz a pater
fejéhez vágta a kezében lévő tányért és a kettő össze
is verekedett volna, ha a hajdúk közbe nem léptek
volna. Később azután a pater, a tűz mellett ülve, elmondta
a panaszttevönek, (Giessingnek) és egy Rüstträger Hans
nevű lőcsei származású embernek, a ki most Verebélyen
mint »befreyter« áll szolgálatban, hogy Krokovicz és Ballon
Selmecen özv. Stephaniné házában voltak beszállásolva
és a nagy aranyláncot és aranyozott tubák szelencét
meg még sok ezüst pénzt is özv. Stephaniné szekrényé
ből lopták el oly módon, hogy a mig Ballon a szekrényt
felnyitotta és a tárgyakat kivette, addig Krokovicz az
ajtónál őrt állott. A mint a lopás megtörtént a föstrázsamester és a hadapród egyszerre a városból való kivo
nulást sietették (»auff einmal zum abzug geeilt«) a lo
vakat gyorsan felnyergeltették — ez a sietség panasz
lónak (Giessingnek) is feltűnt, de akkor nem tudta az
okát — a várost gyorsan elhagyták és Szklenón azután
kuruc fogságba kerültek. — Giessing vallja még, hogy
ö és a páter Kassán fogva tartattak, de Ballon kisza
badult és Szobotistya községébe tért vissza. Bornemisza
három vagy négy hétre elfogatásuk után két golyó által
súlyosan megsebesülve elfogatott és Rozsnyóra szállítta
tott a hol panaszló, kiszabadulása után ez előtt 5 héttel,
öt meg is látogatta, de még mindig igen súlyos állapot
ban találta s nem tudja, hogy Bornemissza felépül-e
vagy sem. — Végül kijelenti Giessing, hogy vallomását
hajlandó esküvel is megerősíteni. —
Giessing ezen vallomását megküldötték gróf Erps

— 236 —

alezredesnek azzal, hogy Krokovicz »Oberstwachtmeister«
és Ballon hadapród ellen, ha jónak látja, a katonai vizs
gálatot indítsa meg; egyben értesítették az ezredest,
hogy a kárvallott özv. Stephaniné idő közben meghalt.
— Hogy vizsgálatot tartottak-e ez ügyben és ha igen,
milyen eredménnyel, annak nyomára a levéltárban nem
jöttem. Elég az hozzá, hogy furcsa fényt vett az akkori
császári hadseregre, ha egy föstrázsmester a hadapródjával együtt közönséges betöréses lopást tudott elkö
vetni. — — —
Ez időben a pestis már Selmecbányán is szedte
áldozatait. Egy ideig maga a magisztrátus is takargatta
a dolgot, mintha az ijesztő betegség grasszálna és csak
»hitzige Krankheiten«-nek nevezte el az eseteket; de
már 1710. julius 1-én tartott tanácsülésében nyíltan ki
mondotta, hogy a rémületes ragály nem csak, hogy
grasszál, hanem iszonyú pusztításokat visz véghez.
Különösen Lang János követelte a hatósági erélyes
intézkedéseket, hogy a járvány betegek miként ápol
tassanak, a halottak mint temetendök el és egyáltalában
milyen más intézkedés foganatosítandó ily irtózatos
veszélyben. —
Egybe hivattak tehát a külső tanács tagjai is és
hosszú tanácskozás után a következő határozatban ál
lapodtak meg:
1.
Mivel az orvosok, (»Feldscher«) sebészek, beteg
ápolók, halottvivök és sírásók alkalmazására, a gyógy
és élelmi szerek beszerzésére készpénz szükségeltetik,
de a városi pénztár egészen üres, külön adó vettessék ki
(»extraordinär Contribution«) a polgárságra havonként
fizetendő 1 frt 10 fillérrel, a mely adót a hevérség után

237 —

a kamara is egyen arányban (»proportionirliches Contin
gent«) megfizetni hajlandónak nyilatkozott.
2. Ezen külön adó behajtására kirendeltetnek:
Neydthart János Péter és Linkisch János, a kik hiva
talukat a városi mérleg hivatalban végzik és a járvány
alkalmazottaknak (»Pest Officianten«) a járandóságokat
rendesen kifizetik.
3. Miután némely helyeken a házak előtt szemetet
és más piszkot hagynak feküdni és az utcára is minden
féle piszkot kiszórnak meg kiöntenek, nem csak a ta
nács, hanam gróf Erps parancsnok is szigorúan meg
parancsolják minden polgárnak és különösen korcsmárosnak, hogy e szemetes helyeket kitisztítsák és a sze
metet ezentúl a városon kívülre hordassák el. —
Julius 4-én elrendelte a tanács, hogy a Puniakh
tulajdonát képező házacskát járvány kórháznak, a mellet
te levő nagy kertet pedig pestis temetőnek kell berendezni
s illetve használni. A telek tulajdonosa ebbe ugyan be
leegyezett, de kérte, hogy a város fizesse meg neki a
ház és kert árát. A maga eredetiségében ez így van a
jegyzőkönyvbe bejegyezve:
»Tritt Herr Puniakh auff, begehrend, dass weilen
man seinen garten zum Lazareth appliciret hat, undt
Er in ansechung der allgemeinen Noth sich nicht darwieder setzen kan, doch aber an obst, gras, undt andern
genues viel verlieret, die Stadt Ihme den garten be
zahlen solle.«
Ez a kert volt azon temető, a melyet még most
is Lazaretnek neveznek Selmecbányán és ott fekszik
a felső evangélikus temető mellett, mely utóbbitól csak
egy szűk feljáró választja el. Majdnem kétszáz éve
annak, hogy e pestis temetőt nem bolygatták. A sír
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dombok e hosszű idő alatt lelapultak, a sír emlékek
eltűntek és sűrű fü nőtte be a szomorú emlékű térséget.
