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Dobsina a középkorban* 

 
DR. KOLLMANN ÖRS LÁSZLÓ 

 
Az alapítástól a 14. század végéig 

 
     Dobsina1 területe a 14. század kezdetén még teljesen lakatlan 
volt. A Gömör megye területét nagyjából a Csetnek, Pelsıc, Kövi 
térségben és attól északra a Gölnicig birtokló Ákos nem tagjai 
1318-ban2 és 1320-ban3 is osztályt tartottak, de az osztálylevelek a 
Sajó és a Dobsina torkolatától a Gölnicig terjedı területet –
valószínőleg annak néptelen volta miatt – nem említették. Dobsina 
pedig ezen a tájon jött létre. 
     Dobsina alapításának történetét eddig már többen megírták, így 
ez viszonylag ismert része a város históriájának. Ezek hibájaként 
azonban felróható, hogy nem kellıen széles forrásbázisra támasz-
kodtak, így a város alapítására vonatkozó egyes oklevelek közötti 
ellentmondások nem kerültek a felszínre, így nem történt meg az 
oklevelek kritikai vizsgálata sem. A város alapítását tárgyaló nagy-
számú – kivétel nélkül 1326-ra datált – oklevél három fı csoport-
ba sorolható. 
                                              
*  Részlet a szerzı Gömör és Kishont vármegyék központi helyei a közép-

korban címő doktori értekezésébıl (Debreceni Egyetem, 2004). 
1 Történetére 1. Csánki I. 127.; Györffy II. 494-496.; IIa II. 215-226.; Mi-

kulik: Dobschau; Mikulik: A bánya- és vasipar I.; Mikulik: A bánya- és 
vasipar II.; Lux: Dobsina múltja; Lux: Dobsina ... története, ism. Ila 
Bálint, Századok 70. (1936) 221-222.; Lux: Siedlungsgeschichte, ism. 
Ila Bálint, Századok 70. (1936) 221-222.; Lux: Dobsina ... statisztikája; 
Lux: Der Name der Stadt; Lux: Nyelvi adatok; Lux: Eine deutsche 
Sprachinsel, ebben Bibliographie der Bergstadt Dobschau 148-166.    

2 Anjou I. 408. sz.    
3 Anjou I. 492. sz.    
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     Az „A” jelő csoportba sorolhatók azok, melyekben az egri káp-
talan elıtt Detre fia Benedek fiai: Bebek dictus Domokos, Kun 
dictus Miklós, János és Péter testvérüknek, Lászlónak adják a 
Dobsina patak bizonyos erdejét, ahol addig csak a Szepességbıl 
való Razló fia Miklós a maga telke számára irtott, s leírják ennek 
határait, melyek a Dobsina patak vízvidékétıl a Gölnicig terjedı 
vidéket ölelik fel.4 Ez az oklevél egy 14. századi kézírással írt – 
mint késıbb látni fogjuk – másolt példányban,5 valamint a budai 
káptalan egy 1434.6 és egy 1446. évi átiratában maradt fenn.7 
     A „B” jelő csoport oklevelei a határjárásban különböznek az 
elızıektıl, ugyanis az ezekben leírt határok a Sajó forrásvidékét is 
magukban foglalják.8 Ezt a variánst is csak átiratokból és másola-
tokból ismerjük, szövegük szerint ezek is az egri káptalan 1326-
ban kiállított oklevelét írták át. Legkorábbi ismert átiratát a budai 
káptalan készítette 1446-ban, ennek eredetije is fennmaradt.9 Az 
oklevélnek több újkori átirata és másolata is ismert10 
     A „C” csoport oklevelei szerint Detre fia Benedek fiai közül 
négyen: Miklós, László, János és Péter a szepességi Razló fia 
Miklósnak adták telepítésre a szepesi föld melletti erdejüket, leír-
ták ennek határait, valamint meghatározták a települık, a telepítı 
és a földesúr jogait. A határjárás lényegében megegyezik a „B” 
változatban leírt bıvebb határokkal,11 bár meg kell jegyezni, hogy 
a „C” változat egyes oklevelei a határjáró részben a „B”-hez ké-
pest némi eltérést mutatnak. A „C” típus is csak átiratokból és má-
solatokból ismert. Legkorábbi ezek közül a szepesi káptalan erede-
tiben fennmaradt 1330. évi átirata, mely szövege szerint szintén az 
egri káptalan bemutatott kiadványát írta át.12 
                                              

 4 Györffy II. 495.    
 5 DF 258959.    
 6 DF 258974.    
 7 DL 2389 
 8 Györffy II. 495.    
 9 DF 258975.    
10 DL 2390., 2391., 24797., 71972. DF 266843., 286384.    
11 Györffy II. 495.    
12 DF 258965. Ennek újkori másolata DF 286385. E két oklevelet „ C/1” 

típusnak is jelölhetjük, mert határjárása némileg rövidebb „B”-nél.; A 
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     A szakirodalom már mindhárom oklevél(csoport) hitelességét 
kétségbe vonta. Györffy György történelmi földrajzában a „B” és 
„C” csoport hitelességével kapcsolatban hangoztatta kétségeit a 
tágabb határok, illetve a telepesek közremőködésére utaló német 
határjelek miatt,13 de újabban az „A” típusra is rávetült a gyanú 
árnyéka. Az Anjou-kori oklevéltár vonatkozó kötetének szerkesz-
tıi szerint az „oklevél hitelessége kérdéses többek között Bálint 
fıesperes szerepeltetése és a chirographálás hiánya miatt.”14 Ebbıl 
pedig az következne, hogy Dobsina alapításáról nem tudunk sem-
mi biztosat. A hosszabb határjárás („B” és „C” típus) mindenkép-
pen a hamisítás tényét támasztja alá, azonban véleményünk szerint 
az „A” típus okleveleit nem lehet hamisítványnak tartani. 
     Az Anjou-kori oklevéltár szerkesztıi által eredetiben fennma-
radtnak vélt példány nem egy korabeli hamisítvány,15 hanem egy, 
még a 14. században készült egyszerő másolat. Erre utalnak töb-
bek között a szövegében elıforduló szó-, illetve szókapcsolat-
kettızések, s ez a magyarázata annak is, hogy az egri káptalan 
tanúként felsorakozó tagjai között Valter borsovai fıesperes he-
lyett16 Bálint borsodi fıesperes szerepel. Ezt bizonyítja az is, hogy 
a „C” változatnak abban a példányában, melyrıl eredetiben bírjuk 
a szepesi káptalan átiratát (1330), a kérdéses helyen Walter borso-
vai fıesperes szerepel,17 tehát a bıvebb határjárást készítı hamisí-
tók tisztában voltak azzal, hogy az egri káptalan kiadványainak ta-
nusora helyesen hogy hangzik. A chirographálás hiánya is a máso-
lással magyarázható, bár meg kell jegyeznünk, hogy annak ellené-
re, hogy az oklevelek megerısítésének ezt a módját az egész kö-
zépkorban használták, a tömeges jellegő okleveles gyakorlat korá-

                                                                                             

többi („C/2"): DL 2390., 2391., 24797., 71858., DF 266843., 265517., 
267881.    

