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ADALÉKOK A BÁNYÁSZHIMNUSZ TÖRTÉNETÉHEZ

ÖSSZEFOGLALÁS

A bányászok, a geológusok és a barlangkutatók egyaránt jól ismerik a Bányászhimnuszt. Ünnepei- 
rendezvényeiken, temetéseiken mindig felcsendül. Ennek ellenére, feltehetően kevesen tudnak a dal 

:rrejöttének, elterjedésének történetéről. Engem is csak egy véletlen vitt rá, hogy több határon át utána 
-ézzek mikor, hol született, hogy formálódott, és maradt fent úgy, hogy a bányászok négy országban, 
-égy különböző nyelven, két változatban ugyan, de a mai napig éneklik.

2014 decemberében a Cseh Barlangok Központja Évköny
vek (Správa jeskynl Ceské republiky, Zpristupnéné jeskyné 

2 13) kézhezvételekor érdekes felfedezést tettem. A melléklet
et szereplő Barlangkutatók himnusza (Jeskynárská hymna) 
eliratú cd-t hallgatva, már az első taktusok után a zene ismé

nek tűnt, aztán gyorsan be is kapcsolódtam az éneklésbe, 
irmészetesen magyar szöveggel. A dallam ugyanis teljesen 
_ egegyezett a bányászhimnusz második részének dallamával 

ábra).
A lemez ismertetője szerint a himnuszt az 1827-ben leírt „Jiz 

cet z veze zaznívá” (Már újra hangzik a toronyból) című, népi 
* .ász ének dallamára, 1954-ben Vladimír Stárka és Jirí Kukla 
■ s • es barlangkutatók írták. A himnuszt 2013-ban Barbora Si- 
- ecková, a Zbrasovi-aragonitbarlang vezetőjének irányításá-
- . a Hranicei vegyeskórus újította meg, a 16. Nemzetközi 

1. ábra. A cseh Barlangászhimnusz 
2014-ben megjelent Cd-jének borítója

- iríangtani Kongresszus tiszteletére. Többek között a kongresszus megnyitóján is elhangzott. A lemez 
; ételére 2014 áprilisában került sor. Nem igazán értettem, hogy egy cseh népdal hogyan alakult át 

. — agyar bányászhimnusszá. A több országot érintő kutatás érdekes eredményt hozott, ami talán a bar-
gkutatók számára is tanulságos lehet.
Az ismert volt, hogy a magyar Bányászhimnusz szövege és dallama egyaránt két részből tevődik 

■ze. Erről Zsámboki László Szerencse föl! Szerencse le! című munkájában (2002) beszámolt. A szö- 
es első két versszaka Kunoss Endre költő (1811—1844), 1838-ban írt „Bányászdalok” című, 10 részből 

versének soraiból (1. vers 3. bekezdés 1—2., 5—6. sor, és 5. vers 1 bekezdés, 1., 3-4. sor) áll. Kü-
- érdekesség, hogy ez az első magyar, bányászokról szóló irodalmi alkotás (2. ábra). Kunoss versét 
vnálta fel Vahot Imre az Ofenbányáról (ma Románia) fennmaradt regét feldolgozó „Bányarém” című 
r zínművének dalaihoz (1850). A betétdalok zenéjét Szerdahelyi József (1804—1851), feltehetően népi 

— írnok felhasználásával szerezte. A színművet 1850-től egészen 1900-ig játszották, nemcsak Budá
én a Nemzeti Színházban, hanem vidéki helyszíneken, így Selmecbányán is. Selmecbánya akkor 

.a bányamérnökképzés központja volt, ahol az 1735-ben alapított tisztképzö iskolából 1763-ban 
behozott bányászati akadémia működött. Ott nemcsak a történelmi Magyarország területéről érkezett 
- -- ok, hanem többek között csehek, lengyelek, sziléziai németek is tanultak.
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Bányászdalok.

i.

Szerencse föl! szerencse le ! 
Isten hozzád te szép világ, 
Melly annyi bún, keserven át 

örömhez juttatál, 
És kincseid legfőbblkét. 
Mi nélkül olly szegény a lét. 

Egy hú kebelt adál.

Szerencse föl! szerencse le! 
Köszönnek éji alvilág. 
Hová csak a bányászfi hág 

Megborzadatlann!;
Hol a föld sziklakebliben 
Rabeiubereknek érez terem , 

Szivök bálványául.

Szerencse föl! szerencse le!
A bányaélet szertelen, 
Mikint hajó a tengeren, 

Veszély torkában áll,
S mint béreztetőt a förgeteg. 
Váratlanul rohanja meg 

A hirtelen halál.

V.

em kincs után sovárgok én.
Az untig van aknám ölén; 

Bányászleányt óhajtanék, 
Ki szivemben bányászkodjék.

E szív még most is parlagon,
Holott ben annyi kincs vagyon,

Hogy Körmöcz, minden kíncslvel, 
Csak távolrul sem éri fel.

