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A mai Selmecbánya környékén már a honfoglalást
megelõzõen is jelentõs bányászatot folytattak.Litschau-
er Lajos kéziratos feljegyzései [1] szerint amorva beván-
dorlók már 740-ben bányászkodni kezdtek Selmec-
bánya vidékén. Litschauer valószínûleg Agricola [2]
azon állításából indult ki, hogy Selmecbánya már a 8.
században ismert volt bányászatáról.Richter Ede selme-
ci levéltáros [3] állította, hogy a város ÉK-i részén
emelkedõ hegyen, melyet Óvárosnak neveztek, már a
népvándorlást megelõzõ idõkben is állott egy körfallal
és bástyákkal megerõsített vár, ami a korabeli település
jelentõségére utal. Máshol viszont ugyancsak Richter
mondja [4], hogy a selmeci óvárt a keresztes háború ide-
jén �a Balduin jeruzsálemi király által visszakergetett
templáriusok, mint a szájhagyomány meséli, 1118-ban
alapították�.

Anonymus aGestaHungarorumXXXVII. részében
számolt be a Felvidék hódoltatásáról, miszerint ��azon
föld valamennyi népemeghódolt nekik egész a Vág folyóig.
Mivel hogy az Isten kegyelme járt elõttük, nem csak
magukat a lakosokat hódoltatták, hanem váraikat is
elfoglalták, amelyeknek nevük most is Sempte, Galgóc,
Trencsén, Bolondóc és Bana�. [5] A szövegben említett
Bana a késõbbi Selmecbányával azonos. [6]

Richter Ede munkájában arról is írt, hogy Selmec-
bányamár Szent István uralkodása idején városi jelleget
nyert, és polgárai csakhamar kiváltságos jogokat kap-
tak, de ezt bizonyító dokumentumok nem maradtak
ránk. Tudjuk viszont, hogy I. Béla király (1061-1063) is
Bana bányáiban nyert ezüstbõl verette pénzérméit.

A késõbbi virágzó bányaváros, Selmecbánya
(Schebnitz, Schemnitz) telepes lakóinak zömét a II.
András által 1230-ban behívott thüringiai (Sanct
Georgenthali) és tiroli (Schwatzi) bányászok képezték.
Ezek a hospesek (a király által biztosított jogokkal ren-
delkezõ ún. vendégek) a magukkal hozott jogszoká-
sokat kezdték meghonosítani [7], de a tatárjárás idején
a város és lakossága a Lengyel- és Morvaország felõl
betörõ mongol seregek pusztítása következtében
csaknem teljesen megsemmisült. Több szerzõ is említi,
hogy a tatárjárást követõen a városban és környékén a
bányamûvelés három éven át szünetelt, majd IV. Béla
újabb alsószász (Saxones, hospites teutonici) bányá-
szokat telepített be, akik a régi privilégiumok alapján

újabb kiváltságokat kaptak, és feltehetõ, hogy ekkor
foglalhatták írásba a magukkal hozott, illetve az addig
helyben kialakult bányajogszokásokat is. Richter Ede
úgy vélte, hogy �a letelepült bányászok elsõ dolga volt
otthon (német), községük mintájára községi alkotmányt
szervezni, mely függetlenné tegye õket a vármegyéktõl és a
földesuraktól�. [8]

E célból alkották meg a selmeci városi- és bányajog-
könyvet, amelyet a király utóbb szentesített. Litschauer
Lajos már idézett idõrendi áttekintése, illetve Péch
Antal [9], egyaránt 1245-re teszi pl. a városhoz tartozó
területen a bányatelkek méretének (49x19 öl) szabályo-
zását és más bányajogi elõírások írásba foglalását.

A város privilégiumait IV. Béla nem újonnan ado-
mányozta, hanem csupán megújította a már korábban
adományozott kiváltságokat [10], de IV. Béla oklevele �
akárcsak a korábbi oklevelek � megsemmisült 1442-
ben, a város irattárának elpusztulásakor. Amit ma isme-
rünk belõle, az a városi- és bányajogkönyv fennmaradt
példányaiból származik.

