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     1956. szeptember 3-án a VI. Bányásznapon megnyílt Rudabányán ha-
zánk első bányászati-helytörténeti gyűjteménye. E kicsiny, de elsősége, 
valamint Rudabánya történetének és bányászatának gazdagsága miatt 
jelentős gyűjtemény s egyben kiállítás létrejöttének körülményeit, anya-
gát s ennek összegyűjtési módját, valamint rendezését érdemes részlete-
sen ismertetni. Ez az ismertetés azért lesz hasznos, mert hasonló gyűjte-
mények összeszedésénél, rendezésénél az itt tapasztaltak és a tapasztala-
tokból leszűrt eredmények jól felhasználhatók.  
     A gyűjtemény kialakulásánál több irányból egyszerre induló kezde-
ményezések játszották a döntő szerepet.  
     Már az 1955. évi Bányásznapra összeállítottak a bányászati emlékei-
nek lelkes gyűjtői egy szerény kis kiállítást. Ebben azokat a tárgyi és írá-
sos emlékeket (régi szerszámok, néhány irat) valamint azt a kis ásvány-
gyűjteményt állították ki, amelyet addig a bányaüzem különböző irodái-
ban őriztek. Ez a nagy lelkesedéssel összeszedett anyag az alapja a mai 
gyűjteménynek is. 
     Ugyanekkor kezdtek a rudabányai nagyüzemi bányászat megindulása 
75. évfordulójának megünneplésére tervbe vett monográfia szerkesztési 
és anyaggyűjtési munkálatait is. Ezek a munkák több kutató figyelmét 
fordították az egykor híres bányaváros középkori és újkori története és e 
történet írásos forrásai felé. Újra feldolgozták a megmaradt középkori és 
újabbkori műemlékeket is. 
 

                                                 
∗ A tanulmány – múzeumunk születésének legfontosabb dokumentuma – eredeti-

leg a Múzeumi Híradó 1956. évi évfolyamának 151-154. oldalán jelent meg. A 
szerző akkor a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt. (A szerk.) 
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     Ezzel a munkával egyidőben s vele némileg kapcsolatosan a Magyar 
Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum feladatul tűzte ki a Rudabányán elő-
került – hazánkban szinte példátlan – középkori bányarészek megmenté-
sét, lefényképezését. A munka a Nemzeti Múzeumban és a miskolci Her-
man Ottó Múzeumban eddig is őrzött rudabányai középkori emlékanya-
got (XIV. századi ezüst pecsétlő, bányász és kovácsszerszámok, agyag-
mécsesek) egészítette ki hiteles megfigyelésekkel s új leletanyaggal. 
     A társadalmi kezdeményezés és a tudományos érdeklődés ilyen sze-
rencsés találkozása olyan feltételeket teremtett amelyek mérlegelésével 
már ez év elején a Nemzeti Múzeum megbízásából végzett leletmentési 
munkák során kialakult az a vélemény, hogy az előző évben összeállított 
helytörténeti gyűjteményt új anyaggyűjtéssel kell kibővíteni és szakszerű 
összeállítással újra kell rendezni. 
     Az újrarendezési munkák anyagi alapfeltételeit a Rudabányai Vasérc-
bánya Vezetősége biztosította. Az anyaggyűjtés és rendezés munkáira e 
sorok írója vállalkozott, viszonzásul azért a sok támogatásért, mellyel a 
bánya vezetősége a Nemzeti Múzeum régészeti leletmentési munkálatait 
segítette. A gyűjteményi létrehozó erők ismertetése után érdemes röviden 
végigpillantani azon, hogyan gyűlt össze az anyag. 
     Itt különösen nagy szerepet játszott a helyi erők segítsége, amelyet 
elsősorban az újkori emlékanyag összegyűjtésénél használtunk ki. Az 
alapot alkotó kis gyűjtemény kiegészítésére elsősorban a bányaüzem iro-
dáit, raktárait néztük végig anyaggyűjtés szempontjából. Ezekben a bá-
nyáról a századfordulón készített fényképeket, XIX. századi térképeket 
(fektetési térképek) gyűjtöttünk össze. A tárgyi anyag is gyarapodott. Ta-
láltunk bányászszerszámokat, blaskákat s még egy harmincas években 
készült sárgaréz bányászjelvényt is, melyet régen a bányásztemetésekkor 
vittek a bányászmenet élén. 