13 Györffy II. 495.    
14 AOkl. X. 577. sz.    
15 DF 258959.    
16 Az egri káptalan többi 1326. évi kiadványában Valter borsovai fıespe-

res szerepel: DL 31187., 90811., DF 228439., 253641., 266083 
17 DF 258965.    
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ban (1308-1526) alkalmazása csökkenıben volt.18 Ettıl függetle-
nül természetesen tény, hogy az egri káptalan 1326. évi kiadványai 
zömében chirographált és megpecsételt oklevelek. 
     Egyéb érvek is az „A” csoport hitelessége mellett szólnak. Pél-
dául az, hogy a bıvebb határjárás koncepciója is kész volt már 
legkésıbb 1330-ban,19 az pedig kizártnak tartható, hogy ugyan-
azok egy idıben egymásnak is ellentmondó hamisítványokat ké-
szítsenek. 
     Ezenkívül több olyan oklevél is van, melyek tartalmi szem-
pontból alátámasztják az „A” típus okleveleiben elıadottakat. A 
Szepességbıl való Razló fia Miklós az 1320-as évek végén és az 
1330-as évek elején valóban Dobsinán tartózkodott és az ott zajló 
telepítések irányításával volt elfoglalva. İ volt az a dobsinai Razló 
fia Miklós, aki a „C” változat egyik példányát 1330-ban a szepesi 
káptalan hiteles átirata által legitimizáltatni próbálta,20 1334-ben 
pedig Csetneki László panaszolta el a szepesi káptalan elıtt, hogy 
az a Razló fia Miklós, akire a Csetnekhez tartozó erdıiben lévı 
Dobsina nevő földdarab soltészságát bízta, a nevezett birtokról 
megszökött.21 Az, hogy Csetneki László testvérei nélkül intézke-
dett az ügyben, szintén azt mutatja, hogy Dobsina területe ekkor 
egyedül az övé volt. Ellenkezı esetben a testvérek közösen – mind 
személyesen, vagy egyikük a többiek nevében is eljárva – jelent-
keztek volna a káptalannál, hisz annak közlése, hogy a telepítı 
szökésével érvényét vesztette a vele kötött megállapodás, az ösz-
szes érintett közös érdeke volt. 
     A 14. századra és a 15. század elejére vonatkozó birtoklástörté-
neti adatok is azt mutatják, hogy Dobsinát eredetileg Benedek fia 

                                              
18 Szentpétery: Oklevéltan 222.    
19 DF 258965. Dobsinai Razló fia Miklós ekkor iratta át a szepesi kápta-

lannal a hamisított oklevelet.    
20 DF 258965.    
21 Anjou III. 78. sz.; DL 2848. „Ladislaus filius Benedicti de Chetnek ... 

significare curavit, quod cum Nicolao filio Razlo scultetiam cuiusdam 
particule terre Dobsina vocate in suis silvis ad Chetnek pertinentibus et 
populos mansuros ad eandem convocare commisisset ut idem Nicolaus 
de dicta possessione recessisset fugitive.”    
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(Csetneki) László, majd az ı utódai birtokolták. 1346-ban az elıbb 
említett Benedek fia László testvérei közül János és Péter megosz-
tották az 1320-as osztály szerint nekik járó,22 és azóta is közösen 
használt birtokaikat. Ezek között dobsinai birtokrészek nem, ha-
nem jórészt az 1320-ban nekik osztott birtokok voltak.23 1362-ben 
Csetneki László testvére, Miklós fiai, Ákos és György nyolc évre 
osztották meg egymás között birtokaikat, dobsinai birtokrészt ez 
az oklevél sem említ.24 Ez azt mutatja, hogy a testvérek 1326-ban 
valóban lemondhattak László javára a Dobsina patak körüli – ad-
dig még fel nem osztott – erdıbıl nekik járó részrıl. 1383-ban 
Csetneki László fia Miklós helyezte kilátásba Jolsvai Péter fia 
Lestáknak, hogy bizonyos feltételek bekövetkezte esetén dobsinai 
birtokrészeit zálogba adja neki.25 İ szintén a dobsinai birtokszerzı 
leszármazottja volt. Valamikor 1408. március 6-a elıtt konfliktus 
tört ki az iglóiak dobsinai bányahasználati jogai körül. Zsigmond 
király Iglóhoz intézett levelébıl,26 valamint a Besteller György 
iglói bíró által a Csetneki család részére adott felmentvénybıl ki-
derül, hogy az iglóiak panasza Csetneki László fiai: János, Miklós 
és László, valamint Csetneki György fia: Zsigmond ellen irányul-
tak, akiket az oklevél Dobsina birtokosainak mond.27 İk mind an-
nak a Csetneki Lászlónak az utódai voltak, aki az 1326. évi okle-
vél szerint Dobsina birtokosa lett,28 holott az 1326-ban megállapo-
                                              
22 L. fentebb.    
23 Anjou IV. 337. sz.    
24 DL 5145.    
25 DL 7009.    
26 1408. március 6. ZsO II/2. 5971. sz.    
27 ZsO II/2. 6373. sz.; DF 280799. „prefatus ... Johannes in sua Nicolai, 

Ladislai fratrum suorum carnalium necnon Sigismundi fily Georgy de 
dicta Chitnuk condivisionalis personis montana ferri ... in metis 
possessionis eorum Dobsina"    

28 Engel: Genealógia. Ákos nem 1. Bebek-ág 2. tábla: Csetneki.; Csak 
1408-ból származik az elsı adat arra, hogy a Bebekek Dobsinán jelen 
voltak. Június 25-én Csetneki Zsigmond Csetneki Miklós, János és 
László nevében is eltiltotta a Bebek család felsorolt tagjait attól, hogy 
a Dobsina határain belül fekvı bányáikat és erdeiket használják. (ZsO 
II/2. 6180. sz.) November 25-én pedig a jászói konvent elıtt „egyeztek 
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dó testvérek utódai közül Domokos sarjai – a Bebekek – még él-
tek. 
     Így tartható a kutatásnak az az eddigi megállapítása, hogy a ké-
sıbbi Dobsina területe 1326-ban Csetneki László birtoka lett, aki a 
terület soltészságát a telepítést vállaló szepességi származású Raz-
ló fia Miklósra bízta. 
     A városi fejlıdés kezdeteinek vizsgálatánál figyelembe kell 
venni, hogy a telepítı és a földesúr között létrejött telepítési szer-
zıdés a vendégek számára milyen kiváltságokat biztosított, hiszen 
ezek jelentısen befolyásolhatták a település további sorsát. Mint 
láthattuk a dobsinai telepesek szabadságai csak a „C” variáns pél-
dányaiban, így joggal kétes hitelőnek tekintett kiadványokban 
maradtak fenn. Így tisztázásra vár, hogy valóban volt-e a dobsinai 
vendégeknek szabadságlevele, és ha igen az a „C” variánsban fog-
lalt jogokat tartalmazta-e? 
     Az elsı kérdés megválaszolása nem túl nehéz. Az elıbbiekben 
már kiderült, hogy Razló fia Miklós valóban a Dobsina patak kö-
rüli erdıkben irtott, s hogy a földesúr a telepítési feladatokat is 

                                                                                             

