
 

 
Hadobás Sándor 

 
A SZÜLİFÖLD VONZÁSÁBAN 

 

Válogatott írások 

 
 
 

 
 
 
 

Edelény – Rudabánya 
2 0 0 3 



 
Hadobás Sándor 

A szülıföld 
vonzásában 
Válogatott írások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2003





 
 
 

Hadobás Sándor 
 

A SZÜLİFÖLD 
 

VONZÁSÁBAN 
 
 

Válogatott írások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edelény – Rudabánya 

2003 



Edelényi Füzetek 31. 
 

Az edelényi Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum,  
valamint 

a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum közös kiadása. 
 
 

Szerkesztette: 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
Technikai munkatárs: 

SLEZSÁK ZSOLT 
 

Szöveggondozás: 
DR. M. TAKÁCS LAJOS 

 
A borítón: 

A rudabányai vasércbánya kórháza 
(Akvarell, Preszly, 1939) 

A rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum győjteményében) 
 
 

HU ISSN 0238-1842 
ISBN 963 210 359 9 

 
Felelıs kiadó: 

HADOBÁS PÁL 
az edelényi Mővelıdési Központ, Könyvtár  

és Múzeum igazgatója 
 

Készült az edelényi Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum  
számítógépes szövegszerkesztıjén 2003-ban. 

3780 Edelény, István király útja 49. 
Telefon: 48/525-080 

 
© MKKM, Edelény 

 
Nyomdai munkák: K-B Aktív Kft. Gyorsnyomda és 

Másolószolgálat, Miskolc. 
Felelıs vezetı: Kása Béla 



 5 

 
 
 
 
 

E l ı s z ó 
 

Némi aggodalommal bocsátom útjára e kis kötetet, húsz év szakirodalmi 
munkásságának a legjavát. Érdemesek-e a benne szereplı cikkek és tanulmá-
nyok arra, hogy ismét nyomdafestéket lássanak? Lesz-e olvasóközönségük? 
Speciális témáik felkeltik-e az érdeklıdést azokban, akik a könyvet a kezükbe 
veszik? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések merültek fel bennem, miközben a 
szerkesztésen dolgoztam. Végül is a megjelenés mellett döntöttem, mert csak 
így kaphatok választ kétségeimre. Van azonban egy másik, nyomósabb indo-
kom is a publikálás mellett. Az itt újból közölt írások többsége elsı alkalom-
mal kis példányszámú, nehezen hozzáférhetı kiadványokban látott napvilá-
got, ezért csak kevesen ismerhetik azokat. Így együtt, kötetbe rendezve talán 
szélesebb körhöz juthatnak el, és a kiadás helye révén ráadásul éppen ott, 
ahol a leginkább számot tarthatnak a figyelemre. 

Az anyagot három ciklusba csoportosítottam, címeik jelzik a területeket, 
amelyekkel a legszívesebben foglalkoztam. Ezek: a szülıföld, vagyis Ruda-
bánya és tágabb környéke, a Sajó-Bódva köze feltáratlan múltja, a föld-
tudományok néhány kevéssé ismert ágának (például a szpeleológia, azaz a 
barlangtan vagy a kutató expedíciók) története, és végül a hazai és külföldi 
könyvek. Térben (itthonról kiindulva Amerikától Norvégián át a Szentföldig) 
és idıben (az ıskortól napjainkig) is nagy utazásra hívom az olvasókat.  

A szövegeken az eredetiekhez képest sokat javítottam, csiszoltam, pon-
tosítottam, ügyelve arra, hogy nyelvi-stilisztikai szempontból minél elfogad-
hatóbbak legyenek. Ahol kellett, a tényeket, adatokat is kiigazítottam. Né-
hány helyen átfedések észlelhetık, amelyek a feldolgozott témák rokonsága, 
kapcsolódása miatt elkerülhetetlenek voltak. A képanyag technikai és terje-
delmi okok miatt általában csekélyebb lett. Az irodalmi hivatkozásokat és a 
jegyzeteket (ha vannak) nem egységesítettem, vagyis azok mindenütt az elsı 
közlésnél alkalmazott módon szerepelnek. 
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Köszönetet mondok a kiadóknak és a szerkesztıknek, akik az elmúlt két 
évtizedben az írásra buzdítottak, s alkalmasnak találták munkáimat a publiká-
lásra. Név szerint nem sorolhatom fel valamennyiüket, de a néhai dr. Balázs 
Dénest (1924-1994), a világhírő geográfust, és Székely Kingát, a hazai bar-
langok históriájának legjobb ismerıjét szeretném közülük kiemelni. Pártfogá-
suk, biztatásuk, a dolgozataimat illetı elismerı szavaik sokat jelentettek szá-
momra.  

Remélem, hogy e szerény válogatás hasznos és érdekes ismereteket nyújt 
mindazoknak, aki belelapoznak, és megtisztelnek azzal, hogy elolvassák. 

 

Rudabánya, 2003. május hó 

 
Hadobás Sándor 

 



 
 
 
 

A SZÜLİFÖLD VONZÁSÁBAN 
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A rudabányai bányászat évezredei 
 

Rudabánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Kazincbarcikától 15 km-
re északra található nagyközség. Lakóinak száma 3200 fı. Amint a neve is 
sejteti, múltja szorosan kapcsolódik a bányászathoz. Hírét elsısorban ennek a 
hol magasan szárnyaló, hol éppen csak vegetáló iparágnak köszönheti. De 
több más oka is van annak, hogy itthon és külföldön egyaránt tudnak róla. A 
paleontológia az emberré válás felé haladó, 8-10 millió évvel ezelıtt élt ıs-
majom, a Rudapithecus hungaricus (újabb nevén Dryopithecus brancoi) lelı-
helyeként ismeri. A mineralógusok gazdag, sok tekintetben egyedülálló ás-
ványtársulása miatt becsülik és keresik fel egész Európából. A mővészettör-
ténet több évszázad stílusjegyeit, alkotásait ırzı református templomát 
mondhatja magáénak. Az irodalomtudomány azért tartja számon, mert 1725-
ben itt született gróf Gvadányi József lovasgenerális, író, aki egy évszázadon 
át a legolvasottabb magyar szerzık közé tartozott. S végül, de nem utolsósor-
ban Rudabányán található az országos győjtıkörő Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum, amely a hajdan szebb napokat látott szakma honi históriájával is-
merteti meg a látogatókat a legrégibb idıktıl napjainkig. Sorolhatnánk még a 
példákat, de talán ennyi is elegendı annak érzékeltetésére, hogy a település 
milyen sok kultúrtörténeti érdekességgel rendelkezik 

A következı oldalakon a bányászat szemszögébıl mutatjuk be a község 
és közvetlen környéke távoli múltba veszı, érdekes és változatos történetét. 
Nem is tehetnénk másként, hiszen itt minden ehhez az ısi mesterséghez kap-
csolódott, még olyan dolgok, események is, amelyek látszólag távol álltak tı-
le. Munkánk során fıként arra a gazdag irodalomra támaszkodtunk, amely 
Rudabányáról az elmúlt 150 évben, Fényes Elek 1851-ben megjelent Ma-
gyarország geographiai szótára címő könyve óta napvilágot látott. Néhány 
esetben mostanáig még nem publikált kéziratokat és kutatási eredményeket is 
felhasználtunk rövid összefoglalásunkhoz. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 
kezdetekre, abból a meggondolásból, hogy ez különös érdeklıdésre tarthat 
számot. Ugyancsak nagyobb teret szenteltünk a középkornak, mert erre az 
idıszakra esett a település és a bányászat elsı virágkora. A dokumentumok-
ban viszonylag gazdag utolsó 300 év sok-sok említésre méltó eseménye kö-
zül csak azokat emeltük ki, amelyek valamilyen okból fontosak, érdekesek 
voltak. Fokozottan érvényes ez a nagyüzemi vasércbányászat mozgalmas 
idıszakára.  
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Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Rudabánya, pontosabban a tıle északke-
letre húzódó kicsiny Rudabányai-hegység nem csupán hazánk, hanem egész 
Európa egyik legrégibb bányahelye. Ezt annak köszönheti, hogy másodlagos 
rézásványokat is tartalmazó, hidrotermás metaszomatózis útján keletkezett és 
a hegységképzı mozgások hatására kiemelkedett vasérctelepe az elıfordulás 
több pontján – valószínőleg a községhez legközelebb esı délnyugati végén, a 
Kápolna-hegyen és központi, legmagasabb részén, a Villanytetı környékén – 
a sokmillió éves lepusztulási folyamat következtében a felszínre bukkant. A 
terület eredeti felszínét gyökeresen átalakító külszíni termelés megindulása, 
illetve kiteljesedése elıtt itt járt szakemberek is szólnak errıl a kedvezı 
adottságról (Guckler Gy., 1882; Edvi Illés A., 1900). A meredek hegyolda-
lakba vájódott vízmosások szintén több helyen feltárhatták a csekély földré-
teg által fedett érctesteket. Az e tájon megjelent elsı embereknek így keres-
niük sem kellett a lelıhelyet, szinte belebotlottak a hatalmas vörös, barna és 
fekete sziklák alakjában megjelenı vasércbe és a repedéseit kitöltı, illetve a 
mállás következtében a felszínen szanaszét heverı élénk színő rézásvá-
nyokba. Nem kétséges, hogy azonnal megkezdték a szükségleteiknek megfe-
lelı és technikai lehetıségeik által elérhetı nyersanyagok kiaknázását. Kez-
detlegességük ellenére ezek a tevékenységek már a korai bányászati mő-
veletek körébe sorolhatók. (Nemhiába mondják tehát, hogy a bányászat a leg-
régibb mesterség.) Az ısidıkben megindult folyamat népenként és koronként 
változva, fejlıdve és olykor törvényszerően visszaesve egészen napjainkig 
tart. Vagyis amióta emberek élnek ezen a vidéken, kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal mindig folyt valamilyen szintő bányászkodás a Rudabányai-hegy-
ségben. Kevés hely büszkélkedhet ezzel a világon! 

Nehéz helyzetbe kerülünk, amikor az ıskıkortól a korai középkorig ter-
jedı, talán százezer évnél is hosszabb idıszak bányászatáról kívánunk szólni. 
A késıbbi, mind nagyobb területet elfoglaló és egyre intenzívebb termelés, 
különösen a modern kori külszíni fejtés ugyanis jórészt eltüntette, megsem-
misítette az ısi munkálatok nyomait, tárgyi emlékeit. Konkrét bizonyítékok 
híján ezért többnyire csak feltételezésekbe, találgatásokba bocsátkozhatunk, 
legfeljebb a régészeti leleteket hívhatjuk segítségül vagy kézenfekvı hazai és 
külföldi párhuzamokat kereshetünk. Mindez körültekintésre, megfelelı óva-
tosságra inti a kutatót. 

Mi az, amit a kezdetekrıl biztosan állíthatunk? Vitathatatlan, hogy a kör-
nyék hozzáférhetı és erre alkalmas kızeteit már a paleolit kor (a kezdetektıl 
a Kr. e. 8000-ig terjedı idıszak) embere eszközkészítésre használta. Elıbb 
csak összegyőjtögette az útjába kerülı, szerszámként alkalmazható kıdarabo-
kat, majd a legjobbnak bizonyuló anyagokat tudatosan kereste, letördelte és 
formálta. E tekintetben a Telekes-tetın felszínre bukkanó kvarcporfír, vala-
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mint a több helyen megtalálható tengeri üledékes kızetek jöhetnek szóba. Bár 
ezek a megmunkálás szempontjából nem olyan kedvezı tulajdonságúak, mint 
amilyenek például a közeli Bükk-hegység ıskori leleteibıl ismeretesek, de 
helyi felhasználásuk valószínősíthetı. Joggal feltételezhetjük továbbá, hogy 
már a legkorábbi idıkben megtalálták és kultikus célokra „termelték” a vas-
tartalmú kızetek mállásából származó, különbözı árnyalatú vörös festékföl-
deket. Ezekhez minden különösebb nehézség nélkül nagy mennyiségben hoz-
zájuthattak, s amint a körülbelül 40 ezer évesre becsült lovasi vörös festékbá-
nya példája mutatja, fontos és szélesebb körre kiterjedı szükségleteket elégí-
tettek ki (Vértes L., 1969). Két, viszonylag puha rézásvány, a zöld malachit 
és a kék azurit festékpor, esetleg egyszerőbb ékszerek készítésére lehetett al-
kalmas. Ennyiben merülhetett ki az ıskıkor emberének bányászati tevékeny-
sége Rudabánya környékén, bár az errıl tanúskodó leletek még hiányoznak. 

A neolitikumban (Kr. e. 5500-3400) a csiszolt kıszerszámok készítésé-
hez a célnak megfelelı helyi nyersanyagokat is használhattak. Rudabányán 
és környékén több kıbalta-leletrıl tudunk, amelyek a 20. századi nagy épít-
kezések földmunkái során kerültek napvilágra. Nagy részük sajnos nem jutott 
múzeumba, hanem elkallódott vagy magángyőjteményekben rejtızködik. Az 
újkıkor emberének találmánya a cserépedény-készítés. Mivel vidékünkön 
sokfelé található égetésre alkalmas agyag, feltehetı, hogy itt is mőködtek a 
bükki kultúra vonaldíszes kerámiáit készítı fazekasok. E mőveltség népének 
legnagyobb telepét a Rudabányától 18 km-re délkeletre levı, ma Edelényhez 
tartozó Borsod-Derékegyházán ásták ki a régészek. Jelentıs lelıhelyük to-
vábbá az aggteleki Baradla-barlang és bejárati elıtere. A megfelelı nyers-
anyag feltárása és az agyaggödrökbıl való kitermelése szintén a bányászat el-
sı megnyilvánulásai közé sorolható. Egyébként a késıbbi korokban is bıven 
találunk példát Rudabányán a helyi agyag felhasználására, sokszor éppen a 
bányászathoz kapcsolódóan, egészen a 20. századig.  

A neolitikumban lép a történelem színpadára az ıskori rudabányai bá-
nyászat legfontosabb, eddig még nem említett nyersanyaga, a termésréz. Ez 
az „istenadta” fém különleges helyet foglal el a metallurgia múltjában. Mivel 
tiszta, elemi állapotban található, olvasztás, kohósítás nélkül, közvetlenül is 
felhasználható. Ez a sajátos tulajdonsága tette lehetıvé, hogy igen korán, még 
az ércekbıl történı fémelıállítás kialakulása elıtt megismerje és felhasználja 
az ember. Bár a réz a legnagyobb mennyiségben elıforduló termésfém, de vi-
szonylag kevés hely volt Európában, ahol a felszínen, és ráadásul huzamo-
sabb termelést biztosító tömegben bukkanhattak rá távoli elıdeink. Egy ilyen 
réztelep több tízezer négyzetkilométeres terület számára biztosíthatta a ki-
zárólagos hozzáférési lehetıséget. Közéjük számíthatjuk Rudabányát is. Nem 
ismerünk a Kárpát-medencében ennél gazdagabb és a korai kiaknázás szem-
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Termésréz bányászatára szolgáló pattintott 
kıék az újkıkorbıl 

pontjából kedvezıbb adottságú termésréz-elıfordulást! Ezt az állítást tá-
masztja alá a német F. E. Brückmann 1727-bıl származó információja, mi-
szerint az itteni ércbánya egész Magyarországon a legbıvebben szolgáltatja a 
rézásványokat, pedig a termésréz jelentıs részét elızıleg már kitermelték, és 
a Felvidék, valamint Erdély bányászata még javában virágzott (Brückmann, 
1727). 

A régészeti leletek tanúsága szerint a réz felhasználása a Kárpátok öve-
zetében az újkıkorban, Kr. e. 5800-5200 táján kezdıdött. A rezet és rézásvá-
nyokat ekkor még csak alkalomszerően és különbözıképpen dolgozták fel. 
Azuritból és malachitból gyöngyöket, ékszereket csiszoltak, termésrézbıl hi-
degalakítással (kalapálással) árakat, tőket készítettek. A rézlelıhelyek meg-
találása valószínőleg nem tudatosan, hanem a stratégiai fontosságú kınyers-
anyag keresése és győjtése, esetleg bányászata közben, mintegy mellékesen 
történt. A jelzett idıszakból ismert réztárgyak összsúlya nagyon csekély, ami 
a réztermelés esetlegességére, alacsony szintjére utal. Kétségtelen, hogy a 
kárpát-medencei korai rézleletek egy részének nyersanyagául rudabányai réz 
szolgált (Kalicz N., 1992). 

A szakirodalomban többször 
található említés az Érc- Ásvány-
bányászati Múzeumban ırzött, 
10-15 ezer évesre becsült pattin-
tott kıékrıl, amely még 1945 
elıtt, ismeretlen körülmények kö-
zött került elı a rudabányai vas-
ércbányában, és termésréz 
fejtésére szolgált. Mint láttuk, 

legkorábban csak a Kr. e. 6. évezredben számolhatunk a helyi réztermelés 
megindulásával, tehát a kıék sem lehet ennél régebbi, ha az valóban rézbá-
nyászok szerszáma volt. A kérdéses lelet készítésének idejét nehéz pontosan 
meghatározni, mert évezredekkel késıbb, a bronzkorban is hasonló kıékeket 
használtak a réz termelésére, például a délnyugat-írországi Mount Gabriel 
bányászai (O’Brien, 1994). 

A rézkorban (Kr. e. 3400-1900) a termésréz iránti igény ugrásszerően 
megnıtt, mivel a pirotechnológia fejlıdése már lehetıvé tette a fém megol-
vasztását és formába öntését, súlyosabb réztárgyak elıállítását. De a szerszá-
mok jelentıs része továbbra is kıbıl készült. A környéken talált rézleletekbıl 
(Imola, Szendrı, Abod) arra következtethetünk, hogy Rudabányán szintén in-
tenzívebbé vált a réztermelés, és a fémlelıhely közelében feldolgozó mő-
helyek is mőködtek, amelyeknek azonban még nem akadtak a nyomára. 
(Egyes kutatók szerint az sem kizárt, hogy a rézbıl nem itt gyártották az esz-
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közöket, hanem délebbre, a síkságon, és mint késztermékek kerültek vissza a 
vidéken élı népesség birtokába.) Szempontunkból különösen fontosak a 
szendrıiként emlegetett, de valójában a Rudabányai-hegység nyugati oldalán, 
a Telekes-völgyi Csengı-barlangban elıkerült lapos rézbalta, nyéllyukas fej-
sze és rézcsákány, mert a rézfeldolgozás viszonylag korai szakaszából, a Kr. 
e. 3. és 2. évezred fordulójáról származnak (Kalicz N., 1957). A megtalálási 
helyük és a bánya közötti mindössze néhány km-es távolság megengedi azt, 
hogy összefüggést keressünk az említett leletek és a rudabányai réz között. 
Feltételezésünket erısíti, hogy a barlang közelében földtani árkolás nyomán 
rézolvasztó hely maradványai bukkantak napvilágra 1971-ben, fölötte a 
völgyben pedig a patakra épített ismeretlen korú vízduzzasztó földgát állt, 
amely azonban az alsótelekesi dolomitbánya kiépítésekor, az 1970-es évek-
ben megsemmisült (Podányi T., 1975). 

A bronzkorban (Kr. e. 1900-800) tovább nıtt a rézfelhasználás, ami a 
bányászat újabb fejlıdését eredményezte. Erre következtethetünk a Ruda-
bánya 15 km-es körzetébıl ismert bronzleletek, különösen a késıbronzkoriak 
nagy számából és némelyikének gazdagságából (Szakácsi, Szendrı, Szendrı-
lád, Edelény, Finke, Barcika, Kurityán, Dövény, Ragály, Imola, Rudabánya, 
Martonyi) (Kemenczei T., 1984). Kazincbarcikán, annak a helynek a közelé-
ben, ahol az Ormos patak völgye a Sajó széles lapályával találkozik, bronz-
öntımühely is mőködött. A feltehetıen rudabányai rezet itt ötvözték bronzzá 
a távolabbi lelıhelyekrıl ideszállított ónnal és antimonnal. A metallurgia fej-
lıdésének újabb állomásaként már nemcsak a termésrezet tudták felhasználni, 
hanem más rézásványokból (oxidokból, szulfidokból) is képesek voltak fémet 
olvasztani. Ez a nagy szakértelmet igénylı mővelet – amennyire a régészeti 
leletek nyomán rekonstruálni tudták – kövekkel körülkerített szabadtőzön, fa-
szén égetésével történt; az egyenletesen magas hımérséklet biztosítására ál-
latbırbıl készült fújtatót használtak. Miután a felszíni elıfordulások kimerül-
tek, a bányászat a föld alá hatolt. A fejtést még kemény kıbıl készült ékekkel 
végezték, az anyakızet lazítására az úgynevezett tőzzel való jövesztést is al-
kalmazták. Ennek során a vágat végén nagy tüzet raktak. Az átizzott kızet 
lehőlés közben megrepedezett, aminek következtében könynyebbé és gyor-
sabbá vált a termelés. Ahol víz állt rendelkezésre, ott a lehőlési folyamatot 
locsolással gyorsították. (Renfrew, 1975; O’Brien, 1994). 1981-ben Simán 
Katalin régész bronzkori telepnyomokat talált a vasércbánya egyik mővelés 
alá nem vont részén, ami arról tanúskodik, hogy közvetlenül a fémlelıhelyen 
emberek, talán éppen „ısbányászok” éltek ebben az idıben. 

A vas elemi állapotban csupán csekély mennyiségben fordul elı a Föl-
dön, az ember mégis ısidık óta ismerte ezt a fémet, mert kozmikus eredető 
meteorvas formájában néhol hozzájuthatott. Bár a vasnak érceibıl történı 
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Díszített vascsákány Alsótelekesrıl 

elıállítását a Közel-Keleten már régóta ismerték, a Kárpát-medence vaskora 
csak a Kr. e. 8. században köszöntött be. Ettıl kezdve számolhatunk a ruda-
bányai vasérc hasznosításával is, aminek esélyét, lehetıségét nagyban növel-
te, hogy a korábban rézre irányuló bányászati mőveletek közben elkerülhetet-
len volt a vasérc, mint meddı kızet kitermelése és felhalmozása. Amikor az 
új nyersanyag hasznosítása szóba jöhetett, szinte önként kínálta magát. A vi-
déken megjelent elsı vasmővesek bizonyára éltek is a lehetıséggel, de hogy 
mikor, pontosan nem tudjuk. A számításba vehetı legkorábbi adat a Kr. e. 5. 
századból való. Az ásató Patay Pál ekkorra keltezte az 1959-ben, 1961-ben, 
1962-ben és 1964-ben az ércteleptıl alig 2 km-re északnyugatra feltárt alsó-
telekesi vaskori temetıt, ahonnan rengeteg vastárgy (köztük csákányok, lán-
dzsahegyek, kések, karperecek, tők) és kerámia került felszínre. Az anyag a 
szkíták hagyatékának tekinthetı, és sokban különbözik e népcsoport hasonló 
korú alföldi leleteitıl (Patay P., 1961, 1962). A Kárpát-medence egyik legna-
gyobb és legkönnyebben mővelhetı vasérc-lelıhelyének közvetlen szom-
szédságában több mint „gyanús” a vastárgyak felbukkanása. Valószínő, hogy 
korabeli vasmővesek temetkezési helye (és nyilván települése) volt Alsó-
telekesen. A sírok nagy száma (közel 200 sírt azonosítottak, de a jelek szerint 
ennél jóval több volt, csak az idık folyamán sok megsemmisült) hosszú itt-
tartózkodásukra utal. Szkítakori vaseszközöket ismerünk a közeli Csengı-
barlangból is. A tárgyalt idıszakban még nemigen különültek el egymástól a 
vas elıállításának egyes munkafázisai, tehát az ércet kitermelı bányászok, az 
ércbıl nyersvasat olvasztó kohászok és a vasból eszközöket készítı kovácsok 
egy helyen éltek és dolgoztak, alkalmasint ugyanaz a személy végezte mind-
három tevékenységet. Az említett mesterségek csak késıbb, a vastárgyak 
iránti igények fokozatos növekedésével specializálódtak, de egymásrautaltsá-
guk miatt mindig szoros kapcsolatban álltak. 

A kárpát-medencei vasmő-
vesség virágkora akkor köszön-
tött be, amikor a Kr. e. 4. század-
ban nyugatról megkezdıdött a La 
Téne kultúrát hordozó kelta nép-
csoportok beáramlása. A keltákat 
a vas népének is nevezik, nem ok 
nélkül: híres vasmővesek voltak, 
e fém használata általuk terjedt el 
Európa-szerte. A nyersvasat ket-

tıs piramis alakú rudak formájában szállították a kohókból a feldolgozó he-
lyekre. Bronzöntı mőhelyeik is mőködtek, és fejlett pénzverésük volt hazánk 
mai területén. Észak-Magyarországon a cotinus nevő törzsük telepedett meg, 
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A szendrıi 

pszeudoantropomorf  
markolatú vastır  

amelyrıl a római történetíró, Tacitus említi, hogy 
vasércet bányászott. Bizonyos, hogy a rudabányai 
vasércelıfordulást is mővelték a kelták. Ezt az 
állítást arra alapozzák a kutatók, hogy a Ruda-
bánya és Szuhogy közötti völgyben fémolvasztás-
ból származó salakok között késı-keltakori 
cseréptöredékeket találtak. (Kalicz N., 1957; Po-
dányi T., 1974a, 1975). Mivel a vaskohászat tech-
nológiája a kezdetektıl a koraközépkorig szinte 
változatlan maradt, biztos datálásra alapot adó 
mellékletek híján nehéz meghatározni, hogy ennek 
az iparnak a leggyakoribb és legjellegzetesebb ma-
radványai, a salakhányók mely néptıl vagy idı-
szakból származnak. Ezért lehetséges, hogy a Ru-
dabányán és térségében ismert salaklelıhelyek né-
melyike valóban a kelta vasmővesség hagyatéka. 
A kérdés szempontjából figyelemre méltó, hogy 
szép számmal maradtak fenn kelta emlékek a kör-
nyéken: Ormosbányáról vaskard, olló és lánc ke-
rült elı, a több népcsoport számára is menedéket 
adó Csengı-barlangból szintén a keltákra jel-
lemzı vasollóról tudunk. A legérdekesebb azon-
ban a szendrıi úgynevezett pszeudoantropomorf 
(ál-emberalakú), bronzmarkolattal ellátott vastır 
(bronzmarkolat, vaspenge), amely a keleti kelta 
fémmővesség hazánkban páratlan, szép emléke.  

Idıszámításunk elsı századaiból még hiányoznak azok a leletek, ame-
lyeket Rudabánya korabeli bányászatával kapcsolatba hozhatnánk. Nem ki-
zárt, hogy a kelták maradékai és különbözı germán törzsek itt és más felvi-
déki bányákban továbbra is folytattak a szükségletek és a lehetıségek szerint 
meg-megújuló érctermelést és vaskohászatot. 

A Kr. u. 6-7. század táján jelentek meg területünkön a szlávok. Hosszú 
ideig itt éltek, egészen addig, amíg már a Magyar Királyság alattvalóiként a 
12-13. században be nem olvadtak az északra tömegesen csak ekkortájt fel-
hatoló magyarságba. A huzamosabb szláv-magyar együttélés bizonyítékai a 
vidék ma is használt szláv eredető régi földrajzi nevei, amelyeket a magyarok 
egyszerően átvettek az itt talált ıslakosságtól. Az idegen toponímiák a 13-14. 
századi oklevelekben lényegében ma ismert alakjukban fordulnak elı. (Pél-
dául Szuha = ’száraz’, Rakaca = ’rákos’, Teresztenye = ’nádas’, Varbóc = 
’füzes’ stb.) 
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Több jel mutat arra, hogy a szlávok már a honfoglalás elıtt élénk bányá-
szati és kohászati tevékenységet folytattak Rudabányán és környékén. A te-
lepülés neve is ezzel hozható kapcsolatba: Ruda szláv szó, magyar jelentése 
’érc, vasérc, vörös vasas föld’. Kezdetben nyilván csak az érclelıhely meg-
jelölésére szolgált, majd késıbb átvitték a bánya szomszédságában kialakuló 
állandó településre, amely valószínőleg a mai községgel ellentétes oldalon, a 
hegyvonulat keleti lábánál feküdt. Legalábbis ezt sejthetjük egy ottani dőlı-
név alapján. (Órida = Óruda, azaz ’régi Ruda’. Itt jegyezzük meg, hogy a bá-
nyaterület északkeleti, Felsıtelekes határához tartozó, a modern külszíni mő-
velés által nem érintett, s meghatározhatatlan korú horpabányászat nyomait 
mutató részének ma is Rudahegy a neve!) Talán éppen a szláv bányász-ko-
hász hagyományokra alapozva teremtette meg és tartotta fenn a magyar feje-
delmi, majd királyi hatalom a 10-12. században virágzó észak-borsodi vas-
termelı szervezetét, amelynek fı nyersanyagbázisa Rudabánya lett. A mint-
egy 5000 négyzetkilométeres területet átfogó „vasvidék” adminisztratív köz-
pontja a ma Ózd részét képezı Vasvár volt: innen irányították a bányákat és a 
kohókat mőködtetı királyi szolgálónépeket. A fennmaradt helynevek tanú-
sága szerint e szervezet vezetı rétege magyar anyanyelvő volt. Úgy látszik, 
hogy csak vasércet termeltek és olvasztottak, mert réz vagy más fémek fel-
dolgozásának az Árpád-korban nincs semmi nyoma. A 12. század végére a 
tömeges vastermelés valamilyen okból hirtelen megszőnt ezen a tájon – fel-
tehetıen azért, mert a vasércbányászat és -kohászat súlypontja áttevıdött a 
Gömör-Szepesi Érchegység akkoriban megismert, jószerivel még érintetlen, 
tehát gazdagabb lelıhelyeire (Heckenast – Nováki – Vastagh – Zoltay, 1968). 

Hogyan derült fény minderre? Wagner (késıbb Szendrei) János már 
1879-ben hírül adta, hogy igen régi – általa ıskorinak vélt – ércbányászat 
nyomai bukkannak elı a mai Észak-Borsod több helyén, elsısorban fémol-
vasztásból származó salakmaradványok formájában (Wagner J., 1879).  
A Kohászati Történeti Bizottság széles körő kutatásainak eredményeként az 
1950-es és 60-as években további salaklelıhelyek váltak ismertté Rudabánya 
15-20 km-es körzetében, a következı községek határában: Alsószuha, 
Dövény, Felsıkelecsény, Kurityán, Kánó, Ragály, Szuhafı, Trizs, Imola, 
Égerszög, Jósvafı, Aggtelek, kissé távolabb Tornabarakony, Tornaszent-
jakab, továbbá a Telekes-völgyben. A legnagyobb mennyiségő salak termé-
szetesen Rudabányán található, ahol a völgyben létrejött 19-20. századi tele-
pülésrész szinte teljes egészében egy hatalmas, több korszakból származó sa-
lakmezıre épült (a neve is Tarackos, azaz troszkás, salakos). Ha a község 
belterületén földmunkát végeznek, 50-60 cm mélységben körülbelül fél méter 
vastag salakréteget harántolnak. Mindez igen intenzív és huzamosabb ideig 
tartó kohászatról árulkodik. A salak egy része vas-, más része rézolvasztásból 
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származik. Vasfeldolgozásra utaló helyneveket is szép számmal találtak a tér-
ségben: Kovácsi, Mile (szénégetı hely), Rednek (a Ruda szóból származó 
Rudnok [’vasmővesek települése’] magas hangrendő változata), Gátrét, Huta-
tetı stb. Az említett bizottság a legígéretesebb helyeken ásatásokat kezdemé-
nyezett, amelyek meglepı eredményeket hoztak. Trizsen és Imolán számos 
ép kohó, Felsıkelecsényben kohórom került felszínre; mindhárom említett 
feltáráson olvasztásra elıkészített vasérc és nagy tömegő salak, továbbá vas-
tárgyak, kerámiatöredékek és fújtatócsövek százai képezték a mellékletet. A 
leletek alapján rekonstruálni tudták a korabeli technológiát, mód nyílt a törté-
nelmi háttér megrajzolására, és az erre alkalmas anyag, elsısorban a ke-
rámiák segítségével a tevékenység idıbeli határainak megvonására (10-12. 
sz.). A kohászok mőködése – akik valószínőleg egyik helyrıl a másikra ván-
dorolva végezték munkájukat – eszerint megelızte a vidék állandó települé-
seinek kialakulását, ami a 13. század folyamán ment végbe (elsı okleveles 
adataik többnyire az 1200-as évek második felébıl valók). Ami pedig szá-
munkra a legfontosabb: a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy minde-
nütt fıként rudabányai vasércet olvasztottak – vagyis az érctelep történetében 
elıször sikerült pontos adatot kapni az itt folyó bányászat koráról! (Hecke-
nast – Nováki – Vastagh – Zoltay, 1968). Néhány kohót különbözı idıkben 
kiemeltek és múzeumokba szállítottak, ahol a többi lelettel együtt ipartörténe-
tünk e távoli idıszakára emlékeztetik a látogatókat; sok bucakemence azon-
ban továbbra is eredeti helyén, a földben pihen – talán lesz még alkalom és 
vállalkozó a feltárásukra. A kutatások eredményeit a fentieken kívül egy ér-
tékes monográfia és több tanulmány ırzi az utókor számára. 

