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Az Erdélyi Fejedelemség bányászatának  

néhány tárgyi emléke 
 

SZEMÁN ATTILA 

 
     Először tisztázni kell, mi is tartozott az Erdélyi Fejedelemség 
területéhez. Időnként ugyanis meglehetősen kiterjedt, a „történeti” 
Erdélynél jóval nagyobb vidékek álltak a fejedelem uralma alatt.  
     Az 1571-es speyeri szerződés által konszolidált erdélyi állam 
magva is több alkotórészből állt.1 Ide tartozott az 1437-ben megje-
lenő úgynevezett „három nemzet” megfelelő területe, amit törté-
neti Erdélynek is szoktak nevezni. Ehhez azonban eredetileg is hoz-
zátartoztak a Kapcsolt Részekként, latinul Partiumként emlegetett 
területek. Közülük bányászati szempontból is jelentős volt a még 
1566-ban, az itteni Közép-Szolnok vármegyéből kapitánnyal az 
élén kivált Kővár vidéke, vagy Zaránd megye Erdélyhez tartozó 
darabja, melyről az Erdély kiterjedését rögzítő speyeri szerződés 
külön nem rendelkezett. Ez utóbbi terület Erdélyhez tartozását a 
Habsburgok, minthogy magyarországi királyságuk közvetlenül nem 
is érintkezett vele, hallgatólagosan ismerték el. A Szatmári bánya-
vidék határait is kijelölték. Máramaros Huszt várával az Erdélyi 
Fejedelemséghez került, de Nagybánya vidékét a Magyar Király-
sághoz csatolták. Minthogy az éppen a határon lévő Kapnikbánya 
kérdését a speyeri egyezmény nem tisztázta kielégítően, mindkét 
állam igényt tartott rá. János Zsigmond 1570. december 10-én kelt 
oklevelében Hagymássy Kristófot megerősítette kővári birtokában, 
illetve neki és örököseinek adományozta minden jogával, kivált-
ságával együtt a Közép-Szolnok vármegyei ispáni tisztséget. Ezen 
a jogalapon intézkedhetett Kapnikbányán a fejedelmi tanácsúr.2 

                                                 
1 BEREZNAY 2011. 100-101. 
2 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, 2003. I. 106. 
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Kapnikbánya a későbbiekben is alapvetően az Erdélyi Fejedelem-
séghez tartozott, azokban az időkben is, amikor Nagybánya és Fel-
sőbánya a Magyar Királyság részét képezte. Wenzel szerint csak 
1876-ban kapcsolták Szatmár megyéhez.3 Ezek a bányák tehát a 
Szatmári bányavidékhez tartoznak ugyan geológiailag, de közigaz-
gatásilag már a történeti Erdély részét képezték. Ez lényeges szem-
pont, mert Oláhláposbányával két jóhozamú aranyosezüst bánya-
területet biztosított mindenkor az erdélyi fejedelemnek. 
    Végül pedig 1619-1626 között az alsó-magyarországi bányavi-
dék is időszakonként Bethlen Gábor államához tartozott, amikor is 
a fejedelem kiemelt jelentőséget tulajdonított a helyi bányászat-
nak. Bethlen többször irányított alsó-magyarországi bányász szak-
embereket is az erdélyi bányavidékekre, s megtette ezt I. Rákóczi 
Ferenc is. 
     Bethlen jól látta, hogy az erdélyi bányászat megfelelően képzett 
szakemberek tekintetében elmarad az alsó-magyarországitól. Ezért 
többször is megpróbált az itteni bányászok közül minél többet rá-
bírni az Erdélybe költözésre. Már 1621-ben költöztek munkások 
és tisztek Erdélybe, de még 1626 decemberében is indítottak útba 
20 munkást.4 
     Az erdélyi bányászat szakmai szintjének bányászok áttelepíté-
sével történő emelését, Bethlenhez hasonlóan, I. Rákóczi György is 
fontosnak tartotta, amire felső-magyarországi hadjárata szolgálta-
tott alkalmat. Rákóczi ugyanis 1644. április 25-én Szécsény várá-
ból a besztercebányai tisztviselőket jó szándékáról és a bányászat 
pártfogolásáról biztosítván egyúttal tudakoztatni rendeli, nem haj-
landók-e onnan munkások Erdélybe átköltözni, miután éppen Za-
laknán (Zalatna) munkáskezekben nagy szükséget látnak.5 Ezek 
az intézkedések szoros kapcsolatot teremtettek az alsó-magyaror-
szági bányavidék és Erdély között, bár a két magyar állam szoros 
kulturális rokonsága amúgy is közeli viszonyt eredményezett. Nem 
                                                 
3 WENZEL 1880. 116. Megjegyzem, az általa idézett 1876: 33. tc. 1. §. 

2. pontja az egyesült Szolnok-Doboka vármegyéről rendelkezik, de nem 
említi Kapnikbányát. 

4 PÉCH 1887. 370-371., ill. 214. 
5 PÉCH 1887. 442. és okmánytár CCV. 
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kell tehát csodálkoznunk azon, ha sokszor a Magyar Királyságban 
gyártott tárgyakat is használtak az Erdélyi Fejedelemségben.  
     Kézenfekvő lenne, ha ezt a tanulmányt a bányászszerszámok-
kal kezdenénk. A tárgyi anyagnak ezt a részét azonban már feldol-
goztuk. A „gyalári”, azaz inkább Hunyad vármegyei erdélyi bá-
nyászszerszámokról a Bányászattörténeti Közlemények XXII. szá-
mában írtam,6 így ezek ismertetésétől itt eltekintek. 

