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K i n c s t á r 

 
 

Az első magyar nyelvű, statisztikai szemléletű  
áttekintés Magyarország bányászatáról 

 
TÓTH ÁLMOS 

 
„Olly tökéletes munkát ne várjon tőlem sen-

ki, a’ mellyben semmi hiba nem találtatik. 
Azon Geographus és Statista még nem szü-

lettetett, a’ ki munkájában hibákat nem ejtett 
volna. […] Hibáztak, akik előttünk írtak (a’ 
nagy Bél Mátyás is), hibázunk, a’ kik most 

írunk (a’ Recensensek is), hibázni fognak, a’ 
kik utánnunk fognak írni.” 

 
Magda P., 1819. XI. 

 
     Előbeszéd. Könyvtáram egyik dísze (néhai dr. Dénes György 
geográfus ajándékaként) Magda Pál: Magyar országnak és a határ 
örző katonaság vidékinek leg újabb statisztikai és geográfiai leírá-
sa című műve (Pest, 1819). Többedik olvasgatása közben jöttem 
rá, hogy a munka a 19. század eleji magyar bányászattörténetnek 
(is) gazdag, de szakmánk által nem idézett tárháza. Nem szerepel a 
neve sem a Magyar bányászat évezredes történetében (MBÉT), 
sem Izsó Istvánnak a sorozat negyedik kötetét adó bibliográfiai 
összeállításában. A 19. századi bányászati irodalomban sem leltem 
a műre vagy szerzőjére vonatkozó utalást. A MBÉT vonatkozó I. 
kötetének (1997) az 1711-1867 évek bemutatását célul tűző feje-
zete1 a század első évtizedeiről szinte nem szól. Magda könyve pe-
                                                           
1 Zsámboki László: Bányászat a szatmári béke és a kiegyezés között 

(1711-1867). In: Magyar Bányászat Évezredes Története 
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dig bőven tartalmaz bányászati statisztikai adatokat pont e korból. 
Sőt számos olyan előfordulás- (pontosabban többnyire község-) ne-
vet is találhatunk a műben, amelyek az MBÉT vonatkozó összeál-
lításában2 nem szerepelnek. Ez arra ösztönzött, hogy szakmánk szá-
mára fölmutassam a hozzávetőlegesen A/5 méretű, majd 600 olda-
las, ma már alig hozzáférhető mű bányászati és geológiai vonatko-
zású részeit.             
     Ki volt Magda Pál? Művének  címlapján így ír magáról: „A 
Sopronyi Evang. Fő Oskolában Philosophiát, Statistikát, és Histo-
riákat Tanító”. Magda még életében lexikoni címszó lett. Az első 
magyar általános lexikon, a Közhasznú Esmeretek Tára (1831-33) 
közel egyoldalas életrajzát adja. Amit ebből kiemelnék, hogy nem 
sorolja be őt az általa művelt több tudományág képviselőjének sem, 
a „haza egyik érdemes tudósának” nevezi. A szócikkből mindösz-
sze egyetlen mondatot idézek: „jelenleg a’ sáros nagy pataki col-
legiumban a természet történetének [s más] studiumoknak profesz-
szora.” Ide kívánkozik a kortárs tudós, Bitnitz Lajos „A magyar 
nyelvbéli előadás tudománya” (Pest, 1827) művének 252. oldalán 
írott megjegyzése, miszerint a természetleírást hibásan nevezik ter-
mészethistoriának. Életrajzát a Magyar Életrajzi Lexikonból vet-
tem át: „Magda Pál (Rozsnyó, 1770. jun. 29. – Sárospatak, 1841. 
júl. 23.) tanár, statisztikai író, az MTA l. tagja (1834). Tanulmánya-
it Késmárkon és Pozsonyban végezte. 1792-től 1794-ig a jénai egye-
temen folytatta. Hazatérte után Csetneken, majd Lőcsén, Beszter-
cebányán, Sopronban és Karlócán tanított. 1825-től a sárospataki 
kollégiumban, 1830-tól a szarvasi gimnáziumban tanár. 1838-ban 
nyugalomba vonult. Több értekezése jelent meg a Felső-Magyar-
országi Minervában. Fő művei: Magyarországnak és a határőrző ka-
tonaság vidékének legújabb statisztikai és geográfiai leírása (Pest, 
1819; német nyelven Lipcse, 1832); A mezei gazdaság philosophi-
ájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó gazda (Sárospa-
tak, 1833). – Irodalom: Székács József: Emlékbeszéd M. P. levele-
ző tag felett (Akad. Évkönyv, 1846); Pápai Béla: M. P. életműve (Tört. 

                                                           
2 Kun Béla, 1997. A bányászattal kapcsolatos helységek jegyzéke, p. 668-

681. 
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Statisztikai Közl. 1958. 3-4. sz.); Pápai Béla: M. P. (Statisztikai Szem-
le, 1965. 2. sz.)”  

 
 

 
1. kép. Magda Pál Síremléke a nyíregyházi ún. Északi temetőben. (2011-

ben3 a Nemzeti Sírkert részben még épségben látható volt. A felvételt 
Bácskainé dr. Pristyák Erikától, Nyíregyházi Főiskola kaptam.) 

 
     Az említett Közhasznú Esméretek Tárán kívül számos lexikon 
szócikkel tiszteli meg. Ezek részben ismétlik egymást, részben 
pedig pontatlanul írnak szerepéről és jelentőségéről. A Pallas föld-

                                                           
3 http://nyirvave.hu/index.php?option=com_content&view=article&id= 
  102:vedelemre-javasolt-sirok-az-eszaki-temetben&catid=1:frisshirek 
  & Itemid=50 
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rajzi íróként, Az Új Magyar Lexikon (1959-1962) tanárként, föld-
rajzi íróként említi, s hibásan közli nevezett fő művének kiadási 
évét. A Magyar Néprajzi Lexikonban (1980) is van őt bemutató szó-
cikk, néprajzi-etnikai adatai miatt; a Magyar Életrajzi Lexikon (1983) 
szerint: tanár, statisztikai író; az Akadémiai Kislexikon (1990) szó-
cikkében statisztikai író, tanár, az MTA tagja, a leíró jellegű sta-
tisztikai irányzat képviselője. Az Encyclopedia Hungaricában (1994) 
nem leljük a nevét, amint a Magyar Tudóslexikonban (1997) és a 
Britannica Hungaricában (1998) sem. A Magyar Nagylexikon (2001) 
szerint is statisztikai író. Nem találjuk a nevét Hunfalvy János ha-
talmas művében (1865) 4 sem, amely III. kötetében önálló (II.) fe-
jezetet szentel „A magyar tartományok bányászati viszonyai” be-
mutatásának, mintegy 58 oldalon. A magyar történeti monográfi-
ák, például a Hóman–Szekfű-féle Magyar történet (1936), a tízkö-
tetes Magyarország történetének az 1790-1848 közötti éveket tár-
gyaló része (1980) is több alkalommal említik, de csak hazánk né-
pességének nemzetiségi megoszlása vonatkozásában. Megemlítem, 
hogy a magyar statisztika-történeti irodalomban több szerzőtől (pél-
dául Pápai Béla [1958, 1965], Horváth Róbert [1968] találunk 
magvas értékeléseket Magda Pálról. 
     Magda Pálról s művéről. Könyvében írja, hogy „egy igen ér-
demes hazafinak kérésére, ezen munkának írására ajánlottam ma-
gamat”, ez alighanem úgy értelmezhető, hogy valamely állami hi-
vataltól kapott megbízást, támogatást a mű megírására. S hozzáte-
szi: „nem bátorkodtam volna ezen nagy dologhoz hozzá fogni, ha 
sok és tiszta kútfejeim nem voltak volna, mellyekből meríthettem ha-
zám ismeretét”. S valóban, 42 nyomtatott irodalmi tételt és 4 tér-
képet (nevezett térképészektől) ad meg. Négy „szép” munkát „nem 
használhatott5”, s az irodalmi adatokhoz megjegyzésként hozzáte-
szi: „A’ számos kézírásokat, minthogy nem meríthet belőlük az ol-
vasó, nem említem.” Életéről művében maga mondja el, hogy az 
                                                           
