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TÖRTÉNELMI  EMLÉKEK 
 

A legısibb mesterség emlékeinek tárháza 
 

A rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
 

A Kazincbarcikától 18 km-re északra fekvı Rudabánya, pontosabban a 
községtıl északkeletre húzódó kicsiny Rudabányai–hegység hazánk, de ta-
lán egész Európa egyik legrégibb bányahelye. Másodlagosan keletkezett 
rézásványokat is rejtı üledékes vasérctelepe eredetileg több helyen a fel-
színre bukkant, így már a vidék elsı lakói rátaláltak, és megkezdték kiakná-
zását, hasznosítását.  

Az ıskıkor embere az eszközkészítéshez szükséges kınyersanyagot és 
a kultikus célokra nélkülözhetetlen — a barnavasérc mállásából származó 
— vörös festékföldet „termelte”. Az újkıkori népesség felismerte a szerte-
szét heverı, ágas–bogas termésréz alakíthatóságát, elınyös tulajdonságait, 
és ebbıl az „istenadta” fémbıl már Kr. e. 5500 táján árakat, tőket kalapált, 
más rézásványokból pedig (azurit, malachit) ékszereket csiszolt, festékport 
ırölt. Az újabb kutatások valószínősítik, hogy a Kárpát–medencében elıke-
rült korai rézleletek jelentıs részének alapanyaga Rudabányáról származott. 
A réz- és bronzkorban a termésréz bányászata egyre intenzívebb lehetett, 
amire a környéken talált nagyszámú fémeszköz-leletbıl következtethetünk. 
A hatalmas vasérc-elıfordulás elsı hasznosítói minden bizonnyal a szkíták  
(Kr. e. 6–5. sz.), majd közvetlenül utánuk a kelták voltak (Kr. e. 4–2. sz.).  

 A Kr. u. 6. század táján jelentek meg a vidéken a szlávok, akik évszá-
zadokig mővelték a vasérctelepet, és kis bucakemencéikben nyersvasat ol-
vasztottak, nem csak Rudabányán, hanem a Sajó–Bódva köze több más 
pontján. A Ruda név is tılük ered, jelentése az ószlávban ’érc, vasérc’. Elei-
nte csak a bányára vonatkozhatott, késıbb azonban átvitték az érclelıhely 
szomszédságában kialakult Árpád-kori településre, amelynek elsı okleveles 
említése 1299-bıl ismeretes. A rudabányai bányászat virágkora a 14–15. 
századra esett, amikor is gazdag réz- és ezüsttartalmú ólomérc-bányái révén 
hamar városi rangra emelkedett az idıközben német ajkú polgársággal bete-
lepített helység. Napjainkig fennmaradt a bányászszerszámokat is ábrázoló 
14. sz.-i ezüst várospecsét (az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo-
na), valamint a kora- és késıgótikus elemeket egyaránt ırzı — a törökdúlás 
során harmadára csonkult — református templom. A 16. sz.-ban részben az 
érckészletek, és ezáltal a jövedelmezıség csökkenése, részben más okok kö-
vetkeztében hirtelen hanyatlásnak indult a termelés, s a virágzó bányaváros 
néhány évtized alatt jobbágyfaluvá süllyedt. Ezt követıen több mint három 
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évszázadig csak idınként folyt itt jelentéktelen bányászati tevékenység, il-
letve kutatás (pl. a Gvadányi–család rézbányászata a 17–18. sz. fordulóján, 
a bükki vashámor-tulajdonosok érctermelése a 18. sz. derekán, a kincstár 
próbálkozása az 1860-as, 70-es években). 1880-tól 1985-ig külszíni nagy-
üzemő vasércbányászatáról volt nevezetes a község. Napjainkban gipszet 
fejtenek a közeli Alsótelekes határában, ırizve a bányászat évezredekre 
visszanyúló hagyományát. 

 A fentiek ismeretében talán nem véletlen, hogy Rudabányán jött létre 
és mőködik hazánk egyik legnagyobb bányászattörténeti győjteménye, az 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum. Mielıtt röviden bemutatnánk az intéz-
mény történetét, ejtsünk néhány szót az elızményekrıl is. 

 Meglepıen korai az elsı adat, amely a különleges dolgok iránti érdek-
lıdésrıl tudósít a településen. F. E. Brückmann wolfenbütteli német orvos 
és természettudós 1724-ben Rudabányát is felkereste. A világ ásványlelı-
helyeit bemutató munkájában (Magnalia Dei in locis subterraneis, 1727) 
azt írja, hogy a grófné, az itteni rézbánya tulajdonosa (a nevét nem említi, 
de nyilván Gvadányi Sándornéról van szó) győjti a bányájából elıkerülı 
legszebb rézásványokat. Birtokában van például egy csodálatos termésréz–
példány, amely tiszta (azaz felületét nem borítja zöld oxidréteg) és olyan az 
alakja, mint egy szılıfürtnek. Jóval késıbb, a nagyüzemi vasércbányászat 
megindulása után gyakran bukkantak napvilágra figyelemre méltó leletek: 
különbözı korokból származó, elsısorban a hajdani bányamővelés hagyaté-
kát képezı tárgyak, érdekes ısmaradványok és páratlanul szép ásványok. 
Többségük eleinte sajnos elkallódott, de miután Kállai Géza vette át a bá-
nya irányítását (1920), az irodájában e célra szolgáló vitrinbe kerültek a 
termelés közben talált „kincsek”. A két évtizeden át nagy gonddal és szakér-
telemmel összeállított kis kollekció szerencsére átvészelte a II. világháborút, 
és több múzeum anyagába beépülve napjainkig fennmaradt. 

 1955-ben ünnepelték Rudabányán az újabbkori érctermelés kezdetének 
75. évfordulóját. A jubileum alkalmából a helyi mőszaki értelmiség leg-
jobbjai szerény alkalmi kiállításon mutatták be a település bányászatának 
hazánkban egyedülálló históriáját. A kezdeményezés nagy sikert aratott, 
aminek hatására felmerült az igény: alakítsák állandó helytörténeti bányá-
szati győjteménnyé az ideiglenesnek szánt tárlatot. Az óhajt tett követte. Az 
üzemi hivatalházban gondosan tárolt, idıközben újabb leletekkel bıvült 
Kállai–győjtemény adta a kiállítás magját, amit a raktárakból elıkeresett, 
régóta használaton kívül levı szerszámokkal, eszközökkel, továbbá a bá-
nyászcsaládok által ereklyeként ırzött, nemzedékrıl nemzedékre hagyomá-
nyozódott értékes tárgyakkal egészítettek ki. Mindezekhez gazdag fotó- és 
dokumentumanyag társult. A szakszerőséget Szabó György régész, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum munkatársa biztosította, aki a győjtés és a rendezés 
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munkáját irányította, s ı készítette el a forgatókönyvet is. Az anyagot az ak-
kor Petıfi, ma Gvadányi Mővelıdési Ház egyik földszinti termében helyez-
ték el. A megnyitót az 1956. évi Bányásznapon, szeptember 3-án tartották 
meg. (Szerencsére Szabó György egy szakfolyóiratban részletes ismertetést 
közölt a tárlatról, amely a maga nemében az elsı volt Magyarországon, és 
néhány fénykép is fennmaradt róla.) Szintén a 75. évfordulóra kívánták 
megjelentetni a máig példaértékő Rudabánya ércbányászata címő monográ-
fiát, de ez csak késıbb, 1957-ben hagyta el a nyomdát. 

 A jól sikerült, ízléses és tanulságos kiállítást kezdetben nagy érdeklı-
dés kísérte, a helybeliek büszkék voltak múltjuk megmentett értékeire. De 
ahogy ilyen esetekben lenni szokott, az idı múlásával fokozatosan csökkent 
a figyelem, lanyhult a törıdés. Az 1950-es évek végén a gazdátlanul poro-
sodó anyagot átköltöztették (értsd: szakszerőtlenül bezsúfolták) az újonnan 
létesített bányaüzemi fürdı és iroda épületének egyik helyiségébe, s úgy 
tőnt, hogy végleg kihunyt a községben a győjteményt létrehozó lelkesedés 
lángja. Szerencsére nem így történt. 