Rákóczi Sámuel [11] a következõképpen mutatta be
a jogkönyv példányait:

�A milleniumi kiállításon látható volt Selmeczbánya
városa régi okmányok kéziratainak kötése; ennek bõrrel
bevont tábláin, a négy sarkon és a tábla közepén ezüstbõl
vert, négyszögletû, gót ízlésû, csipkés szegéllyel körített
oroszlánfejek pótolják a szokásos védõgombokat�

A papírkézirat 1432-tõl 1507-ig terjedõleg Selmecz-
bánya városának kiváltságos leveleit és az azokra vonat-
kozó nevezetesebb események följegyzéseit tartalmazza: az
egyes papírlevelek a bejegyzések megtörténte elõtt lettek
bekötve; a kötés tehát 1432 körül való.

Ehhez sorakozik Selmeczbánya városának még mû-
vésziesebben díszített jogkönyvmásolata�

A bekötött pergamenkézirat elsõ díszlapján az 1572-ik
évszám olvasható; ez az évszám azonban csak a díszlap
festményére vonatkozik, nem pedig a kötet készítésének
idejére, mert ennek tiszta gót ízlésû munkája félreismer-
hetetlenül a XV. százévre vezethetõ vissza�

A selmeczi városi és bányajogról Richter Ede fõle-
véltáros és kiváló történész ezeket írja: A kézirat neve
�Rechts Puech der Stadt Schebnitz� és �Stadtpuetz� néven
is említtetik. Elsõ része áll a polgári kiváltsági, a köz-, a

A selmeci bányajogról egy jeles évforduló alkalmából
DR. IZSÓ ISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, bányakapitány (Miskolci Bányakapitányság)

A tanulmány a 2005-ben esedékes hét és fél évszázados évforduló alkalmából rö-
viden ismerteti a selmecbányai városi- és bányajogkönyv megalkotására vonatkozó mai
ismereteinket, a jogkönyv történelmi jelentõségét és legfontosabb rendelkezéseit.
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magán- és büntetõjog 40 szakaszából; a második rész a
bányajog: 20 czikkel�

�a kézirat elsõ lapja egy díszfestmény és egy egész
oldalt foglal el kiváló kivitelben. Ezen a címlapon Krisztust
a kereszten és Magdolnát látjuk; keretül e jelenetnek
gazdagon díszített ívezet szolgál�

Megjegyzendõmég, hogy aWenzel Gusztáv féle jognyo-
mozó kútforrás szerint, hazánk ezen nagyérdekü és régi, õsi
jogkönyvének nem két példánya, hanem négy példánya
van meg. Az egyik a leírt díszkötésben van meg, egy másik
példányára régenten a városbíró hivatalos esküjét tette le; a
harmadik példány II. Ulászló megerõsítõ oklevele, mely
Budán kelt 1513. évi Judica napján; a negyedik példány
III. Ferdinánd helybenhagyó okmánya, s kelt Pozsonyban,
1655 június 22.�

Vízkelety András [12] szintén megvizsgálta a jog-
könyv fennmaradt (a Magyar Nemzeti Múzeumban õr-
zött) példányait, és azt állapította meg, hogy a jogkönyv
szövegének 61.53 C leltári számot viselõ kéziratba
foglalását leghamarabb 1500 körül, a 61.54 C leltári szá-
mú kézirat esetében pedig a XV. század közepén kezd-
hették meg.

A jogkönyv egészében nem tekinthetõ királyi ok-
levélnek, hanem egységes elvek szerint szerkesztett jogi
elõírások gyûjteményének, amelyet Gárdonyi Sándor
[36] szerint leghamarabb a XV. század elsõ felében állít-
hattak össze.

A jogkönyv borítólapján belül található díszes cím-
lapon lévõ festményen szereplõ 1573-as évszám önma-
gában nem határozza meg a kézirat keletkezési idejét,
ez akár utólag is készülhetett.

A jogkönyv az alábbi bevezetéssel kezdõdik:
�A szentháromság nevében. Amen. Mely szerint a

következõ városi köz- és bányajog a tisztelt és tekintetes
Selmecz városának adományoztatik a legfölségesebb Úr és
Magyarország, stb. királya által, kit az Isten óvjon, megáld-
jon és õrizzen és ismételten a legfölségesebb fejedelem,
dicsõ emlékezetû Béla, Magyarország, stb. királya, ki ezen
jogot különös kegyelmébõl a fennt nevezett Selmecz
városának s annak minden lakosainak szaporítására
kegyelmesen helyben hagyta s megerõsítette a fennt idézett
városi és bányajogot, hogy azt sértetlenül megtartsák, az
ellen semmiféle úton és módon ne vétsenek.� [13]

