Palackba zárt bányászat
A Herman Ottó Múzeum és az Érc- és Ásványbányászati Múzeum közös kiállítása
BENKE ISTVÁN
A Miskolci Kulturális Hét, valamint a 2004. május 14. és 16.
között a városban megrendezett Bányász–Kohász–Erdész Találkozó alkalmából került sorra múzeumok és magángyűjtők részvételével az a nemzetközi kiállítás, amely a Herman Ottó Múzeum
Papszer utcai épületében Palackba zárt bányászat címmel bányász türelemüvegeket, bányahegyeket, aragonitszekrényeket,
maketteket és fafaragásokat mutatott be öt országból.
Az iparág visszafejlődése Európa-szerte arra ösztönözte a
bányászokat, hogy ápolják hagyományaikat, gyüjtsék és féltve
őrizzék emlékeiket, elevenítsék fel szokásaikat. A nagy bányászati tradíciókkal rendelkező szomszédos országokban ma is régi
ünnepi viseletben, felújított bányászzászlókkal és címerekkel
vonulnak fel a rendezvényeken. Klubokat szerveznek, kiállításokat rendeznek, ahol bemutatják a bányavidékeken készített kézi
munkákat, dísztárgyakat.
Hazánkban is van ilyen törekvés, több múzeumot is megtölthetnének azok a bányászati tárgyú festmények, fafaragások, fokosok, emlékkorsók, türelemüvegek, amelyeket művészetkedvelő vagy ügyes kezű bányászok készítettek. Ezeket lakásaik vitrinjeiben féltett kincsként őrzik. A miskolci kiállítás célja az volt,
hogy számba vegyük a hazánkban fellelhető, ma már nagy értéket képviselő bányász türelemüvegeket, az ezekkel rokon bányahegyeket, tovább lehetőséget adjunk az újonnan készült hasonló
külföldi és hazai emléktárgyak bemutatására.
A türelemüvegek közül a bányászpalackok a legkomplikáltabbak, hiszen apró figurákkal vagy bányászati berendezések