 1960-ban Murvay László (1918–1984) személyében új vezetı került az 
akkor jelentıs fejlıdés elıtt álló rudabányai vasércbánya és ércdúsító üzem 
beruházási osztályának élére. A nagy mőveltségő mőszaki szakember szinte 
azonnal felfigyelt a raktárban szunnyadó kiállítás értékes relikviáira, melyek 
hatására tanulmányozni kezdte a bányászat és a kohászat emlékeit a térség-
ben. Hivatali elıljárói (Bics István vasércbánya-igazgató és Papp Bálint bu-
dapesti vállalatvezetı) támogatásával hozzálátott a győjtemény rendbetétel-
éhez, újjászervezéséhez. Néhány év alatt jelentısen gyarapította a már meg-
levı anyagot, miközben érdeklıdése fokozatosan kiterjedt a történelmi Ma-
gyarország egészének érc- és ásványbányászatára. A lokális kiállítás így 
alakult idıvel regionális, majd országos jellegővé. Munkájához kiváló hazai 
és külföldi szakemberek (Faller Jenı, Korek József, Kiszely Gyula, F. 
Kirnbauer, J. Majer és mások) támogatását nyerte meg. Tanácsaikra építve 
a győjteményt Érc- és Ásványbányászati Múzeum néven saját épülettel ren-
delkezı intézménnyé fejlesztette, amelynek igazgatójává természetesen ıt 
nevezték ki (eleinte bányaüzemi feladatain túl csak mellék-, majd 1977-tıl 
fıállásban látta el ezt a tisztséget). Az avatóünnepségre a Rudabánya bánya-
várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény-
sorozat keretében az 1965. évi Bányásznapon került sor. Murvay László ne-
véhez főzıdik a múzeumépület bıvítése 1967-ben, a föld alatti bemutató-
hely építése 1969-ben és a különálló kiállítóterem létesítése 1980-ban. Né-
hány nagymúltú bányásztelepülésen — Telkibányán, Nagybörzsönyben és 
Recsken –— filiálékat hozott létre. Jelentıs szerepet vállalt a pécsi Mecseki 
Bányászati Múzeum fejlesztésében is. Gyümölcsözı kapcsolatokat épített ki 
és ápolt a legfontosabb európai társintézményekkel. Kiváló német nyelvtu-
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dásával élve gyakran tartott elıadásokat külföldi konferenciákon a magyar 
ércbányászat történetérıl, és még sorolhatnánk a múzeumügy terén szerzett 
elévülhetetlen érdemeit. 1981-ben Pécsre költözött, és haláláig innen irá-
nyította a kiállítóhelyek hálózatát. Murvay Lászlót Bics István (1984–1987), 
Viktor Gyula (1987–1989), Szuromi Béla (1989–1998) és Hadobás Sándor 
(1998–) követte az igazgatói poszton. 

 Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum rudabányai központjában jelen-
leg három állandó kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. Mindhárom 1980-
ban készült, de azóta többször került sor felújításukra, korszerősítésükre 
(legutóbb 2000–2001-ben), és az új szerzemények is folyamatosan beépül-
tek a tárlatokba. 

 A magyarországi érc- és ásványbányászat története a legrégibb idıktıl 
napjainkig címő kiállítás négy termet foglal el. Az elsıben a kezdetektıl a 
Római Birodalom bukásáig tartó hosszú korszak emlékei nyertek elhelye-
zést. Pattintott és csiszolt kıeszközök, csont-, réz-, bronz- és vasszerszá-
mok, cserépedények és -töredékek, színes ábrák, térképek teszik változatos-
sá és érdekessé ezt a kiállításrészt.  

 A második terem a közép- és a koraújkor bányászatával és kohászatá-
val ismerteti meg a látogatókat. A sok különleges látnivaló közül kitüntetett 
figyelmet érdemelnek a 9–12. századi vaskohászat emlékei, elsısorban a 
Trizs község határából eredeti állapotban kiemelt bucakemence, a 14–16. 
századi bányászszerszámok, a cserépbıl készült bányamécsesek, a korabeli 
technológiát szemléltetı modellek, a bányavárosokat bemutató címerek, pe-
csétek és metszetek, a dobsinai bányász-kohász céh jelvénye 1683-ból, 18. 
századi bányatérkép Telkibányáról, valamint az eredeti ácsolat darabjaiból 
összeállított rudabányai vágatrészlet. Önálló egységek szólnak a bányajogi 
viszonyok és a bányamérés, -térképezés fejlıdésérıl. Három tablón kísér-
hetı nyomon „az elsı magyar bányamérnök”, Mikoviny Sámuel (1700–
1750) élete és korszakalkotó munkássága.  

 A harmadik terem nagymérető vitrinsora a bányászok ünnepi viseleté-
nek (díszegyenruhájának) alakulását szemlélteti felöltöztetett ember nagy-
ságú bábuk segítségével. A négy tárlóban, valamint a falakon elhelyezett 
mőalkotások (bronz, réz és vas kisplasztikák, ötvösmunkák, fafaragások, 
festmények, grafikák, érmek, plakettek, porcelánok, türelemüvegek stb.) a 
bányászat gazdag mővészeti ábrázolásaiból adnak ízelítıt. A bányásztársa-
dalom hajdani tagozódását három enteriır érzékelteti: kétlaki bányász, 
buléner (dobsinai német) bányafelır és a bányavezetı szobája, korhő búto-
rokkal és berendezési tárgyakkal. Említésre érdemesek még Svaiczer Gábor 
fıkamaragróf személyes tárgyai, például Lipót–rendje, ezüst evıeszközei és 
festményei, a gépesítést megelızı idıszak jellegzetes kéziszerszámai, a bá-
nyavárosokat ábrázoló 20. század eleji képeslapok, és az újmassai vasol-
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vasztó makettje. A bányászati felsıoktatás legfontosabb állomásait bemuta-
tó tárló zárja ezt a termet. 

 A történeti kiállítás negyedik helyisége az iparág 1945 utáni történeté-
rıl ad rövid áttekintést. A képek, dokumentumok, tárgyak és modellek fel-
idézik a rudabányai vasérc-, a recski és a gyöngyösoroszi színesérc-, az úr-
kúti mangán-, a bakonyi bauxit- és a mecseki uránércbányászatot, továbbá 
az ásványtermelés fontosabb üzemeit. A legtöbbjükrıl sajnos már csak múlt 
idıben beszélhetünk. A rendszerváltozás után sorra megszőnı bányaválla-
latok még felkutatható, megmenthetı emlékeit folyamatosan győjti, és kiál-
lításában elhelyezi a múzeum. Itt, a negyedik teremben láthatók a bányavi-
lágítás újkori fejlıdéstörténetét és a bányászati kitüntetéseket, emlékérme-
ket, jelvényeket és dísztárgyakat bemutató tárlók is.  

 A múzeum udvarán 1980-ban épült fel a neves miskolci geológus pro-
fesszorról, Földvári Aladárról elnevezett kiállítóterem. Több száz hazai és 
külföldi ásvány látható falai között, hegységenként, illetve bányavidéken-
ként csoportosítva. A leggazdagabb anyaggal természetesen Rudabánya 
képviselteti magát: világszerte ismert rézásványait (termésréz, azurit, kuprit, 
malachit) minden látogató megcsodálja. Kuriózumként 5 db Magyarorszá-
gon hullott meteorit is megtekinthetı: 2 db Mócsról (1882), 1–1 db 
Knyahinyáról (1866), Kisvarsányról és Nyírábrányból (mindkettı 1914). A 
híres rudabányai ısmajom, a Rudapithecus hungaricus leleteinek néhány 
fontos darabja másolatban került tárlóba egyéb ısmaradványok társaságá-
ban.  

 A múzeum kertjében 1969-ben épített 15 m hosszú föld alatti bemuta-
tóhely (mesterséges táró) a hazai érc- és ásványbányászatban 30–35 évvel 
ezelıtt alkalmazott mővelési módokat mutatja be, egy teljesen felszerelt ko-
vácsmőhellyel kiegészítve. 

 Végül a látnivalók közül említést érdemel a múzeum mellett felállított 
Mikoviny Sámuel–emlékmő, Horvay János Dobsináról idekerült Kossuth-
mellszobra (1907), valamint az I. világháború rudabányai hısi halottainak 
tiszteletére 1935-ben emelt, fegyvert ragadó bányászt ábrázoló bronzszobor 
(Bóna Kovács János alkotása) a Földvári Aladár Kiállítóterem elıtt. 

