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T a n u l m á n y o k 

 
A magyarországi bányászegyenruhák  

történeti rétegei1 
 

SZEMÁN ATTILA 

  
      Írásunkban a bányászegyenruhákról csak nagy vonalakban és 
összefoglalóan kívánunk beszámolni. Munkánknak természetesen 
voltak előzményei, melyek közül elsősorban Faller Jenő sok for-
rás ismeretén alapuló, kiváló tanulmányait kell kiemelnünk.2 Bár 
következtetéseivel nem mindenhol értünk egyet, munkássága nél-
kül aligha készülhetett volna el a mostani írásunk. Megemlítjük 
emellett Schmidt Lajos bányamérnök kéziratban maradt munkáját, 
melyet nagy lelkesedéssel készített.3   
     Néhány fogalmi kérdés tisztázásával kell kezdenünk. A szakma 
jelenleg hivatalosan is bányász díszegyenruhaként ismeri az ünne-
pi öltözéket. Ez az elnevezés valójában csak a legutóbbi időszak-
ban terjedt el, és viselettörténeti szempontból nem is feltétlenül 
helyes megjelölés. Ugyanis e jelző arra utal, hogy létezik nem 
díszegyenruha is. A bányász munkaruhák között azonban nincs 
egyenruha, tehát a bányász egyenruha csakis a díszelgést szolgál-
hatja. Ezért maradtunk írásunk címében a bányászegyenruha mel-

                                                 
1 A 2007. november 29-30-án, Budapesten és Tatabányán megtartott Bá-

nyászélet – kultúra – hagyomány című tudományos konferencián el-
hangzott előadás szerkesztett változata. 

2 Faller Jenő: A magyar bányászviseletről I-II. = Bányászati és Kohászati 
Lapok 76. 1943. 245-251. és 269-277. p.; u. ő: A farbőr viseletének ere-
detéről. = Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 96. 1963. 957-
959. p. 

3 Sík (Schmidt) Lajos: A bányász egyenruha fejlődése 1300-tól napjain-
kig. Kézirat. Pécs 1986. 45 p. 
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lett, mely egyértelműen az ünneplő ruházatot jelöli.4 Ez sem túl 
régi, hiszen a bányász díszruhák sokáig egyáltalán nem voltak 
pontosan leírt, egységesített formájúak. Valamiféle egyenruha-sza-
bályzatot jelenleg csupán az 1837. évtől ismerünk, s akkor is csak 
a bányatiszti, hivatalnoki ruházatot szabályozták, a dolgozókét 
nem. Helyesebb tehát ezt megelőzően, s bizonyos értelemben egé-
szen a 20. századig díszruháról, bányászviseletről beszélnünk.     
     Talán paradoxonnak tűnik, de – noha a díszruhák történetét 
vizsgáljuk –, a munkaruhák ismertetésével kell kezdenünk tanul-
mányunkat. Eredetileg bizonyára olyan ruházatban kezdtek dol-
gozni a bányában is, mint a felszínen. A mesterség nehézségei és 
szükségletei alakították ki a bányászok munkaruháját. Feltehetően 
sokáig nem is lehetett külön díszruháról és munkaruháról beszélni. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a bányászok ünneplője valójában a 
munkaruhából alakult ki, „nemesedett” díszruhává.  

 
1. Munkaruha, a díszruha megjelenése előtt 

 
A középkori bányász munkaruha darabjai: csuklyás bányaing, far-
bőr, térdvédő, süveg. Ezek közül a legrégibb a csuklyás bányaing 
volt. Kiindulópont: általános európai, azaz szakmai és nem nemze-
ti. Legkorábbi ma ismert ábrázolása a Welfesholz-kápolnából is-
mert (mansfeldi bányavidék) két kőfaragvány az 1290 körüli 
időkből (1. kép).5 A hívők által Nappian és Neuecke néven emle-
getett két figura csuklyás bányainget visel, azonban ezek nem egy-
formák. Az egyiken hosszabb változat látható, mely ülő helyzet-
ben is takarja a figura ülepét. Ez a változat alkalmas arra, hogy a 
hideg, nedves bányatérségekben is leülhessen munka közben a bá-
nyász. A másikon rövid, csípőig érő, alsó részén sűrűn ráncolt bá-
nyainget láthatunk, melyet derékban még öv is szorít. Ez ülő mun-
kánál kevésbé alkalmas ruhadarab. Legkorábbi hazai ábrázolása-

                                                 
4 Talán a katonai ruházatból magyarázható, hiszen ott van gyakorló, szol-

gálati és kimenő, s ezek mind egyenruhának nevezhetők. 
5 Der Bergbau in der Kunst. Szerk.: Winkelmann, Heinrich. Essen, 1958. 

