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HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A prágai Národní Technické Muzeum (Nemzeti Műszaki Múze-
um) Európa egyik legismertebb, legtekintélyesebb ilyen jellegű 
gyűjteménye. Falai között szinte valamennyi iparágnak és techni-
kának önálló részlege van, közöttük a bennünket közelebbről ér-
deklő bányászatnak és kohászatnak is. A múzeum munkatársainak 
új kutatási eredményeit rendszeresen publikálják különböző kiad-
ványaikban. Az 1961 óta futó Rozpravy Národního Technického 
Muzea v Praze (A Prágai Nemzeti Műszaki Múzeum Értekezései) 
című sorozat két alsorozataként általában évi rendszerességgel lát-
nak napvilágot a bányászati és kohászati tárgyú kötetek. Mindkét 
széria 1971-ben indult, időnként kisebb-nagyobb változásokon 
mentek át, ami a formátumot, a technikai kivitelt, egyszóval a kül-
sőt illeti, de tartalmukban mindvégig érdekesek, színvonalasak és 
frissek maradtak. Nem csak saját szakembereik, hanem más hazai 
és külföldi technikatörténészek tanulmányait is közlik, melyeket 
esetenként angol vagy német összefoglaló kísér. A szlovákiai ku-
tatók (anyanyelvükön) most is rendszeresen teret kapnak bennük, 
ugyanúgy, mint a közös államiság évtizedeiben. 
     Az alábbiakban a legutóbbi köteteket mutatjuk be, kiemelve 
belőlük a magyar vonatkozású, valamint az általános érdeklődésre 
számot tartó írásokat. 
     1. Studie z dĕjin hornictví [Tanulmányok a bányászat történe-
téből] 36. 2007. 104 old. (Rozpravy… 204.) – A kötet 15 közle-
ményt tartalmaz, ezekből ötre hívjuk fel a figyelmet. 
     M. Řehoř, T. Lang, és H. Lorencová új információkat adnak az 
északnyugat-csehországi gránát- (pyrop-) telepek történetéhez, geo-
lógiájához, ásványtanához és perspektívájához. A sötét jácintpi-
ros vagy vérvörös „cseh gránát”a gyűjtők és az ékszerkedvelők kö-
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rében nagyra becsült drágakő, amelyről sok érdekességet tudha-
tunk meg a szóban forgó munkából. (5-13. old.) 
     A jeles bányászattörténész, J. Majer egy korábban tabunak szá-
mító témával foglalkozik: a Cseh Masszívum uránérc-lelőhelyei-
nek kiaknázását tekinti át az 1945 és 2000 közötti időszakban. (25-
29. old.) 

     P. Roth, a Kassai Műszaki 
Egyetem munkatársa nekünk is 
fontos tanulmányt közöl az egy-
kori Coburg-vasművek nyers-
anyagforrásairól. 43 vasérc-lelő-
helyet vesz számba a Gölnic, a 
Hernád és a Garam mentén, 
amelyekből a szász-gothai her-
cegi család vasgyárai számára ki-
termelhették a biztos és folya-
matos üzemmenethez szükséges 
jó minőségű ércet. (30-33. old.) 
     J. Haubelt az 1786-ban a Sel-
mecbánya melletti Szklenófür-
dőn (németül Glashütte, szlová-
kul Sklené Teplice) létrejött So-
zietät der Bergbaukunde, a vi-

lág első bányászati tudományos társasága, valamint az 1797-ben 
Jénában életre hívott Sozietät für gesamte Mineralogie alapításá-
nak körülményeit vizsgálja. (44-47. old.) 
     Végül a 85 éves Jiři Majert köszöntő kollektív cikket említjük. 
A cseh bányászattörténeti kutatás európai hírű doyenje ma is aktí-
van dolgozik, amint ezt a jelen kötetben olvasható írása is mutatja. 
(90-93. old.) 
     2. Z dĕjin hutnictví [A kohászat történetéből] 37. 127 old. 
(Rozpravy… 202.) Az e számban megjelent 17 munkából szintén 
ötöt tartottunk kiemelendőnek. 
     Kassai kutatók (L. Mihok – J. Petrík) a podbieli és a pilai fa-
széntüzelésű nagyolvasztót mutatják be. Az első a hajdani Árva 
vármegyében feküdt, és 1836-1862 között működött. A második 
Újbányától északra található, s 1730-tól 1815-ig üzemelt. A törté-
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nelmi adatok mellett nagy teret szentelnek a kohósalakok tanul-
mányozásának, aminek eredményeiből az egykori technológiára 
lehet következtetni. (39-46. old.) 

     Az előbbi két szerző, továb-
bá P. Fečková és P. Roth mun-
kája a Coburgok leghíresebb 
vasművét, a pohorellai (más né-
ven Nová Huta-i) Ferdinánd-hu-
tát vizsgálja többféle szempont 
szerint. A rövid történeti átte-
kintés után a kohósalakok álta-
lános jellemzőit, valamint ké-
mia és mikroszkópiai elemzését 
is közli. (47-54. old.) 
     Az ugyancsak szlovákiai M. 
Lacko a mecenzéfi hámoripar 
történetét vázolja fel a kezde-
tektől a legutóbbi időkig a szlo-
vákiai (nekünk a felvidéki) vas-
művességgel való kontextusá-

ban. Mellékletként 6 lapot közöl Josef Brösztel alsómecenzéfi há-
moros kapáinak áruismertetőjéből. (55-65. old.) 
     I. Laboutková az 1742 és 1899 között fennált mariazelli (Auszt-
ria, Steiermark) vasöntödét mutatja be. A híres zarándokhely gyá-
rának termékei annak idején Magyarországra is eljutottak. Az iro-
dalomjegyzékből kitűnik, hogy a szerző forrásul használta Pusztai 
László: Magyar öntöttvasművesség című munkáját is. (71-80. old.) 
     Utolsóként J. Haubelt tanulmányáról szólunk, amelyben érde-
kes kiegészítéseket közöl a Sozietät der Bergbaukunde történeté-
hez. (81-85. old.) 
     Sajnos nálunk a cseh és a szlovák nyelvvel kevesen birkóznak 
meg, így az ismertetett kiadványok nemigen hasznosulnak a hazai 
bányászat- és kohászattörténeti kutatásokban. Pedig érdemes lenne 
figyelni rájuk, mert szinte minden kötetükben találhatunk olyan 
tanulmányokat, amelyek a történelmi Magyarországra (is) vonat-
koznak. 

________________ 
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