 
Bányamérő-eszközök 

 
     A bányaadományozás egyik legfontosabb feltétele már a kö-
zépkorban is a bányatelkek kimérése volt. A bányaadományozá-
sok ténylegesen megvalósíthatatlanok lettek volna a földmérés gya-
korlata nélkül. A bányatelkek adományozásáról már a Selmeci Jog-
könyv bányajogi része az erre való utalással kezdődik: „Úgy a mű-
velések és a tárnák bányaölekben kimérendők és a bányamértékek 
száma is meghatározandó. Tudni való, hogy a bányaöl városunk 
rőfjének háromszorosát teszi ki, és hét bányaöl kitesz egy bánya-
mértéket.”7 A „felmért bánya” kifejezés azt jelentette, hogy a bá-
nyamester a bányatelket a felszínen kimérte, azaz mérési tudo-
mánnyal és eszközökkel is rendelkeznie kellett.8 
     A bányamérés legfontosabb műszere a 16. században már a bá-
nyászkompasz volt (1. kép). Ez valójában egy szögletes falapba 
foglalt, tárcsával ellátott iránytű. Színesfémből, általában sárgaréz-
ből készült, s csak a mágnestű volt acélból, hogy a vas test ne húz-
za el a tűt. Ugyanebből az okból csak rézből való lámpát lehetett a 
mérések során alkalmazni. A tárcsa beosztása az óra számlapjával 
volt megegyező, azaz kétszer 1-12-ig, illetve egyszer 1-24-ig, va-
gyis a teljes napnak megfelelően. Az első bányászati irat egy 1535-
ös úrvölgyi felmérés, melyben az egyes vágatok irányai a kom-

                                                 
6 SZEMÁN 2016. 3-38., és uő. 1994-1995. 255-265.  
7 Selmeci Jogkönyv, 2009. 39. 
8 „Aki új bányát kutat fel és talál.” „Der new perckwerch aufbringt vnd 

vindet.” fejezet és jegyzete. Selmeci Jogkönyv, 2009. 40. 
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pasz9 órája szerint vannak megjelölve.10 Például: …vájvégen 7 óra 
irányban nyugat felé dolgozik 3 ember.11 A kompasz skálája egy 
óra számlapjának felelt meg. Beosztása azonban 24 órás, de ezt két-
szer 12 órásként (is) szerették feltűntetni. A beosztásban a 12-es fe-
lel meg a délnek, s innen indul égtájként való használata is. A 24-
es az éjfélnek felel meg, s egyben az északnak, régiesen éjszak; e 
szó eredete az éjszakában keresendő. Minthogy azonban általában 
a kétszer 12-es beosztást használták, így az irány csak akkor volt 
egyértelmű, ha megadták, melyik 12 órás beosztást használták. Az 
imént idézett irány egyébként a 24-es beosztásban a 19 lett volna, 
vagyis fokbeosztással Ny–ÉNy 285°. 
     Ránk maradt egy mérőkészlet – eredeti fadobozában – a 16. 
század végéről, mely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Történe-
ti Tárának gyűjteményében található.12 A mérőkészlet Erdély terü-
letéről, a Szalay-gyűjteményből került a múzeumba 1877-ben. Az 
összehajtható üreges fadobozban két kardán felfüggesztésű kom-
pasz, egy öröknaptár és egy vízszintes számlapú, merev, nem állít-
ható rendszerű napóra található.13  
     A napóra (2. kép) sokáig kötelezően szerepelt a bányamérő-mű-
szerek között, bár ez talán némi magyarázatra szorul, hiszen a föld-
alatti bányatérségekben nyilván akkor sem sütött a nap. Tudnunk 
kell azonban, hogy a bányatelkeket először mindig a felszínen mér-
ték ki, és ezeket a méréseket vetítették a földalatti bányatérségek-
re. Ezen kívül az iránytűk ellenőrzésére is használták, hiszen a ko-
rabeli mágnesezés nem volt mindig tökéletes. Esetünkben azonban 
nagyon fontos a műszerek használati helye és pontos datálása szem-
pontjából is. Tájolásából kiderül, hogy Nagybányán használták, szám- 
lapján pedig bevésett T. K. készítői jel és az 1581. évi dátum olvas-
ható.14  
                                                 
