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Úr völgy az óh egységben, a Bánya-patak völgyének Legszé-
lén, az Alacsony-Tátra Nemzeti Parkjának védett övezetében te-
rül el. Közigazgatásilag a tőle 12 km-re fekvő jírási központhoz,
Beszterce bányához tartozik.

Az 1263-ból származó legrégibb írás (is emlékekben Űrvölgy
Montana néven szerepel. Az idők folyamán azonban több iör-
ténelmí neve is volt, A késő középkorban például tlerrengrund
néven említik,

Orvülgynek rendkívül gazdag történelme van. A rézlelőhclyci
alapján arra következtethetünk, hogy a település megvolt már az
emberi civilizáció kialakulásánál is. A környék benépesítése is e-
gészen a cörténelern kezdetéig nyülik vissza Kczbányászatial
ug>ranis már az eneolit kor végén, valamint a fiatalabb bronzkor
kezdetén - tehát Krisztus előtt 40 000 - 20 000 évvel - is
foglalkoztak kr az emberek. Sőt az archeológiái lelecek még 5030
évvel előbbre mutatnak, A későbbi évszázadok folyamán az
ércbányászuk mind lejjebb jutottak a föld felszíne alá, s az éne.bfíl
különféle szerszámokat, eszközüket és fegyverekéi is készfteuck.

Úrvölgy, a bcsztcrccbányvii bányásiat központja. Kajz 1764-boL
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A Közép-Szlovákia térképe a 7 bányaváros címerével 1766-ból

A jelenlegi település csaknem 1 QQQ evvel ezelőtt keletkezhe-
tett. Az építkezések meghatározó irányvonalait elsősorban a te-
raszos, emelkedő terület és a bányászati tevékenység határozta
meg. Az épületek ennek megfelelően szétszórtan, teraszosan és
túlnyomórészt a földrétegek hosszanti irányában épültek.

A bányászati népi architektúrát a lakóházak képviselik, ame-
lyek legfőképpen a 17. és 1S, századból származnak, kivitelezé-
sük egyszerű, célszerű, ízléses és festői szépségű. Számos épít-
mény még régebbről származik, ezek elsősorban a település köz-
ponti épületei, valamint a bányászathoz tartozó építmények.
Vannak köztük kőhfíl és fából épült lakóházak. Ezek legalább
500, ill. 600 ívesek, s több közülük reneszánsz faragott díszítésű
homlokzattal rendelkezik, amely gyakran az átfestések alatt lel-
hető fel. A település házai az itteni bányászat fej lődcsének csúcs-
poniján épültek, illetve ácépükek egyidőben Úrvülgy is Besz-
tercebánya kiépülésével, amikor a Fuggerck és a Thurzók meg-
kapták a hányájizás és az érc kereskedelem jogit a térségben.
Besztercebánya elnevezése akkor Neusohl volt.
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Biii y£sz-bcióríf

A Thurzó-Euggcr ftányászati és ftrc kereskedelmi Társaság
tóbb mint 500 íve, az 1494, novemher ]5-én és ]495. március \i>-
án kelt szerződés aláírásával valr hivatalossá, Sikerét és dicsősé-
get az úrvölgyi Únr ezüstös „fekete" érc bányászatával alapozta
meg. Az ezüst elkülönítéséhez egy új technikát fejlesztettek ki, s
kétségtelen, hogy A 'lársaság gazdagodásához az ezüse réztől va-
ló elkülönítése is hozzájárult- Az itt feldolgozott érerudakat és
a belőle készült termékeket egész Európában terjesztették. Az
tírvölgyi rezec kocsikaravánok szállították Nyugac-Lurópa
összes kikötőjébe, onnan hajók segítségével jutott cl az összes,
akkor ismert világrészre. Mindez két evvel azután törtínt, hogy
Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát.

