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

 
Újdonságok Szlovákiából 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
    Az 1990-es évek végétől ismét egyre több bányászattörténeti 
kiadvány jelenik meg Szlovákiában, annak ellenére, hogy az ipar-
ág helyzete ott sem különb, mint nálunk. Köszönhető ez annak, 
hogy megerősödtek a bányászati hagyományőrző szervezetek, és 
munkájukhoz jelentős társadalmi ösztönzést, valamint központi tá-
mogatást (is) kapnak. A bányahelyek és -vidékek igyekeznek meg-
őrizni és közkinccsé mindazt, amit még lehet az egykori bányá-
szatból, ha másként nem, állandó vagy időszaki kiállítások formá-
jában. Több esetben színvonalas magángyűjtemények számára 
biztosítottak bemutatóhelyet, mint például a Rozsnyótól északra 
fekvő Alsósajón (Nižná Slaná), ahol a régi iskola épületében Du-
šan Vandrášik rendkívül gazdag és értékes kollekciója tekinthető 
meg.  
     A hagyományőrzés egyik legcélszerűbb, ma már viszonylag 
könnyen megvalósítható, s talán a legszélesebb körben ható for-
mája a történeti jellegű publikációk megjelentetése. Rövidebb írá-
sok – cikkek, tanulmányok – közlésére sokféle periodika áll ren-
delkezésre a napi- és hetilapokon át a tudományos, szak- és isme-
retterjesztő folyóiratokig, az elektronikus sajtóról nem is beszélve. 
De a legjobb megoldást e téren mégis a könyvek jelentik. Az átfo-
gó vagy egy-egy bányahely, bányavidék históriáját feldolgozó mo-
nográfiák, az iparág technika- és kultúrtörténetének egészét vagy 
részterületeit, nevezetes személyiségeinek munkásságát bemutató 
kötetek, a tudományos konferenciák anyagát közreadó gyűjtemé-
nyek mind-mind értékes hozzájárulást jelentenek a bányászat és a 
rokon szakmák évezredes hagyományainak megőrzéséhez és to-
vábbadásához. E felismerés is közrejátszhatott abban, hogy az 
utóbbi években ismét gazdag montanisztikai könyv- és folyóirat-



 93 

kiadás jött létre Szlovákiában, melynek néhány újabb (2008-tól 
napjainkig terjedő) eredményére kívánjuk felhívni a figyelmet, te-
kintettel arra, hogy a legtöbb esetben a történelmi Magyarország-
gal kapcsolatos munkákról van szó. 

   Témánk szempontjából az egyik 
legfontosabb fejlemény, hogy 2008 
decemberében megjelent a Mon-
tanrevue című folyóirat első szá-
ma, amely fejléce szerint a bányá-
szatról és a bányászattörténeti 
örökségről szól. Alcímében még a 
következőket is olvashatjuk: jelen 
– történelem – emlékek – szemé-
lyiségek, ami további informáci-
ókat ad a kiadvány irányultságá-
ról. Internetes honlapjukon büsz-
kén hirdetik, hogy ez az első és 
egyetlen ilyen jellegű szlovákiai 
periodika. A teljes egészében szí-
nes lap negyedéves rendszeres-