Miután a 12. század végén az észak-borsodi vasvidék kohótelepei el-
csendesedtek, mintegy másfél évszázadig semmilyen adatunk nincs a Ruda-
hegy bányászatáról. Közben nagy változások mentek végbe: sorra települtek 
az új falvak, a terület lassan benépesült. A mai Rudabánya ısi településmag-
vának kialakulása is erre az idıre, a 13. század elsı felére tehetı a hosszan 
elnyúló érclelıhely nyugati oldalához csatlakozó dombon. Okleveles említést 
azonban csak meglehetısen késın, 1299-ben találunk róla elıször Ruda alak-
ban. Nemsokára feltőnik a -bánya utótaggal kiegészült ma használatos neve 
is: elıbb 1351-ben, majd 1378-ban. Az 1335. évi pápai tizedjegyzékben papja 
feltőnıen alacsony összeggel szerepel, tehát ekkor még jelentéktelen hely le-
hetett. Ezután gyors felvirágzásnak indult, mert 1359-ben, illetve 1378-ban 
már a bányavárosokra jellemzı közigazgatási és bírói szervezettel rendelke-
zett, és a 14. század végétıl Gölnic, Szomolnok, Rozsnyó, Igló, Jászó és Tel-
kibánya mellett a hét felsı-magyarországi bányaváros egyike. Bizonyára an-
nak köszönhette várossá válását az 1350-es években, hogy a Károly Róbert 
vagy Nagy Lajos király által betelepített német ajkú bányászok az elızı idı-
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szaktól eltérıen nem vasércet, hanem rezet és elsısorban nemesfémet: ezüs-
töt fejtettek, illetve állítottak elı (ez utóbbit a szulfidos ércekbıl és feltehetı-
en fıként azok mállási folyamatok során dúsult felszínközeli zónáiból nyer-
ték). A valamelyik régi, talán kimerülıfélben levı bányavidékrıl érkezett 
gyakorlott szakemberek a gazdag, jó minıségő és könnyen mővelhetı ércle-
lıhelyen hirtelen felfuttatták a termelést, ezért sikerült rövid idı alatt városi 
rangra emelkednie a korábban villa (falu), illetve possessio (jobbágyfalu) mi-
nıségben szereplı településnek. (Van azonban olyan vélemény is, hogy a vá-
rosi kiváltságok megszerzése sokkal elıbbre datálható. A bányavárosok szö-
vetségének 1487. évi statutuma egyes kutatók szerint ugyanis a kiváltság-
nyerés idısorrendjét tükrözi, vagyis a harmadikként említett Rudabányának e 
tekintetben meg kellett elıznie a negyedik helyen szereplı Jászót, amelynek 
1255-ben megerısítették régi kiváltságait. A vidék településtörténete, az ok-
leveles adatok és az alább ismertetendı közvetett bizonyítékok – várospecsét, 
templomépítés – azonban nem emellett szólnak.) A német bányapolgárság je-
lenlétérıl egyébként több korabeli emlék is árulkodik, amelyeket majd a 
megfelelı helyeken említünk. 

A 14-15. századra datálható tehát a 
helység és a bányászat fénykora. Ruda-
bánya az 1450-es évekig királyi bánya-
város volt, majd Szapolyai Imre birtoká-
ba ment át, 1527-ben pedig Ferdinánd 
király Thurzó Eleknek adományozta. Je-
lentıségét érzékelteti, hogy Zsigmond ki-
rály két ízben, 1399-ben és 1408-ban 
ítélkezett itt, és okleveleket is keltezett 
innen. Szerencsére napjainkig fennma-
radt az ezüstbıl készült városi pecsét-
nyomó. Átmérıje 7,1 cm, körirata: Sigil-
lum civitatis Rudae (Ruda város pecsét-

je). Ábrázolásai: középen baljában pásztorbotot tartó, jobbját áldásra emelı 
püspök szembenézı alakja (valószínőleg Szent Miklós, a város templomának 
védıszentje). Feje fölött gótikus bástya, alatta mérmőves ablakú épület 
(templom). Két oldalán szimmetrikus elrendezésben a bányászszimbólumok 
elsı ismert hazai megjelenése: függılegesen álló ék és kalapács. Ilyen megol-
dást ezen kívül csak egyet ismerünk: Kuttenberg (Kutná Hora, Csehország) 
1327-bıl származó régi városi pecsétjén. Minden más ábrázolás keresztbe he-
lyezve mutatja a szakma jelképpé vált két ısi szerszámát. Az üresen maradt 
részeket leveles indák töltik ki. A szakemberek szerint ez az egyik legszebb 
középkori várospecsétünk, kiváló mesterre valló, magas színvonalú mővészi 

 
Rudabánya középkori várospecsétje 
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munka. Stílusjegyei alapján készítése egyértelmően a 14. század közepére te-
hetı, ami a várossá nyilvánítás általunk feltételezett ideje mellett szól. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum tulajdona, jelenleg az állandó kiállításban tekinthetı 
meg.  

 

 
A 14-15. században épült református templom déli homlokzata 

Az újdonsült bányaváros életképességét és gazdasági erejét talán az érzé-
kelteti a legjobban, hogy tekintélyes számú polgársága ugyancsak az 1350-es 
évek táján hatalmas, katedrális mérető (33 m hosszú) koragótikus templomot 
emelt a település központjában. A 15. század elején valamilyen okból átala-
kították, amikor is késıgótikus külsıt kapott. Ez az oka annak, hogy az épü-
leten mindkét stílus jellegzetességei – támpillérek, boltvállak, csúcsíves nyí-
lászárók – megfigyelhetık. A háromhajós csarnoktemplom jól tükrözte a vá-
ros lakosságának kifinomult igényeit, magas mővészi érzékét. Legértékesebb 
mőtárgya híres vasajtaja, amely az Anjou-kori építkezés emléke. (Az eredeti 
ajtó a 20. század eleje óta a miskolci múzeumban van, a helyszínen mő-
anyagból készült tökéletes másolata látható a gótikus kıkeretben.) A mővé-
szettörténészek úgy tartják, hogy az egyik legértékesebb ránk maradt közép-
kori kovácsmunka. Külsı felületét vaspántokkal 55 rombusz alakú mezıre 
tagolták, melyekben a helyi lakosság vezetı rétegének nemzetiségi hovatar-
tozásáról árulkodó német nyelvő felirat (M[utter] Maria Hilf Caspar 
Melchior Balthasar) olvasható, továbbá Anjou-címerek és talán mesterjegyek 
figyelhetık meg. 1430 táján a templom belsejét az itáliai trecento hatását tük-
rözı freskókkal díszítették, amelyekbıl napjainkra csak két töredékes ábrá-
zolás maradt fenn. 1437-ben ide temették Perényi Istvánt, Zsigmond király 
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Középkori bányászszerszámok (14-16. sz.) 

étekfogó mesterét, a 
közeli Csorbakı várának 
urát. Kiemelkedı 
mővészi értékő vörös-
márvány síremlékére góti-
kus kisbetős körirat 
mellett családi címerek és 
rendi jelvények kerültek. 
Egy másik hasonló 
anyagú sírkı is található a 
templomban: a 
szomolnoki születéső 
Saurer Erhard bányapro-

vizoré 1576-ból, rajta a család úgynevezett „beszélı címere” két vadkanfejjel 
és az életrajzi adatait megörökítı nagybetős latin felirat. A templom késıbb a 
török pusztítás következtében rombadılt. A 16. század végén a reformátusok 
vették birtokba (papjukat 1594-ben említik elıször), akik 1664-66 között 
csak az épebben maradt nyugati harmadát állították helyre. Most is ebben az 
állapotban látható, néhány 18. századi kiegészítéssel (bejárati elıtér, festett 
famennyezet). Az épületet és mőalkotásait 1970 és 1976 között falkutatást és 
ásatást követıen restaurálták; ma a látogatók által kedvelt mőemlék, a telepü-
lés bányavárosi korszakának egyetlen helyben megmaradt hírnöke. (Soós I., 
1957; Rozványiné Tombor I., 1957; Podányi T., 1974b, 1975). 

A 20. századi munkálatok során több helyen feltárták és átvizsgálták a 
középkori bányamővelés maradványait, így sikerült információkat és tárgyi 
bizonyítékokat szerezni annak technikai szintjérıl. Az ércet föld alatti mód-
szerekkel termelték, elıbb a völgytalp felé lépcsızetesen lefelé haladó táró-
bányászattal, majd függıleges aknamőveléssel. Némelyik akna mélysége a 
100 m-t is meghaladta. A továbbiakban Podányi Tibort, a téma legjobb isme-
rıjét idézzük: „…A lejtıkre telepített tárókból, aknákból és az ezekhez kap-
csolódó vágatokból állt a feltárás. A feltárást a kézi jövesztés adottságai mi-
att gazdasági megfontolásból lehetıleg a vasérctesteket takaró vagy burkoló 
pannon agyagba illetve campili márgába telepítették és a keményebb vasérc-
ben a legrövidebb úton igyekeztek elérni a rezes vagy ezüstös dúsulásokat. Az 
aknák és vágatok szelvényeiben is a legkisebbre – 1-1,5 m2-re – törekedtek. A 
fejtések üregei viszont a rézérc- vagy ezüstös ólomérc-dúsulás szeszélyes 
alakjához és méreteihez alkalmazkodtak és gyakran több ezer m3-esek is vol-
tak… A kızetjövesztés eszközei az ék és kalapács, valamint a csırszerően 
görbe csákány voltak… A szállítás a szők vágatokban – több kutyacsontváz- 
és bırtömlı-lelet szerint – kutyákkal, az aknákban kézi vagy lójárgányos haj-
tású vitlákkal, a vízemelés vörösfenyı csövekben bırlabdás lánccal, a szel-
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lıztetés deszkából szegezett facsatornákon bırfújtatókkal történt. A leletek 
szerint világítóeszközül vékony fenyıpálcikák és különbözı formájú, faggyú-
val töltött cserépmécsesek szolgáltak…” (Podányi T., 1957, 1975). 

Az írott források csak ezüstös ólomérc és (termés)réz fejtésérıl szólnak, 
de közvetett bizonyíték van arra, hogy kisebb mennyiségben vasércet is bá-
nyásztak ebben az idıszakban. Egy 1399-ben kelt oklevél ad hírt a jósvafıi 
vashámorról, amelynek helyét az 1960-as években sikerült azonosítani, és 
próbaásatással megvizsgálni. A salakok között talált vasérc a vegyelemzés 
alapján rudabányainak bizonyult. (Marjalaki Kiss, 1958; Vastagh G., 1986). 

Nem csupán a bányászat biztosította a város lakosságának a megélheté-
sét: a hatalmas réz- és ezüstolvasztási salakhányók ismeretében – melyek 
zömének keletkezését a kutatás egyértelmően a 14-15. századra helyezi – 
régóta tudjuk, hogy nagyszabású kohászatot is folytattak. Egy magyarul csak 
nemrégiben közölt, már a hanyatlás idejébıl, 1528-ból származó okirat rész-
letesen beszámol errıl a tevékenységrıl. Szerzıje valószínőleg Dernschwam 
János, a Fuggerek magyarországi faktora, aki a jelzett évben beutazta a felsı-
magyarországi bányavárosokat. A sok érdekes adatot tartalmazó szöveg az ı 
útijelentésébıl származhat: „Rudán van egy ezüstbánya, kézi ércpéldányokat 
is eleget találnak, és ahol csak lemélyítenek, elég ércet találnak, ha az nem 
nagyon dús is. Ha ez a bánya máshol feküdne, haszonnal lehetne mővelni, de 
itt csupa magyarok laknak, akiknek van elég szántóföldjük, szılıik is, és nem 
tőrnek meg itt németeket. A kohóikhoz nincs víz [hajtóerı] és csak egészen kis 
kemencéik vannak. Mikor elkezdik [az olvasztást], a kemencébe dobnak né-
hány ólomdarabot és erre némi ércet és faszenet. Utána kiveszik az ólmot, le-
őzik és a kapott ezüstöt hazaviszik. Szépen rendezték ezt be, hogy egyszerre 
lehessen négy fújtatót hajtani… Az ezüstjüket a kamarának tartoznak beszol-
gáltatni. Az alkamaragróf Sebastian Sautrer [Saurer?]. Ez egy pap, egy jó 
ember, idevaló születéső, maga is bányát mővel, igaz hogy ı termeli a leg-
több ezüstöt… Régebben lehetett talán 20 kohó, ma csak 7 van. A bányászok 
magyarok…” (A kipontozott részeken nehezen érthetı, számunkra érdektelen 
számítások szerepelnek, amelyek közlésétıl eltekintettünk.) A fentiekbıl ki-
derül, hogy Rudabánya lakossága a 16. század elejére elmagyarosodott, bár 
az alkamaragróf neve nem erre utal. (Vastagh G., 1984). 

Végül nagy valószínőséggel az is igazolható, hogy a helyben elıállított 
fémek (elsısorban a réz) értékesítését legalább részben idevaló kereskedık 
végezték. Ugyanis 1439-ben Albert király szabadalomlevelet adott Czigen-
füsel Erasmus (nevébıl következtethetıen német származású) rudabányai 
polgárnak, amely szerint nevezett és alkalmazottai áruikkal bármely ország-
részben kereskedhetnek, ıket bírói eljárás alá vonni senkinek a kérelmére 
nem lehet. Ez az okmány feltehetıen rézkereskedelemre szólt, mert ebben a 
korban nem tudunk más termékrıl a településen, amit érdemes lett volna 
ilyen széles körben forgalmazni. (A termelt ezüsttel, mint fentebb láttuk, nem 
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rendelkezhettek szabadon.) Tehát a 14-15. században a bányászat – kohászat 
– fémkereskedelem egymásra épülı, jól mőködı komplexuma alakult ki 
Rudabányán, amely a település városi kiváltságait biztosította.  

A gyors és szinte elızmények nélküli felvirágzást váratlan, de nem meg-
magyarázhatatlan összeomlás követte az 1520-as évek elsı felében. Önál-
lóságát, városi kiváltságait elvesztve Rudabánya fıurak kezére jutott: Thurzó 
Elek után a Bebekeké. 1545-ben már jobbágyfalu, lakói elsısorban földmőve-
léssel foglalkoztak. Emellett még folyt némi bányászkodás: a jobbágyok 
1565 és 1578 között tizedet adtak a földesúrnak az általuk termelt finomréz-
bıl. Ugyanekkor említenek tisztított ezüstöt is. Itt említendı érdekes adalék, 
hogy Bebek Imre prépost (aki pap létére mégis megnısült) 1541 és 1553 kö-
zött hamispénz-verı mőhelyt rendezett be a bánya szomszédságában levı 
csorbakıi várban. Az érméket ezüstözött vagy ónozott vörösréz- és bronzlap-
kákra verték, igen jó, a törvényes pénzektıl alig megkülönböztethetı minı-
ségben. A szükséges alapanyag egy részét bizonyára a rudabányai érclelı-
helyrıl szerezték be.  

Wolfgang Lazius 1556. évi Magyarország-térképén ékkel és kalapáccsal 
dolgozó bányász látható a település neve felett, tehát a köztudatban egy dara-
big még tovább élt a hírnevet biztosító bányavárosi idık emléke.  

Rudabánya 1567-ben kincstári tulajdonként a szendrıi vár tartozéka, tör-
ténete ezután hosszú ideig összefonódott az erısség és uradalma históriájával. 
Közben új veszedelem jelentkezett: 1564-tıl a környéken állandósultak a tö-
rök zaklatások, emiatt az egyre gyérülı lakosság gyakran kényszerült mene-
külésre. 

1573-ban a helység azt kérte Miksa királytól, hogy erısítse meg régi bá-
nyászkiváltságait. A beadvány sorsáról nincs tudomásunk. Ugyanebben az 
évben talán utoljára említik együtt Rudabányát a hét felsı-magyarországi bá-
nyavárossal.  

A jelek szerint 1580 táján hosszú idıre megszőnt a bányászat. Ha ennek 
az okait keressük, elsısorban a felszínközeli réz- és ezüsttartalmú ólomérc-
telepek fokozatos kimerülését említhetjük. A bányák és a kohók mind keve-
sebb hasznot hoztak, ezért az amúgy is „mobil” bányászok az 1500-as évek 
elejétıl kezdtek elvándorolni az északabbra fekvı gazdagabb ércterületekre. 
A második problémát a földesurak önkénye, nemtörıdömsége, illetve a vál-
lalkozás és a tıke hiánya jelenthette. Végül a törökdúlás adta meg a kegye-
lemdöfést a rudabányai ércbányászatnak: a háborús idık egy évszázada alatt 
az aknák és a vágatok beomlottak, a berendezések tönkrementek, a bánya te-
rületét benıtte az erdı és a bozót. A szép városi házak elenyésztek, a sokszor 
futásra kárhoztatott népességgel együtt pedig az utolsó bányamunkások is el-
hagyták a települést. Ilyen körülmények között szó sem lehetett érctermelésrıl. 
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A következı pontosan három évszázadot a hanyatlás korának nevezik 
Rudabánya múltjának kutatói. A 1600-as évek nagy részét kivéve mégsem 
mondhatjuk, hogy a bányászat szempontjából érdektelen lett volna ez a hosz-
szú idıszak. Gyakran történtek próbálkozások, reményteljes kezdeményezé-
sek, de különbözı okok miatt mégsem következett be igazi fellendülés. Ez az 
elsı olyan periódus, amelybıl bıséges iratanyag maradt ránk, tehát a bányá-
szat eseményeit most már hiteles korabeli dokumentumok alapján tudjuk fel-
eleveníteni. Soós Imre volt egri levéltárosé az érdem, hogy felkutatta és 1957-
ben közzétette ezt a becses forráscsoportot a Rudabánya ércbányászata címő 
könyvben  

Egy 1641. évi tanúvallomás szerint Rudabánya, valamint a közeli Disz-
nóshorvát és Ziliz községek népe az 1610-es évektıl egyebek mellett sínvas-
sal is adózott az egri töröknek. E ténybıl a rudabányai vastermelés újraindu-
lására gondolhatnánk. A kutatók többsége viszont azon a véleményen van, 
hogy a sínvasadó nem az itteni vasbányászat bizonyítéka, „hanem a határ-
sávban máshol is szokásos feudális teher”. A vasat kereskedelmi úton sze-
rezhették be a zavartalanul mőködı csetneki vagy más felvidéki hámorokból, 
és adóként lerótták a folytonosan vashiánnyal küszködı törököknek. (Soós I., 
1957). 

Rudabánya a 17. század folyamán többször cserélt gazdát: hol a kincstár, 
hol magánszemélyek birtokolták. 1670-tıl hosszabb ideig ismét a kincstáré, a 
szendrıi uradalom tartozéka. 1683 óta a Bódva-parti vár (és ezzel együtt az 
uradalom) parancsnoka az olasz katonacsaládból származó Alessandro de 
Guadagnis, aki 1686-ban magyar honosságot és Sobieski János lengyel ki-
rálytól grófi címet kapott. Nevét ettıl kezdve Gvadányi Sándornak írta, és fe-
leségül is magyar nıt vett. Erıszakos birtokszerzı hírében állt, szigorúan be-
hajtotta a környék lakosságára kivetett adókat, miközben meggazdagodott. 
Felfigyelt az elhagyottan álló rudabányai ércbányákra is, bár azok a kincstár 
tulajdonában álltak. Valószínőleg már az 1680-as évek vége felé megpróbál-
kozott a bányászat újraindításával. 1690-ben azonban a szendrıi uradalom és 
a hozzá tartozó falvak csere útján gróf Csáky István országbíró birtokába 
mentek át. Csáky 1692-ben eltiltotta Gvadányit a rudabányai bányák birtoklá-
sától és mővelésétıl, eredménytelenül. A termelés 1692-tıl fellendült, a kö-
vetkezı 9 évben 24 ezer forintot költöttek az elhagyott tárnák felújítására és 
üzembe helyezésére. A forrásokból az is kiderül, hogy a bányászat semmit 
sem jövedelmezett. A Csákyak 1700-ban zálogba adták a falut és bányáit 
Gvadányi Sándornak, ı azonban még ugyanebben az évben meghalt. Vég-
rendeletében mindent feleségére, Forgách Dorottyára hagyott. Az asszony 
eredményesebb bányatulajdonosnak bizonyult. A Rákóczi-szabadságharc ki-
törése után jó érzékkel a fejedelem pártjára állt, ezért amikor Rudabánya és 
környéke hamarosan a kurucok kezére került, zavartalanul mőködtethette to-
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vább bányáit. Az általa termelt, akkoriban ritka és értékes árucikknek számító 
rezet a fejedelem fegyvergyáraiban és pénzverdéjében használták fel. 1705-
ben Gvadányiné adómentességet szerzett Borsod megyétıl bányászai számá-
ra. Rákóczi 1707-ben egyik fıembere útján, majd 1709-ben maga kétszer is 
arra szólította fel a megyét, hogy adó- és egyéb terheik elengedésével segít-
sék a rudabányai bányászokat, mert fontos szolgálatot tesznek a hazának. A 
környéken folyt harcok, majd az 1710. évi pestisjárvány kedvezıtlenül hatot-
tak a településre és a bányászatra egyaránt. 1713-ban III.  Károly király rende-
letben utasította Borsod megyét, hogy a rudabányai rézbánya minden dolgo-
zóját mentsék fel a közterhek alól, tekintettel a régi magyar királyoktól kapott 
kiváltságaikra. A bányászok ekkor már nem helybeliek, hanem ideiglenesen 
betelepített szakmunkások voltak, akik a falu lakosságától elkülönülve a bá-
nya bejáratánál 18 kunyhóban, úgynevezett kalyibában laktak. Miután a bá-
nyamővelés befejezıdött, eltávoztak Rudabányáról. Gvadányiné 1717 után 
csak az uralkodótól kért nagyobb összegő kölcsönökkel tudta mőködtetni a 
bányát. Mivel ez sem segített, 1721-ben a faluval együtt megvételre fel-
ajánlotta a királynak. Tette ezt annak ellenére, hogy nem tulajdonos, hanem 
csupán zálogbirtokos volt a területen. A kincstár Szomolnokról bizottságot 
küldött ki a rézbánya megvizsgálására. A szakemberek végül arra a megálla-
pításra jutottak, hogy nem érdemes átvenni az üzemet, mert csak ráfizetéssel 
lehetne mőködtetni. Ezzel megpecsételıdött a Rákóczi-szabadságharc né-
hány évétıl eltekintve mindvégig problémákkal küzdı vállalkozás sorsa: 
1728-tól már ismét nem mővelték a rudabányai rézbányákat. 

Nem sokkal késıbb, 1733-ban helyi bányászok Felsıtelekes határában 
próbálkoztak ércfejtéssel, de a földesúr beavatkozása miatt a munkálatok ha-
mar abbamaradtak.  

1749-ben a Csákyak visszaváltották Rudabányát a Gvadányi-családtól, 
ám azonnal zálogba is adták, majd 1771-tıl ismét ık a község és környéke 
birtokosai, egészen a 19. század közepéig. 

Az 1750-es években kezdett újból az érctelep felé fordulni a vállalkozók 
érdeklıdése. 1759 és 1770 között Enczler József gölnici bányatulajdonosnak 
komoly befektetéssel sikerült a három évtizede szünetelı termelést újraindí-
tani. Rudabánya és Alsótelekes közelében réz- és vasérc-, Felsıtelekesen vas-
ércbányákat nyitott. A Felvidékrıl szakképzett bányászokat hozatott, akik 
föld alatti mővelést folytattak. A jövesztést robbantással végezték. A korabeli 
iratok szerint mindkét ércféleség bıségesen fizetett. A Csákyak azonban – 
mivel maguk is hasonló terveket szıttek – akadályozták Enczler mőködését, 
ami oda vezetett, hogy a vállalkozó 1770-ben abbahagyta az ércbányászatot. 
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A község 1786-os évszámú 
pecsétje 

Fazola Henrik egri lakatosmester 1771-ben 
vashámort alapított Diósgyırben, melynek 
nyersanyagbázisa a kiváló minıségő upponyi 
vörösvasérc volt. Az üzemnek 1775-ben már 
Rudabánya és Felsıtelekes határában is voltak 
bányái, de a nagy szállítási költségek miatt vi-
szonylag alacsony szinten maradt az innen fel-
használt ércmennyiség. Ráadásul a Csákyak 
ebben az esetben sem tettek kivételt: gáncsos-
kodásuk miatt a vashámor 1793-ban lemondott 
rudabányai bányajogosítványairól. 

Csáky Antal 1782-ben kutatási engedélyt 
kapott Enczler elhagyott bányáira. 1783-ban 
megkezdte a termelést, de arról nem szólnak a 
források, hogy mennyi ideig folyt a munka és miként hasznosították (hol ér-
tékesítették) a vasércet. 

A dicsı bányászmúltra való emlékezés szép megnyilvánulása a község 
1786-os évszámot viselı pecsétnyomója. A kerettel ellátott ovális mezı alsó 
felét barokkos címerpajzsban elhelyezett, ügyesen formált bányászjelvény 
(keresztbe rakott ék és kalapács) tölti ki, fölötte bal kezét csípıre tevı, jobb-
jában baltát vagy fokost tartó alak látható deréktól felfelé, kalpaggal a fején 
(minden bizonnyal egyenruhás bányász). A pecsét körirata torzítva adja a te-
lepülés nevét (Rudo Banie 1786), ami nyilván annak tudható be, hogy a vés-
nök nem magyar anyanyelvő volt, és hibásan olvasta a talán rossz kézírással 
elıtte levı eredeti szöveget. 

1789-ben a dédesi vasgyár a korábban szintén Enczler által mővelt, be-
szakadt és gazdátlan felsıtelekesi vasércbányákat szerette volna újraindítani. 
Az engedélyt csak 1796-ban kapta meg, és még ugyanezen év júniusában két 
bányásszal kezdetét vette a munka. A Csákyak azonban megint közbeléptek: 
a dédesi vájárokat kitiltották a bányából, és végül a vasgyár kénytelen volt át-
engedni bányajogosítványait a minduntalan hatalmaskodó földbirtokosoknak. 

1793 és 1798 között Enczler egy másik bányáját Szalay Pál Sáros me-
gyei táblabíró és társai nyitották újra. A termelést 1794-ben ismét Csákyék ál-
lították le, s mire 1798-ban rendezıdött volna a helyzet, különbözı problé-
mák miatt ez a kezdeményezés is kudarcba fulladt.  

A Csáky család 1799-ben vaskohót épített Szendrı alatt, Garadna-
pusztán, a Bódva vize mellett. Az üzemet elsısorban Rudabánya, valamint 
Alsó- és Felsıtelekes bányái látták el vasérccel. De sem a kohók, sem a bá-
nyák nem biztosítottak nyereséget, ezért a vállalkozás a tulajdonos, Csáky 
János halála után 1807 körül (más adatok szerint 1810 táján) megszőnt. 
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De nem csak az érctelep keltette fel a figyelmet ebben az idıszakban: 
1804-ben és 1807-ben a Rudabánya környéki salakhányók feltárásával és 
hasznosításával is kísérleteztek. 

A következı 20 évben nincs tudomásunk bányászati jellegő tevékeny-
ségrıl a térségben. 

1826 táján ismét megélénkült a rudabányai tárnák és külfejtések környé-
ke: a század közepéig magánemberek és kisebb bányatársulatok sorra próbál-
tak szerencsét, kevés eredménnyel. A fokozódó vállalkozói kedv talán annak 
volt a következménye, hogy a fejlıdı magyar ipar egyre több nyersanyagot, 
egyebek mellett különbözı érceket kívánt. 1843-ig legalább 15 alkalommal 
adtak ki zártkutatmányi engedélyt. A más bányavidékekrıl érkezı, tapasztalt 
szakemberek feltárási munkái nagyban hozzájárultak az ércelıfordulás telep-
tani viszonyainak jobb megismeréséhez.  

Az egyik legjelentısebb kezdeményezés a miskolci polgárok által jegy-
zett Nepomuki János Bányatársulat volt, amely 1826 és 1831 között a hason-
ló nevő bányát indította újra. A helybeliek emlékezete szerint ezt a tárót már 
évszázadokkal azelıtt is mőveltek, és korábban sok rezet adott, amirıl a kö-
zelben levı rézsalak-hányók árulkodtak. A telepet 18-20 öl vastagságú vasérc 
képezte, benne gyakran elıforduló termésrézzel. A beomlott táró helyreállítá-
sa után idınként több mint 30 munkást foglalkoztattak. A tisztított és váloga-
tott ércet 50 mázsás szállítmányokban Szomolnokra vitték. A gazdaságtalan 
üzemmenet és egyéb problémák miatt azonban néhány évi mőködés után 
kénytelenek voltak beszüntetni a bányászatot. 

1841-ben Wallich Ferenc gölnici bányász végzett számottevı kutatásokat 
Rudabányán. 1844-46-ban elıbb magányosan, majd másokkal közösen 
bányászkodott Szabó Károly alsótelekesi lakos. Ezidıtájt a telekesi parasztok 
egyre gyakrabban foglalkoztak érctermeléssel, bár nem rendelkeztek bányá-
szati engedéllyel. 

Rövid élető volt az 1843-ban Pohl József szomolnoki ügyvéd vezetésével 
bejegyzett bányatársulat is, amely rezet, ezüstöt és higanyt fedezett fel az 
egyik újonnan mélyített aknában. 1850-ben a József, Adolf, Ferenc és Mátyás 
nevő bányáikat még említették, igazgatójuk Kiss Ferenc volt. A késıbbi-
ekben azonban már nincs nyomuk. 

Erre az idıre esett a kassai, illetve szomolnoki illetıségő Tóth Antal ru-
dabányai bányanyitása is. Rendbehozta a beomlott és elhagyott aknákat és tá-
rókat, új érclelıhelyeket tárt fel, és a Tarackoson levı salakhalmokból kiter-
meltette az olvasztott ércet. Társulata 13 helyen folytatott munkálatokat, elsı-
sorban rézércek után.  

1841-ben a diósgyıri vashámor ismét megkezdte a kutatásokat régi bá-
nyáiban. Mivel azok eredményre vezettek, 1843-ban bányászati jogot kért és 
kapott a Rudahegyen vörös- és agyagvaskıre, Lajos- és József-bánya néven, 
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amelyek 1867-ig, a vashámor megszőnéséig üzemben voltak. Egy-egy bá-
nyában többnyire 2 ember dolgozott. A külszíni fejtéssel könnyen termelhetı 
vasércbıl hatalmas készlet halmozódott fel, mert a nagy távolság és a magas 
fuvarköltség miatt nem tudták folyamatosan elszállítani. A bányászatot ezért 
többször szüneteltették. (Soós I., 1957). 

Fényes Elek 1851-ben ezt írja: „Hajdan a falu bánya-helység volt, mint 
neve mutatja, sıt mint azt régi pecsétjébıl, a sok elhagyott bánya üregekbıl, 
s hámor helyekbıl kivehetni; hegyeiben réz most is találtatik, de rézbányák 
mívelése itt már több évekkel ezelıtt megszőnt.”  Alsó- és Felsıtelekes eseté-
ben egyáltalán nem szól a bányászatról. (Fényes E., 1851). A Pesty-féle hely-
névgyőjtésben (1864) viszont mindhárom településnél érdekes adatok olvas-
hatók a korábbi érctermeléssel és kohászattal kapcsolatban. (Pesty F., 1988.) 

A diósgyıri új kincstári vasgyár 1871-ben átvette jogelıdje, a vashámor 
telekesi ércbányáit, emellett kutatásokat is folytatott. A betelepítendı vezetık 
és munkások számára megkezdték a lakótelep kiépítését. A házakból kettı 
napjainkig fennmaradt, a felsıtelekesi köznyelv most is Kincstár néven em-
legeti azokat. Péch Antalnak az állami bányák és kohók állapotáról szóló je-
lentésében (1873) a következıket olvashatjuk: „Rudóbányán és Telekesen 
számos nyomai látszanak egy régi rézbányászatnak; mostanában csak a nagy 
mennyiségben elıjövı barna és vörös vasérczek termelésével foglalkozik ne-
hány év óta a kincstár. A vasércz-telep Rudóbányán egész hegyet képez, Tele-
kesen pedig 4-5 öl vastagságban táratott fel több helyen; az érczet szorgal-
matosan meg kell válogatni, mert 40-45 font vastartalma mellett néha réz is 
találtatik benne; gondos kezelés mellett azonban igen jó, és pályasínek gyár-
tására tökéletesen alkalmas nyersvasat ad. Hogy ezen bányákból nagyobb-
szerő ércztermelést eszközölni lehessen, csak a személyzet elhelyezésérıl és 
az érczek elszállíttatásáról kell gondoskodni; a szállítás végett Telekesrıl 
Rudóbányán keresztül Sajó-Sz.-Péterig egy keskeny vágányú bányavasutat 
kellene építeni, s akkor minden nehézség nélkül lehetne Rudóbányán 300.000 
mázsát és Telekesen 3-400.000 mázsát termelni évenkint.”  Péch továbbá 100 
munkáslakásra, tisztilakásokra és 3 mérföld bányavasútra összesen 520.000 
forint befektetését indítványozza, ezen kívül 120.000 forint forgalmi tıkére 
lenne szükség. (Péch A., 1873). A kincstárnak azonban nem volt pénze, így 
továbbra is váratott magára a fontos nyersanyagbázis bekapcsolása a magyar 
vasipar vérkeringésébe. Ezzel a magántıkére hárult a feladat, hogy végre 
megoldja a rudabányai vasérc hasznosítását. 

1872-tıl a legnagyobb magyar bányatulajdonos, gróf Andrássy Manó 
(1821-1891) is vasérckutatásokba kezdett Rudabányán és környékén. 1874 és 
1878 között 7 bányatelekre kapott adománylevelet (Buda, Arad, Körösbánya, 
Parnó, Sajó, Tokaj, Patak). Vasgyára Rozsnyó mellett mőködött, és bányái is 
voltak a közelben. Számára tehát nem volt létkérdés a rudabányai vasérc, 
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mégis ı találta meg a bányászat fejlesztéséhez szükséges tıkéstársakat báró 
Rotschild Albert és lovag Guttmann Vilmos bécsi bankárok, a morvaországi 
Witkowitzban mőködı kohómő fıtulajdonosai személyében. Andrássy és a 
neves pénzemberek 1880. február 4-én Bécsben megalapították a Borsodi Bá-
nyatársulatot a lelıhely korszerő nagyüzemi módszerekkel történı kiaknázá-
sára. Ettıl a naptól számíthatjuk a rudabányai bányászat újabbkori fellendülé-
sét. A vállalkozás életképesnek bizonyult, olyannyira, hogy több mint 100 
évig adott vasércet az ısi bánya. E sok szempontból érdekes és tanulságos, a 
település számára is meghatározó jelentıségő idıszak történései jól nyomon 
követhetık, mert gazdag forrásanyagot hagyott maga után, amit két kiváló 
bányamérnök, Pantó Endre és Podányi Tibor dolgozott fel és jelentetett meg 
1957-ben, illetve 1980-ban. (Korábban mindketten vezetı pozíciókat töltöttek 
be a rudabányai üzemben.) 