Abb. 5. kép 21. p. 
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ink bányavárosi pecséteken találhatók. A 14. századi nagybányai 
pecséten szereplő mindkét figura hosszú, bokáig érő, derékban 
megkötött bányainget visel felhúzott csuklyával és valamilyen ala-
csony süveggel vagy sapkával (2a, 2b, 3. kép).6 Ugyancsak 14. 
századi a felsőbányai pecsét (4-5. kép),7 melyen a két szemben ál-
ló vájár egyaránt bokáig érő, derékban megkötött csuklyás bánya-
inget használ. 
     Faller Jenő mindkét pecséten felfedezni vélte a bányászviselet 
legjellegzetesebb és csakis a bányászatra jellemző ruhadarabját, a 
farbőrt is.8 Tüzetesebb vizsgálat után azonban kiderül, hogy farbőr 
nincs ezeken az ábrázolásokon. A pecséteken a derékban megkö-
tött hosszú csuklyás bányainget, vagy megkötőjének csücskét lá-
tom csak. Faller a késői dísz farbőrökből, azok nagyon rövid, va-
lójában már használhatatlan formájából kiindulva vélhette farbőrre 
való utalásnak. A farbőr azonban a korai, „élő” korszakában hosz-
szú, térd alá érő bőrdarab volt. Ugyanis csak így szoríthatták a tér-
dek közé a bányába történő lesikláskor. Ha pedig a bányász az 
egyik kezével tartotta a farbőr végét, szintén hasonló hosszúságú-
nak kellett lennie, különben visszasodródott volna, és így funkció-
ját nem tölthette volna be. Az ilyen típusú farbőrt a lényegre kon-
centráló, meglehetősen reális 14. századi pecsétábrázolások sem-
miképp sem degradálták volna egy csücsökké. Az is megfontolan-
dó, hogy volt-e olyan munkavédelmi felszerelés, amit az egyik 
fontos közép-európai bányavidéken ismertek, a másikon nem?  
Mindenesetre meglepő, hogy a 15. század végéről származó Kut-

                                                 
6 A fénykép Schönherr Gyula: Nagybánya város XIV. századi pecsétei. 

Turul, 24. 1906. 1-10. p. cikkéből származik, a kivágás a Magyar műve-
lődéstörténet. Szerk. Domanovszky György. Budapest, é. n. I. köt. 241. 
oldaláról való. A rajz (magam készítettem) Szemán Attila: Bányászka-
pánk megjelenése a nagybányai pecsétnyomó ábrázolásán 448. p. = Bá-
nyászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 129. 1996. Millecentenáriumi 
múzeumi szám, 446-449. p. 

7 Faller 1963. 958. p. – Décsényi Gyula: Felsőbánya város régi pecsétje. 
= Turul, 7. 1889. 139. p. 

8 Faller 1963. 959. p. 
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tenbergi Graduálé ábrázolásain (6. kép)9 még nincs farbőr, pedig 
Kuttenberg (ma Kutná Hora, Csehország) a korai bányászat na-
gyon is élenjáró helye volt. Ugyancsak hiányzik a farbőr a Mar-
garita Philosphica 1503-as csilletolójáról,10 sőt még a Petrarca 
Mester-féle ábrázoláson (1532) sem látható ilyen.11 
     Faller Jenő megérzései azonban annyiban feltétlenül helytálló-
nak bizonyulnak, hogy a farbőr első ábrázolása a történelmi Ma-
gyarországról származik, amit magam is láttam, az 1513-ban ké-
szült rozsnyói Szent Anna-képen szerepel (7. kép)12 és jól megfi-
gyelhető. Franz Kirnbauer egy Helmut Wilsdorf által ismertetett 
1490-ből vagy 1495-ből származó besztercebányai bányászképre 
hivatkozik,13 amelyen már látható a farbőr. Ezt azonban nem kö-
zölte, és már Faller sem látta. A magam részéről valószínűnek tar-
tom a meglétét, hiszen teljes mértékben beleillik a folyamatba, s a 
rozsnyói Szent Anna-képen (Mettercia) általánosan minden bá-
nyász viseli. Ekkor bizonyára egy ideje – legalább néhány évtize-
de – már alkalmazták. A farbőr tehát a 16. század előtt ismeretlen 
leírásokból és ábrázolásokból egyaránt. Mindazonáltal valamikor a 
15. század végére tehetjük a kialakulását, használatának elterjedé-
sét. A térdvédők is viszonylag későn – bár a farbőrnél kicsit ko-
rábban –, a 15. század végén tűnnek fel a bányász-ábrázolásokon. 
Megfigyelhetők ugyanis a Kuttenbergi Graduale (6. kép) jelenete-
in.14 Igaz, hogy a rozsnyói Szent Anna-képen nem látjuk ezeket, és 
a későbbi Agricola-metszeteken15 is csak speciális esetben tűnnek 
fel, a bányában dolgozókon pedig éppenséggel nem fordul elő. 