Ezt követi IV. Béla privilégiumlevelének töredékes
idézete az alábbiak szerint:

�Mi Béla isten kegyelmébõl Magyar-, Dalmát-, Horvát-,
stb. ország királya, üdvöt és kegyelmet egyeseknek és min-
deneknek, kik ezt a levelet látják, hallgatják vagy olvassák.
Miután a királyi Felséghez jól illik országának hasznát és
fejlesztését szorgosan megóvni, a mi hûséges selmeczi és a
többi más magyarországi bányászainknak, a mi királyi
hatalmunkból és szabad akaratunkból örökös oltalmat
akarunk készíteni és védelmet a meglévõknek, akik most
élnek és azoknak, akik még születni fognak és adjuk nekik
a következõkben megírott jogokat és szabadságot, amelyek
a szent korona hasznára és üdvére vannak és ezeket min-
den ellentmondás nélkül örök idõkre megerõsítjük a mi
Felségünkkel.� [14]

A királyi privilégiumnak a városi jogkönyvben fel-
jegyzett szövegtöredéke nem tartalmaz keltezést, így
abból nem állapítható meg, hogy IV. Béla mikor adta ki
az eredeti oklevelet. Erre vonatkozóan az elmúlt másfél
évszázad szakirodalmában szerteágazó vita bontakozott
ki.

A szerzõk jelentõs része a már említett Richter
Edétõl Farbaky Istvánon [15] át Litschauer Lajosig, vagy
Wenzel Gusztávtól, Faller Jenõn [16] és Gergely Ernõn
[17] át Molnár Lászlóig [18] a kiváltságlevél kiadását
1245-re, illetve közvetlenül 1245 körüli idõszakra kel-
tezték. A Magyar Történelmi Társulat szent-antal-sel-
mecz-korponai levéltárvizsgáló bizottsága pl. 1869-bõl
származó jelentésében azt állapította meg, hogy �IV.
Bélának a selmecziek részére 1244. eszt. kiadott
szabadítéklevele III. Ferdinándnak 1655. eszt. kelt meg-
erõsítõ privilegiumában szóról-szóra bennfoglaltatik�. [19]
A bizottság az oklevél kiadását 1244. évre keltezte, de �
akárcsak a többi hivatkozott szerzõ � nem közölte, hogy
a keltezés évét mely forrásokból állapította meg.

A selmeci joggal foglalkozó szerzõk másik része az
oklevél keltezésére vonatkozó pontos évszámot nem
határozott meg. Sípos Árpád [20] pl. a selmeci kiváltság-
levél, illetve bányajog keletkezési idejét IV. Béla
uralkodásának középsõ szakaszára (1240-tõl 1260-ig
terjedõ idõszakra) tette,EmberGyõzõ [21] is csak annyi-
ban foglalt állást, hogy �a városi jogkönyvek közül a
legrégibb, még a XIII. századból való, a selmeci�.
Szentpéteri Imre [22] oklevél jegyzékében IV. Béla pri-
vilégiumát a keltezés nélküli oklevelek között sorolta
fel. A Benda Kálmán által szerkesztett kronológia [23]
szintén csak annyit tartalmaz, hogy Selmecbánya kivált-
ságait IV. Béla erõsítette meg. A Magyar Kancelláriai
Levéltár királyi könyveinek (Libri regii) 11. kötete 468-
469. oldalán található bejegyzés ugyancsak IV. Bélától
származtatja a városi polgárok kiváltságait, de ez a be-
jegyzés sem tartalmaz évszámot.

A keltezés évének meghatározása azért nagy jelen-
tõségû, mert nem más volt a tétje, mint annak eldön-
tése, hogy melyik dokumentum tekinthetõ Európa
legõsibb bányarendtartásának: a selmeci bányajogot is
tartalmazó jogkönyv, vagy a morvaországi Iglau (ma
Jihlava) bányajogi rendelete. Wenzel Gusztáv ezzel
kapcsolatban a következõket jegyezte meg az Árpádko-
ri Új Okmánytárban, melyben a jogkönyv szövegét köz-
zétette: �� megjegyezzük, hogy Selmecz városi és bánya-
joga csaknem szóról szóra megegyez lglau morvaországi
város latin nyelven szerkesztett régi jogával, melyet I.
Venczel cseh király és Premiszlaw morvai õrgróf megerõsí-
tettek, és melynek ekképeni feljegyzési idejét a kritika 1249.
évben határozta meg�.