4 Hunfalvy Pál: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása.  Pest, 

1865. Emich Gusztáv akadémiai nyomdásznál. 
5 Köztük C. Waldstein és Paulo Kietaibel egy művét. Magda könyvében 

kétszer szerepel e szokatlan formában a ma Kitaibelként ismert tudó-
sunk neve. 
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ország 7 megyéjében lakott, 22-ben pedig sokat utazott, s az ezek 
során látottak s „Hazánknak ama nagy érdemű festőji Görög, Lip-
szky és Karats segítségével elevenen képzelhettem magamnak az 
írás közben azokat, amellyeket Magyar országnak természeti álla-
potjáról írtam.” A szövegből világosan kitetszik, hogy Magda ki-
válóan ismerte nevezett térképészek, térképkészítők munkáit, min-
den bizonnyal tulajdonában is megvoltak térképeik. Hivatkozik (VI.) 
Kazintzyra (Kazinczy), de forrását nem adja meg. Ekként fejezi be 
586 oldalas, kb. A/5 méretű művét: „Sopronyban 22. jan. 1818. ha-
zámnak buzgó tisztelője, hív szolgája Magda Pál.” 
     A szerző „természettörténeti”, azaz természettudományi isme-
retei érthetővé teszik, hogy kiemelt figyelmet szentel az ország éle-
tében századokon át európai, sőt globális (az ő korában ugyan erő-
sen csökkent) jelentőségű bányászat bemutatásának. Az „értzek” 
mellett az egyéb hasznosítható kőzetek, sőt a drágakövek lelőhe-
lyeiről is jó áttekintést kapunk. Nem mondható ugyan kimondottan 
bányászati tevékenységnek, de számos helyen megemlíti az arany-
szemcséknek a folyók fövenyéből való kinyerését, azaz az arany-
mosást is.  
     A könyv Első Részében áttekintően bemutatja az Országnak ter-
mészeti állapotját, ezen belül Rövid Historiáját, fekvését, Magyar 
Országnak határjait, és szomszédjait, Nagyságát, A’ földnek ábrá-
zatját, a’ Folyó vizeket, Álló vizeket, Motsárokat, sárvizeket, Víztsa-
tornákat, Gyógyitó vizeket, Az ég mérsékletet, Termékenységét, Ter-
méseket, A’ Plánták Országát, Az állatok országát és Az ásványok 
országát. A Második Részben Magyar Ország’ lakosait (nemzeti-
ség szerinti bontásban), A’ Népnek számát, a Lakhelyeket, a Vallás-
béli külömbségeket, Külömbséget az élet’ nemére nézve, a Termesz-
tő kézi szorgalmatoskodást (benne A’ Földmívelést, a Bányászsá-
got, a Nemesítő szorgalmatoskodást (a mesterségeket), a Kereske-
dést (a bel- és külkereskedést), Az elmének pallérozását, az Osko-
lákat, Az tudományokat segítő és előmozdító eszközöket (múzeu-
mokat, gyűjteményeket), Az elme pallérozásának barometrumát 
(azaz a tudomány állását), a Civilisatiot. Erköltsi tökéletességet. A 
vallást (vallás-megoszlást). A Harmadik Részben Magyar Ország-
nak polgári állapotját. A’ Királynak személye, méltósága, jussai. A’ 
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Rendek ’s azoknak jussaik. Szabad Királyi Városok, ’s azoknak jus-
sai és kötelességei. A’ Parasztok. A’ polgári Kormányszékek és Igaz-
gatás (köztük a Bánya Törvény-szék). Törvények. 
 

 
 

2. kép. Magyarország ásványgazdagságának jelképes ábrázolása. Ké-
szült 1700-ban (Országos Széchényi Könyvtár. Domanovszky-féle Ma-
gyar művelődéstörténet, 1939-1942. Utánnyomás, 1990-1993, p. 236.) 

 
     A „Termések”-ről, azaz a termelvényekről6 összefoglalóan ezt 
írja könyvének 44-45. oldalán: „Olly mértékben és olly tulajdon-
ságokkal fel ékesítve adja a’ természet a’ Magyarnak mind a’ szük-

                                                           
6 Az ásványvízek megérdemelnének egy önálló  bemutatást, ettől most el-

tekintettem.  
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séges növényeket, mind az állatokat, mind az ásványokat, hogy illy 
bőséggel, illy sokféle és ritka jóságú termésekkel egy nemzet sem 
ditsekedhetik, ’s csak azértis, míg Magyarnak a’ mezei gazdaság-
ban, a Magyar országi Németnek és Tótnak a’ bányászságban olly 
nagy gyönyörűsége, vagy tán nagyobb is lészen, mint eddig volt, a’ 
természet javaira soha nem fog függni a’ Magyar Nemzet külső 
Nemzetektől, sőt inkább ezeket, példáol az Austriának Német tar-
tományait, magától függőkké teheti.”  
     Bitnitz Lajos (i. m.) megfogalmazásában a statisztika = ország-
leírás, amely „az országok’ politicai alkotását, belső ’s külső életek-
nek jelenkorbeli megjelenése ’s viszonyérdeklése szerént terjeszti 
elő.” A statisztika tehát akkor még mai szóval államleírás, állam-
tan. A 20. századi idézett lexikonok szóhasználata is tanúsítja, hogy 
a szó idézett jelentése lényegében feledésbe ment. Művét mai szak-
szóval államtani jelzővel illethetnénk. Magát a szerzőt pedig a kor 
szótárából vett, kissé archaikusnak ható, de a legújabbkori lexikon-
jainkban is használt statisztikus megnevezés helyett államtudornak 
nevezhetnénk.     
     Életrajzaiban, a lexikonokban is vannak utalások arra, hogy Mag-
da, miként nagy elődje, Schwartner is a statisztika ún. német „le-
író iskolájának” hívei voltak. Vért A.7 (1952) megfogalmazásában 
a statisztikai leíró iskola követői „Megvetéssel bántak a számok-
kal, és helyettük különböző alsó-, közép- és felsőfokú jelzőkkel igye-
keztek a nevezetességeket leírni.” Magda Pálról a bányászattal kap-
csolatban én ezt nem állítanám, hiszen számos helyről közöl ter-
melési adatokat. Az igaz, hogy – főleg a nemesércek értékelésé-
ben, a kor hangulatának (ld. 2. sz. kép) megfelelően – kétségtele-
nül érződik egyfajta eufória, túlzott remény, hogy azok ismét oly 
szerepet játszhatnak az ország gazdaságában, miként hajdanán.  
     Nem bányászat, nem természetrajz, de ezekhez kapcsolódó ér-
dekes ismeretként e részbe beépítettem néhány bekezdést.  
     Például az oktatási intézmények fejezetben olvashatjuk: „A Sely-
metz bányai Akademia: fundáltatott M. Theresia által 1760-ban. 
Nagy haszonnal és ditsérettel tanít 4 professor számos ifjuságot (prac-
                                                           
7 Vért András (1952): Schwartner Márton. = Statisztikai Szemle, 33. évf. 

1952. 6. sz. 487-493. old. 
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ticánsoknak neveztetnek) Chemiát, Metallurgiát, az erdő tenyész-
tésnek tudományát, Mechanikát, Hydraulicát, a’ bányászság tudo-
mányát, a’ bányászi Just és számtartás tudományát. Egy Professor 
1809-től fogva tanítja a’ Logicát, Metaphysicát és Phísicát, ezek-
nek tanulására 3 esztendő rendeltetett. A’ praxis tart 1 vagy 2 esz-
tendeig. Ezen szép és igen virágzó Akademiának Europán kívül is 
igen nagy híre van.”  
     A Bányászati igazgatás fejezetben találjuk: „A polgári Kormány-
szék és Igazgatás” fejezet XI. cikkelye alatt megemlíti a Bányász 
Törvényszékeket: „1. A’ Selymetzi  Fő Bánya Törvényszék 2. A Szo-
molnoki Kerületbéli Bánya Törvény Szék. 3. A Bánátusi Kerületi 
Törvény Szék. 5. Ezektől függnek a’ városbéli alsóbb Bánya Tör-
vény Székek (Substitutiones judiciorum montanorum). Kerületbeli 
Bánya Törvény Székektől fellyebb vitetnek a’ perek a’ Királyi és 
Septemvirális8 Táblára.”  
     A’ Fenséges Királyi Udvari kamara. Királyi jövedelem fejezet-
ben szól a bányajövedelmekről: „A’ Bányák ’s azokból folyó jöve-
delmek a’ Selymetz Bányai Fő Kamara-grófi Hivatalnak, ’s más 
efféle attól függő intézeteknek gondviselésekre vannak bízva. Ezek 
1-ször a’ Szomolnokon lévő Bánya dolgokra és a’ pénzverésre ügye-
lő Királyi Fő Inspectorátus. 2-szor Nagy Bányán lévő ugyan olly 
Fő Inspectoratus. 3-szor a’ temesvári Bánátusban lévő Tekintetes 
Királyi Bánya Directio. 4-szer a’ Körmötz Bányai Kamara. 5-ször 
a’ Körmötzi pénzverő Tisztség. 6-szor A’ Besztertze Bányai Kama-
ra. 7-szer a’ Szomolnoki Fő Inspectoratus alatt van a’ Sóvári fő 
Só Hivatal. 8-szor ezen fő Inspectoratusok és Directiok alatt van-
nak a’ városokban lévő Bányász Hivatalok. 9-szer a’ Mármarosi 
Kerületben lévő Fő Bányász és Só-inspectoratus. Ezen hivatalok 
nagyobb részént a’ felső Bétsi Udvari Kamarától függnek, a’ Sely-
metz bányán lévő Fő Kamara-Grófot kivévén, a’ ki mint Királyi 
Comissarius, a’ F[elséges?] Magyar Királyi Kamarától függ.”        
     E néhány mondatból, de még inkább, ha olvassuk művét, vilá-
gosan kitetszik, hogy Magda Pált nem alaptalanul nevezték föld-
rajzi írónak. Magda méltán mondta könyvét geográfiai leírásnak, s 
joggal tarthatjuk őt geográfusnak, azaz a földfelszín tudományos 
bemutatójának.  