ki" a Csetneki és a Bebek család tagjai abban a perben, melyet az ok-
levél szerint a Csetnekiek indítottak a Bebekek ellen a Gölnic és a 
Dobsina patakok között lévı hegy vasbányáinak urburája, illetve a 
Gölnicen lévı hámorok miatt. Az egyezség szerint a Csetnekiek elis-
merték, hogy a bányák hasznához és a vasmővekhez nincs közük, mert 
azok mindig a Bebekekhez tartoztak, ezért lemondanak minden ottani 
esetleges jogaikról. (ZsO II/2. 6442. sz.) Az eddigi adatok alapján nyil-
vánvaló, hogy ez az egyezség kényszer hatására született, célja a Be-
bekek jogigényének megteremtése lehetett. Dobsinai igényeik alátá-
masztására a Bebekek késıbb is ezt az oklevelet használták fel. (1430 
DL 12303.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története 
378-379.) A Csetnekieknek a Jolsvaiakkal jó kapcsolatot tartó Bebe-
kek ellen ekkor gyakorlatilag semmi esélyük nem lehetett, mert Zsig-
mond korában Gömör megyében döntıen ennek a két családnak az 
akarata érvényesült. (Engel: Der Adel Nordostungarns 37., 43-46.) 
1437-ben a Csetnekiek a budai káptalan elıtt úgy emlékeztek, hogy az 
1326-ban megadományozott Csetneki László halála után – tehát még 
bıven a 14. században – kezdték a Bebekek dobsinai tartozékaikat el-
foglalni. (DF 265292.)    
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rábízta. A telepítések megkezdése elıtt pedig a földesúr és a tele-
pítési vállalkozó között rendszerint írásos megállapodás született, 
ezért biztosra vehetjük, hogy Razló fia Miklós is leszerzıdött Be-
nedek fia Lászlóval. Ezt különben szövegszerően is bizonyítja a 
soltész szökésérıl tudósító 1334. évi oklevélnek az a kitétele, mi-
szerint Benedek fia László Razló fia Miklósra a Dobsina nevő 
földdarab soltészságát átruházta.29 A soltészság ekkor már adható 
és vehetı jogokat magában foglaló terminus volt, s mint ilyen, 
minden esetben a jogok szerzıdésszerő meghatározását elıfeltéte-
lezte. Mivel pedig a vendégek jogait nem külön szerzıdésbe, ha-
nem a földesúr és a telepítı közötti megállapodásba foglalták, tud-
ható, hogy a soltészság átadására vonatkozó szerzıdésnek ki kel-
lett térnie a dobsinai hospesek jogaira is. Így a „C” variáns forrás-
értékétıl függetlenül kijelenthetı, hogy a Benedek fia László és a 
Razló fia Miklós között 1326-ban a soltészság átadásáról rendel-
kezı megállapodás kitért a telepesek jogaira is, tehát a települık-
nek volt szabadságlevele. 
     A második kérdés megválaszolásához a „C” variánsban fel-
sorolt jogok összehasonlító vizsgálata szükséges. A jogokat a „C” 
csoport összes oklevele azonos módon tartalmazza. A telepesek 16 
évre mentességet kaptak a collecta fizetése alól, a határidı lejárta 
után évente minden telek– németül Laan – után 16 garas, ajándék 
címén húsvétkor és Szent Mihály ünnepén további egy-egy garas 
járt. A tizedet a helyi egyház kapta. A 16 év lejárta után a telepítıt 
és utódait illette a collecta, az ajándékok és a bírságpénzek harma-
da. A földesúrnak a földjén folytatott bányászat után járó hányad 
harmadát is a telepítınek rendelték. A telepítıt illette minden tele-
pített faluban két Laan föld, a sörfızde és a malmok, melyek után 
nem kellett adót fizetni. A vendégeknek az oklevél kifejezetten 
megtiltotta, hogy a soltész engedélye nélkül malmot építsenek 
vagy tartsanak. A közösséget illette a szabad papválasztás joga. A 
telepítı és utódai megkapták a jogot arra, hogy az erdıben és a 
falvakban lévı épületeiket szabadon eladhassák, tehát ennek a szer-
zıdésnek is részét képezte a soltészság elidegeníthetıségére vonat-
kozó kitétel. 

                                              
29 Anjou III. 78. sz.; DL 2848.    
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     A korabeli felvidéki telepítési szerzıdések szerint az újonnan 
települıknek a telepítést ösztönözni kívánó földesurak általában 
16 évi adómentességet biztosítottak, de a wagendrüsseli hospesek 
még ennél is hosszabb türelmi idıt kaptak. Ezután a földesúrnak 
évente az osztatlan telek után általában egy fertót, tehát negyed 
márkát kellett fizetni, amihez még rendszerint meghatározott idı-
pontokban – fıként húsvétkor – fizetendı ajándékok járultak.30 A 
bírósági joghatóság tekintetében a földesurak a kisebb ügyeket 
teljes egészében a telepítıre bízták, míg a súlyosabb esetekben 
közösen ítélkeztek, de arra is van példa, hogy a soltész teljes jog-
hatóságot kapott. A bírságpénzek megosztásának bevált módja az 
volt, hogy a kisebb ügyek után kiszabott büntetés bírói részét a 
telepítı kapta, míg a súlyosabb esetek után a telepítı és a földesúr 
egy harmad két harmad arányban osztoztak.31 A földesúr a telepí-
tınek általában a földadó hatodát engedte át, de elıfordult az is, 
hogy a hatod átengedése a földesúri jövedelmek egészére vonat-
kozott.32 Kivételek persze ez alól is voltak. A Gömör megyei mu-
rányi uradalom telepítıi a terragium harmadát tarthatták meg 
(1321).33 A telepítési szerzıdésekben az is megszokott volt, hogy 
a természeti kincsekben gazdag területeken a földesúr a bányakin-
csek egy részét is a soltésznak engedte át. Ez a murányi uradalom 
esetében egy harmad,34 más esetben egy hatod volt 35 Megszokott 
volt, hogy a vállalkozó az általa telepített falvakban meghatározott 
számú – egy és négy közötti – szabad telket kap, mint ahogy az is, 
hogy monopóliummal bírt a malmok és a serfızdék üzemeltetésé-

                                              
30 Körmendy: Melioratio terrae 163-164.    
31 Körmendy: Melioratio terrae 150., 169-171.    
32 Körmendy: Melioratio terrae 149-150.    
33 AOkl. VI. 391. sz.; Anjou I. 588. sz. „ipso termino elapso, a quolibet 

lanyo, unum fertonem fini argenti ... pro terragio, singulis annis ... 
persolvere tenebuntur, ex quo tercia pars cedet similiter comitibus 
prenotatis, et per ipsos heredibus eorumdem”.    

34 Anjou I. 588. sz. „tercia pars nostri iuris de eisdem fodinis cedet in ius 
et proprietatem eorumdem”.    

35 Wagner 568-570.; vö. Körmendy: Melioratio terrae 150.    
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re.36 A szabad plébánosválasztással is gyakran találkozhatunk a 
telepítési szerzıdésekben,37 arról pedig már ejtettünk szót, hogy a 
soltészság fogalmába tartozó jogok adásvétel tárgyát képezhették. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a dobsinai telepesek által fizetendı 
16 garas pontosan negyed márka, tehát egy fertó volt,38 akkor nem 
szorul különösebb magyarázatra, hogy a dobsinai telepítılevélben 
nincs semmi rendkívüli, az teljesen megfelel annak, amit a Sze-
pesség és a környezı vidékek forrásai alapján a kutatás már meg-
állapított.39 Ebbıl pedig az következik, hogy a „C” variánst hami-

                                              
36 Körmendy: Melioratio terrae 148-149.    
37 Körmendy: Melioratio terrae 171.    
38 Hóman: Magyar pénztörténet 394-395.; Engel: A 14. századi magyar 

pénztörténet 71. Ezekben szerepel a 64 cseh garasos garasmárka, a 
dobsinaiak szolgáltatásait nyilván ebben határozták meg.    

39 Figyelmünket csak néhány - itt kisebb jelentıséggel bíró- kérdés kelt-
heti fel. Ezek egyike, hogy a földesúrnak járó szolgáltatások mértékét 
garasban adták meg. Ez mindenképpen feltőnı, (vö. Körmendy: 
Melioratio terrae 163-164.; Solymosi: A földesúri járadékok 184-
185.) különösen akkor, ha tudjuk, hogy Magyarországon csak 1329-tıl 
vertek garast. (Hóman: A Magyar Királyság pénzügyei 88.) A problé-
mát a cseh garasok korabeli elterjedtsége magyarázhatja. A cseh gara-
sok a 14. század elején nemcsak hazánkban, hanem Lengyelországban, 
Ausztriában és a Csehországgal szomszédos német területeken is ked-
velt fizetıeszközök voltak. Nálunk a Szepességen keresztül terjedtek 
el, így érthetı, hogy a legtöbb írásos és régészeti anyag is a Szepes-
ségbıl és az azzal szomszédos területekrıl származik. (Hóman: Ma-
gyar pénztörténet 397.; Hóman: A Magyar Királyság pénzügyei 86.; 
Kováts: Magyar pénzforgalom 93-95.; Huszár: A cseh garasok 47-51.; 
Engel: A 14. századi magyar pénztörténet 43.) A 19. század végén egy 
dobsinai éremleletbıl elıkerült III. Vencel cseh király (1305-1306) 
egy garasa. (Horváth: Éremlelet Dobsinán 20-21.) Ebbıl az informá-
cióból sajnos további következtetések nem vonhatóak le, mert az ér-
méket egy bányász és nem szakemberek találták meg, s a szakértık ke-
zébe a leletnek csak töredéke került (kb. 250 db). Így az esetleges szak-
szerő feltárással nyerhetı információk elvesztek. A Zsigmond kori dé-
nárok és obulusok túlsúlya alapján csak az tudható, hogy az érmék 
Zsigmond országlása alatt vagy azt követıen kerülhettek a földbe. 
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sítók célja a határjárás megváltoztatása volt, a telepesek, a telepí-
tık és a földesúr jogait rögzítı rész az eredeti telepítési szerzıdés-
bıl került a bıvebb határjárást tartalmazó példányba. Azt, hogy 
egy másik telepítési szerzıdésnek is léteznie kellett, már föntebb 
kifejtettük. 
     Oklevélkritikai vizsgálataink alapján arra következtethetünk, 
hogy Dobsinát 1326-ban az „A” típus által leírt határok között 
alapították meg, a „C” variánsban fennmaradt telepítési szerzı-
désben foglalt feltételek mellett. A lakosok életének egyéb kereteit 
a korponai jog, vagy legalábbis annak bizonyos részei határozták 
meg.40 
     Razló fia Miklós szökéséig, 1334-ig próbálkozott a telepítéssel, 
munkáját esetleg maga a földesúr, Csetneki László folytatta. Utó-
dai mindenesetre mintegy 100 évvel késıbb már ıt tartották 
Dobsina alapítójának. A Csetnekiek ugyanis a Bebekek ellen a 
budai káptalan elıtt 1437-ben panasszal éltek. Ennek során elıad-
ták, hogy ısük: Detre fia Benedek fia László felsorolt testvéreitıl 
az egri káptalan oklevele értelmében megkapta a Dobsina nevő 
erdıt, és ott telepítés útján létrehozta a Dobsina nevő oppidumot.41   