A két bányarendtartás � bár a selmeci német nyel-
ven íródott, míg az iglaui latinul � nagyon sok hason-
lóságot és rokonságot mutat, az is bizonyos, hogy közel
egy idõben keletkeztek, ezért nem volt véletlen, hogy a
különbözõ szerzõk egymástól eredeztették azokat.
Különösen külföldön foglalkoztak sokat a selmeci és az
iglaui jogkönyv összevetésével és azzal a kérdéssel, hogy
melyik jogkönyv szolgált a másiknak mintájául. Az
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összevetés eredményérõl röviden a következõket
érdemes feljegyezni:

Sípos Árpád cáfolta Gaspar Sternberg és Schneider
[24] prágai jogtanár arra vonatkozó állításait, miszerint
a selmeci bányajog Iglau bányajogi rendeletének [25]
fordítása lenne. Hóman Bálint [26] szerint viszont IV.
Béla az iglaui városi és bányajoggal ruházta fel
Selmecbányát. Emil Rösler [27] és Tomaschek bécsi jog-
tanár [28] szintén az iglaui bányajogból származtatta le
a selmecit, ezzel szemben Wenzel Gusztáv [29], Karl
Karsten [30] vagy Ferdinand Bischoff [31] a selmeci jog
magyar eredete mellett foglalt állást. Karsten szerint az
iglaui bányarendtartás csak a selmeci szabályokat
követõen lett írásba foglalva oly módon, hogy az iglaui
bányászok � akik rendszeres kapcsolatban álltak a sel-
meciekkel és ismerték szokásjogukat is � emlékezetbõl
feljegyezték a selmeci szokásjogot, miközben annak
egyes rendelkezéseit a helyi viszonyokhoz alakították. A
selmeci bányászat régebbi eredetû az iglauinál, így sze-
rinte kétségtelen a bányajogi jogszokások keletke-
zésének elsõsége is. [32] Wenzel Gusztáv különösen
Tomaschek állításait bírálta, aki szerinte �a selmeczi
jogot is vizsgálódásai tárgyává tévén, azt történelmi
önállóságából teljesen kivetkõztetni igyekszik�. [33]

Timon Ákos [34] a selmecbányai jogkönyvet �önál-
lóan magyar talajon� kifejlõdött jogalkotási folyamat
eredményének tekintette, és Rákóczi Sámuel is ugyan-
ezt vallotta már említett munkájában. Szerinte �a városi
partikuláris jogok legrégibb írott emléke: a selmeczbányai
jogkönyv, s mi több, ezen jogkönyv létrejötte tanúsítja azt is,
hogy a városok külön jogai a szabályalkotási jog alapján
önállóan: magyar talajon fejlõdtek ki � külföldön ez idõ-
ben ilyen jogok még nem léteztek!�.

Újabban I. T. Piirainen [35] és Gárdonyi Sándor [36]
is foglalkozott a két jogforrás összehasonlításával.

A két ellentétes állásponttal szemben, Bruckner
Gyõzõ [37] sokkal árnyaltabban fogalmazott: �a városi
jogok hazája Németország volt, azoknak fõforrását ott kell
keresni, azonban látunk bennük a hazai és a helyi viszo-
nyoknak megfelelõ újításokat, módosításokat, sõt egész
önálló jogfejlõdést is�. Selmecbánya szerinte eredetileg
Iglau város- és bányajogát kapta IV. Bélától és ez a
jogkönyv vált elõbb az alsó-magyarországi, majd 1327-
tõl felsõ-magyarországi bányavárosok anyajogává, de
sok részében eltér az iglaui jogtól és a helyi viszo-
nyokhoz igazodó önálló jogfejlõdést mutat. Ez utóbbiak
mutatkoznak meg Bruckner szerint abban is, hogy a
selmeci bányajog 6. és 9. §-a a kamaragrófi, 15. és 20. §-
a a tárnokmesteri tisztségre vonatkozik, ugyanakkor
ezek a kifejezések ismeretlenek az iglaui jogban.
Emellett a két jogkönyv városi közjogra vonatkozó ré-
sze is eltérõen szabályozza a városi bíró választásának
feltételeit (10. §) és több olyan rendelkezés is van, amely
csak az egyik vagy másik jogkönyvben található meg.