                                                           
8 Hétszemélyes királyi tábla. 
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3. kép. Magda Pál könyvének címoldala. 
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     Az alábbiakban könyvének bányászati-ásványtani vonatkozású 
részeit megyénként, a termények fejezetekben foglalt, illetve egye-
bünnen való mondatokat szerkesztettem egybe. 
     Megjegyzések. A szövegen néhány vonatkozásban apró módo-
sításokat végeztem. Ezek: a rövidítéseket, pl. például Magy. or-
szág = Magyarország; Sz. K. = Szabad Királyi stb. föloldottam. 
Esetenként pontokat, vesszőket helyeztem el. Néhány helyen a ma 
már nem vagy alig érthető régies szavak mai jelentését is megad-
tam a szó után szögletes zárójelben. Egyebekben az eredeti helyes-
írást meghagytam, például illyen, Selymetz stb. A nem feltétlenül 
szükséges mondatrészeket elhagytam, ezt így jelöltem: […]. Meg-
jegyzem, hogy a könyv, s ebből adódóan szövegközlésem helyes-
írása sem teljesen konzekvens. Ez származhat a szerző következet-
lenségéből, de lehet nyomdai eredetű is – nem egységesítettem. 
Könyvében számos helyen szerepeltet ma már ásványnak nem te-
kintett képződményeket, például márvány, mészkő, kőszén. Termé-
szetesen ezeket is átvettem.   

 
&. 13 [helyesen 12]. c. A’ Ásványok Országa 

I. Értzek  

     „Arany. Mexico és Peru után Erdélyben, ez után Magyar Országban 
ásattatik ki leg több arany az egész világon. Erdélyben 2000-2500 marka 
(1 marka fél font) avagy 10-12 mázsa; Magyar Országban pedig 1600 
márka, az az 8. mázsa (1 marka arany betsültetik jó pénzben 366 Rfra 
[rhénusi forintra]). Ezen arany ásattatik főképpen Körmötz Bányán Bars, 
Bótzán Liptó-Selymetz B[ányán] Hont- és Nagy Bányán Szathmár Vár-
megyében; kevesebb Magurkán Lipto – Uj Bányán Bars – Béla és Baka 
Bányán Hont Vármegyében. A Körös, Duna és Dráva folyóknak fövenyé-
ből is mosattatik arany. A’ Körmötzi arany legtisztábbnak, leg jobbnak 
tartatik. 
     1. Ezüst. Magyar Országban leg több ásattatik, u.m. 87000 marka 
avagy 435 mázsa; Erdélyben 5000 marka – 25 mázsa (1 marka jó pénz-
ben 25 Rfot9 ád). Az esztendőnként nyertt arany és ezüst többre betsül-
tetik 2 ½ milliom ftnál. De nints áldás utána. Az ezüst ásattatik az emlí-
                                                           
9 Rf = itt és a továbbiakban rhénusi forint. 
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tett helyeken kívül Besztertze Bánya, Zolyom – Német Oravitzán, Mold-
va Bányán, Dognátskán és Szászkán Krassó V[árme]gyében. 
     1. Réz. Siberiát és Americát ki vévén, az egész világon sehol sem ta-
láltatik annyi, mint Magyar Országban, t.i. 38-40,000 mázsa. Van gaz-
dag fekete réz értz is. Jóságára nézve tisztábbnak, jobbnak tartattatik a’ 
német réznél. Leg több ásattatik a’ Szepességben a’ Szomolnoki, Gölni-
tzi, és Iglai kerületben, esztendőnknt mintegy 130,000 Rf. nyereséggel 20-
24,000 (Gr. Battyáni szerint 26,000) mázsa tiszta réz. Krassó Vármegyé-
ben Orovitza, Moldava, Dognátska, Szászka és Német Gladna helységei-
ben mint egy 7000 mázsa. Ochtinán, Dopsinán, Felső Sajón, és Rhedo-
ván Gömör Vármegyében mint egy 1000 mázsa. Zólyom V[árme]gyében 
az Urvölgyében (Herrengrund) Tajován, Besztertze és Libet Bányán 3-
4000 mázsa. Rudnó Bányán [Rudabányán] Borsod, Szlatinán Márama-
ros F[első] és A[lsó] Metzenzéfen Abauj, Rézbányán Bihar, Borostyán-
kövön és Szalonakon Vas Vármegyében. – A’ Szomolnoki, Urvölgyi, Li-
bet Bányai és Szászkai tzémentviz után is, amelly a’ vasat rézzé változ-
tatja, egynéhány ezer mázsa rezet nyer az Ország. – Az esztendőbéli jö-
vedelem, amelly a rézből jön, betsültetik 3,900,000-4,000,000 rfra. [rhé-
nusi forintra] 
     1. Ón. Felső Magyar Országban és a’ Bánátban mintegy 16000 mázsa 
(Ferber 12,000-re becsülte). Tzin Magyar Országban nints, noha Tzino-
bányán kerestek. 
     2. Kényeső és tzinobriom találtatik főképpen Rosnyo és Alsó Sajó m. 
Gömör – Szlovinka Szepes Vármegyében, és Besztertze, Körmötz és Sely-
metz Bánya mellett.  
     3. Vas értz igen sok van Gömör Vármegyében, a’hol a’ Rosnyai, Tset-
neki, Jolsvai és Kis Honti völgyekben egyik hámor a másikat éri, ’s leg 
több készittetik. Sok produkáltatik Szepes, Liptó, Zólyom, nem külömben 
Borsod, Torna, Abaúj, Ung, és Máramaros, Bihar, Arad és Krassó Vár-
megyében is; a Dunán túl Vasmegyében. – Leg jobb vasnak tartatik Ma-
gyar Országban a Rima Brezói, Dopsinai, Iglai, és Diós Győri.  
     4. Piskoltz (antimonium) Rozsnyó mellett esztendőnként mint egy 2000 
mázsa (1802-ben 1950). Találtatik Dopsinán is, Körmötz és Selymetz Bá-
nyán, Malatzkán etc. 
     5. Kobált értz Dopsina mellett Gömör Vármegyében mint egy 1300-
1600 mázsa. 
     6. Tzinkértz Dogátskán és Szászkán (500 mázsa) 
     7. Egérkő (arsenicum) Dopsinán és Arany Idkán (100 mázsa) Mész-
festő értz, aranyfesték, festőréz (magnesium) etc.” 



 118

I. Savak 
 

     „1. Konyha só. Kimereíthetetlen kútfeje a’ kősónak Máramaros Vár-
megye; a főtt sónak Sóvár Sáros Vármegyében. Amott esztendőnként mint 
egy 1,000,000 mázsa hozattatik világosságra; itt mint egy 120,0000 má-
zsa főzettetik. Ezzel nagyobb részént a’ fel-föld, a’ Máramarosival, ré-
szént Erdélyi (Tordai) sóval is az alföld él, Thúrótz, Liptó és Árva Vár-
megyéknek szabad a közelebb lévő Lengyel (Wielitskai) sóval élni. Meg-
emésztetik Magyar Országban esztendőt által 1,300,000 mázsa.  
     2. Széksó (alcali fixum minerale; natrium) temérdek terem pest és 
Báts, Tsongrád, Tsanád, Békés, Bihar, Szabolts, Szathmár és Heves Vár-
megyékben és a Bánátban; Fejérvár Vármegyében, Egresi Sós tavakban 
a Fertő mellett Mosony Vármegyében találtatik bőven. Leg jobb van a’ 
Debretzeni pusztákban, a’ hol a’ lakosok nagy rakásokra öszve seprik, ’s 
a’ Debretzeniek a’ híres Debretzenyi szappanok készítésére használják. 
Maga Bihar Vármmegye gyűjthet esztendőnként 10,000 mázsát. 
     3. Tsuda só (sal mirabile Glauberi). Ha a’ széksó a’ galitz savanyú-
ságával elegyül, tsuda só lészen belőle, mellynek fel oszlató és gyengén 
hajtó egyszersmind hivesitő ereje lévén, az orvosok és betegek nagy hasz-
nát szokták venni. Ezt az előtt mesterségesen szokták készíteni, ’s a latját 
16 xron adták. De minekutánna Buda mellett 20 esztendő előtt, azután 
Fejér Várban is természeti tsuda só találtatott fel, 1 xra szállott az ára. 
Jó nagy darabokban is találtatik. 
     4. Salétrom (sal nitri) mindenütt elég találtatik, a’ hol az emberek és 
marhák mulatnak; legtöbb Szabolts, Bihar és Szathmár Vármegyének ki-
száradt motsáraiban, ’s több főzőházakban 7-8000 mázsa készíttetik.  
     5. Timsó (alumen) Parád mellett Heves, Beregszász mellett Beregh Vár-
megyében, Tokaj, Vissegrád és Soprony mellett a’ Brennhegyen. 
     6. Természeti vas- és réz-gálitzkő (vitriolum) Selymetz és Körmötz Bá-
nya, Szomolnokon, az Urvögyben, ’s más helyeken.” 