Andrássy bányatelkeit, a bankárok pedig az 500.000 aranyforint tıke 
többségét adták a társulati induláshoz, amit két éven belül ugyanilyen összeg-
gel ki kellett egészíteni. Sikerült 12 esztendıre bérbe venniük a kincstár bá-
nyatelkeit (annak ellenére, hogy Péch Antal a bérleti szerzıdés tervezetét vé-
leményezı jelentésében ezt határozottan ellenezte), és kötelezettséget vállal-
tak arra, hogy záros határidın belül (1882. július 31-ig) megépítik a keskeny 
nyomtávú szárnyvonalat a Sajó völgyében futó állami vasút Barcika állomá-
sától Rudabányáig. Az adminisztratív vezetést Gál Jánosra (aki Rozsnyóról 
látta el feladatait), a mőszaki irányítást az ausztriai Eisenerzbıl felkért 
Breitfuss Gáspár bányamérnökre bízták. 

A Borsodi Bányatársulat nagy lendülettel látott munkához. Azonnal 
megkezdték a vasútépítést és a bányamővelést. A 18 km hosszú 1000 mm-es 
vonal jóval a kitőzött határidı elıtt, már 1881. augusztus 25-ére elkészült. A 
gyors kutatófúrások után a külszíni termelés mellett döntöttek, amely az Arad 
bányatelekben, a vasút végállomásának szomszédságában indult meg. Az 
egész vasérctelep hasznosíthatósága érdekében 3 km hosszú, 500 mm-es ló-
vontatású fıszállító pályát fektettek le a Bruimann nevő bányarészig. A szál-
lítás 1 m3-es facsillékben történt. A hasznos anyagot takaró laza fedıréteget 
eleinte hagyományos módon, kézi erıvel takarították le és rakták csillékbe, 
amiket kézzel toltak a győjtıhelyre, onnan pedig lóval húztak a domboldal-
ban kialakított hányókra. A vasércet dinamittal robbantották. Már 1881-ben 
megkezdték az elıkészítést és a dúsítást aknás kemencékben, széntüzeléső 
szárítópörköléssel. Ennek következtében az érc elvesztette víztartalmának 
nagy részét, ami által eredeti súlya mintegy 20 %-kal csökkent. Összesen 4 
hengeres pörkölıkemence épült. 1882-ben a gazdag készlettel rendelkezı 
Andrássy-telket is mővelés alá vették. 1884-ben már elérték a 100.000 tonna 
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éves termelést, 500 fıs munkáslétszám mellett. Az érc minıségének ellenır-
zésére laboratóriumot hoztak létre. 

Rudabánya lakossága 1880-ban mindössze 650 fı volt, és általában 
földmővelésbıl élt. A bányászathoz értı munkaerıt ezért a Felvidékrıl, elsı-
sorban a Szepességbıl és Dobsináról kellett betelepíteni, de érkeztek iparo-
sok és tisztviselık a Monarchia más bányahelyeirıl, sıt külföldrıl is. (A leg-
nagyobb számban az egyedülálló német nyelvjárást beszélı és  sajátos  kultú- 

 
A külszíni vasércbánya az 1920-as években. (Képeslap) 

rájú dobsinai bányászok, az úgynevezett bulénerek települtek át Rudabányá-
ra. Folyamatos beköltözésük egészen az 1920-as évek elejéig tartott.) Auszt-
riából elıregyártott faházakat szereztek be számukra, és 1882-re már 40 la-
kást építettek fel a falutól délre, a Tarackos nevő területen. Ezzel megvetették 
a bányatelep alapjait, amely az 1930-as évek végéig dinamikusan fejlıdött. A 
szakértelmet nem igénylı munkaköröket a környezı falvakban és helyben élı 
parasztok töltötték be, többnyire idényjelleggel („kétlaki bányászok”). 1883-
ban további, a dolgozók ellátását szolgáló létesítmények készültek el: a pék-
ség, az élelemtár, a mészárszék és a vendéglı. Hamarosan orvos (dr. Fábry 
Árpád Dobsináról) és gyógyszertár is megkezdte mőködését. 

1889-ben a társulat megvásárolta az eredetileg 12 évre bérelt kincstári 
bányatelkeket. 1890-ben már 1000 fı volt a munkások száma, a termelés 
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200.000 tonnára emelkedett. A mőszaki fejlesztést sem hanyagolták el: a lo-
vak helyett gızmozdonyokat alkalmaztak, 1891-ben pedig Angliából gızüze-
mő kotrógépet szereztek be, amivel jelentısen megnövelték a letakarítás ha-
tékonyságát. A kutatás ütemének gyorsítására 1895-ben fúróberendezést állí-
tottak üzembe. A telepen élı több mint 100 gyermek számára a társulat isko-
lát nyitott, elsı tanítója Dudaskó Jakab lett. Az egészségügyi ellátás javításá-
ra 1896-ban 16 ágyas kórházat rendeztek be. A villamosenergiát 1898-tól sa-
ját erımőbıl nyerték. 

A századfordulóra Európa egyik legkorszerőbb bányaüzeme épült ki 
Rudabányán. Ekkor nyáron 1300, télen 1800 volt a munkáslétszám. Az érc-
termelés 300.000 tonnára rúgott, a nagy szakértelemmel mővelt külfejtés 
hosszúsága elérte a 2 km-t, mélysége a 40-60 m-t, 5-6 egymás alatti lépcsıze-
tes szinttel. A község lakossága látványosan növekedett: 1890-ben 1435, 
1899-ben már 2321 fı volt. A dolgozók kulturális igényeit a tiszti és az al-
tiszti kaszinó, a társulati könyvtár,zenekarok, színjátszókör, ismeretterjesztı  
elıadások és más, fokozatosan bıvülı, gazdagodó lehetıségek  szolgálták.  
(Edvi Illés A., 1900; Hahn K., 1904; Podányi T., 1980). 

A telep és az üzem ki-
építését, valamint a bányá-
szat felfuttatását követıen 
az 1900 és 1914 közötti 
idıszakra esett a Borsodi 
Bányatársulat fénykora. To-
vábbi dinamikus fejlıdés 
mutatkozott minden terüle-
ten. A termelés 1910-ben 
érte el a csúcsát 430.000 
tonnával, amely a hazai 
összmennyiség 20 %-a volt. 
A kiváló minıségő ruda-
bányai vasércbıl azonban 
csak kevés jutott Magyar-
országra, mert azt döntı 
részben a witkowitzi (ma 
Vitkovice, Csehország) ko-
hókba szállították. 

Az elsı világháború meg-
torpantotta a több mint há-
rom évtizedes töretlen len-
dületet. Sok bányászt be-

 
Az 1910-ben épült Adolf altáró bejárata (képeslap) 
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hívtak katonának, közülük 107-en haltak hısi halált a harctereken. He-
lyettük asszonyok, gyerekek és egyre növekvı számban hadifoglyok dol-
goztak. Szállítási és egyéb problémák is hátráltatták a termelést, amely jelentı-
sen visszaesett. 1918-tól Kállai Géza bányamérnök vette át az üzem vezetését. 
Rá várt a feladat, hogy a háborús években bekövetkezett hanyatlást visszájára 
fordítsa. Közben az ország életében drámai események történtek. A trianoni 
határok megvonásával Rudabánya maradt az egyetlen mőrevaló vasércbá-
nyánk. Jelentısége tehát megnıtt, de ekkorra a felszínközeli oxidációs zóna 
legjobb minıségő és viszonylag könnyen hozzáférhetı barnavasércét gyakor-
latilag már lefejtették. A késıbbiekben állandó ércminıségi és gazdaságossá-
gi problémák jelentkeztek, amelyeket fokoztak a korviszonyok miatt fellépı 
egyéb nehézségek. Az 1920-as évek elején a bánya teljesítménye mindössze 
10 %-át tette ki a háború elıttinek, csökkent a meddıletakarítás üteme, a fog-
lalkoztatottak száma csupán 333 fı volt. A Borsodi Bányatársulat csıdje el-
kerülhetetlennek látszott, miután elvesztette korábbi biztos hátterét: a bécsi 
tıkéseket és a witkowitzi vasmővet.  

 
A vasércbánya vezetısége 1925 körül. 

Az elsı sorban balról a negyedik Kállai Géza igazgató 

A kezdeményezı szerepet egyre inkább a Rimamurány-Salgótarjáni Vas-
mő Rt. vette át. Már a háború elıtt 16 %-os részesedést szerzett a társulatban, 
amit 1925-ben 45 %-ra növelt. Javaslatára ebben az évben Ormospusztától 
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Rudabányáig kiépítették a normál nyomtávú vasutat, ami azt jelentette, hogy 
45 évi mőködés után megszőnt az 1000 mm-es barcikai szállítóvonal. (A vas-
ércet ugyanis a tulajdonában levı ózdi kohók használták fel, és ezzel a meg-
oldással átrakás nélkül lehetett a szerelvényeket célba juttatni.) Végül a Rima 
Rt.-nek sikerült megvásárolnia a bányaüzemet, amelynek teljes tulajdonjoga 
1928. január 1-én szállt rá. A Borsodi Bányatársulat 1927. december 31-én, 
47 évi fennállás után megszőnt. Példaszerő tevékenysége – különösen mőkö-
désének elsı három évtizedében – érdemessé teszi arra, hogy nevét a magyar 
ipar-, és ezen belül a bányászattörténet legszebb lapjain tartsuk számon. 

Az 1920-as évek közepétıl az érctermelés lassú emelkedésnek indult, 
1927-ben már elérte a 200.000 tonnát, és más mutatók is javultak. A szüksé-
ges mőszaki fejlesztés azonban elmaradt, beszüntették az ércek elıkészítı 
pörkölését, továbbra is elhanyagolták a meddıletakarítást. 

 
A vasútállomás az 1920-as években 

A Rima Rt. kezdeti lendületét hamarosan megtörte a nagy gazdasági vi-
lágválság, amelynek éveiben újabbkori történetének legnehezebb idıszakát 
élte át a rudabányai vasércbánya. Csökkentették a munkanapok számát, majd 
elbocsátották a dolgozók egy részét, súlyos megélhetési gondokat okozva ez-
zel a bányászcsaládoknak. 1934-ben csupán 43.000 tonna volt a termelés, és 
mindössze 364 fıt alkalmaztak. A válság enyhülésének jelei csak 1935-ben 
mutatkoztak, amikor a heti munkaidı már 5 nap volt. Az 1930-as évek je-
lentıs fejleménye, hogy nagy ütemben megindult a föld alatti vágathajtás. Ez 
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a mővelési mód korábban ismeretlen volt a modern rudabányai bányászatban. 
Elıtérbe kerülését a meddıletakarítások elmaradásának és a kotrógépek leál-
lításának köszönhette. A közeli Kurityánban, a régóta rudabányai tulajdonban 
levı szénbánya mellett új gázturbinás erımővet építettek, ahonnan távvezeté-
ken keresztül látták el árammal az üzemet és a települést. A félévszázados fa-
házakat korszerő kertes téglaépületekkel váltották fel, a közelükben gızsütö-
dét és közfürdıt adtak át rendeltetésének. A vasércbánya további sorsát a má-
sodik világháború határozta meg. 1939-ben hadiüzemmé nyilvánították. Az 
ércigények növekedése miatt 300.000 tonnára futott fel a termelés, amihez 
hozzájárult a mélyszinti mővelés megindulása 1942-ben. A barnavasérc mel-
lett a gyengébb minıségő pátvasérc és ankerit fejtésével is próbálkoztak ki-
sebb mennyiségben. A munkáslétszám 820 fıre ugrott. 1943-ban hozzáláttak 
a vasútállomástól kiinduló föld alatti fıszállítópálya, az altáró létesítéséhez, 
amit azonban csak 1948-ban adtak át rendeltetésének. 

1944. március 25-tıl december 14-ig német megszállás alatt volt Ruda-
bánya. December 13-án az áramszolgáltatás megszőnése miatt az üzem leállt. 
Szerencsére csak kisebb harcok folytak a térségben, így komolyabb károk 
nem keletkeztek: csupán néhány vasúti hidat robbantottak fel a visszavonuló 
németek. 1945 elején az anyaghiánnyal és más nehézségekkel dacolva a bá-
nyát újra termelıképessé tették. A munka február 7-étıl folyt, de a szállítás 
vagonhiány miatt csak májusban indult meg az ózdi és a diósgyıri kohókba. 
Az élet lassan normalizálódott, a bányamunka is visszazökkent a rendes ke-
rékvágásba. 1947-ben az érctermelés már túlhaladta a háború elıtti szintet. 
Megkezdıdött a 3 éves terv. 

A Rima Rt. 1946 decemberétıl állami felügyelet alatt állt, majd 1948 vé-
gén megszőnt a nagy múltú vállalat. Rudabányai jelenlétének 21 éve alatt 4,3 
millió tonna vasércet adott a magyar kohászatnak. A bánya állami tulajdonba 
került, mint az Ércbányászati Nemzeti Vállalat legnagyobb üzeme. 1951-tıl 
1964-ig önálló gazdasági egységként mőködött, ettıl kezdve megszőnéséig a 
budapesti székhelyő Országos Érc- és Ásványbányák kötelékébe tartozott 
OÉÁ Rudabányai Vasérc Mővei néven. (Podányi T., 1980) 

A szocialista tervgazdálkodás idıszakában ugrásszerően fejlıdött a bá-
nyászat mőszaki színvonala, és alapvetı változásokon ment át a település is. 
Elektromos kotrógépek végezték a meddıletakarítást és az ércrakodást, az 
anyagmozgatást dömperek vették át. A mélymővelésben egyre korszerőbb és 
hatékonyabb módszereket alkalmaztak, aminek eredményeként a föld alól 
felhozott ércmennyiség 200.000 tonnára emelkedett. Az össztermelés a leg-
jobb években elérte a 650.000 tonnát, a foglalkoztatottak száma 1300-1500 fı 
között mozgott. Sorra adták át az új létesítményeket: korszerő mőhelyeket, 
irodaházat, fürdıt, üzemi éttermet stb. A település népessége megközelítette 
az ötezret. Országos viszonylatban is kiemelkedı beruházás volt 1952 és 
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1960 között az ércelıkészítı üzem építése, amely sikerrel oldotta meg a 20-
24 % vastartalmú pátvasérc dúsítását. Így vált lehetıvé, hogy a fogytán levı 
limonit helyett a bányászatban mindinkább ez az ércféleség vegye át a vezetı 
szerepet. A forgódobos kemencékben végzett mágnesezı pörkölés és szepa-
rálás nyomán 42 % vas- és 2 % mangántartalmú dúsítmányt kaptak. A ter-
melés legmagasabb szintjén, az 1970-es évek végén évi több mint 200.000 
tonna dúsított pátvasércet állítottak elı, nemzetközi összehasonlításban is fi-
gyelemre méltó 87 %-os fémkihozatallal. 

1973-tól néhány évig a magasabb réztartalmú pátvasércbıl rézszínport 
vontak ki flotálással. Az ehhez szükséges berendezést a Velencei-hegységben 
megszőnt pátka-szőzvári üzembıl szerelték le és telepítettek Rudabányára. 
Kiegészítı tevékenységként olykor más ásványokat is termeltek: például a 
festékgyártáshoz szükséges vasokkert, szigetelıanyagnak használt baritot, 
Alsótelekes határában kohászati, vegyipari és építıipari célra egyaránt alkal-
mas dolomitot stb. Rudabányához tartozott a perkupai anhidritbánya és ır-
lımő, továbbá egy ideig a tornaszentandrási mészkı- és a martonyi vasérc-
bánya. 

A bányászat fejlıdése a lakosság életkörülményeiben is éreztette hatását. 
Jelentısen javult a lakáshelyzet, mivel 30 év alatt több mint 500 új otthont 
adtak át vállalati beruházásban. Megoldódott a régóta kritikus vízellátás, ké-
sıbb szennyvíz-, majd gázvezeték épült (igaz, hogy csak a település egy ré-
szén). Mővelıdési ház, könyvtár, múzeum, eleven kulturális élet, zenekarok, 
mőkedvelı csoportok, szakkörök, sportegyesület, iskolabıvítés, óvodák, 
színvonalas kereskedelmi ellátás, új vasútállomás – csak néhány az 1945 utá-
ni évtizedek vívmányai közül, és ez a felsorolás korántsem teljes. 

Az elért eredmények, a látványos fejlıdés ellenére sem alakult kedve-
zıen a vasércbányászat helyzete. Az 1950-es évek elejétıl állandó minıségi 
és gazdaságossági problémák mutatkoztak, árviták folytak a kohászattal, sıt 
egyesek az üzem létjogosultságát is megkérdıjelezték, mert az import vasérc 
olcsóbb volt, mint a rudabányai dúsítmány. A termelés évrıl évre nagyobb 
veszteséggel járt, amit csak jelentıs állami támogatással tudtak kompenzálni. 
1980. május 30-án szép és a hagyományokhoz méltó ünnepség keretében em-
lékeztek meg a nagyüzemi bányászat fennállásának 100. évfordulójáról, mi-
közben már a döntéshozók asztalán feküdt az üzem bezárásáról szóló javas-
lat. Erre a fájdalmas, sokak szerint elhamarkodott és elıkészítetlen lépésre a 
kormányzat csak jóval késıbb szánta el magát: 1985. december 28-án szün-
tették meg a vasércbányászatot és -dúsítást Rudabányán. 1948-tól idáig csak-
nem 19 millió, 105 év alatt összesen körülbelül 34 millió tonna volt a kiter-
melt ércmenynyiség. Munkahelyi balesetekben 58 bányász vesztette életét. A 
legsúlyosabb szerencsétlenség 1965. június 8-án történt: az egyik föld alatti 
fejtésben bekövetkezett omlás öt halálos áldozatot követelt. 
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Végül érdemes még egy pillantást vetni arra, hogy mit is köszönhet a 19-
20. századi rudabányai vasércbányászatnak egy olyan terület, amelyrıl úgy 
vélhetnénk, hogy távol állt tıle: a település sokszínő szellemi-kulturális élete. 
Például 1925. augusztus 20-án a bánya dolgozóinak kezdeményezésére és 
adakozásából tízezer ember jelenlétében leplezték le Gvadányi József mell-
szobrát, Pásztor János alkotását. 1926. június 2-án Rudabányán rendezték 
meg Dobsina bányaváros fennállásának 600 éves emlékünnepségét (a gömöri 
település ugyanis Csehszlovákiához került, ezért ott nem tarthatták meg a je-
les eseményt). Dr. Görgı Tibor (1892-1978) bányaorvos, amellett, hogy ko-
moly eredményeket ért el hivatásában, Kürt álnéven verseket írt, öt kötete je-
lent meg. Emellett ı a szerzıje a napjainkig kedvelt Zúg az erdı, zúg a nádas 
kezdető dal zenéjének és szövegének. 1935-ben állították fel az elsı világhá-
borúban hısi halált halt vasércbányászok emlékmővét, Bóna Kovács János 
fegyvert ragadó munkást ábrázoló nagymérető bronzszobrát. A rudabányai 
születéső dr. Tarján (Thern) Jenı (1914-1999) nyelvész 1939-ben kiadta a 
vasércbányászat szaknyelvének szókincsérıl szóló monográfiáját, amely má-
ig az egyetlen önálló munka e témakörben. 1956-ban a bányaüzem és a dol-
gozók jóvoltából jött létre az a kis bányászattörténeti győjtemény, amely 
megvetette a mai, országos hírő múzeum alapjait. Kiemelkedı szellemi telje-
sítmény volt a helyi mőszaki értelmiség legjobbjai (Pantó Endre, Podányi 
Tibor, Moser Károly) szerkesztésében 1957-ben megjelent Rudabánya érc-
bányászata címő könyv, az egyik legjobb hazai üzemtörténeti öszszefoglalás. 
Pribojszky Mátyás, a világjáró citeramővész Rudabányán kezdte pályafutását 
a mővelıdési ház néptánccsoportjának kísérızenészeként az 1950-es évek 
végén. A vasérctermelés nélkül sohasem kerültek volna napvilágra a világhí-
rő Rudapithecus-leletek és a pompás ásványok De a legjobban talán az érzé-
kelteti a bányászat mély hatását a helybeliek lelki életére, hogy az 1932-34 
között Lux Kálmán tervei alapján felépült evangélikus templom úrasztalát is a 
legszebb rudabányai ásványokkal ékesítették, belsı falaira pedig dombormő-
vő bányászjelvények kerültek. Az ilyen és hasonló dolgok ismeretében érté-
kelhetjük csak igazán azt a páratlan és megismételhetetlen szerepet, amit ez a 
nem is olyan régen még virágzó nagymúltú tevékenység játszott Rudabánya 
és más bányásztelepülések életében. 

1986-88-ban elvégezték a szükséges felszámolási és rekultivációs mun-
kálatokat, azóta azonban csend honol a hatalmas külszíni fejtés fölött. Az er-
dı lassan birtokba veszi a területet, és évrıl évre emelkedik a legmélyebb 
részt kitöltı bányató kékeszöld vizének szintje A készletek nem fogytak el 
teljesen, ezért bízhatunk abban, hogy egyszer még eljön az idı, amikor érde-
mes lesz újrakezdeni a termelést a most szunnyadó érclelıhelyen. 
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Mégsem szőnt meg a vidéken a bányászat több évezredes hagyománya: 
1987 óta gipszet nyernek hazánk egyetlen mővelésre érdemes elıfordulásá-
ból, Alsótelekes határában. Évente 240.000 tonnát fejtenek külszíni módszer-
rel (amely teljes egészében fedezi a magyar cementgyárak szükségletét), to-
vábbá finomgipszet állítanak elı a volt rudabányai vasércdúsító helyén létesí-
tett égetıüzemben (18.000 tonna/év), és gipszvakolatot is gyártanak. A bánya 
ásványvagyona a kiaknázás jelenlegi szintjén évtizedekre elegendınek lát-
szik. A privatizáció óta váltakozó magántulajdonban (most éppen német kéz-
ben) levı üzem, a Rudagipsz Kft. kevesebb, mint 100 fıt foglalkoztat. 

 

 
A volt külszíni vasércbánya napjainkban 

A község, a hajdani bányaváros máig sem heverte ki a vasércbányászat 
megszőnése miatti traumát: nagy a munkanélküliség és általános a visszaesés. 
Talán a régóta tervezett ipari hulladékégetı mő segít majd abban, hogy Ruda-
bánya ismét meginduljon a felemelkedés útján.  
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Újabb adatok Szendrı 16-17. századi 
irodalmi életéhez 

 
A törökdúlás idején nevezetes végvár, Szendrı a történelmi eseménye-

ken túl a régi magyar irodalomban is szerepet játszott.(1) Falai között kelet-
kezett két jellegzetes 16. századi mőfaj egy-egy fontos alkotása: a Szendrıi 
hegedıs-ének és a Szilágyi és Hajmási címő széphistória. (Szerzıik nevét 
nem ismerjük, ezért az „Ismeretlen énekmondó” és a „Szendrıi Névtelen” 
megjelöléssel illetjük ıket.) Viszonylag gazdag irodalmuk van, amelybıl az 
érdeklıdık alaposabban tájékozódhatnak róluk.(2) Mivel bekerültek a Hét év-
század legszebb magyar versei címő népszerő győjteménybe, a szélesebb ol-
vasóközönséghez is eljutottak. A 17. századból id. Köleséri Sámuel (1634–
1683) református lelkészt, egyházi írót említik a szakmunkák e vonatkozás-
ban, aki 1659 és 1667 között szendrıi prédikátor volt. Itt született fia, ifj. 
Köleséri Sámuel (1663–1732), a késıbbi híres orvos–polihisztor, az Erdély 
római kori bányászatát ismertetı Auraria Romano-Dacica (Nagyszeben, 
1717) címő latin nyelvő könyv és több más mő szerzıje(3) 

 

 
Szendrı vára a 17. században 
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Pilz Gáspár Epinikionjának címlapja 

A felsoroltakon kívül azonban további irodalmi adatok is fellelhetık a 
16-17. századi Szendrıvel kapcsolatban, amelyeket ugyan már régebben pub-
likáltak, de a honismereti kutatás figyelmét mostanáig elkerülték.(4) Írásunk-
ban ezeket kívánjuk röviden bemutatni, abban a reményben, hogy sikerül szí-
nesebbé, árnyaltabbá tenni a város középkor végi mővelıdéstörténeti szerepé-
rıl alkotott képet. 

1. Az 1500-as évek utolsó év-
tizedeinek sok vitát kiváltó, érdekes 
egyházi személyisége volt Pilz vagy 
Piltz (latinosan Pilcius, Piltzius) Gás-
pár (Szepesváralja, 1526 körül – 
Márkusfalva, 1605) evangélikus, majd 
református lelkész. Német földön vé-
gezte tanulmányait, ezután több fel-
sı-magyarországi település, egyebek 
között Dobsina bányaváros prédi-
kátora volt.(5) Latin nyelvő irodalmi 
munkásságot is folytatott, fennmaradt 
mőveinek száma meghaladja a tízet. 
Közülük kettı szorosan kapcsolódik 
Szendrıhöz. Mindkettı a Sáros me-
gyei Bártfán (ma Bardejov, Szlová-
kia), a híres Gutgesell-nyomdában 
került ki a sajtó alól. (Bártfa és 
Szendrı igen távol esett egymástól, 
mégis kapcsolatban álltak, mivel a 
magyar országgyőlés 1578. évi tör-

vénycikkének 9. §-a Bártfa városát is kötelezte a szendrıi vár újjáépítésében 
való közremőködésre. Valószínőleg ezzel a kontaktussal magyarázható, hogy 
Pilz kéziratait éppen itt nyomtatták ki.) 

Az egyik úgynevezett gyızelmi vers, címe: Epinikion praeli cvm Tvrcis 
commissi et victoriae incruentae militum Sendröensium 9. die Julij anni 
1578. acquisitae. Terjedelme mindössze négy oldal, egy kettéhajtott papírív. 
A címlapon Claudius Rousselhez, a vár akkori parancsnokához szóló ajánlás 
olvasható. A címlap hátoldalán ajánlóvers szerepel, amely alatt a szerzı neve 
áll: Caspar Pilcius Waraliensis, divini verbi minister in Sendrö. Pilz tehát 
„Isten szavának szolgája”, azaz prédikátor volt ekkortájt a Bódva-parti te-
lepülésen, amirıl életrajzai nem szólnak. Ebbıl arra gondolhatunk, hogy itte-
ni mőködése rövid élető lehetett. A következı lapon kezdıdik a két hasábba 
szedett vers, amely a szendrıi vár helyırségének 1578. július 9-én a törökök 
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Pilz Gáspár lakodalmi verse  
Menzll Kristóf szendrıi várkapitány 

esküvıjére 

felett aratott gyızelmét dicsıíti. Bár 
évszámot nem nyomtattak rá, 
feltehetı, hogy még ugyanebben az 
esztendıben megjelent. Egyetlen ere-
deti példánya ismeretes, amely a 
zágrábi egyetem könyvtárában 
(Horvátország) található. 

A másik mőfaját tekintve lakodal-
mi köszöntıvers: Christoph Menzll 
szendrıi várkapitány esküvıjére ké-
szült ugyancsak 1578-ban. Csupán egy-
lapos, egyoldalas nyomtatvány. Címe: 
Epithalamion in honorem nvptiarvm 
prvdentis ac circumspecti viri domini 
Christophori Menzll Curiensis, prae-
toris militaris in Szendrı, sponsi: et 
pudicissimae virginis Rosinae Baltha-
saris Hilzen, aulae caesarianae quon-
dam aurifabri filiae sponsae, con-
scriptum iambicis quaternarijs a 
Casparo Pilcio. Szintén csak egyetlen 
eredeti példánya maradt meg, amely 
egy könyv kötéstáblájából került elı; a 
lıcsei (Levoča, Szlovákia) levéltárban ırzik. Nem szendrıi vonatkozású, de 
minden bizonnyal itt keletkezett Pilz egy harmadik munkája, a Philipp 
Queschin lıcsei tanító menyegzıjére írt lakodalmi köszöntıvers, mivel 
ugyanarra az ívre nyomtatták, mint az elıbbit. Utána szétvágva külön-külön 
hozták forgalomba a két költeményt. 

2. Bocatius (Bock) János (1549-1621) humanista pedagógus, költı, poli-
tikus Szászországban született német-szorb családban, mégis a magyar mőve-
lıdéstörténet kiemelkedı alakjává vált. Sokoldalú, kalandos élető ember volt. 
Iskoláit szülıföldjén végezte, Wittenbergben szerzett magiszteri fokozatot. 
1590-ben érkezett hazánkba; 1592 (más adatok szerint 1594) és 1599 között 
az eperjesi kollégiumban tanított. 1598-ban magyar nemességet és koszorús 
császári költı címet kapott I. Rudolftól. 1599-ben a kassai tanács meghívta 
iskolái vezetésére; fél évig rektor, majd háromszor városi jegyzıvé, kétszer 
fıbíróvá (polgármesterré) választották. Késıbb Bocskai István és Bethlen 
Gábor szolgálatában állt, egyebek mellett diplomáciai küldetéseket teljesített. 
– Tanárként Seneca elveit vallotta, tanítványait a gyakorlati életre készítette 
fel. Tıle származik a szállóigévé vált mondás: „Non scholae, sed vitae disci-
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mus”, azaz „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”. Latin nyelvő 
irodalmi munkái többnyire alkalmi jellegőek, de van közöttük néhány törté-
nelmi, jogi és pedagógiai tárgyú is.(6) 

Legismertebb, legtöbbet idézett mőve a Klöss Jakab által 1599-ben 
Bártfán nyomtatott terjedelmes, több mint 500 oldalas M. Ioannis Bocatii 
poetae laureati caesarei Hvngaridos libri poematum V ... címő könyv, amely 
dicsıítı versek és levelek győjteménye. A kötet 127. költeménye a 186-187. 
oldalon az In Senderoviam  címet viseli. (Magyarul: Szendrıbe; a település és 
a vár korabeli, ritkán használt latinos névalakja Senderovia volt.) Az eredeti, 
néhol hibás latin szöveg a következı: 

En, quale[m] ad coelos heic surgere cernimus arcem? 
     Pileolo structum sidera pulsat opus. 
Musa refert: Diui fecére hoc æra Rodolphi; 
     Illius auspicio celsior ista strues. 
Quo Turcas contra gens Hungara tutior esset, 
     Prouictus hoc Heros monte parauit opus. 
Rudera ac inferius, deiectaq[ue]; faxa quid ad rem? 
     Musa refert: sedes Bebbeciana fuit. 
Digna strui non est arx quondam Marte rebellis, 
     Et defensori non satis suo est. 
Quos tamen vlterius post vndas cerno penateis? 
     Oppidu sunt oculis obuia bina meis? 
Musa refert: habitat proles ibi Martia; forteis 
     Prima tenent Hunnos mœnia pacta luto. 
Altera Germanas defendunt aggere turmas, 
     Dux Rotallerus qua bene sceptra gerit. 
Sendreadum, voueo, Turcis notissima virtus 
     Floreat & sacri Cæsaris ornet agros. 

A Dr. Tóth Péter egyetemi docens (Miskolci Egyetem) által készített ma-
gyar nyersfordítás: 

Vajon milyen várat látunk itt az egekre emelkedni? / A hegytetıre épített 
mő a csillagokat veri. / A múzsa elmondja: a szent Rudolf pénze készítette ezt, 
/ az ı hatalmából magasodik ez az építmény, / s hogy a törökök ellen a ma-
gyar nemzet nagyobb biztonságban legyen, / készítette az elırelátó hıs ezt a 
mővet a hegyen. / És lentebb a romok, a leomlott sziklák mi végre vannak? / 
A múzsa elmondja, a Bebekek székhelye volt. / Nem méltó az egykori építéső 
vár, hogy Marssal szembeszálljon / és nem eléggé alkalmas a védıjének. / 
Távolabb pedig, a hullámok mögött mely lakóhelyeket látok? / Két mezıváros 
tárul a szemem elé? / A múzsa elmondja: Mars sarja lakozik itt, / a sárból ké-
szült falak egyike a vitéz hunokat fogja körül, / a másik a német tömegeket vé-
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delmezi sánccal, / akik fölött Rotaller vezér tartja jó kézben a vezéri pálcát. / 
Kívánom, hogy a szendrıieknek a törökök által igen jól ismert vitézsége / vi-
rágozzék és ékesítse a szent császár mezıit. 

A versbıl kitőnik két helyi vonatkozású név: a korábbi várbirtokos Bebek 
családé és Rotaller (Rottaler, Rottaller) János várnagyé. Az utóbbiról Bo-
rovszky Samu a következıket írja: 

„A Tisza mellékein ekkortájban mindinkább szaporodó hajdúságot a 
szendrei kapitányok szívósan támogatták s különösen a német Rottaler János 
mindent elkövetett, hogy ıket saját hadmőveleti czéljaira felhasználja. 1599-
ben, amikor a rabló tatárok Felsı-Magyarország városait pusztították, 700 
hajdút bíztatott fel Rottaler ellenök s ezek Szendrı alatt éjtszakának idején 
támadtak rájuk; «szörnyen lövék ıket, az egész tatár tábor eljuta Eger felé 
elıttük; 13000 lovat nyerének tılök, a rabokat elszabadíták és sok prédát 
nyerének». A zsákmányon azután a szendrei német kapitány a hajdúkkal 
megosztozott.” A fenti dicsıítı költeményt valószínőleg ez a sikeres katonai 
akció ihlette. 