                                                 
9 Ismeretlen festő: A Kuttenbergi Graduale címképe, részlet. = Husa, V. 

– Petran, J. – Šubtová, A.: Homo Faber. Praha, 1967. 148. p. 153. kép 
 10 Szemán Attila: Szintes szállítás a magyarországi ércbányászatban a 

kezdetektől a 19. század derekáig. Rudabánya, 2003. 26. kép 25. p. 
(Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 27. ) 

11 Szemán 2003. 31. kép 30. p. 
12 Husa, V. – Petran, J. – Šubtová, A., 1967. 161., 166., 167. kép 
13 Franz Kirnbauer: Der Ledersprung. Wien, 1962. (Leobener Grüne Hef-

te 59.) 
14 Husa, V. – Petran, J. – Šubtová, A., 1967. 148., 153. kép 
15 Agricola, Georgius: De re metallica libri XII. Basileae, 1556. Tizenkét 

könyv a bányászatról és kohászatról. Budapest, 1985. 
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2. Díszruha munkaruhából 
 
     Az első díszruhák kétségtelenül a munkaruhákból származnak, 
az egyszerű viselet különleges alkalmakra történő szépítése révén. 
A kuttenbergi bányajog 1525-ös kéziratos változatának címlapján 
(8. kép)16 a bányászok előkelőbb, bányatulajdonosi csoportja dísz-
ruhában járul a király elő. A 16. század jellegzetes harisnyái fölött 
fehér színű, díszvarrásos csuklyás bányaingben jelennek meg, 
amely csuklyájának hegyén piros rojtos vagy bojtos díszítés látha-
tó. A munkások bányaingéről azonban hiányzik a díszvarrás és a 
bojt ezen a képen és a már említett kuttenbergi graduale hasonló 
korú ábrázolásán egyaránt (6. kép). Ezt tehát már díszruhának ne-
vezhetjük. S valóban, a csuklyás bányaing rövidebb és díszesebb 
változata, mely a vállon hangsúlyozott varrással, a derékon aluli 
rész pedig ráncoltan szárnyakkal készült, német területeken már a 
16. század főbányagrófi díszruhái közt is előfordul, például Lorenz 
von Schönbergk freibergi bányakapitány 1586 utánra keltezett ké-
pén (9. kép).17 A vállon a hangsúlyozott varrás eredetileg talán a 
szerszámok lecsúszását volt hivatva meggátolni, ez azonban nem 
egyértelmű. Nálunk a legkorábbi ábrázolás ebben az esetben is a 
rozsnyói Szent Anna-képen fordul elő. A különböző színű, comb-
középig érő felsőruhákon azonban, talán egy kivétellel, nem látjuk 
a csuklyát. Helyette alacsony süveget viselnek. Pontosabb megje-
lenítés a kicsit későbbi selmecbányai dísz bányászkalapács nyelén 
és oldalán levő (10-11. kép) véseteken tűnik fel.18 Ezeken az ábrá-
zolásokon szintén a ráncolt alsó részű felsőruhát látjuk – föléje 
kötött farbőrrel – mind a fejtő, mind a köszöntőt mondó, poharat 
emelő figurán. A vállon a hangsúlyos varrást nem jelölték. A hát-

                                                 
16 Husa, V. – Petran, J. – Šubtová, A., 1967. 180. kép 
17 Der Bergbau in der Kunst. Szerk.: Winkelmann, Heinrich. Essen, 

