Közlemények

A vasérc bányászatának és feldolgozásának
története Krasznahorkaváralja és Dernő
körzetében
JÁN HLOBIL
A Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) és Dernő
(Drnava) között elterülő érclelőhely a Szepes-Gömöri érchegység
déli lábánál fekszik, s észak felől a rozsnyói ércmezővel szomszédos. A nyersanyag-előfordulás elsősorban területi kiterjedése folytán, másrészt számos kisebb-nagyobb vasérc- és barit-lelőhelye révén vált jelentőssé, de csekély mennyiségben néhol előfordult rézés ezüstérc is. Ezen az összefüggő bányavidéken a vasérc-lelőhelyek két fő telepben alakultak ki: az egyik Krasznahorkaváralján,
a Kis-hegy térségében, a másik Dernő határában, a Dénes körzetben. A dernői részben az első számú lelőhely a Dénes-telér volt,
amelyhez hozzá tartozott még a Haraszt-, a Nyugati- és a Középső-telér. A váraljai Kis-hegyen a Péntek-patak, az István-, a Vida-,
az Ignác- és a Réz-telért említhetjük, a fő telér pedig az Antal
megnevezést kapta.
A Krasznahorkaváralja és Dernő vidékén folytatott bányászati
tevékenység a távoli múltban gyökerezik. Erről tanúskodnak a régi
bányaművek, hányók, valamint a kiterjedt horpadások és omlások,
a bányászati műveletek maradványai. Eisele Gusztáv szerint az
első bányászvállalkozók a rozsnyói, szomolnoki és gölnicbányai
bányászok voltak, akik a 17. és 18. században a Pipityke hegy alatt
kutattak és fejtették a réz- és ezüstércet. A vasérc termelése a korai
időkben, de még az Andrássyak idején is, a 19. század elejéig csak
korlátozott mennyiségben folyt. A bányajogi viszonyok között különlegesnek számít Andrássy Miklós báró nagybirtokának terüle124

tén érvényes kizárólagos kutatási és bányaművelési kiváltságjoga,
amelyet I. Lipót adományozott neki 1669-ben. A kiváltság élvezője külföldön is értékesíthette a kifejtett nyersanyagot, illetve a
belőlük gyártott fémeket, kivéve az ezüstöt és az aranyat. A kizárólagos kiváltságjog 1875-ben szűnt meg, de már előtte Andrássy
György gróf bejelentette a bányahatóságnak szabadalmát, s ilymódon gyakorlatilag 1918-ig ő birtokolta az egész bányatulajdont,
amikor is a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság (a
továbbiakban Rima Rt.) vásárolta meg.

1. kép. A Krasznahorkaváralja – Pipityke – Dernő körzetében levő érctelérek elhelyezkedésének térképe.

A bányászatnak a múltban nem volt különösebb jelentősége
ezen a területen. A vasérc bányászata, a kohókban és hámorokban
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történő feldolgozása csupán az uradalom szükségleteit elégítette
ki.
A vasérc-lelőhelyek 1817-ben, a dernői nagyolvasztók megépítésével jutottak komolyabb szerephez. Később Andrássy György
jóvoltából a vasgyár vált jelentőssé, amely egyben az intenzívebb
vasérc-feltárást és -fejtést segítette elő a birtok egész területén.
Andrássy György, mint a monoki-krasznahorkai nemesi ág képviselője, kitűnt vállalkozói tevékenységével. Összes birtokán bevezette gazdaságának pontos nyilvántartását. 1832–33-ban tanulmányútra ment Svájcba, Franciaországba, Angliába és Skóciába,
ahol sorra látogatta a híres ipari központokat. A megszerzett tapasztalatokat a lehetőségek szerint saját üzemeiben is alkalmazta.
Dernőre, ahol a négy ún. tótkemence helyére egy nagyolvasztót
építtetett, szakembereket hívott Ausztriából. A dernői vasgyár kísérleti üzem lett, ahol az új találmányokat vezették be, amelyek
beszerzéséről maga Andrássy György gondoskodott. A 19. század
30-as éveiben Magyarország mintagyárának tartották. Gépalkatrészek öntésére, később vasúti kerekek és váltók előállítására specializálódott. A termékek magas színvonaláról tanúskodik az a tény,
hogy itt öntötték a budapesti Lánchíd elemeit. A vasgyár a Krasznahorkaváralján és Dernőn levő Andrássy-bányákból fejtett saját
vasércet dolgozta fel.
Andrássy György halála után, 1872-ben a birtok új használója
és jogutódja, Andrássy Dénes gróf már nem volt annyira vállalkozó szellemű. 1894-ben a bányákat és a vasgyárat bérbe adta Sárkány M.-nek és Schneider G.-nek, akik megalapították a Dernői
Vasgyárbérlő Társulatot. Ezt 1898-ban bérbe vette a bécsi Unio
cég, amely császári és királyi bádoglemez-gyár volt. Kisvártatva,
1900-ban, az Unio leányvállalata, a Rima Rt. kezelésébe került,
amely átvette a bérletet, s ezáltal Dernőt is megkapta. Ennek ellenére az előjogok révén az Andrássyak kezében volt az egész bányavagyon.
A vasgyár működése 1913-ban állt le, majd 1915-ben felszámolták a pörkölőkemencékkel együtt. Fontosabb határkő volt az
1918-as esztendő, amikor a bányavagyont megvásárolta a Rima
Rt. azzal a céllal, hogy kibővítse saját nyersanyagbázisát. A vas126