   9 Az iránytű szabatosabb, régóta használt megjelölése, ami feltételezi a 

mágnestű alatti skálát is. 
10 PÉCH 1884. 161.  
11 PÉCH 1887. 24. 
12 MNM ltsz.: 1877.119.V.b.95. 
13 A műszerek alkatrészei ezüstözött sárgarézből készültek. 
14 ORMOS – KARLOVITS 1983. 597. 
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     A két kompasz (3. kép) beosztása 24 órás, a legkisebb beosztás 
1/8-ad. A négy égtáj latin nevének rövidítéseit szokás szerint fel-
tüntették: SE – septentrio – észak, ME – meridies – dél, OR – ori-
ens – kelet és OC – occidens – nyugat. A beosztásban a 12-es felel 
meg a délnek, s az égtáj neve is ebből ered. A 24-es az éjfél, s egy-
ben az észak megfelelője. 
     A függőkompaszok – melyek kifejezetten bányászati műszerek 
– kardán felfüggesztéssel készültek. Ez azért volt fontos, hogy a 
számlapok minden körülmények között vízszintesek legyenek, mi-
vel csak ebben a helyzetben mutattak pontos irányt. A felfüggesz-
tés szerkezeti megoldása mintaszerű, hozzá hasonlót ebből a kor-
szakból sem rajzban, sem tárgyi emlékben nem ismerünk. Biztos, 
hogy a kompaszokat mélyszinti, azaz földalatti bányákban hasz-
nálták, ahol a vágatokban kitűzött irány értékét határozták meg ve-
lük.  
     A bányamérés eszközei a 16-17. században jelentős lépést tet-
tek előre, amit elsősorban a bányatérképek készítésének égető szük-
sége követelt meg. Létrehozták az ún. Schinzeugot.  
     A „Schinzeug” németül szó szerint mérő- vagy bányamérő- esz-
közt jelent. A schinen ige ugyanis régiesen „mérni”, „bányát mérni” 
jelentést hordoz. Mindazonáltal régi szakíróink egy részénél csak 
valamilyen, közelebbről meg nem határozott mérőeszközt, mások-
nál pedig egy konkrét, körülírható mérőeszköz-típust jelöl ez az el-
nevezés15 – a következőkben az utóbbit mutatjuk be (4. kép).  
     Ez a műszer vízszintes és magassági szögeket is tudott mérni, 
tehát tulajdonképpen a teodolit ősének tekinthető. Alapvetően egy 
főműszerből és egy mellékműszerből álló készletről van szó. A fő-
műszerrel mérő bányamérőt a segítője, figuránsa a mellékműszer 
megfelelő pontokra állításával segítette. A két műszert beosztásos 
mérőzsinórral16 kötötték össze. Mindkét műszerhez tartozott egy-
egy, egyetlen rúdból álló statív. A Miksa-féle bányarendtartás Alsó-
Magyarország számára átdolgozott, 1703-ban megjelent kiadásá-

                                                 
15 SZEMÁN 2007. 1. és 2008. 22. 
16 Beosztásonként csomózott zsinór. 
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ban levő rézmetszeten17 látható a korabeli mérés folyamata (5. 
kép). 
     A főműszer maradt meg két példányban, azonban egyik készlet 
sem teljes. Az Országos Műszaki Múzeum (jelenleg Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeum) példánya esetében csak a vízszintes 
kör és a felrakó vonalzó maradt meg (6. kép),18 a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Tárának gyűjteményében levőnek a függőleges 
köre is megvan, s csak a statív hiányzik.19 A két műszer nagyon ha-
sonló formátumú, s feltehetően azonos műhelyben is készült, ezért 
az MNM teljesebb darabját mutatjuk be.  
     1. Falemezekből, ellenkező szálirányú rétegekkel összeragasz-
tott vízszintes kör20 szélébe kettős órabeosztású skálát véstek (7. 
kép). A belső kétszer 12-es, a külső egyszer 24-es beosztást mutat, 
illetve mindkettőt, belül két kisméretű kompaszt helyeztek el. A 
tárcsa közepén szögletes lyukat készítettek a műszer másik részé-
nek felhelyezéséhez. 2. Forgatható fém21 tengely, rajta a függőle-
ges körrel és annak kis horogban végződő, forgatható karjával (8. 
kép). A beosztása kétszer 12-es órabeosztás volt, a vízszintes irány-
tól kifelé számozva. A tengely másik oldalához egy emelhető kar-
ral rögzítették a kis függélyezőt, mely a műszer pontos beállítását 
biztosította. Találunk még a mozgó tengelyen egy kis merev kart, 
mely a forgatás közben mindig a vízszintes kör megfelelő beosz-
tására mutatott. A vízszintes körön túlnyúló alsó szára srófban vég-
ződik, melyet eredetileg a fa statívba hajtottak bele. 3. A műszer-
hez tartozik még egy felrakó-vonalzó, melyet a levett függőleges 
műszerrész helyére lehet illeszteni (9. kép). Ezt beosztással látták 
el, és úgy alakították ki, hogy az asztallapra helyezett vízszintes kör-
ről éppen a papírra érjen. A vázlatpapíron a felrakó kis beosztá-
sonkénti lyukacsain keresztül hegyes tűvel vagy író-ónnal lehetett 
jelölni a kívánt pontokat. Egyszersmind tehát rajzeszközként is szol-

                                                 
17 Maximilianische Bergordnung. Wien, 1703. 1. rézmetszet 
18 MMKM ltsz.: 77.441.1. 
19

 MNM ltsz.: 1961.3424, ORMOS – KARLOVITS 1983. 600-601., RAD-
NÓTI 2002. 448..   