 Az intézmény szakkönyvtára mintegy 3000 kötet könyvet és folyóiratot 
számlál. Az adattári győjtemény több tízezer oldalt tesz ki, a fotótárban kö-
rülbelül 2000 fénykép és sokezer negatív található. A múzeum évente 5–6 
könyvet jelentet meg saját vagy másokkal közös kiadásban. Gyakran kerül 
sor ismeretterjesztı elıadásokra és más rendezvényekre. Az utóbbiak közül 
a legfontosabb az 1998 óta minden esztendı októberében megtartott 
Rudabányai Múzeumi Nap, amelynek keretében egyebek mellett tudomá-
nyos elıadások hangzanak el. 
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 A Murvay László által létrehozott filiálék közül kettı ma is mőködik. 
Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Telkibányai Ipartörténeti Győjtemé-
nye a Zempléni-hegység bányászatának, erdı- és vadgazdálkodásának, to-
vábbá a község hajdan híres porcelán- és keménycserép-gyártásának emlé-
keit tárja az érdeklıdık elé. A kiállítás a volt porcelánmanufaktúra épületé-
nek hat kisebb–nagyobb helyiségében talált otthonra. A festett edények szá-
zai mellett kiemelkedı értékei a bemutatónak a középkori telkibányai bá-
nyászatot és kohászatot rekonstruáló mővészi kivitelő makettek, amelyek 
Benke István bányamérnök munkáját dicsérik. 

 A Heves megyei Recsken hosszabb szünet után 2000-ben nyílt meg új-
ra a település és a Mátra hegység bányászattörténetét feldolgozó állandó kiállí-
tás. 

 A három helyen a látogatók száma 2002-ben meghaladta a 25 ezer fıt. 
 Mivel a bányászat klasszikus ága, az érc- és ásványtermelés hazánkban 

jószerivel már csak múzeumi körülmények között tanulmányozható, a jövı-
ben egyre nagyobb feladat hárul az „országos győjtıkörő szakmúzeum” be-
sorolással rendelkezı intézményre az ısi szakma tárgyi és szellemi hagyaté-
kának megırzése, bemutatása terén. 

 Az itt következı három tanulmány a múzeumban folyó sokrétő tudo-
mányos munkába enged bepillantást a kedves Olvasóknak. 

 
Hadobás Sándor 
 múzeumigazgató 
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Rudabánya környékének bronzkori leletei 

Európában feltételezetten, illetve bizonyítottan már a neolitikumban 
(újkıkorban) elkezdték a bányászati tevékenységet. A korai fémmővesség 
csak ott valósulhatott meg, ahol a termésréz felszíni kibúvásként elıfordult. 
Erdélybıl ismeretesek azok a malachit gyöngyök, amelyek az újkıkor ide-
jébıl származnak. A korai fémmővesség minden feltétele biztosítva volt 
Rudabánya környékén is, de sajnálatos módon az ezt tanúsító régészeti lele-
tek eddig még nem kerültek elı. A bronzöntés kétségtelen bizonyítéka egy 
öntıminta lenne, illetve különféle félkész termékek. A bronzkorban az élet-
módot és a társadalmi viszonyokat számos tényezı befolyásolta, fıként az 
érclelıhelyek birtokban tartása, ezek kiaknázása, a kész– és 
félkésztermékek kereskedelme.  

Rudabánya térségét meg-
közelítıleg 20 km-es körzetben 
vizsgáltam meg abban a tekin-
tetben, hogy az egyes korszak-
okban milyen mennyiségő és 
jellegő régészeti leletek vannak 
a vidéken. Míg a rézkorszak-
ban lelethiányt figyeltem meg, 
ezzel ellentétes tendencia mu-
tatható ki a bronzkort illetıen: 
leletek egész áradata van jelen. 
Hellebrandt Magdolna véle-
ménye szerint a terület a 
bronzkor végén népesülhetett 
be jelentısebb mértékben. 

Aggteleken az 1920-as 
években Tompa Ferenc a bar-
lang Csontház nevő részében 
talált egy nyújtott helyzetben 
lévı csontvázat, több darabból 
álló bronzkincs kíséretében. 
Az anyagot a Kyjatice–kul-
túrába sorolták be. A kutatás 
azt a következtetést vonta le, 
hogy a barlangokba csak a kö-
zösség életében vezetı szerepet játszó személyeket temették. A Kyjatice–
kultúra népére alapvetıen a hamvasztásos temetkezés volt a jellemzı, ez 
alól csak a barlangi sírok jelentettek kivételt. A leletek a Herman Ottó Mú-
zeumban és a Nemzeti Múzeumban találhatóak.1 

 

1. ábra. (leszih A. 1905.) 
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Boldváról egy vastag huzalból készült győrő ismeretes, mely három-
menető, a végei elkeskenyedıek.2 Cserepek is a felszínre kerültek, melyek a 
pilinyi kultúra idıszakában készültek.3 

Bódvarákó–Esztramos–Szentandrási–barlangban 1982-ben leletmentés 
kezdıdött. A barlang talaját egy 20 m-es árokkal felnyitották, a kitöltésben 
bronzkori–koravaskori cserepeket és egy bronzkori kést találtak4 (1. ábra.) 

Borsodszirák elhagyott homokbányájából hamvasztásos urnasír került 
elı, a következı mellékletekkel: kis talpas korsó, bronz tır töredéke, szeg-
fejő tő töredéke, füles talpas korsó; ezek a pilinyi kultúra bárcai csoportjába 
tartoznak.5 

Dédestapolcsány–Verebce–bércen ısi földvárról tudunk, mely olyan 
nagy kiterjedéső, hogy magába foglalja a középkori várromot is. Az erıdítés 
hossza 2075 m, teljes területe 123 hektár. A sáncok viszonylag jó állapotban 
vannak, néhol láthatóak. A környéken halvány terasznyom is kivehetı. A 
földvár területén régészeti ásatás még nem történt, annak ellenére, hogy a 
felszínen gyakran találni cseréptöredékeket. Valamennyi ıskori, korongo-
latlan, jellegtelen házikerámia, származhatnak a pilinyi és a Kyjatice kultú-
rából is.6 

Edelénybıl az elsı 
bronzlelet 1878-ban ke-
rült elı. Ebben volt lip-
tói típusú kard, spirálte-
kercs, pengetöredékek 
és három tokos balta. 
Kemenczei Tibor sze-
rint a Kyjatice kultúrá-
ba tartoznak. A második 
bronzlelet — többek kö-
zött bronz zablák, bronz 
spirális és tölcsércsün-
gı — 1880-ban jött fel-
színre; e tárgyak a 
pilinyi kultúra emlékei.7 

Edelény területén 
hamvasztásos sírt is ta-
láltak, gömbölyő hasú 
bögrék kíséretében. 

Edelény–Ludmilla–
dőlın 1983-ban kezdı-
dött a leletmentés, me-
lyet Koós Judit irányí-
tott. A lelıhely középsı 

 
2. ábra. (B. Hellebrandt M. 1999.) 
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bronzkori, a füzesabonyi kultúrába sorolható. Elıkerültek ép edények, svéd-
sisak alakú tál, nagymérető tárolóedények darabjai, hordozható díszített tőz-
hely töredékei stb. Faszén között feltártak két edényt, az egyik tálban égetett 
gabonamagvak voltak.8 

Finkérıl nyolc menetes huzalgyőrő ismeretes. Ennél jelentısebb az a 
bronz kincslelet, amit 1949-ben kereskedıtıl vásárolt meg a Herman Ottó 
Múzeum, így elıkerülésük körülményei tisztázatlanok. Furmánek szerint az 
anyag a pilinyi kultúra hagyatéka.9 (2. ábra.) 

Kazincbarcikáról (ak-
kori nevén Barczikáról) 
1905-ben került elı egy 24 
darabból álló bronzlelet:10 
karvédı tekercsek, bronz-
huzalok, hosszú bronztők 
és aranydrótok. Figyelemre 
méltó az a mellboglár, 
melynek anyaga bronz, kí-
vül pedig aranylemezek bo-
rítják.11 (3. ábra.) A helyi 
fémmővességre utal egy 
bronz öntırög, amely rúd 
alakú, és megközelítıleg 
30 cm hosszú.12 

Valószínőleg szintén 
Kazincbarcika a lelıhelye 
egy 15 darabos, karperece-
ket tartalmazó együttesnek. 
A lelet Kemenczei Tibor 
szerint a Kyjatice kultúrába 
sorolható. 