1958. 92. kép 167. p. 
18 Dísz bányászszerszámok, Selmecbánya, 1538. Ezüst, részben aranyo-

zott, trébelt, vésett. MNM ltsz. 61.49.1.C és . 61.49.2.C. Szemán Atti-
la: Dísz bányászkalapácsok és -ékek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében = Folia Historica 21.(1998-1999) Budapest, 2000. 117-
123. p. 4., 6. kép 
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ravetett csuklya nem látszik határozottan, bár nem is kifejezetten 
hátsó nézetben ábrázolták őket. Az oldalsó állásban azonban jelöl-
hették volna. Fejükön a Magyarországon szokásos süveg látható, 
lábukon, a nálunk szintén általános korabeli hosszú szárú csizma, 
az ún. szekernye figyelhető meg. Faller szerint a csizma a magyar 
bányászruha jellegzetessége.19 Részünkről itt egyelőre csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a rozsnyói Szent Anna-kép bányászai közül 
csupán kettő visel hosszú szárú csizmát. Egyébként a föld alatti 
munkában többnyire nem is lett volna előnyös a hosszú szárú láb-
beli. A bő évszázaddal későbbi, 1650-es díszszerszámokon nagy-
jából ugyanezt a viseletet találjuk (12-13. kép).20 A különbség 
csak annyi, hogy itt már látható a hangsúlyozott vállvarrás a kabá-
ton.  Lehetséges, hogy ez válltömést is jelent. Úgy véljük, hogy az 
1538-as díszszerszámok vésett ábráit feltehetően, az 1650-eseken 
levőket pedig már bizonyára díszruhának tekinthetjük. Nem sok-
kal későbbről ismert az első biztos, leírt adatunk a külön bányász 
munkaruha alkalmazására, bár bizonyára már jóval korábban is lé-
tezett a kétfajta viselet. Edward Browne angol utazó 1673-ban azt 
írja, hogy az úrvölgyi bányába történő beszálláskor ráadott bá-
nyászruha egyszerű vászonkabátból, nadrágból, karimátlan ke-
mény sapkából, farbőrből és térdvédőből állt, s ilyen bányabeli 
ruhát öltött a vezető is.21  A tényleges munkában többnyire vala-
milyen rövidszárú lábbelit viselhettek már ekkor is. A szintén 
1650-ből származó Esterházy-serleg ábrázolásai és az 1672-es sel-
mecbányai ún. bányamesteri serleg ábrázolásai legalábbis erre 
utalnak. Igaz ugyan, hogy a 17. század, de már a 16. századvég né-
met bányászai is térdnadrágba, cipőbe öltözködtek. A hazai bányá-
szok a díszszerszámok ábráin csizmát viselnek, tehát díszruhaként 
bizonyára használtak térdig érő csizmát és hosszú nadrágot. Persze 

                                                 
19 Faller 1963. 247. p. 
20 Díszkalapács nyelén és bányászék oldalán, Selmecbánya, 1650. Ezüst, 

részben aranyozott, trébelt, vésett. MNM, ltsz. 61.50.1.C és 61.50.2.C. 
Szemán 1998-1999. 123-127. p. 19., 20., 24. kép. 

21 Browne, Edward: Account of several travels in Hungaria... London, 
1673. 186. p. = Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a 
Balkán-félszigeten. Budapest, 1891. 
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az ábrázolások olyan kisszámúak, hogy nem zárhatjuk ki a jelen-
tős részben német nemzetiségű bányavárosainkban a térdnadrágos, 
cipős díszruhákat sem. A századvégen mindenképpen, mert a 18. 
századra nagyon is jellemzőek, s valamilyen átmenetnek lennie kel-
lett. A 16-17. században, pontosabban 1538 és 1650 között Sel-
mecbányán az ünnepi viseletben bizonyosan hordtak csizmát. De 
nem zárható ki esetlegesen más, párhuzamosan élő viselet sem. A 
díszruházat részeként tehát erre az időszakra igazolhatónak látszik 
Faller csizmaviselésre vonatkozó nézete, a munkaruhára azonban 
nem. Munka közben csak akkor viseltek csizmát, amikor a mun-
kavégzés jellege azt kifejezetten megkívánta; ilyen esetekben a 
német területeken is használatos volt.  

