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Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati 

Múzeum ásvány- és őslénykiállítása 
 

HADOBÁS SÁNDOR 

 
    Rudabánya térségében a bányászat több ezer éves múltra te-
kint vissza. Jelenleg az Alsótelekes határában folyó gipsztermelés 
a hagyományok életben tartója. Korábban, 1880 és 1985 között 
külszíni nagyüzemi vasércfejtéséről volt nevezetes a település, a 
középkorban pedig (14–15. sz.) rezet és ezüstöt adott a kincses 
Rudahegy. 
     A bányászat „melléktermékeként” megkapó szépségű ásvá-
nyok is felszínre kerültek, s annak ellenére, hogy a vasércbánya 
már lassan 20 éve nem működik, még napjainkban is Rudabánya 
a legjelentősebb magyarországi ásványlelőhely. Szép darabok 
előbukkanásának reményében évente sokan keresik fel a hatal-
mas külszíni bányagödröt a község határában, itthonról és kül-
földről egyaránt. Különösen a nálunk ritka rézváltozatok (azurit, 
kuprit, malachit, termésréz) méltóak a gyűjtők figyelmére, de 
más érdekességek is bőven akadnak. Az elmúlt negyedszázad 
kutatásainak eredményeként – elsősorban dr. Szakáll Sándor fá-
radozásainak köszönhetően – a korábbinak a többszörösére nö-
vekedett az innen ismert ásványfajok száma (jelenleg 135 félét 
tartanak nyilván).  
     A rudabányai ásványok megismerésének történetéből az aláb-
bi momentumok és tények érdemelnek figyelmet: 
     – 1726-ban Luigi Ferdinando Marsigli olasz tudós, polihisz-
tor a Duna menti országok természeti értékeiről írt hatalmas 
munkájában (Danubius pannonicomysicus) említést tesz a 
rudabányai termésrézről. Három példányról színezett fametszetet 
is közöl. Ebből arra gondolhatunk, hogy külföldi ásványgyűjte-
mények már az előző (17.) században rendelkeztek Rudabányá-
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ról származó darabokkal. Nem kizárt, hogy Marsigli személye-
sen is megfordult a lelőhelyen. 
     – 1727-ben Franz Ernst Brückmann wolfenbütteli német or-
vos, természetbúvár a világ ásványlelőhelyeit ismertető nagy mű-
vében (Magnalia Dei locis subterraneis) azt írja Rudabányáról, 
hogy egész Magyarországon itt kerülnek elő a legszebb rézásvá-
nyok. Szemléltetésül két (sajnos rosszul sikerült) ábrát is közöl 
róluk. Megjegyzi, hogy a bánya tulajdonosa, a grófnő (a nevét 
nem említi, de kétségtelen, hogy özvegy Gvadányi Sándornéról, 
a későbbi híres író, Gvadányi József nagyanyjáról van szó) gyűjti 
a termelés közben talált különleges darabokat. Birtokában van 
egy egészen ritka termésréz-példány, amely szőlőfürt alakú, és 
felülete teljesen tiszta (azaz nem borítja zöld oxidréteg). Ez az 
első – meglepően korai – adat a helyi ásványgyűjtésről. Brück-
mann egyébként 1724-ben járt a helyszínen. 
     – Az igazi fellendülést a rudabányai ásványok megismerésé-
ben és kutatásában az 1880-ban kezdődött külszíni nagyüzemi 
vasércbányászat hozta. A termelés közben tömegével kerültek 
elő a szebbnél szebb darabok, amelyek a születőben levő magyar 
ásványtan úttörőinek (például Schmidt Sándornak) a figyelmét 
sem kerülték el. De igazából csak az 1920-as években bontako-
zott ki és még napjainkban, jóval a bányászat megszűnése után is 
tart a rudabányai vasérctelep ásványtani kutatása, olyannyira, 
