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Régi bányák és kohók 
Rudabánya környékén

Kb. 7-8 ezer éves, kemény vastartalmú kõzetbõl pattintott 
bányászél Rudabányáról. A termésréz fejtésére szolgált.

14-15. századi bányászszerszámok Rudabányáról

Részlet a rudabányai Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum 
föld alatti kiállításából

A rudabányai vasércpörkölõ látképe 1900 körül. 

Rudabánya 14. századi várospecsétje, 
bányásszerszámok és kalapács ábrázolásával. Középen 
Szent Miklós püspök, a helyi templom védõszentje. 
A pecsét körirata: Sigillum civitatis Rudae, vagyis Ruda 
város pecsétje

Rudabánya 14. századi eredetû, 
többször átépített református temploma
Belsejében a középkorból freskótöredékek és két sírkõ, 
a 18. századból festett famennyezet és berendezések láthatók. 
Híres vasajtaját (14.sz.) a miskolci múzeum õrzi, a helyszínen 
mûanyagból készült másolata tekinthetõ meg.

A rudabányai vasércbánya látképe az 1920-as években

Telkibánya, múzeumTelkibánya, református templom

A rudabányai vasércbánya világhírû lelete a 
Rudapithecus hungaricus nevû, 10 millió évvel ezelõtt 
élt õsmajom, amely az emberré válás fontos korai 
láncszeme. Azóta 200 fog, koponya és csontmaradvány 
került elõ az ásatások során.
A képen a legépebb, 1999-ben feltárt koponya, „Gabi” 
látható

-
-  

 Miskolctól 27 km-re északra fekvõ Rudabánya, pontosabban a községtõl A északkeletre húzódó kicsiny Rudabányai-hegység hazánk, de talán egész 
Európa egyik legrégibb bányahelye. Másodlagosan keletkezett rézásványokat 
is rejtõ üledékes vasérctelepe eredetileg több helyen a felszínre bukkant, így 
már a vidék elsõ lakói rátaláltak, és megkezdték kiaknázását, hasznosítását. 

Az õskõkor embere az eszközkészítéshez szükséges nyersanyagot (például 
kvarcporfirt) és kultikus célokra nélkülözhetetlen, a vastartalmú kõzetek 
mállásából származó vörös festékföldet „termelt”. 

Az újkõkori népesség felismerte az itt könnyen hozzáférhetõ és nagy 
mennyiségben elõforduló termésréz alakíthatóságát, elõnyös tulajdonságait, 
és ebbõl az „istenadta” fémbõl már Kr. e. 5500 táján árakat, tûket kalapált, más 
rézásványokból pedig (azurit, malachit) ékszereket csiszolt. A legkorszerûbb 
eszközökkel végzett újabb vizsgálatok kimutatták, amit eddig csak 
feltételeztek, hogy a Kárpát-medencében elõkerült korai rézleletek egy 
részének alapanyaga Rudabányáról származott! 

A réz- és bronzkorban szintén termésrezet bányásztak, egyre nagyobb 
mennyiségben. 

A hatalmas vasércelõfordulás elsõ hasznosítói valószínûleg a szkíták, majd 
közvetlenül utánuk a kelták voltak (Kr. e. 5-2. sz.) 

Kr. u. 6. sz. táján jelentek meg a vidéken a szlávok, akik évszázadokig mûvelték a vasérctelepet, és kis 
bucakemencéikben nyersvasat olvasztottak, nem csak Rudabányán, hanem a Sajó-Bódva köze több 
más pontján. A Ruda név is tõlük ered, jelentése az ószlávban ’érc, vasérc’. Eleinte csak a bányára 
vonatkozhatott, késõbb azonban átvitték e nevet az érclelõhely szomszédságában kialakult Árpád-kori 
településre, amelynek elsõ okleveles említése 1299-bõl ismeretes. 

A rudabányai bányászat virágkora a 14-15. századra esett, amikor is gazdag réz- és ezüsttartalmú 
ólomérc-bányái révén hamar városi rangra emelkedett a helység. 1487-ben Kassán hozták létre a felsõ-
magyarországi bányavárosok (Gölnicbánya, Szomolnok, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó és 
Igló) szövetségét. Napjainkig fennmaradt a bányászszerszámokat ábrázoló 14. sz.-i ezüst várospecsét 
(az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona), valamint a kora- és késõgótikus elemeket egyaránt 
õrzõ – a törökdúlás során harmadára csonkult – református templom. 

