
Elsõ lépések

Az Árpád-házi magyar királyok az államalapítástól
kezdve a királyi jövedelmek nagyobb hányadát jelentõ
bányászatra és a bányászatot mûvelõ szakemberekre
különös gondot fordítottak. A bányászat szakemberei
döntõ többségét a földesúri joghatóság alól közvetlen
királyi fennhatóság alá rendelték.

Ezt bizonyítja, hogy az l245. évi selmeci bányajog
megerõsítésével egyidejûleg a tatárjárás alatt teljesen
lerombolt selmeci bányakórház (ispotály) építéséhez
kincstári támogatást is rendeltek. Ezt a bányakórházat
Péch Antal szerint 1224-ben, tehát a tatárjárás elõtt
kezdték építeni [1]. Feltételezhetjük, hogy a korábbiak-
banmár valamilyen �társláda� is mûködött itt, olyan va-
lóságos jól zárható láda, amelybe az aktív dolgozók
rendszeresen betettek valamennyi összeget, hogy bale-
setük esetén anyagi támogatást biztosítsanakmaguknak
és társaiknak. A tatárjárás alatt az ilyen �ládák� meg-
semmisültek. Azt is tudjuk, hogy Selmec város lakóinak
jelentõs hányada nem élte túl a tatárjárást, és IV. Béla az
elhunytak pótlására német bányászokat is hívott az or-
szágba [2]. Az eredeti selmecbányai bányászok korábbi
szokásjogi rendjét azért kellett írásban is megerõsíteni,
mert a behívottakat a régi bányászokkal azonos jogok il-
lették meg; e jogokat tehát ki kellett hirdetni [3].

Több másodlagos írásos forrás utal arra, hogy a sel-
meci szokásjogok királyi megerõsítésével, a selmeci bá-
nyajog születésével egyidejûleg a király a romos selmeci
ispotály és templom újjáépítését anyagilag is támogatta.
A királyi támogatás következménye, hogy e kórházat IV.
Béla nõvérérõl, a thüringiai Szent Erzsébetrõl nevezték
el. Az építkezés nagy valószínûséggelmár 1246-ban kez-
dõdhetett. Pontos adatot az építés befejezésérõl nem ta-
láltunk: de bizonyos, hogy 1271-ben már mûködött. A
késõbbiekben domonkos szerzetesek látták el a kórház
szakmai, orvosi feladatait. Ezt a tényt azért tarthatjuk
fontosnak, mert tudjuk, hogy ebben az idõbenmind Itá-
liában, mind sok más országban, így aMagyar Királyság
országaiban is, a domonkosok kolostori iskoláikban ok-
tatták az �ars medicinae� ismereteit.

Napjainkban az 1245. évet tekintjük az önálló magyar
bányaegészségügy kezdetének, amelynek a kialakulását
azonban � elõzményeivel együtt � a XI. század elejétõl
folyamatosnak kell tekintenünk.

Nagy valószínûséggel az 1245. évet kell a világ bánya-
egészségügy kezdetének is tekintenünk. Ezt azért nem

merjük biztosan állítani, mert az ez idõben és elõtte sok
önálló országban és országocskában lévõ német és a X-
XII. században több országot felölelõ frank (francia)
(ezen belül pl. Burgundia vagyNormandia), valamint az
ír és brit (angol, skót, wellsi) bányaegészségügy kezde-
teirõl nincsenek megbízható adataink.

A selmeci kórházról dr. Magyary-Kossa Gyula 1931-
ben megjelent orvostörténeti könyvében az alábbiak ta-
lálhatók [4]:

��a selmecbányai városi kórház valószínûleg már
az Árpádok alatt fennállott.

A kórháznak nemcsak kiterjedt mezõgazdasága, ha-
nem egyéb jövedelmei is voltak: harangdíjak, persely-
adományok, a bányatársaságok, kamara deputátumai.�

A harangdíjak, perselyadományok � kórházi költsé-
gek kiegészítésére � a mai napig szokásosak; legfeljebb
most elektronikus átutalással és az adókedvezmények
érdekében igazolásokkal tarkítva. Az egészségügyi in-
tézményeknek, kórházaknak azonban a folyamatos mû-
ködését � akkor sem és ma sem � e bizonytalan forrá-
sokból nem lehet biztosítani. A selmeci kórházat tehát a
�bányatársaságok�, lényegében a bányatulajdonosok
szervezeteként mûködõ bányaváros és a bányakamara
(ez utóbbi az urbura egy hányadának az átengedésével)
tartották fenn.