A szerzı szemléletesen mutatja be a település és az erıdítmény korabeli 
állapotát: a széles folyóvölgy fölé magasodott a Rudolf császár által építtetett 
„fellegvár” a mai Várhegy tetején; alább a Bebekek emelte Alsóvár már ro-
mokban hevert. A katonai objektumokat körülvevı vizesárkokon (vagy a 
Bódva holtágain) túl, falak biztonságában külön-külön helyezkedett el a ma-
gyarok lakta Óváros és az idegen ajkúaknak otthont adó Németváros. Ebbıl 
az életszerő ábrázolásból azt sejthetjük, hogy Bocatius rendelkezett szendrıi 
kapcsolatokkal, s talán többször személyesen is megfordult a véghelyen, akár 
eperjesi, akár kassai évei alatt. 

3. Keresszegi és adorjáni Csáky István (1603-1662) 1632-ban lett a 
szendrıi vár kapitánya, a következı esztendıben pedig vásárlás útján az erıs-
séghez tartozó uradalom birtokosa. İ és a család más tagjai felváltva tartóz-
kodtak itt és különbözı jószágaikban (Szilágysomlyó, Adorján, Vécs, Örmé-
nyes, Szepesvár, Trencsén, Nagykároly, Almásvár). A várúr édesanyja, id. 
Csáky Istvánné Wesselényi Anna (1584–1649 vagy 1650) szenvedélyes és jó 
tollú levélíró volt, ami egyáltalán nem számított megszokott jelenségnek a 
17. század fıúri köreiben. Az 1612 és 1649 közötti évekbıl 70 irodalmi érté-
kő, nyelvi-stilisztikai és helyesírási szempontból is figyelemre méltó levele 
maradt az utókorra. Ezek elsısorban a kor mezei és házi gazdálkodásáról, a 
családi életrıl és ügyes-bajos dolgokról szolgáltatnak érdekes adatokat. (Mi-
vel már 1605-ben özvegységre jutott, Csákyné minden alkalommal az Árva 
Wesselényi Anna névaláírást használta.) Szerzıjük életrajzának kíséretében 
valamennyit közreadta Deák Farkas 1875-ben. De maga Csáky István is ha-
gyott hátra leveleket, amelyek 1626 és 1661 között keletkeztek, és utóbb 
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Az elsı magyar katolikus énekeskönyv 

címlapja 
 

szintén megjelentek nyomtatásban.(7) A két levelezésnek számos szendrıi vo-
natkozása van: például több darabját ide vagy innen írták, néhányszor a helyi 
viszonyokat taglalják stb. („Az én szerelmes fiamnak, az N[agysá]gos Csáky 
Istvánnak adassék ez levelem. Szenderıbe.” – általában ezt a formulát hasz-
nálta címzésként a Bódva mellé intézett sorokban Wesselényi Anna.) Ezért, 
valamint személyes kötıdésük okán a Csákyak levélírói buzgalmát joggal te-
kinthetjük a Bódva-völgyi irodalmi hagyományok szerves részének. 

4. Az elsı magyar katolikus énekeskönyv 1651-ben jelent meg a nyomda-
hely és a szerzı vagy szerkesztı nevének feltüntetése nélkül. Címe: Cantvs 
catholici. Régi és uj, deak és magyar ajitatos egyhazi enekek es litaniak: kik-
kel a keresztyének esztendı által való templomi solennitásokban, proces-
siókban és egyéb ajitatosságokban szoktak élni... Terjedelme [10] + 269 + [8] 
oldal; 112 magyar és 80 latin versszöveget tartalmaz az Adventtel kezdıdı 
egyházi év rendjében a fı ünnepekre, továbbá a szentek életére és más vallá-
sos témákra, kottákkal ellátva. (1655-ben szlovák nyelvő változata is napvi-
lágot látott.) A kutatók a tipográfiai jegyek összehasonlításával megállapí-
tották, hogy a nyomtatás a lıcsei Brewer-mőhelyben történt. Egy halotti érte-
sítést tartalmazó levélbıl a szerkesztı kilétére is sikerült fényt deríteni: esze-
rint Szıllısi (vagy Szılısy) Benedek jezsuita volt az anyag közreadója, és 

amint az ajánlásból kiderül, össze-
győjtıje és részben szerzıje. Személye 
nem ismeretlen a rend történetében. 
Valószínőleg Garamszöllısön született 
1609-ben. A források szlovák nemzeti-
ségőnek (slavus) mondják. 1630. októ-
ber 24-én lépett be a jezsuita rendbe; 
noviciátusát a leobeni (Ausztria) ko-
lostorban töltötte, ahol több éven 
keresztül a növendékek között 
szerepel. 1633-ban a nagyszombati 
kollégiumban tanított. Ezután újabb 3 
esztendei tanulás következett: Bécsben 
filozófiai képzést nyert. 1637-ben 
ismét a nagyszombati kollégium 
tanárai között említik, miközben már 
teológiát hallgatott. 1639-ben 
szentelhették áldozópappá. Csak 1642-
ben vált véglegesen a rend tagjává, és 
segédlelkészként mőködött tovább. 
1643 és 1650 között a szendrıi 
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jezsuita misszióban tevékenykedett: lelkipásztor volt és az iskolamesteri teen-
dıket is ellátta. Késıbb Kassán, Ungvárott, majd Znióváralján szolgált szláv 
hitszónokként, végül 1654-ben misszionáriusnak rendelték Csáky Pál fıispán 
mellé Szepesváraljára. Életének utolsó évében súlyos betegségbe esett: a lá-
bát orbánc támadta meg. Hosszú szenvedés után a jezsuiták túróci rendházá-
ban, Znióváralján halt meg 1656. december 15-én; itt is temették el. – Latin, 
magyar és szlovák nyelven írt verseket, értett a zenéhez és az énekléshez.(8) 

Mivel Szıllısi az énekeskönyv megjelenése elıtti 7 évet Szendrıben töl-
tötte, nincs okunk kételkedni abban, hogy itt fogant a kiadvány ötlete, s a vá-
rosban végezte az anyaggyőjtés és a sajtó alá rendezés sok idıt és fáradságot 
igénylı munkáját is. E célból több helyen meg kellett fordulnia (egyházi köz-
pontokban, kolostorokban, iskolákban stb.). A viszonylag terjedelmes mő 
szedése, hangjegyekkel való ellátása, korrektúrájának elvégzése, nyomtatása 
és végül kötése hosszabb idıt (akár 2-3 esztendıt) is igénybe vehetett, ezért 
feltételezhetı, hogy a kézirat nyomdába adása ugyancsak Szendrıbıl történt. 
Mindezek alapján biztosan állíthatjuk, hogy az elsı magyar katolikus énekes-
könyv a Bódva-parti településen született az 1640-es évek második felében.  

5. 1658-ban jelent meg Sárospatakon (1656-os évszámmal) az Igaz és 
Tökéletes boldogságra Vezérlı Út. Avagy Bé-menetel a’ Hitre, mely nélkül 
lehetetlen dolog hogy valaki Isten elıtt kedves légyen, mely Kérdések és Fele-
letek által rövideden, de felette igen hasznosan a’ Biblianak minden Könyve-
inek és részeinek eleitıl fogván utollyáig értelmére vezet… címő munka, ame-
lyet Somosi Petkó János szikszói református pap közelebbrıl meg nem neve-
zett idegen nyelvbıl fordított. A bibliamagyarázatokat tartalmazó mő ajánlása 
Mezılaki István szendrıi református prédikátornak szól (Keltezése: „Szik-
szón M.DC.LVI. esztendeben. Sz. Jakab Havának [július], 3. nap”). Róla 
annyit tudunk, hogy az 1650-es években mintegy 6 esztendeig lelkészkedett a 
végvári gyülekezetben. Mivel érdemelte ki e nem mindennapi megtisztelte-
tést? A fordító a dedikációban elmondja, hogy a szóban forgó könyv londoni 
tartózkodása alatt került a kezébe, és annyira hasznosnak találta, hogy meg-
fogadta: átülteti nyelvünkre. Körülbelül tíz hét alatt teljesítette is vállalását. 
Szerette volna a hollandiai Leydenben vagy Utrechtben kinyomattatni a kéz-
iratot, de mivel nem volt pénze és pártfogója, hazahozta. Ám itthon sem nyílt 
módja a kiadására, egészen addig, amíg 1656-ban Mezılaki István meg nem 
látogatta ıt Szikszón. Kérésére lelkésztársa megígérte, hogy támogatókat sze-
rez a nyomtatáshoz. Mezılaki azonban késıbb úgy határozott, hogy maga 
vállalja a nyomdaköltséget, ami nem lehetett „olcsó mulatság”, mert a könyv 
terjedelme több mint 600 oldal! A szendrıi prédikátor azzal, hogy mecénás-
ként lehetıvé tette egy fontos vallási tárgyú mő megjelenését, beírta nevét a 
magyar irodalomtörténetbe.  
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A 19. sz. végén lebontott szendrıi református templom. 

(Myskovszky Viktor rajza a Vasárnapi Újság 1866. évi évfolyamából) 

 
 6. Idıs Köleséri Sámuel életét és az egyházi irodalom terén kifejtett 

munkásságát jól ismerjük. Egyelıre szendrıi mőködésével kapcsolatban sem 
merültek fel újabb adatok. Ezért most – mivel ilyen formában ritkán említik – 
csupán annak a két mővének a pontos és teljes címleírását közöljük, amelye-
ket kétségtelenül itt írt, és megjelenésük idején még a város prédikátora volt: 

I.  Idvesség Sarka. Avagy az Evangeliom szerint-való, Igaz Religiónak, 
Elsı fundamentomos Igasságinak avagy Principiuminak (mellyeknek tudása 
s’ hitele-nélkül senki nem idvezülhet) öszve-szedegetése; Azoknak, nyilván-
valo és ellene-mondhatatlan Sz. Irás Tanú-bizonyságiból-való megállatása; 
Es a’ kegyesség-gyakorlásban, azokból ki-fakadó sokféle Hasznoknak, meg-
mutogatása. Mellyet, Edes Nemzete Lelke-javáért, világra bocsátott KÖLE-
SÉRI SÁMUEL, Christus Jesus Evangeliomának Szólgája, Szendrei R. 
Ecclesiában. Saros Patakon, Rosnyai János által. M.DC.LXVI. – Nyolcadrét 
alakú, [12] + 242 oldal. (A szerzı e munkáját Farkas Ferencnek, nemrég még 
Murány vára fıkapitányának ajánlotta.) – Második kiadása 1676-ban Debre-
cenben jelent meg. 
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II.  Bankodo Lelek Nyögesi, Az az: Szent Irás szavaibol szedegetett s’ a’ 
felsı Esztendıkben valo szomoru alkalmatosságokhoz szabattatott, néhány 
Könyörgések; Mellyeket a’ Szendrei R.. Ecclesia lelki épületire irt volt, mos-
tan pedig némellyek kérésére, ki-bocsátott KÖLESÉRI SAMVEL, Christus 
Evangeliomának szolgája. Saros Patakon, Nyomtatta Rosnyai János 1666-
ban. – Nyolcadrét, [1] + 27 oldal. 

A két munka együtt, egy kötetben jelent meg, de külön-külön címlappal 
és önálló oldalszámozással. 

Szendrı várát 1707-ben II. Rákóczi Ferenc leromboltatta, nehogy a la-
bancok befészkeljék ide magukat. Ezzel a település is elveszette jelentıségét. 
A késıbbiekben már nem tudott olyan mőveket, alkotókat és értékeket felmu-
tatni, mint virágkorában, a 16-17. században. 

 
 

Irodalom 
 
1.  A település és a vár történetérıl:  Borovszky Samu: Szendrı vára. Bp. 

1908. 40 old. – Reprint kiadása: Rudabánya, 2001. Érc- és Ásványbányá-
szati Múzeum. – Szendrı. Képek a volt város és várának történetébıl. 
Szerk. Horváth Mihály, Koritsánszky Dezsı stb. Szendrı, 1959. Községi 
Tanács, 109 old. 2 térkép.  – 2. kiadása: Szendrı, 1993.  

2. Például: Eckhardt Sándor: A Szendrıi hegedıs-ének. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1954. 406-414. old. – Horváth János: A „Szendrıi hegedıs-
ének” versalakjáról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1954. 269-276. 
old. – Stoll Béla: Szendrıi hegedıs-ének. = Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 57. évf. 1953.  231-233. old. (Szövegkiadás fakszimilével.) – Hor-
váth János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni fél évszázad magyar 
irodalomtörténete. Bp. 1957. Gondolat Kiadó, 227-231. old. – Katona Im-
re: Szilágyi és Hajmási. Új felfedezés verses históriájuk kutatásában. = 
Magyar Nemzet, 1979. március 7. 7. old. (Újabban elıkerült bizonyítékok 
alapján azt állítja, hogy a Szendrıi Névtelen nem a borsodi, hanem az 
aldunai Szendrı várában írta mővét.) 

3. Brabeum, Vitae et rerum gestarum, Reverendissimi, Clarissimi, ac 
Ervditissimi Viri, D[omi]ni Samuelis Köleséri. Debrecini, Per Stephanum 
Töltési, 1683. 16 old.  – Faller Jenı: Köleséri Sámuel (1663-1732) élete és 
munkássága. = Bányászati és Kohászati Lapok, 101. évf.  1968. 10. sz. 
647-656. old. 11. sz. 725-730. old. 

4. Forrásunk: Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655. I-III. Bp. 
1971, 1983, 2000. Akadémiai Kiadó. 
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5. Piltzius Gáspár: A törökök betörése Dobsinára 1584. évi október hó 14-én. 
Rozsnyó, 1903. 80 old. (Az eredeti latin nyelvő munka magyar fordítása, a 
szerzı életrajzával.) 

6. Tóth Lırinc: Bocatius. = A kassai premontrei gimnázium értesítıje az 
1884/1885. tanévre. Kassa, 1885. 23-27. old. – Janson Vilmos: Bocatius 
János élete és munkái. Bp. 1918. Élet, 71 old. 

7. Deák Farkas: Wesselényi Anna, özv. Csáky Istvánné életrajza és levele-
zése. Bp. 1875. Franklin, 202 old. – Deák Farkas: Egy magyar fıúr a XVII. 
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Elsı közlés: A Borsodi Tájház Közleményei, 11-12. Edelény, 2002. 37-47. old. 
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A Galyaság 
 
A világhírő Baradla-barlang szomszédságában szinte észrevétlenül húzó-

dik meg hazánk egyik érdekes kistája, a Galyaság. Évente százezrek haladnak 
a környezı fıutakon Aggtelek felé és vissza, de csak kevesen tesznek kitérıt 
azért, hogy megismerkedjenek e csendes vidék rejtızködı természeti értékei-
vel és ódon hangulatú aprófalvaival. 

 

* 

A Galyaság egy nagyobb természetföldrajzi egység, az Aggteleki-karszt 
része. Körülhatárolása a szakirodalomban nem egyértelmő. Strömpl Gábor 
1911. évi helyszíni kutatásai alapján 1922-ben még csak a történelmi Torna 
(késıbb Abaúj-Torna) vármegye délnyugati szegletének hat községét 
(Szinpetri, Tornakápona, Varbóc, Teresztenye, Szılısardó, Égerszög) sorolta 
ide, amelyek a Jósva- és Bódva-völgy, valamint a megyehatár által közrezárt 
területen feküdtek. Késıbb egyre szélesebb értelemben használták a tájnevet, 
talán annak következtében, hogy a három megye itt összefutó, csupán admi-
nisztratív választóvonalat jelentı határa már nem osztotta meg a természeti és 
kulturális vonatkozásban nagyjából egységes vidéket. Ennek legkirívóbb pél-
dája, amikor a Galyaság az Aggteleki-hegység szinonimájaként szerepel. A 
mai viszonyok között a legelfogadhatóbb az a meghatározás, amely szerint a 
Galyaság „az egykori Torna és Gömör megye Borsoddal határos részének 
tája a Bódvától nyugatra, Aggtelek és Rudabánya között” (Filep Antal). Így 
az említett hat volt tornai község mellett még a kissé délebbre fekvı gömöri 
Kánó és Imola is e kistájhoz tartozik. Úgy véljük, hogy a Galyaság határai-
nak fentitıl eltérı megvonása helytelen. 

Nem csak a táj, de neve is kevéssé ismert; legtöbb térképünkön hiába ke-
ressük. A nyelvészek szerint újabbkori mesterséges névadás eredménye. Va-
lószínőbb azonban, hogy régebbi népi elnevezéssel van dolgunk, amely csak 
késın (tudomásunk szerint Strömpl G. révén 1922-ben) került be a köz-
tudatba, bár Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyőjtésének kéziratos anyagában 
már szerepel. Talán nem tévedünk, ha a tájnevet kapcsolatba hozzuk a terület 
szívében, a Teresztenyei-fennsíkon fekvı Galya-erdıvel; ebbıl a második tag 
elhagyásával és a -ság tájnévképzı hozzáadásával keletkezhetett. Értelme 
eszerint ’a Galya-erdı körül elterülı vidék’. A galya egyébként szlovák ere-
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dető szó (régi gol'a, mai hol'a = fátlan füves hegy, havasi legelı). Valószínő, 
hogy ez a magyarban ’hegyi tisztás, erdıtlen, kopár hegy’ jelentéssel köznév-
ként meghonosodott. 

A Galyaság felszíne erısen tagolt; északi része tipikus karsztvidék, míg 
déli fele fedett karszt. Felépítésében triász üledékek dominálnak (mészkı, 
mészmárga, dolomit, agyagpala, homokkı), amelyekre az Égerszög-Teresz-
tenye vonaltól délre fıleg felsıpannon kavics-, homok- és agyagrétegek tele-
pültek. Imola és Lászi-puszta környékén jelentéktelen lignittelepek ismerete-
sek. Régebben szinte minden falu határában mőködtek kisebb kıfejtık. A 20. 
század elsı felében Imolán és Lászi-pusztán téglagyár hasznosította az erre 
alkalmas agyagot. Ásványtani kuriózum, hogy Imolán, a templom mögötti 
domb szürke agyagjában szép gipszkristályok győjthetık. 

A legtöbb érdekességet a viszonylag gazdag karsztos formakincs nyújtja. 
A mészkıterületek szinte valamennyi jellegzetességét megtalálhatjuk itt: 
karrmezıket, dolinákat, víznyelıket, búvópatakokat, forrásokat és barlango-
kat. Az utóbbiak közül legnagyobb az 1954-ben felfedezett, 2,7 km hosszú 
égerszögi Szabadság-barlang. Bejárata a községtıl északnyugatra, a 453 m 
magas Pitics-hegy aljában, a Dász-töbör mélyén nyílik. Ugyancsak Égerszög 
közelében tárták fel az 1980-as években a korábban rövid szakaszon már is-
mert Danca-barlangot (1,4 km). Viszont évtizedek óta sikertelenül próbál-
koznak behatolni a kutatók a Teresztenyén felszínre bukkanó patak feltétele-
zett, több kilométer hosszú tágas barlangjába. Vízfestéssel kimutatták, hogy 
ennek vízrendszeréhez tartozik a Galyaság legkülönösebb felszíni karsztje-
lensége, a Vizetes-víznyelı. A Teresztenyei-fennsík északi lábánál, a szintén 
Vizetes nevő hosszú vakvölgy (uvala) legmélyebb pontján található. Állandó 
táplálója a völgy keleti szélén, Tornakápolna közelében eredı kis patak, 
amely körülbelül 800 m-es folyás után tőnik el a pocsolyaszerő, jellegzetes 
karsztperemi víznyelıben. Egy másik hasonló objektum, az imolai Ördöglyuk 
Aggtelek környékének legdélibb karsztjelensége. Mély mészkıürege a Tó-
berke nevő határrészben nyílik. Nemcsak a környezı dombokról lefutó csa-
padékvizet nyeli el, hanem a völgy felsı szakaszán eredı patakocskát is. A 
víznyelı mögött valószínőleg barlang rejtızik, amelynek feltárása azonban 
még nem sikerült; napjainkig csupán 30 m mélyre jutottak benne a szpele-
ológusok. Szılısardótól délkeletre, keletre, a Rét patak jobb oldalán árvízi 
forrásszájjal is rendelkezı források (Bedela-kút, Sárkány-kút), valamint víz-
nyelık találhatók. Ennek alapján itt a jól karsztosodó képzıdményekben ösz-
szesen körülbelül 2 km hosszú, viszonylag tág, aktív vízvezetı barlangjárat 
meglétét feltételezi Sásdi László geológus. 

A Galyaságot valamikor összefüggı erdıség borította, amely napjainkra 
alaposan megfogyatkozott. De még így is jelentıs kiterjedéső erdık találha-
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A teresztenyei forrásbarlang nyílása 

tók a vidéken, gazdag vad-
állománnyal. A déli fekvéső 
sziklás domboldalak jelleg-
zetes növénytársulása a rit-
kás karsztbokorerdı. A völ-
gyekben dúsfüvő, vizenyıs 
rétek zöldellnek. 

A történelmi emlékek 
után kutatva az elsı emlí-
tésre érdemes adat, hogy a 
IX-XII. században vasol-
vasztó mőhelyek mőködtek 
a környéken. Ennek tárgyi 
bizonyítékai az Imolán fel-
tárt bucakemencék, vala-
mint a Kánó és Égerszög 
határában talált vassalak-
maradványok. A közeli ru-
dabányai érclelıhelyrıl szár-
mazó nyersanyagot dolgoz-
tak fel itt a valószínőleg 
szláv etnikumú kohászok. 
A terület földrajzi neveinek 
egy része is a szlávoktól 
származik (pl. Teresztenye = nádas; Varbóc = füzes stb.). 

A Galyaság települései Árpád-kori eredetőek. Elsı írásos említésük XIII-
XIV. századi oklevelekben fordul elı. (Szılısardó 1270, Teresztenye 1272, 
Kánó 1272, Égerszög 1321, Tornakápolna 1324, Szinpetri 1340, Imola 1344, 
Varbóc 1346.) A középkorban királyi szolgálónépek éltek e tájon: a korán el-
pusztult Kovácsiban vasmővesek, Égerszögön vízóvók, Szılısardón erdı-
óvók. Külföldi, cseh vagy német hospesek (telepesek) ideköltözésérıl is tu-
dunk. A török idıkben lakatlanná vált Lazó faluban (a mai Lászi-puszta he-
lyén, Szılısardótól keletre) született a jeles humanista, Lászai János (1448-
1523), erdélyi fıpap. Alig ismert tény, hogy az egri várvédı hıs, Bornemisz-
sza Gergely 1553-ban részbirtokot szerzett Kánón (akkori nevén Kálnón), s 
ettıl kezdve ı és fiai a „kálnói” elınevet használták. 

Kiemelkedı jelentıségő mőemlékek nem találhatók a Galyaságban. A 
ma álló templomok a XVIII-XIX. században épültek. Közülük néhány talán 
középkori részleteket is rejt (Szılısardó, Varbóc). Több templomban festett 
famennyezet és berendezés látható (Imola, Teresztenye, Tornakápolna). Fi-
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gyelmet érdemelnek a református temetık faragott fejfái, valamint a népi épí-
tészet megmaradt emlékei, különösen Égerszögön. 

A lakosság megélhetését évszázadokon keresztül a hagyományos foglal-
kozások biztosították: a faszén- és mészégetés, a fakitermelés és feldolgozás, 
az állattartás, a szılı- és gyümölcstermesztés, valamint a győjtögetés. A var-
bóci fehér bor a leghíresebb magyar borokkal vetekedett. A jelentékeny pa-
raszti szılımővelést a filoxéravész vetette vissza az 1880-as években. A fe-
lesleges gyümölcsöt és más termékeket távolabbi települések (Rudabánya, 
Szendrı, Bódvaszilas, Putnok, Pelsıc, Rozsnyó) piacán értékesítették. 

 

 
A teresztenyei református templom 

A galyasági falvak népességmegtartó képessége a múlt század végétıl 
fokozatosan csökkent. Ezért sokan más vidékre költöztek vagy kivándoroltak 
Észak-Amerikába. Az utóbbi évtizedekben a lakosság olyannyira megfogyat-
kozott, hogy ha csak valamilyen kedvezı változás be nem következik, egyes 
községek hamarosan elnéptelenedhetnek. Kár lenne, ha a történelem viharai-
val évszázadokon át dacoló galyasági települések végül is a modern kor, a ci-
vilizáció áldozataivá válnának. (Összehasonlításul álljanak itt az 1851. évi és 
az 1989-es lélekszám-adatok: Tornakápolna: 142 – 31; Teresztenye: 327 – 
41; Szılısardó: 458 – 220; Égerszög: 553 – 129; Imola: 412 – 144; Kánó: 
321 – 265; Szinpetri: 642 – 291; Varbóc: 445 – 94). 
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A ma itt élık többsége az idısebb korosztályhoz tartozik, így a vidék népi 
mőveltsége még számos archaikus vonást ıriz. A munkaképes korúak nagy-
részt ingázásra kényszerülnek, mert a területre jellemzı termelıágazatok (er-
dıgazdálkodás, állattenyésztés, földmővelés) kevés munkalehetıséget kínál-
nak. Az idegenforgalom valamit javíthatna a helyzeten, de az ebben rejlı le-
hetıségek kiaknázása még várat magára. A Szabadság-barlang bejáratának 
közelében évtizedek óta álló, ma már magántulajdonban levı turistaház, va-
lamint a Szılısardó és Perkupa közötti, csak nyaranta mőködı gyermektábor 
jelentették e téren az elsı lépéseket. Örvendetes jelenség, hogy az utóbbi 
években egyre több üresen álló falusi épületet vásárolnak meg és állítanak 
helyre hétvégi ház vagy üdülı céljára városi családok. 

 

 
Égerszögi népi lakóházak 

Aggteleki barlanglátogatással egybekötve, de önálló programként is ér-
demes felkeresni a karsztvidék nevezetes kirándulóhelyeinek árnyékában 
megbúvó Galyaságot. Rendkívüli látványban nem lesz részünk, de aprócska 
falvainak múltidézı utcáit járva, tiszta levegıjő erdıin, rétjein bolyongva, 
magaslatairól a messzeséget kémlelve, vagy éppen föld alatti titkain eltőnıd-
ve táj és ember egymásra találásának ritkán adódó, meghitt pillanatait élhet-
jük át. 

* 
Elsı közlés: Föld és Ég, 26. évf. 1991. 7. sz. 216-218. old. 
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A martonyi vasércbányászat 
 

Hazánk évszázadokon át az elsık között volt Európa ércbányászatában. 
A Felvidék és Erdély gazdag lelıhelyeire települt híres bányák múltját több-
nyire jól ismerjük. Az országban azonban százával mőködtek kisebb, olykor 
csak helyi jelentıségő üzemek is, melyek története – kevés kivételtıl elte-
kintve – még ma sincs feltárva. A nagy bányavárosok idıben és térben mesz-
szire sugárzó fénye elhomályosította emléküket. Pedig hasznos és fontos 
láncszemei voltak hajdani gazdasági életünknek, alapját és folyton változó, 
megújuló hátterét jelentették a nevezetes bányavidékek virágzásának. Írásunk 
egy ilyen, mára már csaknem teljesen elfeledett kis bánya históriáját eleveníti 
fel. 

Szők szakmai körökben ismert, hogy a Borsod megyei Martonyi község 
határában, a Bódva-völgy közelében kisebb vasércelıfordulás található. A ru-
dabányai-tornaszentandrási vonulat részét képezı telep napjainkra gyakorlati-
lag lemőveltnek tekinthetı. Bányászatáról kevés írott forrás áll rendelkezé-
sünkre, de közvetett bizonyítékok segítségével meglepıen távoli múltba ve-
zethetık vissza kiaknázásának kezdetei. 

A miskolci Herman Ottó Múzeumban ıriznek egy bronz tokosbaltát, 
amelyet a martonyi vasércbányában találtak. E lelet alapján Dénes György 
feltételezi, hogy már a kései bronzkorban, a vasmővesség elterjedésének idı-
szakában (a Kr. e. 8. század táján) ismerték és hasznosították a martonyi vas-
ércet az e tájon megfordult, bányászathoz és kohászathoz értı népcsoportok. 

A Kr. e. 4-2. században kelták éltek a környéken. Róluk tudjuk, hogy az 
egyik fı foglalatosságuk a bányászat és a vasfeldolgozás volt: e fém hasz-
nálata általuk terjedt el egész Európában. Konkrét bizonyíték ugyan nincs rá, 
de lehetséges, hogy a rudabányai mellett ezt a vasérctelepet is mővelték. 

A martonyi vasércelıfordulás a községtıl északkeletre, a Kis- és Nagy-
rednek-völgyben fekszik. E helynevek magyar fülnek idegenül hangzó –red-
nek utótagja az ószláv ruda (érc) szó –nik képzıs alakjából származik. Je-
lentése régi vasas foglalkozásnevünknek felel meg. A történelmi Magyar-
országon közel 30 Rednek (Rudnok, Rendek) földrajzi név található. Keletke-
zésüket a 10. századra teszik a nyelvészek. Eszerint biztosan állíthatjuk, hogy 
a korai Árpád-korban szláv vasmővesek éltek és dolgoztak Martonyiban. A 
közelben elıforduló és régi vasfeldolgozásra utaló Kovácsi és Mile (’szénége-



 55 

tı boksa’) földrajzi nevek is erre utalnak. (A szláv etnikum jelenlétét a vidé-
ken a 6-7. századtól feltételezik a történészek.) 

Talán a község neve is kapcsolatba hozható a bányászattal és a kohászat-
tal. Ugyanis Tirolban Szent Márton a vasmővesek védıszentje. Ebbıl kiin-
dulva Dénes György lehetségesnek véli, hogy valamelyik Árpád-házi kirá-
lyunk a martonyi és más környékbeli bányák (pl. az Esztramos) mővelésére 
délnémet bányászokat telepített a térségbe, akik új lakóhelyük templomát ott-
honi patrónusuk tiszteletére szentelték, és késıbb a falut is róla nevezték el. 
(Martonyi = [Szent] Mártoné.) 

A martonyi vasércbányáról az elsı írásos adatot 1474-bıl ismerjük; ek-
kor a Bebekekkel rokon Csetneki család kapott rá Mátyás királytól bányászati 
jogot. Ezután háromszáz évig nincs tudomásunk a bánya sorsáról. 

1773-ban a Csáky család nyert engedélyt a jászói bányahatóságtól a 
martonyi vasérc fejtésére. A tényleges munkát azonban csak jóval késıbb 
kezdhették meg, amikor 1799 táján felépült vasolvasztójuk Szendrıtıl délre, 
Garadna-pusztán, a Bódva vize mellett. 1807 (más adatok szerint 1810) kö-
rül az üzemet felszámolták, s emiatt a martonyi bányászat is abbamaradt. 

1872-ben Binder Pál vállalkozó indította újra a termelést, amely azonban 
nem bizonyult hosszú életőnek. 

1898-ban a Hernádvölgyi Vasipari Rt. tulajdonába került a vasércbánya. 
A cég 9 esztendeig tartó itteni mőködése komolyabb fellendülést eredmé-
nyezett. Évente mintegy 1.200 vagon ércet fejtettek. A századfordulón tervek 
készültek a bánya korszerő kiépítésére (egyebek között szárnyvonal lefekte-
tésére a Bódva völgyi vasúthoz), erre azonban – nyilván az érctelep reméltnél 
kevésbé jövedelmezı volta miatt – végül is nem került sor. 

1907-tıl 1937-ig szünetelt a rendszeres bányamővelés. 1936-ban Demel 
Károly és társai ugyan kísérletet tettek az ércterület hasznosítására, azonban a 
próbaüzem kedvezıtlen tapasztalatai és a borúlátó szakértıi vélemények ha-
tására hamarosan felhagytak a bányászattal. 

1937-ben a Telluria nevő, olasz érdekeltségő vállalat szerezte meg a bá-
nyát. A háborús elıkészületek miatti növekvı nyersanyaghiányt kihasználva 
gyorsan felfuttatták a termelést. Rövid rablógazdálkodásuk után a Diósgyıri 
Vasgyár kapott bányászati jogot, s az iparág államosításáig kisebb ütemő, 
meg-megszakadó mővelést folytatott. 

A II. világháborút követı intenzív földtani kutatások nem kerülték el 
Martonyi környékét sem. Mivel a fúrások a lefejtett képzıdmény talpában a 
mélység felé újabb érctesteket nem tártak fel, 1951-ben a bányászat meg-
szőnt. 

1961-ben a Rudabányai-hegység hasznosítható ásványi nyersanyagainak 
megismerésére nagyszabású geológiai feltárások kezdıdtek, amelyek kereté-
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ben megvizsgálták a martonyi vasérctelepet is. A volt bánya egész területén 
86 fúrást végeztek 7512 m összmélységben. 9 pátvasérc, 4 barnavasérc, 2 an-
kerit és 3 tartalék (ankerit) érctömzs helyét, nagyságát és minıségét határoz-
ták meg. Méreteik rendkívül eltérıek voltak (barnavasérc 3.2 – 13.8, pátvas-
érc 19.7 – 140.4 ezer tonna). Az egyes ércfajták átlagminısége a következı-
képpen alakult: pátvasérc 21.67, barnavasérc 33.82, ankerit 19.71 % vastarta-
lom. Mennyiségi arányok: barnavasérc 7, pátvasérc 81, ankerit 12 %. A leg-
nagyobb érckészlető tömzsöket külszíni fejtésre is alkalmasnak vélték. 

Az Országos Érc- és Ásványbányák Vállalat 1966-1970 között tervezte 
az újonnan feltárt martonyi vasérckészletek kitermelésének megkezdését, ez 
az elképzelés azonban nem valósult meg. A szakemberek ugyanis belátták, 
hogy a kistömegő, szétszórtan fekvı, közepes minıségő elıfordulás mővelé-
se nagyüzemi módszerekkel gazdaságtalan lenne. 

Így ma a martonyi vasérctelep inkább érdekes földtani objektum, mint-
sem potenciális nyersanyaglelıhely, hajdani bányászata pedig a hazai ipartör-
ténet egyik szerény, lassan feledésbe merülı momentuma. 
 