20 Jávorfa. 
21 Előbb vörösrézzel, majd ezüsttel bevont sárgaréz. 
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gált a műszer. A mellékműszer sajnos hiányzik, a szakirodalom alap-
ján azonban rekonstruálható, hogy valójában a függőleges műszer-
részhez volt hasonló, magassági kör nélkül. Tulajdonképpen a füg-
gélyezőből és egy hozzá csatlakozó horogból állt, mely közvetle-
nül a statívhoz csatlakozott. Ormos–Karlovits szerint a műszer egy-
értelműen alsó-magyarországi készítésű, és a 16. sz. második felé-
ből származik; sőt a díszítőelemek alapján az előbbiekben bemuta-
tott, Nagybányán használt bányászati mérőszközökkel azonos mű-
hely munkájának tartja. 
     Az ismertetett Schinzeug ábrázolása azonban megtalálható egy 
1607-ből származó címereslevélen, a címer külső díszei között. A 
birodalmi nemességet adományozó címereslevelet II. Rudolf csá-
szár (magyar királyként Rudolf) adományozta a Magyarországon 
honos Lienpacher családnak 1607. június 2-án, Prágában (10. kép).22 
A címer festőjét nem ismerjük. Az oklevél szerint Hanns Lienpa-
cher, a címerszerző az adományozás idején 14 éve szolgált a sel-
mecbányai és a körmöcbányai kamaránál. Ebből 6 évet Selmecen, 
mint az üzem számára fontos anyagok gondnoka (Zeugschaffer), 
két évig pedig Körmöcön könyvelőként (Buechhalter) tevékenyke-
dett. A legutolsó lázadás alkalmával (ez nyilván a Bocskai-felkelés 
lehetett) a bánya pénztárát megmentette, és saját költségén 3 lóval 
kivonult ellenük, a harcokban kétszer meg is sebesült. Később – a 
címeradományozás után –, 1619-től körmöcbányai alkamaragróf lett, 
és az is maradt 1627-ben bekövetkezett haláláig. A Lienpacher csa-
lád a címeradományt megelőzően és a későbbiekben is bányapol-
gári és bányászati tisztviselői család volt. Címerük belső díszeiben 
azonban nem találunk egyértelműen a bányászatra utaló elemet.  
     A külső díszek között, a szőnyeg bal (heraldikailag!) felső sar-
kában egy puttót találunk, mely több bányamérő-eszközt is tart 
(11. kép). Bal kezében statívra szerelt Schinzeugot fog, melynek 
vízszintes köre és az arra helyezett felső fémszerkezete is látható.23 
A vízszintes kör szélén jelölték a skálát és beljebb a két kompaszt. 

                                                 
22 MNL OL Magyar Országos Levéltár (Ungarisches Staatsarchiv) P 1848, 

Berényi cs. lt. 9. tétel. – NYULÁSZINÉ, 1999. LXXV. tábla 99. és 200. 
23 A részlet bámulatosan pontos, hiszen a puttó mérete mintegy 3x3,5 cm! 
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Két szürke foltban arannyal festett mágnestű látható. (Az aranyo-
zás egyébként meglehetősen gyakori volt a valódi műszereken is, 
ami elsősorban a korrózióvédelmet szolgálta.) A statív viszonylag 
hosszú és balluszteresen esztergált. A függőleges kör arannyal, a 
függélyező ezüsttel festett. Tisztán kivehető a lehajtható zsinórtar-
tó kar és horog is. A puttó bal kezével a statívhoz hozzáfog egy 
kissé nyitott, ezüsttel festett körzőt is; jobbjával a császári arckép 
keretét tartja, alatta azonban még egy szögletes dobozú bányász-
kompaszt is találunk. A műszer lapját ezüstszínű folt mutatja. A put-
tó jobb lába egy acélhegyű beosztásos mérőrúdon nyugszik, mely 
mintegy oppozíciója a túlsó sarok puttójánál levő alabárdnak. A 
bányamérőt, azaz Schinert gyakran mérőrúddal ábrázolták, amely 
szakmai jelképnek számított. A mai is létező szögletes fadobozos 
bányászkompasz régi típus, már a 16-17. században is elterjedt volt.  
     A bányamérő-műszerek ábrázolása alapján gyaníthatjuk, hogy 
a címerszerzőnek köze lehetett a bányaméréshez is. Ez a címeres-
levélből ugyan nem derül ki, de a későbbi időkben Hanns Lienpa-
cher, már mint körmöcbányai alkamaragróf, mindenképpen szoros 
kapcsolatban állt a bányaméréssel. Az első ismert körmöcbányai 
(1625) és selmecbányai (1627) bányatérképeket az ő hivatali ide-
jében készítették.24 Ezzel a munkával kapcsolatban állt Lienpacher 
is! Mint körmöcbányai alkamaragróf bizonyára volt köze a kör-
möci térképekhez is, de csak Selmecbányára vonatkoztatva maradt 
fenn adatunk: a Bécsben levő főkamaragróf 1625. március 12-én 
felszólítja Lienpachert, hogy a felső-bieber-tárnai térképet terjesz-
sze fel minél előbb. Lienpacher válasza: „hat sy doch von dem Mah-
ler vmb der langsamben vnd vielen Arbeith willen, weillen alles 
mit der feder gerieszen werden müssen, wie Euer Gnaden sebst zu-
sehen, ehender nicht verfertigt können”.25 Vagyis a térképrajzoló 
eltépte tollával a bányatérképet, és ezért nem készült el. S valóban, 
ez a selmecbányai bányatérkép csak 1627-ben – Lienpacher életé-
nek utolsó évében – készült el. Ugyancsak található életrajzi vo-
natkozása a próbamester ábrázolásának, mivel Lienpacher még sel-