érc-lelőhelyek feltáró munkáit az első bérlők kezdték meg nagyobb ütemben, elsősorban a Kis-hegyen, ahol az Unio aknát mélyített. A munkát a Rima Rt. folytatta, amely kazánt és fejtőgépet
telepített, üzemi épületeket és kisebb lakótelepet létesített.

2. kép. Gróf Andrássy György.

Mivel később a vasérc-lelőhelyeket kiszorította a barit, itt a
munkát leállították, és 1904-ben az egész berendezést leszerelték.
A feltáró munkák a dernői körzetben levő Dénes nevű fő érre, va127

lamint a Kis-hegyen lévő Antal-érre összpontosultak. Az első világháború és az ezt követő kedvezőtlen gazdasági viszonyok lelassították a dernői ércvidék bekapcsolódását a termelésbe, emiatt
a bányaüzem építésének előkészületeire csak 1929-ben került sor,
amikor Dernőn önálló igazgatóságot létesítettek.
Az örökölt 1200 méteres Dénes-tárnából 1930-ban 150 méter
mély vakaknát mélyítettek öt szinttel; a legalsó szintről egy lejtősaknát (ereszkét) hajtottak ki, amely a lelőhely leggazdagabb részeit tárta fel. A krasznahorkaváraljai Kis-hegyen 1937-ben elvégezték az István-akna rekonstrukcióját, amelyet egészen 100 méterig mélyítettek, s belőle négy szintet vájtak. A tárnából lóerővel
történt a kiszállítás.
A fejtés gazdaságossága szempontjából nagy jelentőséggel bírt
a termelt vasérc elszállítása Dernőről a további feldolgozás helyére, valamint a termékek vásárlókhoz való eljuttatása. Dernőről az
ércet teherautókkal fuvarozták a rozsnyóbányai dúsítóba és pörkölőbe. A szállítás gazdaságossá tételét a Pohling cégre bízták. A
Kis-hegy és Rozsnyóbánya között megkezdődött a kötélpálya építése, amit 1942 júniusában helyeztek üzembe. A dernői ércet keskeny nyomtávú sínpályán vitték át a Kis-hegyre.
A dernői gyár 1958. március 31-ig önálló üzemként működött
az Iglói Nemzeti Vasbányák keretében. 1958. április 1-től mint
szervezeti egységet megszüntették, és a rozsnyóbányai üzemhez
csatolták. Ekkor Dernőn a Dénes- és a Kis-hegy, valamint az Antal- és az István-aknákban folyt a termelés. Az összevonás után a
fejtés már nem volt hosszú életű, mert az érctartalékok kifogyóban
voltak. Az egyes részlegeket fokozatosan felszámolták, és 1965
júniusában a dernői Dénes-tárnát megszüntették. Ennek a helynek
a teljes leépítése 1965. december 31-vel fejeződött be. 1971-ben
még kitermelték a maradék érctartalékot a péntek-pataki támpillérekből. A barit fejtése a Kis-hegyen 1972-ben ért véget, a lelőhelyet pedig 1974. december 31-ével számolták fel.
Ezzel a nappal megszűnt a pátvasérc, a barnavasérc és a barit
kitermelésére irányuló bányászati tevékenység a Krasznahorkaváralja – Dernő lelőhely körzetben.
Fordította: Kovács Ágnes
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Arany Adalbert László nyelvészprofesszor
és múzeumigazgató emlékezete
KOVÁCS ÁGNES
Jó pár évvel ezelőtt az egyik antikváriumban vásároltam egy
könyvet, amelynek az volt a címe, hogy Ǻ kolonyi lågzi. Feltettem
a könyvespolcra, és csak most, öt év múltán vettem ismét elő,
amikor Arany Adalbert László után kutattam. A jeles, bár nem sokat emlegetett nyelvész ugyanis a zoboraljai Kolonyban gyűjtötte
tanítványaival együtt a település nyelvjárását, s még a nyelvtudomány mai állása szerint is újszerű megközelítésből dolgozta fel az
anyagot. Az említett, 1943-ban kiadott munkát Putz Éva írta,
amelynek utószavában a kolonyi gyökerű Sándor Eleonóra említést tesz Arany A. Lászlónak a könyvre gyakorolt hatásáról és
munkásságáról. A lakodalommal foglalkozó magyar néprajzi irodalom gyakran hivatkozik erre a kiadványra, azonban ritkán említik meg úttörő jellegét, éppen azt, ami miatt egyedülálló a magyar
néprajztudományban: a néprajzi anyag funkcionalista-struktúralista módszerrel való vizsgálatát. Egységes rendszerben, struktúrában tanulmányozza az egész lakodalmat, amelyben minden mozdulatnak és mozzanatnak, tárgynak és résztvevőnek megvan a maga pontosan meghatározott szerepe.
Az 1909-ben Betlérben született nyelvészprofesszor pályája
kezdetben rendkívül sikeresen alakult, de méltatlanul hanyatlásba
torkollott. A rozsnyói reálgimnáziumban szerzett érettségi után a
pozsonyi Komenský Egyetemen folytatta tanulmányait filozófia,
magyar és szláv nyelvészet tárgykörében. A szlavisztika iránt talán féltestvére, Franz Zagiba, a bécsi egyetem szlavista professzora keltette fel érdeklődését, aki több munkájában is foglalkozott
Gömör és Rozsnyó kultúrtörténetével. Arany csupán 27 éves volt,
amikor az egyetem Dialektológiai Intézetének a vezetője lett, és a