 
2. Drága kő és más nevezetes kövek és földek 

 
     „1. A’ különleges szépségű, külömbféle gyönyörű színeket mutató Euró-
pai téj- és fekete opál tsak Magyar Országban találtaik olly nagy töké-
letességgel, hogy gyakran a’ Nkti [?] betses Opál gyanánt is eladatott 
már. Találtatik főképpen a’ Vöröshegyen [Vörösvágáson] (Tservenitza) 
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Sáros Vármegyében. Nagyra betsültetik egész Európában. Az ugy nevezet 
Fa Opál is (oculus mundi) tsak Magyar Országban van.  
     2. Kaltzedon üres kristályokkal Selymetz Bánya tllyes kristályokkal 
feső Bánya és Kapnikon; henger formában; gyakra piskoltzal együtt Kör-
mötz Bánya mohhal egyvelesen Lehotánál Bars Vármegyében találtatik. 
Napnyugoti Rubint Hoth Vármegyében, Kishonthban, és Telki Bányán 
Abauj Vármegyében, Kristályos vagy tojás forma kővel. A’ melly Hiatzint 
Magyar Országban találtatik, nem egyéb, hanem Kristályos Kvartz, melly 
veres vas földdel (ochra ferri rubra) elegyes, melly is azt meghomályo-
sítja. Ugy a Magyar Amethist nem is egyébb, hanem tsak Amethist-kvartz. 
Találtatik Selymetzen; a’ ritkább viola-színű ugyan ott. Gránát a’ Bánát-
ba (Dognátskán), a Mátrán, Murány mellett sörl nemű Gránát tsak nem 
ezen helyen egyész Europában találtatik. – Az egyszerű, tarka és pántli-
kás jaspisok néha olly dabokban találtatnak, mint a’ kősziklák, ugy mint 
Selymetzen (veres jaspis)és Körmötz Bánya legszebb Toltsva mellett kü-
lönös szépségű és tisztaságú. Akhát Rokusz mellett Szepes Vármegyében. 
     3. Mészkő elég van mindenütt, a’hol hegyek vannak; sőt még a’ sík 
Kunságon is a’ Szabad Szállási Csan10-tava partjain. 
     4. Márványkő mindenféle színű sok helyeken, nevezetesen Komárom, 
Veszprém, Baranya, Gömör, Szepes és Liptó Vármegyében; fekete szép 
márvány Abauj és Bihar Vármegyében; fekete szép tsikokkal ugyanott. 
Gypsz, alabástrom sok találtatik; tseppkő Detrekő mellett; tűzkő Torna ’s 
más Vármegyékben; feslő kő Borsod Vármegyében; malom kő Bars és 
Szathmár Vármegyékben. Kréta elegendő; sárga és fehér agyag tsak nem 
mindenütt; de kivált Bihar, Gömör, Nógrád, Honth és Komárom Várme-
gyében. Pallérföld, Kigyóföld petsétes agyag, Kallós föld – Asbest Gö-
mör Vármegyében, és a’ Bánátban. Daráskő sok helyken; tajtékföld és 
tajtékkő a’ Kárpáton.” 

 
3. Tűz kapós ásványok 

 
     „1. Kőolaj (petroleum) Szepes, Bihar, Sáros, Heves és Szala Vármegyé-
ben.  
     2. Turfa (enyves gyep, torf) sok helyeken találtatik, de kivált a’ mo-
tsáros térségeken, mellyeken a lakosok fa nélkül szűkölködnek, nevezete-
sen a Hanságban, a’ Tiszán tú és a’ Bánátban, nem külmben Fejérvár, 

                                                           
10 Szabadszálláson nem leltem Csan-tavat, viszont Csaj-tó van a környé-

ken. 
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Veszprém, Szepes Vármegyékben, mellyekben már is kezdenek élni vele 
a’ lakosok.  
     3. Kőszén sok Vármegyékben: most legtöbb ásatik a Brennhegyen Sop-
ron mellett (mellyről többbet Sopron Vármegye leírásában) találtatik Vas, 
Szala, baranya, Tolna, veszprém, Esztergom, Pest, Krassó, Bihar, Mára-
maros, Ugotsa, Sáros, Szepes, Gömör, Borsod, Nógrád, Zólyom, Bars, Thu-
rotz és Árva Vármegyékban. A fának fogyatkozása később, hamarább 
kénszeríteni fogja Magyar Ország lakosait ezen elrejtett nagy és betses 
kintsnek felkeresésére, ’s haszon vételére.  
    4. Természeti büdös követ találhatni sok helyeken, nevezetesen Sop-
rony és Vas Vármegyében.” 

 
IV. rész. 

Magyar Országnak föld leírása különösen 
 

 I. Titulus.  A’ Magyar Vármegyék szerint  

     &. 36. Pozsony Vármegyében nem említ ásványok országából való 
terményt.  
     &. 37. Nyitra Vármegyében „Bél Mátyás az aranynak Tsávoj körül 
talált nyomairól is tészen említést, de hihetőbb, hogy Privigye és Kör-
mötz Bánya közti hegyeken szerentsével lehetne ezen szomjúhozott értzet 
keresni. Val11 Bella mellett lévő ón bányában az időnek mostohasága mi-
att dolgozni meg szűntek. Kréta12 Banka (Pöstyéni) mellett van.” Egbel-
len „büdösköves13 feredő”. Miáva (Turától Nyugatra): „van kőszene” 
     &. 38. Trentsin Vármegye. „Zavada mellett valaha aranyat és ezüs-
töt ástak. Most a’ bányásznak egyész Vármegyébe dolga nints.” Ugyan-
akkor a városokat sorolva említi Lenitze-t „kőszén-bányával”. 
     &. 39. Árva Vármegye. Ásványokat, bányászatot nem említ.  
     &. 40. Liptó Vármegye. „Ásvány sok van, sok arany a Bótzai híres 
bányákban, melly Magy[ar] Országban legjobb, sőt az Arábiai arany-
hoz hasonlíttatik; továbbá a Szmrekovitza és Handliarka hegyekben. Ugyan 
itt ezüst is. Réz Rosenberg [Rózsahegy] körül. Piskolz [antimon] a’ német 
Liptskei, Lazistyei és deménfalvi hegyekben. Vas sok helyeken; kivált Ma-

                                                           
11 1898-ig Valaszka Bella, Bélapataka. Szlovákul Valaska Belá. 
12 Feltehetően kréta-kő. 
13 Jelezve a későbbi földgáz-előfordulást.  
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lu’sina körül. Veres föld  a’ Chotsnak tövében; jáspis és topáz a’ Király-
hegy tövében; és a’ Fekete Vág m. Sóvíz Hibbe mellett. Végtére sok gyó-
gyító kivált savanyu viz. Erről alább.” Városai bekezdésben: „Bótza […] 
nagy hírt, nevet szerzett ezen helységnek az arany-bányái, melyek most is 
meglehetős állapotban vannak. Az arany és értz-zuzó malom (Pochwert) 
és a’ kéneső segítségével huzattatik ki az értzből, ’s egy kis alma nagy-
ságú golyóbis formában Besztertze bányára, ’s onnét Bétsbe küldetik, 
nem nagy hasznokkal a’ bányákra sokat költő Urburariusoknak14.” Ér-
dekesség: „A’ Sztankováni savanyú víznek forrásában gyakorta olly gyán-
ta mézga találtatik, melly a’ borostyán kőhöz (succinum electrikum) igen 
hasonló. A’ Szentiványi temetőben elásott testek 100 esztendőnek elfo-
lyása után is rothadás nélkül találtatnak.”  
     &. 41. Thúrótz Vármegye. „Bányáik még Körmötz Bányának és az Urak-
völgyének szomszédságában sincsenek.” 
     &. 42. Zólyom Vármegye. „Legfőbb Kintsét, mellyel ditsekedhetik Zo-
lyom Vármegye, találja az ásványok országában. Az aranynak nyomába 
jöttek volt Jarában dél f[elől] Bótzától, sőt az Urvölgyében is, és a’ Je-
szenyei ’s Medzibrodó határon is, de arany bánya most egy sem virág-
zik; a’ mi az ezüsttel egyvelítve találtatik; alig érdemli az említést. Annál 
nagyobb figyelmet érdemel az ezüst, melly az Urvölgyében a’ Hermanetzi 
’s tajóvai hegyekben találatik. De leg jelesebb ásványa Zólyomnak a’ 
réz, melly bőven ásattatik is az Urvölgyében (a’ Zandbergen esztendőn-
ként mint egy 1200-1300 mázsa) és Tajován, tiszíttatik is sok réz olvasztó 
hutákban, s kerék formákra verettetik, és metszettetik réz hámorokban ’s 
más intézetekben (mind Beszterze körül) a’ szorgalmatosságnak nagy ele-
venségével. A Tzement réz is nevezetes, mellyről mindjárt többet. Vas kö-
vekkel tele vannak a’ Ronitzi, Libeth bányai, és Pojnoki hegyek, a’ völ-
gyek pedig vas olvasztó hutákkal és hámorokkal, hogy az északi hegyek 
közt lévőket elhallgassam. – Ón a’ Lehotai határban. Kéneső a Körmötz 
hegy oldalban; igen szép auripigmentum (büdös kővel egyvelített sárga 
egérkő, arsenicum) ugyan ott Tajova környékén; Zöldrézmész Berggrün, 
az Urvölgyében (110 mázsa esztendőnként kivitettetik Bétsbe). Bolus agyag 
az Ulmankai elhagyatott bányákban, Gálitzkő több helyeken. Minerális vi-
zek, mellyek köztt legnevezetesebb a’ Tzementvíz, mellynek eredete ez. A’ 
galitzkő savanyúsága feloszlatja a’ földben lévő rezet; ezt a’ földben be-
szivárgó víz le-mossa, ’s világosságra hozza, a’ hol hosszú tsatornákba vi-

