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Rudabánya és Dobsina bányaváros kapcsolatai* 

 

Bulénerek Rudabányán 
 

PAPP ANDREA 

 
     Rudabányán a Borsodi Bányatársulat 1880-ban kezdte meg a 
külszíni nagyüzemi vasércbányászatot, és az ezt követő években, 
évtizedekben sok szakképzett bányász érkezett ide Dobsináról, 
hogy a fejlődő üzemben találjon munkát. Közülük számosan le is 
telepedtek a községben, és jelentős szerepet játszottak a helyi  gaz-
dasági, társadalmi és kulturális életben egyaránt. Tanulmányom 
célja bemutatni Dobsina rövid történetét, részletesebben kitérve a 
19. század utolsó harmadának viszonyaira, továbbá megvilágítani, 
hogy milyen hatással voltak a dobsinai telepesek Rudabánya leg-
újabbkori történetére. 
     A történelmi Magyarország legnevezetesebb bányavárosai kö-
zé tartozott Dobsina, amely ma Szlovákiában, Rozsnyótól 20 km-
re É-ÉNy-ra, a Sajó forrásvidékén helyezkedik el, a Szlovák Érc-
hegység és a Szlovák Karszt Nemzeti Park találkozásánál. Gömör, 
később az egyesített Gömör-Kishont vármegyéhez tartozott, közel 
a szepesi határhoz. A megye egyetlen németajkú helységeként is-
merték. A neve németül Dobschau (nyelvjárási alakja Topscha), 
szlovákul Dobšiná, eredete vitatott: Melich János szerint1 a Dobsa 
személynév származéka. Mások viszont úgy vélik, hogy a Dobsch 
(Topsch) pataknév és az Au ’liget’ szó összetételéből keletkezett. 
A dobsinai hagyomány a település nevét a Topf és a schau szavak-
ból vezeti le, amit egy elbeszélésre alapoznak. Eszerint a vidék 
még névtelen volt, mikor egy alkalommal a bányászok elhatároz-
                                                           
* Az OMBKE Rudabányai Helyi Csoportja rendezvényén 2005-ben el-

hangzott előadás szerkesztett változata. 
1 Idézi MRÁZ Gusztáv: A dobsinai német nyelvjárás. Bp. 1909. 3. p. 



 
 
 

67 

ták, hogy hallgatást fogadnak, és a legelőször kimondott szó lesz 
lakóhelyük neve. Némán ültek a tűz körül, miközben az egyik 
fazékban forrni kezdett a víz. Valamelyikük megfeledkezett magá-
ról, és odaszólt a társának: „En Top schau!” (Nézz a fazékba!)2. 
Ezzel megtörte a csendet, s így kapta a település a Topschau nevet. 
A város legrégibb ismert címere 1569-ből, pecsétje 1585-ből való. 
Az utóbbi egy nőalakot, bányászjelvényt és fazekat ábrázol „Sigili 
der Bergstatt Topschau 1585” körirattal.3 Dobsina mai címerén is 
fazékba néző bányászt láthatunk.  
     A dobsinaiak származása sok vitára adott okot az elmúlt szá-
zadokban. Egyesek szerint ugyanis az itteni németség kvád4 erede-
tű. Ezt azzal próbálták igazolni, hogy a dobsinai német dialektus 
nagyon eltér az irodalmi német nyelvtől. Hivatkoztak továbbá Ta-
citus Germania című művére, amely szerint időszámításunk kez-
detén különböző germán-kelta törzsek éltek a későbbi Észak-Ma-
gyarországnak ezen a vidékén. Sajnos még ma is fel-felbukkan ez 
a minden alapot nélkülöző, tudománytalan elmélet a szakiroda-
lomban. 
     Szepes megye a honfoglalás korában lakatlan volt, hatalmas er-
dő borította a területet. A magyarok csak a 11. század folyamán 
tolták ki határőri gyepűiket a Szepességbe, amelynek déli részére a 

                                                           
2 Dr. BOROVSZKY Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. 

Gömör-Kishont vármegye. Budapest, é .n. 133. p. 
3 EISELE Gusztáv (szerk.): Gömör és Borsod vármegyék bányászati és 

kohászati monográfiája. Első rész. Gömör és Kishont törvényesen egye-
sült vármegyének bányászati monografiája. Selmecbánya, 1907. Az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod-Gömöri Osz-
tálya, 86. p.    

4 167-ben indult meg a Rajna és a Duna menti határon a germán törzsek 
első nagy császárkori támadása a Római Birodalom ellen, amely a nép-
vándorlási hullám előjátékának tekinthető. Az északi germán törzsek 
(gótok, vandálok, burgundok) maga előtt lökték a délebbre élő törzse-
ket. Ezek bebocsátást követeltek a római provincia területére, amit meg-
tagadtak tőlük. Így előbb a Cseh-Morva-medencében élő markomannok 
és kvádok, majd más törzsek is csatlakoztak hozzájuk. Rövidesen elér-
ték a Dunát, és elárasztották Pannonia provinciát. A kvádok 174-ben 
végül kénytelenek voltak meghódolni. 
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12. században érkeztek az első német telepesek.5 Erről a korai idő-
szakról elsősorban a nyelvészeti kutatások nyújthatnak némi in-
formációt a hangtan, az alaktan és a szókészlet vizsgálatával. Tör-
ténelmi adatok bizonyítják, hogy a szomszédos Torna megyében 
ekkor már jelentős számban éltek németek. 
     A szepesi németeknél két nagy csoportot lehet megkülönböz-
tetni: a délszepesi vagy gründler és a felsőszepesi németséget. A 
dobsinaiak hosszú évszázadokon át a többi német csoporttól elszi-
getelve éltek a szláv környezetben, ezért a délszepesiekével rokon-
ságot mutató nyelvük sajátosan alakult. Ezen belül annak nyugati 
csoportjához tartozik. A konkrét adatok hiánya ellenére a kutatók 
(elsősorban Lux Gyula) a különböző nyelvjárások összehasonlító 
vizsgálatával kimutatták, hogy a dobsinai nép a Rajna középső 
folyásának mellékéről érkezett nyugatnémet, az Érchegység nyu-
gati vidékéről származó kelet-középnémet és a Stájerország terüle-
téről bevándorolt bajor népcsoportok keveredése folytán keletke-
zett. A nyelvészeti bizonyítékokat néprajzi és kultúrtörténeti ada-
tokkal is igazolni lehet.  