Kökényszemű kis fürge lány! 
Bányászul jer szegődj hozzám!

Kincsemben osztozol velem;
E kincs — a tiszta szerelem.

2. ábra. Kimoss Endre 1838-ban írt Bányászdalok című 
versének J. és V. része, melynek néhány sorában már 
felfedezhető a ma énekelt szöveg

N

A „Bányarém” mint irodalmi alkotás nem volt jelentős, de a „Szerencse fel, szerencse le” című dal 
népszerűvé vált, annak énekléséről több selmeci diák is megemlékezett, nyomtatott változata 1879-től 
ismert (Limbay 1879-1888). Ennek a dalnak az első két versszaka már megközelítőleg azonos a ma is 
énekelt Bányászhimnusz első részével (3. ábra).

A Bányászhimnusz dallamban és szövegben egyaránt jól elkülönülő második része a 19. század óta 
Felső-Sziléziában ismert, „Schon wieder tönt vöm Schachte her” (Megint felhangzik az aknából) német 
bányászének. A harmadik bekezdés első négy sora már sokban hasonlít a ma is énekelt magyar szöveghez:

Und sollte einst in dieser Nacht 
Mein letztes Stündlein schlagen, 
So stört uns doch kein Ungemach, 
Gott hilft mir alles tragen.

És hogyha majd a föld ölében 
Végóránkat éljük,
Isten kezében életünk, 
Ó megsegít, reméljük.

Szerzője Rudolf von Carnall (Klodzko, 1804—Wroclaw, 1874 Lengyelország) német mérnök, geoló
gus, a wroclawi bányászati akadémia igazgatója, a lengyel bányászattörténet kimagasló egyénisége. Az ő 
nevét viseli több bányatáró és utca, az utókor még szobrot is állított neki. Róla nevezték el az Encrinus 
Carnallis fosszilis tavirózsát és a carnallit ásványt. Egyik alapítója és hosszú ideig elnöke volt az 1848- 
ban létrehozott Német Geológiai Társaságnak. 1853-1858 között szerkesztette a Zeitschrift fúr Berg-, 
Hütten- und Salinenwesen szakfolyóiratot. Síremléke a wroclawi temetőben ma is látható.
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Szerencse fel!szerencse le!

3.ábra. Limbay Magyar daltárában megjelent 1188. dallam 
kottája (fent) és szövege (jobbra)

A művészi rajzkészség mellett írói hajlammal és zenei 
adottságokkal is rendelkező bányamérnök nemcsak általá
nos témájú műveknek, hanem bányászatról szóló versek
nek, énekeknek is szerzője. Sokáig tevékenykedett az érc
bányáiról híres Tarnowitzban (Lengyelország, Tamowskie 
Góry), ahol az 1808-ban alapított bányászati iskola felü
gyelői tisztét is betöltötte. Tarnowitzban 1827-ben szerezte 
a „Schon wieder tönt vöm Schachte her” kezdetű bányász
éneket, amit Lengyelországban „Tamogórski dzwoniczek” 
(Das Tarnowitzer Glöcklein, Tarnogórski harangocska) 
címen ma is énekelnek.
https://www.youtube.com/watch?v= 1 DIgSK3vgrY

A dal Csehországban is elterjedt. Egyik változata Klad- 
noból ismert, az első cseh fordítás 1895-ben egy cseh-né- 
met daloskönyvben, majd 1897-ben a „Bányászati és kohá
szati emberek prágai naptárában”, 1898-ban a „Bányászati 
dalok” című kiadványban látott napvilágot. A helyszíni 
énekesek szerint a bányászok már a 19. század kilencvenes 
éveiben énekelték. Az eredetről elfeledkezve, az 1950-es 

Szerencse fel! szerencse le!
» Báuyászdal. «

Szerencse fel! szerencse le !
A bányásznak jeligéje,

[S váratlanul rohanja ineg, 
Mint bércztetó't a fergeteg.

Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász leányt óhajtok én, 

TBányász leányt be szeretnék, 
[_Ki szivemben bányászkodnék.

Kökényszemü barna kis lány,
Jöjj szivembe, bányászkodjál!

[Kincsekben osztozzál velem, 
E kincs a tiszta szerelem !

Arany érczet tör a csákány,
Aranyat ér az oly leány, 

[Aki bányász legényt ölel, 
Szerencse le, szerencse fel!

Arany az éreznek legszebbje, 
Gyémánt az oly leány szeme, 

[Aki bányász legényt ölel, 
Szerencse le, szerencse fel!