                                                           
14 Urbura, vagy bányajövedelem, a kitermelt ércek után, az államnak fi-

zetendő illeték neve. Urburarius = bányavállalkozó, aki az urburát fi-
zette.  
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tetik. Ezen tsatornákba tétettetnek vas darabok, mellyeket minthogy gá-
litzkőnek nagyobb atyafisága (Bermandschaft) van a vashoz, mint a réz-
hez, ’s ezért is a’ vas által magához húzattatik, a’ gálitzkő savanyúsága meg 
emészt ’s a’ helyett a’ magával hozott merővé tétetett réz-részetskéket hagy-
ja maga után, és igy 3-4 hát múlva vas helyett rezet ád, mellyből meg ara-
nyozott poharak, iskátulyák, ’st. e.f. [s több efféle] edények készíttetnek 
[…] elmés felírásokkal.” 
     A Beszterce városról szóló fejezetben: „Beszertze mellett a’ Geognos-
ticusnak15 különös figyelmetességét érdemli az Urpin hegy, és erányában 
lévő Körmötzi hegynek Besztertze felé nyúló ágai, mellyekben bizonyos 
jelek vannak, amellyek arra látszanak mutatni, hogy ezen hegyek valaha 
össze voltak kötve, és hogy a Garam erőszakkal tsinált légyen útat ma-
gának.”  
     &. 43. Bars Vármegye. „Bars Vármegyének határjai köztt vannak hí-
res nevezetes hegyek, mellyek Magyar Orsz[ág]nak azon ditséretére szer-
zették, hogy egész Európában legjobb, ’s az Arábiaihoz hasonló arannya 
van.” A termések fejezetben: „Körmötz és Uj Bányán legfinomabb arany 
van egész Európában, de sokkal kevesebb mint valaha vólt. (Miolta az 
arany Magyar Országban papírosá válik16, ugy látszik, hogy ezen bo-
szonkodó Plutus jobban el rejtette ezen betses ajándékát). Az arannyal 
egyvelített ezüst, kevés réz és vas is van, és gálitzkő s.t. e.f. Malomkő Ge-
letnek mellett.”  
     &. 44. Esztergom Vármegye. „Értz helyett veres, zöld, és más külömb-
féle vegyes színű márványt17 ás Süttő mellett, kőszenet18 Sári Sáp, és Dö-
mös határában.” 
     &. 45. Hont Vármegye. A „Termések” fejezetben: „Az arannyal ele-
gyített sok ezüstben nagy áldozatot hoz a’ Hazának oltárára Hont vgye. 
Ásattatik a selymetzi Béla és Baka bányai hegyekben. A’ Körmötz Bánya 
ezüsttel együtt, melly sokkal kevesebb, 60.000 márka (300 mázsa) esz-
tendőnként. Valójában nagy ereje van a’ magyar hazának Hont várme-
gyében. Másutt kell meg esmérni azon módot, mellyen ezen erővel él a’ 
nemzet. Ón közönségesen ama nemesebb értzekkel elegyítve találtatik. 
Ezt a’ Selymetziek vala[ha] nem esmervén, ’s tudatlanságból az aranyat 
ezüsttel meg nem egyező értznek tartván, ahol találták, ott, nagy károkra, 

                                                           
15 Geognosia = földtudomány, geológia. 
16 Azaz papírpénzzé. 
17 A márvány kifejezés itt és másutt is tömött, csiszolható mészkövet 

jelöl. 
18 A kőszénről Fényes, 1851 nem tud. 
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ama nemesebb értzeket keresni nem akarták. Vas értz nélkül nem szűköl-
ködik. Réz kevés; gálitzkő, tzinobrion [cinóber, amely őrölve, olajjal ke-
verve festéket ad] és kéneső [higany]. Igen jó jó fehér agyag a’ [selmec-
bányai] Szitnya hegy tövében.” 
     A Városok fejezetben. „A Selymetzi járásban 1.) 1. Selymetz Bánya, 
Schemnitium, Stawnica, a’ Vgyének nny. északi szegletében, Sz[abad] K[i-
rályi] és fő Bánya város, mintegy 18-20,000 lakossal (némellyek 25,000-
et vesznek fel) ezüst hegyek közt és fundamentumon épült, de alkalmatlan 
fekvése van, egy keskeny és igen lejtős völgyben a’ közép tenger felett [?] 
172 lábnyom magasságon. Részei a városnak: A Windschacht és a’ Schit-
tersberg, sőt Hodritz is, noha egy mérföldnyire esik a várostól. A’ gazdag 
bányáiban ásatott ezüst és arany, és még inkább az annak megnyerésére, 
s tisztítására rendeltetett és költséges intézetek az egész világnak magok-
ra húzták figyelmetességét, úgy annyira, hogy egynéhány esztendő előtt 
még a Brasiliai Vice Király is ide küldette a’ fiát tanulás és tapasztalás 
végett. A’ többi intézetek a föld színén és a’  föld alatt lévő sok és bámu-
latra méltó machinák, mellyek víz és tűz által szüntelen mozgásban tartat-
nak, és a víznek és értznek a’ szörnyű nagy mélységekből való kihúzatta-
tására intéztetnek. 18 virágzó bányája van; de valamint a’ bányáknak szá-
mára ugy gazdaságra nézve is a’ több bánya városok köztt első Selymetz 
B. A Stephani Schachtban az ezüst értz érnek 18 ölynyi szélessége van. Igy 
lehet hinni, a’ mint a tudós Delius (a Selymetzi Bánsáz Akademiának voltt 
Professora) írt, hogy t.i. 33 esztendő alatt (1740-1773) 70,000,000 fo-
rint ezüst és arany ásatatott legyen ki a’ Selymetzi bányákból. Hová lesz 
ez a temérdek nemzeti erő? Azt tartják egy időtől fogva, hogy a bányászat 
az egész világon (még a Saxoniai bányászatot sem vévén ki) sehol nincs 
olly tökéletességben, ’s nem virágzik úgy mint Selymetzen. […] 2. Béla-
Bánya. Selymetztől nny délf. Szabad Királyi város; nem messze Selymetz-
től, sőt mint annak része úgy szemléltetik. […] 3. Baka-Bánya Szabad Ki-
rályi. város, 2470 lakossa; fekszik egy arannnyal és ezüstel hajdan bővel-
kedő hegynek tövében.”   
     &. 46. Nógrád Vármegye. „[Ám]Bátor sok hegyei vannak Nógrádnak, 
még is arannyal ezüsttel és rézzel nem kedveskedhetik a’ hazának.19 Bél 
Mátyás a’ Sztreborn hegynek nevéből azt hozza ki, hogy itt valaha ezüs-
töt áshattak, mellynek azonban most nyoma sints. Bizonyosabb az, hogy 