 
Dobsina rövid története 

 

     Tévedések nem csak a dobsinaiak eredetével, hanem történeté-
vel kapcsolatban is voltak a szakirodalomban – állapította meg 
Lux Gyula, a település múltjának legjelesebb kutatója. Közéjük 
tartozik például az az állítás, hogy Dobsina már a tatárjárás előtt 
lakott volt. Az ezt valló történetírók IV. Béla 1243-ban kiadott ok-
levelét hozzák fel bizonyítékul, amely először említi a helység ne-
vét Toplucha/Toplucza alakban, mint a koronára szállt közösséget, 
ami Ákos nembéli Máté fiainak, Fülöpnek és Detrének a birtokába 
került adományozás útján, felsorolva azokat a községeket is, ame-
lyek a birtokhoz tartoznak.6 Kétségtelen azonban, hogy az emlí-
tett Toplucha a mai Kuntapolcával azonos, mert Dobsina akkor 
                                                           
5 FEKETE NAGY Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. 

Budapest, 1934. 47. p. 
6 LUX Gyula. Téves adatok Dobsina településtörténetéről. = Egyetemes 

Philologiai Közlöny, 1933. 7-8. sz. 167. p. 
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még nem létezett, de területe már a csetneki uradalomhoz tarto-
zott. 
     A birtok később felosztásra került7 Detre fiának, Benedeknek a 
gyermekei között, és így a Bebek család Csetneki ágáé lett Dobsi-
na, Csetnek várának tartozékaként.8 Sok történetíró Dobsina alapí-
tását Bebek Miklósnak tulajdonította, ami abból eredt, hogy nem 
az eredeti okleveleket, hanem az átiratokat vették alapul.9 (A 
Bebekek mint porta-, bánya- és hámortulajdonosok előfordulnak 
ugyan Dobsinán, de a birtok mindig a Csetnekieké volt.) A telepü-
lés „alapító oklevele” 1326-ban kelt az egri káptalan előtt, amely 
egy jellegzetes soltészszerződés, de valószínű, hogy már korábban 
is éltek ott telepesek. Az alapító soltész,10 Radizlaus fia Miklós is 
közéjük tartozott, erdőt irtott, és vállalta, hogy lakosokat telepít 
oda, akiknek megadják a korponai jogot. Ezt bizonyítja az is, hogy 
Csetneki László 1334-ben bepanaszolta a soltészt – itt már Razlo 
fia Miklós néven –, mert az nem teljesítette kötelezettségét, és 
elszökött.11 Ha a soltész 1334-ben nem telepített oda embereket, 
akkor nem mondhatjuk minden kétséget kizáróan, hogy Dobsinát 
1326-ban alapították, hanem csak azt, hogy ebben az évben kötöt-
tek egy soltész-szerződést a betelepítésére. Az irat említést tett ar-
ról, hogy az erdőben szétszórtan már éltek emberek, a soltésznak 
őket kellett volna egy helyen letelepíteni. Az itt dolgozó bányá-
szok kedvéért volt szükséges erdőirtást végezni, hogy szántójuk, 
rétjük, legelőjük legyen. A bányászok ott telepedtek le, ahol ércet 
                                                           
 6 LUX Gyula: Dobsina településének és birtoklásának története In: Tu-

rul, 48. évf. 1934. 3-4. sz. 55. p. 
 7 U. o. 55-56. pp. Először 1318. febr. 2-án, majd 1320-ban, végül 1326-

ban. Ez utóbbi alkalommal kerül Csetneki Lászlóhoz Dobsina területe, 
ahol már pontos határa is ki volt jelölve. 

  8 U. o. 57. p. 
 9 A soltész a német Schult-heiß, Schulze, illetve a középkori latin sculte-

tus szóból származik. Jelentése községi bíró, az általa létesített község 
bírája. Hivatala örököseire, özvegyére szállt. (LUX Gyula: Dobsina te-
lepülésének… 60. p.) 

11 Mivel annak nincs nyoma, hogy a földbirtokos új szerződést kötött vol-
na valakivel, azt kell feltételezni, hogy a soltész visszatért és teljesítette 
kötelezettségét. 