években népi eredetű dalként tartották nyilván.
A cseh Barlangászhimnusz egyértelműen Camall művén alapszik, nemcsak a dallam, hanem a szöveg 

egy része is (refrén). Az azonosságra utal az ismertetőben szereplő évszám (1827), és az eredeti német 
szöveg kezdő sorának cseh fordítása. Elterjedése nyilván a határ közelségének köszönhető. Az, hogy 
Camall műve Csehországban, mint népi eredetű bányászdal vált ismertté, azzal magyarázható, hogy Len
gyelországban is sokáig úgy tartották nyilván. A szerzőt csak azután azonosították, hogy megtalálták 
Camall eredeti kézirati anyagát, az ének kottáját.

A Lengyelországban született, tamowitzi bányászdalt Selmecbányán is ismerték. Már 1837-ben szere
pelt K. Spiske énekeket tartalmazó kéziratában, majd 1857-ben Tarnowitzi dal (Tarnowitzer Lied) címen 
J. Hrabák is feljegyezte daloskönyvében. Egy visszaemlékezés szerint már az 1850-es években énekelték.
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Bányász himnusz
■-j?TrS J; J 7 J | g' g r > J11 F’ R ? g

Sze- ren- cse fel! Sze- ren- cse le! I- lyen a bá- nyász

é- le- te. Vá- rőt- Ion vész ro- hon- ja meg, mint

F~ g r » > l F' F r QI Ji J >-~g
bérc- te- tőt a fér- ge- teg. Nem kincs u- tán só-

vár- gok én. Bá- nyász kis-lányt ó- haj- tok én. Bá-

l<| p- p J y J-1 p- J > J- | F'-M--..^
nyász kis-lányt ó- hajt szí- vem, ki szí- vé- ben bá-

F' p r y f hí r *
nyász le- gyen. És hogy- ha majd a föld ö- lé- ben

i<^r f F f f i r h i r r
vég-ó- rán-kat él- jük, is- len ke-zé- ben é- le- tönk 0 meg-

ixp-Lífr fipfef.h

F r F lJ F r|!
se- gít re-mél-jük! S le kis- le- ány ne bán- kód- jól bá- nyósz-nok

hal- ni szép ha- lói! E- gek- be szál- lo- ni fel, fel! Sze- ren- cse 

[^77~T'i r 7 r F íf3 J J'ix kü 
fel! Sze-ren- cse fel! Sze- ren-cse fel!

4. ábra. A napjainkban is énekelt magyar Bányászhimnusz kottája és szövege 

58



Atamowitzi bányászdal és a Bányász himnusz 2. részének dallamazonossága azonnal felismerhető, i szö
veg rokonsága nehezebben vezethető le, de tény, hogy az a Tamowitzi bányászdal 3. versén alapszik.

Azt, hogy a Bányászhimnusz ezen részének szövegét ki írta, vagy ki „műfordította'’ nem ismert. Mint 
ahogy az sem, hogy a két szöveget és dallamot ki és mikor építette egybe. Feltételezhetően ez a 19. szá
zad végén történt, és mindjárt ismertté is vált. Nyomtatásban először Tassonyi Ernő „Aki a párját keresi” 
című, selmeci diákregényében szerepel (1905). A történelmi Magyarország teljes területén, Erdélytől 
a Felvidékig énekelték, az 1920-as évektől pedig már, mint Bányászhimnusz szerepel. Valószínűleg az 
1920-as évek után fordították le szlovákra, és a Felvidék egyes bányavidékein a szlovák Bányászhim
nusz mellett a mai napig ezt is éneklik.
https://www.youtiibe.com/watch?v=uq-vliU84Fg

A Bányászhimnusz történetének érdekessége, hogy a Lengyelországban született Bányászdal ugyan
azon dallammal, valamint szöveggel (lengyel és cseh fordításban) máig él Lengyelországban, és Cseh
országban. Magyarországon és Szlovákiában az eredeti változat feledésbe merült, csak a két részből 
összeállt Bányászhimnusz terjedt el és maradt fent a mai napig (4. ábra).
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CONTRIBUTIONS TO THE H1STORY 
OF THE MINER’S HYMN

ABSTRACT

Miners, geologists and speleologists equally know well the Miners’ Hymn. The song can always be 
heard on their festivities, professional events and funerals, bút perhaps just a few know the history of 
its creation and spreading. It was a coincidence that led me, through several borders, to look after when 
and where it was bőm, how it shaped and survived in such a way that miners in four countries, in four 
different languages and though in two versions, bút sing it still in our days.
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A Karszt és Barlang 2015-2016. évi számában megjelent Kraus Sándor: Gázmozgás nyomai és kivá
lásai barlangban című cikkének 62. oldalán a két fotó címe felcserélődött.

Helyesen:
17. fotó. Barlangi perem a feláramlási cső fölött a Berger Károly-barlangban (fotó: dr. Riskó Ágnes)
18. fotó. Páralecsapódásos oldás a Földvári-barlangban (a szerző felvétele)

A hátsó borító képeinél lemaradt a szerző. A fotókat dr. Ambrus Gergely készítette.

A hibákért szíves elnézést kérünk. (A szerk.)