* 
 

Elsı közlés: Iparágunk múltjából. A martonyi vasércbányászat. = Érc- és Ásvány-
bányász, 6. évf. 1991. 6. sz. (július), 3. old. 
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Bornemissza Gergely faluja 
 
Kánó 280 lelkes kisközség Rudabányától 8 km-re északnyugatra, a 

Galyaság déli lábánál, erdıkoszorúzta dombok ölén. Csendesen telnek min-
dennapjai, nevével ritkán találkozhatunk a híradásokban. Szép új házai, asz-
faltozott utcái már a modern idıket jelzik, de néhány megmaradt régi épülete 
még ırzi a hajdani falu hangulatát. Idısebb lakói körében ma is elevenen él a 
magyar népi mőveltség számos archaikus eleme. Helyben alig van munkale-
hetıség, ezért az aktív keresık többsége ingázásra kényszerül. Óvodába, is-
kolába a szomszédos Felsıtelekesre járnak a gyerekek. A falubeliek nagy 
örömére hamarosan bekapcsolódnak a regionális vízellátási rendszerbe. Ez az 
esemény is elég okot adhatna arra, hogy írjunk a községrıl. De egészen má-
sért szólunk most róla: tiszteletet parancsoló múltját elevenítjük fel Gárdonyi 
regényhısével való kapcsolata ürügyén. 

Kánó Árpád-kori eredető település. A honfoglaló Kacsics-nemzetség Ká-
nai ága alapította, feltehetıen a XII. század második felében. Írott forrás 
1272-ben említi elıször a közeli Teresztenye határjárásában. Neve szláv ere-
dető, értelmezése vitatott: vagy a ’sár’ (kalo) vagy az ’ostorménfa’, ’fagyal’ 
(kalina) jelentéső ısszláv szóból származik, s a középkorban Kalnou, 
Kalnow, Kalna, Kalno alakokban fordul elı. Eredetileg Gömörben feküdt, 
ott, ahol három megye (Abaúj-Torna, Borsod és Gömör) határa találkozott. 

Elsı lakói részben a névadó szlávok, részben magyar etnikumú királyi 
szolgálónépek voltak. 1427-ben 21 portát talált itt az összeírás. Késıbb ha-
nyatlásnak indult; 1551-ben határa már csaknem teljes egészében nemesi 
föld, mindössze két parasztja ad gabonadézsmát. A törökdúlás következtében 
elnéptelenedett. 1579-tıl sokáig Pusztakálnó néven szerepel, földjét a kör-
nyezı falvak használják. 1598-ban egyetlen ép háza sem volt. 1603-ban a te-
rület akkori birtokosai, a Lorántffy, Széni és Telekesi családok vámprivilégi-
umot kaptak Rudolf királytól. Kánón keresztül haladt ugyanis a gömöri vas- 
és egyéb áruk útja az Alföld felé, melyek megvámolása jó bevételi forrást je-
lentett. 

A falu állandó benépesülése csak a Rákóczi-szabadságharc után kezdı-
dött meg újra. Templomukat 1804-ben építették. (A késıbarokk stílusjegye-
ket mutató, mőemlék jellegő épületet a közelmúltban szépen felújították.) 

Fényes Elek Magyarország geographiai szótára címő mővében (1851) a 
következıket írja Kánóról: „…a lakosok száma 321-re megy, eredet szülte 
magyarok. Van 17 1/6 úrbéri, 5 4/8 majorsági telek, 2010 hold erdı; szántó-
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földe mindent megterem; rétje elegendı takarmányt ad, jó s bı legelıje al-
kalmas hely szarvasmarha- és juhtenyésztésre. A helységen végig egy patak 
foly, gyakran kiönt, s miatta a helység gyakorta sáros. Almási családon kívül 
bírják Jankovics, Hevessi, Hámos urak és egy részit a pataki collegium.” 

A századfordulóra népessége tovább növekedett: 73 házában 358-an él-
tek. A két világháborút követı kedvezıtlen politikai, gazdasági és társadalmi 
változások azonban megakadályozták késıbbi fejlıdését. A hatvanas-het-
venes években lakossága rohamosan csökkent, már a kihalásra ítélt falvak kö-
zött emlegették. Szerencsére ez a folyamat megállt, s az utóbbi években a las-
sú fejlıdés jelei mutatkoztak. Így megvan a remény arra, hogy belátható idın 
belül nem tőnik el a térképrıl ez az ısi település. 

 
A kánói református templom 

De mi köze volt az egri várvédı hısnek a kis gömöri faluhoz? Borne-
missza Gergelyt 1553 februárjában még „pécsi”- ként említi egy királyi ado-
mánylevél, ám ugyanezen év szeptemberében már „kálnói”  elınevével talál-
kozunk. 1554. november 1-jén, Budán, török fogságban írt végrendeletében 
szintén „kálnói”- nak nevezte magát, mint ahogy késıbb két fia, György és 
János is. Bár levéltári adatok nem állnak rendelkezésünkre, az elınév-
változtatás az 1553-ban Kálnón történt birtokszerzéssel magyarázható. Itt 
csak a Gömör megyei Kálnó, azaz a mai Kánó jöhet szóba, ahol részbirtoka 
lehetett Bornemisszának és utódainak – állítja Sugár István egri kutató. A 
község korabeli birtokviszonyai ennek nem mondanak ellent. 

 
* 

 

Elsı közlés: Észak-Magyarország, 47. évf. 1991. 69. sz. (március. 23.) 7. old. 
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Izsó Miklós arcképe (1873 körül) 

Anyakönyvi bejegyzések Izsó Miklós családjáról 
 

Kultúránk XIX. századi nagyjai-
nak származásáról, családjáról szinte 
mindent tudunk – gondoljunk 
például Aranyra, Petıfire vagy 
Munkácsyra. Kortársukról, a 
jelentıségében hozzájuk mérhetı 
Izsó Miklósról, a magyar nemzeti 
szobrászat megteremtıjérıl viszont e 
tekintetben meglepıen keveset 
mondanak a nyomtatott források.1 A 
mővész halála óta eltelt több mint 
120 évben egyetlen kutató sem 
vállalkozott arra, hogy amennyire 
csak lehet, feltárja családi gyökereit; 
megelégedtek a köztudatban levı 
felületes és – mint látni fogjuk – 
részben téves információk ismételgetésével. Szerencsére még ma sem késı 
jóvátenni az elıdök mulasztását, mert napjainkig fennmaradtak az e téren leg-
többet ígérı dokumentumok, Izsó szülıfalujának, a borsodi Disznóshorvátnak 
(1950 óta Izsófalva) református anyakönyvei. Az 1745-tıl szinte hiánytalanul 
meglevı iratokat aprólékosan átnézve olyan – tudomásunk szerint eddig se-
hol sem említett – bejegyzésekre találtunk, melyek több ponton módosítják, 
illetve jelentısen bıvítik a nagy mővész családjára vonatkozó eddigi ismere-
teinket. Közülük – nagy számuk miatt – a következıkben csak a legfontosab-
bakat mutathatjuk be, néhány régen feltárt adattal kiegészítve. (A neveket 
minden esetben az eredeti írásmód szerint adjuk.) 

1. 1897 óta köztudott, s néhány életrajz szól is róla, hogy Izsót eredetileg 
Itso Miklósként anyakönyvezték.2 Az Itso (ejtsd: Icsó) családnév 1758. június 
21-én bukkan fel elıször a disznóshorváti mátrikulában, amikor is Itso István 
házasságot kötött Vizes Borbálával.3 Közvetlen bizonyíték ugyan nincs rá, de 
sok jel arra mutat, hogy a szobrászmővész dédszüleit kereshetjük személyük-
ben. Ezt késıbbi – alább ismertetendı – adatokból levonható következtetések 
is megerısítik. A menyasszony kétségtelenül helybeli volt (a család a mai 
napig a községben él), a vılegény azonban általunk – egyelıre – ismeretlen 
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településrıl származott. Az ifjú pár az esküvı után minden bizonnyal a férj 
lakóhelyére költözött, mert ezt követıen pontosan negyedszázadig nem talál-
juk az Itso nevet az átnézett iratokban. 

2. 1783. március 14-én tőnnek fel ismét az Itsók az anyakönyvben. Ekkor 
István leányát, Sárát keresztelték.4 A szülık nem sokkal korábban települhet-
tek a faluba: az apa feltehetıen az imént említett házaspár fia. A következı 
évtizedekben Itso István és felesége, Farkas Sára (Izsó Miklós nagyszülei) 
gyakori szereplıi az okmányoknak, gyermekeik érkezésekor vagy haláluk 
esetén, igen sokszor pedig mint keresztszülık. Az utókor figyelmére is érde-
mes családi esemény József fiuk világrajötte volt 1794. június 2-án.5 (Izsó 
Miklós édesapja; tehát nem bevándorolt Disznóshorvátra, mint azt a mővész 
monográfusai egyöntetően állítják, hanem itt született!) 

 

 
Itso József keresztelési, illetve születési bejegyzése 

3. 1797. május 26-án kelt az a bejegyzés, amely „Öreg Itsó Istvánné 
mintegy 66 esztendıs”  asszony haláláról ad hírt.6 Leánykori nevét sajnos nem 
írták be. A megadott életkorból azonban visszaszámolható születési éve: kb. 
1731 – ezért reális az a feltételezés, hogy a fentebbi Vizes Borbáláról van 
szó, aki a 2. pont alatt szereplı István fiáékkal került vissza szülıfalujába – 
talán családi örökség révén – az 1780-as évek elején. Férje, idıs Itso István 
nyilván már elızı, általunk még nem ismert lakóhelyükön meghalt, ezért 
nem találjuk a nevét az itteni bejegyzésekben. 

4. Ifjabb Itso István, vagyis Izsó Miklós nagyapja 1824. január 15-én 
hunyt el 65 éves korában.7 Eszerint 1759-ben látta meg a napvilágot, s így le-
hetett az 1758-ban Disznóshorváton egybekelt Itso István és Vizes Borbála 
elsı gyermeke, ebbıl következıen pedig az utóbbiak nagy valószínőséggel 
Izsó Miklós dédszülei. 

5. Másfél hónappal apja halála után, 1824. március 1-én a 30 éves Itso 
József házasságot kötött Szathmári Eszter 16 éves zsipi (’Sip, ma Žip, Szlo-
vákia) leánnyal (Izsó Miklós szülei). Két helybeli nemesember, Lenkey Ádám 
és Lenkey Illés volt az esküvıi tanú.8 (A megadott életkorból Izsó édesanyjá-
nak születési éve 1808.) 

6. Itso Istvánné Farkas Sára (Izsó Miklós nagyanyja) 1826. december 15-
én hunyt el; 62 esztendıs volt, vagyis 1764-be született ismeretlen helyen.9 

7. Itso Józsefék elsı gyermeke, Miklós, a késıbbi szobrászmővész csak 
több mint 7 évvel házasságkötésük után, 1831. szeptember 9-én jött a világra; 
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13-án keresztelte Illyés János prédikátor. A keresztszülık: „Tekintetes 
Lenkey Ádám úr és felesége Szerentsi Borbála”. Az apa jogállása: contri-
buens, azaz adófizetı.10 A kisfiú születése elıtti hetekben kolerajárvány dúlt 
a községben, ami a halotti anyakönyv tanúsága szerint 54 áldozatot követelt. 
Az Itso családból szerencsére senkit sem ragadott el a kór.11 Izsó Miklós szü-
letésének dátuma természetesen eddig sem volt ismeretlen, de csak meg-
lehetısen késın, 1897-ben derült fény a pontos adatra. Ekkor a Budapesti 
Szemlében Szana Tamás Izsó-könyvét bírálva az –1. m. gy. betőjelet használó 
szerzı [ifj. Mitrovics Gyula; a névrövidítésben az l bető sajtóhiba, igazából i-
nek kellett volna ott szerepelni] Kırösi Antal disznóshorváti ref. néptanítóra 
hivatkozva közölte az eredeti anyakönyvi bejegyzést.12 Szana ugyanis mun-
kájában 1831. szeptember 28-át,13 elızıleg pedig a Pallas Nagy Lexikona ál-
tala írt Izsó-szócikkében az 1830. évet (hónap és nap nélkül) jelölte meg a 
mővész születési idejeként.14 

 

Izsó Miklós születési és keresztelési bejegyzése 

8. Itso Józsefék késıbbi gyermekei közül Amália (szül. 1833. aug. 16.), 
Kálmán (szül. 1838. máj. 30.), László (meghalt 1843. júl. 26-án, 3 éves korá-
ban, születési bejegyzése nincs meg) és Judit (szül. 1845. aug. 10.) neve ol-
vasható még az anyakönyvekben.15 A Miklós mellett legismertebb testvérrıl, 
a színésszé lett Józsefrıl nem találtunk adatokat. 

9. Végül az utolsó említésre érdemes beírás: Icso József mesterember, 
Disznóshorvát, 110. házszám alatti lakos, vagyis Izsó Miklós édesapja 1852. 
január 7-én, 58 esztendıs korában hirtelen elhunyt. 9-én temette el Kerek 
Sámuel kántortanító.16 ― Férje halála után az özvegy és a gyerekek valószí-
nőleg elköltöztek a faluból, mert ezt követıen itt nincs nyomuk. (Izsó talán 
legjobb életrajzírója, Weisz Anna szerint a mővész édesanyja is 1852-ben halt 
meg tüdıbajban.17 Mások viszont úgy tudják, hogy Judit lányával együtt 
füstmérgezés következtében tragikus véget ért. Egyiknek sincs nyoma az 
egyház halotti anyakönyvében.) Az Icsó név azonban még késıbb is elıfor-
dul az iratokban a család másik ágának (Miklós nagybátyja, Icsó János le-
származottai) képviseletében, legalább 1866-ig. 
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1758. évi megjelenésétıl 1838-ig minden vonatkozásban kizárólag Itso 
vagy Itsó alakban írták a vezetéknevet. 1838-ban ugyanazon az anyakönyvi 
lapon elıbb Itso, majd Icsó;18 innen kezdve állandósult az utóbbi forma, hol 
rövid, hol hosszú o-val. Az ettıl írásban csak egyetlen betővel, s a kiejtésben 
is alig észrevehetıen különbözı Izsó (Isó) nevet Miklós sárospataki kollégi-
umi diákként 1840/41-ben kezdte használni.19 (Itt jegyezzük meg, hogy felvi-
déki, szláv ısökre valló Icsó nevő családok ma is élnek Észak-Borsodban.) 

Egyébként Izsó Miklóst élénken foglalkoztatta származása, elsısorban 
elıdei nemességének kérdése. Már mint ismert szobrász, szülıföldjén járva 
két ízben is kereste felmenıinek nyomát az Abaúj-Torna megyei Szín község-
ben, eredmény nélkül.20 Itt sok Izsó nevő família élt (és él), közöttük nemesek 
is voltak. A mővész édesapja úgy vélte, hogy velük állnak rokonságban, de 
onnan elkerülve nevük Itsóra ferdült, és nemességüket is elvesztették.21 Az 
újonnan elıkerült disznóshorváti adatok fényében azonban ennek nem sok a 
valószínősége. (Mellesleg úgy tőnik, hogy csak rendkívül rövid idıre nyúlt 
vissza a családi emlékezet, mert a jelek szerint Izsó Miklós még azt sem tud-
ta, hogy apja Disznóshorváton született, s ı, valamint testvérei már az Itsók 
negyedik nemzedékét képviselték a faluban!) 

A nagy alkotó származásával és családjával kapcsolatban számos kérdés 
vár még tisztázásra, nemcsak apai, hanem anyai ágon is. A kutatást tovább 
folytatjuk, remélve, hogy sikerül minél mélyebbre hatolni abban a talajban, 
amelybıl a magyar szobrászat géniusza fakadt. 
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Lászai (Lazói) János utazásai a Szentföldre 
Középkori mővelıdésünk egyik érdekes alakjáról, Lászai János erdélyi 

fıesperes-kanonokról a magyar humanizmussal foglalkozó szakemberek szők 
körén kívül szinte senki sem tud. Két közel-keleti utazása indokolja, hogy pá-
lyafutását, rokonszenves egyéniségét és sokoldalú tevékenységét a Földrajzi 
Múzeumi Tanulmányok hasábjain is bemutassuk. 

Nevét sokféleképpen említik a korabeli dokumentumok és a késıbbi is-
mertetések: Johannes de Lazo, Lazó, Lazoynus, Lazynus, Lázói, Laszói, 
Laszai stb. A mai nyelvhez a Lászai vagy Lazói írásmód áll a legközelebb, 
így mi ezeket használjuk. 

 

Az életút kezdete 
Lászai (Lazói) János 1448-ban született az egykori Torna megye Lazo 

nevő falujában. Ez a település ma már nincs meg; emlékét azonban a Lászi-
puszta vagy Lászi-tanya helynév ırzi Perkupa és Szılısardó között, azon a 
területen, amely a történelmi változások következtében megszőnt Tornából 
került a mostani Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez. A falut írott forrás 1298-
ban említi elıször Lazow alakban. Eredetileg Borsodban feküdt, de Károly 
Róbert 1337-ben átcsatolta Tornához. Feltehetıen a török idıkben népte-
lenedett el, illetve vált pusztává. Fényes Eleknél a múlt század közepén Lázi-
puszta néven szerepel, 6 lakossal, majorsággal, malommal. Egy-két évtized-
del ezelıtt még éltek itt néhányan; napjainkban már csak elhagyott gazdasági 
épületek találhatók a hajdani falu helyén. 

Családja rokonságban állt a gömöri Sánkfalviakkal, általuk pedig a Vitéz 
és a Geréb családokkal; az utóbbiak a Hunyadiakkal is kapcsolatban voltak. 
Ez a kiterjedt és befolyásos rokonság döntı hatással volt Lászai életpályájá-
nak alakulására. 

Gyermek- és ifjúkoráról nem sokat tudunk. Szüleit, vagy legalábbis az 
egyiket korán elveszthette, mert Barlabási János gyulafehérvári várnagy ne-
velt fiaként említi végrendeletében. Gazdag rokona, Sánkfalvi Antal – Mátyás 
király egyik legkiválóbb diplomatája, a késıbbi nyitrai püspök –1463-tól fo-
lyamatosan gondoskodott a tehetséges fiú iskoláztatásáról. Itáliában végezte 
egyetemi tanulmányait, ahonnan az 1470-es évek közepén magiszteri foko-
zattal tért haza. Egyházi pályára lépett, a gyulafehérvári káptalan tagja lett; 
kanonok, késıbb telegdi fıesperes. 
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1483-ban szentföldi utazáson vett részt Itáliában megismert barátja, Felix 
Faber (eredeti nevén Schmid) ulmi domonkos rendi szerzetes meghívására. 
Útitársaik olasz, német és flamand elıkelıségek voltak. Így lehet, hogy a za-
rándoklat mellett a kereskedelmi lehetıségek felmérése is céljaik között sze-
repelt. Az utazás minden részletét jól ismerjük, mivel a társaság két tagja, 
Faber és Bernhard von Breydenbach naplót vezetett, melyek késıbb több ki-
adásban nyomtatásban is megjelentek. 
 

Az utazásról 
1483 júniusának elején hajóval indultak Velencébıl. Ciprus és Rodosz 

érintésével Jaffában szálltak partra. A szokásos zarándokhelyeken (Jeru-
zsálem, Betlehem) kívül jártak a Holt-tenger partján, Hebronban és Gázában, 
a Sinai-hegy tövében levı templomokban és kolostorokban*, majd Kairóba 
mentek. Itt megtekintették a piramisokat, hajóztak a Níluson, Lászai pedig 
felfedezte az egyiptomi magyar származású mamelukokat. Alexandriában új-
ból hajóra ültek, és 1484. január 9-én érkeztek vissza Velencébe. 

Faber útinaplójának több helyén – egyedül a zarándoklat résztvevıi kö-
zül – elismeréssel és tisztelettel szól Lászai Jánosról. Dicséri tudását, gyors 
észjárását, szellemes, barátságos, nyílt egyéniségét. Rövid jellemzést is ad 
róla: „t ısgyökeres magyar ember volt, szót sem értett németül, de jól tudott a 
magyaron kívül latinul, szlávul és olaszul. Nemes, erényes férfiú volt, kiváló 
szónok és matematikus”. Lászaival kapcsolatos részei miatt Faber és 
Breydenbach naplói mővelıdéstörténetünk fontos dokumentumai. 

1489-ben Sánkfalvi Antal érdemei elismeréséül címereslevelet – s vele 
nemességet – kapott Mátyás királytól. A címer használatának joga a rokonok-
ra, köztük Lászai János „erdélyi fıesperes kanonokra, a tudományok meste-
rére”  is kiterjedt. A címer leírása a következı: álló, kerektalpú tárcsapajzs 
kék mezejében balról benyúló, könyökben behajlított aranyruhás kar három, 
egymást keresztezı, véres hegyő ezüst nyílvesszıt tart. 

1500 tavaszán Lászai Rómába látogatott, azzal a céllal, hogy terveihez 
— kápolna alapításához és újabb keleti utazáshoz — VI. Sándor pápa enge-
délyét kérje. Ügyei kedvezı elbírálást nyertek. Második szentföldi útjára va-
lamikor 1500 és 1508 között kerülhetett sor, mivel ezekben az években nem 
említik nevét a híradások. Források híján azonban errıl az utazásról semmit 
sem tudunk. 

                                                           
* Szinnyei József – Felix Faber följegyzésére hivatkozva – azt írja, hogy Lászai a 

Sinai-hegyen Szent Katalin templomában, akkori szokás szerint, örök emlékül re-
mek versekbe foglalt imát szerkesztett a német zarándokok és lovagok dicsıségére, 
akik társaságába ı is felvételt nyert, lévén kiváló költı és szónok. (Szinnyei József: 
Magyar írók élete és munkái. VII. kötet, 1900. 933. hasáb.) 
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Lászai János római síremléke 

1508-ban újból megszokott kör-
nyezetében találjuk. Csak ekkor fog-
hatott hozzá élete fımővének, a leg-
szebb erdélyi reneszánsz kápolnák 
egyikének létrehozásához. A gyula-
fehérvári székesegyház északi mellék-
hajójához csatlakozó toldaléképületet 
alakíttatta át kápolnává. Az eredetileg 
román stílusú helyiség e munkák so-
rán késıgótikus, korareneszánsz 
külsıt öltött. A kápolna hően tükrözi 
alapítójának humanista mőveltségét és 
kifinomult ízlését. 

1517-ben Lászai Rómába távozott, 
ahol a Szent Péter-bazilika magyar 
gyóntatójaként mőködött egészen ha-
láláig. Nem tudjuk, miért hagyta el 
Gyulafehérvárt. Az „örök városban” 
hunyt el 1523. augusztus 17-én, 75 
éves korában: pestisjárvány áldozata 
lett. A Santo Stefano Rotondóban he-
lyezték örök nyugalomra. Címerével 
ékesített sírlapja ma is ott látható. 

Lászai János nevét irodalomtörté-
net-írásunk is számon tartja. Nyolc 
epigrammája maradt ránk, három for-
rásban: 

1. Három rögtönzött versét leje-
gyezte Faber, és közölte említett úti-
naplójában: társait bámulatba ejtette 
Lászai bravúros verselıkészsége, gyors 
alkotói módszere. 

2. 1512-ben elkészült 
gyulafehérvári kápolnájának oldalfalait saját verseivel díszítette; ezt a négy 
epigrammát feltehetıen 1511-ben írta. 

3. Végül ugyancsak maga szerezte a római sírlapján olvasható sírfeliratát. 
Nem valószínő, hogy a fennmaradt nyolc költemény teljes poétai termése 

lenne. Többi mőve elkallódhatott az évszázadok során. Költıi munkássága 
„csak színezi Mohács elıtti költészetünkrıl kialakított korábbi felfogásunkat, 
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jelentısen azonban nem változtat rajta” — állapítja meg V. Kovács Sándor, 
Lászai életmővének legjobb ismerıje. 

Végül még egy érdekességet említünk. Tardy Lajos lehetségesnek tartja, 
hogy Lászai közel-keleti útjain diplomáciai információkat is szerzett nagy-
bátyja és pártfogója, Sánkfalvi Antal megbízásából. 

Befejezve Lászai János életútjának és munkásságának áttekintését, meg-
állapíthatjuk, hogy igazi reneszánsz ember, sokoldalú humanista személyiség 
volt. Két szentföldi utazása nem hozott ugyan új felfedezéseket, látványos 
eredményeket, annyit mégis megérdemel, hogy nevét korai utazóink között 
emlegessük. 
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 71 

A szikszói ıshazakeresı 
Turkolly Sámuel 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárárában talál-

ható egy különös levél, amelyet Turkolly Sámuel vetett papírra Szikszón élı 
„atyjafiaihoz” 1725. április 2-án a távoli Asztrahányban, a Kászpi-tenger 
partján. A tudomány számára rendkívül érdekes történelmi és néprajzi adatai, 
nekünk pedig írójának megyénkkel való kapcsolata miatt fontos ez a régi do-
kumentum. 

Turkolly Sámuelrıl keveset tudunk. Születésének és halálának dátumát 
sem ismerjük. A sárospataki kollégium diákja volt, az anyakönyvek máig ır-
zik a nevét. Az abaúji Szikszóról került a „Bodrog-parti Athénba”; 1703. má-
jus 10-én lett tógátus, vagyis a felsı, akadémiai évfolyam hallgatója. (Ezt a 
szintet 15-16 éves korukban érték el a tanulók, így következtetni lehet 
Turkolly születési évére: 1687-ben vagy 1688-ban láthatta meg a napvilágot.) 
A 6 éves fıiskolai tagozatot 1709-ben fejezte be; teológiát tanult, de nem 
szentelték pappá. Ekkor még folyt a Rákóczi-szabadságharc; katonának állt a 
fejedelem seregébe, hadnagyi rangot szerzett. A szatmári béke után való-
színőleg bujdosásra kényszerült. 

Életútjának további részleteit említett levelének bevezetı szakaszában ı 
maga mondja el. 1713-ban „elunván a heverést”, Moldván át Oroszországba 
ment. Péterváron Nagy Péter cár szolgálatába állt. Miután megtanult oroszul, 
„f ı hadi tisztté” nevezték ki. Alakulatával lehajózott a Volgán a Kászpi-
tengerre, ahol kétszer is hajótörést szenvedett, de szerencsésen megmenekült. 
Részt vett az 1722. és 1725. évi orosz-perzsa csatározásokban. 1724 ıszén 
Asztrahányban egy Farkas Máté nevő magyar emberre talált, aki 40 évi ra-
boskodás után megszökött a kalmüköktıl. Turkolly szállására vette, gondját 
viselte, majd 1725 tavaszán a hazautazáshoz pénzzel és egy darabig kísérettel 
látta el. Kihasználva az alkalmat, hogy oly hosszú idı után hírt adhat magáról 
az otthoniaknak, levelet írt, s rábízta honfitársára: hazatérve juttassa el azt 
Szikszóra. Farkas becsülettel teljesítette pártfogója kérését. 

A személyes vonatkozású sorok után fontos ıstörténeti és néprajzi adatok 
következnek a levélben. Turkolly iskolai tanulmányaiból tudta, hogy a ma-
gyarok ısei Szkítiából, vagyis az Orosz Birodalom területérıl érkeztek a 
Kárpát-medencébe. Ezért Oroszországban utazgatva érdeklıdött egykori la-
kóhelyeik iránt, s rá is akadt nyomukra: „...volt pedig lakások a Volga Vize 
mellett igen fövenyes és erdıtlen hellyen... A Magyarok Királlya pedig a 
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Kuma nevő folyó víz mellett (lakott)... és azon falu hellyét ma is híjják ott Po-
gány nyelven Magyarnak.” Ez az egyik legkorábbi híradás az elpusztult 
Madzsar városról, amely valóban a hajdan ott élt magyarok emlékét ırizte 
meg nevében. Hírt ad a krími tatár kánságban levı hat magyar faluról is; az 
itt élık azonban nem az ısmagyarok, hanem a Magyarországról elhurcolt ra-
bok ivadékai voltak. Érdekes leírást közöl rokonaink, a mordvinok és a török 
nyelvcsoportba tartozó csuvasok vallási hiedelmeirıl. Felsorolja a „Scithiai 
Birodalomban” élı népeket. Beszámol arról, hogy 1720-ban Moszkvában 
járt. Valószínőleg ez az elsı magyar nyelvő híradás a városról. 

Még sok mindent szeretett volna elmondani, de a levélírást hirtelen be 
kellett fejeznie, mert jó szél támadt, s az orosz hajók indultak a perzsák ellen. 
Megható, ahogyan az utolsó sorokban rég nem látott földijeinek üzen a távol-
ból: „Szikszai Bíró Uramnak és az egész Tanátsnak Szöts István, Gyüre Já-
nos, Mezı János, Szarka János, Pap István, Kereskényi István és Pál, 
Szaniszló István, Csuti György, ... Bágyi István, Tiszteletes Predikátor és 
Mester Uraiméknak jo egéséget kívánok, éllyenek ı kegyelmeik sokáig... 
Barátim szívem édes Atyámfiai, Szomszédim, Rokonim, Isten oltalmában 
ajánlom, utolsó csep véremig maradok kegyelmeteknek Attyafia szolgája.” 
További sorsáról sajnos nincs tudomásunk. A sárospataki fıiskola, illetve 
Szikszó múltjának kutatói talán szolgálhatnának újabb adalékokkal életrajzá-
hoz, legalább magyarországi évei vonatkozásában. 

Figyelemre méltó a levél hatása, utóélete. A 18-19. században többször 
közölték, de nem az eredeti alapján, hanem torzult, romlott szövegő másola-
tokból. Ezért sokan hitelességét is kétségbe vonták, a benne leírtakat a fantá-
zia szüleményének vélték. A nagyenyedi diákok körében sem volt ismeretlen; 
egyik ösztönzıje lehetett a kollégium növendéke, Kırösi Csoma Sándor ké-
sıbbi keleti útjának. Vörösmarty Mihályt eposz írására ihlette a messzirıl ér-
kezett tudósítás (Magyarvár, 1827). Jókai Mór a kuruc világról szóló Szeret-
ve mind a vérpadig címő regényében (1882) örökítette meg Turkolly alakját 
(igaz, keresztnevét tévesen Miskának mondja). 

A Turkolly Sámuel levele körüli problémákat csak nemrégiben tisztázta 
megnyugtatóan Szilágyi Ferenc. Közölte az eredeti betőhív szöveget, amely-
bıl kitőnt, hogy személyes tapasztalatokon és élményeken alapuló megfigye-
léseket, valós adatokat tartalmaz. Íróját, a szikszói származású egykori pataki 
diákot, Rákóczi, majd az orosz cár katonáját ezért méltán tarthatjuk számon a 
magyar ıshazakutatás úttörıi között. 
 

* 
 

Elsı közlés: Észak-Magyarország, 47. évf. 1991. 28. sz. (február 2.) 4. old. 
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Az elsı magyar Amerika földjén 
 

Ki volt az elsı magyar Amerikában? Egyes, kevéssé megalapozott felté-
telezések szerint már Leif Eriksson vinlandi (a mai Newfoundland, Kanadá-
ban) expedíciójának vikingjei között is akadt honfitársunk, úgy 1000 táján. 
Valószínőbb azonban, hogy az elsı magyarok a Kolumbusz utáni felfedezı 
utazások tengerészzsoldosaiként jutottak el az Újvilágba, de róluk sincsenek 
konkrét adataink. 

Az elsı, név szerint ismert magyar Amerika-utazó Budai Parmenius Ist-
ván volt. Az ifjú tudós és újlatin költı 1583. augusztus 4-én lépett partra az 
akkor még szinte teljesen ismeretlen Newfoundland szigetén. 

Életének hazai szakaszáról alig van tudomásunk. Budán született, jómó-
dú protestáns családban, valószínőleg 1555 és 1560 között. Itthoni tanulmá-
nyai után a kor szokása szerint nyugat-európai protestáns egyetemeken ké-
pezte tovább magát, feltehetıen 1579-tıl. 1581 közepén érkezhetett pereg-
rinációjának utolsó állomására, az angliai Oxfordba, ahonnan 1582-ben visz-
sza kívánt térni szülıföldjére. 

A szigetországban kapcsolatba került a legelıkelıbb fıúri és tudományos 
körökkel. Akkoriban a tengeren túli felfedezı utazások álltak az érdeklıdés 
középpontjában, melyek Budaira is nagy hatást gyakoroltak. Megismerkedett 
a híres nemes-kalandorral, Sir Humphrey Gilberttel, akinek 1578. évi ame-
rikai expedíciója kudarcba fulladt. Budai latin nyelvő dicsıítı költeményt írt 
De Navigatione… címmel errıl a sikertelen vállalkozásról. Gilbert nem adta 
fel a reményt: újabb expedíciót szervezett az Ázsiához vezetı, feltételezett 
északnyugati átjáró felkutatására. Az utazás krónikásának az éppen hazafelé 
készülıdı Budait kérte fel, aki örömmel fogadta el a megbízást. Az öt hajó-
ból álló raj 1583. június 11-én kelt útra a dél-angliai Plymouthból. Augusztus 
elején értek Newfoundland partjaihoz, 4-én léptek elıször a szárazföldre. Az 
angol királynı nevében birtokukba vették a területet, majd Budai aktív köz-
remőködésével átkutatták a partvidéket. Késıbb délnyugat felé hajóztak, s 
ekkor végzetes szerencsétlenség történt. Augusztus 29-én a Sable-szigetnél 
zátonyra futott és elsüllyedt Budai hajója, a Delight. Hazánkfia a hullámsír-
ban lelte halálát. 

A magyar tudomány számára Kropf Lajos, Londonban élı történész „fe-
dezte fel” Budai Parmenius Istvánt 1884-ben. Életének és költészetének mo-
nografikus feldolgozását két angol tudós, David B. Quinn és Neil M. 
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Cheshire végezte el 1972-ben. Itthon az irodalomtörténet részérıl Klaniczay 
Tibor, a földrajztudomány képviseletében Balázs Dénes foglalkozott vele 
alaposabban. A newfoundlandi St. John’s városában, a Gilbert-expedíció fel-
tételezett partraszállási helyén 1984-ben emléktáblát állítottak az elsı ismert 
magyar Amerika-utazó tiszteletére. 
 