 
 
 

70

találtak, azon a helyen építették fel házukat, állították fel olvasztó-
jukat. Ezüstöt, rezet és vasat termeltek, s ha az érc elfogyott, to-
vább mentek. A soltész-szerződés 16 évi adó- és illetékmentessé-
get biztosított, majd évi 16 garast, továbbá húsvétkor és Szent Mi-
hály napján 1-1 garas ajándékot kellett fizetni a földesúrnak.12 A 
soltész számára garantálta a bányajövedelem egyharmadát, két 
szabad telket, illetve egy-egy telket sörfőző és malom számára.13 
Ez azt bizonyítja, hogy a soltészszerződés megkötése előtt már 
folyt bányászati tevékenység Dobsina területén.  
     A város valószínűleg az 1330-as években más soltészségek se-
gítségével jött létre és fejlődött virágzó oppidummá, amelyben je-
lentős bánya- és vasipar volt. A 14. században a bányajog új rend-
szere alakult ki: a földesurak bányaművelésre kaptak jogot; vagy 
maguk művelték a bányákat, vagy átruházták a termelést a község 
lakosaira. A felszínre hozott ércet a földesúrnak voltak kötelesek 
átengedni. Dobsina földesúri bányaváros lett, bár a királyi bánya-
város címet a 17-18. századig viselte. 1417-ben Zsigmond király 
oklevele14 már mezővárosnak (oppidum) nevezi, és vásártartási, 
valamint pallosjoga volt (ez a korponai jognak15 felelt meg). Egy 
1427-ből származó adólajstrom szerint 53 porta volt Dobsinán, és 
ha egy portán egy család lakott, és azt átlagban 5 fővel számoljuk, 

                                                           
12 LUX Gyula: Dobsina településének… 59. p.  
13 Megkapta a telepesek által a földesúrnak fizetett adó, az ajándék és a 

büntetéspénzek egyharmadát. A templom és más épületek számára is 
telkeket jelölhetett ki. Amikor a telkeket a község megváltotta a sol-
tésztól átvette a sörfőzés, italmérés, őrlés jogát is a magdeburgi jog 
szerint. 

14 LUX Gyula: Téves adatok… 170. p. 
15 A korponai jogot IV. Béla adta Korpona városának 1244-ben. Ez sza-

bad bíró- és papválasztást, vámmentességet biztosított az országon be-
lül. Saját bírója ítélkezhetett a korponai polgár felett. Az örökös nélküli 
polgár vagyonát a város örökölte. A város határán belül szabadon vág-
hatott fát, és fejthetett követ. (LUX Gyula: Dobsina településének… 
61. p.) 
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akkor a 15. század elején legalább 250-300 ember élt a települé-
sen.16  
     A 15. században a várost a husziták foglalták el, és templomot 
építettek (a későbbi evangélikus templomot). Mátyás király ide-
jében jelentősen fejlődött a bányászat: az uralkodó oltalmába vette 
a dobsinai vashámorokat Bebek György és Hamvay Sándor erő-
szakos foglalásai ellen. A bányaműveléshez való jogot pedig 
1474. június 11-én újból megerősítette.17 Kiváló minőségű vas és 
acél készült itt, olyannyira, hogy Mátyás híres fekete seregét is a  
környéken előállított fegyverekkel látták el.  
     1553-ban a törökök elfoglalták Fülek várát, s közben gyakran 
portyáztak a környéken. 1584. október 14-én az új füleki bég fel-
égette Dobsinát, és 345 embert elhurcolt.18 E tragikus esemény 
történetét Pilcz (Piltzius) Gáspár dobsinai pap latin nyelvű leírá-
sából ismerjük. A törökdúlás emlékét a városban máig őrzi az 
evangélikus templomban elhelyezett emléktábla. A reformáció 
eszméi, elsősorban Luther Márton tanai Dobsinán is gyökeret ver-
tek (ezzel magyarázható, hogy a lakosság nagy része evangélikus 
volt, katolikusok csak a 18. századtól vándoroltak be). A Csetneki 
család kihalása után a 16. század végén a Máriássyak, majd a ké-
sőbbiekben Thököly, a Rákócziak, majd az Andrássyak birtokába 
került. 
     A földesurak hatalmaskodásai miatt sok kár érte a várost 16-17. 
században, de függetlenségét és német jellegét sikerült megőriznie 
annak ellenére, hogy a 17. századtól szlovákok vándoroltak be a 
Garam völgyéből és Szepes megyéből. A lakosság számát illetően 
a század elejéig nincs megbízható forrás, de 1626-tól rendelkezés-
re állnak az evangélikus egyház anyakönyvei. Ekkoriban a nép-
mozgalmi adatok (születés, halálozás, elvándorlás) szerint kb. 

                                                           
16 LUX Gyula: Dobsina város népességi statisztikája. = Magyar Statiszti-

kai Szemle, 13. évf. 1935. 12. sz. 1055. p. 
17 LUX Gyula: Dobsina településének… 59. p. 
18 DR. SZLÁVIK Mátyás: „Glück auf ” szülővárosunknak a 600 éves 

Buléniának. = GÖMÖRY Árpád (szerk.): Emlékkönyv Dobsina bá-
nyaváros alapításnak 600 éves évfordulójára. Putnok, 1927. Tapody 
Árpád Könyvnyomdája, 5. p. 
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850-1.000 lakosa volt Dobsinának.19 A pestisjárvány következté-
ben 710 ember halt meg 1645-ben, amely a folyamatos bevándor-
lás ellenére jelentős csökkenést eredményezett a népességszám-
ban. A polgárok a bányászat és a kohászat mellett más iparágakat 
is űztek (a kovácsok céhe 1633-ban, a vargáké és a tímároké 1635-
ben, a mészárosoké 1636-ban alakult).  
     A helyi vasipar Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc idején érte 
el fejlődésének csúcsát. 1680-ban itt építették fel hazánk első 
nagyolvasztóját Fischer Dániel tervei alapján. A 18. század elején 
egy másikat is üzembe helyezett Lányi Pál, akinek vasgyáraiban 
1703-tól fegyvereket készítettek a fejedelem hadserege számára. 
1706-1708 folyamán a város évi kiadásainak kétharmadát Rákóczi 
csapatainak támogatására fordította. A Rákóczi-szabadságharc le-
verése után Dobsinát a jogaitól megfosztották, lakóit jobbágyok-
ként kezelték.  
     A 18. század elején már kb.1.100-1.200 lelket számlált a tele-
pülés, de a kolerajárvány miatt 559-736 fős csökkenés következett 
be. A század közepére így is elérte a 2.000 főt. Ettől kezdve azon-
ban az evangélikus egyház dokumentumaiban feljegyzett adatok-
hoz hozzá kell adni a katolikusokéit is. Így 1770 táján körülbelül 
2700 lakosa lehetett. 1771-ből rendelkezésre állnak az első nép-
számlálási adatok, melyek szerint 2.748 polgára volt Dobsiná-
nak.20 Ezután rohamosan gyarapodott a népesség: 1785-ben 3.301-
en, 1800-ban pedig már 4.740-en éltek a helységben. 
     A városi jegyzőkönyvekből és más dokumentumokból is tud-
juk, hogy a 17-18. században fújtatókészítő, takács, ruhafestő, re-
szelőkészítő, pék, kőmíves, ács, szűcs, csizmadia, szabó, szíjgyár-
tó és lakatos, asztalos, tímár stb. céh működött a városban. 1756. 
február 16-án Mária Terézia megerősítette Dobsina régi jogait, és 
még három újabb vásár tartására adott engedélyt.21 A hanyatló 
bányaipar 1780-ban vett új lendületet: a szászországi Schön János 
Gottlieb a Czemberg bányáiban kobalt- és nikkelércet fedezett fel, 