séggel lát napvilágot; e sorok írásáig (2010. április) hat száma 
hagyta el a nyomdát. Mérete A/4, terjedelme változó (22-34 ol-
dal). Kiadója a Szlovákiai Bányászegyesületek és Céhek Szövetsé-
ge (Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska), szerkesztő-
sége az egykori híres palabánya-helyen, Máriavölgyben (Mari-
anka) működik, főszerkesztője Jozef Kráľ. A szerkesztőbizottság-
ban kiváló szakemberek kaptak helyet, közöttük Miklós László 
professzor, a korábbi szlovák környezetvédelmi miniszter is.  
     A folyóirat nem szakmai-tudományos, hanem inkább magazin-
jellegű, de szerzői az adott téma jeles szakemberei, így pontos, 
megbízható információkat nyújt. Különösen gazdag és szép az 
eddigi számok képanyaga. A részletes tartalmi ismertetésre sajnos 
nincs módunk, csupán néhány érdekes témára hívjuk fel a figyel-
met. A 2008. évi egyetlen számban a Kis-Kárpátokban fekvő Pezi-
nok (Bazin) bányaváros áll a középpontban, tekintettel arra, hogy 
fennállásának 800. évfordulóját ünnepelte, s ebből az alkalomból 
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itt rendezték a szlovákiai bányásztelepülések első találkozóját. A 
következő szám (2009/1) vezető témája Marianka (Mária-völgy) 
palabányászatának története, amelyről tudományos konferenciát 
rendeztek. A 2009/2. szám főként a gömöri bányászat múltjával 
foglalkozó írásokat közöl. A 2009/3. számot részben a 2009. au-
gusztus 10-én bekövetkezett súlyos (20 bányász halálát követelő) 
nyitrabányai (Handlová) bányaszerencsétlenség áldozatai emléké-
nek szentelték. A 2009/4. szám legérdekesebb anyagai a selmec-
bányai betlehemről és a Szlovák Bányászútról (Slovenská banská 
cesta), vagyis a bányahelyeket összekötő turistaútvonalról) szól-
nak. Végül a legfrissebb (2010/1.) lapszámban az ásványi nyers-
anyagok termelésének jövőbeni szlovákiai lehetőségeiről olvasha-
tunk több írást. Sajnos a folyóirat árusításra nem kerül, beszerzése 
ezért körülményes, a legjobb megoldás az előfizetés. 
     A szlovákiai bányászattörténeti irodalom vezető orgánuma 
egészen napjainkig a selmecbányai Szlovák Bányászati Múzeum 
(Slovenské Banské Múzeum) évkönyve (Zborník) volt. Első kötete 
valamikor az 1960-as évek közepén jelent meg, azóta viszonyla-
gos rendszerességgel – az utóbbi időszakban kétévenként – került 
az érdeklődők kezébe. A 2009-ben publikált XXII. szám 302 olda-
lon 18 tanulmányt, 26 könyvismertetést és 17 perszonáliát (szemé-
lyi vonatkozású közleményt) tartalmaz.  

     A selmecbányai Zborníknak azon-
ban 2009-ben „vetélytársa” született: 
Montánna história címmel bányá-
szat- és kohászattörténeti tanulmá-
nyokat tartalmazó gyűjteményes kö-
tet jelent meg, amely az elképzelések 
szerint a jövőben évente kerül majd 
kiadásra. (A címlapján a 2008-as év-
szám szerepel, de valójában 2009 a 
megjelenés éve.) A nagyméretű (A/4), 
271 oldal terjedelmű könyv 13 tanul-
mányt és 7 rövidebb írást közöl, vál-
tozatos témakörökben. Olvashatunk 
egyebek mellett Thurzó Jánosról és a 
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Thurzó-Fugger-vállalkozásról (Marián Skladaný), a dubniki (vö-
rösvágási) nemesopál-bányászatról (Peter Semrád–Lucia Krchňá-
ková), a Coburg hercegi család kohászati üzemeiről (Ľubomir Mi-
hok–Petra Fečková), a bányamentő-szolgálat megszervezésének 
kezdeteiről (Eugen Kladivík) stb. A személyi részben a magyar ku-
tatók által is jól ismert és tisztelt Rudolf Magula (született 1932-
ben) bányászattörténeti munkásságának méltatását és műveinek 
válogatott, de így is terjedelmes bibliográfiáját olvashatjuk. Az új 
periodika szerkesztője és kiadója a mindössze 22 éves Miroslav 
Lacko, aki fiatal kora ellenére már hírnevet szerzett magának e 
szakterületen: például közreadta a szlovákiai bányászat- és kohá-
szattörténeti irodalom 1983 és 2005 közötti historiográfiáját (Bra-
tislava, 2007). 
     Szerzői kollektíva munkája a Szepesség bányászattal és kohá-
szattal kapcsolatos technikai emlékeit bemutató kötet (Technické 
pamiatky spojené s banskou a hutnickou činnosťou na Spiši, Spišs-
ká Nová Ves, 2008.) Sajnos nem volt még alkalmunk kézbe venni, 
mert a könyvet gyorsan szétkapkodták. Azért szólunk mégis róla, 
mert az ipartörténeti szempontból rendkívül fontos területről talán 
ez az első ilyen jellegű munka, ezért érdemes a figyelemre. 