                                                           
19 „1816-ban Madatska helység határán aranyra ezüstre nagy tűzzel kez-

dett dolgozni egy társaság, de ezen tűz tsak hamar elaludt, vízzé vál-
ván a reménység. Nógrádban sem mind arany, ami fénylik.” (Magda P. 
lábjegyzete.) 
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Tzino20 és Lónya (Lovina és Olvina) Bányán, a’ mint a nevek is mutatják, 
valaha tzint és ónt ástak: azonban mindőn négy esztendő előtt a’ neve-
zetesebb bányát, a Tzinó bányai határon szemléltem, semmi áldást nem 
láttam benne, minekutána Báró Ortzi nagy summákat (a’ mint mondják 
50.000 ft.) beleépített. A Málna-pataki hegyekben vas értz találtatik, de 
nem ásattatik. A mineralis vizekről másutt szólok.” A „Nevezetesebb fa-
luk” fejezetben: „Verőtzén a Duna m. 1773. Kőszén találtatott.” 
     &. 47. Pest, Pilis és Solth Vármegye. „Ásványokkal Pest Vármegye 
nem ditsekedhetik; sőt a térségen még építésre való köve sints; a szántó-
vető embernek ekéje sem küszködik kövekkel. De a Dunán túl elég kő van. 
Az építésnek nekitüzesedett Pestiek jó hasznát veszik a’ Dunai hegyeken 
és így közellévő kő-bányának. Megjegyzésre méltó az, hogy Doctor Te-
hel21 sem régen a’ kristálynak azon nemét, melly olivinnak neveztetik, a’ 
Pilisi hegyen Sz. Kereszt m. találta. Ezen kő igen kemény, a’ színe sárgás 
zöld, és szálkásan (gót szó) törik. Duna m. egy tóban bőven találtatik az 
ugy nevezett Glauberiumi tsudálatos só. A’ minerális vizekről másutt szó-
lok.”  
     &. 48. Báts Bodroggal egyesült Vármegye. „[Ám]Bátor értzei nincse-
nek Báts Vármegyének, még is a’ szükségen felül termesztett gabonában, 
és a’ temérdek marhában nagy kintse van a hazának ezen részében is. 
Széksót lehet gyűjteni a’ Galitsi22 tó körül.” 
     &. 49. Baranya Vármegye. „Villány mellett márvány törik; a Szabari 
hegyen tüzkő, a’ Szt .Jakab hegyen (a’ Metseknek szomszédságába) a’ 
Kővágó Szölös határán malomkő; Pétsvárad mellett köszén bánya.” 
     &. 50. Tolna Vármegye. „Nevezetes ásványok nintsenek.”  
     &. 51. Somogy Vármegye. „Értzekről ott szó sem lehet, a’ hol még a 
hegyekben is neház tsak követ is találni.” 
     &. 52. Szala Vármegye. „Kő nélkül, mint Somogy, nem szükölködik, 
mert építésre termő mész égetésre pedig mészkövekkel bővelkedik, de értz 
nints (a Hegyesdi Vashámorban nem vaskőből, hanem régi vas ágyukból 
és vasgolyóbisokból készítettek vasat.) Kevés arany a Murában, Rátz-Ka-
nisa mellett. Só vizet talált Wallenstein és Kietaibel. Kőszén Peklenitza23 

                                                           
20 Fényes, 1851 nem tud róla. 
21 Tehel Lajos (1769-1816) „bölcseleti és orvosdoktor, a M[agyar] N[em-

zeti] Múzeumban a termesztmények és a természetiek őre”. (Szinnyei 
József.) 

22 Mai nevét nem találtam meg. 
23 Van egy Peklenitza a Velebitben, közel az Adriához, de Mura-közeli-

ről nem leltem adatot. 
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mellett a’ Mura közelében.” „Nagyvázsony és Tapoltza között ásattatik 
tiszta és fejér, a’ liszthez hasonló tűzkő föveny, a’ millyen tán az egész vi-
lágon nehezen találtaik: hasznát veszik az Urkuti ’s más üveg hutákban.”   
     &. 53. Vas Vármegye. „Borostyánkő mellett ásattatik büdös kő, kén-
eső, gálitzkő, Magneskő, kevés réz és Léna által feltalált kigyok (nem ki-
gyókő achát). Manadorf mellett kőszén. A savanyű vizekről alább.” Vá-
rosok: „Borostyánkő (Bernstein). Leukától napnyugat felé […] A’ ...? tá-
jékán sok büdös kő, tzinobriom, kénesővel, kevés réz is ásatik. […] Sza-
lónak. Borostyánkőtől dél f. nagy meredek hegyen vár, sok ásvány és ré-
gi bányák […] üveghuta.” 
     &. 54. Veszprém Vármegye. „Az arany és ezüst értzel, mellyet nem 
régen, a’ mint látszik, tsak a’ hír talált fel a’ Bakonyba (Jákón) [a mon-
dat állítmány nélküi, feltételezhetően „nem rendelkezik” jelentésű formu-
lával fejeződött volna be.] Nevezetesebb a’ márványkő, mellyet Koppán 
mellett és a’ kőszén, mellyet Ugod mellett áshatni. Kis Lőd mellett vaskő 
találtatik.” […] „Urkut bánya, Tseh bánya, Német bánya, Pénzes kút üveg 
huták.” – s nyilván ezeken a helyeken üveg alapanyag-bányák voltak.  
     &. 55. Fejér Vármegye. „Székes fejérváron és a’ Velentzei tó alatt lé-
vő térség szükőlködik építésre való kő nélkül. Az északi részen imitt amott 
veres márvány követ is törnek. Széksó nagy mértékben szedettetik Abán.” 
     &. 56. Komárom Vármegye. „A’ Duna fövenyéből arany mosattatik. 
Almás és Tata melett: szép híres kékes veres márványkő ásattatik. Hasz-
nos minerális vizek nélkül sem szükölködik, emllyekről alább.” 
     &. 57. Győr Vármegye. Ásványok országáról nem szól.  
     &. 58. Soprony Vármegye. „Az ásványok között legnevezetesebb a’ kő-
szén, Soprony városa határán lévő Brenn hegyen és Ritzingen; most má-
zsája kerül 36-39 xrba. […] A’ Bósi […] turfát nem használják. Soprony 
város határán lévő vaskő sem használtatik, valamint a’ kőszén köztt lévő 
búdöskő és timsó sem; mészkő sok van, valamint építésre való igen jó és 
annyira becsültetett kő a’ Margaretai kőbányában […]. A’ mészköves he-
gyeken sok petrafakták az az: kővé vált tsigák, halak, rákok ’s.t.e.f. ta-
láltatnak. Sporony mellett egy homokos dombba elefánt fog találtatott.”  
     &. 59. Mosony Vármegye. „Kő ásattatik a’ Nyulasi kő bányában, nem 
messze onnét az ugy nevezett Kaisersteinbrukhban. Ilmitzen a’ Fertő mel-
lett szék sót gyüjtenek.”  
     &. 60. Szepes Vármegye. Nem lehet nem idézni e költői sorokat. „Szom-
szédságodba jöttem Tátra! Ugy látszik, mintha közelebb vólnék a terem-
tőhöz. Boldog Isten! mit éreztem amaz elfelejthetetlen étszakán, mindőn 
ezen ditső munkádnak tövében feküdvén a’ tsillagos eget és ezen égig fel-
emelkedő kősziklákat a’ holdnak szép fényéban szemléltem?” A Kárpá-
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toknak legnagasabb hegyei kapcsán megemlíti, hogy „itt maga a’ termé-
szet emelt kemény gránit24 kőből piramisokat…” „A’ föld gyomrában is 
nagy kintse van elrejtve a’ Vár[me]gyénknek. Amerika és Siberia után Sze-
pes Várgyében, nevezetesen Szlovenszkán, Iglón, Szomolnokon, Gölni-
tzen, Svedlérben, Remetén, Poratson, Holtzmanován, Závadkán ásatta- 
 

 
 

Gölnicbánya látképe a 19. század közepén. 
(Fametszet a Magyarország képekben. Honismertető folyóirat, 1867. 2. 

kötetének 227. oldaláról.) 
 
ttik leg több réz (lásd &. 12. c. 3.) és ugyan jobb a Német Országi réznél. 
A’ Szomolnoki tzement vízből is nyer esztendőnként 1000-2000 mázsa 
rezet (&. 42). Nem sok, de még igy is van ezüst is a’ réz értzekben (12-14 
lat egy mázsában). Gömör Vármegye után egész Magyr Országban leg 