                                                           
19 LUX Gyula: Dobsina város népességi statisztikája, 1056. p. 
20 U. o. 1057. p. 
21 Az evangélikus templom tetején ezt négy kis tornyocska jelképezte. 
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s ettől kezdve a bányászat elsősorban a kobalttelepek feltárására és 
művelésére irányult.  
     A 19. században a lakosság száma folyamatosan növekedett, át-
lagban 5.500 körül mozgott, eltérések mindkét irányban voltak. Az 
1830-as évektől a világ egyik legjobb minőségű kobaltércét ter-
melték itt, továbbá számos nikkel, vas-, réz-, ezüst- és fakóérc-, 
valamint szerpentinbánya, továbbá kohó is működött a környéken. 
Ebben az időszakban jelentős magyar bevándorlás történt. Az 
1840-es években az Andrássyakkal való hosszú pereskedést meg-
nyerte a város, de az 1848/49-es szabadságharc leverése után el-
vesztette önállóságát, Rozsnyó alárendeltségébe került. 1860-ban 
ismét nagyközség lett, 1872-től pedig a rendezett tanácsú városok 
közé tartozott. 1896-ig a német volt a helyi hivatalos nyelv. 
     A 19. század végétől a bányászat és a kohászat részben az érc-
telepek kimerülése, részben az olcsóbb tengerentúli (új-kaledóniai) 
kobaltérc megjelenése miatt hanyatlásnak indult. Ezt bizonyítja a 
népesség foglakozási összetételének változása is: 1880-ban még 
34,7 % volt a bányászok-kohászok aránya, 1910-ben pedig már 
csak 23,7 % (1907-től nem működtek a kohók)22. A lakosság 
munka nélkül maradva elszegényedett, ezért egyre nagyobb szám-
ban vándorolt ki Amerikába (egy részük azonban idővel visszatért: 
1910-ben 352 fő), vagy más bányavidékekre. Ez a lélekszámban is 
érzékelhető volt: rohamosan csökkent (1890: 4.643 fő), amit a be-
vándorlás és a természetes szaporodás együtt sem tudott pótolni, 
és ezen a szinten stagnált egészen az 1930-as évekig. A betelepü-
lők nagy része magyar és szlovák volt. A népszámlálási adatokban 
azonban el kell különíteni a városban és a telepeken élők számát, 
vallási, nemzetiségi megoszlását az 1890. évi és 1910. évi nép-
számlálási adatokban. Így 1890-ben a tulajdonképpeni Dobsiná-
nak 72,9 %-a evangélikus és 79,3 %-a német, 23,7 %-a római ka-
tolikus és 12,3 %-a szlovák.23 1910-ben viszont már csak 58,4 %-a 
evangélikus és 40,2 %-a német, míg a római katolikusok aránya 

                                                           
22 LUX Gyula: Dobsina város népességi statisztikája, 1075-1076. pp. 
23 U. o. 1058. p. 
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31,1 %-ra a szlovákoké pedig 18,3 %-ra nőtt. Ugyanakkor a ma-
gyarok aránya 8,4 %-ról 41,2 %-ra emelkedett.24 
     A dobsinaiak a 20. századig megőrizték a középkorban maguk-
kal hozott német nyelvüket. Mivel hosszú időn át az anyaországtól 
és a hazai német közösségektől is elszigetelve, elsősorban szláv 
(szlovák) környezetben éltek, az általuk beszélt német olyan sajá-
tosan alakult, hogy később rajtuk kívül más nem, vagy csak igen 
nehezen értette meg (pl. az ei ai-re, az ü i-re, a w b-re változott).25 
A dobsinai németeket a környék magyar és szlovák lakói buléne-
reknek26, ők maguk pedig városukat Buléniának nevezték.  
     A dobsinai bányászok sok egyedi vonást mutató viselete, élet-
módja, kultúrája és hiedelemvilága szintén korán, már a 19. század 
közepén felkeltette a kutatók figyelmét, amikor még eredeti álla-
potban tanulmányozhatták. 

