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

 
Bányászimák és egyházi énekek 

a 18. századból 
 

Martin Lauček: Zlatá Báně. Banícke modlitby a piesne.  
Rožnava, 2010. Roven, 111 old. 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
   A sötét mélységben, veszélyes 
körülmények között végzett munka 
istenfélı, mélyen vallásos embe-
rekké tette a bányászokat. Ezt tanú-
sítják az egykori bányavárosok má-
ig fennmaradt, értékes mőalkotá-
sokat ırzı templomai. De egysze-
rőbb dolgokat is említhetünk: a 
tárnák elé sok helyen keresztet állí-
tottak, vagy elhelyezték védıszent-
jük szobrát, a föld alá való szállás 
elıtt imát mondtak stb. A bányavi-
dékeken igét hirdetı papok – bár-
mely felekezethez is tartoztak – 
tisztában voltak a bányászok ne-
héz sorsával, együtt éreztek velük, 
ezért különös figyelmet fordítottak 
lelki gondozásukra. Példaként Lau-

csek vagy Lautsek Márton (Martin Lauček) evangélikus lelkész 
nevét említhetjük.  
    1732. május 19-én született Túrócszentmártonban (ma Martin, 
Szlovákia), ahol apja, Laucsek János bíró és jegyzı volt. Tanulmá-
nyait 1740-tıl Necpálon, 1747-tıl Pozsonyban, 1750-tıl Sárospa-
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takon, 1752-tıl Késmárkon végezte. 1754 márciusában Berzétére 
(Brzotín) került kántortanítónak. 1756 novemberétıl Kuntapolcán 
(Kunová Teplica), 1759 augusztusától Derencsényben (Drienča-
ny), 1761-tıl Felsısajón (Výšná Slaná) volt lelkész. Innen 1783 
májusában a Nyitra megyei Szakolcára (Skalica) távozott, szintén 
lelkésznek, ahol 1802. február 9-én hunyt el. 
     A legtöbb idıt, 29 évet a gömöri bányavidéken töltötte, ennek 
javát, 22 esztendıt pedig Felsısajón, Dobsina szomszédságában. 
Ezen a településen szláv bányász-kohász lakosság élt (tótok, len-
gyelek, ruszinok). Természetes, hogy az istentiszteletek a nyelvü-
kön folytak. (Laucsek eredetileg szláv identitású és anyanyelvő le-
hetett, de magyarul és németül is beszélt. Magyar nyelvtudását 
Sárospatakon fejlesztette, szolgálati helyei között Berzéte és Kun-
tapolca magyar falu volt.) A prédikációk, az imádságok és az egy-
házi énekek, ugyanúgy, mint más bányahelyeken, itt is tükrözték a 
népesség fı foglalatosságát, vagyis bányászjelleget kaptak. Ebben 
Laucsek társainak is példát mutatott, amikor 1776-ban megjelen-
tette bányászimákat és énekeket tartalmazó könyvét. (Hosszú, ba-
rokkos címe röviden: Zlatá Báně. To jest Nábozné Modlitby a Pís-
ně… [Magyarul: Az aranybánya, azaz ájtatos imák és énekek…] A 
kiadás helye Pozsony, nyomtatta Patzkó Ferenc, terjedelme 126 
oldal Az eredeti kézirat a budapesti Egyetemi Könyvtárban talál-
ható.) A munka bibliai cseh nyelvő szövegeket tartalmaz, gót be-
tős nyomtatással. Az imákat Laucsek maga szerezte, az énekeket 
németbıl fordította. (A szomszédos Dobsina és a közeli Szepesség 
szolgáltathatta az utóbbiakhoz a forrást.) Az imák témája széles 
skálán mozog, a bányász-kohász élet és foglalkozás minden lehet-
séges szereplıjét és módozatát figyelembe veszi. Találunk reggeli 
és esti imát, fohászt a bányába történı le- és felszálláshoz, kö-
nyörgést a gazdag bányaáldásért, és így tovább. 
     Laucsek célja a könyvvel többirányú lehetett: közkinccsé tenni 
az imákat, énekeket; segíteni paptársait a bányászok hitéletének 
alakításában; s végül a mőveltebb (olvasni tudó) bányászok kezé-
be egyfajta „segédkönyvet” adni az istentiszteletekhez.  
     A mő és szerzıje már régóta a feledés homályába merült. Ép-
pen ezért örvendetes, hogy Jozef Kravec rozsnyói bányamérnök 
jóvoltából most megjelent a munka modernizált változata. İ „fe-
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dezte fel” újra a könyvet, szervezte meg a kiadást, végezte a szer-
kesztést és írta át latin betősre a nehezen olvasható gótbetős szö-
veget, nyelvezetének változatlanul hagyásával. Részben Kravec  
írta a kísérı apparátust is. A bevezetı tájékoztatás (A bányászat és 
a kohászat Laucsek Márton imáiban és énekeiben), valamint a 
könyv végén olvasható tanulmányok (Martin Laucsek, a toleráns 
pap és író; Martin Laucsek bibliográfiája; Martin Laucsek szemé-
lyisége a levéltári forrásokban) mindenre kiterjedı eligazítást 
nyújtanak a szerzı életérıl és munkásságáról. Egyoldalnyi német 
nyelvő összefoglaló zárja a szép kivitelő, keménytáblás kötetet, 
amely a rozsnyói Roven nyomda (úgy is, mint kiadó) munkáját 
dicséri.  
     Reméljük, hogy a bányászok vallási életének hazai kutatói 
felfigyelnek a könyvre, és a nyelvi nehézségek ellenére is haszno-
sítani fogják azt munkájuk során. 