És íme, most újból temetőnek van kiszemelve e
hely, kis idő múlva sírokat fognak ott ásni és felszínre
kerülnek azoknak csontmaradványai, a kik kétszáz év
előtt a szörnyű ragály áldozataivá lettek.
Mennyi előkelő ember halt meg akkor Selmecen és
lett ott a Lázárét temetőben eltemetve! — A sok közül
Lemoni bírónak felesége és gyermekei, kik 12 óra alatt
haltak meg (»so in 12 Stunden auff einander verschie
den«), mig magát a bírót vesztegzárba helyezték, (»Herr
Stadtrichter eine Zeitlang des Umbgangs mit den Leuten
sich enthalten, undt die quarentaine od Contumacia auif
der Seite aushalten muess«) — e temetőben feküsznek
— A biró helyettesítésével Pirolt főjegyző lett megbízva
és a teljes bírói hatalom gyakorolhatása jeléül Pirók
nak a város kulcsai és pecsétjei ünnepélyesen átadattak.
Julius havában az evangélikus imaház (»in dem Evan
gelischen Bethaus«) bezáratott, mert ott Augusztini egy
házfi fiai, felesége, az öreg Augusztininé egymásután
pestisben haltak meg. —
Gyors egymásutánban tartották julius 9-én, 11-én,
14-én, 18-án, 21-én, 23-án és 26-án a tanácsüléseket, me
lyeknek úgy szólván kizárólagos tárgya a szörnyű jár
vánnyal szembeni védekezés volt. Julius 26-tól kezdve
azután a járvány szűnni kezdéséig, azaz szeptember 15-ig
magistratualis ülés nem volt.
Rettenetes állapotok lehettek akkor Selmecen. A
Lazaretben működő orvosok, sebészek, ápolók, hulla
vivők, sírásók éjjel nappal részegek voltak s miután
dijaikat rendesen meg nem kapták, irtózatos botrányo
kat csináltak. Hogy csak egy esetet soroljak fel, egy
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napon, feldühösödött, részeg állapotban a kórház összes
ablakait, kályháit és minden törhetöt össze törtek a kor
házi alkalmaztottak.— A lakosságot börtön büntetéssel
kellett fenyegetni, hogy a járvány adót megfizesse; de
azt ennek dacára sem fizette rendesen. — Több házban
eltemetlenül feküdtek a hullák. — Pirolt helyettes hiró,
bátran kitéve magát a legnagyobb veszélynek, kis ideig
erélyesen megpróbálkozott e rémes állapot szanálásával,
de ez nem sikerült neki és végül, mint mondá, a baj
orvoslását csak az isteni gondviseléstől remélheti. —
Szeptember közepéig pusztított a pestis a legirtó
zatosabban, de nem csak Selmecen a belvárosban, ha
nem Bélabánya szomszéd városban is, mely akkor még
nem volt egyesülve Selmecbányával, valamint Hodrus,
Steffultó és Banka külutcákban. —
Szeptember 14-én a jezsuiták templomában (mostani
plébánia templom) Pirolt helyettes biró a kamara, a
város és a bányahatóság nevében ünnepélyes fogadal
mat tett a szentháromságra a járvány elhárítása végett.
Ezen fogadalmat külön oklevélbe is foglalták és ennek
megőrzése a jezsuita rendre bízatott. Hiteles másolata
azonban bent van az 1810. évi tanácsülési jegyzőkönyv
ben és így szól:
»Gelübd. Zur Allerheiligsten dreyfaltigkeit, umb
abwendung von geraumer Zeit her schwebender Contagion, undt gefährlich ansteckender krankheiten den 14.
Monats September 1710. ln nahmen d. löbl. Cammer,
Stadt, undt Berg-Gerichts in der Kirchen der Hochwür
digen P: P: Societatis Jesu abgelegt
durch
Inn Vermeldten.
Ich Michael Ignatius Pirolt, derzeit angesezter
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Stadt-Richter allhie, gelobe in nahmen der allhiesig
Christ Chatholischen gemeine, Cammer, Berg, undt Stadt
eingeschlossen, vermittels gegenwärtig vollkommen un
wider rufflich, und beständigen gelübdts, das, umb den
gerechten zorn Gottes zu Versöhnen, undt von jezt
grassirender Contagion, auch allen bösen ansteckenden
Krankheiten, befreyet zu werden, wir mit gesambter
hand, Von Seiten der Löbl. Cammer so wohl, als auch
Stadt, undt Berg-Gerichts, der Allerheyligst, unzertheilten
Dreyfaltigkeit, Gott dem Vatter, Gott dem Sohn, undt Gott
dem Heyligen Geist, wie nicht weniger auch Unsern
Heyligen Pest Patronen, zu Elmen eine Saülen allhier
in der Stadt, undt an dem orth den man hierzu am Be
quemsten erachten wirdt, nach möglichsten Kräfften
zierlichs aufführen, undt erbauen lassen wollen, mit
diesem zusatz, das, nachdem Solche Ehren Saülen wirdt
aufgerichtet worden seyn, alle Jahr am Tag der Allerheiligst-Hochgelobten Dreyfaltigkeit eine Procession aus
allhiesigen Gottes Haus dahin geführet, undt der Gottes
dienst nach hefundt der Geistlichen Obrigkeit da selbst
feüerlichst begangen werden solle, undt im fall der All
mächtige Gott, nach seinem Göttlichen Rathsschlus uns
allesambt, ehe undt bevor w ir dieses gelübd den auffürung angeregter Ehren-Saülen vollziehen würden, aus
dieser Sterblichkeit zu sich abfordern sollte, Unsern
nach kommen solche Saülen erbauen zu lassen unter
eben diesem gelübd, undt einer schwören Todt-Sünd
verbunden seyn werden. In dessen aber haben wir der