Több forrásból tudjuk, hogy a �selmeci bányatör-
vény� szabályainak alkalmazását több más bányaváros
is kérte és kapta meg IV. Béla királytól. Ez alapján a bá-
nyavárosok a vármegyei és földesúri közigazgatástól
függetlenek voltak, és csak a királytól és saját városi elõ-
írásaiktól függõ jogokkal rendelkeztek. �Szabad királyi
bányaváros� volt a XIII. századra többek között Besz-
tercebánya (1255-ben), Gölnicbánya (1287-ben), Rima-
bánya (1268-tól). A XIV. századra, amikorra a völgyfe-
néknél magasabban fekvõ, de csak az oxidos ércelõfor-
dulásokat, ezüst-, arany- és rézteléreket vagy tömzsöket
termelték ki, és helyben kohósították, már szabad bá-
nyavárosok sora alakul ki; pl. Körmöcbánya, Bakabá-
nya, Börzsöny, Igló, Rozsnyó, Abrudbánya, Rózsabá-
nya, amelyek nagyrészt a selmeci bányajogot követték.
Ezekben a bányavárosokban ispotály vagy gyógyház �
nem egyszer a plébániához vagy egy kolostorhoz csatol-
tan � mûködött, bár a betegellátás szakmai szintjét ille-
tõen erõs kétségeink is lehetnek. Ispotály épült
Besztercebányán 1334-ben, Újbányán 1391-ben és
Telkibányán 1369-ben [5].
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Abányászat-kohászat sajátos egészségkárosító hatá-
saira már Kr.e. 1800 körül egyiptomi, késõbb görög és
római feljegyzések is rámutatnak. Így például Hippok-
ratesz már ismerte a bányászok nehézlégzését, hasgör-
csökkel is járó betegségét (az ólommérgezést). Plinius
egyes ércekbõl felszabaduló gõzök, a higany, valamint a
�vörös ólom� termelését és feldolgozását tartotta veszé-
lyesnek .

Sok hasonló utalást, többé-kevésbé pontos leírást ta-
lálhatunk mind a betegségekrõl, mind a bányászat bale-
setveszélyérõl nemcsak a szakirodalomban, hanem az
irodalmi alkotásokban, az egyes népek mondáiban is.
Mindezekkel azonban nem sokat törõdtek addig, amíg
és ahol a veszélyesebb bányákat rabszolgákkal � késõbb
az oroszok, az angolok rabokkal � mûvelték. A mûszaki
haladás azonban egyre nagyobb szakismeretet követelt
mind az ércek kitermeléséhez, mind azok kohósításá-
hoz, ércolvasztásához.

A Magyar Szent Korona országaiban azonban a bá-
nyászok szabad költözésének jogát már kezdettõl fogva
és általánosan elismerték. A selmeci bányajogban ez ki-
emelt szerepet is kapott, hiszen e nélkül nem lehetett
volna a tatárjárás során elpusztult, hiányzó szakembere-
ket máshonnan pótolni.

Ahhoz azonban, hogy a szabad költözés jogával ren-
delkezõ bányász-kohász szakemberek szükség esetén az
adott város szakemberhiányát pótolják, a bányavárosok
polgárainak intézményekre is szükségük volt: kereske-
delemre, pékre és takácsra, a tanítást is vállaló, a közös-
séget is összetartó papra, gyógyító személyekre. (És van
napjainkban is, amint azt az amerikai bányavárosok
avagy a szibériai hatalmas szénhidrogénvagyon kiter-
melését kiszolgáló jelentõs, de az ásványvagyon kiter-
melését követõen feleslegessé váló szerteágazó infra-
struktúra ma is bizonyítja.)