A 16. sz.-ban részben az érckészletek, és ezáltal a jövedelmezõség csökkenése, részben a törökdúlás 
miatt hirtelen hanyatlásnak indult a termelés, a virágzó bányaváros néhány évtized alatt jobbágyfaluvá 
süllyedt. Ezt követõen több mint három évszázadig csak idõnként folyt itt jelentéktelen bányászati 
tevékenység, illetve kutatás (pl. a Gvadányi-család rézbányászata a 17-18. sz. fordulóján, a bükki 
vashámor-tulajdonosok érctermelése a 18. sz. derekán). 

1880-tól 1985-ig külszíni nagyüzemû, intenzív vasércbányászatáról volt nevezetes a község. Az utolsó 
évtizedekben korszerûsítették az ércdúsító eljárást, mágnesezõ pörkölést és szétválasztást alkalmaztak. A 
trianoni határrendezés következtében ez az egy vasércbányája maradt az országnak, a hazai 
szükségletnek mintegy 5-6 %-át elégítette ki az 1970-es években.

Napjainkban gipszet fejtenek a közeli Alsótelekes határában, õrizve a bányászat évezredekre visszanyúló 
hagyományát. Rudabányán, a volt vasércdúsító üzem helyén létesített égetõmûben a nyers gipszkõbõl 
finomgipszet állítanak elõ.

A Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum széleskörû értékes információval szolgál 
a környék gazdag örökségérõl, ahol több mint 250 bányászati és technikatörténeti emléket, 
900 ásványt, jelentõs archívumot õriznek. Könyvtára 4000 kötetbõl áll. Állandó kiállítás: A 
magyar érc- és ásványbányászat története; Magyarország ásványai; Egy régi bányamûhely 
szerszámai; Szabadtéri kiállítás. 
(Címe: 3733 Rudabánya, Petõfi utca 24.; Telefon: /48/ 353-151)

Itt kell megemlékezni a másik, jelenleg is hazánk területén lévõ egykori bányavárosról, Telkibányáról, 
amelynek Ipartörténeti Gyûjteménye szintén a Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
részeként mûködik. 

1270-ben már ismert, mint a fûzéri vár tartozéka. Károly Róbert király idejében, 1341-ben már mint 
bánya ismeretes ”Teluky” néven. Bányáiban aranyat, ezüstöt bányásztak.

A 14-15. században a magyarországi nemesfémbányászat egyik központja volt az akkor városi rangú 
aranygombos Telkibánya. 

A gyûjteménynek helyt adó épület ipartörténeti jelentõsége, hogy 1825 és 1906 között itt 
mûködött az egyik elsõ keménycserép-gyár. Az állandó kiállítás bemutatja: Telkibánya 
nemesfém-, a Tokaj-Hegyalja ásványbányászati és a Zempléni-hegység erdészeti emlékeit, 
valamint az egykori keménycserép-gyárat és termékeit, amelyekkel a paraszti lakásokat 
díszítették. (Cím: 3896 Telkibánya, Múzeum utca 34.; Telefon: /46/ 388-502)

Rudabányácska neve is jól ismert volt 14. századi felvidéki aranybányászok körében. 1950-ben tárták fel 
az egykori bányamûveleteket. 1974 nyarán diákok megfelelõ szakvezetéssel folytatták a múlt kutatását. A 
feltárás után az egyes részeket az évszázados törmeléktõl megtisztították, a bejáratot biztosították és 
újjáépítették.

A vaskohászat nagyipari elterjedését – a megfelelõ vasérc meglétén túl – döntõen a kõszén, majd az 
ebbõl gyártott koksz használata tette lehetõvé, így a szénbányászat nélkülözhetetlen kísérõ szakmája volt 
az iparszerû vasgyártásnak. A Vaskultúra Európai Útján tehát elsõsorban még e szakmát mûvelõkrõl kell 
megemlékezni, és ahol lehet technikatörténeti örökségüket bemutatni. A szénbányászat szakmatörténeti 
hagyatékának ápolásáról itt megyénkben az alábbi példák, emlékhelyek tanúskodnak:
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