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Václav Vážny által szerkesztett szlovák nyelvjárási atlasz összeállításán dolgozó magyar csoport, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület Néprajzi Kutatócsoportjának az irányítója volt. Ő
szerkesztette a Szlovákiai Magyar Közleményeket, amelynek keretében 1942-ben megjelentette Kolony nyelvjárásának fonológiai
rendszere című tanulmányát. Ezt a munkáját 24 (!) évvel később,
1967-ben Bloomingtonban (USA) is kiadták. A második publikálásig eltelt több mint két évtized mutatja, hogy időtálló munkáról
van szó, s ebben rejlik jelentősége: hiszen a nyelv és a velük foglalkozó tudomány is gyorsan fejlődik, ezért a nyelvészeti témájú
művek általában hamar elavulnak. Annak ellenére, hogy a könyv
címe nyelvjárástani kutatásokat sejtet, az egyetemes magyar nyelvészet számára is értékes nyereséget jelentett. Megírásánál hatással volt Aranyra a híres prágai strukturalista iskola vezéralakja,
Trubeckoj, aki az első Csehszlovák Köztársaság idején fejtette ki
tevékenységét, de még ma is modernnek számító szemléletmódot
alkalmazott. Arany szóban forgó műve éppen ehhez a felfogáshoz
kapcsolódik, amely a nyelvet rendszerként fogja fel, s a részek
egymáshoz való viszonya határozza meg a különböző szinteket
(fonéma, morféma, mondat), a struktúrát pedig a viszonyok rendszere alkotja. Annak ellenére, hogy jelentős munkáról van szó, a
háborús viszonyok miatt érdekes módon csak 40 példányt adtak ki
belőle, mára pedig csupán egyetlen darab maradt, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában. Szlavista lévén a magyarszlovák összehasonlító nyelvészettel is foglalkozott, Szabó Józseffel, vagy ismertebb nevén Jozef Orlovskýval, hajdani egyetemi
évfolyamtársával pedig 1946-ban szlovák nyelvtant írtak. Arany
ekkor már harmadik éve a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa.
A háború után azonban a felfelé ívelő pálya félbeszakadt. Egy
olyan értelmiségi magyar csoportban tevékenykedett, amely a
kitelepítések és a csehszlovák-magyar lakosságcsere idején jelentéseket és felméréseket készített a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogsérelmeiről. A csoportot Pozsonyban és Budapesten
tanuló egyetemisták képezték, akik Arany köré szerveződtek.
1946-tól mintegy 36 fiatal értelmiségi, köztük papok, református
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lelkészek, tanárok csatlakoztak a mozgalomhoz. A szervezetet
végül 1949-ben leleplezték. A jelentéseket Mindszenty hercegprímás tartotta irattárában, s amikor az ellene irányuló per megindult,
megtalálták ezeket a dokumentumokat. A magyar hatóságok a
csehszlovák rendőrségnek adták át az ügyet, és az írásos bizonyítékok alapján államellenes összeesküvés vádjával ítélték el az
egész csoportot. Arany László rozsnyói tanítványa és barátja, az
azóta már elhunyt Krausz Zoltán így emlékezett vissza arra az
időre: „Ő kapta a legtöbbet közülünk. Nyolc évet. Talán azért,
mert ő volt a legidősebb, vagy azért, mert neki volt a legmagasabb
műveltsége. Pedig az ítélet is elismeri, hogy egyedül volt a csoportban, aki ellenezte a röplapok gyártását. Szakavatott jogászok
szerint ez volt az egyetlen tettünk, ami pénzbírsággal büntethető
lett volna, mert a jogtiprás elleni tiltakozásunk nem volt büntethető, sem az, hogy a nélkülöző, idős magyaroknak segélyeket juttatott el a csoport. Az, hogy tanácsot kértünk Mindszenty hercegprímástól, nem ütközik az államvédelmi törvénybe.” Turczel Lajos
irodalomtörténész – akivel Arany később barátságban volt –, úgy
gondolta, hogy azért kapott nyolc évet, mert ő a bíróság előtt fölényesen viselkedett, és a kihallgatásokon is nagyon élesen megmondta a véleményét. 1990-ben a Kassai Kerületi Bíróság rehabilitálta az elítélteket, de közülük Dr. Arany László, Restály Mihály,
Hentz Zoltán, Varró István és Vízvári László ezt az erkölcsi elégtételt már nem érhették meg.
Arany nyolc éven keresztül raboskodott különféle szlovákiai
börtönökben, végül a jáchymovi uránbányába került, ahol a munkások 70 %-a politikai fogoly volt. Szemüvege miatt nem sorolták
be a bányászok közé, azonban sokkal rosszabb helyre, a szurokérc-válogatáshoz került. Minden védőruha és kesztyű nélkül dolgozott, nap mint nap állandó, erős sugárzásnak volt kitéve. „Ilyen
helyen dolgozott Berci. A következményeknek is tudatában volt,
csak az akaraterő, a remény, és az imádság hosszabbította meg
életét. Erős hitű, vallásos ember volt, hiszen mindennapi olvasmánya volt a breviárium” – emlékezett vissza Krausz Zoltán, aki már
az uránbányában dolgozott, amikor Arany László is odakerült.
Emberi méltóságát még itt sem veszítette el, de egészségét tönkre132