     De a bányaüzem irodáiból gyűjtöttünk a legújabb kor történetére vo-
natkozó tárgyi emlékanyagot is. Így például az üzem 1948-ban kapott 
„kiváló vállalat”-i vörös zászlaját, valamint élüzemi kitüntető okleveleket 
s ezen kívül számos fényképet. 
     Szépen gyarapodott az írásos dokumentációs anyag is ebből a gyűj-
tésből. Régi munkakönyveket, cégjelzéses papírokat szedtünk össze a 
bánya újabbkori történetének különböző korszakaiból. Találtunk még ré-
gi üzleti leveleket, beszámolókat és jegyzőkönyveket is – bár a levéltári 
anyag értékesebb része már a miskolci megyei levéltárban van. Néhány 
nagyobb és fontos írásos dokumentumot, mint pl. a pörkölő munkásainak 
létszámkönyvét vagy a környék 1869-ben készült nagy térképét nagysá-
guk miatt nem is tudtuk kiállítani. 
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     Nem kisebb anyag gyűlt össze a gyűjteményért lelkesedő bányászok-
tól, mérnököktől, régi bányászcsaládok ivadékaitól. Többen adományoz-
tak régi bányászlámpásokat. Kaptunk régi fényképeket, valamint többfaj-
ta társpénztári tagsági könyvet. Sok bányarendtartást gyűjtöttünk. A gyűj-
teménynek ajándékozták a középkori templom egyik mérműves ablaká-
ban talált XVII-XVIII. századi ablaküveg szemet és a templom régi pad-
lójából egy padlótéglát. Többen ajándékoztak az ásvány és kőzetgyűjte-
ményhez is. 
     A Magyar Nemzeti Múzeum az ezüst pecsétlő lenyomatát és fényké-
peit, a rudabányai műemlékekről készült fényképfelvételeket, oklevélmá-
solatokat és fotókópiákat adományozott a gyűjteménynek. Az év elején 
végzett leletmentésen talált tárgyak közül néhányat a múzeum konzervál-
tatott s ezeket is a gyűjtemény kapta a leletmentésen készült fényképfel-
vételekkel együtt.  
     Az így jelentősen meggyarapodott anyag számára őrzési helyet a 
rudabányai Petőfi Sándor Művelődési Házban kaptunk, ahol kiállítás 
formájában rendszereztük. A Művelődési Ház földszinti előcsarnokából 
nyíló helyiségben levő kiállítás szerkezete és felépítése a következő. 
     A nagyjából négyzet alaprajzú helyiséget az alábbiak szerint rendez-
tük be: 
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     Három falán, alul szögvas tartókba erősített üvegből készítettünk 4-4 
falitárlót. Függönyös üvegfal ablaka elé üveggel fedett asztalt helyez-
tünk, a közepére két asztaltárlóba került az ásványtani anyag. A tárlók 
előtt kordon húzódik, melynek tartórúdjait alul nehéz, feketére festett 
csillekerekekbe erősítették. A fal csontszínű, a tárlók vas alkatrészei, va-
lamint az ajtó és ablak fehérre vannak festve. A tárlókba kiállított felira-
tokat, térképeket lecsiszolt, természetes színű falamez (furnír) lapokra 
írtuk és rajzoltuk; ugyanilyen lapokra ragasztottuk a kiállított képek, fo-
tókópiák nagy részét is. A feliratok, rajzok és térképek színe barna. 