                                                                                             

         Az sem példátlan eset, hogy a szolgáltatásokat egy idegen ország 
pénznemében határozták meg. A Szepes megyei Lublópatakán laneus-
onként 72 lengyel garast kellett fizetni. (Solymosi: A földesúri járadé-
kok 185.) Ráadásul elképzelhetı, hogy a garasoknak csak értékmérı 
funkciójuk volt, azaz a szolgáltatásokat fizethették a mindenkori árfo-
lyamnak megfelelıen dénárokban is. (Huszár: A cseh garasok 50.; En-
gel: A 14. századi magyar pénztörténet 42-43.) 

         A dobsinai telepítési szerzıdés másik feltőnı pontja, hogy az okle-
vél szövege szerint a telepítı a bírságpénzeket is csak az adó- és aján-
dékmentességet biztosító 16 év lejárta után szedhette. Körmendy Ad-
rienne szerint a bírságpénzek azért voltak különösen fontosak a telepí-
tık számára, mert azokból az adómentes évek lejárta elıtt is bevételük 
származott. (Melioratio terrae 150.)    

40 DF 258965. „in libertate teutonicorum de Corpona in ipsam silvam po-
pulos congregandos”.    

41 DL 71959., DF 265292. „ipseque Ladislaus filius Benedicti, avus suus 
post premissam extradacionem dicte silve Dopsyne in facie eiusdem 
quoddam opidum similiter Dopsyna vocatum locavisset”.     
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     Az események pontos idırendjét 1334 után nem ismerjük, azt 
azonban tudjuk, hogy 1348-ban Dobsina már létezett. Ekkor ugyan-
is a gömöri alesperes elıtt Csetneki László fia Miklós és Miklós, 
dobsinai pap egy, a Csetnekiek által a dobsinai papnak elzálogosí-
tott missale és kehely miatt perbe keveredtek egymással.42 Dobsi-
nán tehát már legkésıbb a 14. század közepére kialakult valamifé-
le település. Az oda érkezıket pedig nemcsak a bányamőveléshez 
szükséges kiváló feltételek, hanem egy komoly privilégiumokat 
biztosító jogi környezet is fogadta. Azt ugyanis nincs jogunk felté-
telezni, hogy pont a telepítı szökése után Csetneki László leszőkí-
tette volna a telepesek jogait, és ezzel saját munkájának az ered-
ményét veszélyeztette volna. Úgy véljük tehát, hogy a dobsinaiak 
továbbra is rendelkeztek a szabad pap választás jogával, s az álta-
luk választott pap a plébánia tizedei felett rendelkezhetett. Ezzel 
Dobsina azon három jog közül (papválasztás, tized helyben mara-
dása, plébános exemptioja), melyek a városokat a helyi plébániá-
hoz kapcsolódva megillethették, alapításakor kettıvel egész bizto-
san rendelkezett.43 További bizonyíték az újonnan alapított telepü-
lés városias jogállására a korponai jognak a telepítéssel kapcsola-
tos említése. 

                                              
42 DF 265518. „magister Nicolaus filius Ladizlai de Chytnak personaliter 

astando contra Nicolaum sacerdotem de Dobsyna similiter personaliter 
comparentem ... in forma nostri iudicii proponendo in hunc modum, 
quod librum ecclesie sue videlicet missale et calicem pignori obligas-
set, econverso autem idem sacerdos dixit, quod predictum librum et 
calicem redderet et restitueret ecclesie sue supradicte ... Decrevimus, 
quod in quindenis datarum presencium prefatus Nicolaus sacerdos pre-
dictos missale et calicem reddat et restituat predicto magistro Nicolao 
filio Ladislai.” Dobsina telepítésének körülményeire vö. Heckenast: A 
magyarországi vaskohászat 36.    

43 Vö. Mályusz: Az egyházi tizedkizsákmányolás 323.; Kubinyi: Egyház 
és város 288.; 1527-ben a dobsinai plébános az esztergomi érseknek 
pactata plebanorum címén 5 forintot fizetett. (Gömöri tizedjegyzék, 
Prímási Levéltár, Esztergom. Acta Saeculare. Acta Protocolla, 4. kötet 
114-117. fol.)    
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     Dobsina határain belül aranyat, ezüstöt, rezet, vasat és talán 
higanyt is bányásztak.44 A bányászat és az ahhoz kapcsolódó ipari 
tevékenység minden bizonnyal egyidıs volt magával a település-
sel, tehát már legkésıbb a 14. század közepén megindulhatott. Az 
ezt bizonyító elsı irat azonban csak 1383-ból származik. Ekkor a 
jászói konvent elıtt Csetneki László fia Miklós arról tett bevallást, 
hogy Jolsvai Péter fia Lestáktól 60 aranyforintot vett kölcsön, és 
ennek fejében lekötötte neki a Gömör megyei Somkút és Tornava 
falvakban lévı birtokrészeit, valamint azok tartozékait és haszon-
vételeit. Azonban, ha ezek zálogában hitelezıjét nem tudná meg-
tartani, köteles átengedni neki dobsinai részeit az ottani hámorai 
jövedelmével együtt. Amennyiben még ezek zálogát sem tudná 
Jolsvai Lestáknak biztosítani, akkor csetneki jószágait kell számá-
ra átadnia.45 Dobsina a 14. század végére tehát a Csetnekiek má-
sodik legfontosabb birtokává és fejlıdı kohászati központtá vált, 
ahonnan ekkor már Budára is érkezett réz,46 s legkésıbb 1384-ben 
már kapcsolatokat tartott fenn a Szepes megyei Iglóval.47 

                                              
44 1408 ZsO II/2. 6373., 6442. sz., DF 280799.; 1421 Iványi: A 

márkusfalvi Máriássy-család 53., Lux: Dobsina … története. Turul 48 
(1934) 58., Heckenast: A magyarországi vaskohászat 42. 104. jegyzet; 
1423 DL 11436.; 1429 DL 12100.; 1466 DF 258962., 258973., DL 
16369., 16410., Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai törté-
nete 379.; 1475 DL 17664., 17666., DF 258968-9.; 1476 Wenzel: Ma-
gyarország bányászatának kritikai története 386-387., DL 17756., 
17852.    

45 DL 7009., vö. Heckenast: A magyarországi vaskohászat 41., Hecke-
nast: A vashámor elterjedése Magyarországon 12.; Újkori adatok sze-
rint Gömör megyei összevetésben a dobsinai vas közepesnek minısült. 
(Buza: Tilos a vas a töröknek 47-48.)    