                                                 
24 PÉCH 1993. 33. 
25 PÉCH 1887. 219. 
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mecbányai könyvvivő korában sokat foglalkozott a „próbálás”, az 
ércbevizsgálás problémájával, sőt kísérleteket is végeztetett ebben 
a tárgykörben. Igaz, hogy ez szintén már a címeradományozás után 
történt. Úgy vélem, hogy fiatalabb korában gyakorolta is ezeket a 
tevékenységeket, hiszen másként aligha festette volna meg a cí-
merfestő az egyáltalán nem közismert műszert. Tovább menve, a 
pontos ábrázolás alapján bátran feltételezhetjük, hogy a műszert a 
kezébe is adták a festőnek! 
     Visszatérve Hans Lienpacherre, ő volt a körmöci alkamaragróf 
Bethlen alsó-magyarországi foglalásának időszakában. Mikor 1620-
ban Bethlent Besztercebányán királlyá választották, Lienpacher le 
akart mondani alkamaragrófi hivataláról, amit azonban Bethlen 
nem fogadott el, csak a pénztár kezelésétől mentette fel. A többi 
német hivatalnok átvállalta e hivatalokat, „mert a bányamivelés és 
a császári királyi ház érdekében levőnek vélték, hogy e hivatalok-
ba ne jussanak be a magyarok, kik bizonyára Bethlen pártjára ál-
lottak volna. Ez okokat méltányolta Weber János királyi biztos is 
és őket hivatalaikban megerősítette.”26 A német tisztviselők Beth-
lenhez való viszonyulására jellemző, hogy1633. január 31-én a bá-
nyabíró bizonyítványt állított ki a selmeci tisztek számára, hogy 
1619-től 1622-ig, Bethlen Gábor uralkodása alatt a felső-bieber-
tárnai mélyművelést készakarva elfullasztották, és azokat a helye-
ket, ahol a legjobb ércek voltak, csak akkor nyitották meg ismét, 
amikor Weber cs. k. biztos itt volt, és a vidék ismét a király kormá-
nya alá jutott.27 Mindazonáltal Lienpacher – akár kényszerből is – 
tehetett Bethlennek némi szolgálatot, mert Prandeisz báró 1638-ban 
készített jelentésében javasolta Lienpacher özvegyétől a Bethlen 
által adományozott 200 forintnyi nyugalomdíj, valamint a kama-
raudvarral szemben levő ház visszavételét.28 Feltehető, hogy a Beth-
len Gábor parancsára Erdélybe küldött szakemberek között volt 
bányamérő is, aki vitte magával a Schinzeugját, mint munkaesz-
közt.  

                                                 
26 PÉCH 1887. 220. 
27 PÉCH 1887. 306. 
28 PÉCH 1887. 370-371. 
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     A Shinzeugot Franz Kirnbauer kifejezetten osztrák mérőmű-
szernek tartotta,29 míg Tárczy-Hornoch Antal „Schemnitzer Schin-
zeug”-nak mondta.30 Frissebb irodalmát Herbert Spickernageltől 
ismerem, aki az 1972-es budapesti bányamérő-kongresszuson tar-
tott erről előadást.31 Elfogadhatónak tűnik Kirnbauer és Spicker-
nagel nézete abban, hogy ez a műszertípus az osztrák területeken, 
illetve a történelmi Magyarországon, valamint a hozzá tartozó Er-
délyben volt elterjedt. A mai Németország területén viszont – s eb-
be beleértendő Szászország is – már nem alkalmazták, sőt a né-
met bányaméréssel foglalkozó munkák nem is ismerik a fogalmát. 
Az eszközt a 16-18. században használták. 
     Az bizonyos, hogy az Országos Műszaki Múzeumba (jelenleg 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) az egykori Nagyszebeni 
Evangélikus Gimnázium gyűjteményéből került be a Schinzeug (6. 
kép),32 ami valószínűsíti annak erdélyi vagy partiumi használatát. 
Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a magyarországi bányászati 
szakemberek, ha néha erőszakkal is, de eljutottak az erdélyi bá-
nyákhoz, bányamérésre pedig mindig nagy szükség volt, hiszen a 
bányaadományozásnál Erdélyben is ki kellett jelölni a bányatelke-
ket. A domborzati viszonyok miatt pedig sokszor rézsűben kellett 
elvégezni ezt a feladatot, jól jött tehát a Schinzeug, mellyel a víz-
szintes szögek mellett függőlegeseket is lehetett mérni. Az egymás 
mellett levő bányák határait – vitás esetekben – újra kellett mérni. 
Egyelőre nincs konkrét adatunk arra, hogy bányatérkép vagy tér-
képvázlat készült volna ebben az időszakban, feltételezhető azon-
ban, hogy az alsó-magyarországi bányavidékhez viszonyítva némi 
késéssel legalább vázlatok készültek az Erdélyi Fejedelemség leg-
fontosabb bányáiról is. Bányatérképekre ugyanis nagy szükség volt 
Erdélyben is, hiszen nélkülözhetetlenek voltak a termelésben, de a 
szerencsétlenségek idején a bányamentésben is.  