Göttlichen drey Einigkeit gegenwärtig zur Verehrung
ausgesetztes Bildt demütigst aufopfern wollen, vor
welchen zeit wehrender Contagion, alle Sonntag früh
zwar um 9 Uhr das Hochambt, undt nachmittag von
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zwey Uhr die Vesper von der Allerheyligst, und Unzertheillten dreyfaltigkeit in möglichster Frequentz gehalten,
undt deroselben zu Ehren sambt der Litanay, so vor
mittag allemahl nach dem Ambt, undt dem Englischen
Rosenkrantz, der nach der Vesper wirdt öffentlich Vor
gebettet werden, gewidmet seyn soll, in gäntzlicher Z u 
versicht, und kindlich vertrauen, dass, der über uns erzürnete drey Einige Gott, dieses gelübd, sambt dabey
angestellten andacht, als ein Verehrungs Opfer Unserer
Missethaten gnädigst ansehen, seine bisherige Straff
ruthen einziehen, undt uns alle, inn, undt ausserhalb der
Stadt von dermahlig ansteckenden Krankheiten, undt
aller Contagion befreyen undt erledigen werde; welches
gelübd zu mehrer Bekräftigung undt desto sicherer
Vollziehung dem Matricul allhiesig Residentz der Hoch
Löbl. Societät Jesu einverleibt zu werden, hiemit über
reichet, undt übergeben wirdt; Alles zu grösserer Ehre,
der Allerheyligst undt unzertheilten Dreyfaltigkeit, undt
dardurch Unsers inständigen Bitt- undt Seüfzers Barmherziglich gewähret zu werden.«
Magyar fordításban:
Fogadalom
a szentháromsághoz, a hosszabb idő óta tartó jár
vány és veszélyes ragályos betegségek elhárítása végett;
letéve a kamara, a város és a bányahatóság nevében,
1710. évi szeptember hó 14-én, a nagytiszteletü jézus
társaság templomában, a bent megnevezett által.
Én Pirolt Ignác Mihály, ez idő szerint megbízott
biró fogadom a helybeli keresztény katolikus község, a
kamara, a bányahatóság és a város nevében ezen tel
jesen visszavonhatatlan és álhatatos fogadalommal, hogy
az isten igazságos haragjának kiengesztelése és a most
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uralkodó járványtól és más gonosz ragályos betegségek
től való megszabadulás végett, együttesen a kamara, a
város és bányahatóság a legszentebb és oszthatatlan
szentháromság, az atya, fiú és szent lélek, nem kevésbé
a mi szent pestis védnökünk dicsőségére, itten a város
ban, azon a helyen, a mely legalkalmasabbnak fog ta
láltatni, tehetségünkhöz telhetöleg egy díszes szobrot fo
gunk felállítani, azon hozzá tevéssel, hogy ha ezen szobor
felállítva lesz, akkor minden év szentháromság napján az
itteni temlplomból proceszio vezetendő oda és az isteni
tisztelet, a papi hatóság belátása szerint, a legünnepé
lyesebben végzendő ott, és az esetben, ha a mindenható
isten, az ö isteni határozata szerint bennünket vala
mennyinket, még mielőtt ezen fogadalmunkat, a szobor
felállítására nézve, teljesíthettük volna, e halandóságból
magához szólítana, utódaink, ezen fogadalom és bekö
vetkezendő súlyos halálos bűn terhe alatt, e szobor
felépítésére köteleztetnek. Addig is az isteni szenthá
romság dicsőítésére kitett képet akarjuk felavatni, a
mely előtt a járvány ideje alatt minden vásárnap reggel
9 órakor a szent mise és délután 2 órakor a vecsernye,
lehetőleg nagy látogatottság mellett, tartandó és az oszthatlan szentháromság dicsőségére legyen szentelve a
délelőtt tartandó szent mise utáni litánia és a vecsernye
utáni angol rózsafüzér azon teljes hitben és gyermeki
bizalomban, hogy a reánk haragvó hármas isten, ezt a
fogadalmat és vele kapcsolatos ajtatosságot bűneink
fölötti kiengesztelő áldozatnak fogja legkegyelmesebben
tekinteni, az eddigi büntető ostorait vissza fogja vonni
és bennünket valamennyinket, városbelieket és városon
kívülieket, az ilyen ragályos betegségektől és minden
járványtól meg fog szabadítani; a mely fogadalom na
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gyobb megerősítés és annál biztosabb végrehajtás céljából,
a matrikába leendő bevezetés végett, a helybeli nagy
tiszteletű Jézus társaság rezidenciájának kiadatik; mind
ez a legszentebb és osztatlan szent Háromság nagyobb
dicsőségére, hogy alázatos könyörgéseink és sóhajaink
irgalmas teljesítést nyerjenek. —
Pirolt helyettes bíró a fogadalom letételét követő
napon, szeptember 15-én tanácskozásra hívta össze a
belső és külső tanácstagjait Lang János lakására, a
hol megjelentek: Zweig János Kristóf bányamester,
Lorber Ulrich, Grosschmidt Kristóf, Hokhe György, Heldt
Boldizsár, Neidhardt Péter, Zwittinger András, Lang János,
Pirolt és a kamara részéről nemes Khünberg Károly. —
Pirolt előadta, hogy a borzasztó járvány még min
dig pusztít, már pedig a városi pénztár teljesen üres és
így nem lehet fizetni a hullavivöket, sírásókat és más
felfogadott embereket, sőt a patikát sem, hová már
eddig 138 írttal tartozik a város.