A selmeci jogkönyv keltezését Bruckner sem
határozta meg, csupán annyit jegyzett meg, hogy �a
legrégibb városi jogkönyvünk a selmecbányai, mely
XIII. századbeli�, majd azt is hozzáfûzte, hogy �köz-
vetlenül IV. Béla király halála után öntötték formába�, ami

viszont arra utal, hogy szerinte a keletkezés ideje
leghamarabb 1270-re tehetõ. [38]

Utóbbi állítással kapcsolatban megjegyzésre
érdemesnek tartom a Vízkelety András által is kiemelt
szempontot [39], hogy IV. Béla megsemmisült kiváltság-
levelének és a jogkönyv ismert példányainak keletkezési
idõpontja nyilvánvalóan nem azonos, a jogkönyv IV.
Bélára történõ hivatkozása, elsõsorban azt volt hivatott
érzékeltetni, hogy a joganyag összeállításának alapját
jelentõ kiváltságok tõle erednek, ugyanakkor való-
színûsíthetõ, hogy a jogkönyv elõírásainak egy része is
IV. Béla korából vagy még korábbi idõkbõl származik.

Az országos rendek egyébként 1447-ben megújítot-
ták a város privilégiumát. [40] E dokumentum szövegét
Wenzel Gusztáv közölte. [41] I. Ulászló 1496-ban kelt
oklevele szintén a város privilégiumának megújításáról
szólt, a XV. század közepétõl kezdve pedig gyakorivá
vált, hogy Selmecbánya kiváltságait a többi alsó-ma-
gyarországi bányaváros privilégiumával együtt erõsítet-
ték meg (pl. 1507. március 20-án vagy 1545. április 28-
án). [42] Emellett a város- és bányajogot II. Ulászló kü-
lön is megerõsítette 1513-ban.

A selmeci bányajog � Körmöcbánya és Újbánya
kivételével � a többi alsó-magyarországi bányaváros
közös jogává vált [43], és a selmeci jogot adományozta
Károly Róbert 1327-ben Gölnicbánya és Szomolnok,
illetve I. Lajos Breznóbánya számára is.

A jogkönyv Rákóczi Sámuel által is leírt példányá-
nak összeállítására Relkoviè Néda [44] szerint azért
került sor, mert Rudolf királlyá koronázását (1567)
megelõzõleg, felszólították a bányavárosokat, hogy
legfõbb szabadalmaikat írják össze és terjesszék fel a
király elé. [45] Az összeírás több lépcsõben valósult
meg. Az 1572-ben készült szabadalomlista felterjesz-
tését követõen 1574-ben újabb összeírás volt, mert a ki-
váltságok néhány pontja az elõzõ összeállításból ki-
maradt, majd 1583-ban a városok ismét elhatározták,
hogy régi jogaikat összeállítják. Az összeírással Kör-
möcbányán Gast Kristófot, Selmecbányán és Besz-
tercebányán Gebl Bazilt, Bakabányán pedig Sillener
jegyzõt bízták meg, míg Bélabányától, Libetbányától és
Újbányától szabadalomlevelük másolatát kérték be.
Tény, hogy Rudolf 1603. augusztus 27-én az alsó-
magyarországi bányavárosok, továbbá Kassa, Pozsony,
Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Eperjes és Szakolca
szabad királyi városok kiváltságait együttesen erõsítette
meg [46], majd Selmecbánya vonatkozásában ezt
ismételte meg II. Mátyás 1610-ben, II. Ferdinánd 1625-
ben és III. Ferdinánd 1655-ben.

A jogkönyv egyes részleteit elõször Thomas Wagner
jelentette meg a Corpus Juris metallici recentissimi et
antiquioris [47] címû munkájában, teljes szövegét pedig
Wenzel Gusztáv tette közzé a Jahrbücher der Literatur
[48] CIV. kötetében, majd az Árpádkori Új Ok-
mánytárban [49]. Emellett megjelent Johann Kachel-
mannGeschichte der ungarischen Bergstadte und ihrer
Umgebung [50] címû mûvében is.

Wenzel Gusztáv emellett közzétette II. Ulászló 1513.
judica vasárnapján [51] kelt privilégiumának szövegét
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[52], valamint III. Ferdinánd 1655. június 22-én kelt, II.
Ulászló 1513. évi okmányát megerõsítõ privilégiumát
[53] is.