Krasznokvajdán 16 öntött bronz markolatú kardot találtak, melyeket a 
késıbronzkorban készítettek. A fegyvereket a Magyar Nemzeti Múzeum ırzi .13 

Kurityánban a pilinyi kultúra jellegzetes cserépedény–típusába rejtve, 
meszesgödör ásása közben került elı egy 70 darabos kincslelet (balta, kéz-
fejvédı spirál, korongos fejő tő, szemüvegspirál, 22 karperec, 9 spirálgyőrő, 
flitterek, gyöngy). A kurityáni anyagban szereplı 9 huzalgyőrő párhuzamát 
megtaláljuk az arkai, a kazincbarcikai és a mádi bronzleletek között is. A 
Herman Ottó Múzeum régészei e területen telepnyomot nem figyeltek 
meg.14 

Martonyiban a volt vasércbányából félholdaskávájú tokosbalta került 
elı, melynek az egyik oldalán a peremrész hiányzik.15 

 
3. ábra. (Kemenczei T. 1968.)     
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Ragály községbıl jellegzetes bronzkardok ismeretesek, róluk a régésze-
ti irodalomban külön kardtípust neveztek el. E fegyverek a késı bronzkori 
pilinyi kultúra produktumai.16 

Rudabányáról, a Rózsavölgybıl karpereceket tartalmazó leletrıl tu-
dunk.17 A ma már nem mővelt külszíni vasércbánya területén bronzkori cse-
repeket találtak; ezután leletmentés kezdıdött, melynek során a Herman Ot-
tó Múzeum munkatársai megállapították, hogy egy késıbronzkori telep nagy 
része pusztult el a bányászat során. A feltárt metszeten 50 cm vastag 
kultúrréteget lehetett megfigyelni, amely 20 m hosszan húzódott a falban. A 
telepnek csak egy kis része maradt meg.  

Szendrıládról bronzkori csákány került elı. Felsı részét laposan ívelt 
korong alkotja, alatta kerek nyéllyuk van, pengéje ívelt. Egész felületét gaz-
dag vonaldíszítés borítja, a felsı korongot is. Hossza 19,4 cm, a korong át-
mérıje 7,2 cm. Az ilyen típusú csákányok gyártási területe a Tiszától kelet-
re, fıként Erdélybe esett. Korukat a középsı bronzkor korai szakaszára te-
szik, a füzesabonyi kultúra alkotásai.18 (Mozsolics Amália szerint nem 
Szendrı–, hanem Sajólád a csákány lelıhelye. A miskolci múzeum leltár-
könyve azonban egyértelmően bizonyítja, hogy a Bódva–parti településen 
bukkant felszínre a nevezetes régészeti tárgy.) (4. ábra.) 

 

 

 
4. ábra. (Kemenczei T. 1966.)  

Ugyancsak Szendrıládról származik egy másik híres bronzlelet. 1885-
ben a község határában egy négyliteres edényben számos bronztárgyat talál-
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tak: tíz tokos vésıt 
(ezek közül hét csücs-
kös végő), bronzkést, 
6 sarlót, lándzsacsú-
csot, tırpengét. Több 
ékszer is volt a 
kincsben: korongos 
tekercs és nyolc 
bronzkarika. A tár-
gyak a Magyar Nem-
zeti Múzeumba ke-
rültek. Hampel Jó-
zsef az Archaeologi-
ai Értesítı 1885. évi 
kötetében rövid is-
mertetést és rajzot 
közölt róluk. (5. áb-
ra.) 

Szuhogy–Csor-
bakırıl sarkított bal-
ta került elı; oldalai 
erısen íveltek, hosz-
sza 14,1 cm. Az esz-
közt Furmánek a ké-
sı bronzkori pilinyi 
kultúrába sorolta be.19 

Mint a fentiek-
bıl is kitőnik, a terü-
let rendkívül gazdag 
bronzkori leletekben, 
ami nyilván annak a 
ténynek is köszönhe-
tı, hogy helyi nyersanyagbázis (a rudabányai termésréz–elıfordulás) állt 
rendelkezésre a tömeges gyártáshoz. 

A bronzkor korai idıszakából nem találtak régészeti leleteket a kör-
nyéken. A középsı bronzkorból a füzesabonyi kultúra hagyatéka ismeretes 
(Edelény, Szendrılád). Ezek a korabeli Európa fémmővességének a csúcs-
teljesítményei.  

A legnagyobb gazdagságot a késıbronzkorból származó tárgyak mutat-
ják területünkön. A pilinyi kultúra lelıhelyei a következık: Boldva, 
Borsodszirák, Szuhogy, Kazincbarcika, Edelény, Finke, Ragály, Kurityán, 
Krasznokvajda, Meszes. A Kyjatice kultúra emlékei a térségben szintén szép 
számban jöttek napvilágra: Aggtelek, Dédestapolcsány, Színpetri, Edelény, 

 
5. ábra. (Hampel J. 1885.) 
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Szendrı. Jellegzetes képviselıik a következık: korongos markolatú kardok, 
tőzhelyek, cserepek, tokos balták, lándzsahegyek, csüngık, spiráltekercsek.  

A bronzkor folyamán vidékünkön állandó lakossággal lehetett számol-
ni, ezt tanúsítják a feltárt régészeti leletek is. A kedvezı természeti adottsá-
gú táj stabil betelepülése mellett szólnak a következı érvek. Mind a Bódva, 
mind a Sajó kellı vízellátást biztosíthatott. A magasabban fekvı területek, 
erıdítések és a barlangok veszély esetén kellı védelmet nyújthattak az itt 
élı emberek számára. A környék viszonylag gazdag ásványkincsekben, el-
sısorban fémekben. A dombos, erdıs területek kiválóan alkalmasak lehet-
tek vadászatra, az alacsonyabban fekvı részek pedig földmővelésre.  

Remélhetı, hogy a jövıben számos új lelet kerül még napvilágra a ré-
gészeti szempontból alig kutatott kistérségbıl, gazdagítva megyénk archeo-
lógiai emlékeinek sorát. 

Márkus Zsuzsanna 
történész muzeológus 
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A rudabányai középkori ércbányászat  
tárgyi emlékei 

 
A rudabányai Érc– és Ásványbányászati Múzeum egyik legérdekesebb 

tárgycsoportját a helyi ércbányászat középkorból fennmaradt emlékei al-
kotják. A több mint száz esztendeig (1880–1985) tartó külszíni nagyüzemi 
vasérctermelés hozta napvilágra a leletegyüttest, fıként az 1950-es és 60-as 
években feltárt 14–16. századi föld alatti vágatokból, de ásványgyőjtık oly-
kor még napjainkban is gyarapítják a kollekciót. Segítségével képet alkotha-
tunk a (termés)réz– és ezüsttartalmú ólomérc–bányászat korabeli techniká-
járól, módszereirıl, amelyekrıl egyébként más források nem állnak rendel-
kezésünkre. Mivel hazánk mai területérıl hasonló tárgyakat alig ismerünk 
(legfeljebb Telkibányáról néhány darabot), érdemesek arra, hogy közelebb-
rıl szemügyre vegyük valamennyit. 

Nagy számban bukkantak elı bányafák (ácsolatok, bélésdeszkák), ame-
lyek az aknák, vágatok biztosítását szolgálták. A bányabeli közlekedés esz-
közei voltak az alig 15 cm széles úgynevezett egylábas létrák. Fatörzsbıl 
vájt vízelvezetı csatornákat is találtak. Mindezekbıl rekonstruálni lehetett 
egy rudabányai középkori vágatrészletet (hasonló a Magyar Nemzeti Múze-
um állandó kiállításán is látható volt hosszú ideig). 

A bányaszállítás és rakodás emlékeit kézivitla fából készült kötélhenge-
re és fateknı–töredékek képviselik az anyagban. A vitla egyszerő emelı-
szerkezet, amely úgy mőködik, hogy a függıleges akna nyílása fölé rögzí-
tett fahengerre a szállítókötelet feltekerik vagy leengedik róla, az anyag-
mozgatás irányának megfelelıen. Az ovális, 40–50 cm hosszú, enyhén mé-
lyített fateknıcskék a szők föld alatti vágatokban történı ércszállítást szol-
gálták, amelynek módja az 1500 körül készült Kuttenbergi Kanzionale 
(énekeskönyv) címlapjának ábrázolásán tanulmányozható a legjobban. 
Eszerint a bányászok a mélybıl hason csúszva, kezükben tartott kötélen 
vonszolták maguk után az érccel megrakott fateknıket a magasabban fekvı 
győjtıhelyre, ahol tartalmukat bırzsákokba vagy hordókba, ládákba ürítet-
ték, és azokat vitlával a felszínre emelték. 

A bányászok egykori munkaruházatából térd– és farbır–maradványok 
kerültek napvilágra. Mai fogalmaink szerint ezek védıfelszerelések voltak: a 
többnyire féltérdre ereszkedve dolgozó vájárok legjobban igénybe vett test-
részét, illetve deréktáját óvták.  