     A bejárattól balra eső négy tárlóban Rudabánya középkori történetét 
mutattuk be. Az elsőben rövid összefoglaló felirat mondja el a város kö-
zépkori történetét. E felirat alatt a XIV. századi ezüst pecsétlő lenyomatát 
s fényképeit állítottuk ki, egy XVI. századi térképrészlettel együtt, me-
lyen Rudabánya is szerepel. A tárló aljára egy, a környéken előkerült kő-
balta töredékét tettük, utalva a történeti előzményekre. A második tárló 
középpontjában egy XVI. századi jobbágynévsort helyeztünk, melyet ko-
rabeli iparosábrázolások illusztrálnak és egészítenek ki. Ebben a tárlóban 
van a várost és bíráit először említő XIV. századi oklevél másolata. A 
tárló aljára itt egy XV. századi vascsákány került. A harmadik tárlóban a 
XIV-XV. századi templomot és emlékeit ismertetjük. Alaprajza és fény-
képek mellett a tárló aljában XVII-XVIII. századi üvegablak-szem és 
padlótégla vannak benne. A negyedik tárlóban a középkori Rudabánya 
ezüst és rézbányászatáról megmaradt okleveles forrásokat mutattunk be a 
felső-magyarországi bányavárosok térképével együtt. A tárló aljában az 
itt talált réz, ezüst és ólomérceket állítottak ki.  
     A négy tárló anyaga főleg írásos és fényképes dokumentáció. A ajtó-
val szemben fekvő fal négy tárlójában és a hozzákapcsolódó fali fülkében 
igen értékes XIV-XVI. századi bányászati tárgyi anyag van. 
     Itt az első tárlóban a fejtés középkori szerszámait mutattuk be. Ékek 
és kalapácsok mellett csákányokat s a Rudabányán előkerült bányarészek 
rajzait helyeztük itt el. A tárló aljában XVIII. századi csákányt és éket 
különítettünk el a középkori anyagtól. A másodi tárló a középkori bánya-
szállítás tárgyi emlékeinek jutott: fateknő, falapátok, valamint eredeti fa-
nyéllel együtt megmaradt csákányok. Használatukat XVII. századi képek 
magyarázzák. A harmadik tárlóban a XIV-XVI. századi bányavilágítás 
emlékeit gyűjtöttük össze. Cserép bányamécsesek, fáklyadarabok, szük-
ségmécsesek vannak itt. A tárló aljában ivópohár töredéket, középkori 
bányarészben előkerült bőrdarabokat helyeztünk. E fal negyedik tárlójába 
a középkori kohászat megmaradt emlékei kerültek. XIV. századi vascipó, 
fújtató csővég és salakveretek Rudabányáról és környékéről. A tárló al-
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ján kiállított XIX. századi fektetési térkép és salakdarabok mutatják azt 
is, hogy az egész bányavidék salak-halmokra épült.  
     E fal folytatásába eső kis fülkében egy középkori aknából előkerült 
alig 20 cm széles falétrát, valamint támfapárt és főtefát állítottunk fel. Itt 
az akna falra festett gerenda szerkezetével igyekeztünk az eredeti hangu-
latát visszaadni.  
     Az ismertetett két fal tárlói felett Agricola XVI. századi munkájából 
kinagyított képsorozat mutatja be a középkori bányászatot, s egyben ma-
gyarázza a kiállított leletanyagot is. A képsorozaton a varázsvesszős érc-
kutatástól elkezdve a fejtési, szállítási és világítási módokat láthatjuk. 
     A XVIII. században földműves állattenyésztő faluvá alakult Ruda-
bánya történetét az ablak előtti asztalon mutatjuk be. Itt a történeti össze-
foglaló szövege után a falu költő szülöttének Gvadányi Józsefnek életét 
és műveit ismertettük, majd a református templom híres XVIII. századi 
festett famennyezetét. Az üveglapokkal befedett asztal végén a XIX. szá-
zad második felének emlékeiből a bányatelkek fektetési térképeiből, első 
irataiból állítottunk ki néhányat, hogy a látogatót átvezessük a XIX-XX. 
század anyagához. 
      A legújabbkori történetet bemutató jobboldali falon négy tárlóban 
osztottuk szét az anyagot. Az első kettő a XIX. század végéről és a XX. 