                                                 
29 KIRNBAUER 1937. 
30 TÁRCZY-HORNOCH 1940. 
31 SPICKERNAGEL 1972.  1-25. 
32 Erdély története I. 180. Schinzeug (kompaszos szögmérő) a nagyszebe-

ni volt evangélikus gimnáziumból, 1580 körül.  
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Bányamécsesek az Erdélyi Fejedelemség korából 
 
     Az MNM gyűjteményében található egy szépen megmunkált 
kovácsoltvas bányamécs,33 melyet régebben a 16. századra datál-
tak (12. kép).34 Valóban a 16-17. század szászországi bányalámpá-
ihoz hasonló megformálású darab, s méreteiben is megfelel ezek-
nek. Egy lényeges különbség azonban mindenképpen megfigyel-
hető rajta. A lámpa tartókengyele elől, a mécses szokatlanul díszes 
kivitele ellenére, nem az ún. pajzsban végződik, hanem egyszerű-
en lekerekített. Ez a megoldás egyébként nagyon is jellegzetes a 
későbbi magyarországi mécseken.35 A lámpa csepp alakú tálkájá-
nak külső oldalát a vas ún. faragásos technikájával díszítették, ami 
egy reneszánsz indadísz, stilizált állatalakokkal. Ennek a mécses-
nek a hátsó peremén azonban ugyanazt a két összefogódzó kézből 
és szívből álló jelképet találjuk meg (13. kép), mint amilyet egy 
1609-es évszámú bányapénzen (két egymást fogó jobb kéz, s fö-
lötte, részben mögötte egy szív) láthatunk. A mécs leírókartonja 
szerint ez a jelkép a bányásztestvériségre utal. S valóban, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia és a két világháború közti időszak bányász 
szakszervezetei használták jelképként a két egymást fogó jobbot, 
de szív nélkül, viszont felette egy bányászékkel. Ennek nyilvánva-
lóan semmi köze a 17. század eleji szimbólumhoz, sőt, ebben a 
felfogásban az a probléma, hogy a bányászat egyéb nagyszámú jel-
képanyagában sehol másutt nem fordul elő! Viszont éppen ezért 
egyértelműen állíthatjuk, hogy a bányapénz és a mécses ugyanah-
hoz a személyhez kapcsolódik, aki pedig nem más, mint Gerhard 
Lisbona. A jelkép, mint már arról szó volt, egy protestáns jelkép, 
mely a szeretetet és összetartozást szimbolizálja, a bányapénzen 
levő jelmondat is ilyen vonatkozású.  
     Nagybányán tehát ismét ő volt a kamaraispán. 1609-ben pedig 
a fejedelem Zalatna városát, a bányákat és a hozzá tartozó falva-

                                                 
33 MNM ltsz.: 79/1907.3. kovácsolt, faragott vas, M.: 12,5 cm H.: 10 cm 

Sz.: 7,5 cm.  
34 BERLÁSZ 1939. 203., adatok 640. 
35 SZEMÁN 2010. 39-40.  
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kat, vagyis a zalatnai bányauradalmat adományozza Lisbonának.36 
Sőt, Erdélyben honfiúsítják Gerard Lisibonát.37 Ez a forrás azon-
ban cívisként említi, tehát ekkor nemesítésről nem volt szó. Mint-
hogy azonban a későbbiekben, 1614-ben többször említik, hogy 
nem bebörtönözhető, mivel nemesember, nem lehetetlen, sőt való-
színű, hogy Báthori valamely későbbi időpontban nemesi rangot is 
adományozott számára.   
     1609-ben mindenesetre újabb bányapénzt bocsátott ki, ami a 
szokásosnál bonyolultabb és díszesebb veretképpel rendelkezik, s 
mivel rajta több fontos informatív elem is látható, ezért – eltérően 
a többi bányapénztől – közlöm részletes leírását. 
     Előlap: Gyöngykör és vonalkör. Héber felirat pálmában vagy 
felhőben, négy betűből. Jobbról balra Jod, Thét, Rés, Chét. Kiol-
vasva: JITRACH. Jelentése: Tárah = fáradozni.38 A felhő alatt két 
egymást fogó jobbkéz, mely a vonalkörből indul ki, s fölötte, rész-
ben mögötte egy szív. Ez alatt kerektalpú címerpajzs, három ötszir-
mú rozettával. A pajzs talpa érinti a vonalkört, szélének bal (he-
raldikailag) alsó részénél sérült volt a verőtő. Kétoldalt · G · és · L · 
betűk (14/a kép). 
     Hátlap: Gyöngykör. Fönt ötágú rozetta, a szirmok közt kis he-
gyes levelekkel, jobboldalt mellette egy pont. Alatta felirat négy 
sorban: SI · DEVS · / · PRO · NOBIS / QVIS · CONTRA / NOS ·. 
Alatta értékjelzés: III. A felirat utolsó sora és az értékjelzés már a 
keresztezett bányászékből és kalapácsból álló bányászszimbólum 
két felső szára közt helyezkedik el. A kalapács feje balra, az éké 
jobbra néz. Kétoldalt, a két szár között az évszám: 16 – 09 ((14/b 
kép).39  
     Ez a bányapénz tehát 1609-ben készült, vagyis abban az évben, 
mikor Lisbona Gerardot befogadták Erdély lakosai közé. A vi-

                                                 
36 MÁTYÁS-RAUSCH 2014. 522.   
37 Kolozsvári országgyűlés 1609. április 26. – május 5. 34. t. c. EOE 

1880. VI. 125. 
38 Vladár Gábor soproni református tiszteletes úrnak köszönöm a héber 

szöveg megfejtését. 
39 MNM ltsz.: R. I. 1093. réz, 2,42 g, átm.: 21/23 mm. SOÓS 1999-2000. 