Általánosságban elmondható, hogy a rudabányai középkori bányászat-
ban alkalmazott szerszámok lényegében megegyeznek az Agricola De re 
metallica libri XII címő, magyarul is kiadott könyvébıl ismert korabeli esz-
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közökkel, de néhány, csak itt megfigyelhetı sajátosságot is hordoznak ma-
gukon. Rendkívül változatosak, szinte nincs is két egyforma darab, amibıl 
arra következtethetünk, hogy azidıtájt még nem „standardizálódtak” az 
egyes szerszámtípusok. Nyilván készítıik, használóik, megrendelıik belá-
tása, illetve speciális igényei szerint formálódtak a munkaeszközök. Ez le-
het az oka még az egy bányahelyen belül is feltőnıen megmutatkozó külön-
bözıségeknek. 

A jövesztés — vagyis a tömör kızetrıl kisebb darabok leválasztásával 
bányaüregek képzése — a bányászat legfontosabb és egyben legnehezebb 
mővelete volt, mivel kézzel végezték. Klasszikus, közismert munkaeszközei 
a vasból készült nyeles ék és a kalapács. A bányász egyik kezével a kızetre 
tartotta az ék hegyes végét, a másik kezében fogott kalapácscsal pedig ütötte 
annak tompa fokát. Általában a kemény kızeteken áthaladó vágatokban 
dolgoztak ezzel a módszerrel. A múzeum győjteményében 9 db található 
ebbıl az ékfélébıl. Anyaguk réteges szerkezetet mutató vas, testük négy-
szögletes, középen téglalap vagy négyzet alakú nyéllyukkal, amelybe rövid 
fanyelet erısítettek. Némelyik példány a nyéllyuk körül kigömbölyödik. 
Vastagságuk 2–3 cm, hosszuk eredetileg 12–15 cm volt, de ez a használat és 
az élezések következtében mintegy felére rövidült. A legtöbbnek a foka a 
sok ütéstıl rózsaszerően szétnyílt. (1. kép d, e, f.) Mivel gyorsan (talán né-
hány naponta) elkoptak, tömegesen kellett gyártani. E célból a bánya terü-
letén kovácsmőhely mőködhetett, amire abból következtetünk, hogy 2001-
ben két középkori ékkel együtt, azonos helyrıl a nyéllyukak kialakításához 
szükséges kovácsszerszámok (2 db lapos lyukasztó) is elıkerültek. A ková-
csok természetesen a többi szerszámféleséget is elıállították a szükségletek 
szerint, amihez feltehetıen a helyi vasércbıl olvasztották a fémet.  

Rudabányáról más éktípusokat is ismerünk. A hegyes hosszú éket ma-
rokra fogva használták. Ennek is többféle változata maradt fenn: egy véko-
nyabb, felül hengeres, alul elkeskenyedı négyzetes testő, az ütésre szolgáló 
végén az anyag kettévágásával és széthajtásával kialakított ütıfelülető, lát-
szólag használatlan példány (29 cm); egy, az elızıhöz hasonló, de vasta-
gabb és az intenzív igénybe vétel következtében jelentısen megrövidült, és 
végül egy zömökebb, erısebb, nagyjából négyzetes keresztmetszető, szintén 
kopás nyomait mutató darab. (1. kép, a, b, c.) A feszítıék lapos testő, foká-
nál szélesebb, lefelé élbe keskenyedı, nyél nélküli eszköz. A kızet repedé-
sébe helyezve a két kézre fogott nagykalapáccsal ütötték, aminek következ-
tében a győjteményben ırzött egyetlen példány vége erısen deformálódott, 
ellaposodott. Méretei: hossza 11 cm, szélessége az élénél 5,5 cm, vastagsá-
ga a fokánál 3 cm. (1. kép, g.) 
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1. kép. Éktípusok. 

A már említett kalapácsok közül ahány, annyiféle látható a múzeumi 
tárlókban. Anyaguk különbözı minıségő, de általában jó megtartású vas. A 
téglatest-szerő nagykalapács, vagy népies nevén bunkó 14 cm hosszú, 4 cm 
széles, 3 cm magas, közepén hosszúkás nyéllyukkal. Súlya körülbelül 1 kg. 
(2. kép, b. Egyébként ennek a közönséges típusnak nagyságát tekintve nyil-
ván sokféle változata létezett.) Az ékek ütésére a 17x3,2x3,5 cm mérető, 
kissé ívelt testő, rövid nyéllel ellátott variáns lehetett a legalkalmasabb. (2. 
kép, a.) Ugyanezt a célt szolgálhatta az a három, egyformán 27,5 cm-es (te-
hát feltőnıen hosszú), ehhez képest azonban karcsú, csupán 2–3 cm közötti 
négyzetes szelvényő, rendkívül keskeny (alig 0,5 cm) nyéllyukú kalapács, 
amelyek más jellemzıikben különböznek egymástól. Az egyik például a vé-
gein korongszerően kiszélesedik, és így a 2,5x2,5 cm-es keresztmetszeténél 
jóval nagyobb ütıfelületet biztosított. (2. kép, c, d, e.) Végül akad a kalapá-
csok között a szerszám mai formájára emlékeztetı darab is: 12 cm hosszú 
négyzetes teste az egyik végén ékszerően elvékonyodik, a másikon tompa.. 
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2. kép. Kalapácsok. 

Érdekes, hogy a nyeles ék és a kalapács megjelenik Rudabánya közép-
kori vásrospecsétjén is, amely szerencsére napjainkig fennmaradt, s most a 
Magyar Nemzeti Múzeumban ırzik. (Rajzát mellékeltük.) Átmérıje 7,1 cm, 
anyaga ezüst, körirata: Sigillum civitatis Rudae (Ruda város pecsétje). Áb-
rázolásai: középen baljában pásztorbotot tartó, jobbját áldásra emelı püspök 
szembenézı alakja (valószínőleg Szent Miklós, a város templomának védı-

szentje). Feje fölött gótikus bástya, 
alatta mérmőves ablakú épület (temp-
lom). Két oldalán szimmetrikus elren-
dezésben a bányászszimbólumok elsı 
ismert hazai ábrázolása: függılegesen 
álló ék és kalapács. Ilyen megoldást 
ezen kívül csak egyet ismerünk: Kut-
tenberg (Kutná Hora, Csehország) 
1327-bıl származó régi városi pecsét-
jén. Minden más ábrázolás keresztbe 
helyezve mutatja a szakma jelképpé 
vált két ısi szerszámát. Az üresen 
maradt részeket leveles indák töltik 
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ki. A szakemberek szerint ez az egyik legszebb középkori várospecsétünk, 
kiváló mesterre valló, magas színvonalú mővészi munka. Stílusjegyei alap-
ján készítése egyértelmően a 14. század közepére, a település várossá válá-
sának idejére tehetı. 

 
3. kép. Csákányok  

A puhább kızetekben a hosszú, enyhén gör-
bülı, keskeny négyszögletes keresztmetszető, la-
pos vagy hegyes végő, kerek nyéllyukkal ellátott, 
rövid fanyélre tőzött, jellegzetes egyágú vascsáká-
nyokat használtak. Jelenleg 10 db szerepel belılük 
az állandó kiállításon; bár általános tulajdonságaik 
megegyeznek, kisebb–nagyobb eltérések megfi-
gyelhetık rajtuk. A legrövidebb mindössze 17,5 
cm-es, a legnagyobb hossza 41 cm. Az utóbbinak 
a nyéllyukon túlnyúló rövid, négyszögletes foka 
van, ami ütésre is alkalmassá tette. (3. kép, a, b, c.) 
Ezektıl eltérı az a variáns, amelyiknek a szögletes 
nyéllyuktól fokozatosan szélesedı lapos teste víz-
szintes élben végzıdik, foka pedig egyenes. 
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Az ácsolatok készítésénél és egyéb bányabeli famunkáknál szükség volt 
baltára is. Ebbıl a szerszámból 2 db van a múzeumban. A forma és a mé-
retek tekintetében hasonlítanak a napjainkban használatos baltákhoz. 

A kapát jellegzetes mezıgazdasági eszközként tartja számon a közvé-
lemény, azonban a bányászatban is szerephez jutott, egészen a 20. századig. 
Agricola a maihoz nagyon hasonló kapát mutat be 1556-ban megjelent 
könyvében a bányászszerszámok között. A középkori rudabányai lelet-
anyagból kevés kapát ismerünk, azok is többnyire masszív, ortókapaszerő, 
inkább a csákányhoz, mintsem a hagyományos, vékonyra kovácsolt, szív 
alakú típushoz közelálló formák. Ezen belül nagy változatosságot mutatnak: 
készültek kerek, ovális és szögletes nyéllyukkal, csaknem egyenes, illetve 
az él felé fokozatosan vagy hirtelen kiszélesedı testtel stb. Hosszúságuk 
17,5 és 23 cm között váltakozik. A legszebb rudabányai kapát a miskolci 
Herman Ottó Múzeum ırzi (lásd a mellékelt rajzon), a helyi győjteményben 
két darab található e viszonylag ritka bányászeszközbıl. 

