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S z a k i r o d a l o m 

 
Bányászattörténet felsőfokon 

 
Miroslav Lacko (szerk.): Montánna história 5-6. 2012-2013.  
Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. [Limbach, 2013.] 

Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 345 
old.                                          

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
     Dupla számmal jelentkezett a szlovákiai bányászattörténeti év-
könyv, ami talán annak a jele, hogy (ott is) nehézségekbe ütközik 
a kötetek évenkénti publikálása, elsősorban anyagi okokból. Ezút-
tal is tartalmas, a legmagasabb tudományos igényeknek megfelelő, 
nem egy esetben kismonográfia-terjedelmű tanulmányokat olvas-
hatunk a kötetben, melyek közül több magyar vonatkozású, mert 
témájuk hazánk Trianon előtti történetével kapcsolatos. 
     A bevezetőben (amely teljes egészében németül is olvasható) a 
szerkesztő, Miroslav Lacko A Montánna história kis jubileuma 
címmel a periodika eddigi öt évét értékeli. Többek között kiemeli 
azt a munkát, amely a gömöri és a szepesi bányászat történetének 
eddig ismeretlen vagy feledésbe merült részleteinek feltárására és 
bemutatására irányult. Megemlíti, hogy az évkönyv kezdettől fog-
va magánkiadásban lát napvilágot, s eddig egyetlen szlovákiai bá-
nya- vagy kohóvállalattól sem kaptak támogatást a megjelentetés-
hez. (5-10. old.) 
     Gertrúda Hritzová tanulmánya Gölnicbánya (Gelnica) bánya-
város 13-14. századi kezdeteit mutatja be, amely diplomamunká-
ján alapul. A gazdag forrásanyagban nem találtunk hivatkozásokat 
magyar szerzőkre vagy művekre. Hritzová egyébként Gölnicbá-
nyán született 1983-ban, ami nyilván motiválta érdeklődését a vá-
ros és térsége múltja iránt. (12-47. old.) 
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     Miroslav Lacko két tanulmánnyal is szerepel a kötetben. Az el-
ső a bányászati hivatalnokok képzéséről szól a gömör-szepesi bá-
nyavidéken a 18. század első felében. Ebben tulajdonképpen a rö-
vid életű szomolnoki bányaiskola történetéhez közöl adatokat, pél-
dául a heti tanmenetet vagy az oktatáshoz használt szakkönyvek 
jegyzékét. Az intézmény az alapító, F. E. Multz de Walda nevé-
hez kötődik, akinek az iskolával kapcsolatos kéziratai egyebek mel-
lett a Miskolci Egyetem Selmeci Műemlékkönyvtárában találhatók. 
(48-69. old.) M. Lacko másik munkája az arany és az ezüst bevál-
tásának 1746. évi bevezetésével foglalkozik a gömör-szepesi bá-
nyavidéken. Ekkor Rozsnyó és környéke volt a nemesfém-termelés 
centruma a régióban. (90-103. old.) 
     Herbert E. Kaden (Freiberg) német nyelvű értekezésében a 
Freibergi Bányászati Akadémia egykori jeles tanára, a matemati-
ka, fizika és bányagéptan terén tevékenykedő Johann Friedrich 
Lempe (1757-1801) életét és munkásságát mutatja be. (70-89. old.) 
     Török Enikő (Budapest) szintén németül közli azon 18. századi 
selmecbányai épületek tervrajzairól szóló dolgozatát, melyeket a 
Magyar Nemzeti Levéltár térkép- és tervtárában őriznek. Ezek 
többségét Joseph Pircker selmeci építőmester készítette. (104-123. 
old.) 
     A neves cseh történész-professzor, Milan Myška (született 1933-
ban) egy, az ostravai szénmedencében fekvő bányatelep (Aktien-
gesellschaft Ferdinands-Nordbahn – Severní dráha Ferdinando-
va) lakáskörülményeit és a bányamunkások kolóniáinak szerkeze-
tét elemzi. A fennmaradt tervrajzok közül is bemutat néhányat. 
(124-161. old.) 
     Štefan Gaučík a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. szlovák 
érdekeltségű üzemeinek problematikájáról értekezik 1918 és 1924 
között, az új gazdasági-kereskedelmi politika fényében. Vagyis: 
hogyan alakult a trianoni békediktátum következtében Csehszlo-
vákiához került Rima-vállalatok (pl. Krompach-Korompa,, Lúcia-
bánya stb.) sorsa és helyzete a jelzett időszakban. (162-211. old.) 
     Eugen Kladivík ugyancsak két tanulmányt publikált az év-
könyvben. Az egyik a Rozsnyói Állami Bányaigazgatóság tevé-
kenységét értékeli 1919 és 1938 között a bányászati technika fej-
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lődésének tükrében. (212-253. old.) A másik ugyanebből az aspek-
tusból vizsgálja a svábovcei (Svábfalu, Schwabsdorf) mangánérc-
bánya helyzetét a Bánya- és Kohótársaság tulajdonlása alatt (1922-
1945). (282-310. old.) 
     Ľudovit Hallon a Podbrezovai (Zólyombrézói) Vasmű német 
tőke részére történt átadásáról (1939-1941) ír a német dokumentu-
mok fényében. (254-281. old.) 
     A tanulmányokat hat kétnyelvű (szlovák és német) könyvis-
mertetés követi. (310-333. old.) 
     Ezután Mikuláš Čelko a 2012. augusztus 26-án elhunyt neves 
finn származású nyelvész, Ilpo Tapani Piirainen (Münster) mun-
kásságát méltatja, amely a középkori és kora-újkori német nyelvű 
dokumentumok kutatása és publikálása révén sok szállal kapcso-
lódott az egykori felvidéki, ma szlovákiai bányavárosok múltjá-
hoz. (334-337. old.) 
     Végül a 2011-2012. évi szlovákiai bányászattörténeti irodalom 
válogatott bibliográfiáját olvashatjuk a kötetben Miroslav Lacko 
összeállításában. (338-343. old.) 
     Összegzésként elmondhatjuk, hogy a Montánna história jelen 
száma a korábbiakhoz hasonlóan értékes hozzájárulást jelent a kö-
zép-európai bányászhagyományok feltárásához és közkinccsé té-
teléhez. Elismerés illeti a szerkesztőt és a többnemzetiségű szerző-
gárdát egyaránt. 
 

 
 

 
 
 

 