Közép-Európa első Társasága már rendelkezett a kapitalista
kereskedési mód minden ismérvével. Tevékenysége a régió óriási
cs sokoldalú fejlődését eredmenyezec. Működési ideje 40 év volt.
Ezután azonban - F,urópa törökök általi megszállásának kezde-
tén - megszűntek a feltételei a vállalkozások sikeres működésé-
nek. A bínyaközséget 1546-ban ácvettc Dél-Auszcria kamarája,
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A már nem
ak natúron v

euől kezdve az állami kincsiár riszt1 leu.
A községben építészeti szempontból elsősorban a templomot

kell kiemelnünk, amely 1994-ben ünnepelte felszentelésének
740. évfordulóját 1254-ben fejezűdöu be ugyanis e koragóLÍkus
templom építése az egykori román stílust épület helyén. 1593-
ban a templomot átépítették, t.s reneszánsz stílusban megna-
gyobbíLOiLák. Az ezt követő még kél. átépítés - 1723-ban és
1820-1824 között - már a barokk stílus jegyeit viselte magán. A
tcmplombelső festését 1934-ben Jozeí Hanula végezte.

A templom épülcLC a paplakkal együu, valamim a kis harang-
láb, s kápolna a bástyával egységet alkot az erődrendszerrel, a-
mcly a 16. század első feltben tpült. Az egész kdmplcxum egy
- a község minden pontjáról jól ládiaiű - termesze Les magasla-
ton áll. A templomhoz a község teréről egy rejcctt, 162 fokból ál-
ki lépes(írendszer vezet.

Ur völgy egyedüli építészeti énekéi mi sem bizony úja job-
ban, mint hogy 1979-ben a népi építészet nemzeti kincsévé nyil-
vánították.

Úrvölgy bányászati hagyományai a község legdominánsabb
tradíciói közé tartoznak, az idők folyamán átszőtték a szokáso-
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A szellőző akna bejárata

kat, a mulatságok, az ünnepek cs a hétköznapok pillanatait.
Űrvülgy régi iparos hagyományai közi LarLOüűLi a 16. szá-

zadból származó, s ma mlr megszűnt cin-, ríz- és zománcozott
cdínyek gyártása Nthány darabjuk meg fellelhető Európa egyes
múzeumaiban.

A község messze környéken híres-nevezetes művcszeii-ipa-
ri hagyománya a „vertűsipke" készítés, lfiSj-ben alapították a
község csipke ver ö-iskolí ját, amely a 20. szízad fűrdulújíig feiin-
állr. A rendkívül güzdag fllkoiói fantáziával készük csipkékre A
fonott fnnalszállal szőtt geometriai minták a jellemzőek. A csip-
kéi emlékezetből, clerajzolás nélkül készíLik egy áilos szövésű
hálós alapon,

Ürvolgyhfíl származik több évszázad néhány nevezetes sze-
mélyisége is: Szlovákia kuhúr- és társadalmi életének jelentős a-
lakjai, írók, zeneszerzők, professzorok, tanftók, mérnökök és
technikusok.

A közsíg bkói büszkén emlegetik a településnek 19+4-ben, a
szlovák nemzeti felkelésben beiököir szerepéi. A hegyekbe szám-



Epania-v 1/7/2005 B:45 Fage 6

űzött partizánok Ürvölgy környező hegyeiben találtak mene-
déket, így a térség az űn. „partizán-köztársaság™ részét képezte.

Sporttevékenység kezdetének nyomai a 20. század elejéről
maradtak fenn. Ezek elsősorban a labdarúgásra és a turisztikára
szorítkoztak. A mai napig élénken működik a gyalogos turiz-
musra, a síelésre és a hegymászásra specializálódott Baník S páni a
Dolina nevezetű Szlovák Turista Klub, F-z az egyesület szervezi
mindtn (ív nyarán a hagyomány (is hétnapos túrátj az „Sznf- tú-
ra az Alacsony-'látra bércein 'lclgariból Úrvölgybc" elnevezés-
sel, A szakasz mintegy 220 km hosszú, f.zcn kívül minden ősz-
szel megszervezik az „Űrvö'lgyi hegyi futás" nevezetű sportese-
ményt.