 

Sir Humphrey Gilbert kanadai bélyegen (1983) 
 

* 
 
Elsı közlés:  H. S.: Az elsı magyar Amerika földjén. = Észak-Magyarország, 46. évf. 

1990. 305. sz. (december 30.), 13. old. 
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Robert Townson magyarországi útikönyvének*  
barlangtani vonatkozásai 

 
A XVIII. század a tudományok ébredésének kora Magyarországon. A 

felvilágosodás szellemében megindult hazánk rejtızködı történelmi, építé-
szeti és más értékeinek feltárása, számbavétele. Ennek eredményeként hon-
ismereti jellegő országleíró munkák születtek (egyelıre még csak latin vagy 
német nyelven), amelyekbıl a szélesebb közvélemény elıször szerezhetett 
tudomást egy-egy tájegység vagy település nevezetességeirıl. 

Az értékfeltárás, -ismertetés XVIII. századi nagy hullámából a természeti 
képzıdmények, közöttük a barlangok sem maradtak ki. Szervezett és rend-
szeres barlangkutatásról még nem beszélhetünk, de szerencsére akadt néhány 
bátor és áldozatkész ember, akik a félelmek ellenére a titokzatos, hővös, sötét 
mélységbe merészkedtek. Az övék az érdem, hogy több barlangunk hamar 
nagy hírnévre tett szert. Érdekes módon azonban Európa akkori talán legna-
gyobb föld alatti labirintusa, az aggteleki Baradla a század utolsó évtizedéig 
nem talált komolyabb leíróra (bár néhány kisebb közlemény már napvilágot 
látott róla), és feltárására sem akadt vállalkozó. 

A XVIII. századi magyarországi barlangkutatás fontosabb eseményei az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

– 1719-ben ifjú Buchholz György (1688-1737) nagypalugyai lelkész-
tanító elkészíti a szilicei és a deményfalvi jégbarlang hosszmetszeti 
vázlatát, illetve térképét. Ez utóbbi egyike a világ elsı korszerő bar-
langfelvételeinek; Mikoviny Sámuel (1700-1750) által rézbe metszve 
1723-ban jelent meg nyomtatásban Bél Mátyás (1684-1749) 
Prodromusában. 

–  Buchholz Jakab (1696-1754) az 1730-as és '40-es években számos fel-
vidéki barlangban végzett kutatásokat. 

–  Az egyik elsı, magyarországi barlangokról szóló tudományos érteke-
zés 1744-ben jelent meg Bél Mátyás tollából Londonban, a Royal 
Society Philosophical Transactions címő folyóiratban, latin nyelven. A 
szilicei és a ribári barlangot ismerteti. 

                                                           
* Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. London, 1797. 
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George Hering angol mővész festménye a 
Baradla-barlangról (1835) 

–  Bél Mátyás könyvei és kéziratban maradt munkái számos barlangról 
közöltek leírást, adatokat. 

–  1768-ban Mattenheim József (?-?) molnár az Abaligeti-barlang fıágát 
a járat végén levı tóig feltárta. 

–  1774-ben Bécsben, latin nyelven megjelent az elsı magyar barlang-
monográfia az erdélyi Bihar-hegységben levı Funácai-barlangról. A 
mindössze 36 oldalas füzetecske szerzıje Nedeczky Elek (1737-1809) 
jezsuita pap. 

Így állt tehát a barlangkutatás Magyarországon akkor, amikor Robert 
Townson 1793. május 5-én hazánk földjére lépett.1 

Az angol tudós figyelmét, vérbeli természetbúvárhoz illıen, az útjába esı 
barlangok sem kerülték el. Könyvében részletesen beszámol barlang-
látogatásairól is. Igaz, hogy csekély helyet, mindössze alig négy nyomtatott 
oldalt tesznek ki ezek a leírások, egy mővészi értékő rajzos táblával kiegé-
szülve, a magyarországi barlangok megismerésének korai idıszakára nézve 
mégis több okból nagy jelentıséggel bírnak. 

Kassán azzal hívták fel a figyelmét két barlangra, hogy az egyiknek (az 
aggtelekinek) még nem jutottak el a végére, olyan hatalmas, míg a másikban 
(a sziliceiben) nyáron fagy, télen olvad. Elhatározta, hogy megnézi ezt a ta-

nulságosnak ígérkezı két helyet. 
Július 12-én indult útnak Kas-

sáról; estére érkezett Nádaskára 
(ma Tornanádaska), ahol Gyulai 
grófnı látta vendégül. A környék 
nevezetességei iránt tudakozódva 
érdekes információkat kapott, me-
lyekrıl a következıket írta: „A 
hegyek itt igen magasak, tömött, ré-
tegzetlen, kövületmentes mészkıbıl 
állnak, tele üregekkel, amelyek né-
melyike oly mély és ugyanakkor 
olyan kerek, hogy úgy tőnik, mintha 
mesterségesek lennének." 

Ez az elsı említése az irodalom-
ban a Bódva-völgy fölé magasodó 
Alsóhegy zsombolyainak, melyek 
közül a Vecsembükki-zsomboly a 
legmélyebb (235 m). Az idı sürge-
tése miatt egyébként nemigen volt 
alkalma személyesen is megtekin-
teni ezeket a különleges objek-
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tumokat, inkább csak a helybeliek elbeszélésére hagyatkozhatott. 
Jókor reggel tovább indult Aggtelek felé, s július 13-án kora délután meg-

érkezett a Gömör megye szélén fekvı faluba. Még aznap este kisétált a neve-
zetes barlang bejáratához, melynek külsı és belsı oldalán hımérséklet-
méréseket végzett. 

Július 14-én reggel vezetı kíséretében leszállt a barlangba, melyet akko-
riban kb. 2200 m hosszúságban ismertek. „A közhiedelem úgy tartja – mond-
ja könyvében Townson –, hogy sok mérföldre kiterjed a hegyek alatt, bejárá-
sához ezért több nap lenne szükséges.” A szádája egy nyugat-keleti irányban 
elnyúló mészkıhegy 150 láb magas leszakadásának alján van, a nyugati old-
lon. A bejárat körülbelül 6 láb széles, de olyan alacsony, hogy csak lehajolva 
lehetett átbújni. Meredeken vezetett lefelé az út, majd kisvártatva egy hatal-
mas boltozatú terembe érkezett, amelybıl különbözı irányban ágazott el a 
barlang. Sok helyen patakokat érintett menet közben. Egy nagy teremben ha-
talmas kıtömbökbıl álló hegyen vezetett át az út, amely valószínőleg a bol-
tozat leszakadásával keletkezett. Másutt kéményhez hasonló szők lyukon kel-
lett átbújnia; ekkor olyan üregbe ért, amelyben a mennyezetrıl derékvas-
tagságú cseppkövek lógtak. Odább az oldalfalak gótikus építményekhez ha-
sonló formát mutattak. Néhol valóságos cseppkıerdıben haladtak, olyan ső-
rőben, hogy a vezetıtıl való elszakadás az útvesztés veszélyével járt volna. 
Itt-ott önnön súlyuknál fogva leszakadt, avult cseppkövek feküdtek az aljza-
ton, amott pedig születı sztalaktitok vagy sztalagmitok kötötték le a figyel-
mét. A legkülönösebbnek azt a termet találta, amely úgy nézett ki, mintha 
nemrég keletkezett volna. Oldalai, és különösen boltozata keltette benne ezt 
az érzést. Valószínőnek vélte, hogy e barlangnak legnagyobb része a sziklák 
beomlása következtében jött létre. Egyenes, hosszú és igen fehér cseppköve-
ket csak azokon a helyeken figyelt meg, amelyeket új keletőeknek tartott. 

Miután három vagy négy órát bolyongott a nagy sötétségben, anélkül, 
hogy elérte volna a barlang végét (vagyis a mai Münnich-átjárót), úgy gon-
dolta, ideje lesz kimenni. Intett a vezetınek, hogy térjenek vissza. Kalauza 
azonban eltévedt. Townson hosszasan ecseteli az emiatt támadt izgalmakat. 
Végül az angol hidegvére és leleményessége révén találták meg a helyes 
irányt. Az a véleménye, hogy ha valaki egy hónapra elegendı világítással és 
élelemmel volna ellátva, akkor sem lenne képes önerejébıl (vagyis a helyi vi-
szonyokat ismerı vezetı nélkül) kitalálni innen. Felhívták a figyelmét a bar-
lang talajában észlelhetı párhuzamos bemélyedésekre, melyeket kerék-
nyomoknak tartottak. Hogy ezt a vélekedést megcáfolja, Townson megmérte 
a két nyom közötti távolságot, de azt meglepetésére mindenütt egyenlınek ta-
lálta. Ezután már ı is hajlott arra, hogy talán csakugyan keréknyomokat lá-
tott. Megemlíti még, hogy a barlang háborús idıkben a környékbeli lakosság 
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számára menedékül szolgál. Végül csalódottan szól arról, hogy mégsem ı 
volt az elsı angol a Baradlában, amint ottjártakor hitte, mert utóbb Kora-
binszky lexikonából2 tudomást szerzett két honfitársáról, akiket állítólag a 
Royal Society küldött ide a különleges barlang megvizsgálása céljából. Hon-
fitársai háromnapi benntartózkodás után sem értek az üreg végére, és más 
nyílásra sem akadtak. Az Aggteleken járt két angol tudósról azonban Kora-
binszkyn kívül senki sem tud, ezért mégiscsak lehetséges, hogy Townson volt 
a barlang elsı szigetországbeli látogatója. 

Aggtelekrıl még aznap este továbbindult a közeli, de már Torna megyé-
ben fekvı Szilicére, ahol szintén a református pap vendégszeretetét élvezte. 
Július 15-én reggel látogatott el a falutól mintegy félórányira fekvı nevezetes 
jégbarlanghoz, melynek a helybeliek körében használt Lednice nevét is isme-
ri. (A szláv led = jég szóból, jelentése jegesnek fordítható.) 

A barlang szélességét 100, hosszúságát 150, magasságát a szájánál 20-30 
lábra becsüli. Az üreg észak felé néz, hirtelen mélyül, az aljzat alsó harmadát 
jég borítja, bár az olyan vékony, hogy alatta látni a kızetet. A mennyezetrıl, 
a bejáratnál sokkal alacsonyabban, hatalmas jégcsap, vagy inkább jégcsapok-
ból álló jégnyelv lóg le, a barlang árnyékos belsı részében pedig nagy jég-
tömb található. Bár odakint júliusi forróság volt, minél beljebb haladt az 
üregben, annál jobban fázott, s emiatt egy idı után már kifejezetten kelle-
metlenül érezte magát. 

Hatalmas mennyiségő jeget talált itt Townson, de — mivel nyár közepén 
járt az idı — az olvadás állapotában: az aljzatot borító jeget vékony vízréteg 
fedte, a jégcsapok pedig csöpögtek. Megmérte a víz, a jég és a levegı hımér-
sékletét, és az mindenütt és minden esetben 0 Reaumur-foknak mutatkozott. 
Úgy vélte, hogy ezek a hımérsékleti adatok télen sem változnak. Megjegyzi, 
hogy a jeges üreget a környék néhány nemes családja a meleg évszakban 
természetes hőtıkamraként használja. 

Mikor keletkezhet jég a barlangban? — teszi fel a kérdést Townson. Min-
den bizonnyal télen, mondja, de nem az elsı fagyok idején, amikor a szabad 
levegın már jég képzıdik, hanem jóval késıbb. Nem kétséges ez, abból kiin-
dulva, hogy csekély kapcsolat van a barlang belseje és a külvilág között, ezért 
az utóbbi kevés és lassú hatást gyakorol az üregben uralkodó viszonyokra. 
Hivatkozik Bél Mátyás és munkatársai megfigyelésére, miszerint a kemény 
fagyok kezdetén, amikor az egész vidéket hó és jég borítja, nem található itt 
egyéb, csak az elızı télrıl származó jég olvadó állapotban, és ekkor a bar-
lang relatíve meleg. Ellenben szigorú telet követı meleg tavaszon fagy és jég 
fogadja az idelátogatót, továbbá a barlang mennyezetén átszivárgó hólé, 
amely odalent ismét jéggé áll össze. Ezzel a jelenséggel párhuzamba állítja az 
1794/95 kemény telén Németországban végzett megfigyelését, amikor azt ta-
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pasztalta, hogy hirtelen enyhüléskor a templomok és más középületek falai 
fehérré váltak a rájuk rakódó dértıl, az ablakokat pedig ugyanazon az oldalon 
zúzmara borította. Végül megjegyzi, hogy olyat, mint ez a barlang, már sokat 
látott; egyszerő, rétegzetlen, tömött mészkıben fekszik, és azért volt rá kí-
váncsi, mert a világ leghíresebb barlangjai ugyanebben a kızetfajtában ala-
kultak ki. 

A szilicei jégbarlang leírásához külön táblán szép rajzot is mellékelt 
Townson, amely valószínőleg saját munkája. Kár, hogy a Baradláról nem kö-
zölt illusztrációt. 

Magyarországi útja során az angol tudós még egy alkalommal bar-
langközelbe került: Pongrátz Imre vendégeként Andrásfalván értesült arról, 
hogy a szomszédos mészkısziklában található a Deményfalvi-barlang. Ezt 
szándékában állt megtekinteni, de mivel a helybeliek csak annyit mondtak ró-
la, hogy egy nagy üreg, és ilyet már eleget látott, mégsem ment el oda. Ké-
sıbb már bánta elhamarkodott döntését, mert kiderült, hogy ez az a híres bar-
lang, amely Brückmann szerint tele van csontokkal. A közhiedelemmel ellen-
tétben azonban a maradványok nem sárkányoktól, hanem valamilyen medve-
fajtól származnak. Hosszabban idéz is Brückmann idevágó munkájából.3 

A Magyarország barlangjai címő, 1984-ben megjelent könyvben azt ol-
vashatjuk, hogy Townson a Kutya-barlanggal is foglalkozott mővében. Ez 
azonban tévedés. Ilyen nevő magyarországi barlangot nem ismerünk. Ellen-
ben említést tesz egy forrásról Szentiván közelében, melybıl olyan levegı 
ered, ami a Grotto del Caniéhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. (Az 
említett barlang Itáliában van, ahol korábban hosszabb idıt töltött a szerzı.) 

Townson két magyarországi barlanglátogatása, illetve az ezekrıl közölt 
leírások több szempontból is értékesek és fontosak számukra. Elıször is sze-
mélyében a földtudományok korabeli legmagasabb szintjét képviselı tudóst 
tisztelhetünk, aki a skóciai Edinburghben „a modern geológia atyja”, James 
Hutton (1726-1797) köréhez tartozott. (Bár egy értekezésében bírálta Hutton 
tudományos nézeteit, mégis az ı javaslatára lett a Royal Society of Edinburgh 
tagja 17971-ben.)4 Tehát valószínőleg Townson volt az elsı, aki a szakember 
szemével tekinthette meg a szóban forgó két barlangot. Megfigyelései, illetve 
leírásai pontosak, szemléletesek és lényegre törıek. 

Már szóltunk arról, hogy elsıként tesz említést az Alsóhegy zsombolyai-
ról. Az aggteleki barlang esetében is övé az elsıség e kiemelkedı természeti 
érték bıvebb leírását illetıen. (Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a 
Townson látogatása és könyvének megjelenése közötti négy évben a hazai 
kutatók többet tettek a Baradla megismerése érdekében, mint azt megelızıen 
együttvéve. Így mire a Travels in Hungary 1797-ben elhagyta a nyomdát, 
már idejétmúlttá vált az a néhány évvel korábban még érvényes állítás, hogy 
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a barlang nem talált komolyabb kutatóra, illetve leíróra. 1794-ben ugyanis az 
egri Farkas János (?-?) részletesen leírta, Sartory József (1766-1839) 
geometra pedig elkészítette a térképét. A magyar szpeleológia nagy kárára az 
elıbbi kézirata elveszett, az utóbbi viszont, ha csak másolatban is, de fenn-
maradt. 1796-ban jelent meg gróf Teleki Domokos (1773-1798) Egynéhány 
hazai utazások leírása címő könyve, amelyben a Townsonétól színvonalában 
és terjedelmében alig valamivel elmaradó ismertetést közöl mind az aggte-
leki, mind pedig a szilicei barlangról. Teleki egyébként Townson elıtt egy 
hónappal járt e helyeken, 1793 júliusában. Végül említést érdemel Vályi K. 
András jó leírása 1796-ban kiadott topográfiai munkájában.5 

További érdeme Townson könyvének, hogy általa Európa-szerte tudo-
mást szerezhettek barlangjainkról az olvasók. Különösen elmondható ez a há-
rom francia, illetve a holland nyelvő kiadás megjelenését követıen. (Wieland 
által német fordítása is volt a mőnek, de ez nem került kinyomtatásra.)6 Bizo-
nyos, hogy a Baradla és a Lednice késıbbi hazai és külföldi látogatói közül 
sokan Townson munkájának olvastán határozták el, hogy maguk is megte-
kintik azokat. 

A jelenleg ismert legkorábbi itthoni adat a könyvrıl 1798. február 4-érıl 
való. Ekkor gróf Teleki Domokos a Jénai Ásványtani Társaság titkárához, 
Lenzhez intézett levelében azt írja, hogy egy újsághirdetésbıl értesült a 
Travels in Hungary megjelenésérıl, és ajánlja, hogy szerezzék be a mővet, 
mert Magyarország ásványait is ismerteti.7 

Mivel akkoriban csak kevesen tudtak hazánkban angolul, nálunk is a 
francia kiadások eredményezték a könyv gyors és meglepıen széles körő is-
mertségét, elterjedését. Lássunk erre néhány példát! 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) már 1801-ben tudott róla; aggteleki 
barlanglátogatásáról július 19-én édesanyjának írt levelében a következıket 
olvashatjuk: „Ezt a barlangot béjárta Townson anglus, kinek róla relatióját 
óhajtanám Nagy Gábor [(1770-1861)] barátomtól magyarra fordítva meg-
nyerni…” Ugyanekkor az említett Nagy Gábortól azt kéri, „… hogy akár 
magyarúl fordítva, akár az eredeti franciába ne sajnáld számunkra kikőldeni 
Igarra, amit róla [ti. az aggteleki barlangról — H. S.] Townson írván ha-
gyott…” Megjegyzi továbbá, hogy az angol „és társa nevét az esztendı-
számmal láttam kıbe felmetszetve.”8 A „townsoni szemeket” említi Széchényi 
Ferencnek (1754-1820) 1802. szeptember 16-án keltezett levelében is, akinek 
Townson hosszabb ideig vendége volt ittjártakor.9 

Kazinczy Ferenc (1759-1831) is szívesen olvasta a színes útleírást. 1801. 
augusztus 27-én ezt írja az elıbb már szóba került Nagy Gábornak: „15 frt 
sok; de Townsonért nem sok. Többet találtam benne, mint reménylettem…”10 

Dessewffy József gróf (1771-1843) 1812. augusztus 16-án Kazinczy Fe-
rencnek írt levelében hivatkozik Townson munkájának egyik epizódjára.11 
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A Kedveskedı címő lap 1824. évi kötetében azt olvashatjuk, hogy 
„Doctor Townson Róbert volt az elsı utazó, ki a 18-ik század végén Európá-
val, ha nem is tökéletesen, de jobban megismertette Magyarországot.”12 

Az aggteleki és a szilicei barlang késıbbi kutatói sem feledkeztek el hi-
vatkozni Townsonra: Raisz Keresztély (1766-1849) – (1802 – nyomtatásban 
1807), Vass Imre (1795-1863) – (1831), Schmidl Adolf (1802-1863) – (1856), 
Siegmeth Károly (1845-1912) – (1890) és mások munkáiban egyaránt talál-
kozhatunk a nevével. Sıt, a Baradláról szóló résznek két korai fordításáról is 
tudunk! Az egyik Bartholomaeides László (1754-1825) ochtinai evangélikus 
lelkész Gömör megyérıl szóló, 1808-ban kiadott monográfiájában olvasható. 
Latin nyelven készült, Schedius Lajos (1768-1847) mőve, aki valószínőleg 
valamelyik francia kiadást használta az átültetéskor.13 

A másik, már magyar fordítás, az anyanyelvünkön megjelent elsı rész-
letes aggteleki barlangleírásban szerepel, a Tudományos Győjtemény 1820. 
évi 1. számában. Szerzıje, Almási Balogh Pál (1797-1864) olyan jónak ta-
lálta az angol utazó hasonló munkáját, hogy értekezésének végén közölte azt 
magyarul, a következı szavak kíséretében: „Ezen barlangnak több számos 
megnézıi közül nevezetes amaz Édes Hazánkról olly jó emlékezettel lévı de-
rék Ánglus Townson, avagy csak annál fogva is, hogy munkájában ennek is 
edj szép leírását adta, mellybıl a barlangnak akkori állapotját is láthatni. 
Ennél fogva sokan reménylem örömmel veszik ezen leírásnak magyar világ 
eleibe lépését, melly az eredetibıl öltöztetve itt következik”. –– Tudomásunk 
szerint ez az elsı, nyelvünkre átültetett részlet Townson könyvébıl, melyet 
sajnos azóta sem sok követett.14 

Befejezésül annak a reménynek adok hangot, hogy végre hamarosan kéz-
be vehetjük és tanulmányozhatjuk Townson útleírásának teljes magyar fordí-
tását. 
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Almási Balogh Pál  
 

Emlékezés az elsı részletes magyar nyelvő  
Baradla-leírás szerzıjére 

 
Az aggteleki barlang a 18-19. század fordulóján vált ország-világ elıtt 

ismertté. Számos idegen nyelvő tudósítás jelent meg akkoriban a Baradláról: 
Townsoné angolul (1797), majd több kiadásban francia (1799, 1800, 1803) és 
holland (1801) fordításban, Raiszé németül (1807), Bartholomaeidesé latinul 
(1808), Glinkáé oroszul (1815), Staszicé lengyelül (1815) stb. Ezek révén 
külföldön talán hamarabb híre ment a barlangnak, mint itthon. A magyar 
nyelvő munkák száma ugyanis csekély ebben az idıszakban: Teleki Domokos 
rövid leírása (1796) és Csokonai Vitéz Mihály 1801-ben kelt, de nyomtatás-
ban csak 1818-ban rövidítve közreadott levele voltak az elsı jelentısebb 
anyanyelvi közlemények a Baradláról. (Tudomásunk van Farkas János egri 
vállalkozó 1794-ben készült kéziratáról, amely azonban elveszett, s így széle-
sebb nyilvánosságot nem kaphatott – l. Karszt és Barlang, 1966. I.). Olvasó-
közönségünk csupán 1820-ban ismerkedhetett meg alaposabban az ország 
legnagyobb természeti kincsével. Ebben az évben, a Tudományos Győjte-
mény 1. számának 63-90. oldalán látott napvilágot a Baradlai utazás 1818-
dik Esztendıben címő úti beszámoló, A. B. P. aláírással. Szerzıjének kilétét 
sokáig homály fedte. 1890-ben még ismeretlenként említi Siegmeth Károly 
(Siegmeth K., 1890). Az 1914-ben kiadott barlangi bibliográfia viszont már 
Balogh Pálnak tulajdonítja a munkát, akit Almási elınévvel tart számon mő-
velıdéstörténet-írásunk (Siegmeth – Horusitzky, 1914). Személyérıl és a 
Baradla hazai megismertetésében fontos szerepet játszó mővérıl mostanáig 
nem szóltunk jelentıségéhez méltóan. Írásunkkal ezt az adósságot kívánjuk 
törleszteni. 
 

Életútja, munkássága 
Almási Balogh Pál 1794. október 18-án született a Borsod megyei 

Nagybarcán (a mai Kazincbarcika közelében). Édesapja a község református 
lelkésze volt. Elemi iskoláit Rimaszombatban végezte, majd 1810-tıl Sáros-
patakon, 1814-tıl rövid ideig Késmárkon, késıbb újra Patakon tanult. Ifjú 
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korában elsajátította a klasszikus nyelveket, továbbá a németet, olaszt, spa-
nyolt, franciát és angolt. 

1817-ben beiratkozott a pesti orvosi egyetemre. 1822-ben fejezte be ta-
nulmányait, s a következı évben doktorrá avatták. Egész életében gyakorló 
orvos maradt, s emellett sokrétő tudományos és közéleti tevékenységet fejtett 
ki. 

1825-ben hosszabb németországi tanulmányútra indult, mely döntı hatás-
sal volt pályafutására. Új ismereteket szerzett, s kapcsolatba került olyan hí-
res egyéniségekkel, mint pl. Goethe. Különösen a Hahnemann professzor ne-
vével fémjelzett homeopatikus (hasonszenvi) gyógymód keltette fel az érdek-
lıdését, melynek haláláig híve és legjelentısebb hazai mővelıje maradt. 

Visszatérése után eredményes gyógyító munkájával és tudományos téren 
szerzett érdemeivel hamar felhívta magára a figyelmet. Több tudományágra 
kiterjedı termékeny szakirodalmi munkásságot folytatott. Kivette részét a re-
formkor szellemi csatározásaiból is. Jelentıs szerepe volt az orvosi mőnyelv 
magyarítása körül kialakult vitában, melyben Bugát Pál nyelvrontással vá-
dolta. „Tudományos mívelıdésünk története” címő tanulmányát 100 arannyal 
jutalmazta az Akadémia 1835-ben. Tıle származott az Iparegyesület és az Ál-
latvédı Egyesület gondolata. 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia le-
velezı, 1835-ben pedig rendes tagjává választotta – de nem orvosi, hanem 
nyelvészeti munkásságáért. A külföldi elismerések sem maradtak el: 1834-
ben egyszerre lett tagja a berlini és a lyoni orvosi társaságoknak. 

1837 és 1843 között szerkesztette a Tudománytár címő folyóirat szép-
irodalmi részét. Magyarra fordította az angol szentimentális líra legszebb da-
rabját, Thomas Gray Elegy written in a country church-yard (Elégia egy falu-
si temetıben) címő híres költeményét. Irodalmi érdeklıdését tanúsítja, hogy 
kézirati hagyatékában dráma-átültetés is található.  

Az 1846-47-ben alakult hasonszenvi orvosi egylet jegyzıje volt. 1847-
ben az olasz tudósok velencei kongresszusán ı képviselte a magyar tudo-
mányos életet. 

Kossuth, majd Széchenyi háziorvosaként közvetlen kapcsolatba került a 
reformkor nagyjaival, de a politikai küzdelmekben nem vett részt. Kossuthot 
rabsága idején rendszeresen felkereste a börtönben. Szomorú kötelességeként 
1848-ban ı kísérte a döblingi elmegyógyintézetbe a súlyosan beteg Széche-
nyit. 

1856-ban ismét külföldre utazott. Hosszabb ideig tartózkodott Párizsban, 
Londonban és Brüsszelben. Tanulmányozta az ottani tudományos életet, az-
zal a céllal, hogy tapasztalatait itthon hasznosítsa. Ismeretséget kötött a kor 
legkiválóbb tudósaival. Fellépése nyomán együttmőködés alakult ki a francia 
és a magyar akadémia között. Mindeközben könyvtárnyi könyvet és folyó-
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Almási Balogh Pál (1855 körül) 

iratot szerzett Akadémiánknak. Hazatérését 
követıen elıadásokon számolt be élmé-
nyeirıl. 

1865-ben az újjászervezett Homeopata 
Orvosok Egyesületének elnökévé válasz-
tották. 

1867. szeptember 11-én hunyt el Pes-
ten, nem sokkal 73. születésnapja elıtt. 
Ötvenezer kötetes könyvtára és kéziratai 
az Egyetemi Könyvtárba kerültek. (EME 
1866; Fialovszky B. 1933; Hajdu I. 1987; 
Kátay G. 1869; Szinnyei J. 1891; VU 
1858, 1867.) 

Almási Balogh Pál egyike azon 
keveseknek, akik még életükben szobrot kaptak. Izsó Miklós 1864-ben min-
tázta meg 53,5 cm magas gipsz mellszobrát, mely a mővész egyik legsikerül-
tebb alkotása. „Minden sallang, zsinóros ruha és hasonló kellékek nélkül, 
egyszerően, közvetlenül jeleníti meg a tudóst, kinek lényébıl a meleg közvet-
lenség mellett a fölényes értelem nyugodt, emelkedett egyensúlya sugárzik. 
Nem vész el felesleges részletekbe, csak azt adja vissza, ami jellemzı, ami 
hozzátartozik az arc kifejezéséhez. Tökéletes biztonsággal válogatta ki a vo-
násokat, melyek az egészet alkotják és az összhatás egységét felesleges részle-
tek nem bontják meg. Jellemportrét ad, élın, beszédesen, tudása magaslatára 
emelkedve bátran felveszi a versenyt külföldi kortársai hasonló alkotásaival” 
(Weisz A. 1939.). A szobrot ma a Magyar Nemzeti Galériában ırzik. 

Almási Balogh Pál kora legkiemelkedıbb tudósegyéniségei közé tarto-
zott. Elismerés és tisztelet övezte több mint négy évtizedes pályafutását. 
„Egyike ı azon nagy míveltségő férfiaknak, kiknek agyában az emberi isme-
retek összhangzatos egészet alkotnak. Kevés van, ki minden tudomány fontos-
ságát úgy ismerné, mint ı, és mindamellett olly távol volna minden félszeg-
ségtıl és egyoldalúságtól a tudományban. Egyaránt tisztelettel kell megha-
jolnunk elıtte, mint fáradhatatlan kitőnı orvos, nagy míveltségő tudós, s író 
és rendíthetetlen hazafi elıtt”  – írta róla a Vasárnapi Ujság 1858-ban. Tu-
dományos nézeteit azonban lassan meghaladta az idı, mővei elavultak, sze-
mélye és munkássága egyre inkább a feledés homályába merült. De barlang-
kutatásunk történetébe örökre beírta nevét a Baradla elsı részletes magyar 
nyelvő ismertetésével. 
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Az 1818. évi Baradla-látogatás leírása 

Almási Balogh Pál szülıfaluja, Nagybarca légvonalban kb. 30 km-re dél-
re fekszik Aggtelektıl, közel a Sajó völgyéhez, tehát nincs nagy távolság a 
két település között. Így bizonyosra vehetı, hogy már gyermekkorában hal-
lott a Baradláról, késıbb pedig olvasmányaiban találkozott a barlanggal (ne 
feledjük: több idegen nyelvet beszélt!). Különben nem írhatta volna, hogy 
„Hazánk ezen ritka barlangjának meg látása, ’s a’ természet munkás erejérıl 
való új esméreteknek óhajtása, már régolta czélomba lévén, azt ez esztendı 
ıszi szakaszába nehány barátimmal végre hajtottam”. Ekkor, 1818 ıszén 24 
éves, és a pesti orvosi egyetem hallgatója. A barlanglátogatásról készített, 
szépírói erényekrıl árulkodó élményszerő és szemléletes beszámolója, mint 
említettük, nevének kezdıbetőivel szignálva jelent meg a Tudományos Győj-
temény 1820. évi 1. füzetében. Csak találgathatjuk, miért nem fedte fel kilétét 
az olvasók elıtt. Lehet, hogy mivel még nem fejezte be tanulmányait, illen-
dınek tartotta háttérben maradni. Egyébként ez volt Balogh Pál elsı nyomta-
tásban megjelent munkája. Életrajzírói, méltatói nem tesznek említést róla, 
pedig több száz írása közül az egyik legfigyelemreméltóbb, s az utókor ér-
deklıdésére is joggal számot tarthat. 

Érdemes itt néhány szót szentelni a Tudományos Győjteménynek, mely az 
elsı tartós élető jelentıs magyar tudományos folyóirat volt. 1817 és 1841 kö-
zött havonta jelent meg. Hasábjain olvasható a korai magyar szpeleológiai 
irodalom három fontos közleménye: Balogh Pál írása mellett a fentebb már 
szóba hozott Csokonai-levél (1818), valamint Kölesi Vince tanulmánya az 
Abaligeti-barlangról (1820). Ezekben az években Thaisz András (1789-1840) 
volt a lap szerkesztıje, akirıl feltételezhetjük, hogy érdeklıdött a barlangok 
iránt; legalább is ezt sejteti az említett munkák egymáshoz közeli idıpontban 
történt közreadása. 

Visszatérve Balogh Pál Baradla-leírásához, a bevezetı részben érzékletes 
képet fest a barlangokról általában. Majd felsorol néhány nevezetes külföldi 
barlangot, s megállapítja: „Méltán ezek mellé lehet tenni Hazánknak edj igen 
nevezetes ritkaságát, az Agteleki barlangot, vagy az úgy nevezett Baradlát, 
melly amazoknak akár nagysága, akár belsı formáltatásának sokféleségére 
nézve nem enged; ’s ha amazokban meg elégedést lél a’ figyelmes vándor, itt 
sem kevés bámulással szemlélheti csudás mővét a természetnek, melly mint-
egy elrejtve a’ föld meghatalmazott birtokosának szemei elıl, a’ setét üregek 
méllyiben új világot hoz elı.” Azt állítja, hogy a Baradla összeköttetésben 
van a szilicei jégbarlanggal. Hangulatos tájleírásban mutatja be Aggtelek sző-
kebb és tágabb környezetét. 
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Részlet a Baradla-barlangból (Magyarország képekben, 1867) 

A faluba érkezésük másnapján vezetı kíséretében, néhány fáklyával és 
sok gyertyával felszerelkezve indultak a föld alá. 3-4 láb széles nyíláson át, 
meredek lejtın ereszkedtek az üregbe, mely hamarosan kitágult, s kényelme-
sen járhatóvá vált. Fáklyáik fénye egyre szebb cseppkıképzıdményeket vilá-
gított meg. A látvány keltette érzelmeit Milton Elveszett paradicsomából vett 
idézetekkel fejezi ki Balogh, eredetiben és fordításban egyaránt. Nem elég-
szik meg azonban a barlang puszta leírásával, számos érdekes megállapítást 
is tesz a föld alatti viszonyokról. Ennek alapján joggal tekinthetjük barlang-
kutatásunk egyik elıfutárának. Megjegyzi, hogy a levegı sokkal hővösebb a 
külsınél, „de a’ mellynek mértéklete osztán mindég egyforma maradott”. 
Életnek nem tapasztalta nyomát, csupán néhány békát látott. Társai vállalko-
zó kedve híján egyedül mászta meg a Moria hegyét, hogy láthassa a tetején 
levı, Paradicsomnak nevezett üreget, melyrıl elragadtatással ír. Említést tesz 
arról hogy a „nagy Szálába” (a mai Hangverseny-teremben) az aggteleki if-
jak és a barlanglátogatók olykor táncmulatságokat tartanak. 