A föld alatti bányamunkához nélkülözhetetlen volt a megfelelı világí-
tás. Rudabányán a középkorban erre a célra többnyire cserépbıl készült mé-
cseseket használtak, amelyekben faggyút égettek. Ezekbıl igen sokat talál-
tak a régi bánya egész területén. Mivel nem kellett a világítóanyag kiömlé-
sétıl tartani (hiszen a faggyú elég szilárd halmazállapotú), felül mindegyi-
kük nyitott. A legegyszerőbb formát a tálkára vagy pohárra emlékeztetı ke-
rek mécsesek jelentik. A fényt adó kanóc a 8–10 cm átmérıjő, viszonylag 
magas oldalú edény közepén éghetett. A múzeum egyetlen ilyen darabjának 
pereme sajnos törött. (4. kép, a.) A funkcióhoz jobban igazodó alakot mutat 
a kissé oválisra nyújtott, de még majdnem kerek mécses. Átmérıje 10,5 cm, 
pereme sima. 2,5 cm magas, kissé kifelé hajló oldalfalát egy ponton csır-
szerően összecsípték a kanóc elhelyezése céljából. 2 darabot ıriznek belıle 
Rudabányán. (4. kép, b.) 

Az eddig említett két típus még nem mondható kimondottan bányamé-
csesnek, a mindennapi élet más területein is alkalmazhatták azokat. A leg-
fejlettebb forma, amely kizárólag bányából vagy bányavidékekrıl ismere-
tes, az úgynevezett botra tőzhetı mécses: ovális alakú, és a kanóccsır felé 
levélszerően keskenyedik. Két változatáról tudunk: az egyik pereme egye-
nes, a másiké kissé befelé hajló a megolvadt faggyú lecsepegésének mag-
akadályozása céljából. (4. kép, c, d.) A kanóccsırrel ellentétes végén, a mé-
csesen belül és rajta áthaladóan kissé ferde, csıszerő nyílást alakítottak ki, 
amelybe derékszögben megtört fanyelet vagy oldalággal rendelkezı botot 
dugva az égı, átmelegedett mécsest is gond nélkül vihették. Az utóbbiakból 
1–1 példányt tudhat magáénak a rudabányai múzeum. Hasonló mécseseket 
egyébként ismerünk a Felvidékrıl is, konkrétan Selmecbányáról és 
Gölnicbányáról. 
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A cserépmécsesek törékenyek voltak, ezért állandó, biztos utánpótlá-
sukról kellett gondoskodni, ami másként nem volt lehetséges, csak ha hely-
ben vagy a közelben készítették azokat. A célnak megfelelı agyag rendel-
kezésre állt a környéken, sıt magában a bányában is. A városban mőködı 
fazekasok egyéb termékeik mellett bizonyára vállalták a bányászok számára 
nélkülözhetetlen speciális áru, a világítóeszközök elıállítását.  

 
4. kép. Cserépmécsesek 

Az Érc– és Ásványbányászati Múzeum mellett a miskolci Herman Ottó 
Múzeum ıriz még jelentıs számú középkori bányászszerszámot 
Rudabányáról. A Magyar Nemzeti Múzeumban szintén megtalálhatók az ısi 
iparág legnagyobb hagyományokkal rendelkezı hazai telephelyének tárgyi 
emlékei. Sajnos a kutatás korábban nem sok figyelmet szentelt rájuk, fel-
dolgozásukra eddig csupán három kísérlet történt. A fentebb érintett vala-
mennyi leletcsoporttal részletesen foglalkozott Podányi Tibor a Rudabánya 
ércbányászata címő monográfiában (1957). Bodgál Ferenc a miskolci mú-
zeum rudabányai anyagát írta le (1966). A cserépmécseseket Szemán Attila 
tanulmányozta és alaposabban ismertette (1999).  
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A közeljövı sürgetı feladata, hogy végre megtörténjen a középkori 
rudabányai ércbányászat múzeumokban és magángyőjteményekben ırzött 
teljes tárgyi hagyatékának feltárása, rendszerezése, értékelése és be-
mutatása. Talán akad majd vállalkozó erre a szép munkára. 

 
Hadobás Sándor 
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A rudabányai bányászok társadalma 
a nagyüzemi vasércbányászat elsı idıszakában 

(1880–1927) 
 

Magyarországon a gazdaság tıkés átalakulásához szükséges feltételek 
(gazdasági, társadalmi, törvényi, technikai) a dualizmus idıszakára terem-
tıdtek meg. Ebbe a folyamatba kellett beilleszteni a bányászatot, amely az 
ipar számára nyersanyagot és energiát biztosít. A bányászati tevékenységet 
az 1854. évi osztrák bányatörvény szabályozta részletesen, amelyet bizo-
nyos kiegészítésekkel egészen 1945-ig alkalmaztak1. A bányászat eleinte 
kisüzemi jellegő volt, és az ıstermeléshez számított. Ebbıl következıen a 
bányászok sokáig az ıstermelıkhöz tartoztak, ugyanakkor munkájuk ipari 
jellegő volt. A gyári munkásokhoz hasonlóan a területi koncentráció jellem-
zi ıket, hasonló munkafeltételek és életkörülmények között dolgoznak, 
amely tényezıknél fogva az ipari munkássághoz tartoznak.2 Ezt a réteget 
többféle szempont szerint lehet tagolni: szakértelem, nemzetiségi, vallási 
hovatartozás, életkor, életmód stb. 

Rudabánya térségében a kedvezı természeti adottságoknak köszönhe-
tıen az újkıkortól napjainkig kisebb–nagyobb megszakításokkal bányászati 
tevékenység folyt. A nagyüzemi vasércbányászat megindítása gróf 
Andrássy Manó felvidéki vasgyáros nevéhez kötıdik, aki osztrák tıkések 
bevonásával 1880. február 4-én a Witkowitzi Vasmővek leányvállalataként 
létrehozta a Borsodi Bányatársulatot. Ebbıl az idıszakból származik az a 
munkásfelvételi napló, amely az 1889. évtıl alkalmazott dolgozók (össze-
sen 1581) névsorát és adatait tartalmazza. Segítségével szeretném bemutatni 
a rudabányai bányászok társadalmát az 1880 és 1927 közötti évtizedekbıl. 
A napló a rudabányai Érc– és Ásványbányászati Múzeumban található meg, 
amelynek egy oldalát mellékletként másolatban a tanulmányhoz csatoltam. 
Az adatok feldolgozása elsısorban számítógép segítségével történt, de sok-
féleségük miatt kiegészítésekre van szükség, amelyekre az elemzés során ki 
fogok térni. 

A Munkás felvételi napló a következı adatokat tartalmazza: az anya-
könyvi számot; a munkás nevét, foglalkozását, születési helyét (település, 
megye ország), születési évét, vallását, családi állapotát; a szolgálatba lépés 
idejét (év, hónap, nap), a kilépés dátumát (év, hónap, nap), az utolsó rovat 
pedig megjegyzéseket. Az adatok segítségével a korszak bányamunkásairól 
természetesen nem lehet részletes képet nyújtani, azonban meghatározható a 
foglalkozás–szerkezet, a születési helybıl a földrajzi mobilitás iránya, a 
születési évbıl és a szolgálatba lépés idıpontjából az életkori összetétel. 
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Ezeken kívül vizsgálható a a vallás és a családi állapot szerinti összetétel; a 
munkába állás és a kilépés idejébıl a szolgálatba eltöltött idı számítható ki, 
illetve annak szezonális jellegére lehet következtetni. A megjegyzések ro-
vatból pedig különleges információk nyerhetık: a társpénztári tagok arányá-
ról, balesetekrıl, konfliktusokról, nyugdíjazásról vagy akár az Amerikába 
való kivándorlás jelenségérıl. A forrás betőrend szerint tartalmazza a neve-
ket, de vannak új oldalak is bizonyos betők esetében, továbbá egy „fe-
ketelista” azokról, akiket nem vehetnek fel újra (23 fı). Az adatok feldolgo-
zását nehezítette, hogy néhány esetben utólagos bejegyzéseket találunk a 
szolgálatból való kilépésre vonatkozóan, vagy csak az évet jelöli a kilépés 
napjának helyén, így ezeket figyelmen kívül hagytam. Elıfordul, hogy egy 
név olvashatatlanná vált, a vallási felekezet megjelölésénél gyakori az 
evangélikus–református együttes használata. A születési helyek esetében 
szerepel a helységnév, a megye és az ország, az utóbbinál elıfordul például 
Erdély, Galícia, osztrák tartományok vagy városok neve.  