tette a környezet, lelkét pedig az viselte meg, hogy szabadulása
után, 1955-től már nem folytathatta nyelvészi, tanári hivatását.
Kitették az egyetemről, ezért korábbi egyetemi évfolyamtársa, Jozef Orlovský alkalmazta kiadójánál lektorként. De dolgozott Pozsonyban, a Hydrostavnál, a vízműveknél is mint egyszerű fizikai
munkás. Senkinek sem beszélt a megpróbáltatásairól. Turczel a
pozsonyi magyar tanszék vezetőjeként megpróbált közbenjárni az
érdekében Šimon Ondrušnál, a bölcsészkar dékánjánál, hogy tegye
lehetővé Aranynak a katedrán való elhelyezkedést. Azonban az
igazságügyi hivatal elutasította a kérést, mivel Arany akkor még
nem volt rehabilitálva, alkalmazását a tanszéken nem tartották
„célszerűnek”. Turczel ezután javasolta, hogy indítsák meg a rehabilitációs eljárást.
Arany akkor már súlyos beteg volt, ennek ellenére a végsőkig
bizakodott abban, hogy rendbe jönnek a dolgok. 1956–57-ben a
Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója lett. Sokat köszönhet neki az intézmény: nagy érdemeket szerzett a múzeumi anyag osztályozásában, az II. világháború utáni újranyitásában, az első kiállítás elkészítésében és az önkéntes múzeumi aktivisták megszervezésében. A múzeum keretén belül honismereti kört alapított,
amely segítségére volt a kutatásban, a gyűjtésben és a muzeális
anyag feldolgozásában. Nyelvészként azonban csak a magyar
nyelvészek kongresszusán tudott bemutatkozni egy rövidke előadással. 1964-től már Rozsnyón élt rokonainál, akik haláláig,
1967-ig gondozták. A város megfeledkezett róla, mint annyi más
neves szülöttéről; sírján kívül nem maradt hátra semmi, ami jelezné szellemi jelenlétét.
A Nyitra melletti Kolonyban azonban az Arany vezette gyűjtés
óta sokan megfordultak már hasonló szándékkal, még Kodály is. A
falu mégis Aranyt és Putz Évát őrzi emlékezetében, a lagzis könyv
pedig fogalommá vált. Sándor Eleonóra írja a mű utószavában,
hogy „ritka az olyan helytörténeti vagy néprajzi munka, amely akkora hatást gyakorolt volna a közösségre, mint Ǻ kolonyi lågzi.
Egy egész falu identitástudatát, ellenálló-képességét erősítette
meg, egy egész falut döbbentett rá arra, hogy hagyományai értéket
képviselnek, s nemcsak a maga, hanem az egész nemzet számára.”
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A falu lakossága és Arany A. László tanítványai, barátai a tudós és
pedagógus iránt érzett tiszteletük és emlékezésük jeléül 1993-ban
emléktáblát avattak. Nevét jegyzik a szlovák nyelvészeti enciklopédiában, valamint a szlovák és magyar életrajzi lexikonban.