század első feléről megmaradt emlékeket tartalmazza. Az első tárlóban a 
bánya történetét leíró táblához korabeli iratokat, bányarendészeti sza-
bályzatokat, régi bányarészek fényképei állítottuk ki. Itt vannak az ezred-
éves kiállításon szerzett érmek és oklevelek. A második tárlóba viszont a 
munkásokra és szociális helyzetükre vonatkozó anyag került.  Munka-
könyvek, társpénztári tagkönyvek, blaskák és blaskaverőtövek mellet a 
bányásztelepülés látképe és XIX. századi bányászmécsesek alkotják e 
tárló anyagát. Itt állítottuk ki a Rudabányáról írott századeleji munkák 
néhányának fotókópiáját. A tárlóaljába barnavasérc darabot helyeztünk, 
jelezve, hogy e kor már elsősorban ezt bányászta. A bánya felszabadulás 
utáni történetét bemutató harmadik tárlóban élüzemi oklevél s vörös ki-
tüntető zászló az uralkodó anyag. A bányában folyó gépesített munkát 
fényképeken mutattuk be, s e tárlóba nagyobb mennyiségben szerepelnek 
a Rudabányáról írott legújabb geológiai bányászatai munkák, újságcik-
kek Ez mintegy előkészíti az utolsó, negyedik tárlót, melyben a Ruda-
bánya jövőjét mutató dokumentációs anyagot igyekeztünk összegyűjteni. 
Az épülő dúsító mű fényképei a dúsító műszaki berendezésének vázlatos 
tervei és az építkezéshez készített tudományos munkák teszik ki e tárló 
anyagát. Aljára pátvasérc darabokat helyeztünk, jelezve, hogy a jövő erre 
épül.  
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     E fal tárlói fölé – folytatva a középkori képsort – a múlt század végén 
s e század elején a bányáról valamint a pörkölőről készített fényképeket 
helyeztük el.       
     A talán kissé hosszúra nyúlt beszámolót azért írtam meg, mert a gyűj-
temény kialakulása és rendezése olyan tanulságokat szolgáltatott, ame-
lyeket másutt is fel lehet használni. 
     Napjainkban számos helytörténeti gyűjtemény (helytelenül múzeum-
nak nevezik őket) keletkezik. Ezek létrejötte és létesítése indokolt, azon-
ban hatásuk és munkájuk csak akkor lesz eredményes, ha a helyi erők 
gyűjtőkészsége és támogatása úgy párosul a tudományos rendezéssel és 
rendszerezéssel, ahogyan Rudabányán történt. Ezt csak úgy lehet elérni, 
ha a helyi kezdeményezők által megteremtett anyagi és tárgyi lehetősé-
gek alapján múzeumok tudományos dolgozói végzik el a munkát. A 
rudabányai példa csak alátámasztotta kisvárdai, nyírbátori, nagyvázsonyi 
hasonló tapasztalatainkat. 
     A gyűjtemény jövőjéről kell még néhány szóban megemlékezni. Úgy 
gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Adattára által védett gyűj-
teménnyé kellene nyilvánítani. A védett gyűjtemény gondját elsősorban a 
bánya vezetősége, a művelődési otthon és a miskolci múzeum viselné. 
Gyarapodása biztosítva van. Már a rendezés közben adományoztak újabb 
tárgyakat az érdeklődők, például bányászmécseseket. Az így összegyűlő 
esetleg felesleges emlékanyagból a Magyar Nemzeti Múzeum és a mis-
kolci múzeum gyűjteményét is lehetne gyarapítani. De bővülhet az em-
lékanyag az ezutáni régészeti leletmentések eredményeiből is. 
     A gyűjtemény gyarapodását is szolgálhatják az anyag alapján megin-
duló tudományos kutatások. Az összegyűjtött anyag számos olyan kér-
dést vet fel, melyek feldolgozása a már nyomdában levő Rudabánya mo-
nográfiát is gazdagítaná. Így például a bánya egyik mérnöke a rudabá-
nyai anyagvizsgáló laboratóriumok történetét írja meg. Felvetődött a 
pörkölőmunkások létszámkönyvének tudományos feldolgozása is. 
     Így jött létre a rudabányai helytörténeti gyűjtemény. Létrejöttének leg-
fontosabb tényezője – sem mértékkel mérni, sem pontosan körülírni nem 
lehet – az ügy iránt érzett lelkesedés és szeretet volt, melyet néhány aka-
dékoskodó és rosszindulatú hang sem tudott megzavarni. Ez a lelkesedés 
pedig a haza, szülőföld, munkahely szeretetéből eredt. Erre akar a gyűj-
temény és a kiállítás is tanítani. 
 

 