 
3. Újabb, általános európai bányászruha 

 
     A 17. század végén és a 18. században az ábrázolások már 
mellzsebes zubbonyt mutatnak, a hagyományos vállhangsúlyozás-
sal és alighanem válltöméssel, amihez térdnadrágot, cipőt és far-
bőrt viselték. Ez a fajta ruha tűnik fel általában a bányamérőkön a 
magyarországi bányavárosok számára készített 1703-as Miksa-féle 
bányarendtartás bevezető képének bányamérési jelenetében (14. 
kép).22 Piros térdnadrágban, fehér térdzokniban, zöld süvegben, 
farbőrrel és térdvédővel látható a bányamérő egy szomolnoki tér-
képen (15. kép).23 Az 1784-es telkibányai térkép bányamérői ba-
rokkos szabású fekete ruhában jelennek meg (16. kép). Érdekes, 
hogy a színes térkép bányamérő figurái fehéren-feketén maradtak. 
A 18. századi magyarországi türelempalackokban még meglehető-
sen általános a térdnadrág és a zokni a bányászok viseletében. 
Mind fehér (17. kép), mind fekete felsőruhában (18. kép) előfor-
dulnak, térdnadrágjuk gyakran vörös, ritkábban fehér. Ez egybe-
vág F. E. Brückmann wolfenbütteli német orvos 1724-ből szárma-
zó leírásával, mely szerint Selmecbányán a vájárok mind fehér 

                                                 
22 Maximilianische Bergordnung. Wien, 1703. 1. p. 
23 Dejiny baníctva na Slovensku. 1. Szerk.: Zámora, Peter – Vozár, Jozef. 

Košice, 2003. 98. p. 
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ruhában járnak, kivéve azokat aki a Harzból, illetve Meissen vidé-
kéről valók, mert ők feketében vannak.24 A fehér ruha a Miksa-féle 
bányászruhát jelölheti, melyet a tiroli bányászok viseltek. A bemu-
tatott késői, 19. század közepére datálható képen is jól látszik ez a 
csuklyás, fehér Miksa-féle bányászviselethez tartozó hosszú zub-
bony vagy kabát (19. kép).25 S valóban, sokan vándoroltak Tirol-
ból Selmecbányára. A türelempalackokban gyakran egymás mel-
lett szerepelnek a fehér és fekete ruhások. Sőt akad olyan 18. szá-
zad végére keltezhető palack, amelyben a fekete felsőn már egyér-
telműen felismerhetjük a bányaing hármas gombsorát (20. kép).   

     
5. Magyar bányászruha 

 
     A 18. században a térdnadrág végig megmarad a bányászvise-
letekben, azonban erre a századra tehető a bányászruhák „megma-
gyarosodása” is. Vagyis az általános európai, azaz a „németes” és 
a „magyaros” bányászviselet párhuzamosan létezett. Az utóbbi a 
bányászzubbonyhoz párosított magyar nadrágot és csizmát jelenti. 
A felsőruha nem is idegen, nem is magyar, hanem szakmai. A 18. 
század első felében még ugyanazt a hangsúlyozott vállvarrású, 
vízszintes mellzsebes, alul ráncolt fehér felsőt viselik a térdnad-
rághoz és a magyar nadrághoz is. A század második felében már a 
katonai egyenruhákhoz hasonló magas állógallérral készül a ma-
gyar nadrághoz a zubbony. A 18. század végén és a 19. században 
előfordul, hogy az egyszerű gombsor helyett száras gombbal, zsi-
nórosan varrják meg. Az ábrázolások tanúsága szerint a magyar 
nadrággal mindenesetre a vízszintes mellzsebes típusú, Miksa-féle, 
tehát tiroli típusú zubbonyt hordták, és nem a függőleges bevágású 
mellzsebbel készített szász formát. Faller hiányolja, hogy Brück-
mann nem emlékezik meg a magyar bányászruháról.26 Feltehetően 