46 Ila II. 216. 5. jegyzet; 1394 ZsO I. 3398. sz. Camerer Ulrik Csetneki 
Györgyhöz és Miklóshoz. Nem igaz, hogy „cuprum vestrum liberum 
deducere et deportare libere non permitteremus et specialiter ipsum 
cuprum Bude nunc impendivissemus. Scitote, quod id cuprum a Jaco-
bo Jordan dudum extiterat venditum et secus non, verumptamen omne 
cuprum vestris in gadibus ordinatum ... non tantum nostris in tricesi-
mis, sed indubie alias ubicimque locorum ... volumus tamquam nost-
rum proprium gubernare.” A harmincad említésébıl kiderül, hogy a 
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A 15. század 
 

     Dobsina 14. század közepén meginduló fejlıdése a következı 
században is folytatódott. Ennek ütemére jellemzı, hogy a telepü-
lés már a 15. század elején a mezıvárosi szintre vagy legalább 
annak küszöbére emelkedett, s Gömör megye egyik kereskedelmi 
központja lett. 
     Zsigmond király 1417. augusztus 24-én Konstanzban kiállított 
oklevelében engedélyezte a Csetnekieknek, hogy Dobsinán – me-
lyet az uralkodó possessio seu oppidumnak titulált – augusztus 1-
jén, valamint az azt megelızı és követı napokon éves vásárt, pén-
tekenként pedig hetipiacot tartsanak.48 1421. május 11-én a Cset-
neki család a nyitrai káptalan elıtt nyújtott be tiltakozást annak 
okán, hogy a Bebekek a Dobsina mezıvároshoz vagy birtokhoz tar-
tozó nagy darab földjüket az ott lévı arany-, ezüst-, és rézbányák-
kal együtt elfoglalták, és a maguk számára használják.49 Az elızı-
ekben a telepítés kapcsán említett 1437. évi oklevélben szereplı és 
Dobsinára vonatkozó oppidum kifejezés is nyilvánvalóan a 15. 
századi, s nem a száz évvel korábbi állapotokat tükrözi.50 Dobsina 
tehát a 15. század elsı felében viszonylag gyorsan a mezıvárosok 
közé emelkedett, s ezzel párhuzamosan feltételezhetjük lakosság-
számának a korabeli viszonyok közötti gyors ütemő növekedését 
is. 1427-ben 53 portáját írták össze, s ezzel Putnok és Berzéte 
mellett a lista tízedik legnépesebb Gömör megyei települése volt.51 

                                                                                             

Csetnekiek külföldre is szállítottak rezet. A kivitel irányáról az oklevél 
nem szól, de valószínőleg lengyelországi szállításokról lehetett szó. 
(vö. ZsO I. 5096. sz.)    

47 Das Stadtbuch von Zipser Neudorf 35. sz.    
48 DL 2390., 2391., 24797., DF 258963., 265516., 286389., ZsO VI. 833. 

sz.    
49 Iványi: A márkusfalvi Máriássy-család 53.; Lux: Dobsina ... története 

58.; Heckenast: A magyarországi vaskohászat 42. 104. jegyzet.    
50 DF 265292.    
51 Engel: Kamarahaszna-összeírások 76-93.; 1549-ben Dobsinán 24 por-

tát és 29 egyéb figyelembe vett egységet – köztük négy puszta job-
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     Dobsinát a késıbbiekben is többször említették a források me-
zıvárosnak, az azonban feltőnı, hogy a 15. század 1437-et követı 
évtizedeiben is többnyire falunak nevezték, s csak ritkábban oppi-
dumnak. Ez azért lényeges, mert a város fölötti perek megmaradt 
iratanyagának köszönhetıen Dobsina viszonylag gyakran tőnik fel 
a forrásokban. Az oppidum említések igazából csak a 15. század 
végén és a 16. század elején kezdenek sokasodni, így 1470-bıl,52 
1472-bıl,53 1509-bıl54 és 1512-bıl55 maradtak fenn olyan okleve-
lek, melyekben Dobsina mezıvárosként szerepel. 1515-ben pedig 
egy német nyelvő városi oklevélben a „Stadt” szó fordul elı.56 
     Ez a terminológiai megfigyelés talán arra utal, hogy a város 
fejlıdésének kezdeti üteme a 15. század folyamán alábbhagyott. 
Ennek eldöntése sajnos kellı forrásbázis hiányában nehézkes, de 
van néhány megfontolásra érdemes tényezı, melyek ebbe az 
irányba látszanak mutatani. 
     Dobsina Csetneki I. László halálát követıen állandó pereskedés 
és viszálykodás tárgyát képezte, lakosai és fıleg a bányamővelık 
gyakran szenvedtek el különbözı hatalmaskodásokat. A Dobsina 
alapításának rekonstruálásában szerepet játszó, már többször emlí-
tett 1437. évi oklevél azt mondja, hogy az alapító Csetneki László 
Dobsinát annak határai között még meg tudta tartani,57 utódai bir-
tokjogait azonban a Bebekek állandóan háborgatták, s az oklevél 
fel is sorolja mindazokat, akiknek ez a szemére vethetı. A felsoro-
lásban a Bebek család négy generációjának csaknem valamennyi 
férfi tagja megtalálható. A Bebekek Dobsina megszerzéséért foly-

                                                                                             

bágytelket – írtak össze. (Maksay: Magyarország birtokviszonyai I. 
324., 328.)    

52 DL 17054., DF 258967., 265300., 265301., Wenzel: Magyarország 
bányászatának kritikai története 380-381.    

53 DL 17374.    
54 DL 21945.    
55 DL 22324.    
56 DF 280882. „Wir richter und burger der Stadt Topsua”; Illéssy: Igló ... 

levéltára 35.    
57 DF 265292. „idemque opidum sub premissarum metarum inclusione 

conservasset.”    
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tatott küzdelmében58 – melyben jogsértı eszközök alkalmazásától 
sem riadtak vissza – az 1408-as év fordulópontot hozott. Ekkor 
ugyanis a hatalmuk alatt álló jászói konventtel egy oklevelet állí-
tattak ki (november 25.), melyben a Csetnekiek gyakorlatilag le-
mondtak a Dobsina határain belül található bányákról és hámorok-
ról. Az indoklás már-már megszégyenítı a Csetnekiekre nézve. 
Eszerint belátták, hogy semmi közük sincs a bányákhoz és a há-
morokhoz, hiszen azok mindig is a Pelsıciekhez tartoztak, ezért 
lemondanak minden ottani esetleges jogukról. A Pelsıciek ehhez 
még hozzáfőzették, hogy mindkét fél megtartja a jelenleg a kezén 
lévı birtokokat, új osztályt pedig nem kérnek.59 A Csetnekiek 
évtizedeken keresztül a legkülönbözıbb helyeken tiltakoztak a Be-
bekek Dobsinát érintı bánásmódja ellen. 1413-ban az egri kápta-
lan elıtt tiltották a Pelsıcieket Dobsina nevő birtokuk használatá-
tól és iktatásától.60 1414 áprilisában már a jászói konvent elıtt 
tiltakoztak az ellen, hogy a Bebekek hamis vallomás útján elérték 
birtokba iktatásukat.61 A Csetnekiek 1421-ben a nyitrai, 1423- ban 
az esztergomi káptalan,62 1426-ban a jászói konvent,63 1429-ben 
Zsigmond király,64 a budai káptalan, valamint a pécsváradi kon-
vent65 elıtt nyújtottak be tiltakozásokat. 1430-ban a jászói konvet 
elıtt támadták meg az 1408-ban az ı és a Bebekek elıdei között 
létrejött szerzıdést, amely alapján a Bebekek elfoglalva tartották 

                                              
58 Erre l. Heckenast: A magyarországi vaskohászat 41-43., különösen 42. 

104. jegyzet.    
59 ZsO II/2. 6442. sz.; A Csetnekiek már 1408. június 25-én tiltakoztak 

az ellen, hogy a Pelsıci Bebekek dobsinai bányáikat és erdeiket hasz-
nálják: ZsO II/2. 6180. sz.    

60 ZsO IV. 1481. sz.    
61 Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története 105. 2. jegy-

zet; ZsO IV. 1859. sz. „possessionem ipsorum Dobsina vocatam per 
quandam fassionem fraudulenter et nequitiose factam pro se ipsis 
ratificare fecissent.”    