Hasonlóan fejlõdnek amárGéza fejedelem és István
király idejében is virágzó, a tatárjárás elõtt már bizonyí-
tottan �korszerû� mûszaki színvonalú sóbányák is; mint
például Nagybánya, Torda a Maros mentén, valamint
Dés (Désakna) és Szélakna, illetõleg a Barcaságban
(Brassói medence) Vízakna. A magyar sóbányák váro-
sainak, településeinek társadalmi és egészségügyi intéz-
ményeirõl közvetett képet nyerhetünk Árpád-házi
Kinga (Kunigunda) krakkói és wielicskai ténykedései ré-
vén. Amikor e királylány 1239-ben feleségül mentV. Bo-
leszláv lengyel nagyfejedelemhez, az ifjú királyné � a ha-
gyományok szerint � magyar bányászok segítségével
alapította Wieliczka sóbányáját is. Feltehetõen Erdély-
bõl vitte az ispotályok, szegényotthonok és a szerzetesi
kolostorokhoz kapcsolt gyógyító központok emlékeit,
amely révénKrakkó elsõ kórházalapítójaként is tisztelik
a napjainkban (1999-ben) szentté avatott Árpád-házi
királylányt, IV. Béla elsõszülött gyermekét.

A folytatás

Thurzó János váltóvízkerekével megteremtette a
völgyfenekeknél mélyebben található ércek, ásványok
kitermelésének lehetõségét, annak hasznosítására Má-

tyás királytól engedélyt (mintegy �szabadalmat�) kapott
[6]. Ebbõl meggazdagodva megvette 1490-ben, Mátyás
halála után, Corvin János gróf Besztercebánya és Kör-
möcbánya környéki (elsõsorban rézérc-) bányáit. Majd
megszerezte a szepességi bányák többségét is. Ahhoz,
hogy a bányáiban kitermelt nagyobb mennyiségû rézér-
cet ne kelljen messzebbre szállítania, engedélyt kért és
kapott II. Ulászló királytól (1496-ban) az akkor újszerû
�csurgató rézkohók� létesítésére. Fugger Jakab augsbur-
gi pénzváltóval (bankárral) György fia házassága révén
szorosabb kapcsolatba is kerül, és együttesen létrehoz-
zák a Thurzó-Fugger Bankházat, az európai elsõ nem-
zetközi, nagy tekintélyû pénzintézetet. (E pénzintézet
alapját a Thurzó család réz-, ezüst- és aranybányái, a réz
nemzetközi kereskedelme jelentette.) Kölcsönei, támo-
gatása fejében II. Ulászló 1505-ben Zólyom várát és sa-
ját bányáit is zálogba adja Thurzó János grófnak.

Technikai újításai mûködtetésére azonban a koráb-
biaknál jobban képzett, ezeket az eszközöket kezelni is
képes dolgozókra, szakemberekre volt szüksége. Ezzel
együtt a nagyobb termelés és a völgyfenék alatt létesí-
tett, sokszor néhány kilométer hosszú vágatrendszer ne-
hezebb szellõztetési, világítási, közlekedési és szállítási
viszonyaimindenmás szakmánál, még a katonaságnál is
veszélyesebbé, kockázatosabbá tették a bányamunkát.

Ahhoz tehát, hogy az erdõk mélyén eldugott bánya-
városokban a bányáihoz, kohóihoz kellõen képzett és e
munkát szívesen végzõ munkásokat tudjon találni, a na-
gyobb kockázatot is ellensúlyozni kellett, és dolgozóit
családostól saját bányáihoz kellett kötni; le kellett ott te-
lepíteni. Amagyar (selmeci) bányajog szerint a bányász-
kohász szakembereket a szabad költözés joga illette
meg; szabad városi polgárok, nem jobbágyok, egyálta-
lán nem rabszolgák voltak. Európában ebben az idõben
még sok országban elítélt rabok dolgoztak a bányákban;
de ilyen bányákban nem is voltak képesek a magyar bá-
nyászatban ekkor már rendszeresen alkalmazott techni-
kai berendezéseket, szállító és vízemelõ, ércfeldolgozó
gépeket használni.

Ezek indokolták, hogy Thurzó János a bányáiban
dolgozók számára a már két évszázados bányaegészségi
gyakorlatra támaszkodva készítette el a világ egyik leg-
elsõ társadalombiztosítási szabályzatát, amikor 1496-
ban megalapította az elsõ bányatárspénztárat [7],
(�Kernschaft�-ot), amelyet körmöci bánya-kamaragróf-
ként jóvá is hagyott. A szabályzat elveit II. Ulászló tör-
vényben is megerõsítette [8].