Miután pedig a kamara, mely eddig 360 tallért
adott a járvány elleni védekezés céljaira, többet áldozni
nem akar, a bányatársulatok is, különösen a három
király (»3 Königstollner«) tárnái bányatársulat több mint
200 tallért adott ugyan e célra: nem lehet más módon
pénzhez jutni, mint úgy, hogy a pestisben elhalt polgá
rok, vagy más lakósok által hátrahagyott készpénzt és
arany ezüst nemüeket a város lefoglalja és : z örökö
söknek az értékről szabályszerű kötvényt állít ki és
kamat fizetésre is kötelezi magát.
így például csak e nakpokban elhalt Khün Sámuel
után sok készpénz maradt, a melynek lefoglalásával
Tonhauser Jakab drabant volna megbízandó, a ki a
pestist már keresztül állotta. Meg volna bízandó tehát
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a nevezett városi drabant, hogy özv. Khünné lakásába
menjen, az özvegyet felszólítsa, hogy az elhalt férje után
maradt készpénzt szolgáltassa ki és ha ezt tenni vona
kodnék, a szekrényeket nyissa fel (»die Kasten auffmachen«) és a bárhol találandó pénzeket »bona fide«
a város részére foglalja le és a város ezen összegről
egy előnyös kötvényt fog kiállítani. Ugyan így az »ab
intestato« elhalt és szepesmegyei származású Marinka
ládáját is át kell vizsgálni és a készpénzt le kell fog
lalni. —
Eleitől egy kicsit idegenkedtek a tanácskozók ezen
erőszakos eljárástól, de végül szükségből (»necessität«)
elrendelték azt. —
Pirolt még azt is kérte, hogy miután Lemoni bíró
már nyolc héten felül van izolálva, a bírói funkciók
végzésére felszólíttassék és ö e teher alól felmentessék. —
Ez meg is történt és már a szeptember 22-én
tartott tanácsülésen Lemoni bíró, kit melegen üdvözöl
tek hosszú kontumacioja után, elnökölt és különösen
arra kérte a tanácsot, hogy sürgősen írjon de Langlet
ezredesnek, a ki jelenleg Érsekújvárt tartózkodik, hogy
egy szállongó lovas csapatot rendelne ki Frauenmarkhtra
(most Bát); mert a szüret közeledik és a bányapolgárok
a tulajdonukat képező és Frauenmark körüli községek
ben lévő szöleikböl a bort haza nem szállíthatják; mivel
a kurucok e községek körül még mindig csatangolnak
és más rablók is ottan garázdálkodnak. — Bejelenti
továbbá a bíró, hogy a nagyszámú gyermeken, asszo
nyon, szolgán,* katonán, és munkáson felül eddig 70
városi polgár halt meg pestisben és így a kapu őrségre
a polgárok nincsenek elegendő számban. A polgári kapu
őrség ezen felül panaszkodik, hogy a kapuknál sok
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ember, különösen gyerek jár, a kik oly házakban lak
nak, melyekben pestises betegek haltak meg és így az
őrség folytonos veszélynek van kitéve. így már többször
előfordult, hogy emberek a kapuk mellett estek össze
és haltak meg pestisben. A tanács erre felkérte a hely
őrség parancsnokát, hogy a kapu őrséghez katonákat
rendeljen ki.
A szeptember 26-ki tanácsülésben jelenti a bíró,
hogy a város három pár lovát és három szekerét, míg
a korponai erdőből fát fuvaroztak haza felé, 8 huszár
(»8 räuberischen Huszárén«) elfogta és a szolgalegénye
ket a huszárok azzal küldték vissza, hogy a lovakért
200 frtot készpénzben, azután posztót, kalapokat és
csizmákat küldjön a város nekik, ha a lovakat és sze
kereket vissza akarják kapni. A tanács úgy határozott,
hogy mivel a lovak és szekerek nem érnek annyit,
azokat nem váltja ki, de gondoskodik gyorsan újabb
fuvarokról. —
Az október 3-ki ülésben Lemoni bíró kéri a taná
csot, hogy miután a felesége és két leánya hihetetlen
gyorsan haltak meg egymás után a pestisben és így
végrendelkezést nem tehettek, hallgatassa ki a tanács
az ápolókat, nem-e tettek szóbeli végintézkedést. Ezt a
tanács elrendelte és a kihallgatás után megállapította,
hogy Lemoniné és leányai vagyonukat az öreg Lemoninak hagyományozták szóbeli végrendelettel azon kikö
téssel, hogy Lemoniné nővérének is juttasson az örökös
valamit a hagyatékból. —
Október havában, a midőn a járvány már kissé
enyhébb lett, jöttek rá, hogy a kihalt, vagy pestis miatt
hatóságilag elzárt házakban betöréses lopásokat követtek
el. A megindított vizsgálat kiderítette, hogy egy marko-
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tányosnö fövezetése alatt több katona valóságos rabló
bandát képezett és tömérdek holmit, pénzt, arany és
ezüst nemüeket loptak, melyek egy részét a markotánvosné lakásán meg is találták. A banda tagjai a lopott
pénzből valóságos orgiákat csaptak a markotányosné
város végén levő lakásán, a mit a vizsgálat kiderített.