62 DL 11436.    
63 DL 11829., 11832., 11834.    
64 DL 12100.    
65 DF 265282.    
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birtokaikat, hámoraikat, erdıiket, hegyeiket és városaikat.66 Az 
1427. évi kamarahaszna-összeírás szerint a Csetnekiek valóban ki 
is szorultak Dobsina nagy részébıl. A város 53 portája közül már 
46 volt a Bebekek kezén.67 1433-ban Csetneki László ismét az 
uralkodó elé járult, s kérte, hogy járják meg Dobsina határát, mely 
az ı és a fivérei kezén van. Zsigmond – a kérésnek eleget téve – 
felszólította a jászói konventet tanúbizonyságának kiküldésére.68 
Ezzel azonban még távolról sem oldódtak meg a Dobsina körüli 
bonyodalmak, hiszen a Csetnekiek a következı évben már megint 
a szepesi káptalan elıtt tiltakoztak.69 A Dobsina körüli huzavona 
folytatódását jelzik a település alapításával kapcsolatos oklevelek 
1434-es70 és 1446-os átiratai.71 1450-ben a Csetnekieket ismét a 
budai káptalan elıtt találjuk.72 1466. június 17-én Guti Ország Mi-
hály nádor Gömör megyét utasította vizsgálatra Csetneki András 
özvegye, Ilona asszony és fiai panasz tárgyában, miszerint az Al-

                                              
66 DL 12303.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története 

378-379. „iidem domini Ladislaus, Georgius et Andreas revera perce-
pissent, prefati Nicolaus et Johannes de Chethnek cum magnifico 
condam Johanne Bwbek filio Ladislai de Pelseuch ... ac egregiis La-
dislao et Andrea filiis Emerici wayvode, Petroque et Nicolao filiis 
Detrici palatini de dicta Pelseuch, fratribus eorum ... condivisionalibus, 
temporis preteritis in facto certarum urburarum, ipsis scilicet nobilibus 
de Chethnek de jure proveniencium, necnon malleorum, silvarum, 
moncium, montanarum diversorum metallorum seu minearum intra 
metas possessionis eorum Dapsina vocate habitarum ...; preterea cast-
rorum ... oppidorum, possessionum et jurium possessionariorum erga 
manus dictorum nobilium de Pelseuch habitarum et existencium, quan-
dam composicionem juribus eorum nimium derogantem iniissent; et 
super eadem composicione fassionem eorundem Johannis et Nycolai 
de Chethnek ipsi filii Bubek ad eorum placita reportassent.”    

67 Engel: Kamarahaszna-összeírások 79.; Heckenast: A magyarországi 
vaskohászat 42. 104. jegyzet.    

68 DF 258964.    
69 DL 12648.    
70 DF 258974.    
71

 DL 2389., 2390., 2391., 24797., DF 258975., 266843. 
72 DF 265298.    
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bert király halála utáni zavaros idıkben Pelsıci Bebek György és 
a néhai Vámosi Imre vajda fia Pál egyik rézbányájukat és a Gölnic 
folyón lévı egyik hámorukat elfoglalták és elfoglalva tartják.73 Jú-
lius 10-én Pálóci László országbíró fordult Gömör megyéhez a 
fenti panaszosok újabb beadványa ügyében. A vád ezúttal is Pel-
sıci Bebek György és Vámosi Imre vajda fia Pál ellen irányult, 
akik elfogatták a sértettek dobsinai rézbányáiban dolgozókat, el-
vették a bányákból származó jövedelmeket, és Szent Skolasztika 
(február 10.) ünnepe körül egy hámort is elfoglaltak.74 1470. au-
gusztus 3-án Mátyás ismét Csetneki András özvegye és fiai ügyé-
ben volt kénytelen levelet írni Gömör megyéhez, valamint a budai 
és az egri káptalanokhoz. Ezekbıl kiderül, hogy az elmúlt július 
13-a körül az oklevélben felsorolt személyek Szapolyai Imre és 
Pelsıci Bebek György megbízásából a panaszosok egyik dobsinai 
hámorára támadtak, s ott Gáspár Péter és Kromar Mátyás gecelfal-
vi jobbágyok kárára hatalmaskodást követtek el.75 1471-ben Cset-
neki László fordult az uralkodóhoz. Szapolyai Imre ellen emelt 
panaszt, mert ıt javaiban különbözı módon állandóan háborgatta, 
nem engedte, hogy az egyik dobsinai hámorban munka folyjék, s 
megtiltotta jobbágyainak, hogy Csetneken vámot fizessenek.76 A 
hámor- és bányafoglalások, valamint a különbözı jogsértések 1472-
ben,77 1475-ben,78 sıt még késıbb is folytatódtak,79 s ezeknek a 
                                              
73 DL 16369.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története 

379.    
74 DF 258972., 258973.; Mikulik: A bánya- és vasipar I. 54-55.    
75 DL 17054., DF 258967., 265300., 265301.; Wenzel: Magyarország bá-

nyászatának kritikai története 380-381., Vozár: Die Eisenproduktion 
101.    

76 DL 17180.    
77 DL 17664., 17666.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai tör-

ténete 381-382.    
78 DF 258968., 258969.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai 

története 386-387.    
79 Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története 105. 2. jegy-

zet. Mátyás 1476-ban a gömöri nemeseknek azt üzente, hogy a Cset-
neki János és Szapolyai Imre között – a dobsinai rézbányák ügyében – 
folytatott perben a megidézettek tanúvallomást tenni jelenjenek meg, s 
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századforduló sem vetett véget. 1509-ben Szentgyörgyi Péter or-
szágbíró és erdélyi vajda fordult Csetneki Miklós panasza tárgyá-
ban a jászói konventhez. Eszerint Szapolyai János parancsára an-
nak familiárisai a Dobsina határain belül lévı Vashegy és Acél-
hegy nevő helyrıl tíz lovat hajtottak el, továbbá Dobsina határából 
egy nagy részt Szapolyai Oláhpatak nevő birtokához csatoltak, sıt 
Dobsina lakóit eltiltották a panaszos bányáinak a mővelésétıl.80 
     Ebbıl a rövid felsorolásból is látszik, hogy a nyugodt munka 
két alapvetı feltétele, a jog- és a közbiztonság nem mindig volt 
adott a Csetneki I. László halála utáni idıszakban, ami egész biz-
tosan nem vált a város fejlıdésének javára. A probléma gyökere 
abban rejlett, hogy 1326-ban még nem volt világos, hogy Csetneki 
Lászlónak testvérei milyen értékes területeket engedtek át, s hogy 
a középnemesség felsı részéhez tartozó Csetneki család a fıúri 
Bebekekkel és Szapolyaiakkal szemben birtokait nem volt képes 
hatékonyan megvédeni. 
     A dobsinaiak másik problémája abból származott, hogy a bá-
nyamőveléshez szükséges tıkének minden bizonnyal egy tetemes 
hányadát a város vállalkozói nem tudták elıteremteni, és így külsı 
tıke bevonására kényszerültek, ami óhatatlanul függıségi viszo-
nyok kialakulását vonta maga után. A szepesi városok közül fıleg 
a Dobsinához közeli Igló érdeklıdött az ottani bányászat iránt. Az 
iglóiak dobsinai térnyerésének legkorábbi emléke Zsigmond király 
1408. március 6-i oklevele, melyben az iglóiak panaszára reagál, 
miszerint Csetneki Miklós, János és Zsigmond a hámorok után (de 
loco vulgo hamor appellato) újonnan kitalált, törvénytelen fizetsé-
get kérnek. Zsigmond válaszában értesítette Iglót, hogy az ilyen 
követeléseket már megtiltotta, így ık se teljesítsék azokat.81 Az 
ügy hátterét a szepesi káptalan 1408. október 18-án kiállított okle-
vele világítja meg. Eszerint Besteller György iglói bíró a maga és 
Igló közösségének a nevében Csetneki Jánost, Miklóst, Lászlót és 
Zsigmondot mentesítette az általuk okozott károk és elkövetett 
                                                                                             

ne hivatkozzanak arra, hogy ezt a Szapolyai Imrétıl való félelmükben 
mulasztják el. (DL 45641.)    