      
______________ 

 
 

A Montánna história második kötete 
 

Miroslav Lacko (szerk.): Montánna história 2. 2009.  
[Limbach, 2010.] 419 old. 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
     Folyóiratunk elızı számában röviden ismertettük a Montánna 
história címő új szlovák bányászattörténeti évkönyv elsı (2008. 
évi) kötetét. A kezdeményezés életképesnek bizonyult, mert annak 
rendje és módja szerint megjelent a 2009-es évszámot viselı 2. 
kötet is, a korábbinál jóval nagyobb terjedelemben, tizenhat szerzı 
húsz publikációjával. Szinte mindegyik kapcsolatos a történelmi 
Magyarországgal, emiatt is fontos figyelnünk a kiadványra. A 
gazdag tartalomból terjedelmi okok miatt ezúttal is csak a legérde-
kesebb írások felsorolásszerő bemutatására vállalkozhatunk. 
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    Miroslav Minárčič a szentantali uradalom 1266. évi oklevelé-
nek jelentıségét taglalja a selmecbányai bányászat kezdeteivel 
kapcsolatban. (46-69. old.) Mikuláš Čelko Selmecbánya legrégibb 
története címmel erre a tanulmányra vitatkozva reflektál. (70-77. 
old.) 
     Miroslav Lacko könyvnyi terjedelmő (100 oldalas!) munkájá-
ban a szomolnoki fıbányahivatal munkatársainak archontológiájá-
hoz közöl adatokat az 1788-1871 közötti idıszakból. (Az archon-
tológia történeti segédtudomány, mely a tisztségviselık hivatali 
jegyzékének összeállításával, életpályájuk vizsgálatával foglalko-
zik.) Levéltári adatok alapján több száz egykori bányászati hiva-
talnokról közöl adatokat. (108-207. old.) 
     Az Andrássy-család vasgyártó üzemeit – Betlér I. és II., Ber-
zéte, Dernı, Gombaszög, Alsósajó, Vígtelke, Oláhpatak – rozsnyói 
és kassai szerzık (Ľubomír Mihok, Jozef Petrík, Peter Štefanča és 
Ján Hlobil) mutatják be. Nem csak a történeti vonatkozásokat 
közlik, hanem a vaskohászat technológiai folyamatait is vizsgálják 
kémiai és mikroszkópos elemzések segítségével. (208-245. old.) 
     Peter Semrád az „opálkirályok”, a Goldschmidt-család genea-
lógiáját deríti fel rendkívül igényes, szerteágazó levéltári kutatá-
sokon alapuló értekezésében. A bécsi zsidó família 35 éven át 
(1845-1880) mővelte a világhírő vörösvágási (dubníki) opál-elı-
fordulást. Nemesi nevüket is az ottani Libanka-hegyrıl, a leggaz-
dagabb lelıhelyrıl vették. (246-297. old.) 
     Ľubomír Mihok és szerzıtársai a mai Észak- és Északkelet-Szlo-
vákia hajdani faszéntüzeléső nagyolvasztóit veszik számba. (Pila, 
Jakubján – Jakubany, Felsıremete – Remetské Hamre, Podbiel, 
Liptóújvár – Liptovský Hrádok, Javorina, Zemplén-Hámor – Zemp-
línske Hámre, Kruszló – Kružlovská Huta.) Természetesen itt is 
közölnek mőszaki adatokat a történelmi tények mellett. (298-313. 
old.) 
     Eugen Kladivík a Gömör megyei Rákos vasércbányászatát is-
merteti a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmő Rt. tulajdonlásának idı-
szakában (1892-1944). (314-327. old.) 
     Rudolf Magula a Bindti Bánya- és Kohótársaság vasércbányá-
szatának 1856-1939 közötti történetérıl ír. (Az Igló közelében fek-
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vı Bindt ma Hnilčik – egykor Kis-Hnilec, Kis-Nyilas, Szepespatak  
– településhez tartozik.) (328-343. old.) 
     Eugen Kladivík másik tanulmányának témája a Rozsnyó mellet-
ti csucsomi antimonérc-bányászat az 1926 és 1938 közötti idı-
szakban, amikor is egy besztercebányai székhelyő társaság kezé-
ben volt az üzem. (344-357. old.) 
     Úgy tőnik, a Montánna história hagyományt kíván teremteni 
abból, hogy minden számában méltatja egy-egy kiváló szlovák 
bányászattörténész munkásságát, és közli eddig megjelent munká-
ik bibliográfiáját. Az elsı kötetben Rudolf Magula, most pedig 
Eugen Kladivík (született 1939-ben) részesült ebben a megtisztel-
tetésben. (400-412. old.) 
     Végül a 2008. évi szlovákiai bányászat- és kohászattörténeti 
irodalom válogatott bibliográfiáját említjük, melyet Miroslav Lac-
ko állított össze. Ebbıl kitőnik, hogy míg korábban a hajdani alsó-
magyarországi bányavidék, Selmecbánya és környéke állt a kuta-
tók érdeklıdésének középpontjában, most többségben vannak a 
kelet-szlovákiai (volt felsı-magyarországi) bányákkal és kohókkal 
foglalkozó publikációk. (413-417. old.) 
     A szerkesztı, Miroslav Lacko ezúttal is kitőnı munkát végzett. 
Sikerült ismert szakembereket szerzıként megnyernie, aminek 
köszönhetıen értékes, színvonalas technikatörténeti kiadványt üd-
vözölhetünk a Montánna história második kötetében.  
 

_______________ 
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