Irodalom
Nová mluvnica. = Šafárikov kraj, 1946. č. 45. (XI. 9.) 4. old.
MOTOŠKA, Andrej: Recenzia. = Šafárikov kraj, 1946. (XI. 30.) 3. old.
Predslov. = Dr. Jozef Orlovský – Dr. L. Arany: Gramatika jazyka slovenského. Bratislava, 1946. 7-8. old.
Obsah. = Dr. Jozef Orlovský – Dr. L. Arany: Gramatika jazyka slovenského. Bratislava, 1946.
SIMA Ferenc: Megemlékezés Arany A. Lászlóról. = Irodalmi Szemle,
1968. 79–80. old.
ARANY A. László: A szlovákiai magyarság néprajza. (Részlet). = Turczel Lajos: Szlovákiai magyar írók 1939–1945. Bratislava, 1986.
277–289. old.
ARANY A. László: Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése. = Imre Samu – Szathmári István (szerk.): A magyar nyelv története és rendszere. Budapest, 1967. 67–74. old.
SZÉPE György: Arany A. László 1909–1967. = Nyelvtudományi Közlemények, 1970. 213–216. old.
PUTZ Éva: Utószó. = Ǻ kolonyi lågzi. Bratislava, 1989. Madách, 147–
160. old. (Új Mindenes Gyűjtemény Könyvtára).
MOTEISKY Árpád: A tanár úr… = A Hét, 1993. 31. sz. (július. 30.) 4.
old.
FORGON Szilvia, S.: Nagy tudós lehetett volna. = Új Szó, 1993. 150. sz.
(június 30.) 7. old.
KRAUSZ Zoltán: Már vártalak… = Rozsnyói Futár, 1999. szeptember.
Emléktábla-avatás Arany A. László tiszteletére. = Honismeret, 1994. 1.
sz. 81–82. old.
KLINKO Róbert: Egy jelentős rozsnyói nyelvészről. = Krajcár, 1992.
augusztus 19. 6. old.
Arany A. László. = Vasárnap, 1999. 37. sz. (szeptember 14.) 14. old.
TÖKÖLY Gábor: Arany Adalbert László. = T. G.: Ki kicsoda Rozsnyón.
Somorja, 1999. Méry Ratio, 22. old.
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Adalbert Ladislav Arany. = Ladislav Dvonč: Slovenský jazykovedci
(1976–1985). Bratislava, Veda, 9. old.
Arany, Adalbert Ladislav. = Slovenský biografický slovník. I. zväzok. AD. Martin, 1986. Matica Slovenská, 75. old.
Arany, Adalbert Ladislav. = Encyklopédia jazykovedy. Sprac. Jozef Mistrík a kol. Bratislava, 1993. Obzor, 68. old.
Arany A. László. = Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 19. o.

Arany A. László két arcképe.
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