Ma Ürvölgynck 140 lakosa van, 1992-ben még csak 96-an
voltak. A II. világháború után még J 000 ember élt a faluban, A
legnagyobb gazdasági konjunktúra idején, a 'iTiurzó-Fuggcr Tár-
saság működésekor 3 000 lakosa is volt a községnek,

Ma már az erűbányászat teljesen megszűnt, megszűntettek a
bányaüzemet csakúgy, mint a javftómfíhelyt is. A környék lako-
sainak a munkalehetősége a minimálisra csökkent. Az utolsó

' ^_ Úrvölgyi csipke
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évtizedekben fokozatosan bezártak az tlzleick, megsiünick az
alapszolgáltatások, az óvoda, az iskola, megszűnt a hagyományo-
san gazdag kultűrtcvtkcnysÉg, a házaknak több mint a ftlc htt-
vígi házak gyanánt új tulajdonosra leli, a kölesig elnéptelenedett.

Ürvölgy közseg jövőjét már csak a rekreációs, turisztikai,
sport- t.s idegenforgalmi központ kitpúrstben láthatjukj amtly
lűkozaiosan munkahelyek kialakításit tenni lehetővé. Úrvölgy
látogatói gyönyörködhetnének a vidék természeti adottságaiban,
élvezhetnek a klimatikus fcltétek-ktt nyáron ts tík-n, megcsodál-
hatnák a bányász- és kézműipar hagyományait, megtekinthet-
nék a történelmi és építészeti értékeket.

Ürvölgy községben a fenti célok ele rése céljából 1995
májusában megalakult a Hétvégi Házak Vállalkozóinak Szövet-
sége „MONTANA" kft. néven Ürvölgy központtal- A vállal-
kozás tárgya olyan üzleti tevékenységi amely az idegenforgal-
mai célozza, meg. Egy Turisztikai-Információs Központot mű-
ködtet, amely idegenvezetői és propagációs tevékenységet köz-
vetít különféle ajándéktárgyak készítésével egybekötve. ]994-
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ben megalakult az „Ürvölgyi Bányászok Magánkezdeményezé-
se" nevű polgári társulás.

A Thurzo-Fugger Kereskeddmi és Rézbányászati
Társaság megalakulásának 5ŰŰ. ív fordulója - Besztercebánya
- NeusohL

1994 novemberében múlt 500 éve, hogy Resztercebányán, ak-
kori nevén Neusohlban, ill. Neosohlium (Üj-Zóly ómban) az it-
icni bányászai a rézkitermelésbcn alkalmazott, Európában akkor
egyedülálló feldolgozási módszerével szerzett magának dicsősé-
;•>"••

Történelmi tények unűsitják a modern ércbányászat
szervezeti működését Resztenccbányán. Az „Ungariscber I lan-
dt-'P vagy „Dcr Ncusohlcr KupftrhandL'l™ ntvL.Ln működő válla-
lat az. akkori, középkori céhviszonyok között a kapitálisra ter-
melési mód minden jellegzetességét magán hordozta. A Társaság
k-gfontusabb adatai:

1494, november 15-én írták alá az első szerződést a 'íhurzó
és a Fuggcr család között az alapítandó közös rézbányászati vál-
lalatról. A Thurzók a szépLLSSégi Bctk-nfalvárói származtak, s
vagyonilag érdekekek voltak a szepcsségi-gömöri bányászatban,
jól Ismerték a Szlovák -érc hegységből és 1-engy el országból szár-
mazó fíímrudak feldolgozásának technológiáját. Tulajdonukban
volt egy a Besztercebánya kürnyéki Ürvölgy bányáira vonatko-
zó nagyszabású tervezet, amelyhez anyagi érdekeik is fűződtek,
A tervezetet előterjesztettek az Augsburgból származó gazdag
Fuggereknck, akik ezt örömmel fogadták.