Elıször a foglalkozásszerkezeti megoszlást mutatom be a napló alapján. 
Az 1558 dolgozó 41 %-a vájártanonc (638 fı), 37 %-a vájár (576 fı), 9 %-a 
pályamunkás (140 fı),7 %-a napszámos (109 fı), és végül 6 %-uk (93 fı) 
az egyéb kategóriába tartozik. Ebbıl azt a megállapítást lehet tenni, hogy 
többségük vájárként dolgozott (78 %, 1214 fı). A vájárok jelentıs részét a 
tanoncok tették ki, alapvetıen a 12 és 15 év közötti korosztályból. E jelen-
ség hátterében állhat egyrészt a munkaerıhiány, az állandó munkáslétszám 
biztosításának gondja, másrészt praktikus szempont: a gyerekek olcsó, 
könnyebben kezelhetı munkaerıt jelentettek Egyes esetekben az is valószí-
nősíthetı, hogy az apák magukkal hozták fiaikat dolgozni (az azonos veze-
téknévbıl, születési helybıl, vallási felekezetbıl, illetve belépési és kilépési 
dátumból lehet következtetni erre). Az egyéb foglalkozások közül csak né-
hányat említek: ács, ácssegéd, csillér (azaz mai szóhasználattal csillés), fel-
vigyázó, fékes főtı, kerékgyártó, kereskedısegéd, kocsis, kovács, kovácsse-
géd, lakatos, lakatostanonc, mozdonyvezetı, pályaır, segédkertész, segéd-
vájár, telefonkezelını. 

A születési helyeket — elsısorban a megyét — figyelembe véve el-
mondható, hogy 55,3 %-uk (816 fı) Borsod megyében látta meg a napvilá-
got, Gömörbıl származik 10 % (150 fı), Szolnok megyébıl 6 %-uk (90 fı), 
Abaúj–Torna megyébıl 5,6 %-uk (84 fı), Hevesbıl 4,8 %-uk (72 fı), 
Zemplénbıl 1,8 %-uk (28 fı), Krassó–Szörénybıl 1,7 %-uk (25 fı) érkezett. 
A Borsod megyeiek nagy arányát a mellékelt táblázat is jól érzékelteti, azaz 
legtöbbjük Rudabányán született, illetve a környékbeli településekrıl érke-
zett (például Alsótelekes, Felsıtelekes, Barcika, Sajókazincz, Szendrı, 
Szuhogy stb). A Magyarországon születettek aránya 96,4 % volt, míg a kül-
földiek csupán 4,6 %-ot (55 fı) tettek ki. Az idegenek nagy része a monar-
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chia iparosodottabb területeirıl kerültek Rudabányára: Cseh– és Morva-
országból, Sziléziából, Galíciából, illetve az osztrák örökös tartományokból 
(Felsı–Ausztria, Tirol, Krajna). Emellett található még Dalmáciából, Bosz-
niából, Horvátországból, Olaszországból és az Egyesült Államokból szár-
mazó munkás is. Megoszlásukat az alábbi táblázat szemlélteti (a település-
neveket az eredeti bejegyzések szerint közlöm, amelyek nagyrészt valószí-
nőleg pontatlanok): 

 

Ausztria  5 fı Davne (Tirol), Tomadno (Tirol),  
Szt. Ruprecht (Krajna),  
Warderheuraffel (Felsı–Ausztria), 
Oberhaid (Felsı–Ausztria)  

Bosznia  1 fı Prijevda 

Csehország  3 fı Netrolicz, Lampersdorf, Kuttenberg 

Dalmácia  1 fı Druis 

Egyesült Államok  1 fı New York 

Galícia 21 fı Krakkó (2 fı), Dembno, Jaszló, Jvonic, 
Grabia, Sokolniki, Piaska, Zsidacsov, 
Przemysl, Limanova, Starasol, Jaworzno, 
Suezyno, Mtryoka, Felsı–Raba, Demlin, 
Obianiu, Hocklava, Gribov, Safranoso 

Horvátország  6 fı Mihovlyán (4 fı), Ferkulevac, Krioiput 

Morvaország  5 fı Christe, Krhová, Velka, Leipnik, M.Ostrau 

Olaszország  8 fı Cerekio, Demegye, Domego, Filipio, 
Galima ( Calabria), Radda, Sochio 
(Reveredo), Sona 

Szilézia  4 fı Ditmansdorf, Dol–Lomna, Bielitz, 
Engelberg 

Összesen 55 fı   

A határokon túlról érkezettek többsége 40 és 50 év közötti vájár volt, 
akik hosszabb–rövidebb ideig dolgoztak Rudabányán. Elıfordult olyan eset 
is, amikor a bányász még munkába állásának napján elment, de akadt, aki 
több éven át itt maradt (1–5 évig); ık általában nıtlenek voltak, talán ezzel 
magyarázható hosszabb munkaviszonyuk.  Néhány  12–13 éves  gyermek  
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(4 fı) is található közöttük, akiket vájártanoncként alkalmazták. A külföldi 
bányászok nagy része katolikus hitet vallott, jellemzıen olyan országokból 
jöttek, ahol ez a felekezet volt a meghatározó (Horvátország, Galícia, 
Olaszország). Kivételes esetnek számít Matisz István, aki New Yorkban szü-
letett 1898-ban, és 14 évesen már Rudabányán dolgozott. A család talán az 
1890-es években vándorolhatott ki a tengerentúlra, az 1910-es évek elején 
pedig visszatértek (a fiú ugyanis 1912-ben lépett szolgálatba). A kivándor-
lásra egy másik esetben is találtam példát: az élelmiszerraktárban tanuló fiú 
a napló „megjegyzés” rovata szerint a tanviszony megszőnése után Ameri-
kába távozott. 

A következı szempont a munkásság életkor szerinti összetételének 
meghatározása volt, melyet a születési évbıl és a legkorábbi szolgálatba lé-
pés idejébıl számítottam ki. Megállapítható, hogy 56,14 %-uk (874 fı) a 
11–20 év közötti korosztályból került ki. Ezt az arányt már a foglalkozási 
összetétel is elıre vetítette, hiszen 41 %-uk (638 fı) vájártanoncként került 
felvételre. A másik nagy csoportot a 41–50 év közöttiek képezik, arányuk 
23, 9 %-ot tesz ki (372 fı), ezt követi az 51 és 60 év közötti korosztály 8,7 
%-kal (135 fı), a 21 és 30 év közöttiek 5,2 %-kal (81 fı), a 31 és 40 év kö-
zöttiek 4,8 %-kal (74 fı ) és végül a 61 és 71 év közöttiek 1 %-kal (15 fı). 
A legfiatalabb munkás 11, a legidısebb pedig 71 éves volt. Az elsı korosz-
tályon belül négy lányt is találunk, hárman telefonkezelıként dolgoztak (12 
és 14 év közöttiek), egy pedig napszámos volt (17 éves). Ebben a csoport-
ban többségében vájártanoncok és pályamunkások szerepelnek, közöttük 
különösen magas a 12–15 évesek száma. 

A munkások alkalmazásának feltételeit a szolgálati rendtartás tartal-
mazta, amit ki kellett függeszteni a mőhelyekben, a nıkre és a gyermekekre 
vonatkozóan pedig a bányarendıri szabályok voltak irányadóak. Eszerint 
föld alatti munkáknál nıket nem alkalmazhattak.3 A tanköteles gyermekeket 
12 éves korig nem vehettek fel, a 12–15 éves kor közöttiek a tanítási napo-
kon 6 órát dogozhattak, azonkívül pedig 8 órát.4 A törvény rendelkezése el-
lenére két 11 éves gyermeket mégis felvettek a bányába, amely ellenırzés 
esetén 1–50 forintig terjedı büntetést vont volna maga után. Egy 1905-ös 
pénzügyminiszteri rendelet nem tartalmaz olyan kitételt, hogy 15 éven aluli 
gyermekeket nem lehet bányában alkalmazni, csak figyelmezteti a bányaha-
tóságokat a fennálló bányarendıri szabályok betartására és azok ellenırzé-
sére.5 Törvényi rendelkezés hiányában pedig a bányamő által kiadott mun-
karendszabály az irányadó.6 Törekedtek ugyan a gyermekek bányában való 
alkalmazásának korlátozására, a 12 éves korhatár 15 évre emelésére, de ér-
demi döntés nem született. 