127., SZEMÁN – KISS 3.01.05.  
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szonylag szép érme mindenképpen a befogadás után készülhetett, 
bár nem tartom valószínűnek, hogy emlékérem lenne.40 Fontos vi-
szont, hogy az előlapon a G – L (Gerard Lisbona) monogram kö-
zött találunk egy kerektalpú címerpajzsot is, három heraldikai ró-
zsával (kettő fent, egy lent),41 mely csakis a Lisbonáé lehet. Ez eset-
leg utalhat egy befogadás utáni nemesítésre, bár lehetett polgári 
személyeknek is címere. Felette két egymást fogó jobbkéz, efölött, 
illetve részben mögötte egy szívvel. Nyilvánvaló, hogy itt egy na-
gyon is egyéni, a bányapénz kibocsátójára jellemző jelképet lát-
hatunk. Párhuzamait még leginkább a protestáns emblematikus jel-
képek között találhatjuk meg. Így Lackner Kristóf evangélikus sop-
roni polgármester, emblematikával foglalkozó rajzoló és rézmet-
sző munkái közt bukkan fel. Az immortalitas, azaz halhatatlanság 
emblémáján egy füstölő fölött találjuk a két összefogódzó kezet és 
mögötte a szívet (15. kép). Kovács József László, a metszet közlő-
je az összekulcsolt kezeket az őszinteség, szövetség, a szívet a 
nyílt kebel jelképeként értékeli.42 Soós szerint egy kéz szívet ad át 
egy másik kézbe, s ez azt jelképezi, hogy „az állampolgárságért 
Lisbona saját szívét adja, teljes énjét, szellemét és tudását felajánl-
ja az országnak, beilleszkedik az ott élők közé.”43 A magunk részé-
ről nem látjuk a pontos jelképi magyarázatok hátterét és értelmét, 
csupán a protestáns összefogás és szeretet szimbólumát. E jelkép 
használata minden bizonnyal Lisbona kálvinista, azaz református 
vallására utal, mint ahogy a héber szó, mint az „eredeti nyelv” hasz-
nálata, és a hátlap bibliából vett, latinul írt jelmondata, melynek ma-
gyar fordítása: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” is. Ez utóbbi idézet 
kedvelt volt a protestánsok körében, és egyszersmind a református 
államvallású Erdélyben is. Az értékjelzés a háromdénáros garast 
jelzi.   
     Lisbona pedig református vallású volt, mint ahogy Nagybánya 
lakosságának túlnyomó többsége is. A díszes, de világításra hasz-
nálható bányamécs tehát bizonyára Lisbonáé volt, s talán a számá-
                                                 
40 SOÓS1999-2000. 128. 
41 SZEMÁN – KISS 3.01.05.01.-04.   
42 KOVÁCS 1971. 19. (leírás); RÓZSA 1971. 30., 55. kép (ábrázolás). 
43 SOÓS 1999-2000. 129. 
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ra sikeres 1609-es évhez is kapcsolódik a készítése. Párját ritkító-
an szerencsés eset, amikor egy történeti személy bányamécsét azo-
níthatjuk.44 
     A 17-18. században kezdték el készíteni a szóban forgó típust. 
Ez a korábbiaknál (kb. 10 cm) nagyobb (16-17 cm) átmérőjű nyi-
tott kerek tálkából, valamint a tálka hátulsó peremére szegecselt 
tartókengyelből állt. Ilyen típusú a Magyar Nemzeti Múzeum egyik 
rézlámpája (16. kép).45 Az oldalára vésett évszám szerint 1673-ban 
készült. A mécsesnek kerek, lapos tálkája van, s ennek elején fel-
tűnően erős csőr található, melybe a viszonylag vastag kanócot he-
lyezték. Felfüggesztése a csőrrel átellenben felerősített kengyellel 
történt, melynek a visszahajló felső végén található kis kerek nyí-
lásba erősítették a hordozólánchoz csatlakozó jókora szemesszege-
cset. A hozzá tartozó, aránylag kicsi függesztőhorog sajnos már el-
veszett. Úgy tűnik, hogy egyedül hazánkban készített formavál-
tozatnak tarthatjuk, viszont elterjedt volt az egész Kárpát-medence 
területén, azaz Erdélyben is. Az 1650-es selmecbányai bánya-társ-
láda díszkalapácsán már ezt a típust figyelhetjük meg. Láncon függ 
és viszonylag kis horogban végződik.46 Előszeretettel készítették a 
hazai termelésű vörösrézből. Léteznek persze kovácsoltvas anya-
gúak is, de a nedves bányatérségekben bizonyára jobban megfe-
leltek a bányászok számára nem elérhetetlen vörösréz lámpák. Sőt, 
a bányamérők esetében – a mágnestű elhajlását kiküszöbölendő – 
nem is használhattak vas alapanyagot. Eredetileg tartozott ezekhez a 
lámpákhoz egy kis lapátka, az ún. faggyúlapát, mely különböző ala-
kú lehetett. Mint azt a 17-18. századi bányászábrázolások jól mu-
tatják, a láncos függesztő szereléket sokszor egyáltalán nem hasz-
nálták, hanem egyszerűen csak a lámpa kengyelét ragadták meg, s 
így világítottak vele. A faggyúlapát és a függesztő az esetek több-
ségében nem is maradt ránk.  