Szebbnél szebb cseppkıalakzatok követik egymást. „Épségbe azonban 
ritka helyen vagynak…, mivel a’ szám nélkül itt járt utazók sokszor mulatt-
ságból is leszoktak tördelni ’s hajigálni”. Az érdekes formájú vagy feltőnı 
szépségő képzıdmények már akkoriban nevet viseltek: pl. Királyi palota, 
Római kútfı, Zsidó oltár stb. 
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Útjuk többször keresztezett vízfolyást. A szerzı értesülései szerint nagy 
esık alkalmával ezek annyira megduzzadnak, hogy kitöltik az egész üreget. 
Úgy tudja, hogy az egyik patak Jósvafınél jön a felszínre. 

A barlang nehezen járható, veszélyes helyein, mint például Hóreb hegyén, 
lépcsık és karfák könnyítik az utasok dolgát, a patakokon pedig hidak vezet-
nek át. (Eszerint az akkor ismert szakaszt az idegenforgalom számára bizo-
nyos fokig már kiépítették!) 

Olykor oldalnyílások elıtt haladtak el, melyekbe azonban még a helybeli-
ek sem mertek bemenni az útvesztés veszélye miatt. 

A vezetı néhányszor „dévajkodott” Baloghékkal, azaz különbözı trük-
köket alkalmazott meghökkentésükre: egyszerő dallamokat kopogott ki a 
szép hangú cseppköveken, eltévedést színlelt, kalapját mélybe lökte, mintha 
odaveszett volna, de néhány perc múlva útjuk arra vezetett, s a fejfedı elıke-
rült stb. Egy-két évtizeddel ezelıtt a régi túravezetıi gárda tagjai még éltek 
hasonló módszerekkel a látogatók lankadó figyelmének ébrentartására… 

 
A pisai ferdetorony az aggteleki barlangban (Magyarország képekben, 1867) 

Egy alacsonyabb üregben kalauzuk közölte, hogy elérkeztek a barlang 
végpontjához. E helyen a falak hemzsegtek a névfelírásoktól; közülük meg-
említi az 1808-ban (valójában 1805. december 31-én vagy 1806. január 1-jén)  
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Almási Balogh Pál idıs kori képe 

itt járt „Muszka Tiszteknek neveit” és a Ferdinánd fıherceg 1817. évi lá-
togatására emlékeztetı feliratot. A barlang azonban itt nem ér véget, csak egy 
nagy tó lehetetlenné teszi a továbbjutást. „Ki tudja még ezen túl mi távolság-
ra nyúlnak be az üregek a’ föld gyomrába, ’s mi új csodákat rejtenek magok-
ban?” – teszi fel a kérdést Balogh, melyre néhány év múlva Vass Imre adja 
majd meg a választ. (Meg kell jegyeznünk, hogy itt furcsa ellentmondásba 
keveredik a szerzı. Ugyanis az a hely, ahol a névfelírások találhatók, a mai 
Münnich-átjáró elıtti alacsony terem, az ún. „ó-ág” vége volt. Innen vissza 
kellett fordulni, és a Nehéz-úton keresztül lehetett eljutni a barlang akkor is-
mert végpontjáig, a Vaskapuig, ahol víz zárta el a továbbhaladás útját. A be-
számolóból egyértelmően kitőnik, hogy Balogh mindkét helyen járt. Mibıl 
adódik hát az ellentmondás? Többféle magyarázat lehetséges; a legvalószí-
nőbb az, hogy az események utólagos felelevenítésekor és írásba foglalásakor 
összekeverte az „ó-ág” végét és a Baradla akkori tényleges végpontját). 

A visszafelé vezetı úton Balogh el-elmaradt társaitól, hogy kíváncsiságát 
kielégítve vizsgálatokat végezzen. Meggyızıdik arról, hogy a barlang mész-
kıben fekszik, melynek „külsı felületek sárgás agyag forma mázzal van 
bévonva”. A cseppköveket alakjuk, helyzetük, színük és formájuk szerint 
osztályozza, s képzıdésükrıl is kifejti elgondolásait. Említést tesz még a rej-
télyes szekérnyomokról, a mellékágakról, a cseppkı orvosi alkalmazásáról és 
más érdekességekrıl. A Baradla keletkezésében – nyilván Raisz nyomán – a 
tőznek tulajdonít elsıdleges szerepet. Ez az elmélet a földtan korabeli szint-
jén már elfogadhatatlan volt. Megjelenésekor (1807) kiadója is bírálta miatta 
Raiszt; érdekes, hogy ennek ellenére Balogh mégis követi. 

Írása befejezı részében elsıként 
közli magyar fordításban Townson 
könyvének az aggteleki barlangra vo-
natkozó részét (szóltunk róla: Balogh 
kitőnıen tudott angolul!). A sziget-
országi utazó mővét talán már sáros-
pataki éveiben megismerte, de való-
színőbb, hogy csak Pesten került a 
kezébe. Townson Baradla-leírását Cso-
konai is megemlíti 1801-ben írt, de 
csak 1818-ban kiadott levelében: „Ezt 
a’ Barlangot béjárta Towson (így!) 
Ánglus is, kinek rólla relatióját óhaj-
tanám … magyarra fordítva megnyer-
ni”  (Clementis, 1818). Feltehetıen in-
nen nyert ösztönzést e szövegrész ma-
gyarra ültetéséhez. 
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Almási Balogh Pál szóban forgó munkája nélkülözhetetlen forrása volt a 
19. századi Baradla-kutatásnak. Vass Imre szerint „szépen elıadja ezen bar-
lang’ külön tájékainak kinézését” (Vass I., 1831). Schmidl Adolf ennek alap-
ján dolgozta ki 1835-ben megjelent magyarországi útikönyvének Aggtelek 
címő fejezetét. Sokat idézték, hivatkoztak rá, olykor az eredeti mő megjelölé-
se nélkül (pl. Nemzeti Kalendárium, Kassa, 1847).  

Almási Balogh Pál változatos életpályájának csupán múló epizódja volt a 
Baradla-barlang megtekintése. Nem vált belıle tudatos barlangkutató, de 
színes, élvezetes és hiteles leírása arról tanúskodik, hogy volt benne ilyen irá-
nyú érdeklıdés és ösztönös tehetség. Mindenesetre méltó arra, hogy nevét az 
úttörık között számon tartsuk. Csaknem öt évtizedes mőködése során még 
egyszer közelebbi kapcsolatba került a barlangtannal: 1846-ban a tufnai 
csontbarlangokról értekezett a Magyar Tudós Társaság Évkönyvében. (VII. 
köt. Buda, 1846. 83-116. old.) 
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Schmidl Adolf 

 (Az Ország Tükre, 1864. 28. sz.) 

Schmidl Adolf  
(1802-1863) 

 
A magyar barlangkutatás történetében kiemelkedı hely illeti meg a cseh-

országi születéső, németajkú Schmidl Adolf munkásságát. A 19. század köze-
pén az elsık között végzett céltudatos, rendszeres és tudományos megalapo-
zottságú komplex vizsgálatokat nemcsak hazánk, hanem az egész Habsburg-
birodalom barlangjaiban. Német nyelven megjelent kitőnı írásai elméleti és 
gyakorlati szempontból egyaránt jelentısek; belılük a külvilág a magyar föld 
mélyének rejtett értékeit is megismerhette. Életmőve nálunk nem kapott ér-
demeivel arányos megbecsülést. Sok tudóstársához hasonlóan méltatlanul el-
felejtettük; „idegen” volta miatt neve újabb lexikonjainkból kimaradt. Ezzel 
szemben a nemzetközi szakmai közvélemény a modern szpeleológia atyját 
tiszteli benne. 

Hazánk nemcsak kutatásainak egyik színtere volt, hanem itt élte le életé-
nek utolsó hat esztendejét is. Így nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Schmidl 
munkássága révén Magyarország – Ausztria és Szlovénia mellett – a 
„szpeleológia bölcsıje” . Halálának 125. évfordulója jó alkalom arra, hogy 
röviden áttekintsük életútját és vázoljuk szaktudományunk kialakulásában és 
fejlıdésében játszott szerepét. 

Adolf Schmidl 1802. május 18-án 
született Königswartban, ahol apja a 
Metternich-család háziorvosaként mő-
ködött. Szüleivel 1805-ben Bécsbe köl-
tözött, ott végezte tanulmányait. 1819-
ben bölcsészhallgató lett az egyetemen, 
majd 1822 és 1825 között magánúton 
jogot tanult. Elsı munkahelye a cs. és 
kir. érem- és régiségtár volt. 1827-ben 
tanársegéddé nevezték ki a bécsi egye-
tem bölcsészkarára, a következı évben 
pedig már helyettes tanár. 1831-ig tartó 
egyetemi mőködésérıl fennmaradt, 
hogy „számos hallgatója gyönyörrel 
hallgatta, s egy sem mulasztotta volna el 
szép és tudományos elıadásait”. 1833-
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tól 12 évig nevelı a Lobkovitz hercegi családnál, közben a veronai egyetemre 
kapott tanári kinevezést, amit azonban nem fogadott el. 

1844-tıl 1848-ig szerkesztette az akkori idık legjobb szépirodalmi lapját, 
az általa alapított Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunstot, majd 
néhány hónapig a Wiener Zeitungot. 1845-ben hosszabb utazásra indult: be-
járta egész Németországot, és Keleten is megfordult. Hazatérését követıen 
1847-ben a földrajz magántanára a bécsi mőegyetemen. Tudományos érde-
meinek elismeréseként még ugyanebben az évben az osztrák akadémia jegy-
zıjévé nevezték ki. 1857-ben meghívták a budai József Mőegyetemre a ke-
reskedelmi földrajz és statisztika tanárának. Állását érdekes módon akkor is 
megtarthatta, amikor a német tanároknak el kellett hagyniuk az országot. 

A magyar földet és népét Schmidl hamar megszerette, olyannyira, hogy 
60 éves korában nyelvünk tanulásába kezdett; „melyben oly nagy elımenetelt 
tett, hogy már magyar könyveket is olvasott s értett” . Tanítványai és kollégái 
körében szeretetnek és megbecsülésnek örvendett. 1863. november 20-án 
hunyt el Budán. Korabeli méltatói rendkívül meleg hangon emlékeztek meg 
róla: „…végpercéig hő és igaz fia maradt az országnak, melyet második ha-
zájának tekintett…”; „…fáradhatatlan szorgalom és sikeres mőködés koszo-
rúzta becses életét, megsiratva nemcsak családjától, hanem mindazoktól, akik 
szilárd jellemét és szép tudományát ismerték” – olvashatjuk többek között. 
Nem kis dolog ez akkor, amikor a szabadságharc leverése utáni terror és el-
nyomás miatt népünkben még eleven győlölet élt az osztrákok iránt. 

Schmidl sokoldalúan képzett, kitőnı tudós volt. Munkássága sok tekintet-
ben a mai tudományos követelményeknek is megfelelne. Szorgalmát jól jel-
lemzi, hogy anyanyelvén kívül megtanult latinul, franciául, angolul és ola-
szul. Érdekes, hogy bár eredeti képzettsége révén a humán tudományokhoz 
kötıdött, nevét mégis mint természetbúvár tette maradandóvá. A földrajz kü-
lönbözı ágait felölelı könyveinek száma meghaladja a harmincat, közöttük 
több tankönyv is van. Legjelentısebbek a barlangokkal foglalkozó mővei, 
melyek a korai szpeleológiai irodalom gyöngyszemei. Tagja volt több tudo-
mányos társaságnak. Szépirodalmi próbálkozásairól is tudunk; számos novel-
lája, vígjátéka és történelmi drámája kéziratban maradt. 

Ma már nem lehet megállapítani, honnan kapott indíttatást Schmidl a bar-
langok tanulmányozásához. Valószínő, hogy topográfiai munkáihoz folytatott 
anyaggyőjtései közben fokozatosan fordulhatott figyelme a barlangok felé. 
Magyarországi útikönyvében Aggtelek cím alatt külön fejezetet szentelt a 
Baradlának. Saját bevallása szerint ezt a részt a Tudományos Győjtemény 
1820. évi 1. számában megjelent névtelen leírás alapján dolgozta ki (ma már 
tudjuk, hogy ennek szerzıje Almási Balogh Pál volt). 
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Barlangkutatói tevékenysége viszonylag késın, 48 éves kora után telje-
sedett ki, amikor igen intenzív terepmunkával közvetlen adatokat és tapaszta-
latokat győjtött a Monarchia akkor ismert fontosabb barlangjairól. Vizsgáló-
dásainak eredményeit mintaszerő publikációkban tette közzé. A halálát meg-
elızı 13 évben gyors egymásutánban láttak napvilágot barlangi tárgyú újság-
cikkei, tanulmányai és könyvei. Nevéhez főzıdik a barlangkutatás szakkife-
jezéseinek megalapozása, aminek óriási jelentısége volt a tudományág ké-
sıbbi fejlıdése szempontjából. Az akkoriban általánosan elterjedt német 
nyelv lehetıvé tette a szpeleológia egyetemes alapokra helyezését. 

Elsı kutatóútjai a bécsi Földtani Társaság, valamint a Kereskedelmi Mi-
nisztérium megbízásából a Karszt-hegység rejtélyes föld alatti világába vezet-
tek 1850 és 1853 között. Célja az volt, hogy pontos és megbízható informáci-
ókat szerezzen a terület barlangjairól és vízrendszerérıl egy késıbb elkészí-
tendı tudományos feldolgozás számára. Társával, a helyi születéső Ivan Ru-
dolf bányamérnökkel jelentıs feltárásokat végzett a Postojnai-, Planinai-, 
Škocjani-, Pivka-, Crna-, Križna- és Predjamski-barlangban. Szlovéniai ku-
tatásairól 1854-ben számolt be. A nagy francia karsztkutató, Martel szerint ez 
a mő a barlangtan igazi kiindulópontja, szerzıje pedig e tudományág és a tu-
dományos barlangkutatás megalapítója. 

Schmidl Magyarország területén elsıként az aggteleki Baradlát és a ma 
Szlovákiában levı Szilicei jégbarlangot tanulmányozta. A bécsi Akadémia 
kiadványában 1856-ban megjelent a két természeti csodáról írt értekezése. Ez 
máig a Baradla egyik legjobb ismertetése; összefoglalja a kutatások addigi 
eredményeit, saját megfigyeléseivel kiegészítve. Az általános részben bemu-
tatja a barlang környékét, a terület karsztjelenségeit, összehasonlítást tesz kül-
földi barlangokkal. Megállapítja, hogy hosszúság tekintetében csak az ameri-
kai Mammooth-barlang elızi meg Aggtelek föld alatti labirintusát. Bıvebben 
szól állatvilágáról, áttekinti megismerésének történetét is. Külön fejezetet 
szentel a meteorológiai viszonyoknak, ebben saját méréseit korábbi adatokkal 
veti össze. 

1857-ben publikálta az alsó-ausztriai Ötscher-hegység barlangjait bemuta-
tó nagyobb lélegzető tanulmányát. 1857/1858-ban (ekkor már Budán élt) rö-
vid összefoglalást készített a Monarchia barlangjairól. Ez az elsı ilyen jelle-
gő szintézis mind magyar, mind pedig osztrák vonatkozásban. Barlangjaink 
közül a Baradlával, a Lednicével és néhány erdélyi barlanggal foglalkozik. E 
mőve eredetileg elıadásként hangzott el a budai Kúria épületében és a pesti 
Lloyd-teremben, ami azt bizonyítja, hogy Schmidl a tudomány népszerősíté-
sét sem vetette meg. Úgy tőnik, ezen a téren is úttörınek tekinthetı. 
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A budai mőegyetemre kerülve lehetısége nyílt hazánk kevésbé ismert 
barlangvidékeinek felkeresésére. 1858-tól 1862-ig az erdélyi Bihar-hegységet 
tanulmányozta, melynek ı volt az elsı tudományos feltárója. Schmidl „ fárad-
hatatlanul kutatta ki a legveszedelmesebb hegynyílásokat és hegyereszeket, 
melyek nagyobbrészt még ismeretlenek voltak, sıt több barlangot is fedezett 
föl”.  Ez volt utolsó nagyobb vállalkozása. Kutatási eredményeit terjedelmes 
monográfiában adta közre, melynek megjelenése után egy hónappal elhunyt. 

Halála évében még két tanulmánya került ki a sajtó alól: az egyik az 
Abaligeti-barlanggal, a másik a budai hıforrásokkal foglalkozott. Ez utóbbi 
már befejezetlen maradt. 

A mellékelt rajzról törékenynek tőnı, rokonszenves férfi tekint ránk. De-
rős arca erıt, nyugalmat és magabiztosságot sugall. E tulajdonságai segíthet-
ték abban, hogy már túl élete delén szenvedélyes barlangkutatóvá váljon, s 13 
évig tartó szorgos munkálkodásával megvesse egy új tudományág alapjait. 
Emlékezzünk rá a nagy elıdöknek kijáró tisztelettel. 
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Herman Ottó 

Herman Ottó 1888. évi norvégiai kutatóútja 
 
Magyar kutatók távoli, ismeretlen 

világok titkait faggatták az 1880-as 
években, így nem meglepı, hogy Her-
man Ottó expedíciója a civilizált Nor-
végiába nem keltett az egzotikus uta-
zásokhoz hasonló érdeklıdést és vissz-
hangot. Az északi kiruccanás azonban 
mindenképpen érdemes arra, hogy ne 
hagyjuk emlékét a feledés homályába 
veszni: ott a helye utazóink aranykönyvé-
ben. Bár ötlete szők szakmai célok ér-
dekében fogant, az „utolsó magyar po-
lihisztor” nevéhez és alkatához híven 
több tudományágra kiterjedı megfi-
gyeléseket végzett, melyek némelyike 
nemzeti szempontból sem volt érdekte-
len. E tanulmány a kutatóút eseményei-
nek összefoglalására és eredményeinek 
rövid értékelésére vállalkozik, abban a 
reményben, hogy sikerül hozzájárulnia a nagy tudósról alkotott sokszínő kép 
árnyaltabbá tételéhez. 

* 
Herman Ottó (Breznóbánya, ma Brezno, Szlovákia, 1835. június 26. – 

Budapest, 1914. december 27.) hosszú, eseményekben gazdag pályafutásának 
talán legnagyobb szabású vállalkozására, 1888. évi észak-norvégiai expedí-
ciójára viszonylag kevés figyelmet szentelt az utókor. Életrajzírói, méltatói 
nem egyforma súllyal, de általában röviden szólnak róla. A Magyar utazók, 
földrajzi felfedezık (1973) címő, egyébként kitőnı és hézagpótló munkában 
mindössze három mondat jutott „méltatására”. Elmaradt a kutatóút 100. év-
fordulójáról való megemlékezés is 1988-ban. Mindezek együtt indokolják, 
hogy felelevenítsük részleteit, megvonjuk mérlegét és vizsgáljuk hatását, utó-
életét. 
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A hazánk pókfaunájáról (1876-79) és a magyar halászatról (1887) írt 
könyvei meghozták Herman Ottó számára a tudományos elismerést. Ennek 
köszönhetı, hogy a Természettudományi Társulattól megbízást kapott a ma-
darak életét bemutató, az elıbb említettekhez hasonlóan monumentális mő 
megírására. Látókörét szélesítendı, ehhez szükségesnek vélte az északi és a 
trópusi madárvilág helyszíni tanulmányozását. Az ornitológia nagy kárára a 
munka végül is nem készült el; a tervezett afrikai és norvégiai expedíciók kö-
zül pedig csak az utóbbi valósult meg az Akadémia és a Budapesti Hírlap, va-
lamint (Mikszáth Kálmán közbenjárására) Trefort Ágoston kultuszminiszter 
anyagi támogatásával. E két és fél hónapnak szerencsére minden mozzanatát 
jól ismerjük, mert a korabeli lapokban számos tudósítás, késıbb terjedelmes 
útirajz örökítette meg eseményeit. 
 

Budapesttıl Tromsøig 
Herman Ottó már 53 éves volt, amikor 1888. június 5-én elindult életének 

legtávolabbra vezetı, s talán a legnagyobb erıfeszítéseket követelı kuta-
tóútjára. Nem egyedül utazott: Lendl Adolf (1862-1942) zoológus, a buda-
pesti Állatkert késıbbi igazgatója kísérte el és volt segítségére a munkában. 

Bécs, Prága, Berlin és Hamburg érintésével vonaton jutottak a dániai 
Fredrikshaven kikötıjébe. Útközben, június 8-án Herman meglátogatta berli-
ni lakásán Rudolf Virchowot (1821-1902), a világhírő patológus-anatómust. 
Dániából egészen az expedíció végállomásáig hajóval utaztak a fjordok és 
szigetek által erısen tagolt, rendkívül érdekes és változatos norvég partvidék 
mentén. A nagyobb településeken kikötöttek, így alkalmuk nyílt rövid ismer-
kedésre Bergen, Trondheim és Bodø nevezetességeivel, mielıtt június 23-án 
elérték volna a kutatóút bázisát, Tromsøt. Ez a város a hasonló nevő kis szi-
geten fekszik, az é. sz. 69° 38’ alatt. Akkoriban mindössze 5400 lelket szám-
láló mozgalmas helység volt, jelentıs kulturális és gazdasági élettel. Világ-
hírnévre tett szert azzal, hogy sok északi-sarki expedíció innen indult útnak. 

A szerény Norden szállóban ütötték fel fıhadiszállásukat. A tromsøi mú-
zeum kitőnı szakembere, M. Foslie konzervátor, algakutató segítségével ki-
rándulásokat tettek a környéken: a szemközti parton fekvı Tromsdal-völgybe, 
valamint a szomszédos Kvaløy és a távolabb lévı Risøy szigetére. Vadásztak, 
rovarokat, növényeket, kızeteket győjtöttek, s minden részletre kiterjedıen 
tanulmányozták a sarkkörön túli természetet. Ha a változékony idıjárás szo-
bafogságra kényszerítette ıket, az elejtett madarak preparálásával, a szerze-
mények rendszerezésével és feljegyzések készítésével foglalatoskodtak. Mi-
vel Norvégiának ezen a részén májustól augusztusig sohasem nyugszik le a 
nap, tudósaink a szónak nemcsak átvitt, hanem valódi értelmében is éjt nap-
pallá téve dolgoztak, hogy maximálisan kihasználják a rendelkezésükre álló idıt. 
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Herman Ottót nem ok nélkül illették a „polihisztor” jelzıvel (bár a szó 
klasszikus értelmében nem volt az), sokirányú érdeklıdésének megfelelıen 
Norvégiában sem érte be a szigorúan vett útiprogram maradéktalan végre-
hajtásával, azaz a madárélet vizsgálatával. Minden foglalkoztatta, amivel útja 
során találkozott. Megismerkedett például a bálnavadászat ısi, nyilazó mód-
jával; behatóan tanulmányozta nyelvrokonaink, a lappok életét, szokásait, 
anyagi és szellemi kultúráját; számos érdekes földtani, földrajzi és meteoro-
lógiai megfigyelést végzett stb. Az ország, valamint a felkeresett települések 
történelmét, mővelıdési és gazdasági viszonyait érintı kérdések sem voltak 
idegenek számára. Még arra is szakított idıt, hogy Tromsø elıkelıségeinek 
társaságában meglátogassa az elárvult vagy elhagyott lapp gyermekek intéze-
tét Baddernben. Elbővölve látta a mostoha természeti viszonyok között cél-
szerően és humánusan megszervezett norvég életet. Csodálta a viharedzett 
tengerésznép mőveltségét, segítıkészségét, a marcona külsı mögött rejlı me-
leg emberségét. 

A norvég tudományos és közélet számos kiváló képviselıjével találko-
zott, s alakított ki késıbb is gyümölcsözı kapcsolatokat. A legnevesebb kö-
zülük J. K. Qvigstad (1853-1957), a jeles lappológus, a tromsøi tanítóképzı 
intézet igazgatója volt. („Nekem azóta is jó emberem” – írta róla utóbb.) 

 
Norvégia legészakibb tájain 

Lendl Adolfot Tromsøben hagyva, Herman Ottó egyedül hajtotta végre az 
expedíció tulajdonképpeni fı célját jelentı vállalkozást: július 23-án felka-
paszkodott a nagy madárhegyre, a hasonló nevő félsziget csúcsán fekvı 
Svaerholt-klubbenre. A Jeges-tengerbıl meredeken kiugró sziklafokon vízi 
szárnyasok tíz- és százezrei hemzsegtek. Az öregedı tudós a metszı északi 
szélben megilletıdve szemlélte a hatalmas madársereg felejthetetlen látvá-
nyát, ifjúkori álmainak beteljesülését. Útban idefelé, meglátogatta a világ 
legészakibb fekvéső városát, Hammerfestet (70° 39’ 48’’). 

Herman Ottó emberi és tudósi nagyságát mindennél jobban jellemzi észa-
ki utazásának befejezı momentuma. Kitőzött feladatainak teljesítése után 
nyugodt szívvel indulhatott volna haza. Ehelyett azonban, élve a kínálkozó 
alkalommal, tovább hajózott Norvégia legkeletibb településére, a Jeges-
tenger partközeli kis szigetén fekvı Vardø városkába, hogy két XVIII. száza-
di magyar csillagász emlékét kutassa. Július 25-én reggel szállt partra, s 
mindössze 24 óra állt rendelkezésére. 

Hell Miksa és Sajnovics János 1768-69-ben VII. Keresztély, Dánia és 
Norvégia királya meghívására nyolc és fél hónapig idızött itt, hogy 1769. jú-
nius 3-án megfigyelhessék a Vénusz bolygó Nap elıtti áthaladását. (Mivel a 
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ritka csillagászati esemény európai idı szerint éjszaka történt, ezért csak a 
legészakibb vidékeken volt észlelhetı, ahol nyáron a Nap állandóan a hori-
zont fölött van.) A feladatot sikerrel teljesítették; expedíciójuk azonban má-
sért nevezetes számunkra. Sajnovics a norvégiai lappok nyelvének tanulmá-
nyozása során ismerte fel és próbálta bebizonyítani a magyar és a lapp nép 
rokonságát. Az errıl írt könyvvel (Demonstratio. Idioma Ungarorum et 
Lapponum idem esse. Koppenhága, 1770; Nagyszombat, 1770.) megalapozta 
a hazai finnugor nyelvtudományt, és az összehasonlító történeti nyelvészet-
nek is egyik úttörıjévé vált. 

 

 
A vardıi erıd 

Amit az elızı tudósnemzedékek elmulasztottak, azt Herman Ottó lelki-
ismeretétıl hajtva megtette: fellelte Hellék vardøi mőködésének nyomait, és 
örömmel nyugtázta, hogy nevük 120 év múltán sem ment feledésbe a konti-
nens e távoli pontján. Fáradozásainak különösen érdekes eredménye Hell 
Miksa 1769. június 22-i bejegyzésének megtalálása a vardøi anyakönyvben. 

Most már a jól végzett munka örömével térhetett vissza Magyarországra, 
ugyanazon az útvonalon, amely kifelé vezetett. Augusztus 21-én érkezett meg 
ifjú kollégájával Budapestre. Szomorú játéka a sorsnak, hogy másnap meg-
halt Trefort Ágoston, akinek erkölcsi és anyagi támogatása hozzájárult a nor-
végiai expedíció létrejöttéhez. 
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Herman Ottó norvégiai útikönyvének 

címlapja a szerzı aláírásával 

A kutatóút mérlege 
Az események áttekintése után felvetıdnek az ilyenkor elmaradhatatlan 

kérdések: elérte-e célját a kutatóút, miben áll jelentısége, mivel gazdagította 
tudásunkat? 

Személyes vonatkozásait tekintve, Herman Ottó életének több szem-
pontból is fontos állomása volt az északi utazás. A késın beérkezett, alkotó-
ereje teljében lévı tudósnak alkalmat adott a sokirányú megmérettetésre, 
nemzetközi kapcsolatainak alapos kiszélesítésére, látókörének bıvítésére, s 
késıbb írásmővészetének csillogtatására. Tudományos pályáján is forduló-
pontot hozott az esemény: ettıl kezdve jegyezte el magát véglegesen az orni-
tológiával, ahogy Lambrecht Kálmán írta: innentıl haláláig a madártan volt a 
kenyere. 

Mint láttuk, a tanulmányutat motiváló eredeti célkitőzés, a nagy madár-
könyv csak terv maradt, ezért az északon végzett szakirányú megfigyelések a 
tudomány számára közvetlenül nem hasznosulhattak. Mivel a fjordok országa 
régóta nem volt „terra incognita” , nem szolgálhatott az expedíció szenzáció-
számba menı felfedezésekkel, infor-
mációkkal sem. (Az 1880-as évek vé-
gén már több száz angol, német, fran-
cia és más nyelvő leírást, úti beszá-
molót olvashatott Norvégiáról a mő-
velt világ.) Mégis hasznosnak és sike-
resnek minısíthetjük a vállalkozást. 
Általánosságban elmondható, hogy 
megalapozta az addig gyér és több-
nyire áttételes norvég-magyar tudo-
mányos kapcsolatokat. A néprajz 
terén hozzájárult a lappok alaposabb 
megismeréséhez. Tudománytörténeti 
eredménye, hogy tisztázta az elsı ma-
gyar sarkkörön túli expedíció számos 
vitás kérdését. S végül, de nem utol-
sósorban: az élmények és tapaszta-
latok vaskos könyvben öltöttek testet. 

Az északi madárhegyek tájáról 
címő munka a gazdag magyar utazási 
irodalom egyik legbecsesebb 
alkotása. A Természettudományi 
Könyvkiadó Vállalat 50. köteteként 
megjelent, mai fogalmak szerint a 
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„népszerő tudományos” kategóriába sorolható mő 1893 tavaszán hagyta el a 
sajtót. Azért csak közel öt évvel a történések után, mert az 1891. évi budapes-
ti II. Nemzetközi Madártani Kongresszus szervezési feladatai Herman Ottó 
minden idejét lekötötték, s nem tudta hamarabb elkészíteni a kéziratot. A 
nagy szeretettel és utolérhetetlen bájjal, ugyanakkor lenyőgözı tudással és 
adatbıséggel megírt, színes, eleven útirajzból a tudományos vizsgálódások 
mellett a norvég élet, az északi ember szinte hibáktól mentes, idillikus képét 
ismerhette meg a magyar olvasó. Külön érdeme, hogy függelékként Hell és 
Sajnovics vardøi expedíciójával kapcsolatos dokumentumokat közöl nyel-
vünkre fordítva. A szöveget 74 illusztráció gazdagítja, Háry Gyula, Vastagh 
Géza és Madarász Gyula rajzai. A könyvet Norvégiában is számon tartják és 
nagyra becsülik. Sajnos ma már drága antikváriumi ritkaság, ezért érdemes 
lenne reprint kiadásban újra megjelentetni. (Itt mondjuk el, hogy Herman Ot-
tó tanítványa, Chernel István mestere nyomdokain haladva 1891-ben szintén 
ellátogatott Norvégiába. Értékes útleírása ugyancsak 1893-ban, néhány hó-
nappal Herman munkája után látott napvilágot.) 

Az északi utazás az újságcikkek, a könyv és Herman Ottó elıadásai révén 
élénk érdeklıdést váltott ki a korabeli hazai közvéleményben. Még a magyar 
anekdotakincsbe is bekerült az alábbi kis történet révén, mellyel zárjuk emlé-
kezésünket. 

Amikor a nagy norvég drámaíró, Henrik Ibsen 1891-ben Budapesten járt, 
Rákosi Jenı író megkérdezte tıle: „Tudja-e, hogy maga nekünk vigasz-
talónk?” Ibsen nem értette a dolgot. „Herman Ottó mindig azt beszéli, hogy 
Norvégiában mások, jobbak, tökéletesebbek az emberek. A maga írásaiból vi-
szont azt látom, hogy éppen olyanok, mint nálunk. A feleség megcsalja az 
urát, a kereskedı becsapja a másikat, a politikában a nagyszájúaké a szó, 
egyszóval ott is olyan a világ, mint nálunk” – magyarázta Rákosi. Ibsen vá-
lasz helyett fanyaran mosolygott… 

 

 
 

Hell Miksa (1720 – 1792), 
a vardøi csillagászati expedíció vezetıje. (J. Blaschke rézmetszete) 



 101 

Irodalom 
 

CHERNEL István (1893): Utazás Norvégia végvidékére. Bp., a Szerzı kiadá-
sa, 449 p. 

HERMAN Ottó (1893): Az északi madárhegyek tájáról. Bp., K. M. Termé-
szettudományi Társulat, VIII. 572 p. 

KÓSA László – KEVE András – FARKAS Gyula (1971): Herman Ottó. Bp., 
Akadémiai Kiadó, 179 p. (A múlt magyar tudósai). 

LAMBRECHT Kálmán (1920): Herman Ottó. Az utolsó magyar polihisztor 
élete és kora. Bp., Bíró Miklós kiadása, 257 p. 

LAMBRECHT Kálmán (1934, 1939): Herman Ottó élete. Bp., Magyar  
Könyvbarátok, 207 p. 

SCHIÖTZ, Eiler H. (1970): Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi – Iti-
neraria Norvegica. A bibiliography on foreigners’ travels in Norway until 
1900. Oslo – Bergen – Tromsø. 

SZABÓ Béla, H. (1975): Herman Ottó és Lillafüred. Miskolc, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága, 55 p. (Borsodi kiállítá-
si vezetık 2.) 