80 DL 21945.    
81 ZsO II/2. 5971. sz.    
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jogtalanságok következményei alól, melyek miatt a király elıtt 
panaszt tettek ellenük. A panasz visszavonásának oka az volt, 
hogy az iglóiak a dobsinai vasércet szabadon, urbura és minden 
egyéb járulék fizetése nélkül használhatták és birtokolhatták, s 
hogy az arany-, ezüst-, réz- és higanyércet az urbura megfizetése 
után bárhova szabadon elszállíthatták.82 Így az ügybıl gyıztesen 
Igló, vesztesen a Csetneki család és Dobsina került ki. Az utóbbi 
kedvezmény azt is jelentette, hogy az ércek – legalább egy részé-
nek – feldolgozását és kereskedelmét is az iglóiak végezték. Az 
iglói befektetıknek sikerült tartósan megvetni a lábukat Dobsinán. 
Ennek jele, hogy Besteller György kérésére a szepesi káptalan 
még 1419 szeptemberében is átírta az október 18-i oklevelet.83 
     Nagyon beszédes az iglói bíró neve is, a „Steller” szó hámorost 
jelent,84 s György iglói bíróról tudható is, hogy bírt hámorral Dob-
sinán. Az ı nevét viselı hámort még a 15. század második felének 
derekán is említették az oklevelek. Több 1466-ból származó forrás 
is megırizte annak emlékét, hogy a Gölnic folyón mőködı „Gywrgh 

                                              
82 ZsO II/2. 6373. sz.; DF 280799. „prefatus magister Johannes in sua, 

Nicolai, Ladislai, fratrum suorum carnalium necnon Sigismundi filii 
Georgy de dicta Chitnuk condivisionalis personis montana ferri, wlga-
riter eysensten appellata in metis possessionis eorum Dobsina libere et 
sine ... solucione urburarie aut aliqualis alterius dacionis ... solucionis 
exactione uti, frui et possidere dimisissent et quod montana aurea, ar-
genta seu cuprea et mercurea, que temporis in processu in eisdem me-
tis ipsorum Dobsina invenirent aut inventa essent, persoluto censu ur-
bure, quo ipsorum placuerit voluntati deportare possent et valerent 
annuissent.”    

83 ZsO VII. 987. sz.; DF 280799.; 1420 körülre az iglóiak dobsinai be-
fektetései már állítólag olyan szintet értek el, hogy fontolóra vették 
egy Dobsinára vezetı út építését. A vállalkozáshoz 1419-ben Münnich 
Sándor szerint Csetneki János is csatlakozott, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy a gömöri bányavidék egy jelentıs része iglói befolyás 
alá került. (Münnich: Igló királyi korona- és bányaváros 177-178.); Az 
még tisztázásra vár, hogy a Bebekek dobsinai foglalásai miként hatot-
tak az iglóiak ottani befektetéseire.    

84 Heckenast: A magyarországi vaskohászat 79., Vozár: Die Eisenpro-
duktion 103-104.    
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steller” hámorát elfoglalták a Pelsıci és a Vámosi Bebekek.85 
1470-ben Pelsıci Bebek György és a Csetnekiek között megegye-
zés született Dobsina, a néhai Steller György hámora, valamint a 
hozzá tartozó bányák ügyében.86 1475-ben pedig Mátyás intézett 
parancsot Gömör megyéhez és a budai káptalanhoz, mert három 
évvel korábban Pelsıci Bebek György ismét elfoglalta azt a vas-
zúzót, melyet egykor a néhai Steller György iglói polgár tartott a 
kezén.87 
     Az iglói városi könyv egyik 1447. évi bejegyzése arról tudósít, 
hogy Simon felesége, Orsolya asszony Dobsináról férje üzlettár-
saival megegyezést kötött. Ennek értelmében Lengyel Lászlónak 
40 vörös aranyat kell adnia aranyban, pénzben vagy áruban. A 
dobsinai bíró és tanács viszont igazolta Igló városa felé, hogy Or-
solya férje másik üzletfelének, Gerstner Jánosnak négy arany kivé-
telével aranyban már mindent kifizetett.88 Ez is a Dobsina és Igló 
közötti gazdasági érintkezés tanúja. 

                                              
85 DL 16369.; DF 258972., 258973.; Wenzel: Magyarország bányásza-

tának kritikai története 379.; Mikulik:  A bánya- és vasipar II. 494-
495.; Heckenast: A magyarországi vaskohászat 42.    

86 DL 17006. „Item Dabsina cum suis metis ac maleum condam providi 
viri Georgii Steller"    

87 DL 17664., 17666.; Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai tör-
ténete 381-383.; Heckenast: A magyarországi vaskohászat 42-43.; 
Mindkét oklevél tévesen azt állítja, hogy a néhai Steller György az 
1475-ben panaszt tevı Csetneki László engedélyébıl bírta a kérdéses 
hámort. Besteller György a 14-15. sz. fordulóján élt. Korának egyik 
legtekintélyesebb iglói polgára volt, a 15. század elején gyakran volt 
bíró, illetve esküdt. (Das Stadtbuch von Zipser Neudorf 33., 41-43., 
52-54., 64., 99., 102., 122-123., 127-129., 139. sz.; Münnich: Igló ki-
rályi korona- és bányaváros 190.; ZsO II/2. 6373. sz., DF 280799.) 
1417-ben társaival együtt az iglói tanácstól bányamővelési jogot kapott 
(Das Stadtbuch von Zipser Neudorf 123. sz.; ZsO VI. 1321. sz.), de 
nemcsak a bányászatból élt, nevét megtaláljuk az iglói nagykereske-
dık között is. (Münnich: Igló királyi korona- és bányaváros 135-136.)    

88 Das Stadtbuch von Zipser Neudorf 179. sz. „dy ... fraw Vrsula, dy Sy-
monyn von der Thopscha, sich hat vorricht myt yres mannes frunde 
wm yren tele des anfals myt Lasla Polnern wnd myt Hannes Gerstnern 
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     Az iglóiaknak a dobsinai bányászatban való szerepvállalására a 
15. század második felébıl is van példa. 1475. október 13-án Má-
tyás intézett parancsot az egri káptalanhoz a Csetneki János nevé-
ben elıtte tett jelentésbıl kifolyólag, miszerint Pelsıci György 
pelsıci jobbágyait Dobsina birtok határához küldte, ahol azok a 
panaszos azon rézbányáit, melyeket a felperes engedélyével An-
dresmal iglói polgár és egy Zimmermann nevő dobsinai lakos mő-
veltek, a maga számára elfoglaltatta.89 A káptalan október 25-én 
értesítette a királyt a határosok, valamint Gömör, Borsod, Nógrád 
és Torna megye nemesei körében tartott tudományvétel eredmé-
nyérıl.90 
     Igló, tágabb értelemben a Szepesség, Sáros és Hont megye, 
illetve a dobsinaiak közötti üzleti kapcsolatok a 16. századból is 
adatolhatóak. 1515. május 13-án a dobsinai városi tanács felkérte 
az iglóit, hogy a Dobsinán elhunyt Walach Jankó tartozását annak 
testvérén hajtsa be.91 1542 júliusában Dobsina intézett levelet Ig-
lóhoz az iglói Demeter és Roschwancz Gergely közti tartozás tár-

                                                                                             

also, das zy Lasla Polnern zal gegeben vor alle sache wnd vor alle gu-
ter, weglich wnd onbeweglich, boben erden ader wnder der erden, wo 
sy dy guter hat, zal dy obengedochte fraw geben XL rot golden an 
golt, an gelt, ader an war, wy sy das beczalt... alzo hat wns der richter 
Errbis wnd der rot von der Thopscha bekant, das sy Gerstnern hat bec-
zalt bys auff IIII golden in golt.”     