Retlcnfalva bárója, a lőcsei és krakkói nemes, Thurzó János
(1437—1508) és fia, György (1467-1521) ebben az első szerző-
désben belefoglalták, hogy Besztercebánya környékén egy
kohót épi'ttetnek, amelyben a Besztercebánya környéki bányák
érerudainak feldolgozását fogják elvégezni a legjobb tudásuk
szerint. Az itteni réznek kiváló piaci éneke volt, főleg Anrwer-

s
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penben is Velencében vok magas 3í árfolyama. Ez az HÍ re nagy-
mértékben tartalmazott ezüstöt. Az európai kiköcőkböl eljutott
az egesz világba anaak tlltnírc is, hngy a Társaság megalakulása
clŐit kíL ívvel - 1492-ben - már felfedeziík AmenkiL. Annerika
felfedezése magával vonta a tengeri hajózás fellendülését, így a
hajóípítéshcz is a besztercebányai rcz szolgált egyik alapanya-
gul.

1495. március 16-án sor kerüli a második szerződés aláírására
II. Gazdag Fugger Jakab (1459 — 1525) és Thurzó János között,
ebben kötelezték magukat egy szűrőberendezéssel elláiüLt koliű
építésére x Besztercebánya környéki Moítenicén.

A besztercebányai ércbányászat technikája már a 16, század-
ban Európa legtökéletesebbjei közé tartozott, A modernül
kiépített bányákban, mint az ürvölgyi bányavidéken, beleértve
Ürvölgyct (I Icrrengrundot), Öhcgyet (Altgebirgét) cs TTomok-
hegyet (SandbergeL), megépítcuék az első bínyavízvezetékci, a-
mely végleges formájában a 18. században egészen a Praslvá
hegyvonulatainak lábától vezette a vizet az Ürvölgybc, s hosz-
szúsága több mint 40 m volt.

Besztercebánya környékének a rézfeldolgozás s vele együtt
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jj Román kun 3 lapokra épült
gótikus templom 1254-bűi,
stílusban átcpftvc 1723-ban

az ezüstnek a rézből történő nedves kifejtése óriási hasznot jc-
lencetr. Koli6k ípilkck, ezek legjeleniöscbbje a már cmlftccr, c-
7,üst kiválasztására szolgáló kolió 14%-ban épült Mostcnicén,
További kohók tpültL-k Tajón (Tajtva) > Libiítbányán (Lihtthcn),
Hcrmáiidon (Hcrmaneez) és mísuu, 1495-J+9é-os ívektől
kezdett működni az öreg alapokon de modernizált berendezés-
sel a Rtzhániür (Hámor). Ma már Besztercebánya része, ám a
magja inig ma is fellelhető. Az említeti időben épüli ki az cgísz
Rézhámor-kompleJfum az összes termelési cs termelésen kívüli
objektumaival együtt.

Az cmlítciL szerzÖdís alapján a 15. század vígín Beszienccbá-
nyán (Neusohlban) alakult meg egy hatalmas üzem, a „DerNeu-
sohler Kupferhandel™, amely feldolgozó üzemeivel a forgalom
ís a kereskedelem szabályozásával együtt, továbbá a faki orális
hálózatával, pénzűgyi szervezeteivel, kettős könyvelésével stb.
mtg a külföldi - elsősorban a ntmet — történészek szerint is az
európai bányászat, a kohászai ís a köziekedesipar legmoder-
nebb kapitalista vállalkozása volt.

IC
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A 65. számú hí?.