A selmeci bányajogot Bruckner Gyõzõ már említett
tanulmánya mellett Richter Ede közölte kivonatosan �A
selmeczbányai régi bányászéletbõl� címû írásában. [54]
Az alábbiakban az általuk közölt részleteket gyûjtöttem
csokorba.

A bányajogi elõírások bevezetõ szövege a követ-
kezõ:

�Selmecz városának következõ a bányajoga.
Mi Selmecz város esküdtei Õ Felsége Béla Magyar-

ország stb. királyának különösmeghagyásából és kegyébõl,
tekintettel a városi jogra, szükségesnek tartjuk a bányajogot
is megállapítani, amint azt lényegében alább elmondjuk.
Úgy a mûvelések, mint a tárnák bányaölekben kimé-
rendõk és a bányatelkek száma is meghatározandó.
Tudnivaló, hogy a mi városunk bányaöle három rõfnyi és
hogy hét bányaöl kitesz egy lehen-t.� [55]

A Lehen, Lehn, Lehnschaft szó nem csak hossz-
mértéket (bányatelekmértéket) jelentett, hanemha egy
bizonyos területet ünnepélyes keretek között, elõzete-
sen kimérve bányamûvelési célokra egy személynek,
vagy több bányatársnak adományoztak, akkor az illetõ,
vagy illetõk �lehen�-be kapták ezt a területet. Ebbõl
származott, hogy kétféle bányamunkást különböztettek
meg: a �lehnhauer�-t és a �lohnhauer�-t. Az elsõ lehn-
be dolgozott, vagyis a bányát (zechét), a vájatot ún.
allehnbe vállalta a nyereség vagy veszteség kockázatá-
val, míg a lohnhauer, akár származott a bányából nyere-
ség, akár nem, munkája után mindig elõre kikötött
fizetést kapott. �Lehnschaft�-nak nevezték emellett, ha
két vagy több társ (verkes) egyesült egy bánya mûve-
lésére.

A bevezetést követõen a bányarendtartás úgy ren-
delkezik, hogy minden bányaváros bírója és tanácsa egy
esküdt bányamestert (bergmaister) és egy esküdt fel-
osztót (tayler, erztayler) köteles alkalmazni, akik csak
feddhetetlen emberek lehettek. A felosztó kötelessége
volt a kitermelt ércnek a bányatársaság tagjai közötti
igazságos elosztása. A bányamester a királyi kamarától
kapta fizetését, és õ volt a bányák, a bányamunkások és
a bányatársaságok fölötti felügyelettel és a kutatási
engedély, illetve bányatelek adományozásával megbíz-
va, egyszersmind a város belsõ tanácsának (a magistra-
tusnak) a bíró után rangban legelsõ tagja volt.

A bányajogi rendelkezések szerint bárki szabadon
kereshetett ércet és nyithatott bárhol bányát, mert a
föld felszíne alatti rész független volt a felszíni bir-
tokviszonyoktól. A termelt érc meghatározott hányadát
a kamarának kellett beszolgáltatni, elismerve ezzel a
király bányászati jogát. Ha földesúr birtokán nyílt
bánya, akkor úrbér fejében õt is megillette a kitermelt
érc harmada.

Minden bányamû, amelyet az esküdtek és a bánya-
mester a város pecsétje alatt korábban valakinek
adományoztak, változatlanul addigi birtokában maradt.
Ha azonban egy új elõfordulást vagy egy gazdátlan régi
tárnát jelentettek be, amelyben telért talált valaki és ezt

a város tanácsa és a bányamester számára adandó
három márka ezüsttel bebizonyította, akkor a találó
kapta a telér minden oldalát három és fél lehn terü-
leten, azzal, hogy azt biztosítsa magának legalább egy
lehen mélységû aknákkal.

Ha a bányatelek területét és a mélyítendõ aknák
helyeit kijelölték, utána jogában állt bárkinek, hogy a
bányatelek területén túl új bányát kezdjen. Minden
felmért bányatelken legkevesebb három aknát kellett
mélyíteni, aki pedig tárómûveléssel próbálkozott és
azzal érte el az ércet, az maga elõtt és mögött három és
fél lehnt mérethetett ki. Olyan felmért bányákat, vagy
tárókat, amelyeket nem mûveltek, hat vasárnapon nyil-
vánosan ki kellett hirdetni, hogy a volt tulajdonosok
jelentkezzenek. Ha a hetedik vasárnapig sem kezdte
meg az eredeti tulajdonos a bányamûvelést, akkor az
esküdtek és a bányamester ezeket a bányákat bármely
igénylõnek szabadon eladományozhatták.