89 DF 258969. „prefatus Georgius Bebek …. missis et destinatis … joba-
gionibus suis in opido Pelsewcz commorantibus ad territorium dicte 
possessionis Dobsyna, ibidem fodinas cupri ipsius actoris, quas nunc 
circumspecti Andresmal, civis de Iglo et Nykel Czemerman in eadem 
Dobsyna commorans ex annuencia dicti actoris colerent et laborarent, 
pro se indebite … occupari fecisset”; Mikulik: A bánya- és vasipar II. 
619., 495. 

90 DF 258968. 
91 DF 280882. „Den ersamen und weisen herrn der Stadt Iglo ... sal dezer 

brieff” „euch ... bekant, das der Jancko Walach bey uns vorscheyden 
ist, der dan ist schuldig blyben dem Colbel Greger in octh phennigk, 
das seyn bruder wol wissent ist, und hat sich vor uns vorsprachen unnd 
bekant, dem gnanten Colbel Greger gerecht zcu werden unnd genug-
sam thun vor eyn solch gelth.”; Illéssy: Igló ... levéltára 35.    
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gyában.92 1546. október 24-i kelettel pedig a rozsnyói városi 
könyv tartott fenn egy Dobsinát is érintı feljegyzést. Ebben a 
rozsnyói városi tanács tudtul adta, hogy urai megbízásából megje-
lent elıtte a boroszlói Riebe György (Jörg), és arra kérte ıket, 
hogy a lıcsei Feigel János adóslevelét másolják be a városi 
könyvbe. Ennek tanúsága szerint Feigel János elismerte, hogy Kro-
mayer Jeremos és Hornyg Bertalan boroszlói, valamint Falkner 
Heinrich gdański polgároknak 13.900 guldennel adósa, s emiatt 
nekik minden ingó és ingatlan vagyonát zálogba adja. Ezek között 
volt több lıcsei és rozsnyói ingatlan mellett egy dobsinai bánya 
is.93 Az 1550-es években a bártfai Eck Bálintnak voltak komoly 
dobsinai ingatlanai, melyek között hutát, hámort, rézbányát, sörfı-
zıt és malmot egyaránt találunk.94 1553-ban Dobsina egy – Lıcse 
és Igló között felmerült – viszály kapcsán azt állította, hogy a két 
város között II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt a tizenharmad 
miatt nem volt konfliktus, hanem annak ügyében megegyeztek.95 
Ugyanebben az évben a selmecbányai kovácsok részére többek 
között dobsinai acélt tartottak raktáron.96 Egy 1584. évi tanúkihall-
gatásból az tudható meg, hogy az iglói Sontag Kristófnak már 40 
évvel korábban is volt dobsinai hámora.97 
     Ezek alapján komoly valószínőséget kell tulajdonítanunk an-
nak, hogy a 15-16. század folyamán – esetleg már korábban is – 
jelentıs mennyiségő szepességi, fıleg iglói tıke áramlott Dob-
sinára, ami ugyan segítette az ottani bányászat fellendítését, ugyan-

                                              
92 Illéssy: Igló ... levéltára 37.    
93 DF 286515. „Das pergwerk in der Topsche in dem ganczen Rosental”; 

Mikulik szerint ez „rózsavölgyi elend” néven rozsnyói bánya volt 
(Magyar kisvárosi élet 43. 2. jegyzet). Ebben bizonyosan tévedett. 
Dobsina nyelvtanilag ugyanis nınemő. Lux: Der Name der Stadt 118., 
121.    

94 Heckenast: A magyarországi vaskohászat 99.    
95 Illéssy: Igló ... levéltára 39.    
96 Heckenast: A magyarországi vaskohászat 109.    
97 Ila II. 219. 25. jegyzet; A 16. század második felébıl fennmaradt több, 

Dobsina által Lıcsének címzett levél. (Hajnóci: Lıcse ... levéltárának 
tartalomjegyzéke 207. sz.)    
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akkor azt is eredményezte, hogy a bányászatból származó jöve-
delmek egy minden bizonnyal nem kis része elkerült a városból. 
Hasonló okokból lehetett káros Dobsina számára, hogy nem töltött 
be rezidenciális funkciókat, így az ott képzıdött nyereség Cset-
nekre vagy éppen a Bebekekhez vándorolt. 
     A dobsinai fémtermékekre már a középkorban is nagy volt a 
kereslet,98 s az egyik felvevıpiac, Lengyelország nem is volt túl 
messze. Az út azonban Szepes megyén keresztül vezetett, ahol 
Lıcse, Késmárk és Igló is árumegállító joggal rendelkeztek, de a 
Kassa irányába haladó dobsinai kereskedıknek sem volt könnyebb 
a helyzete. Ez Dobsina esetében is azt jelentette, hogy az árumeg-
állító jogban testet öltı kereskedelmi dominancia beszőkítette a 
város lehetıségeit, s a kereskedelmi haszon egy tetemes része 
ismét csak más városoknál maradt. 

 
Összefoglalás 

 
     Dobsina természeti adottságainak és az ennek következtében 
kapott privilégiumoknak köszönhetıen jó alapokkal rendelkezett a 
városi fejlıdés terén, s a 14. század elsı felének végén alapított 
település hetven-nyolcvan év múlva már mezıváros és országos 
vásárral rendelkezı bányászati központ lett. Adottságait azonban 
nem tudta teljesen a maga hasznára fordítani, aminek oka a Bebe-
kek állandó jogsértı magatartása következtében jelentkezı birtok-
jogi és közbiztonsági bizonytalanságban, valamint a szepesi vá-
rosok – fıleg Igló – túlzott gazdasági befolyásában keresendı. 
     Dobsina központi helyként a középkor végére tíz pontot ért el, 
aminek alapján az átlagos mezıvárosok csoportjába sorolandó.99 

                                              
98 Egy szakirodalmi adat szerint Dobsinán harangöntık éltek. Ez fejlett 

fémfeldolgozásra utal, de sajnos a hivatkozott dolgozat a dobsinai ha-
rangöntıkkel kapcsolatban konkrétumokkal nem szolgál. (Pajdussák: 
Szepesmegye középkori ércöntvényei 22.)    

 99 Dobsina centralitási pontjai az egyes kategóriák szerint: IV. l p., VIII. 
3 p., IX. 3 p., X. 3 p. Dobsina eddigi adataink szerint nem rendelkezett 
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Ez az értékelés számunkra – Dobsina bányászati jelentıségének 
ismeretében – némileg alulértékeltnek tőnik, s egyrészrıl egész 
biztosan a forráshiányra vezethetı vissza.100 Másrészt azonban a 
fejlıdést gátló tényezıket is fel kell ismerni abban, hogy Dobsina 
az elızetes várakozásunknál mindenképpen alacsonyabb pontszá-
mot kapott.101 
     Egy, a 16. század második felébıl való adat azt valószínősíti, 
hogy a dobsinai bányászat valamikor a század folyamán bizonyos 
mértékő hanyatláson ment keresztül. Egy 1584-ben tartott tanúki-
hallgatás szerint mintegy 40 évvel korábban Dobsinán a bányászat 
még virágzott,102 ami a késıbbiekben bekövetkezett negatív fordu-
latra enged következtetni. 

 
Rövidítés- és irodalomjegyzék 

 
Anjou = Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Ande-

gavensis. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula I-VII. Bp. 1878-
1920. 

AOkl. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore re-
gum Andegavensium illustrantia. Szerk. I-VI. Kristó Gyula, VII. 
Blazovich László, Géczi Lajos, VIII-IX. Blazovich László, X. 
Blazovich László, Géczi Lajos, XI-XII. Almási Tibor, XXIII-XXIV. 
Piti Ferenc. Bp.-Szeged, 1990-2001. 

Buza: Tilos a vas a töröknek = Búza János: Tilos a vas a töröknek! Gö-
mör megyei vas a Duna-Tisza közén. = Tanulmánykötet Heckenast 

                                                                                             

exemptioval, a IV. kategóriában plébánosválasztási és tizedszabadsága 
miatt adtunk pontot.    
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sok közötti településhierarchia felállítására. Ebben a 6-10 pontot elérı 
helységek az átlagos mezıvárosok és a mezıváros jellegő falvak kate-
góriájába kerültek. (A szerkesztı.) 

102 Ila II. 219. 25. jegyzet    
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