     2008-ban jelent meg először, 
2010-ben pedig másodízben is ki-
adták Marián Jančura könyvét 
Hnilčíkről (Hnilčík. Sprievodca 
miestopisom a ľudskými osúdmi – 
magyarul: Hnilčík. Kalauz hely-
rajzzal és emberi sorsokkal). Ezt a 
települést magyarul 1899-ig Kis-
Hnilecnek, később Szepespatak-
nak, németül Eisenbachnak nevez-
ték. A Szepesség déli részén, Igló 
és Nálepkovo (Merény, Wagen-
drüssel) között, festői környezet-
ben fekszik. Amiért számunkra ér-
dekes: a mai község több kis bá-
nyahely – köztük két régi, neve-
zetes vasércbánya-telep, Rosztoka 
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(Ráztoky) és Bindt – egyesülésével keletkezett 1961-ben. Lakóinak 
száma jelenleg valamivel kevesebb, mint 500 fő. 1845. évi felvi-
déki útján Petőfi is járt erre, úti jegyzeteiben a következőket írja 
róla: „Van e fenyvesek között egy kimondhatatlan szép L alaku 
völgy. Kis-Hnilec… vagy hogy hívják. Az első fogadónál, melyet 
benne találtam, reggeliztem, bár ezt már Iglón is tevém; már előtte 
megpillantám a kocsmárosnét, ki igen szép volt, s én kocsmáros-
nék iránt különös hajlandósággal viseltetem.” 
     A szlovákiai bányászat- és kohászattörténeti könyvkiadás meg-
újítója és jelenkori kiemelkedő személyisége a kassai Tibor Tur-
čán. Magánvállalkozása, a Banská Agentúra világszínvonalú ki-
adványokkal örvendeztette meg a szakembereket, közülük több is 
díjat nyert a legszebb szlovákiai könyvek versenyében. Legfris-
sebb publikációja a nyitrabányai nagyipari szénbányászat 100 éves 
évfordulójának alkalmából jelent meg Igor Reiff szerkesztésében 
(100 rokov priemyselnej ťažby uhlia Baňa Handlová, Košice, 2009). 
     Peter Štefanča rozsnyói bányamérnök, bányászattörténész mun-
kája a híres Andrássy-család Sajó-vidéki bányáit és vasgyárait is-
mertető, A/4 méretű, sok színes képpel illusztrált, mindössze 28 
oldalas, de szép és tartalmas kiadvány. (Bane a železiarne rodiny 
Andrássyovcov. A szerző kiadása, Rozsnyó–Rožňava, 2009.) Lap-
jairól megismerhetjük a csak a 18. században grófi címet szerzett 
família kiemelkedő tagjait és az iparág történetében játszott ki-
emelkedő szerepüket. A tanulmányhoz alapos angol, német és ma-
gyar nyelvű összefoglaló csatlakozik, ami használhatóságát széles 
körben lehetővé teszi. 
     Folytathatnánk a sort, de talán ennyi is elegendő annak érzékel-
tetésére, hogy milyen gazdag és változatos napjaink montánhis-
tóriai szakirodalma Szlovákiában. Ismerete nélkül nem lehet teljes 
a történelmi Magyarország bányászatának és kohászatának múlt-
járól alkotott képünk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy folyóiratunk 
hasábjain rendszeresen hírt adjunk a szakterületünkre vonatkozó 
legfontosabb szlovák nyelvű publikációkról, mert egyébként a 
nyelvi nehézségek miatt nemigen figyelnek rájuk a hazai kutatók. 
     A közelmúltban szerencsére nálunk is némi előrelépés mutat-
kozott ezen a téren, melynek legérdekesebb eredményeiről a ter-
vek szerint következő számunkban tájékoztatjuk majd olvasóinkat. 

_______________ 
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