Sokrétû bányászati-kohászati korszerûsítései közül
már említettük a �csurgató kohók� létesítését. Az 1496.
április 6-án kelt, majd május 17-én megerõsített okleve-
lében II. Ulászló király engedélyt adott Thurzó Jánosnak
és fiának Besztercebányán vagy másutt fémkohók felál-
lítására, amely(ek)ben a birtokában lévõ rezet � tetszése
szerint az ezüstöt is elválasztva vagy szétválasztás nélkül
� szabadon feldolgozhatja. Az engedély alapján, Besz-
tercebányán majd Besztercebánya vidékén, Mosztenic
mellett létesítenek a Thurzók �csurgató-kohókat�.

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy II. Ulászló enge-
délye is, az elsõ társláda-szabályzat is 1496-ban született.
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��..a megsérült, keresetképtelen és elaggott bánya-
munkásokról valamint hozzátartozóikról részint már a
Miksa-féle rendtartás elõtt az egyes bányavidékek ú. n.
társládái gondoskodtak. A legrégibbet maga Thurzó
János alapította 1496-ban Besztercebányán. A befize-
tendõ járulékok és a kifizetett járandóságok helyenkint
és idõnkint módosultak ugyan, ez azonban mit sem vál-
toztat azon a tényen, hogy hazánkban a nyolcórai mun-
kaidõ, az ifjúmunkások alkalmazásának a korlátozása,
az öregség, özvegység, árvaság, betegség és rokkantság
esetére szóló kötelezõ biztosítás a bányászat terén nem
az utolsó évtizedek, hanem aXV. század vívmánya� � ír-
ta 1942-ben Tárczy-Hornoch Antal és Vendl Miklós [9].

�Thurzó elsõként ismerte fel, hogy az életveszélyek-
kel járó föld alatti bányamunka megköveteli a gondos-
kodást amunkaképtelenné vált, elaggott bányászokról.�
�Elhatározásában bizonyára annak felismerése vezette,
hogy fokozott termelés csak olyan bányászoktól várha-
tó, akik magukat és családjukat baleset vagy halál ese-
tén valamennyire védve érezhették.�

Thurzó János 1508-ban hunyt el, de mind vállalatai-
nál, mind a körmöci bányakamara grófi székében fia,
György, folytatta mûvét; így további társpénztárak szer-
vezését is, a bányák mûszaki, tervezési korszerûsítését is.

Magyar nyelvû bányatárspénztári szabályzatról az
1581. évben Felsõbányáról van tudomásunk.

Ezek az elsõ társládák fõ célként a bányászatban �
baleset és/vagy a bányászatra jellemzõ betegségek révén
� megrokkant illetve bányaszerencsétlenségben elhunyt
bányászok, illetve családjaik megsegítését tartották. Így
ezeket elsõsorban balesetbiztosító, bányaszerencsétlen-
ség-biztosító társaságoknak kell tartanunk. Viszonylag
hamar kiderült azonban, hogy ez nem elegendõ a bányá-
szok és családjaik megfelelõ életviteléhez.

A bányatárspénztárak mûködését segítõ intézkedé-
seknek köszönhetõ, hogy II. Lajos király (1525-ben)
megerõsítette a társulás alapszabályait; ezzel a király � a
törvény � oltalmával védetté váltak a társpénztárak.

A bányatársláda kezelésére mind a városi tanács,
mind a Fuggerek tisztjei, de fõként az érdekelt bányá-
szok is igényt tartottak. Végül kezdetben a Thurzó-Fug-
ger Társaság jóváhagyásával a bányászok kezelése való-
sult meg, a bányakamara ellenõrzése mellett.

1573. február 16-án II. Miksa királyi rendelettel élet-
be kívánta léptetni az Ausztriában már ismert (részben
éppen a korábbi selmeci bányajogi tapasztalatokat is ál-
talánosítani óhajtó) bányarendtartást. A �Maximilia-
nische Bergordnung� több rendelkezésével a magyar ki-
alakult jogrendet sértette � ezért nagyszámú perre is
adott lehetõséget �, másrészt a bányarendtartás egyes
elõírásai nem vették figyelembe amagyar bányavárosok-
ban korábban kialakult szociológiai, kulturális és egész-
ségügyi feltételeket. Ekkorra már pl. Selmecbányán,
Besztercebányán és több más bányavárosban a selmeci
jogok révén biztosított belsõ városi társadalmi fejlõdés a
bányászati kultúra olyan ágacskáit és kisebb közösségeit
is megteremtették, mint a bányaegészségügy, a bányá-
szok társládái, társpénztárai, a bányász vallási közössé-
gek (egyházközségek, gyülekezetek) és ahhoz kapcsoló-