hogy a legfontosabb eredmények talán éppen az elmúlt két évti-
zedhez köthetők. A következő szakemberek neve érdemel emlí-
tést e vonatkozásban: Koch Sándor, Kertai György, Tokody Lász-
ló, Zsivny Viktor, Tasnádi Kubacska András, Pantó Gábor, az 
1980-as évek elejétől pedig Szakáll Sándor. 
     – 1966-ban Koch Sándor Magyarország ásványai című köny-
vében részletesen (40 oldal terjedelemben) foglalkozik Rudabá-
nyával. (A könyv második, Mezősi József által javított és bővített 
kiadása 1985-ben jelent meg.) 
     – 1988-ban a Lapis című német szaklap közölt színes képek-
kel illusztrált terjedelmes tanulmányt a rudabányai ásványokról. 
     – 2000-ben dr. Szakáll Sándor egyetemi doktori disszertáció-
jának témájául a rudabányai és az alsósajói (ma Szlovákiában 
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található bányahely, Nižná Slaná) vasérctelep ásványtani össze-
hasonlítását választotta. 
     – Ugyancsak 2000-ben, a már említett Lapis c. periodika 6. 
száma a három hónappal korábban előkerült kapitális rudabányai 
kupritokról mint az ásványgyűjtő világ friss szenzációjáról szá-
molt be. 
     – 2001-ben a Mineralogical Record című amerikai szakfolyó-
irat március-áprilisi száma 44 oldalas, sok képpel és ábrával il-
lusztrált, valamint gazdag irodalomjegyzékkel kísért tanulmány-
ban mutatta be Rudabánya ásványait. 
     – Végül szintén 2001-ben hagyta el a nyomdát az első tudo-
mányos igényű monográfia a rudabányai ásványokról, szerzője 
dr. Szakáll Sándor, kiadója a budapesti Kőország Kft. 
     A településen működő, 1956-ban alapított Érc- és Ásványbá-
nyászati Múzeum kezdettől fogva kötelességének tartotta a helyi 
bányából előkerülő legszebb ásványok bemutatását is. 1980-ra a 
mineralógiai gyűjtemény már kinőtte a korábbi kereteket, ezért 
különálló kiállítótermet építettek számára, amelyet dr. Földvári 
Aladárról, a Miskolci Egyetem 1973-ban elhunyt neves geológus-
professzoráról neveztek el. Az új bemutatóhelyen a rudabányain 
kívül más hazai bányák ásványai is teret kaptak. Külföldi dara-
bok és különlegességek (például meteoritok) is gazdagították a 
látogatók elé tárt anyagot. Így jött létre az egyik legszebb és leg-
gazdagabb vidéki ásványkiállítás. Kis idő múlva a világhírű 
Rudapithecus-leleteket és más ősmaradványokat bemutató blok-
kal bővült a tárlat. 
     Az elmúlt közel 25 évben dinamikusan gyarapodott a gyűjte-
mény, ezért szükségessé vált átalakítása, újjárendezése, a friss 
kutatási eredményekkel történő kiegészítése. A feladatra dr. Sza-
káll Sándor mineralógust, a Miskolci Egyetem docensét kértük 
fel, aki örömmel vállalta a megbízást. Nevéhez fűződik a kiállítá-
si koncepció és a forgatókönyv elkészítése is. Segítségére voltak 
a Herman Ottó Múzeumból Fehér Béla, Tóthné Szabó Tünde és 
Vincze Klára, továbbá Horváth István, az ismert miskolci ás-
ványgyűjtő és -kutató, Rudabányáról pedig Hernyák Gábor, a 
vasércbánya hajdani főgeológusa és a helyi múzeum munkatár-
sai. A rendezés munkálatait megelőzte a kiállítóterem belső fes-
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tése, lapos tetőzetének újraszigetelése, valamint esőcsatornájának 
cseréje. Ehhez a Magyar Bányászati Hivatal biztosított pályázat 
útján támogatást.  
 