Főképpen ezért lett azután, mint egészen javíthatatlan,
erkölcstelen föbünös a markotányosné halálra Ítélve és
kivégezve. A katonák fölött a katonai hatóság mondott
Ítéletet. —
Október 18-án Erps alezredes a helyőrség nagyobb
részével a várost elhagyta és ekkor kérte a tanácsot,
hogy a fogva tartott svéd katonatiszteknek, kiket magával
visz, az egyes polgárok által kölcsön adott ágyneműt
hagyják meg és ö (Erps) jótáll, hogy az ágynemű veszen
dőbe nem megyen. — Erre a tanács, azon indokolással,
hogy a szegény idegeneknek amúgy sincs miből élni,
(»die arme fremledling hetten fon nichts zu leben«) a
polgároktól és a várostól kapott összes dolgokat oda
ajándékozta. —
Hogy kik voltak ezek a tanácsülési jegyzőköny
vekben többször emlegetett svéd tisztek és miként és
miért kerültek a császáriak fogságába, azt a levéltár
adataiból nem sikerült kitudnom, de bizonyosra vehető,
hogy Rákóczi katonái voltak és a szatmári békekötés
után talán szabadlábra helyeztettek.------November 21-én a még itt maradt osztrák katonák
parancsnoka, Veith hadnagy, mivel nehéz teendőket kell
végeznie, legalább is egy téli ruhát kért a várostól, (»zimliche mühewaltung überstehe, dahero Er Sich wenigstens
zu einen winterkleydt zu verhelfen bittet.«) A tanács úgy
határozott, hogy miután nem bizonyos, hogy a komandans
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úr itt marad-e télen keresztül, a kérelmet érdemleg
csak későbben intézik el. —
Az október 28-ki tanácsülésben Pirolt jegyző be
számolt a 17-én tartott hontmegyei kongregáción tör
téntekről. E szerint a kongregáció repartició utján
megállapította a katonák járandóságát úgy kenyér, mint
hús dolgában és megállapította, hogy hús helyett egyegy ember egy garast kapjon naponkint.
Ezen a kongregáción lett felolvasva az esztergomi
érseknek azon rendelete, a mellyel az ágostai evangé
likusok prédikátorjai szigorú büntetés mellett, eltiltatnak
attól, hogy a katolikus papság stola jövedelmét meg
rövidítsék, vagy hogy a népet a császári parancsok
ellen fellázítsák és külön helyi határozmányokat hoz
zanak. (»Articularibus Locis«) Ha pedig ezt valame
lyik evangélikus meg merné tenni, az esetben annak
vezeték- és keresztneve (»namen und Zuenamen«) az
érsekkel közlendő, hogy az illetőt szigorúan megbün
tetni lehessen. Zwittinger és Clement lettek megbízva,
ezt az evangélikus hitközségnek hivatalosan tudomására
h o zn i.------November végén a környékbeli parasztok emeltek
pí naszt a katonák ellen, kik azon ürügy alatt, hogy
kenyeret kell szállítaniok Szélaknára (»unter den Vor
Wandt brodt auff den Windschacht zu führen«) lovaikat
ék szekereiket, különösen vásár napokkor, elveszik és
^zután csak nagy váltságdíj mellett adják vissza. Ezen
visszaélés megszüntetése végett Clement lett kiküldve
Veith hadnagy, itteni helyőrségi parancsnokhoz, a ki
intézkedett is, hogy a katonák ily erőszakoskodásokat
a jövőben el ne kövessenek. —
November 30-án ismét cifra botrány volt a Lázárét
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járványkórházban. A »feldscherek« és a többi alkalma
zottak részeg állapotban nemcsak hogy összeverekedtek,
hanem Palenik sírásó felesége azt az átkot is kiabálta,
(»Erschreckliche fluchwort«) hogy addig ne legyen vége
a pestisnek, a míg a hivatalos kiküldöttek (»Deputirte«)
és személyek meg nem döglenek, (»nicht crepiren«) A
tanács azonnal intézkedett, hogy a két német felser
(»die 2 deutsche Feldscher«) Seidl és Geyer elbocsájtassanak, Paleniknét pedig a biró a pellengére kötette ki, a
honnét, vesszöztetése mellett, az átkot vissza kellett von
nia; nehogy a mindenható ilyen gonoszságok által még
jobban felböszittessék. (»Dass davon der allerhöchste
durch dergleiche bosheiten nicht mehr erzürnet, undt zur
längerer Straff beweget werde.«) —
1710. év végén ki kellett, választás útján, egészíteni
a huszonnégyek tanácsát, mert ezek közül többen pes
tisben elhaltak és az uj 1711. évi bíró választás ideje
mindinkább közeledett. —
Az evangélikusok követelték, hogy a huszonnégyek
tanácsának fele, azaz 12 tagja, mint az eddig szokás
ban volt, evangélikus felekezetű legyen. —
A katolikusok viszont, támaszkodva az e tárgyban
kiadott császári biztossági rendeletre (»Kays. Commis
sion«) azon indokolással, hogy többségben vannak, az
ez évben volt arányt kívánják fentartani, tudni illik a
huszonnégyek tanácsának 13 tagja legyen katolikus és
11 tagja evangélikus.
Hiába protestáltak az evangélikusok a katolikusok
ezen követelése ellen, a belső tanács kimondotta, hogy
miután a közelgő restauráció és bíró választás miatt a
külső tanács kiegészítése el nem halasztható és ez idő
szerint a császári Commissio rendelete szerint kell eljárni,
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attól jelenleg el nem térhet: a külső tanács úgy egészí
tendő ki, hogy abban 13 katolikus és 11 evangélikus
vallású tag legyen. —
A külső tanács kiegészítése azután az 1711. évi
január 14-én tartott gyűlésen ejtetett meg választás
útján és pedig úgy, hogy 13 tag katolikus és 11 taer
evangélikus vallású volt. — Ezen arányszerinti kiegé
szítéshez 3 katolikust és 5 evangélikust kellett válasz
tani. —
Megválasztották: Grueber Albrecht, Lenkh Tóbiás és
Obernauer András katolikusokat és Tonhauser, Lorber,
Kapper, Gurra Dániel és Schneider György evangé
likusokat. —
1711. január havában telepedett le Selmecbányán
az első kéményseprő mester, Margvini Jakab, a ki köte
lezte magát kellő számú segédek tartására, de viszont
kívánta, hogy kívüle más kéményseprő mester ne tele
pedhessen le. — —
Január 14-én sürgős jelentést tett Grueber hodrusi
gondnok, hogy Müller revistyei tiszttartó, határsértés
elkövetésével, egészen a »Todten Gebeine«-n túlig be
hatolt a város területébe.