dó iskolák, sõt, a városi bányakórházak egyikében-mási-
kában már a mai értelmezés szerinti orvosi (és orvos-se-
gédi, valamint �gyógyszerészeti�) szakmai csoportot,
mintegy �szakmai iskolát� is találhatunk [10].

Az 1573. évi Miksa-féle jogrendben az 1496-tól már
mûködõ bánya-társpénztári háttér, valamint pl. Beszter-
cebányán a XVI. században már mûködõ és kutató bá-
nyaorvosok közössége nélkül a királyi rendeletnek ez a
vitathatatlanul hasznos, ma is korszerû elõírása azon-
ban csak lassan valósult meg. A bányászati kötelezõ biz-
tosítás elterjesztése és ellenõrzése, sõt, késõbb ahhoz
minden bánya- kohó-, pénzverõ üzemnél a bányaorvos-
nak a bányászat (vagy kohászat) területén szerzett isme-
retei ellenõrzése is a bányahatóságokra hárult, ismere-
teim szerint egészen az 1960. évi III. tc., tehát az 1960.
évi bányatörvény hatályba lépéséig.

AXVI. századramár több bányakórházról is vannak
ismereteink. Ezek egy része kisebb felszereltségû �ispo-
tály� volt, de olyan intézményt is találunk, amelyben a
kor átlagát felülmúló szakmai mûveltségû orvos (vagy
orvosok) is dolgoztak. A betegeket fekvõbetegként ez
idõben akkor, és csak akkor ápolták, ha távolabbi csa-
ládjuk, otthonuk a házi ápolást nem tette lehetõvé; de a
házi ápoláshoz szükséges szerek, gyógyszerek és felsze-
relések, és kiemelt fontossággal a kornak megfelelõen
kiképzett gyógyító személyzet is e kórházakhoz, ispotá-
lyokhoz tartozott. A bánya vagy a bányatárspénztár tu-
lajdonában, avagy jelentõs pénzügyi támogatásával mû-
ködött bányakórházak pénzügyi és mûködési feltételeit
a bányakamara illetékesei felügyelték, az orvosi szak-
mai mûködést a legtöbb esetben a bányaváros �városi
orvosa� munkakörét is ellátó (de ugyancsak a bányaka-
mara által elfogadott és felügyelt) bányaorvos irányítot-
ta. Hangsúlyoznunk kell e helyen is, hogy a középkor-
ban, a bányászatban, a bányakórházakbanmûködött or-
vosok mineralógiai (ásványtani) és bányászati technoló-
giai ismeretekkel is rendelkeztek. Az egyetemek is álta-
lában ebben az idõben �az emberi ismeretek egyete-
mességét�, universitását, összességét igyekeztek oktatni.

Úgy véljük, feltétlenül meg kell emlékeznünk Spi-
lenberg Dávid orvos és bányász (1627-1684) mûködésé-
rõl is. A Leydában, Baselben, Vittenbergában és Pado-
vában tanult Spilenberg Dávidot 1653. december 18-án
avatták �in philosophia et medicina� doktorává, amely
után Lõcsére tért haza, ahol � felesége vagyona révén is
� bányászattal foglalkozott az orvosi praxisa megtartása
mellett. Bevezeti a felvételi orvosi vizsgálatot � valószí-
nûleg zömmel saját bányáinál [11]. KésõbbmindDávid,
mind János fia jelentõs selmeckörnyéki bányász lett,
akik III. Károlytól fõnemesi rangot és �királyi asztalnok�
címet is nyertek.