 
Ipar, szolgáltatási és művelődési viszonyok 

 
     Oktatásra vonatkozó adatok 1584-ből ismertek Dobsináról; 
már ekkor volt fiú- és leány elemi iskola, valamint középiskola. 
     A város fénykorának végén, az 1890-es években fejlettnek 
mondható intézményhálózattal rendelkezett: kisdedóvó (1853-
1897 között Fábry János irányításával), állami polgári fiú és köz-
ségi leányiskola, alsófokú kereskedelmi iskola, ipartestület, taka-
rékpénztár és hitelintézet, több egyesület (kaszinóegyesület, majd 
Polgári Kaszinó, társalgási egyesület, önkéntes tűzoltóegyesület), 
vasútállomás, posta- és távíróhivatal szolgálta a lakosságot. Élénk 
gabona- és fakereskedelem folyt a településen. 
      A bányászat fejlődése egyre képzettebb szakembereket igé-
nyelt. Ebből a meggondolásból került sor a magán bányaiskola lét-
rehozására Kaufmann Camillo bányaigazgató jóvoltából (1860), 
amely tanfolyamokat szervezett. Később a szaktárgyak tanítására 

                                                           
24 U. o. 1060. p. 
25 EISELE Gusztáv (szerk.): Gömör és Borsod vármegyék bányászati és 

kohászati monográfiája. I. köt.  Selmecbánya, 1907. 74. p. 
26 A buléner szó eredete tisztázatlan. 
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egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek mind elméleti, mind gyakorlati 
szinten. A tanfolyam két évig tartott, hallgatói idővel ügyes és az 
egész bányaiparban megbecsült felőrök (felügyelők) lettek. Az 
iskola 1895-ig állt fenn. 1872-ben jött létre a bányász társláda 
intézménye, amely a beteg munkások gyógyítására, segélyezésére 
és nyugdíjazására szolgált. A társláda tagja lehetett minden bánya-
és kohómunkás, felvigyázó, szénégető stb. A befizetett járulék 
szerint (havi 3, 2 vagy 1,50 korona) három osztálya volt,27 amely-
nek megválasztását a tagokra bízták, lehetőséget adva a magasabb 
osztályba való lépésre. A szolgálati időt és az ennek megfelelő 
nyugdíjat mindezek függvényében határozták meg.  
 

 
 

Dobsina látképe a 20. század elején. (Képeslap.) 

 
Építészeti emlékek 

 
     Dobsina több értékes műemlékkel rendelkezik, amelyek közül 
csak néhányat említhetünk. A későgótikus evangélikus templom 
1480-ban épült, a 19. század végén neogótikus stílusban átalakítot-
ták. A római katolikus templom (1792) barokk és klasszicista je-
                                                           
27 EISELE Gusztáv (szerk.): i. m. 501. p. 
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gyeket visel magán. A ma is szép neoreneszánsz városházát 1870-
ben emelték. 1907-ben leplezték le Horvay János Kossuth-mell-
szobrát, amelyet azonban a csehszlovák uralom idején ledöntöttek 
(1972-ben Rudabányára került, s azóta ott látható.) 

 
A dobsinaiak életmódja, szokásai 

 

     Szorgalom, kitartás, takarékosság és munkaszeretet jellemezte 
a dobsinaikat. Mindezek mellett csendes, békés, becsületes, vallá-
sos, törvénytisztelő, szerény, vendégszerető emberekként említik 
őket a korabeli híradások. Olykor azonban hirtelen és lobbanékony 
természetűek voltak. 
     A dobsinai néphit babonáit elsősorban Klein Samu és Szojka 
Gyula írásaiból ismerhetjük. A levegőre, tűzre, vízre, földre, nap-
ra, holdra stb. vonatkozó mondáik sok hasonlóságot mutatnak más 
németajkú bányászközösségekével. Központi alakjaik a bányatör-
pék vagy bányamanók, akiket változatos módon neveztek meg és 
festettek le. Az igazi buléner remekül értett a kártyajátékhoz, az 
„entro”-hoz.28 
     A születéshez, a házasságkötéshez és a halálhoz különféle nép-
szokások kapcsolódtak. A lakodalom esetében például a menyasz-
szonyi ágynemű átvitele, a kérők, kiadók, szülők és rokonok ver-
ses mondókái, a régi házból hozott gyertya tánca29 stb. említhető. 
Halálozáskor szokás volt a virrasztás a halott mellett, s a szájába 
pénzdarabot, koporsójába pedig más emléktárgyakat is tettek. A 
temetési menetet a felőr vagy egy öregebb bányász vezette bá-
nyászjelvénnyel a kezében. A koporsót felváltva vitték díszegyen-
ruhás bányászok. A temetés után halotti tort tartottak.  
     Minden évben pünkösd napján volt a legnagyobb bányász- 
ünnepség, amely pünkösdhétfőn kezdődött a templomba menetel-
lel. Délutántól mulatozás folyt, a gondtalan szórakozás 2-3 napig 
is eltarthatott. 

                                                           
28 SZTANKOVICS Károly : Az «entro». = GÖMÖRY Árpád (szerk.): 

Emlékkönyv… 199. p. 
29 EISELE Gusztáv (szerk.): i. m. 89. p. 
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     A leghíresebb dobsinai étel a topscherknetchen, a szalonnával, 
burgonyával és liszttel készült bányász-galuska, mely nagy dara-
bokban, túróval és vajjal került az asztalra. A pirochen tenyér-
nagyságú, túróval, de leginkább lekvárral töltött derelye. A fesch-
lebert pisztrángmájakból, később burgonyából, tejből, kevés liszt-
ből ecettel készült leves. Ezeken kívül főként kenyérleves, galus-
ka (sztrapacska), szalonna, disznó- és juhhús voltak a leggyako-
ribb ételeik. Az italok közül a pálinkát és a házi készítésű sört ked-
velték. 
     Az asszonyok földműveléssel, lentermesztéssel és vászonkészí-
téssel foglalkoztak, télen pedig fonóba jártak. 
     Lakóházaik fából készültek, csúcsos tetővel, erkéllyel és elől 
pincebejárattal. A szobabelsőket festett bútorok, mennyezetes 
ágyak, cserépkályha, falóca és a falra függesztett tálas jellemezték. 
A nyitott konyhához kis kamra csatlakozott. 
 