Ez a »Todten gebeine« színhelye volt egy régi
szomorú eseménynek, a melytől nevét kapta. Az ese
ményt rövidesen elmondom itt.
Magister Wessews — Wesszös mester — Becsei
Imre lévai várkapitánynak volt a fia. Atyja 1330. évben
vétette le fejét Sebe asszonynak, Zách Felicián leányá
nak és Bors ispán fia feleségének, Károly Róbert király
parancsára.
Nem csoda, hogy fia, Wesszös mester, Károly király
fiának, Nagy Lajosnak udvarában, nagy szerepet játszott
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és királyát 1348-ban Nápolyba is elkísérte és ott — mint
a történelemből tudjuk — Durazzoi Károly herceget
»torkon verte pallosával mig nem feje levált torjától,«
tehát ö fejezte le Durazzo Károly herceget.
l-sö Lajos király ezután Saskövárának kapitányává,
vagy várnagyává nevezte ki Wesszös mestert.
Barsmegyében, a Garam mellett fekvő Saskövára,
melynek romja most is érdekes és szép látványt nyújt
fenyves erdő környezetével és a Garamnak fehéren
csillámló vízével, akkor hatalmas vár volt az ugyancsak
Barsmegyében a Garam mellett fekvő Repistye és Zsarnóca (villa reginalis Zarnovitz) várával együtt, és vár
nagya nagykiterjedésü területnek volt ura, parancsolója.
Ez a sasköi királyi birtok kiterjedt a Selmecbánya
város által birt barsmegyei határszélig, vagyis a kerlingi
és hodrusi völgyig és a sasköi várkapitányok hatalmas
kodásai sok bajt okoztak Selmecbánya városának.
De a legnagyobb bajt okozta l/51. év nyár derekán ez a Wesszös mester, a midőn erőszakosan elfog
lalta Selmecbánya városhoz tartozó Karlik (most e terü
letet Kerlingnek nevezik) községét, a nagy kiterjedésű
erdő és legelő területeivel együtt.
Lajos király ez időben sógora, Kázmér lengyel
király segítségére sietett a Litvánok ellen segédcsapattal
és az országból való távolléte meg a pusztító pestis
járvány lehettek okai annak, hogy a selmeciek e hatal
maskodásért nyomban nem siettek panaszra a király elé.
Csakhamar Wesséws magister helyébe Zobonya
László lett Saskö kapitánya és ezzel azután 1352. év
ben a selmeciek maguk akartak elbánni, hogy az erő
szakosan elfoglalt községüket, Karlikot karhatalommal
visszafoglalják.
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Összeszedték tehát minden erejüket és egy egész
kis hadsereget szerveztek, melynek parancsnoka a már
akkor előkelő szerepét játszó Gallus család (később
Rubigall, Gallisohn, Bombengall, Rothan, törzsrokonai a
szepesi és sárosi Gallusoknak és Kachelmann János
szerint az ezektől származó Kakaslomnici Berzeviczyeknek) egyik kiváló férfi tagja volt. A sereg nagyobb részt
felfegyverkezett polgárok és bányászokból állott.
Éjfél tájban indult el e sereg, egy darabig az aszszonynép által is kisérve, a városból és minden nagyobb
zaj elkerülésével haladt a vöröskuton át, hogy már kora
hajnalkor Karlik községét megszállhassa és azután a hü
községbeliekkel egyesülve . . . . no hiszen jöhet majd
Zobonya László kapitány uram az ö embereivel, majd
elbánnak velük.
Igen ám, de a hadokozáshoz nem igen szokott,
jámbor érzelmű selmeciek nem is gondoltak arra, hogy
Zobonya László hadi készülődéseiket valamiképpen meg
tudja és útjukban őket valahol váratlanul megtámad
hatja. Pedig így történt. Rájuk csapott, mint a vércse
a magas szikla tetőről.
Zobonya neszét vette a selmeciek készülődésének;
sőt — hiszen már akkor voltak nyomorult árulók és
kémek — alaposan értesítve volt a csapatnak Selmec
bányáról való elindulásáról, úgy, hogy ö már éjfélkor
körülvette embereivel Karlik községét és a mellette el
terülő erdőséget.
Szegény jámbor selmeciek, ha tudták volna, hogy
az erdőn keresztül vezető utón túl, Karlik közvetlen
közelében már várják őket Zobonya László harcedzett,
félelmetes katonái, bizonyára nem hagyták volna el bé
kés városukat, csöndes otthonukat.
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Pitymalatkor, hajnali négy óra lehetett, midőn a
selmeci sereg a Karlik melletti tisztáshoz ért. Egyszerre
előtörtek Zobonya harcosai. Rátámadtak a meglepett
selmeciekre, kik halálmegvetéssel, bátran védelmezték
magukat. A karlikiak is segíteni akartak a selmecieknek, de ezeket Zobonyának a község körül felállított
fegyveresei támadták meg.
Elkeseredett, véres harc keletkezett, mely több
órán keresztül tartott, a mig a eelmeciek és karlikiak
teljesen legyözettek, oly annyira, hogy alig maradt hír
mondója a vésznek.
A selmeci sereg nagyobb része, Gallus vezérrel, a
csatatéren esett el.