Újabb szlovák kutatásból tudjuk, hogy a bécsi udvari
kamara 1601. március 31-i leiratábanmár szerepel a sel-
mecbányai bányaorvosi beosztás [12]. Ez a munkakör
egészségügyi hatósági feladatokat is takar jelentõs mér-
tékben. A selmeci irattárban azonban csak 1612-ben
található Puch Mátyás kinevezésérõl adat. Úgy látszik,
11 évig erre az egyébként jól fizetett állásra � mint nap-
jainkban is sok esetben � szakmailag is megfelelõ jelent-
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kezõt nem találtak.Már aXVIII. századra esik J. J. Hof-
finger bányaorvos tevékenysége, aki az ekkor bevezetett
új foncsorozás (amalgámozás) miatt megjelenõ új
betegség, tulajdonképpen a higanygõzök toxikus hatá-
sainak kutatásával foglalkozott, és a mérgezõ tünetek
elkerülésére több eljárást is kidolgozott.Hoffinger e be-
tegséget �siligsbergi kór�-ként írja le, mert a selmeci
Szél-aknai siligsbergi körlet dolgozóinál tapasztalta el-
sõsorban. A selmecbányai bányakórházban emellett
bevezette a betegek kórházi étkeztetését, a közházi
ágyak számozását, és az akkori bécsi katonai kórház
szervezési tapasztalataiból is sokat meghonosított. Elõ-
ször említi a bányászaszályt betegségként, de annak
semokát, sem részletesebb kórleírását, jellemzõ tünete-
it nem tudja megállapítani: azokra csak Tóth Imre
(1844-1928) � a selmeci fõbányakamara mellett szerve-
zett Bányaorvosi Fõhivatal fõorvosa �mutat rá az 1880-
as évek után, az ún. ancylostomiasis leírásával, a kór-
okozója mikroszkópi bizonyítása révén. Ismereteink
szerint kutatásai hasznosításával a belga és francia bá-
nyászatban is sikerült ezt a késõi középkorban jelentõs,
a nemzetközi szakirodalomban jellemzõ bányász kór-
ként leírt egykor tömeges betegséget leküzdeni. Szüksé-
gesnek tartom megjegyezni, hogy Tóth Imre a selmeci
Bányászati és Erdészeti Akadémia bányaegészségügy
oktatója is volt.

A bányahatóságok alapmûködésük keretében rend-
szeresen ellenõrizték, hogy a bányák állandó alkalma-
zottai valamilyen betegség- és balesetbiztosítással ren-
delkeznek-e, valamint, hogy a munkaadó biztosítási
pénzügyi kötelezettségeinek hogyan tett eleget. 1573-
tól a bányatárspénztárak szabályait, mûködését, pénzü-
gyi elszámolását a bányahatóságnak évenként kellett jó-
váhagynia az arany-, az ezüst- és a rézbányáknál, a só-
bányáknál és a vasérceknél, valamint ezek kohóinál és
pénzverõ mûveinél; éppen úgy, mint a technológiai, bá-
nyamûvelési elõírásokat, azaz a mûszaki üzemi terve-
ket. II. József a szén- és vasércek bányászatánál, a �pet-
róleum és kísérõi� kutatásánál és termelésénél helyezi a
bányahatóság ellenõrzése alá a bányaegészségügy szer-
veit és személyeit. Péch Antalmár ennek jegyében szer-
vezi meg a diósgyõri vasgyárat és a hozzá kapcsolódó
perecesi-parasznyai szénbányászatot, amelynek Diós-
gyõr-Vasgyárban létesített bányatárspénztári kórháza
(igaz, Miskolc város tulajdonában) ma is mûködik.
Nem mûködik azonban ma már a Dorogon épült bá-
nyatárspénztári kórház, amely 1952-tõl � amikor a ma-
gyar bányatárspénztárak évszázadok alatt felhalmozott
javait Rákosi Mátyás idejében egy tollvonással elvették
a bányász-kohász közösségtõl � Dorogi Városi Kórház
néven mûködött.

A bányatárspénztárak elterjedésének és már II.
Ulászlótól kezdve állandó bányahatósági ellenõrzésé-
nek köszönhetõen a XIX. század második felére a bá-
nyászok és a kohászok számára mindhárom társada-
lombiztosítási ág (úm. a baleset-, az egészség- és a nyug-
díjbiztosítás) mûködött; ezek keretében a dolgozók csa-
ládtagjai is kisebb-nagyobb mértékben kaptak ellátást.
Semmi más szakma, foglalkozási ág számára nem állt

rendelkezésre mindhárom biztosítási ág egészen addig,
amíg Baross Gábor miniszter a bányász-kohász példa
mintájára az állami vasutak (az akkor alakult MÁV)
dolgozói számára azt nem szervezte meg. Még az álla-
mi alkalmazottak, a köztisztviselõk is 1861-ben csupán
nyugdíjbiztosítást élveztek meghatározott idejû szolgá-
lat után.