 
 

Dobsinai népviselet. (Dobay Vilmos: Dobsina bányaváros c. írásából. 
Vasárnapi Ujság, 1866.) 
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Bulénerek Rudabányán 
 

     A dobsinai bányászok egy nagyobb csoportja Rudabányán ta-
lált új hazára, miután itt 1880-ban elkezdődött a külszíni nagyüze-
mi vasércbányászat. A település lakossága ugyanis ekkor mind-
össze 655 fő volt, ezért gondoskodni kellett megfelelő számú 
szakképzett munkaerőről, amit elsősorban toborzással biztosítot-
tak. A Borsodi Bányatársulat örömmel vette a németül is beszélő 
bulénerek betelepülését – akik a gömöri bányaipar válsága miatt 
kényszerültek elhagyni szűkebb hazájukat –, hiszen a társulat ügy-
vezetési nyelve a német volt. 
     A munkáslétszám stabilizálása nem volt könnyű, ezért a válla-
lat igyekezett letelepíteni az ide érkező bányászokat. Ehhez meg-
felelő lakásokat kellett biztosítani. A mai főútvonal (a Petőfi és az 
Arany János utca) helyén akkor még mocsaras terület volt, amit 
kohósalakkal feltöltöttek, és Ausztriából hozott, előregyártott ele-
mekből összerakható négycsaládos faházakat építettek az így ki-
alakított telkekre. Az új településrészt, amit előbb Tarackosnak, 
majd később Kis-Dobsinának30 neveztek, csaknem teljes egészé-
ben bulénerek lakták. A család nélküli munkások elszállásolására 
a Mogyorós-hegy alatt két faházat emeltek (Felső-barak – Bányász 
utca, Alsó-barak – a mai sportpálya helyén). A lakótelep rendjére 
és tisztaságára a térmester ügyelt. Ha valamelyik lakás piszkos, 
elhanyagolt volt, lakóját el is bocsáthatták a bányától. Akinek 
megszűnt a munkaviszonya, köteles volt jelenteni a térmesternek, 
a lakást pedig kiüríteni és átadni. A bányatisztek nagy része hama-
rosan saját házat épített, főként a Rózsavölgyben (például a Woll-
mann, Mateisel, Schiller családok). Az első időkben a bányászok 
hetenként, kéthetenként jártak haza Dobsinára, az otthonmaradot-
takhoz. 
     A bányatársulat tiszti- és altiszti karában is voltak dobsinaiak: 
Lux Kálmán számvevő, Fleischer Gusztáv üzletvezető és a bánya-
orvos, dr. Fábry Árpád, aki 1883. december 1-én kezdte meg a 
rendelést Rudabányán. Az első orvosi rendelő a Petőfi utca 18. 