                                                           
24 A hegyeket alkotó kőzetekről ritkán szól, ha igen, akkor leginkább a 

gránitot, mészkövet említi. 
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több vasat ás szepes Szepes Vármegye, legtöbbet Stószon, Krompachban, 
Szlovenkán, Wagendrösselen, Iglón, Jakubjanon. Legjobb vas az Iglai. 
Találtatik márvány kő is, kristály, jáspis, gránát, áchát, chalcedon. A’ Kár-
pát allyán turfa [tőzeg].”  
     &. 61. Gömör Vármegye. „Az ásványairól is nevezetes Gömör Vár-
megye. Az egész Országban sehol sem találtatik annyi és olly jó vas értz, 
sehol se készíttetik oly sok és oly jó vas, mint itt (noha némellyek a’ Diós 
győrit még jobbnak tartják). Híresek a’ Szirki és Tsetneki vas bányák; az 
elsőkben ritka szépségű vas értzek találtatnak, azért is igen híresek és és 
igen kerestetnek. A’ Sajó felső völgyében is igen sok vas bányák vannak. 
Kobaldértz egész Országban tsak Dopsinán ásattatik. Itt réz is van és 
asbest, amelyből olly papíros készíttetik, amelyről a’ tűzben eltűnik az 
írás, maga a pípíros meg nem ég. A’ Pozsáló alatt gazdag piskoltz bá-
nyák [Csucsom]; szép tzinobriom és kéneső. Alsó Sajó mellett sok salét-
rom mindenütt. Említést érdemel a’ Dopsinai igen fehér, és szép tsepegő 
kő (Montmilch) mindenféle formákkal. Murány körül veres márvány kő 
és a’ Radzim hegyen ’s több más hegyeken tarka. A Rosnyai régi arany 
bányáknak tsak hírek maradt fel.Ezekből kitetszik, hogy Gömör Vár-
megyében az Országnak nagy nemzeti ereje van.” […] A Rosnyai Járás-
ban „A’ Jolsvai völgyben lévő sok vas hámorok birtokosai az ugy ne-
vezett Unioba lépvén, közakarattal és erővel viszik dolgaikat. Nagy Rö-
tzén Jolsvától napnyugat észak felé sok vasat készít az Unio: a’ körül be-
lül lévő hegyeken kristály, topáz és telurium találtatik. Dopsina gót Ros-
nyótól nap-nyugat észak felé körös környül lévő nagy hegyek közt. Ás kén-
esőt, rezet vasat és 1780-tól fogva kobald értzeket, és apró chrisolyttal 
egyvelített szép serpentén követ és asbestet; vasat eleget és jót készít.” 
     &. 62. Heves és Külső Szolnok Egyesült Vármegyék. „Heves Várme-
gye bátor szép hegyei vannak, ásványokkal nem ditsekedhetik. Azonban 
a’ reménység Parád mellett a’ Mátra északi oldalán rézre és ezüstre 
bányát nyittatott. Ennél jelentősebb a’ Parádi timsó-bánya és értzes víz, 
melly igen hasznosnak találtatik, ’s kivált egynéhány esztendőtől fogva 
nagyon használtatik feredő és italképpen.” […] „Mező Tarkányon már-
ványkő, fekete ezüst és sárga színű tsíkokkal ásattatik.”  
     &. 63. Borsod Vármegye. „Az ásványaival is dicsekedhetik Borsod 
Vmegye; mert része [reze] van Rudo Bányán [Rudabánya]; jó vas értze 
Uppony és Tapoltsány körül ’s más helyeken, mellyből nem tsak igen jó 
vas, hanem Magyar Országban legjobb atzél is készíttetik. Felső Tárká-
nyon szép márvány kő ásattatik. Szép karniol Miskoltz körül; tengeri tsi-
gák Diós Győr mellett, palakő (schistus) Visnyón; Ferdő és savanyú víz 
is több helyeken van…”  
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     &. 64. Torna Vármegye. „Barkai völgyben réz és vas értz ásattatik, ’s 
négy hámorban jó vas készíttetik. Görgőn az építésre igen jó, könnyű da-
rás-kő ásattatik.”  
     &. 65. Abaúj Vármegye. „…Veres vágás mellett az egész világon a’ 
leghíresebb opált adja […] Fichtel és mások azt tartják, hogy ezen he-
gyek tűz (Volcanus) által, mások ellenben, hogy víz (Neptunus) által (hi-
hetőbb, hogy mind a két erő által) lettek25.” […] A’ betses ásványokba is 
nagy részt vesz Abauj Vmegye, mert Arany Idkán arany is ásattatik; Tel-
ke bányán is Rákótzy Ferencnek arany bányája volt nagy áldással; de be 
omlott. – Mettzenzéf, Jászó, és Bella [Béla, Kassabéla] mellett ezüstre és 
rézre több bányákban dolgoznak; vas értz Mettzenzéf és az Ida folyó kö-
rül sok találtatik, azért is ugyan ott áll egy vas hámor a’ mást éri. (8-10). 
Piskoltz Jászó Ujfalu m. Jászón igen szép, veres, fekete, világoskék már-
vány kő fejér tsikokkal ásattatik; arany sárga pontokkal pettegetett szép 
opális (aventurino). A’ nkti [?] nevezetes hegyek merő salak kövekből 
(Lávából) állanak. Itt, kivált Telke Bánya körül találtatik sok jáspis, por-
phyr, zeolith, chrysopál, basalt, szurokkő (gót), akhát, chalcedon, szép ve-
res carniol, petrefacták (Arka mellett). A’ Szántó és Tálya köztt lévő Sá-
torhegynek tövében és a’ Hegyallyán merő öszve töredezett zeolith és sa-
lakkő van.”   
     &. 66. Sáros Vármegye. „Díszére is, nagy hasznára is szolgálnak a’ 
hazánknak a’ Sáros Völgyében lévő ásványok. T. i. Aranybányán lévő bá-
nyában arany és ezüst ásatik, noha nem sok; a Veresvágás (Tservenitza) 
mellett lévő Libánka, nem külömben Simonka, Dubova és Jedlovetz he-
gyeken ásatik az egész világon legszebb és igen betses opál.26 – A Sóvári 
hegyek tele vannak kimeríthetetlen só vízzel, mellyből Sóváron Eperjes 
mellett  esztendőként körül belől 120,000 mázsa só főzetetik.”  
     &. 67. Zemplén Vármegye. „Betses ásványok nélkül nem szűkölködik 
ezen szerentsés Vármegye. A’ hegyalján szép jáspis, pophyr, zeolith, ne-
vezetesen Tokaj m. carniol, timsó föld, bolus agyag, igen halvány kéz za-
phyr; Monok mellett igen szép portzellánkő; Erdő Bénye mellett szép fe-
kete bazalt és egy ökölnyi nagyságú izlandi ákhát, és mindenféle színű, 
igen fényes viasz-opál; Toltsva melett igen fényes és fekete, az izlandi ak-
háthoz hasonló Zeolith, dió és mogyorú nagyságú izlandi akhát; kemény 

                                                           
25 Figyelemre méltó, hogy ismeri a kor alapvető földtani irodalmát a 

kőzetek keletkezését illetően. 
26 Az opált, nem mint az értzeket bányákban, hanem kinyiltt, nem igen 

mély árkokban keresik, ’s nem nagy fáradsággal találják. (Eredeti láb-
jegyzet.) 
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viasz opál szép világ szemet (gót) ád. Lagmotz és Sztára mellett veres, 
sárga, fekete és hamu színű márványkő; a’ Rudlói hegyeken jó vas értz; 
Megyer mellett híres malomkő; Aranyos patak mellett I ső Károly idejébe 
arany bányák voltak; Sóskúton és Magyar Izsépen sósóvíz források Ki-
rályi parancsolatra be vannak hintve. Bisztra és Homona mellett savanyú 
víz, a’ Ketsei is nevezete; Szerents mellett büdösköves víz; Erdő Bénye 
mellett timsó víz (szem gyógyító). Mikovány ’s más helyeken a’ Beszkén 
körül kőolajjal bővelkedő források.”  
     &. 68. Ung Vármegye. „Kementzen aranyra, ezüstre bányát nyitottak, 
millyen haszonnal, nem tudom. Az bizonyosabb, hogy a’ tarnai határon 
és Unghvár felett vas értzet ásnak; Felső Remete mellett vasat készítenek.”  
     &. 69. Beregh Vármegye. „Muzsalyon aranyat kerestek; Kustyánfal-
ván, Alső Vitzentzen, Tsabinán vas értzet találtak, Munkács mellett. vasat 
készítenek; Musajon krétát ásnak; Munkátson, Kovaszon és Nagy Begá-
nyon sok timsó-kő. Még meg nem vizsgált savanyú vizek …” […] Ungvár 
szomszédságában „jeles vas hámorok (Gr. Schönborn) timsó főzés…” 
     &. 70. Máramaros Vármegye. „Legfőbb termése Máramaros Várme-
gyének a’ só, mell olly nagy mértékben vagyon a Tisza körül lévő hegyek-
ben, hogy azzal az egész Országnak szükségét könnyen ki elégíthetné. A’ 
só a’ rostos só neméből való (sal fosile librosum) legtöbb ásatik Róna 
Széken27 8500,000 mázsa esztendőnként), azután Szlatinán és Sugatagon 
(amott 1805-ben ásattatott 900,000, Sugatagon 300,000 mázsa). Kabo-
lya-Polyánán is sok; végtére Botskón, Kerekhegyen és Sófalván. Vasértz 
Kabolya-Polyánán, a’ hol eszetnedőnként 2–3000 mázsa vas készíttetik. 
Ugyan ott portzelán készítésére alkalmatos mész föld találtatik. (Apatit, 
Magyar Gyémánt, kristály). […] Máramarosban „van a fő Sóbánya Hi-
vatal nagy sóházzal. […] a’ talpfák itt rakattatnak meg közönségesen 
4000 darab 50-100 fontos só kövekkel.” 
     &. 71. Ugotsa Vármegye. „A Nagy Tarnai és Turtzi hegyeken nyomát 
találták az aranynak és aezüstnek. Az első mellett vannak savanyú víz 
források is.”  
     &. 72. Szathmár Vármegye. „Ásványokból: ás aranyat ezüstöt Nagy-, 
Felső és Misz Bányán. Aranyat egyre másra esztenedőnként 300 márkot, 
ezütöt alkalmasint ötannyit. Reze, ónja ugyan azon bányákban, és Ilóbán. 
Van vasa is, – glétje amelyből az edény mázat csinálják, – tajték kő, czi-
nóber. Hiteles kútfőből tudom, hogy a Sósi pusztán, Szathmárhoz 2 mér-
földre, az idén kősót fedeztek fel, be is jelentették, van tehát só is. […] 

