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A 7. Rudabányai Múzeumi Nap 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
     2004. október 19-én 7. alkalommal került sor a Rudabányai 
Múzeumi Napra. A helyi Érc- és Ásványbányászati Múzeum mel-
lé ezúttal társrendezőként csatlakozott a Miskolci Akadémiai Bi-
zottság Bányászattörténeti Munkabizottsága, ami jelzi, hogy az 
immár hagyományosnak számító esemény elismerést és rangot 
vívott ki magának a térség kulturális életében. A meghívott ven-
dégek között üdvözölhettük a volt borsodi bányaüzemek ma már 
többnyire nyugdíjas munkatársait, a még működő bányavállala-
tok, a társmúzeumok, a Miskolci Egyetem, az OMBKE, a nagy-
községi önkormányzat és intézményei, valamint a rudabányai 
általános iskola és a lakosság képviselőit. Különösen örvendetes 
volt az a tény, hogy az 1985-ben megszűnt rudabányai vasércbá-
nya és ércdúsító mű egykori dolgozói közül is igen sokan meg-
tisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. 
     A délelőtt fél 10-kor kezdődött szakmai tanácskozást mintegy 
100 érdeklődő kísérte figyelemmel a Gvadányi Művelődési Ház 
klubtermében. Az alábbi előadások hangzottak el: 
     Dr. Ringer Árpád tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci 
Egyetem Ős- és Ókortörténeti Tanszéke): A legkorábbi bányá-
szati emlékek Észak-Magyarországon. 
     Benke István okl. bányamérnök, technikatörténész (Budapest–
Telkibánya): Bányász türelemüvegek Magyarországon és Euró-
pában. 
     Dr. Zsámboki László főigazgató (Miskolci Egyetem Könyvtá-
ra, Levéltára és Múzeuma): Bányászok és kohászok az 1848–49-
es szabadságharcban és mai emlékeik. 
     Szendy Attila levéltárvezető (Miskolci Egyetem Levéltára): A 
magyar bányászat történetének levéltári forrásai. 
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     Horváth Pál muzeológus (Bányászati Múzeum, Rozsdnyó): A 
bányászok és a bányaüzemek szerepe a szlovákiai Gömör bar-
langjainak kutatásában és felmérésében. 
     Papp Andrea történész-muzeológus (Érc- és Ásványbányásza-
ti Múzeum, Rudabánya): A Rudabánya bányászok társadalma a 
nagyüzemi vasércbányászat első időszakában (1880–1914). 
 

 
 

Dr. Ringer Árpád előadás közben 
 

        Sóvágó Gyula ol. Bányamérnök (Ruda-Gipsz Bányászati és 
Feldolgozó Kft., Rudabánya): Rézflotálás Rudabányán az 1970-
es évek elején. 
     Vígh Tamás okl. bányamérnök (Mangán Kft., Úrkút): Az úr-
kúti Mangán Kft. tevékenysége és tervei. 
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     Az előadásokat közös ebéd követte. 14 órakor a művelődési 
ház kiállítótermében került sor Az „Európai Vaskultúra Útja” 
magyarországi állomásai című időszaki kiállítás megnyitására. 
Dr. Drótos László okl. kohómérnök, a program hazai koordináto-
ra mutatta be a 24 tablót elfoglaló gazdag anyagot, jelezve, hogy 
a témában Rudabányának, mint a hazai vasércbányászat és vas-
feldolgozás ősi helyének kiemelkedő szerepe van. 
     A hivatalos programok zárásaként átadtuk rendeltetésének az 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum új raktárhelyiségeit. A gázfű-
téses, hideg-meleg vízzel ellátott, 100 négyzetméter alapterületű, 
6 helyiséget magába foglaló egységben hosszú időre megoldható 
a muzeális és egyéb anyagok szakszerű és biztonságos tárolása. 
Ugyanitt lehetőség van más feladatok (például rendezés, feldol-
gozás, dokumentálás) elvégzésére is. A raktárhoz különálló ga-
rázs és szerszámoskamra tartozik. 
     Ezt követően a vendégek megtekintették az Érc- és Ásvány-
bányászati Múzeum 2004-ben nagyrészt újjárendezett állandó 
kiállításait, majd baráti beszélgetés keretében értékelték a nap 
eseményeit, illetve mondtak véleményt az őket érintő kérdések-
ről. 
     A múzeumi nap ezúttal is hasznosan szolgálta a bányászmúlt 
emlékeinek ápolását, ébrentartását, egyre szűkülő szakmai közös-
ségünk összefogását. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