Zobonya László és katonái kegyetlenül teljesen
elpusztították, leégették és lerombolták Karlik községét,
mely többet fel sem épült. A megmaradt karliki lakos
ság levonult a völgybe s megalapította Hodrusbányát,
városunk mostani külutcáját.
Selmecbánya városában pedig szomorú gyász ural
kodott. — A biró és tanács számban megfogyottan sokat
imádkozott és tanácskozott: mit tévő legyen?!
A lakosság hosszú ideig a városból ki sem mert
mozdulni; a kedves halottak eltemetetlenül ott feküdtek
a csatatéren és a romba dőlt Kariikon; a városnak egyik
legvirágzóbb községe teljesen elpusztult; vérben, vagyon
ban és tekintélyben óriási kárt szenvedett, ősi jogaiban
igazaiban mélyen meg lett sértve . . . hol talál e mérhetlen veszteségre írt, segítséget?!
Hol máshol, mint a koronás, felkent magyar király
igazságos érzületében.
Selmecbánya polgársága, különösen bányapolgár
sága keserves panaszt emelt a Lengyelországból vissza
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érkezett király előtt Wesszeös mester, de különösen
Zobonya László ellen.
És az igazságos, nagy király meghallgatta a keserű
panaszt és 1352. évi ápril 21-én kelt latin szövegű királyi
parancsot adott ki, melynek hű magyar fordítása ez:
»Lajos, Isten kegyelméből Magyaroszág királya, hü
Lászlójának, Zobonya fiának, mostani sasköi várkapi
tánynak üdvöt és kegyelmet. — Selmecbánya városunk
polgárainak és vendégeinek (hospites = a városba le
telepedett, de még polgári jogokkal fel nem ruházott
lakosok) keserves panaszukból értesültünk, hogy Wessews mester Saskö várunknak előbbi kapitánya nehány
ös időktől kezdve Selmecbányához tartozó helységet,
úgy mint: Gerode (most Irtványos), Karlik, Syglesperch
(Hegybánya), Dilin (Bélabánya), Sekken (Sekély) és Kulpach (Tópatak) összes haszonvételeikkel a mi sasköi
várunkhoz csatolta és ti ezeket magatok is birtokoljátok
s ez által Selmecbánya városunk nem csekély kárt
szenved. A midőn mi tehát nem akarjuk, hogy Selmec
bánya városunk lejusson, akarjuk és parancsoljuk hüségteknek ünnepélyesen meghagyva, hogy ti az előbb
nevezett, ös időktől Selmecbánya városához tartozó
helységeket, melyeket Wessews mester annak idején a
mi sasköi várunkhoz csatolt, összes haszonvételeivel a
mi selmeci polgárainknak és vendégeinknek visszaadjá
tok és őket nevezett városunk határához tartozó terü
letet illetőleg ne háborgassátok, hanem inkább őket jo
gaikban békességben meghagyjátok és másként csele
kedni ne merészeljetek. Adatott Budán, az urnák
1352-ik évben, szent husvét ünnep oktájáva utáni ha
todik napon.«
Ezen felette érdekes és becses, határozott hangon
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írt királyi parancsnak, mely a selmeci városi levéltárban
őriztetik, még az erőszakoskodó Zobonya sem mert
ellenszegülni és Selmecbánya városa ismét birtokába
jutott az elfoglalt területeknek, sajnos, azonban Karlik
végképpen elpusztult.
Ezután első dolguk volt a selmecieknek kivonulni
a szerencsétlen ütközet színhelyére, ott az elesetteket,
illetve már csak azok csontmaradványáit eltemetni és
a szomorú helyet »Zu den todten Gebeine« a holt cson
toknak elnevezni, mely nevet e terület még a mai napig
is viseli.
És ott, hol e csontok annyi évszázad óta háborí
tatlan békében pihennek, a selmeciek kis Mohácsán:
most a pásztorok furulyája, az éltető, üde illatot árasztó
fenyvesek között a tollas énekesek dallama, és a kirán
dulók vidámsága hallható, mig estalkonyatkor a hegy
sziklafalas ormáról kísértetiesen uhogó bagoly csendet
nem int.
Ez a Karliki terület, vagyis a »Todten gebeine«
okozott a városnak 1711. évben is elég gondot; mert az
egykor a nagy lühei Doczi család birtokában volt repistyei uradalom tiszttartója, tapasztalva Selmecbánya város
kimerült, gyenge állapotát, akadálytalanul kezdett ott
foglalni. (»Herr Müller Hoffrichter der Herrschafft Revistie noch immer in den Stadthotters gegen die Todten
gebeiner eingreife«.) —
A város tanácsa e miatt panaszt emelt Barsmegye
alispánjánál és kérelmezte, hogy egy szolgabirót és
esküdtet küldjön ki, a kik a tiszttartó uramnak pa
rancsolják meg a foglalt terület visszaadását és öt a
további foglalástól tiltsák el. — Barsmegye hatósága
ez ügyben el is járt és Müller azzal mentegetödzött,
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hogy nem akart területet foglalni, csak szénégetőket
akart volna ott felállítani és berendezni; s ezzel a foglalt
területet visszabocsájtotta.-----------1711. január havában a pestis már csak szórvá
nyosan lépett fel és az emberek szabadabban lélegzettek,
sőt a halállal való tréfálgatásokhoz is egy némely kedvet
kapott, a mit a következő eset bizonyít.