                                                           
30 ELTSCHER Károly: Dobsinaiak Rudabányán. = GÖMÖRY Árpád 
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szám alatt, az ún. nagyházban működött, és itt alakították ki a 
gyógyszertárat is. (A mai patikát Lollok László építette 1912-ben.) 
     A buléner bányászok kezdeményezésére 1882-ben létrehozták 
a Bánya-társládát, amely később társpénztárként működött. A 
Borsodi Bányatársulatnál dolgozó minden altisztnek, bányafelőr-
nek, felvigyázónak, munkásnak és alkalmazottnak kötelező volt 
belépni. Az intézmény a 20 hétnél nem hosszabb betegségek ese-
tén a következő szolgáltatásokat nyújtott a tagoknak: ingyenes or-
vosi ellátást, gyógyszereket és sebgyógyászati segédeszközöket. 
Mindezek a családtagokra is vonatkoztak. Nyugdíjat csak 10 év 
szolgálati idő után állapítottak meg, 40 év után 320 Ft járt, a legki-
sebb összeg 180 Ft volt. Járulékként minden dolgozó keresetének 
3 %-át vonták le, amihez a tagok által befizetett összeg 50 %-át 
tette hozzá a társulat. A társpénztár vezetésében is számos buléner 
tevékenykedett (dr. Fábry Árpád, Harmatha János, Roxer János, 
Lux Mihály, Ambrózy Mátyás stb.) 
     1882-ben felépült az anyagraktár (vasmagazin), amelynek észa-
ki végében élelemtárat létesítettek, az ún. magazint, ahol a bánya-
munkások a kiskereskedelmi árnál valamivel olcsóbban vásárol-
hattak. 1885-ben a társulati élelemtár külön épületet kapott, veze-
tője Fleischer Károly lett. 
     Az 1885-ben létesített színházteremben tartották a bálokat és a 
színjátszókör előadásait. Az utóbbi tagjai között is találunk dobsi-
nai származásúakat Thern Kornélia, Harmatha Jolán, Wagner 
Irén, Lindák Nelli, Reményi Viktor, Pocsubay János, Lindák And-
rás, Duck Rezső, Szoyka Samu és mások személyében. Ugyaneb-
ben az évben alakult meg a rudabányai önkéntes tűzoltóegyesület 
Heutschi Mihály, Rozlozsnik András, Kaiser Simon és Duck And-
rás buléner bányászok révén, hogy csak néhány nevet említsünk. 
      Az 1886-ban felépült társulati iskola tanítói közül Eltscher Ká-
roly (1860-1933) főtanító és evangélikus egyházfelügyelő, vala-
mint öccse, Eltscher Ede szintén Dobsináról került Rudabányára. 
A betelepült bányászok nagy része az evangélikus felekezethez 
tartozott. Eleinte az iskola egyik termében tartották az istentiszte-
leteket. Az épület tetején levő huszártorony harangja jelezte az 
istentisztelet, a bányamunka és a tanórák kezdetét. A ma is álló, de 
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már jószerivel használaton kívül levő evangélikus templomot csak 
1932-34 között emelték a híres építész, Lux Kálmán tervei alapján, 
aki egyebek mellett a lillafüredi Palotaszálló tervezője is volt. 
     1887-ben fúvószeneker, az 1900-as évek elején énekkar alakult 
Rudabányán, amelyekben a bulénerek játszották a vezető szerepet. 
     1896-ban a társpénztár kórházat építtetett, rendelővel és két 
kórteremmel (a mai „lenti rendelő” az Arany János utca végén). 
Az első szülésznő Panyek Ilona volt, őt 1925-től Schablik Jánosné 
követte. 
     A századforduló előtt a faluban egy kocsma és egy vegyeske-
reskedés működött, a lakosság számának növekedésével viszont a 
szolgáltatások bővítésére volt szükség. A Seres-család mészárszé-
ket, Neumann János és Litvai József vegyesboltot, Sass Jenő trafi-
kot nyitott a falusi részen. A bányatársulat cipész-, szabó- és aszta-
losműhelyt alapított.  
     A buléner bányászok napi bére 1.20 Ft volt, a többieké 60-80 
krajcár körül mozgott, a nők és a gyerekek 40-60 krajcárt kaptak. 
A bulénerek német nyelvtudásuknál fogva jobban szót értettek a 
vezetőkkel a tiszti vagy az altiszti kaszinóban, ezért a helyiek fél-
tékenyek voltak rájuk, és betolakodóknak tartották őket. A kaszi-
nók szabályzata szerint a „vörös szobába” csak a bányatisztek 
léphettek be, de még az altiszti szoba 1886-ban alapított könyvtá-
rát (szervezeti utóda a mai községi könyvtár) sem látogathatták az 
egyszerű vájárok. 
     A Borsodi Bányatársulat 1900-ban alakította ki a telepi teme-
tőt: a sírkert bejáratánál halottasházat épített, és gondoskodott a 
parkosításról is. A temetőben ma is állnak az első dobsinaiak sír-
emlékei (a Rozlozsnik-család tagjai, a Pocsubayak, Eltscher Kár-
oly, Fábry Árpád, Harmatha János stb.). 
     A Borsodi Bányatársulat rendelkezésünkre álló irataiból (mun-
kás felvételi napló, társpénztári anyakönyvek) tudhatjuk meg pon-
tosan, hogy kik és mikor kezdtek Rudabányán dolgozni. Az emlí-
tett dokumentumok a nevek mellett megadják a szóban forgó sze-
mélyek további fontos adatait is (foglalkozás, születési hely és idő, 
vallás, családi állapot, házasságkötésének pontos ideje, a feleség 
neve, születési éve, esetleges halálának éve, a gyermekek neve, 
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születési éve, esetleges halálának éve, a bányász munkába állásá-
nak, illetve kilépésének dátuma, szabadságon vagy katonai szolgá-
latban töltött ideje, megjegyzés). Az 1890-ből és 1898-ból szárma-
zó társpénztári anyakönyvekben a következő dobsinai nevekkel 
találkozhatunk: Bachnyák István, Bittner János, Bittner Károly, 
Bittner Mihály, Bräuer Jakab, Bräuer János, Breuer Mihály, Bre-
uer SimonDuck András, Duck János, Eltschläger Jakab, Fischer 
Sámuel, Fleischer Lajos, Fülöp Tóbiás, Hageter József, Haren-
csár Mihály, Harencsár János, Harmatha János, Heutschi Mihály, 
Heutschi Simon, Holmok Sámuel, Jexjäger János, Kaiser György, 
Kaiser János, Kaiser Mátyás, Király András, Kirschner András, 
Klausmann János, Klausmann József, Krauss János, Krauss Si-
mon, Krivánszky József, Krivánszky Sándor, Krupár Ferenc, Kru-
pár Sámuel, Kulla Sámuel, Kupcsik András, Láda András, Láda 
János, Lauf András, Lauf János, Lehóczki Rezső, Lehóczki Samu, 
Lipták János, Lux Mihály, Pack András, Pack János, Pocsubay 
András, Pocsubay János, Pocsubay Sámuel, Pelionisz András, 
Rozlozsnik András, Rozlozsnik György, Rozlozsnik János, Roxer 
György, Roxer János, Stempel Samu, Stempel Lajos, Stubner Sá-
muel, Szoyka Pál, Thern Jakab, Thern Sámuel, Újházy Jakab, 
Wagner János és Znacskó András. (A nevek írásmódjában gyako-
riak az eltérések, mi a leginkább elfogadott és használt névalako-
kat alkalmaztuk.) 
     A foglalkozásokat tekintve bányafelőr, felügyelő, vájár, moz-
donyvezető, mozdonyfűtő és -kezelő, kocsijegyző, kocsitolató, pör-
kölőmester, kereskedő-segéd, raktárnok, lakatos munkakörökben 
találjuk őket. 
     Életkor szerint 70 %-uk 11-30 év közötti (54 fő), míg 30 %-uk 
30-53 éves volt. (A munkába lépéskor a legfiatalabb 11 éves, a 
legidősebb 53 esztendős.) A házasságkötés idején a fiúk általában 
24, a leányok 19 évesek voltak. Általánosságban elmondható, 
hogy a legények 22-27 éves korukban megnősültek, míg a leányok 
25 éves korukig férjhez mentek. Persze mindkét nemnél vannak 
ettől eltérő esetek is. A legtöbb esküvőt a nyári és az őszi hóna-
pokban tartották. Fontos megjegyezni, hogy a bulénerek többnyire 
egymás között házasodtak: például Bittner-Lux, Bittner-Krausz, 
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Duck-Rozlozsnik, Kaiser-Bittner, Király-Znacskó, Roxer-Kaiser, 
Znacskó-Bräuer, Rozlozsnik-Thern, Krauss-Fischer házasságok 
jöttek létre. Ennek következtében az idők folyamán szinte min-
denki rokonságba került mindenkivel. 
     A gyermekáldás változó képet mutat: átlagosan két gyermek 
volt egy családban, de akad olyan is, ahol 6, 7, 8, sőt 13 apróság 
született. Egyes esetekben ikrek is világra jöttek (ez a ritka dolog 
egy családnál kétszer is előfordult), de sajnos nem mindig maradt 
életben mindkét baba. Az elhunyt gyerekek között volt 8 napos, 
pár hónapos és 1-5 éves. Ami a keresztneveket illeti, a fiúknak a 
leggyakrabban a Jánost adták, ezt követte a József, András, Mi-
hály, Sámuel és az István. A leánynevek közül az Anna fordult elő 
a legtöbbször, majd a Zsuzsanna, Mária, Júlia, Amália és a Juszti-
na következett, de szerepel a ritka Gertrúd, Hedvig, Kornélia-
Jusztina és Rachel is. Előfordult, hogy a Habsburg uralkodóház 
valamelyik tagja ihlette a névadást (pl. Ferdinánd vagy Mária-
Lujza).  
     A fentebb név szerint említettek természetesen csak egy részét 
teszik ki azoknak a bulénereknek, akik Rudabányán éltek. Család-
jaik egymást követő nemzedékei révén számuk folyamatosan 
emelkedett, majd a második világháború után csökkenésnek in-
dult: az idősebbek elhunytak, utódaik pedig lassan elfelejtették 
anyanyelvüket, egyre kevésbé tartották a kapcsolatot a még Dob-
sinán élő rokonaikkal, mindezek következtében pedig elvesztették 
identitásukat. Az érvényesülés érdekében – még 1945 előtt – kö-
zülük sokan magyarosították a nevüket (például Mateisel – Matá-
nyi, Krechel – Kővári, Bachnyák – Békési, Eltscher – Reményi, 
Kaiser – Köves, Schablik – Solymár, Thern – Tarján). 
     A dobsinaiak megbízhatóságuk és kiemelkedő szaktudásuk ré-
vén évtizedekig meghatározó szerepet töltöttek be Rudabánya köz-
ség és a vasércbánya életében. Az üzem vezető szakemberei kö-
zött is szép számmal akadtak bulénerek: például Krausz Frigyes 
főkönyvelő, Eltscher Károly és Eltscher Ede tanítók, Harmatha 
János bányamester, Lindák András aknász, Rozlozsnik András, 
Thern Sámuel, Pocsubay János bányamesterek, Mateisel Sámuel 
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műhelyvezető stb. Sok évtized távolából a helybeliek még napja-
inkban is szeretettel és megbecsüléssel emlékeznek rájuk. 
     1926-ban Rudabányán tartották meg Dobsina bányaváros ala-
pításának 600 éves ünnepét (1920 után erre ott nem volt lehető-
ség). Ez is egyfajta elismerése volt a községbe települt bulénerek 
emberi és szakmai helytállásának. Az országos visszhangot kiváltó 
esemény alkalmából emlékkönyvet adtak ki. 
 