Az. „Ungarischer Handcl" nevezeiÜ kereskedelmi társasággal
együtt a kapitalista termelés megalapozói voltak nemcsak szlovák
viszonylatban, hanem Európa-szerte is. Az „Ungarischer Han-
del" Társaság a mai szlovák bányászai alapjak teremtene meg.
Keletkezése az 1494-1495-ös evekre tehető, A Társaság egészen
1526-ig műkikiött, ezután az állami kincstár tulajdona lett,

A törökök álLal megszállt Európában a sikeres vállalkozások
sorának vege szakadt. A városokat erődrendszerekkel Utcák el,
amelyekben török ellenes hadsereget szerveztek, mindez finan-
ciálisán nagyon kimerítene az egész területei. Ennek a
következménye volt az 1525-ös ürvölgyi bányászfelkelés, amely
Besztercebányát is elérte. Az ezt kijvető J 526-os katasztrofális
vereséggel vegzŐdÖ mohácsi csata a törököknek 150 ívre szabad
utat nyiroti egész Közép-Európába, s mindez véget vetett a
virágzó hányakereskedelemnek.

Mindaddig az.cnban a Társaság tevékenységinek következ-
ményeként a vállalkozási kedv igencsak megnüvekedett - a kö-
zépkori Európa minden ipari szférájában. Az iparosok céhekbe
tömörültek, s ez lehetővé teitc, hogy a bányászai fejlődése mel-
lett az ipar m,ís rétegei is fejlődhessenek. A Társaság működése

II
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A 243,

azonban nem mindenütt talált tetszésre, ellenzői azok voltak,
akik egyébként is ellenílkak minden radikális vákoztatásnak. A
Társaság sikeres tevékenysége szinte minden termelési területet
befolyásolt: például a fakitermelést, a szénkitermelést, az
erdészetei, a vízügy ec, a szili ícói pari és az építőipari, az ad mini-
sztrációt és a könyvelést, a?, élelmiszergyártást és szállítást. De
külömisktppen pnzitívan érintette a kultúra, a művészet és az
architektúra területét.

A réz kitermel esnek és modern feldolgozásának köszön-
hetően Besztercebánya Európa-szerte híres vár (is lett, A réz
megalapozta dicsőség, valamint a dolgos lakosság hozzájárult
ahhoz, hogy az egykori provinciális Neusohl városából a 16,
század elején egy építészeti és kulturális szempontból is jelentés
város lett. libben az időben kelet ke zect számos - mind a mai
napig megtevő - építmény, amelyet a Társaság mecénásai finan-
szíroztak. A várost egyre gyakrabban illették ismét Beszterce
névvel, a megnevezés ugyanis még a városi privilégium megszer-
zése idejéből származott. IV. ftéla király oklevele 1255-ben „villa
Beszterce" alakban említi. A kereskedelmi fejlődés idején azon-
ban már Besztercebánya összetételben szerepelt. A város később
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A 65-
álló gazdasági p

(fotó 1975-ból)

Zólyom vármegye székhelye lm, akkor, amikor a megyei hivata-
lokat Altsohl-ból, azaz Zólyomból Besztercebányára telepítették.

A régi virágzó idűk tanúja Beszterce bánya város központja,
amelynek kivire!es művészi, történelmi és építészeti ércékei van-
nak. A városközpontot 1955-ben műemlékké nyilvánították.

Besztercebányához hasonlóan Úrvölgy is a többi környék-
beli településsel együtt óriási változáson ment át. Különösen az
építkezés terén alkotott maradandót gyönyörű reneszánsz épít-
ményeivel, Ürvolgy 1979-ben kapta meg a népi építeszet műem-
léki rezervációja címet.