 
 

Dr. Böhm József avatóbeszédét tartja 
 

     A kiállítás újranyitására 2004. március 5-én, a Miskolci Nem-
zetközi Ásványbörze kísérőrendezvényeként került sor. A meghí-
vott vendégek és az érdeklődők népes csoportja előtt dr. Böhm 
József egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Földtudományi Ka-
rának dékánja mondott avatóbeszédet, majd dr. Szakáll Sándor 
tartott tárlatvezetést. Az alábbiakban őt idézzük: 

   „Az új állandó kiállításon a legfontosabb magyarországi 
bányahelyek ásványaiból láthatunk ízelítőt. A feliratok két 
nyelven, a magyar mellett angolul készültek.  
     A bemutatás a dunántúli bányákkal kezdődik. Ennek so-
rán megismerhetjük a bakonyi üledékes mangántelepek 
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(Úrkút, Eplény) jellemző példányait, a Bakony és a Vértes-
hegység bauxittelepeinek néhány jellemző ásványát és a 
Velencei-hegység pegmatitjának, pneumatolitos és hidro-
termás eredetű képződményeinek egykor az iparban hasz-
nosított példányait.  
     A Mátrából a legtöbb kiállított darab a Gyöngyösoroszi 
és Mátraszentimre környéki polimetallikus ércesedést kép-
viseli. Ebben a gazdag anyagban megtekinthetők a legfon-
tosabb ércásványok, illetve a teléreket kísérő meddőásvá-
nyok egyaránt. Kisebb összeállítás mutatja be a 
Parádsasvár környéki ólom- és cinkércesedés, valamint a 
recski Lahóca és mélyszinti ércesedés genetikai és ásvány-
tani szempontból egyaránt érdekes darabjait. 
     A Tokaji-hegységből főként úgynevezett nemérceket 
láthatunk. Számos, az iparban hasznosított agyagásványt, 
kvarc- és opálváltozatot mutatunk be, és egy kis válogatást 
adunk az andezitek hólyagüregeiben megjelent ásványok-
ból. 
     Az előbbieknél részletesebben foglalkozik a kiállítás a 
rudabányai érces terület ásványaival. Először a jellemző 
kőzettípusokat mutatjuk be. Külön vitrinben találhatók az 
érctelep elsődleges és másodlagos ásványai, az utóbbiak 
különlegesen változatos kifejlődésük miatt nagy példány-
számban. A terem végének falán az érctelep ásványgaz-
dagságát reprezentáló poszterek láthatók, főként az oxidá-
ciós zóna színpompás ásványainak fotóival. (Ezeket az el-
múlt két évtizedben fedezték fel, s szinte mikroszkopikus 
méreteik miatt csak így lehetett a közönség számára bemu-
tatni.) 
     Külön tárlókban tekinthetők meg a tornaszentandrási 
Esztramos-hegy változatos kalcitjai, illetve a perkupai és 
az alsótelekesi evaporittelepek előbbiektől eltérő ásvány-
együttese. 
     A honi bányahelyek ásványai után – az ablakok közötti 
vitrinekben – ásványrendszertani összeállítás látható, 
olyan régi példányokból, melyek zöme a történelmi Ma-
gyarország ma már klasszikus lelőhelyeit képviselik. Végül 
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a múzeum friss szerzeményeivel ismerkedhetnek meg a lá-
togatók. A névadó tudós munkásságát külön tárló mutatja 
be.” 
 

 
 

      Gyöngyösoroszi ásványai az újjárendezett kiállításon 
 

   2004 szeptemberében a Földvári Aladár Kiállítóterem őslény-
tani anyagát is átrendeztük. A múzeumlátogatók által mindig 
nagy érdeklődéssel kísért Rudapithecus-kutatások eddigi ered-
ményeit új, nagyméretű tablók és fotók szemléltetik. A látnivaló-
nak kissé szürke paleontológiai anyagot, ősmaradványokat ábrá-
zoló hazai és külföldi bélyegek nagyított színes másolataival 
tettük vonzóbbá, informatívabbá. 
     Októberben az épület külső festése is megtörtént, amivel a 
közel egy esztendős munka, az ásvány- és őslénytár teljes felújí-
tása befejeződött. A kiállítás remélhetőleg hosszú ideig fennáll 
majd ebben a formában, az érdeklődők megelégedésére. 
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