 
A  Dobsina bányaváros 600 éves fennállásának emlékére rendezett 

rudabányai ünnepség programja 
 

     A Rudabányára települt és a helyi vasércbányászatot a 19-20. 
század fordulóján felvirágoztató bulénerek emlékeit az Érc- és Ás-
ványbányászati Múzeum őrzi és mutatja be. Az intézmény az el-
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múlt években reprint kiadásban megjelentette a Dobsinával foglal-
kozó legfontosabb könyveket (Mikulik József: A bánya- és vas-
ipar története Dobsinán; Piltzius Gáspár: A törökök betörése Dob-
sinára 1584. október 14-én; Lux Gyula: Nyelvi adatok a délszepe-
si és dobsinai német nép településtörténetéhez stb.) 

 
Dobsina napjainkban 

 

     Napjainkban Dobsina nehéz helyzetben levő kisváros (bár most 
csak községi státusza van); lakóinak száma kevesebb, mint 5000 
fő. Jelenleg semmiféle bányászati tevékenység nem folyik térsé-
gében, az itt élők a még működő vállalatoknál, a fűrészüzemekben 
és kisebb magáncégeknél dolgoznak. A meghatározó gazdasági 
ágazat az erdőművelés, a fakitermelés és a fafeldogozás.  
     Dobsina világhírű természeti nevezetessége a várostól légvo-
nalban kb. 6 km-re ÉNy-ra, a Sztracenai-völgyben, a Ducsa-hegy 
oldalában 1870-ben felfedezett, közel 1400 m hosszú jégbarlang, 
amely egy szakadékdolina alján, 971 m magasságban nyílik. 1871 
óta látogatható, és mindmáig a környék idegenforgalmának leg-
főbb vonzereje. 
     Dobsina és tágabb környéke (a napjainkban Szlovák Karsztnak 
és Szlovák Paradicsomnak nevezett hegyes-erdős vidék) természe-
ti szépségeivel, védett területeivel ideális kirándulóhely lehet min-
denki számára. 
 
 
 

 