                                                 
24 Brückmann, L. F. E.: Magnalia Dei in Locis Subterräneis oder Unter-

irdische Schatz-Kammer. Braunschweig, 1727. 249. p. 
25 Kollarz, Franz (1829-1894) litográfiája, 31. sz. „Steyrischer Bergknap-

pe”, 1850-es évek. 
26 Faller 1943. 271. p. 
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ennek az a magyarázata, hogy néhány mondatában csak a felsőru-
hát említette, s annak is csupán a színeit – a nadrágviseletekkel 
nem foglalkozott. Hoffinger 1791-es leírása27 szerint a munkában 
magyar vászoninget és nadrágot viseltek, a bányászviselet pedig 
vászoning, magyar zeke, német mellény, magyar csizma és hosszú 
„lábravaló”, azaz nadrág, ami ebben az esetben a német térdnad-
rággal ellentétben a magyar nadrágot jelöli, mert csakis ilyet hord-
hattak ugyanis a magyar csizmával. Valójában ez a 18. század má-
sodik felének magyar bányászruhája. Megjegyzi még, hogy a né-
met bányászruhát csak az újonnan jöttek viselik. A magyar nadrág 
mindenképp megjelenik már a 18. század első felében. A 18. szá-
zad közepe táján, 1745-től28 már feltűnik türelempalackban is a 
térdnadrágos figurák közt egy-egy piros és hosszú, azaz magyar 
nadrágos csillés is (21. kép), ezek azonban nem magas szárú csiz-
mában, hanem rövid lábbeliben vannak.  
     A 18. században tűnik fel tehát a magyar szabású zöld-fehér-
piros díszruha, de csak Alsó- és Felső-Magyarországon. Vagyis 
zöld süveg, zöld kézelős fehér, tömött felkarú zubbony, piros, ma-
gyar szabású nadrág és fekete farbőr, fekete csizma. Egyik leg-
szebb ábrázolása a soproni Központi Bányászati Múzeum 18. szá-
zadi fa bányászszobra (22. kép).29 Nagyon kvalitásosak Bikkessy 
viseleteket bemutató rézmetszetei, melyek 1816-ban jelentek meg,30 

                                                 
27 Hoffinger, Johann G.: Vermischte medizinische Schriften. Wien, 1791. 
28 Szemán Attila: Eine bergmännische Geduldflsche in der Sammlung für 

Keramik und Glas des Kunstgewerbemuseums Budapest. = Ars Deco-
rativa, 20. 2001. 53-75. p. 

29 Központi Bányászati Múzeum, ltsz.: 69.285.1. 
30 Bikkessy Heimbucher József mérnökkari tiszt a 18-19. század forduló-

ján állomáshelyein lerajzolta a különböző érdekes viseleteket. Így a 
rajzok a 18. század végi állapotokat rögzítették. Az idézett darab a 40. 
sorszámú. A gyűjteményéből kiválasztott 78 rajz először Beyer, Carl 
rézmetszésével jelent meg: A magyar és Horváth Országi legnevezete-
sebb Nemzeti Öltözetek Gyüjteménye. A természet után rajzolta Egy 
Tiszt CS. K. Ingén. Karból. Kiadta Timlich Károly Bécsben, 1816-ban, 
magyar és német szöveggel. Újabb kiadása, immár Bikkessy neve alatt: 
Wien, 1820.  
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de a 18. századra vonatkoztathatók. Többféle bányászruhát is áb-
rázol. Közülük a 49. számú képen „Schelmeczi magyar bányá-
szok” cím alatt láthatjuk ezt a ruhát (23. kép). Ismerteti emellett 
még a teljesen fekete színű, magyar szabású ruhát is. Ezt a 40. sz. 
„Schelmetzi királyi magyar bányász tiszt” c. metszet mutatja be. 
(24. kép.)31 Ennek testhez álló, és feltehetően tömött vállú és fel-
karú zubbonya egysoros gombolású és mellzseb nélkül készült. 
Gallérja és kézelője vörös színű.  Ilyen típusú bányászruhát isme-
rünk általában a címerképekről, például a Hoffmann- (25. kép)32 és 
Hell- (26. kép)33 címerről. Bányászfiguráik fekete színű, feszes, 
elöl aranyszínű gombokkal záródó zubbonyt, barna farbőrt és 
ugyancsak magyar szabású fekete nadrágot viselnek, ún. harisnyát 
magyar csizmával. Fejükön bányászjelvényes zöld süveg van. A 
gallérok és kézelők egyik helyen sem vörösek, hanem feketék. 
Ezek mindamellett bizonyára nem bányatiszteket, hanem egyszerű 
bányászokat ábrázolnak, hiszen a Hoffmann-címerben éppenség-
gel két vitlázó bányász viseli ezt a ruhát, pedig ehhez a munkához 
még a vájár is túlképzett volt! Hasonlóan egyszerű vájárokat ábrá-
zolnak a Szentiványi-címerhez kiegészítésként 1692-ben adomá-
nyozott címertartók.34 Ezek a bányászok eredetileg szintén magyar 
szabású fekete díszruhába voltak öltözve. A besztercebányai Be-
niczky-ház portálján a kapu fölött megjelenő Szentiványi-címer 
(27. kép) szintén magyar viseletű címertartóit bizonyára hibásan 
festették át zöld-fehér-piros viseletűekre. A fekete zubbonynak ke-
vésbé ünnepélyes, tömött felkarú, vízszintes mellzsebű változata is 
kellett, hogy legyen a 18-19. század fordulóján, mert a későbbi 
grubent az akadémisták egy népszerű selmeci bányászruha alapján 
készíttethették csak el. Faller a Bikkessy-féle fekete bányatiszti ru-
hában látta a gruben ősét.35 Bikkessy harmadik metszetén, a 44. sz. 