                                                           
27 Az itt lévő só bányában egy matskának tsontai is találtattak a’ tömör 

kősóba. (Eredeti lábjegyzet.) 
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Salétrom a’ Nyirben van, de helyben ki nem főzik. Szék só van az Ó Pá-
lyi, Nyir Medgyesi ’s más határokon […] Nagy Bánya körül […] értz sa-
lakból készült Útak vannak.”  
     &. 72. Szabolts Vármegye. „A motsárok körül igen sok széksó talál-
tatik, nevezetesen Betzel, Halászi, Fejértó, Sz. Mihály, Sima és Senyő hely-
ségek mellett. Egész Országban sehol sem találtatik a’ salétrom olly nagy 
mértékben, mint Szaboltsban. N[agy] Kállón és Nyiregyházán igen sok 
főzettetik. Ásványok28 itt, a’ hol hegyek nintsenek nem lehetnek.” 
     &. 74. Bihar Vármegye. [A sorszám téves, &.73 u. i. nem volt]. „Az 
ásványokban igen nagy gazdagsága van Bihar Vármegyének. Termés arany 
találtatott 1795. a’ Ponori hegyeken, arany föveny a’ Fekete Körös, ki-
vált Vaskoh körül: borsó, mogyoró nagyságú, sőt nagyobb darabok is ta-
láltattak immár, Ezüst Rézbányán (1 mázsa réz értzbe 2 márka ezüst) esz-
tendőként több ezer márkánál (5 mázsa). Ugyan ott réz esztendőnkint 840 
mázsa. Továbbá Bánya virág (Berggrün) mellynek itt kékes a színe, azért 
is németül Bergblaunak neveztetik. Ugyan ott és Kornitzelen sárga réz 
színű fényes és krystállizált szép kénköves rézértz […]. Ón Rézbányán 
500 mázsa; találtatik Baródon is, Meziádon és Belényesen. Vaskoh és Sze-
lestyén körül sok vas értz, és vas hámorok. Egész Országban leg szebb már-
ványkő találtatik Bihar Vármegyében, Belényesen fekete, Rézbányán fe-
kete tsíkokkal, Vaskoh és Várad körül veres, kék, hamuszínnel elegyítve. 
Baród körül az Erdélyi úton 2 mérfdön is megy át az utazó tsupa fekete-
márványköveken. Kollesten gyönyörű alabástrom találtatott szép aranyos 
tsíkokkal. Közönséges mészkő Nagy Várad, Belényes, Kornitzel, Élesd, 
Zaránd körül ’s több más helyeken. Daráskő a Ponori hegyeken, és a’ Fu-
nátzai nevezetes barlangban. Kréta Hollód és Ujlak mellett. Fazekas 
agyag Debretzen Nagy Várad, Telegd és Rév mellett. Portzellánföld Rebe-
gányon (de nem használtatik). Kova Tsernaházán, Dobritseken, Korni-
tzelen, és az Etsédi uradalomban. Kövesfák Potsajon, Rézbányán; Hajon 
kövé váltt szén; a Berettyóba váltt famoh és nád. Kőszén Derna Verzár 
mellett. Földi Balzsam (Petroleum) Tzigány falva és Kabalás Patak kö-
zött (az Oláhok a’ kerekeiket kenik vele). Végtére terem széksó sok he-
lyeken, de kivált Debretzen, Szalonta, Konyár, és Esztár körül. (Ennek kö-
szönheti a’ debretzenyi híres Szappan a’ szépségét és jóságát a’ marha a’ 
jó levegőjét). Salétrom Érsemlyén és Debretzen körül, kiszáradt motsa-
rak helyén és homokos tájékokon.”  
     &. 75. Békés Vármegye. Ásványországról nem esik szó. 

                                                           
28 Az ásvány szó eredeti jelentése = hasznosítható kiásott anyag. 
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     &. 76. Tsongrád megye. „Az ásványokból itt egyebet nevezni nem le-
het a’ turfánál [tőzeg], melly a’ posványos helyeken találtatik.”  
     &. 77. Tsanád Vármegye. „Ásványokat itt ne keress.” 
     &. 65. [helyesen 78.] Arad Zaránddal egyesült Vármegye. „Vas a’ 
Zugó partján a’ Dezna völgyében, készíttetik Milován29 közel a’ Maros-
hoz, réz ásattatik mintegy 1000 mázsa.” 
     &. 79. Krassó Vármegye. „A Capucinból erednek azon értzes hegyek, 
mellyek a’ Berzava és Karas folyók köztt Dognátskát észak felől meg ke-
rítvén, általmennek Temes Völgyébe; nem külömben azon aranyat ezüs-
töt, és rezet adó hegyek is, mellyek Oravitza körül elterjednek. A’ melly 
hegyből Szászka mellett ezüst és réz ásattatik…” […] „Több tudósítások 
vannak az ásványokról, a’ mellyek itt nagy figyelmetességre méltók. Tud-
ni illik, arany Oravitzán és Moldaván Dognatskán (termés arany is) 20 
márka; ezüst (1 mázsa réz értzben több egy márkánál) Oravitzán, Dog-
nácskán Szászkán, és Moldaván, ha hitelt érdemel Demian, [?] márka 
ásattatik. Réz Oravitzán, Moldaván legtöbb, kevesebb Dognátskán, Szász-
kán és Gladnán. Öszveséggel 7000, Ferber szerint 9860 mázsa. Igen jó 
vas Resitzán, Bogsán, Oravitzán és Dognátskán. Ón is Dognátskán, Szász-
kán Gladnán, közel 2000 mázsa. Szászkán tzément víz.” […] „leg szor-
galmatosabbak a’ Németek 13.000 a bányákban dolgozik.” „A Krassovai 
Járásban: Német Bogsán a’ Berzava mellett Lugostól dél felé sok vasbá-
nyákkal és hámorokkal; magnes kő is találtatik. Dognátska Bogdantól dél 
felé ezüst, réz, és ón bányáit már feljebb említettem. A’ porphyr hegyei 
Vulkanusra mutatnak. Gránát is sokféle és ásbest, Resitza napkeletre Dog-
nátsákától. […] Német Oravitza Dognátskától jó messzire dél napnyugat 
felé tsinos bánya város; arany ezüst, réz és ón bányáiról igen nevezetes. 
Kerületbéli Bányász Hivatal, melly a’ Bánátban lévő bányászságot kor-
mányozza, van benne. Mindjárt mellette van Német Tsiklova, mellyet is 
a’ rézbányái jelesítenek. Német Szászka Oravitzától napnyugat dél felé a’ 
Néra mellett ezüst, réz, ón és vas bányákkal: Új Moldova Szászkától dél 
felé közel a Dunához; gazdag rézbányáit már említettem.” 
     &. 80. Temes Vármegye. „Értzel nem dicsekedhetik mint a szomszád 
Krassó Vármegye, de annál több turfája [tőzeg] van…” 
     &. 81. Torontál Vármegye. „…egy tágas motsáros lapály: hegynek, 
dombnak híre nints.” 
 

                                                           
29 1808-ban Milova cup (cupri fodina = rézbánya) néven említették. Fé-

nyes Elek (1851) szerint „az itt volt rézbányák 1819-ben megszüntet-
tetvén.” (A Wikipédia nyomán.) 
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I. Titulus 

     A különös privilegizált területek között leírja a Jászságot, a Nagy 
Kúnságot, a Kis Kúnságot, a Hajdú Városokat. E területeken nem említ ás-
ványokat.  
     I. Titulus Tót- és Horvát Országról. „Értzekkel Tót30 és Horvát Ország 
nem ditsekedhetik. Azon aranyat is a’ melly Dernye mellett, a’ varasdi Ge-
neralatusban (1600-1800 arany esztendőnként) a’ fövenyből ki mosatta-
tik, a’ Dráva hozza a’ külföldről. Horvát Országban kevés ezüst van az 
ón mellett, melly Bisztra és Ivanits mellett találtatik. Vutsin és Nassitz kö-
rül is találtatott nyoma. A Számogori rézbányák el estek a’ mostani Hor-
vát Országtól. Azon kívül sehol sem találtatik réz. A vas Bisztrán Zágráb 
Völgyében és Garesnitzán a’ Kőrösi Regementben Slavóniában is talál-
tatik vasértz; fejér és fekete márvány Krapina mellett; barna és veres Ze-
lesnyik hegyen Varasdhoz közel; sűrga, zöld szép elegyedéssel Dresznik 
mellett Posega Vármegyében. A’ Marchai híres agyag is (a’ Kőrösi Re-
gementben) érdemel említést. Sóvíz Batsán mellett Zágráb Vármegyé-
ben, Tót Országben is; de nem hesználtatik. Termés büdöskő Radoboj mel-
lett Varasd Vármegyében; Nasitz mellett Verőtze Vármegyében; kőszén 
Horvát Országban több helyeken, de tsak Planinán ásattatik Posega Vár-
megyében Kuttina mellett (1782-ben meg gyúltt).”  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
30 Szlavónia. 