A bányatárspénztárak és a Kárpát-medence bánya-
egészségügyének fejlõdése � a mûszaki fejlõdés és az is-
meretek növekedése függvényében � külön fejezeteket
igényel.

A foglalkozás-egészségügy bevonul a tudományokba

Annak, hogy 1245-ben a selmeci bányakórház újjá-
építését részben �állami� (királyi, kincstárnoki) feladat-
tá is tette, a jelentõs mértékben szokásjogon alapuló
középkori társadalomban általános európai következ-
ményei is voltak. A XIII-XVI. századi Európában a
pénz számára megfelelõ arany, ezüst és réz több mint
60%-át Magyarország, Ausztria és Csehország bányai
termelték ki. A magyar szokásjog különösen jelentõs
hatásúvá vált az Anjou-ház, Mátyás és II. Ulászló idején
az egész európai bányászatban; hiszen ezen országok-
ban nemcsak saját pénzeiket verték, hanem pl. a
�velencei tallér�-t (Körmöcbányán), sok német állam
pénzét is, mert itt volt hozzá ásványvagyon, kohászat,
pénzverde és szaktudás. Törvényszerû, hogy e régióban
kellett a sok tapasztalatot tudományos szinten is
összegezni [13]. A Joachimstahl-ban praktizált Georg
Bauer (1494-1555) bányaorvos e régió technológiai és
foglalkozás-egészségügyi, társadalom- és munkaszerve-
zési, bányászati-kohászati ismereteit tudományos igé-
nyességgel írta le latinul Agricola szerzõi néven [14].
Könyvében a Kárpát-medence bányászatáról a bányák
szellõztetése és a föld alatti munkahelyek porveszélye
leírásakor megállapítja: ��egyes bányavárosokban a
Kárpátok hegyei között olyan asszonyok is élnek, akik
hétszer özvegyültek meg, mert férjüket korán elpusztí-
totta ez a (porveszély okozta) senyvesztõ betegség.�

Philippus Auerolus Paracelsus � eredetileg
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541)
az ausztriai Villach-ban lett bányaorvos, miután Bázel-
ben és Ferrarában befejezte tanulmányait. Az akkori
hivatalos szemlélettel ellentétben a vegyületekkel kí-
vánt gyógyítani; ehhez alaposan tanulmányozta a kü-
lönbözõ kõzeteket, ásványokat � többek között Bör-
zsönyben (Nagybörzsönyben) és a Garam völgyi bá-
nyáknál is. A bányászok-kohászok betegségeirõl szer-
zett tapasztalatait �Von der Bergsucht� címmel foglalta
össze [15].

Egyetemi hivatalos tantárgyként a foglalkozás-
egészségügy az orvosképzésben 1713-ban jelent meg
Ramazzini professzor könyvének megjelenésével [16].
Ekkor már a magyar (Kárpát-medencei) gyakorlatban
568 éve ismert, 1525-tõl (288 éve) törvényben elõírtmó-
don ellenõrzött volt a bányaegészségügy.

Napjainkban, amikor fiatalabb, 1965-1970 után szü-
letett szakembereink az ún. fejlett ipari államokban



mûködõ megoldásokat rendszeresen tanulmányozzák,
feltétlenül szükséges, hogy a korábbiakban, a Kárpát-
medencében kialakult és a XX. században a szeren-
csésebb sorsú országok által jól-rosszul átvett, de koráb-
ban a magyar évszázados gyakorlatban kiválóan
mûködött alapvetõ rendszerekrõl a szakmákat, de talán
közvéleményünket is rendszeresen tájékoztassuk.

Azoknak pedig, akik a bányászatot vagy az egészség-
védelmet hivatásuknak tekintik, szükséges ismerniük és
napjaink követelményeihez adaptálniuk a közel nyolc
évszázados magyar (a Magyar Királyság területén mû-
ködött) � az adott korszakban világviszonylatban élenjá-
ró � bányászati egészségvédelmi, társadalombiztosítási
eredményeket.
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