VARGA Domokos (1976): Herman Ottó. 2., átd. kiadás. Bp., Móra Kiadó, 
268 p. 
 

* 
 

Elsı közlés: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 11. sz. Érd, 1992. 29-32. old. 
 



 102 

Meteoritok a rudabányai múzeumban 
 
A meteoritok kozmikus eredető anyagok, szétrobbant világőrbeli testek 

darabjai, melyek a Földre hullottak. A legtöbb szakember véleménye az, 
hogy a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó-övezetbıl származnak. A korsze-
rő módszerekkel végzett kormeghatározás szerint 4,5 – 4,7 milliárd évesek, 
vagyis legalább 500 millió évvel idısebbek, mint a legısibb földi kızet! 
Nagyságuk a porszemtıl (kozmikus por) a több tonnásig terjed. Összetételük 
alapján három nagy csoportra oszthatók: vas-, kıvas- és kımeteoritokra. 

Hazánkban kevés múzeum dicsekedhet azzal, hogy természetrajzi kiállítá-
sában meteoritok is láthatók. Közéjük tartozik a rudabányai Érc- és Ásvány-
bányászati Múzeum, melynek győjteménye 5 meteoritot ıriz. A nyíregyházi 
Jósa András Múzeum ásványtárának többi darabjával együtt tartós letétként 
kerültek ide 1975-ben, mivel a szabolcsi megyeszékhelyen nincs természet-
tudományi osztály, s az értékes anyag évtizedek óta raktárban porosodott. Az 
alábbiakban ismertetjük e meteoritok adatait, valamint hullásuk és megtalálá-
suk körülményeit. 

1. Knyahinya, majd a meteorhullás emlékére Csillagfalva (egykori Ung 
vármegye) — ma Kniaginia, Ukrajna — kımeteorit, súlya 75 gramm. 
Breccsaszerő olivin-hipersztén kondrit. 

2. Ugyanonnan — kımeteorit, 113 gramm. 
A knyahinyai meteorhullás 1866. június 9-én 17 óra tájban, derült idıben 

történt, sok ezer szabadban dolgozó ember szemeláttára. A kövek a Zemplén 
megyei Zboj, valamint az Ung megyei Új-Szlusica, Knyahinya és Sztricsava 
helységek határában értek földet. Számukat 1700-ra, a meteor összsúlyát 10 
mázsára becsülték; a kımeteoritok között világviszonylatban a legnagyobbak 
közé tartozik. A legnehezebb darab 294 kg-ot nyomott, s a bécsi Natur-
historisches Museumba került. A második legsúlyosabb követ a budapesti 
Természettudományi Múzeum ırzi. (41,26 kg). 

„E meteor mint tüzes golyó hazánk északnyugati részén tőnt fel az égbolt 
magaslatán Liptó-Szent-Miklós felett; innen keletnek tartva áthaladt Szepes, 
Sáros és Zemplénmegyén s eljutva Ungmegye északnyugati részeig, Knya-
hinya és a szomszédhelységek felett mennydörgésszerő robajjal szétpattant és 
világítani megszőnt; fekete felhı képzıdött belıle, melybıl süvöltéssel indult 
meg a kızápor; ennek bevégzıdése után szürke porfelleg maradt vissza a lég-
ben, melyet az északi szél délfelé, Ungvár felé vitt és lassanként ködfátyol-



 103 

képen szétfoszlott. A meteor iránya tehát tisztán, nyugat-keleti volt s pályája 
hosszúsága, Liptó-Szt.-Miklóstól Ungmegyéig, 28-30 mérföldre (212,3 km) 
becsülhetı. A tünemények ez egész sorozata csak néhány másodpercig tar-
tott…” (Török J. 1882. 503.) 

 

 
A knyahinyai meteorhullás. (Korabeli rajz.) 

A knyahinyai meteoritokkal elsıként Szabó József foglalkozott behatóan. 
Mivel a köveket borító fekete kéreg néhány példányon nem egységes, s szét-
szóródási irányuk eltért a meteor haladási irányától, arra következtetett, 
„hogy a knyahinyai meteorit egy tömegben érkezett légkörünkbe s itt pattant 
szét ezer meg ezer darabra, melyekbıl az apróbbak a meteorit külsı, a két 
legnagyobb pedig… belsı részét alkották”. (Török J. 1882. 504.) A legsúlyo-
sabb követ egyébként becsapódási helyétıl 90 m távolságra, 3,5 m mélység-
ben találták meg. Csatornájának lejtésszöge 2°14’ volt.  

3. Mócs (egykor Kolozs vármegye, ma Mociu, Románia) — kımeteorit, 
súlya 183 gramm. Fehéres olivin-hipersztén kondrit. 
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A mócsi meteorhullás 1882. február 3-án, kevéssel 16 óra elıtt játszódott 
le, mintegy 60 négyzetkilométeres elliptikus területen. A lehullott kövek 
számát 3000-re, összsúlyukat 300 kg-ra becsülték. 

A tüzes meteor Hont megyében tőnt fel az égbolton, s délkelet felé vonult 
egészen Gyulatelke-Mócsig, „hol a levegı ellenállása miatt a világtérbıl ho-
zott sebessége megsemmisülvén, földünkre hullott alá. A leesést tiszta derült 
ég mellett három rendbeli erıs dörgés elızte meg, melyet sortőzszerő ropo-
gás követett s végre a tünemények sorozatát a szélzúgáshoz hasonló hang fe-
jezte be, mit kétségkívül a lehulló nagyszámú kövek idéztek elı, minthogy ez 
idıtájban tökéletes szélcsend uralkodott”. (Török J. 1882. 507.) 

Az eseményt Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár vizsgálta, közvetlenül 
annak bekövetkezése után. Bebizonyította, hogy a meteort nem egyetlen kı 
alkotta, „hanem annyi darabból álló rajt képezett, a mennyi éppen aláhul-
lott” , mivel a kövek felületét egyforma fekete kéreg borította. Ezt erısítette 
meg a meteoritok szabályos és a tőzgolyó irányával egyezı szétszóródása is. 
Elıbb a legapróbb kövek hullottak le a terület északnyugati részén Gyulatel-
ke, Visa és Marokháza között. A nagyobbak távolabb, kelet felé, Báré, Vaj-
da-Kamarás és Palatka, majd Oláh-Gyéres, Keszü és Mócs határában estek 
le. Végül a legnagyobb, 35 kg-os darab Mócson túl ért földet. A hangjelensé-
gek (három egymást követı dörrenés) szintén alátámasztják Koch Antal meg-
állapításait. 

4. Kisvarsány (ma Varsánygyüre, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) — 
kımeteorit, súlya 1507 gramm. Világos színő kondrit. Felülete részben csi-
szolt. 

A kisvarsányi meteorhullás 1914. május 24-én ment végbe, kb. 18,30-kor. 
Ezzel kapcsolatban két érdekes dokumentum is található a rudabányai múze-
umban. 

a. Kézzel írt levelezılap. Postabélyegzı: Mándok (1)914. máj. 29. Cím-
zés: Nagyságos dr. Jósa András úrnak, Nyíregyháza. 

Kedves Apa! – A meteorhullás csakugyan Kisvarsányban volt május 24-
én d. u. ½ 7 óra tájban. A lehullott meteor több kisebb darabra szakadt, ame-
lyeknek legtöbbje a Tiszába esett. Néhány darabot valószínőleg sikerülni fog 
elıkeríteni s azokat a gyürei körjegyzı be fogja küldeni nekem. – Amint meg-
kapom, azonnal küldöm édes Apának. – A meteor a lehulláskor 10-12 méter 
hosszúnak s 50-60 ctm szélesnek látszó sőrő, gomolyos, szaggatott füstnyo-
mot hagyott maga után s a lehullást erıs, 1,5-2 perczig tartó dörgésszerő 
moraj követte. – K. cs. [kezét csókolja] – Sanyi. 

b. Géppel írt levél. Kisvarsány községi tanács VB – 148/1958 sz. – Sza-
bolcs-Szatmár-Megyei Múzeum, Nyíregyháza. 
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Ezennel megküldöm a T. címnek a Kisvarsány község belterületén leesett 
villámkövet. A megtalálója: ifj. Király István, Kisvarsány, Dózsa út 24-es 
szám alatti lakos. – A találás helye: Kisvarsány, Dózsa út 24-es számú 
beltelek. Helyrajzi száma: 193, 194, 195. – Kisvarsány, 1958. augusztus 23. – 
Kaluczky Bertalan vb-elnök. (körbélyegzı: Kisvarsány Községi Tanácsa – 
Vásárosnaményi járás – Szabolcs-Szatmár m.) 

A levélben az 1914-ben hullott meteorit egy darabjának késıbbi megtalá-
lásáról van szó. A Király család emlékezetében fennmaradt, hogy annak ide-
jén telkükre is hullott egy „villámkı”, melyet akkor nem sikerült megtalálni. 
Ennek alapján ifj. Király István hosszú ideig kereste kertjükben, míg végre 
rálelt – hogy 1958-ban, vagy néhány évvel korábban, azt nem tudni, de min-
denképpen már az ötvenes években. 

A kisvarsányi meteorhullással részletesen foglalkozott a korabeli megyei 
sajtó, ezért annak részleteit meglehetısen jól ismerjük. 

5. Nyírábrány (egykor Szabolcs-Szatmár vármegye, ma Hajdú-Bihar me-
gye) – kımeteorit, súlya 1104 gramm, 1914. július 17-én hullott. Felületének 
egy része csiszolt. Világos kondrit. 

A nyírábrányi meteorhullásról mindössze egyetlen forrás áll rendelke-
zésünkre: Somlyódi János nyíracsádi fıszolgabíró levele a Szabolcsvár-
megyei Múzeum Igazgatóságának, 1914. július 23-i keltezéssel: 

„A f. július hó 17-én este 7 óra tájban Nyíracsádon, a hivatalos helysé-
gem felett, északkeleti irányból jövet, egy a f. évi május hóban látott meteor-
hullásnál sokkal nagyobb meteorhullást észleltem. A tőzsáv óriási nagy volt 
és annak megszőnése után pár perccel ágyúdörgésszerő robbanás hallatszott. 
Körülbelül 7-8 vagy kilenc robbanás következett gyors egymásutánban. Mint 
utána jártam, a meteor a nyírábrányi határban esett le, amelyet idemellékel-
ve, a múzeum számára megküldeni kedves kötelességemnek tartottam.” 

Fennmaradt a levélben említett csomag postai feladóvevénye, melyet a 
meteorittal együtt szintén a rudabányai múzeumban ıriznek. Nyírábrányról 
egyébként csak ez az egy kı ismeretes. 

Az 1914. évi Szabolcs megyei meteorhullások körül egészen a legutóbbi 
idıkig sok volt a bizonytalanság. Például Tokody László 1957-ben ezt írta: 
„1914-ben a Nyírség vidékén történt meteorkıhullás, melynek helye és idı-
pontja még ma sem teljesen tisztázott.” Valószínőleg az I. világháború kitöré-
se, majd késıbb az országot megrázó társadalmi-politikai változások voltak 
az okai annak, hogy a jelenségek tudományos vizsgálatára nem került sor ide-
jében. Jól jellemzi a helyzetet, hogy még abban sem jutottak egyetértésre a 
szakemberek, hány meteorhullás volt egyáltalán.  
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A nyírábrányi meteorit csomagjának feladóvevénye 

 
A tudomány mulasztását szerencsére pótolják a hírlapi cikkek és a kézira-

tos dokumentumok, melyek közül néhányat fentebb bemutattunk. Ezek alap-
ján minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy 1914-ben két me-
teorhullás történt Szabolcs vármegyében: elıször május 24-én Kisvarsány 
(ma Varsánygyüre) térségében, majd nem egészen két hónap múlva, július 
17-én Nyírábrány határában. Az események megítélése körüli bizonytalan-
ságot – az azonnali kutatások elmaradása mellett – az okozhatta, hogy térben 
és idıben egymáshoz nagyon közel mentek végbe az egyébként rendkívüli 
ritkaságnak számító természeti tünemények, aminek a hiányos információk 
miatt a szakemberek nem mertek hitelt adni. Óvatosságból inkább hajlottak 
arra a véleményre, hogy csupán egy meteorhullás volt, vagyis a nyírábrányi 
és a kisvarsányi kövek azonos idıben, de egymástól távol értek földet, csak 
az eıbbit valamivel késıbb találták meg. 
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Irodalom 
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BENDEFY László: A knyahinyai meteorkı-hullás fizikai vonatkozásai. Sza-
bó József professzor térképe alaján. = Fragmenta Mineralogica et Pa-
laeontologica 6. Bp. 1975. 41-42. old. 
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313-315. old. 
TOKODY László – DUDICHNÉ VENDL Mária: Magyarország meteorit-

győjteményei. Bp. 1951. 103 old. 
TOKODY László: A Kárpát-övezet területén hullott meteoritok. = Termé-

szettudományi Közlöny, 1957. 6.sz. 278-280. old. 
TÖRÖK József: A Magyar Birodalom meteoritjei. = Természettudományi 

Közlöny, 1882. 433-442., 497-514. old. 

 
* 

 
Elsı közlés: Rudabánya. Honismereti folyóirat. 1990. 2. sz. 15-18. old. 
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A mővészet születése 
 

Paul G. Bahn – Jean Vertut:  
Images of the Ice Age. (A jégkorszak képmásai.) 

Windward, Leicester, 1988. 240 p. 
 
Lehet-e még újat mondani az ıskori barlangmővészetrıl a kutatás klasz-

szikusai, Breuil, Kühn, Laming és mások után? Úgy tőnik, igen. Az elmúlt 
két évtizedben sok száz tanulmány és könyv hagyta el a nyomdát szerte a vi-
lágon e témakörben, jelentısen gazdagítva eddig sem csekély ismereteinket. 
Közülük is kiemelkedik a Bahn-Vertut szerzıpáros 1988-ban, Angliában ki-
adott gyönyörő kötete. A szöveg a fiatal régész, Paul G. Bahn munkája, aki 
1978-ban a cambridge-i egyetemen szerezte doktori címét a Pireneusok ıs-
történetébıl. Mostanáig több mint száz cikke és értekezése jelent meg az At-
lanti-óceán mindkét partján. Sokat utazott a nagyvilágban, a helyszínen ta-
nulmányozta az ıskori mővészet fontosabb emlékeit. A másik szerzı, a fran-
cia Jean Vertut készítette a könyv remek színes fényképeit. Sajnos ı már 
nincs közöttünk: 1985-ben, 56 éves korában elhunyt. Az európai barlangi 
mővészet legkiválóbb fotográfusaként tartották számon. Eredetileg robot-
technikával foglalkozó mérnök volt a Francia Atomenergia Bizottság szolgá-
latában. 

A kötethez R. Begouen írt elıszót. A köszönetnyilvánítást és bevezetést 
követıen 8 fejezetre tagolódik a mő, az alábbiak szerint: 

1.  A jégkorszaki mővészet felfedezése. 

2.  Számba veszi a világ idesorolható emlékeit (Az Újvilág; Afrika; Ará-
bia és India; a Távol-Kelet; Ausztrália; Európa).  

3.  A barlangrajzok másolásának, rögzítésének, megörökítésének kérdései.  

4.  Milyen ısi a mővészet?  

5.  Formák és technikák – az ıskori mőalkotások típusai, készítésük esz-
közei és módszerei.  

6.  Mit festettek? Az ábrázolások tartalmi elemzése.  

7.  Az üzenetek olvasása – azaz az ıskori mővészet értelmezése.  

8.  Következtetések. 
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Ezután Alexander Marschak írását olvashatjuk Jean Vertut-rıl és bar-
langfényképezési módszerérıl. Végül igen gazdag, több száz tételes bibliog-
ráfia zárja a nagyalakú kötetet. 

Sajnálatos, hogy e sokak érdeklıdésére számot tartó témában több mint 
húsz éve nem jelent meg valamirevaló magyar nyelvő munka. László Gyula 
(Az ısember mővészete, 1968) és A. Laming (İskori barlangmővészet. Las-
caux, 1969) könyve ma már megszerezhetetlen, a legtöbb könyvtárunkból 
pedig hiányzik. Így jobb híján a mővészettörténeti kézikönyvek elnagyolt 
összefoglalásaira vagy az elszórtan fellelhetı cikkekre, tanulmányokra ha-
gyatkozhatnak a kérdésben elmélyülni kívánó olvasók. Ha magyar szerzı 
nem vállalkozik erre a feladatra, idıszerő lenne fordításban kiadni valamelyik 
korszerő külföldi összefoglaló munkát – talán éppen Bahn és Vertut reprezen-
tatív könyvét. 
 

* 
 
Elsı közlés: Karszt és Barlang, 1990. II. sz. 180. old. 
 
 
 
 

 
Rénszarvas  

(Csontkarcolat a La Madaleine-barlangból, Franciaország) 
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A „fehér fém” breviáriuma 
 

R. L. Atkinson:  
Tin and Tin Mining (Az ón és az ónbányászat).  

Princes Risborough, 1989. Shire Publications Ltd., 32 old. 
(Shire Album 139) 

 
Az angol kiadó népszerősítı füzetsorozatában igen sok technikatörténeti 

tárgyú írás jelent már meg. Ezek számát gyarapítja az alább ismertetendı, 
eredetileg 1985-ben kiadott, s négy év múlva utánnyomásra került könyvecs-
ke is. 

Az ón a legkorábban megismert fémek közé tartozik, évezredek óta ját-
szik kisebb-nagyobb szerepet az ember életében. Az óntermelés egyik köz-
pontja a kezdetektıl a XIX. század végéig Délnyugat-Anglia (Cornwall és 
Devon) volt, ezért természetes, hogy Atkinson a hazai viszonyokat állítja 
munkájának középpontjába, e köré rendezve a fémmel és elıállításával kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat. 

A fıszöveget hat rövid fejezet alkotja. Elıször az ónércek (a kassziterit és 
a sztannit) tulajdonságaival, az érctelepek geológiájával és feltárásuk mód-
szereivel ismerkedhet meg az olvasó. Az elsıdleges lelıhelyek gránithoz 
vagy palához kötıdnek telérek formájában, másodlagosan erózió követ-
keztében kialakult alluviális lerakódásokban található meg az ónérc. A 
mőrevaló készletek után ma már a legkorszerőbb eszközökkel (esetenként pl. 
őrfényképezéssel) kutatnak. 

A továbbiakban az ónbányászat történetérıl kapunk rövid áttekintést. A 
legrégibb emlékek a mai Afganisztán területérıl ismeretesek (Kr. e. 3000 és 
2000 között). A Brit-szigetek és Kína bronzkora körülbelül Kr. e. 2000-tıl 
datálható. Közép-Európa és az Ibériai-félsziget ónérc-telepeit szintén korán 
felfedezték. A föníciaiak tengeri kereskedelmében fontos szerepe volt a 
cornwalli ónnak. A görögök és a rómaiak sokoldalúan hasznosították ezt a 
fémet. A késıi középkorban Cseh- és Szászországé volt az elsıség, ónterme-
lésük a XVI. században érte el csúcspontját. Ezután mindinkább Anglia került 
elıtérbe, a múlt század közepén a szigetország adta a világon elıállított ón 
mennyiségének csaknem a felét. Az 1880-as évektıl a bányászat és a kohá-
szat súlypontja fokozatosan a tengeren túlra tolódott. Napjainkban Ausztrália, 
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Malaysia, Bolívia, Indonézia, Nigéria, Zaire, Thaiföld, Brazília és Kína a 
legnagyobb termelık. 

A harmadik rész címe: A cornwalli bányász. A szerzı a XIX. századi 
klasszikus állapotok tükrében mutatja be munkájukat, életüket, amely az idık 
folyamán romantikus színezetet kapott, ám valójában nehéz, veszélyes és 
nélkülözésekkel teli sors volt. 

A negyedik fejezetben az ónércbányászatról tájékozódhatunk. A lelıhe-
lyek geológiai adottságaitól függıen három módszert alkalmaznak: a kemény 
kızetben folyó földalatti telérbányászatot, az alluviális lerakódásokból víz-
nyomással és kotrással, valamint a sekélytengeri üledékekbıl kotrással törté-
nı termelést. 

Ezután az ónérc feldolgozásával, elıkészítésével és kohászatával, utoljára 
pedig a fém felhasználásával kapcsolatos információk következnek. Bibliog-
ráfia, az angliai ónbányászat emlékeit ápoló szervezetek, a cornwalli és de-
voni bányavidék látogatható régi bányáinak és múzeumainak felsorolása zár-
ja az érdekes kis kötetet, melyet terjedelméhez mérten meglepıen sok, 45 kép 
és 2 térkép illusztrál. 

 
* 
 

Elsı közlés: Technikatörténeti Szemle, 19. köt. Bp. 1992. 103. old. 
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A magyar föld megismerésének kezdetei 
 

Csiba István: 
Magyarország hegyeirıl. 

Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae.  
Miskolc – Rudabánya, 1991. 198 old. 

 
1987-ben indult útjára a Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai címő 

könyvsorozat dr. Zsámboki László, a miskolci (akkor még) Nehézipari Mő-
szaki Egyetem Levéltára igazgatójának szerkesztésében. Eddig öt kötet ké-
szült el, melyek technika- és tudománytörténeti ritkaságokat tettek hozzáfér-
hetıvé a szakemberek és az érdeklıdık számára. (Rülein von Calw: Rendsze-
res és hasznos kiskönyv a bányászatról. Bergbüchlein. 1987, Kerpely Antal 
válogatott írásai, 1987, G. A. Scopoli: Crystallographia Hungarica. Magyar 
kristálytan, 1988. id. Alliquander Ödön: Magyarország kıszénbányaválla-
latai 1940-ben, 1989, J. Chr. Lehmann: A bányafúróról. Bergbohrer, 1990). 

1991 decemberében a sorozat igazi kuriózummal gazdagodott: megjelent 
6. darabja, Csiba István eredetileg 1714-ben, Nagyszombatban kiadott latin 
nyelvő könyvecskéjének magyar fordítása. Mit tudunk a szerzırıl? 1673 és 
1719 között élt, 1692-tıl a jezsuita rend tagja volt. Teológiai és bölcseleti ta-
nulmányok után Nagyszombatban, majd Kassán tanított. Négy mővét tartja 
számon a magyar könyvészet. 

Szóban forgó munkája eddig sem volt ismeretlen, de valóságos tartalmá-
ról nemigen tudott az utókor. Máskülönben szerzıjét (pusztán a cím alapján) 
nem sorolták volna a földrajzi írók közé, holott túlnyomó részben földtanról, 
ásványokról, bányászatról, kohászatról és a hozzájuk kapcsolódó tudomá-
nyokról van benne szó. Csibának nem nyílt alkalma arra, hogy személyes ta-
pasztalatokat, közvetlen információkat szerezzen az általa leírtakról. Egyetlen 
lehetséges módszer állt elıtte: a rendelkezésére álló hatalmas könyvtári hát-
térre építve a korábbi irodalomból merítse, ahogy maga mondja, „történeti-
természetrajzi" értekezésének anyagát. Ennek megfelelıen körülbelül hatvan 
különbözı nemzetiségő szerzıt említ vagy idéz (Arisztotelész, Behamb, 
Cuspinianus, Herberstein, Kircher, Ranzanus, Plinius stb.). Nem mond tehát 
újat, de hasznos szolgálatot tett azzal, hogy a Magyarországgal kapcsolatban 
elszórtan fellelhetı, témába vágó adatokat egybegyőjtötte és kommentálta. 
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Mindezekrıl a szerkesztı, dr. Zsámboki László értı utószava tájékoztat, ı ké-
szítette a jó eligazítást nyújtó jegyzeteket is. 

De lássuk magát a mővet! Az elıszóban Csiba rövid földrajzi ismertetést 
ad Magyarországról, majd 16 hosszabb-rövidebb fejezet következik. Ben-
nünket közelebbrıl az elsı 12 szakasz érdekel, melyek sorrendben a követke-
zık: Aranytermı hegyek, Ezüsttermı hegyek, Réztermı hegyek, Vasbányákról 
nevezetes hegyek, Ólomtermı hegyek, Nemesebb ásványi színezékek, 
Mágneskövet termı hegyek, Higanytermı-hegyek, Azbeszt és kıszén, Kris-
tály, gyémánt, rubin, topáz, opál és más drágakövek, Márvány, alabástrom és 
némely különlegesebb kövek, Magyarország sóbányái. Belılük megismerhet-
jük az adott ércek, ásványok és fémek tulajdonságait, lelıhelyeit, a bányavá-
rosokat, bányavidékeket és bányákat. Közben sok érdekességet tudhatunk 
meg a kor bányászati és kohászati technikájáról. De olyan dolgok is szóba ke-
rülnek, amelyekre nem is gondolnánk: például a varázsvesszı és használata, a 
bányamanók, vagy a klopacska (lármafa). A szerzı egyik módszere az isme-
retek átadására, hogy kérdéseket fogalmaz meg, melyekre rögtön olvashatjuk 
a válaszokat. Ezek napjaink emberében többnyire mosolyt fakasztanak, de a 
tudomány akkori állásának mindenben megfelelnek. 

A könyv további, szakterületünkön kívül esı fejezetei: Sziklaodvak és 
barlangok, Szılıtermı hegyek és dombok, Magyarországi hegyek ritkább ál-
latai, A Kárpátok legmagasabb hegygerincei. 

A megközelítıleg A/6 alakú kiadványt bányavárosi címerek és pecsétek 
rajzai, valamint szép könyvdíszek illusztrálják. 

Külön kell szólnunk a fordításról. Tóth Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár (Miskolc) fiatal szakembere kiváló munkát végzett. A leg-
nyakatekertebb latin körmondatokat is élvezetes stílusban, gördülékenyen, 
választékos magyarsággal adta vissza, és sikerült elkerülnie a szaknyelvi buk-
tatókat is (ebben nyilván nagy szerepe volt a lektorálást végzı dr. Zsámboki 
Lászlónak is). 

Köszönet illeti mindazokat a személyeket és intézményeket, akik és ame-
lyek lehetıvé tették ennek az értékes tudománytörténeti munkának a megje-
lentetését. (Közreadók: a Miskolci Egyetem Könyvtára és Levéltára és a 
rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum, támogatók: a Központi Föld-
tani Hivatal és az OMBKE Egyetemi Osztálya.) Érdeklıdéssel várjuk a soro-
zat további köteteit. 

* 

Elsı közlés: Technikatörténeti Szemle, 19. köt. Bp. 1992. 104-105. old. 



 117 

A színész naplója 
 

Egressy Gábor: Törökországi napló.  
Bp. 1998. Terebess Kiadó 

 
Egressy Gábort (1808-1866), a magyar 

színmővészet egyik legnagyobb alakját sok 
szál főzte Borsod megyéhez: Sajólászlófal-
ván született, Miskolcon végezte tanulmá-
nyait, s 1826 nyarán harmadszori próbálko-
zásra a disznóshorváti (ma Izsófalva) atyai 
háztól szökött meg Rozsnyóra, hogy egy 
vándor színtársulathoz csatlakozva Thália 
papjává váljék. A szabadságharcban való 
részvételéért emigrációba kényszerült: 1849. 
augusztus 23-tól 1850. szeptember 16-ig a 
Török Birodalomban ette a számőzöttek ke-
serő kenyerét, miközben itthon halálra ítél-
ték. De sorsa szerencsés fordulatot vett: hon-
vágytól gyötörve titokban hazajött, majd 
1851-ben kegyelmet kapott, s újra visszatért 
a színpadra. 

Egressy az idegen földön naplót vezetett, amely hazaérkezése után meg-
lepıen hamar, már 1851 ıszén megjelenhetett Pesten, Kozma Vazul nyomta-
tásában. Ebben az elsı bejegyzést (1849. július 30.) még itthon keltezte, az 
utolsót pedig 1850. augusztus 23-án írta. Beszámol a szabadságharc végnap-
jairól, vezetıinek külföldre menekülésérıl, az emigráció belsı ellentéteirıl és 
problémáiról. Pontos, eleven és helyenként szépírói erényekrıl árulkodó le-
írásokat ad azokról a városokról, amelyekben megfordult (Vidin, Sumla, 
Belgrád, Konstantinápoly stb.). Mindenre kiterjedt a figyelme: a közerköl-
csök, a társadalmi és tulajdonviszonyok, a rabszolgaság, az igazságszolgálta-
tás, a vallási élet éppúgy szóba kerülnek, mint például a török szokások, vise-
letek, ünnepek, orvoslás, ételek és italok. Bemutatja a jellegzetes tájakat, épü-
leteket, ír a török nyelvrıl és népköltészetrıl, s az akkor hatalmas kiterjedéső 
Oszmán Birodalom népeirıl. A napló – régies nyelvezete és ódon hangulata 
ellenére – a ma embere számára is élvezetes és tanulságos olvasmány. 

 
Egressy Gábor 
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A könyvészeti ritkaságnak számító munka most mindenki számára hoz-
záférhetıvé vált, miután a budapesti Terebess Kft. igényes reprint kiadásban 
jelentette meg. Az eredeti naplót Steinert Ágota tanulmánya (Egressy Gábor 
pályaképe), valamint a fontosabb szereplık névmutatója egészíti ki. 

 

 

* 
 
 
Elsı közlés: Észak-Magyarország, 54. évf. 1998. 185. sz. (aug. 8.) 9. old. 
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Számi irodalom – angolul 
 

Harald Gaski (ed.): 
In the Shadow of the Midnight Sun. Contemporary Sami Prose 
and Poetry. (Az éjféli Nap árnyékában. Kortárs számi próza és 

költészet.) Davvi Girji, Kárášjohka, 1996. 276 p. 

Az eddigi legterjedelmesebb angol nyelvő válogatás jelent meg a számi 
(lapp) irodalomból a norvégiai Karasjokban mőködı nemzetiségi könyvkiadó 
gondozásában. A szép kiállítású kötetet Harald Gaski, a tromsøi egyetem 
számi irodalom docense szerkesztette. İ írta a rövid elıszót és a terjedelmes, 
sok hasznos információt adó bevezetıt is (9-42. pp.). Ebben összefoglalja a 
legfontosabb tudnivalókat a számi néprıl, nyelvrıl és kultúráról, majd bemu-
tatja az antológiában szereplı huszonegy alkotót. Az egyes mővek elıtt élet-
rajzi vázlatok találhatók a szerzıkrıl, így a könyv egyúttal hasznos adattár is. 

A prózát tizenhárman képviselik: Johan Turi (1854–1936), Anders Larsen 
(1870–1949), Matti Aikio (1872–1929), Hans Aslak Guttorm (1905–1992), 
Kirsti Paltto (1947–), Synnøve Persen (1950–), Eino Guttorm (1941–), 
Jovnna-Ánde Vest (1948–), John Erling Utsi (1952–), John Gustavsen (1943–
), Ellen Marie Vars (számi névváltozata: Elle Márjá Vars, 1957–), Inger-
Haldis Halvari (1952–) és Ailo Gaup (1944–). 

Verset nyolc költıtıl olvashatunk: Oktyabrina Voronova (1934–1990), 
Paulus Utsi (1918–1975), Nils-Aslak Valkeapää (1943–)*, Aagot Vinterbo-
Hohr (1936–), Marry A. Somby (1953–), Stig Gaelok (1961–) és Inger-Mari 
Aikio (1961–) reprezentálják a kortárs számi lírát. 

A fenti nevek közül néhány már jól ismert nálunk, mőveik antológiákban, 
folyóiratokban többször megjelentek, sıt, Turinak önálló kötete is napvilágot 
látott (A lappok élete, 1983). Többen azonban még nem olvashatók magyarul 
– reméljük, hogy erre hamarosan sor kerülhet. Különösen örvendetes a 
számik Kola-félszigeten élı csoportját képviselı, Ter-dialektusban író – saj-
nos már elhunyt – Voronova felbukkanása, mert eddig alig ismertünk onnan 
írókat.  

Az életrajzi adatokból kitőnik, hogy a számik mai írói többségükben már 
nem szülıföldjükön élnek: ki Párizsban, ki Ausztriában, ki Skandinávia 
nagyvárosaiban találta meg a boldogulását. Eredeti foglalkozásukat tekintve 

                                                           
* Nils-Aslak Valkeapää 2001. november 26-án a finnországi Espooban elhunyt. 
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van közöttük orvos, újságíró, ács, fordító, lapkiadó, rádióriporter. De bárhol 
legyenek és bármivel foglalkozzanak is, hőséggel ırzik maroknyi népük 
nyelvét és hagyományait. Jól példázzák ezt a könyvben szereplı irodalmi 
mővek. 

A szerzık névsorán végigtekintve Turival és Larsennel kapcsolatban egy 
érdekes magyar vonatkozást említhetünk: Báthori Ferenc (1860-1938) nagy-
váradi tanár az 1900-as évek elején lappföldi utazásai során személyes kap-
csolatba került mindkettejükkel, majd pedig megemlékezett róluk „Utazása-
im a lappok földjén” (Nagyvárad, 1917) címő útirajzában, sıt Larsen számi 
nyelvő lapjának hosszú ideig elıfizetıje is volt! 

A nemzetközi fordítógárda derekas munkát végzett a többnyire számi 
nyelven írt eredeti alkotások angolra ültetésével. A szerkesztés gondját is 
magára vállaló H. Gaski mellett Edi és Roland Thorstensson (St. Peter, 
Minnesota, USA), Lars Nordström (Beaver Creek, Oregon, USA), Pekka 
Sammallahti (Oulu, Finnország), Gerd Bjørhovde (Tromsø, Norvégia) és 
Ralph Salisbury (Eugene, Oregon) vettek részt ebben a szép és nemes fel-
adatban. 

A világnyelven történı megszólaltatás bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy 
e kis – a legfrissebb adatok szerint 60 ezres – északi rokon nép írói, költıi az 
éjféli Nap árnyékából kilépve szélesebb körben is ismertté váljanak. 
 

* 
 

Elsı közlés: Finnugor Világ, 2. évf. 1997. 7. sz. (szeptember), 16. old. 
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