Az örökös táró (erbhaftiger stolln), ha vízhúzóval
(wasserseyge), illetve világítást szolgáló aknácskákkal
(lihtlöcher) megfelelõen ellátták és egy éven belül
benne legalább egy bányaöl hosszúságban dolgoztak, a
tulajdonos birtokában maradt minden jogával.

Ha egyik bánya a másikat vízveszély miatt a mûve-
lésben akadályozta, akkor az akadályozást okozó bánya-
társaknak a törvényszék és a bányamester elõtt 3 napon
belül e körülményt be kellett jelenteniük. Ha ezt elmu-
lasztották, akkor a mulasztó bányát azon bánya tulaj-
donosainak ítélték, amelyet mûvelésében akadályozott.

Ha valaki a tanács és a bányamester engedélyével
egy táróban dolgozva egy másik felmért bányához ért és
ott dolgozó embereket talált, csak ezek beleegyezésével
vághatott azok bányáján keresztül. De ha ezt megen-
gedték neki, akkor még egy ölnyi hosszúságra hatolha-
tott, és amit csákánnyal kiaknázott, az is az õ haszna volt
vagy pedig az egész lehnt a táróval együtt a társak közö-
sen használhatták tovább, utóbbi esetben azonban a tá-
ró tulajdonosa a termelt érc egynegyedét megtarthatta.

Ha valaki a tanács és a bányamester engedélyével
egy új tárót kezdett mûvelni és ezt egy másik táróval
vagy aknával három és fél lehen távolságra megközelí-
tették és abban ércet mûveltek, akkor a bányamester az
elsõ táró számára hét lehent mért ki. Ha pedig egy bá-
nyában, a fedõben vagy a fekûben olyan ércet találtak,
amelyrõl nem lehetett eldönteni, hogy ugyanazon lehn-
hez tartozik-e és emiatt pereskedés kezdõdött, akkor a
kérdést a kamaragróf döntötte el.

Ha egy régi elfulladt bánya újranyitásához a vízte-
lenítés vagy szállítás céljára más birtokában lévõ altárót
kellett igénybe venni, akkor a bányatársaknak az altáró
birtokosának a haszon bizonyos hányadát át kellett
adniuk.

Ha feltáratlan területen kezdtek kutatótárót és azzal
telért találtak, akkor a tárót szabadon keresztülhajthat-
tákminden korábbi lehen területén vagymás teléren át.

A kutatási adomány birtokosának a kutatást az
adományozástól számított 3 napon belül meg kellett
kezdenie, különbenmegszerzett jogát másnak engedték
át.
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A bányászati tevékenységet csak a bányamester és
két esküdt által kijelölt bányatelek területén belül
lehetett végezni. Aki idegen területen is bányászkodott,
azt fej- és jószágvesztésre ítélték. A bányában amunkát
folyamatosan végezni kellett, kivéve az elháríthatatlan
akadályok eseteit, továbbá húsvét, pünkösd és kará-
csony idején minden bányamunka 14 napig szünetelt.

A bányajogkönyv részletes intézkedéseket tartalma-
zott a bányamûvelés módjáról, az esetleges mulasztások
következményeirõl, a bányatulajdonosok egymás közöt-
ti jogviszonyairól, szabályozta emellett az aknák, tárnák
összelyukasztását, végül szabályozta a kohók és érc-
malmok építését és azok fával történõ ellátását is.

Visszatérve alapkérdésünkre � hogymikor keletkez-
hetett IV. Béla kiváltságlevele � az alábbi következ-
tetésre juthatunk.