A vallás szerinti megoszlás vizsgálatát nehezítette, hogy egyes esetek-
ben nem egyértelmő a hovatartozás megjelölése. 23-an magukat evangé-
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likus–reformátusnak mondták, illetve egyes felekezetek száma nem volt túl 
jelentıs. A felvett bányászok 51,4 %-a római katolikus (786 fı), 34,24 %-a 
református (521 fı), 6,54 %-a görög katolikus (100 fı), 5,47 %-a evangéli-
kus, 2,35 %-a görögkeleti (36 fı). Ezen kívül találunk még közöttük izrae-
lita (4 fı) és unitárius (2 fı) vallásút is. A földrajzi származási hely egyes 
esetekben összekapcsolható a vallási felekezettel, amint arra már korábban 
is utaltam, például a Krassó–Szörény megyébıl érkezettek görögkeletiek 
voltak. 

Családi állapot szerinti megoszlásuk a következıképpen alakult:  
63,4 %-uk nıtlen (989 fı), 35 %-uk nıs (544 fı ), özvegy 1,3 %-uk (21 fı), 
hajadon 0,2 %-uk (4 fı). A nıtlen férfiak arányát már az életkor szerinti 
összetétel is elırevetítette, hiszen sok kiskorú gyermeket vettek fel a bányá-
ba. A nıtlenek kisebb hányadát tették ki az idısebb korosztály tagjai. 

A munkaviszony idıtartamát a munkába állás és a szolgálatból való ki-
lépés dátumából lehet meghatározni. Ennek elemzését egy 512 fıs mintán7 
végeztem el, amelybıl az alábbi következtetéseket lehet levonni: közel 
50 %-uk fél évnél tovább dolgozott a bányában, és 31,2 %-uknak (160 fı) 
egy évnél hosszabb ideig tartott a munkaviszonya. Az egy hónapot vagy an-
nál kevesebbet dolgozók aránya 8,7 %-ot tett ki (45 fı). Életkor szerint vál-
tozatos képet mutatnak, de többségük 40 és 50 év közötti bányász volt, akik 
az ország távolabbi megyéibıl érkeztek. A kétlaki életmódra utal az a 14 
eset, amelynél több éven keresztül megfigyelhetı, hogy a munkaviszony 
kezdete rendszeresen az ıszi–téli hónapokra esett, de legkésıbb júniusban 
otthagyták a bányát, és valószínőleg visszatértek eredeti mezıgazdasági 
foglalkozásukhoz. A téli idıszakban a bánya nyújtott számukra kereseti le-
hetıséget, amikor a munkanapok rövidebbek voltak, és a termelés is kisebb 
intenzitással folyt. Ezek a munkások egy–két kivételtıl eltekintve a 40 és 50 
év közötti korosztályhoz tartoztak. A szolgálatból való kilépés dátumát 
azonban sokszor nem jelölték meg. Ez egyrészt jelentheti azt is, hogy a bá-
nyász hosszú ideig itt maradt, vagy pedig a naplót nem vezették mindig 
pontosan. A munkaviszony megszőnésére különbözı bejegyzések utalnak: 
az esetek többségében egyszerően nem jelentkeztek munkára a dolgozók, 
kimaradtak vagy elmentek, máskor olyan balesetet szenvedett a munkás, 
hogy alkalmatlanná vált feladatának ellátására. Némelykor a munkaadó ré-
szérıl szakadt meg a munkaviszony, például „elbocsájtatott, mert megha-
misította az élelmezési üzletkönyvet.”. A gyerekek körében gyakrabban elı-
fordult, hogy kimaradtak vagy elszöktek. A törvény szövege szerint a mun-
kások 14 napi felmondási idı után léphettek ki vagy bocsáthatták el ıket.8 
Kilépés alkalmával búcsúlevelet kellett kapniuk.9 A munkaviszony megsző-
nésével járt, ha valaki a hatályos törvényekbe ütközı bőntettet követett el,10 
ahogyan ezt a fenti példa is bizonyítja. 
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A társládai tagságra utal a „megjegyzés” 
rovatban a társpénztári tagsági szám feltünte-
tése, néhányszor dátummal együtt. Annak el-
lenére, hogy már a bányatörvény is kötelezte a 
bányamunkások társpénztári belépését, ké-
sıbb pedig a kötelezı biztosításról szóló 
1891. évi XIV. tc. is, a napló szerint csak 20 
%-uk volt társpénztári tag. Ennek hátterében 
az is állhatott, hogy az adatokat egy másik 
naplóban vezették, és nem kerültek átírásra, 

de ezt további kutatások deríthetik csak ki. A társládai tagság azzal az 
elınnyel járt, hogy megbetegedés esetén vagy haláleset bekövetkeztekor a 
munkást és családtagjait segélyben részesítették. A társpénztári tagság iga-
zolására egy számozott fémlapka szolgált. (Rajzát mellékeltem.) A bánya-
munka veszélyességét jól mutatja a súlyos balesetek gyakori elıfordulása. A 
napló bejegyzései szerint 24 haláleset fordult elı, ami szinte minden korosz-
tályt érintett. A halálokok általában életveszélyes sérülések voltak, de vízbe-
fulladás is történt. A balesetek között sokszor találkozhatunk különbözı 
csonttörésekkel (kéz, láb), sérv kialakulásával vagy szemsérüléssel. Egy 
esetben szándékos balesetet okoztak: „1910. január 18-án a bányában ….. 
verekedett, eközben társai a vagonnal ujját teljesen levágták; bőnvádi felje-
lentés megtétetett.” 

Az elemzésben utoljára a „feketelista” következik, amely azoknak a 
munkásoknak a névsorát tartalmazza, akiket többé nem vehetnek fel (23 fı). 
A néven és az elbocsátás okának megjelölésén kívül általában más adat nem 
szerepel a naplóban. A leggyakrabban a következıket olvashatjuk: részeg-
ség, fenyegetés, gorombáskodás, munkamegtagadás, munkaelhagyás, dina-
mitlopás, illetve a bányaszállításban alkalmazott ló bántalmazása. Ezek 
mind olyan tényezık, amelyek veszélyeztethetik a munkás és társai életét, 
testi épségét, illetve a termelés biztonságát, és felmondás nélküli elbocsátást 
vontak maguk után. A bányamunka önmagában is sok veszéllyel járt, amit a 
felelıtlen viselkedés még tovább fokozott. 

A napló elemzését különbözı okok miatt nem tudtam teljes körően el-
végezni, további feldolgozása számos lehetıséget rejt még magában. Más 
jellegő forrásokkal való összevetése újabb információkat nyújthat a 
rudabányai bányászok társadalmáról a Borsodi Bányatársulat fennállásának 
(1880–1927) idıszakából. 

 
Papp Andrea 

történész muzeológus 
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Aggtelek  1 Hangács  3 Novaj*  4 
Alsószuha  2 Hámor  1 Ostoros*  1 
Alsótelekes 44 Hejıcsaba  2 Perkupa  3 
Alsózsolca  3 Igrici  1 Rudabánya 184 
Andornak*  1 (Sajó)Ivánka  1 Sajógalgóc  1 
(Bükk)Aranyos  1 Jákfalva 14 Sajókazinc  58 
Arló  1 Kacolabánya  1 Sajókaza  4 
(Sajó)Bábony  1 Kács  3 Sajókeresztúr  1 
Balajt  2 Keresztespüspöki  4 Sajólád  1 
Barcika 34 K(eresztes)Nyárád  2 Sajószentpéter  2 
Bánfalva  1 Királd  3 Sajóvadna  4 
Boldva  1 Királykút  1 Sajóvámos  3 
Borsod  2 Kisgyır  1 Sajóvárkony  1 
Cserépváralja  1 Kistálya*  4 Sajóvelezd  1 
Damak  2 Kurityán  9 Szakácsi  1 
Diósgyır  3 Martonyi  3 Szalonna  6 
Disznóshorváti 10 Mályi  1 Szendrı  57 
Dövény  7 Mályinka  1 Szendrılád  4 
Edelény  5 Meszes  1 Szihalom  1 
Egerfarmos  1 Mezıcsát  4 Szilvás(várad)*  1 
Finke  3 Mezıkeresztes  4 (Borsod)Szirák  1 
Felsıkelecsény  9 Mezıkövesd  1 Szuhakálló  29 
Felsınyárád 19 Mezınyárád  3 Szuhogy 114 
Felsıtelekes 79 Miskolc  8 Tibolddaróc  10 
Felsızsolca  1 Múcsony  4 Tiszakeszi  1 
Gelej  1 Nagycsécs  3 Tiszatarján  1 
Görömböly  2 Nemesbikk  1 Ziliz  1 
    ÖSSZESEN 816 

* A csillaggal jelzett települések ma már Heves megyéhez tartoznak. 

 

1. táblázat  

A Borsod megyében születettek településenkénti megoszlása 
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