134

másolataival több szintet kell beépíteni 18–19. századi, 1–2 literes, pincetokba való szögletes üvegekbe, ügyelve az átláthatóságra és a korhűségre. Ezeket az alkotásokat a bányamunka három
jellemzője, az ügyesség, a leleményesség és a türelem hozta létre.
Jelenlegi ismereteink szerint az első bányászpalack, amelyen
évszám is szerepel, 1737-ben készült Selmecbányán. Hazánkban
42 régi bányászpalackot sikerült eddig felkutatni múzeumokban
és magángyűjteményekben.
A bányász türelemüvegek elsősorban a naiv művészeti alkotásokhoz hasonlíthatók, hiszen sokszor esetlen vagy groteszk figurái, zsúfolt, mindent megmutatni akaró életképei az alkotó egyegy emlékéhez kötődnek, amelyeket kezdetleges szerszámokkal
készítettek. Ennek ellenére a bányászattörténet szempontjából
igen sok információt tartalmaznak, hiszen korhűen mutatják be a
technológiát, a munkaeszközeket és a viseleteket.
A Kárpát-medencében csupán a felvidéki bányaterületekről
kerültek elő bányászpalackok. Típusaik alapján 3–4 csoportba
sorolhatók, tehát mestereik nem sokan lehettek, bár a feljegyzések szerint egy-egy családban apáról fiúra szállt az alkotás tudománya, tradícióvá lett a türelemüveg-készítés.
A napjainkban született bányászpalackok elsősorban a régieket utánozzák, amelyek akkor is igen keresettek, ha ezekhez már
nem a régi típusú üvegeket, hanem a ma elterjedt, szűknyakú
italos palackokat használják. Hazánkban jelenleg négyen készítenek bányászpalackokat, akiknek legszebb darabjai a kiállításon
láthatók voltak.
A bányahegyek a bányászatot vagy az ércfeldolgozást ábrázoló, nemesfémből készült, drágakövekkel díszített ötvösmunkák,
amelyek ajándékozási céllal, fejedelmek, bányagrófok vagy más
nevezetes személyek látogatása alkalmából készültek. Néhányat
a hazai közgyűjtemények is őriznek. Ezek mintájára fejlődtek ki
az osztrák múzeumok és magánszemélyek által féltve őrzött
„aragonit-ládák”: az eisenerzi vasércbánya különleges ásványát,
a hófehér, ágas-bogas vagy korallszerű aragonitot üveggel fedett
mély fakeretekbe, míves óratokokba, kézzel faragott szekrényekbe építik be bányajelenetekkel, korhű öltözetben levő bányászfigurákkal. A kiállítás azért is mutatott be közülük néhányat, mert
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magyar változatukat a budapesti Makky György fejlesztette ki.
Az ő kisméretű, keretbe foglalt munkái egy-egy Agricolametszetet, Szent Borbálát ábrázolnak, vagy más bányász életképet jelenítenek meg. A sokszor groteszk, humoros, de mindig
magas művészi színvonalon készült figurák adják meg ezeknek
az alkotásoknak a báját. Hasonlóak a nápolyi betlehemes szekrények mintájára készült, a kiállításon szintén bemutatott alkotások, amelyek hangulatos bányász életképeket vagy bányavárosokat mutatnak be míves szekrénykékbe építve.
A tárlat értékes részét képezték a Vadnán élő Novák Géza (a
rudabányai vasércbánya volt dolgozója) fafaragásai, amelyek
bányászati témájukkal szorosan kapcsolódtak a türelemüvegekhez, azzal a különbséggel, hogy nem szűk tér, egy néhány centiméteres palack adott keretet számukra, hanem rajtuk tágabb térben bontakozhatott ki a szakmai emlékek és a képzelet világa.
A kiállítást május 14-én dr. Veres László megyei múzeumigazgató nyitotta meg, aki a régi magyar üvegművesség történetének tudományos feldolgozója. Beszélt a türelemüveg kialakulásáról, kulturtörténeti és néprajzi jelentőségéről. Elmondta, hogy a
bemutató célja: számba venni és megmenteni a népi iparművészet e különleges ágának ma már felbecsülhetetlen értékű emlékeit. Hangsúlyozta, hogy páratlan összefogás eredménye a nem
mindennapi tárlat, hiszen hazai és külföldi magángyűjtők, valamint az ország legnagyobb múzeumai segítették létrejöttét tárgyaik kölcsönzésével és értékes szaktanácsaikkal.
Hadobás Sándor, az Érc- és Ásványbányászati Múzeum igazgatója ismertette a kiállítás létrejöttének körülményeit, és szólt
arról, hogy miért éppen ez az intézmény vállalta magára a magyarországi bányászpalackok számbavételét és bemutatását, és
tűzte ki célul tudományos feldolgozásukat külföldi és hazai szakemberek bevonásával. A kiállítótermet zsúfolásig megtöltő érdeklődők számára Benke István tartott részletes tárlatvezetést.
A nemzetközi kiállításon hazánkon kívül Ausztria, Szlovákia,
Csehország és Németország képviselői vettek részt anyagaikkal.
A magángyűjtőkön kívül a rendező intézmények mellett az alábbi múzeumok bocsátották rendelkezésre türelemüvegeiket: Rozsnyói Bányászati Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Iparművé-
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szeti Múzeum, Dobó István Vármúzeum (Eger), Déri Múzeum
(Debrecen), Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém), Magyar Olajipari Múzeum (Zalaegerszeg), Tatabányai Múzeum, Kőszegi
Vármúzeum, Körmendi Helytörténeti Múzeum.
A megnyitóünnepség után Prof. Mag. Peter Huber „Bányász
türelemüvegek és bányahegyek Európában” címmel tartott nagysikerű vetítettképes előadást, amelyhez dr. Vida Gabriella, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa mondott bevezetőt. A két hétre
tervezett kiállítást a Herman Ottó Múzeum a nagy érdeklődésre
való tekintettel meghosszabbította.

A selmecbányai Kálvária-hegy
(Néprajzi Múzeum, Budapest)
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