Egyik vasárnap este két, halottnak öltözött alak
rémítgette az alsó utcán járókelőket. Az őrség őrmeste
rének erről a megijedt emberek jelentést tettek, ki meg
nem ijedve a két holtnak öltözött alaktól, azokat meg
fogta és a legközelebbi ház kapujába vonszolta, hol
azután nagy embertömeg gyűlt össze és kiderült, hogy
a két ijesztgető Geyer János Katalin nevű cselédje és
özv. Schvichran Anna. Megkérdezve, hogy mi vezette e
tettükre, azt vallották, hogy csak tréfálni akartak és
bolondságukért bocsánatot kérnek, (»bitten umb verzeyhung, undt umb Gnad für solche tohrheit«)
A biró és tanács azonban nem vette tréfára a
dolgot, hanem azon indokolással, hogy ily istentelen
cselekedet büntetlenül nem maradhat, a Katit (»die Kati«)
a ki értelmi szerzője volt az esetnek, egy óra hosszat,
az özvegyet, mivel igen korlátolt eszü s könnyen volt
rábeszélhető a gonosz tréfa elkövetésére, egy fél óra hoszszat nyakvasba és halotti ruhájukba, melyekben gonosz
ságukat elkövették, a pellengére kikötette. Geyer Évát,
a Kati cseléd asszonyát, a ki tudott eleve e gonoszságról
és azt a hatóságnak még sem jelentette be, 50 frt bírság
lefizetésére Íté lté k.------Ez időben kezdték meg a tanács tagjai tanácsko
zásaikat a fölött is, hogy hol és miképen állítsák fel a
szent háromság szobrát.
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A bíró, a kamarai kiküldött és a bányamester
ugyanis egy értekezletet hívtak össze, a mely megállapí
totta, hogy a szent háromság-szobra a felső piacnak (»obe
rer Ring«) kellő közepére állíttassék fel és költségeit egy
harmadrészben a város, egy harmadrészben a kamara
és egy harmadrészben a társpénztár viselje. —
A szobor, azon a helyen, a hol a mostani monu
mentális szobor áll, fel is lett állítva s habár az is köböl
volt faragva, de a mostaninál sokkal kisebb, egyszerűbb
és nem oly tartós volt. Gyönge alkotása egyre szüksé
gessé tette a folytonos javítgatásokat, míg 1755. évben
már oly rossz karba jutott, hogy annak helyreállítása
nagy költségbe került volna. Ekkor azután a város, a
kamara és a társpénztár képviselői elhatározták, hogy
az eddiginél jóval díszesebb, nagyobb, szóval monumen
tális uj szobrot fognak felállíttatni közös költséggel. —
Megbízták tehát Götz körmöci kömives mestert egy
tervrajz készítésével. Götz a tervrajzot csakhamar el is
készítette, a mely után készült azután az a gyönyörű
mintája a szent háromság szobornak, mely a városi
múzeumban van most kiállítva és a mely szerint hűen
készült városunknak egyik legszebb dísze és nevezetes
sége, a nagy szent háromság szobor. — A szobrot
Stanetti Dénes hírneves szobrász faragta.
1711. év elején a pestis már majdnem teljesen
megszűnt és így nyugodtabb kedélylyel nézett a pol
gárság a február 2-án szokásos módon megejtendő bíró
választás és tisztujítás elejébe.
A február 2-án megejtett bíró választáson, melyen a
kamarát Deada Bernát adminisztrátor, Geramb Gottlieb
Ferenc föaranyválasztó (»Obrist Goldtscheider«) és
Deada Mihály (»Überreutter«) föszámvevö képviselték,
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Lemoni Henrich eddigi bíró, Pirolt Ignác főjegyző és
Heldt Boldizsár jelöltek közül Pirolt lett bíróvá megvá
lasztva 93 szavazattal, Lemoninak 59 és Heldtnek 34
szavazatával szemben. A bírót tehát nem ahszolut, hanem
relatív szavazattöbbséggel választották. —
A főjegyzői hivatalt is Pirolt bíró tartotta fen
magának, de mégis a jegyzői teendők elvégzésével
»Registrator« titulus alatt — ha a császári .komiszionak
ez ellen kifogása nem lesz — a még mindig gyanús
Clement volt aljegyzőt bízták meg. A többi állásokat
azután csak február 18-án töltötték be. — —
Március 8-án, vasárnap úgy a katolikus, mint az
evangélikus templomban a »Te Deum laudamus« eléneklése és az ágyúk megszólaltatása mellett ünnepi hála isteni
tisztelet volt a járvány teljes megszűnése alkalmából. —
Március 13-án már de Laimbrouch ezredes és
besztercebányai parancsnok is megengedte a Beszterce
bányával való szabad közlekedést, de csak oly óvintéz
kedések mellett, hogy az utasok megbízható paszussal
legyenek ellátva és magukkal semmi gyanús ruhát vagy
ágyneműt ne vigyenek, sem közöttük olyan ne legyen,
a ki pestis beteggel érintkezett.----------------1711. március havában lehetett ugyan még egyetmást hallani Selmecbánya környékén egyes kuruc
katonák íel-fel bukkanásáról, de e hírek is csakhamar
elnémultak és az apríl hó 19-én kötött szatmári béke
kötés a kuruc időknek véget vetett.----------Elteszem immár a tanácsülési jegyzőkönyveket,
okiratokat és leveleket, melyekből ezen oknyomozó tör
ténet jellegére igényt épenséggel nem tartó krónikám
adatait merítettem, a levéltárban nekik szánt helyre,
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hadd álmodozzanak csöndesen tovább a nagy esemé
nyekről, az elérni óhajtott arany szabadságról!
Sajnálattal válók meg tőlük és bánatos érzelem
mel tartom kezemben még II. Rákóczi Ferenc saját
aláírású egyik levelét. Úgy érzem, mintha az elsárgult
papiros életre kelne, mintha a magasztos emlékezetű
fejedelem vére lüktetne benne, mintha egy szellemi
hang suttogná fülembe:
»Oh vigyetek haza! Ne hagyjatok itt! Nyugodni itt
a hideg idegenben nem tudok! Csak hazám édes meleg
földjében pihenhetek én!«
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