 

                                                 
44 SZEMÁN 1999. 11. 
45 MNM ltsz.: 146/1880. 76. BERLÁSZ 1939. 203., adatok 640. 
46 SZEMÁN 2000. 126-127., 24. kép. 
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Az Erdélyi Fejedelemség bányászatához kapcsolható 
iparművészeti alkotás (fafaragás) 

 
     A Központi Bányászati Múzeum gyűjteményében található két, 
faragott lapocskákból intarziásan összeragasztott fatábla, bányász-
jelenetekkel.47 Földalatti bányatérségeket ábrázolnak, a középkori 
bányászati ábrázolások hagyományos módján, azaz kőzethasadé-
kokon keresztül, mintegy kinyitva a hegyet. Az egyiken (17. kép)48 
hét munkálkodó bányászfigura látható, közülük egynek éppen csak 
a feje látszik. A többiek közül kettő vitlás, vagyis függőleges szál-
lítással foglalkozik, egy varázsvesszős, aki a feltárást végzi, egy la-
pátos, két csákányos. A másikon (18. kép)49 két talicskás a szintes 
szállítást végzi, és találunk csákányos kitermelőket is.  
     A csákányok megfelelnek a Bányászattörténeti Közlemények 
előző számában általam ismertetett szerszámoknak: azaz egyágú, 
lemezes fokú, hegyes csákányok, melyeket összehajtott rúdvasból 
kovácsoltak. Meglepő, hogy ékkel-kalapáccsal dolgozót nem talá-
lunk a bányászok között. A bányászék és a kalapács ugyanis alap-
vető szerszám volt a földalatti bányatérségek kialakításában, fő-
képpen a kemény, kvarcos telérek megmunkálásában, ami a ne-
mes- és színesfémek érceit tartalmazta. A csákány csak a közepes 
keménységű kőzetek esetében volt megfelelő fejtőszerszám. Az ék 
és a kalapács a 17., sőt még a 18. században is általánosan elterjedt 
eszközök voltak az ércbányászatban. Persze ezek későbbi alterna-
tívái, a robbantásos jövesztés szerszámai sem láthatók a táblán. Te-
kintve, hogy a robbantást – dacára az 1627-es selmecbányai kísér-
letnek és újításnak – még Nagybányán sem alkalmazták a 17. szá-
zadban, aligha várhatjuk ennek a technikának a meglétét a zalatnai, 
azaz erdélyi bányászatban.  

                                                 
47 KBM ltsz.: 1969.282.01. Sz.: 23,20 cm M.: 35,50 cm és 1969.282.02. 

Sz.: 23,50 cm, M.: 35,40 cm. Faragott, ragasztott, anyaga: vadkörte, dió, 
feketedió és kevés részlet nyár, cseresznye és hárs. FALLER 1959. 11. 
kép. 

48 Ltsz.: 1969.282.02. 
49 Ltsz.: 1969.282.01. 
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     Ugyancsak furcsa, hogy a szállítóeszközök között nem látható 
a talicskánál jóval fejlettebb és időszerűbb csille, pedig már 1513-
ban ábrázolták a rozsnyói Szent Anna-képen, a Metercián. A két 
alkotás keletkezését elválasztó mintegy száz év alatt a csille bizo-
nyára már eljutott az erdélyi bányászathoz is.  
     Kétségtelen azonban, hogy a két tábla csak töredékeit őrizte 
meg egy jóval nagyobb műalkotásnak. Így az, hogy az említett tech-
nikai elemek nem jelentek meg a bemutatott ábrázolásokon, eset-
leg a műtárgyak erősen hiányos voltával is magyarázhatók.  
     A bányászok viselete: hozzáfűzött ujjú – a korabeli bányászat-
ban másutt is általános – ujjas, térdnadrág, harisnya, cipő és farbőr. 
Ez megfelel a 17. század általános és nemzetközi bányászviseleté-
nek. Fejükön minden esetben hegyes, hátrafelé lehajló sapka; ez – 
ellentétben a térdnadrágos viselet nyugati voltával – a korabeli ma-
gyar panyókás sapkára emlékeztet, ami egyéb bányászábrázoláso-
kon nem jellemző.  
      Az egyik táblán bányamécsest is láthatunk: egyszerű, kerek 
edényt, kis karos fogantyúval. Meglehetősen ritkán látható típus, a 
fogantyú formája azonban arra utal, hogy fémből készült. 
     A két lapot egy nagyobb alkotásból fűrészelték ki, melyeknek 
egyik oldala sem illeszthető össze közvetlenül. Sőt, mindkét tábla 
jobb alsó sarkában található egy-egy téglalap alakú kivágás, amely 
pontos illesztésű, azonos korú és alkotójú darab betoldásával ke-
rült kiegészítésre. 
     A tábla a 17. századra datálható, s valószínűleg egy nagyobb 
egyházi vagy világi alkotás megmentett maradványaiként értel-
mezhetők. Feltehetően az Erdélyi Fejedelemségben készült, amit 
az is erősít, hogy Bedő Rudolf, egykori erdélyi gyűjtő anyagából ke-
rült a Központi Bányászati Múzeumba. A német szakirodalom Za-
latnához köti, és 1610 körülre datálja.50  
 
 
 
 

                                                 
50 WILSDORF – QUELLMALZ 1971. Fig. 1-2.; FALLER 1959. 11. kép. 
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