A bányászat fejlődésében vitathatatlanul a Thurv.óknak és
Fuggcreknek van a legnagyobb érdemük. Ok fejlesztettek ki a
bányászatot, a kohászatot, nekik köszönhető a rézbányászai
modern feldolgozási technológiájának bevezetése. Figyelemre-
méltó a „DerNeusohler Kupferhandel" Vállalat és Besztercebá-
nya, valamint a környékbeli községeknek a viszonya, A vállalat
sok tekintetben befolyásolta a város és környéke élctét-

AThurzó-Fuggcr Kereskedelmi Társasig jelentősege túlmu-
tat a mai Szlovákia területén, működése ugyanis nemcsak euró-
pai, hanem az egész világ viszonylatában is nagyon jelentős
volt. Vívmányaival ott állt az európai újkor kialakulásának kez-
detén, a modern kereskedelmi gondolkodás központjával, Besz-
tercebányával és Ürvölggycl együtt.

13
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A község címere, zászlaja és pecsétje
Érdekes, hogy ilyen ősrégi község, mint Ür völgy, nem bir-

tokok semminemű címen, hacsak nem számítjuk a falu egysze-
rű, száz ívesnek mondható jelképét: a7 egymást keresztező két
bányászkalapácsot.

A jelkép, azaz címer megalkotása két történelmi szimbólum-
mal köthető össze:

L Ürvölgy község templomának 1723-ból származó barokk
oltárával. Itt ovális kémben, az Úr átváltozásait ábrázoló
oltárkép fölött látható a szimbolikus festmény, amely azúrkék
háttérben, ezüst hármashalom fölött két egymást keresztező,
ezüst bányászkalapácsot ábrázol.

2, ÜrvöLgy 1699-ből és 173'J-böi származó fizetési jelképé-
vel, amely az úr völgyi hány a-re vierhen - Óhegyen, Padkóűon,
Homokhegycn, Richtárován és Úrvölgyben - fizeccsi eszköz-
ként szolgált.

Az 1739-ből származó fizetési eszköz a színen egyenes karú,
a végén kiszélesedő kercszccc ábrázol, amely alatt a következő
szöveg olvasható: HF-RRN/GRUNDT, lent egy angyal arca és
szárnyai láthatóak.

A fizetőeszköz hátoldalának felső részén a réz középkori
alkimista jelképét látjuk, amely megegyezik a Vénusz bolygó
asztroléjgiai képével, illetve Vénusz istenasszony alakjával. Alatta
van a bányíszjclvény - a kec, egymást keresztező kalapács, ez
alatt pedig egy öt csúccsal kiemelkedő kőszirt látható, A
bányiszjelkép mindkét oldalán egy kettéosztott évszám
olvasható: ] 7-39.

A mitológia és a mítoszok szerint Vénusz istenasszony (a
görög Aphrodité) a tengeri habokban született, s onnan lépett
Kypros szigecére. A sziget emberemlékezei óta - Ürvölgyhöz
hasonlóan - fontos réz lelőhely volt. Nevének több magyaráza-
ta is fennmaradt. Kypros - Cyprus - ebből származik a réz latin
elnevezése és kémiai jele: cuprum—Cu.

14
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Fizetiú eszköz 1739-böl, eriídeti nagysága 25 mm
A címert ]995 augusztusának első napjaiban hivatalosan is

bemuLanák a lakosságnak is az cgísz nyilvánosságnak iniiu Úr-
völgy hivatalos címerét.

Ürvölgy címerének kompozíciója tehát: kek pajzsban, 37.
körvonalú magas, kíksiínű hármas halom ÍÜIÖLL egymást

ő, hosszü fogantyüs, ezüst bányiszkakpácsok, felső
nyelüknél ezüst Vénusz-alak kai.

Úr völgy zászlaja öi v feszi mcs sáv, színei: kék, fehér, kék,
fehér, kék.A zászló három csücsökben végződik,

Úrvölgy pwsétjét két körbe rámázott kör alkotja, belső része
fenti görbületiben: OBEC (község), az alsó rfszében SPANIA
DOLINA {Úrvölgy) felirattal, a kör közepén a címer körvonalai
láthatók. Oldalt, a fel iratok közti részt stilizált virágmotívumok
díszítik.

Ing. Arch. Mária PaSková
Doc Di\ Márián Skladany, CSc.
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