Azok a szerzõk, akik 1245-re datálták a kiváltság-
levél kiadását, vélhetõen abból � a több szerzõ által is
említett körülménybõl � indulhattak ki, hogy Selmec-
bányán és környékén a mongol seregeknek kivonulását
követõen a bányák mûvelése még három éven át
szünetelt, mert a bányászathoz értõ népesség elpusztult
vagy elmenekült. E kiindulásból nézve az évszám meg-
állapítása logikus, hiszen a tatár seregek 1242 tavaszán
hagyták el az országot. A király ezt követõen azonnal
hozzákezdett a kirabolt és csaknem megsemmisített
ország gazdaságának újjászervezéséhez, melyhez nyil-
vánvalóan a bányászat újraindításával kapcsolatos
intézkedések is kapcsolódtak. Ezek közül ismert pl. az,
hogy IV. Béla 1242. májusában Geregye nembeli Pál
országbírót bízta meg az erdélyi sóbányák újranyitásá-
val, a belõlük származó királyi jövedelmekmielõbbi biz-
tosítása érdekében. Feltételezhetõ, hogy a király az
ország többi bányavidékére vonatkozóan is hasonlóan
intézkedett.

Elfogadhatónak tûnik az a magyarázat is, hogy
újabb német telepesek betelepítését követõen a király a
város régi privilégiumainak megerõsítésével, illetve új
jogok adományozásával szabályozta a város kiváltságait
és jogállását. Ha ugyanis elfogadjuk, hogy Selmecbá-
nyán és környékén a bányamûvelés 3 év szünetet kö-
vetõen 1245-ben indult meg, akkor azt is el kell fogad-
nunk, hogy ez csak a bányászathoz értõ személyek �
nevezetesen az új telepesek � révén valósulhatott meg.
Amennyiben viszont ez igaz, akkor logikusnak tûnik az
is, hogy az új telepesek jogainak rögzítéséremielõbb sor
kerülhetett a városi privilégiumlevél formájában.

Ebben az idõben egyébként IV. Béla számos más
településnek is adományozott városi kiváltságokat (pl.
1244-ben Pest, 1247-ben Beregszász, 1248-ban Nyitra
lakosai kaptak kiváltságlevelet), illetve több város
régebbi keletû privilégiumait is megerõsítette (pl. 1243-
banZólyom, 1244-benKorpona, 1255-benDobronya és
Bábaszék esetében). A kérdésre azonban, hogy erre va-
lóban 1245-ben került-e sor és az oklevél tartalmazott-e
bányajogi elõírásokat, források hiányában ma már nem
tudunk egyértelmû választ adni, bármennyire is büszke-
ségre adhatna számunkra okot, hogy ezzel Selmecbánya

nevéhez fûzõdne a legõsibb bányarendtartás összeál-
lítása.

Amennyiben viszont elfogadjuk a nem csekély szá-
mú szerzõ azon állítását, hogy a selmeci bányajog min-
tájául az iglaui rendelet szolgált, akkor el kell vetnünk
az 1245-ös évszámot, és a privilégium keletkezési idejét
leghamarabb 1249-re tehetjük. Ezzel sem jutunk azon-
ban közelebb a keletkezés évének pontosabb megha-
tározásához, legfeljebb csak azt állapíthatjuk meg, hogy
az oklevél 1249. és 1255. között keletkezett. Utóbbi év-
számot abból tudjuk meghatározni, hogy IV. Béla 1255
õszén (október 14. elõtt) [56] állapította meg Besz-
tercebánya (Beszterceújfalu) hospeseinek kiváltságait,
és a fennmaradt oklevél szövege az alábbiakat rögzíti:

��Ezenfelül megengedjük az elõbb nevezett besztercei
vendégeinknek, hogy a vám tekintetében ama szabad-
ságnak örvendjenek, amelynek a mi selmecbányai vendé-
geink örvendenek�� [57]

Az idézett szövegbõl kétségtelennek tûnik, hogy a
selmeci kiváltságlevél 1255 elõtt keletkezett.

Akármelyik magyarázat mellett tesszük is le vok-
sunkat, mai tudásunk szerint bizonyíthatóan csupán egy
évtizednyi idõtartamra (1245 és 1255 közé) szûkíthetjük
le a királyi privilégium keletkezésének idejét. Az inter-
vallum bármelyik szélsõ idõpontját is vesszük ugyan-
akkor figyelembe, annak ebben az évben jelentõs évfor-
dulója van, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
kevés olyan eseményt ismerünk amagyar bányászat tör-
ténetében, amelynek hét és fél évszázados (ilyen távlat-
ból mellékes, hogy 750. vagy 760.) évfordulójáról alkal-
munk lehetne megemlékezni. Engem mindenesetre ez
a gondolat vezérelt e kis tanulmány összeállításakor.
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