                                                 
31 Bikkessy 1816. 40. metszet. 
32 Adományozta II. Lipót. Milánó, 1791. június 3. MOL P 800 Hoffmann 

cs. Lad. RRR No. 120  
33 Adományozta II. Lipót, 1792. január 23.  
34 Szentiványi László kamarai tanácsos 1692. bárói rang és címerbővítés 

– bányász címertartók. 
35 Faller, 1943. 243. p. 
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„Egy Schemnitzi bányász és annak felesége” címűn (28. kép) a bá-
nyász kék magyar nadrágban, magyar csizmában, kék magyar ze-
kében és a fején ún. tótkalappal jelenik meg. Ez a viselet is párhu-
zamos a zöld-fehér-piros viselettel. A fehér zubbony emellett nem-
egyszer kék magyar nadrággal látható. Igaz, hogy ez a változat jó-
val ritkábban fordul elő, és inkább a körmöcbányai bányászok vi-
selik, mint a selmeciek. A 18-19 században a tótkalap elég gyakori 
a bányamunkások körében; először valószínűleg a kohászok mun-
karuhájának a részét képezhette, vagy legalábbis hasonló volt ah-
hoz. Idővel a felvidéken kedveltté vált, s feltehetően később ragadt 
rá a tót elnevezés, mint pl. a tótkemence esetében is történt. Való-
jában a fejfedő nem lehetett választóvonal a különböző nemzetisé-
gek között, hiszen a szlovák nemzetiségű bányászok is bizonyára 
használták annak idején a zöld süveget, ahogy ünnepélyek alkal-
mából ma is ezt veszik fel a selmecbányai templomban. A német 
nemzetiségű bányászok ugyancsak hordhatták, sőt kellett, hogy 
hordják, hiszen a selmecbányai bányamunkások túlnyomó része 
német és szlovák etnikumú volt már a 18. században. Hoffinger ar-
ról nyilatkozott 1792-ben, hogy az idegen eredetű bányászok ma-
gyar ingben és nadrágban dolgoznak, és bányán kívüli ruházatuk-
ban is gyorsan átvették a magyar viseleti elemeket. Nyilván a helyi 
bányászok, sőt a nem egészen frissen bevándoroltak is magyarnak, 
vagy legalább magyarországinak érezték magukat.  

 
6. Bányászegyenruha-rendelet, 1837 

 
     August Lobkowitz herceg, a bécsi udvari kamara elnöke javas-
latára 1837-ben díszegyenruhát alkottak a bányászati tisztviselők 
számára, természetesen az egész osztrák birodalomban. Fekete 
posztóból, a bányászhagyományoknak megfelelően zöld bársony 
hajtókával és süveggel készült. A felkarokon a jellegzetes tömés 
ezeken is megvolt, és a különböző zsinórok, rojtok a 7 rangfoko-
zatnak megfelelően pontos rangjelzéseket határoztak meg. Nemze-
ti jellege csupán annyi volt, hogy az ezüst kardbojt belső rojtja 
Magyarországon zöld, fehér, piros selyemből készült. Ez Svaiczer 
Gábor selmecbányai főkamaragróf kérésére történt így, aki nagy-
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tudású bányász és Lobkowitz kedvenc beosztottja volt (29. kép). 
Svaiczer a közölt képen főkamaragrófi egyenruhájában látható.36 
A rendelet nem tette kötelezővé az egyenruha elkészíttetését. Az 
akadémikusoknak csak később, 1839-ben rendeltek egyenruhát, 
szintén fekete posztóból, zöld posztó hajtókával és süveggel. A 
kardbojt hozzá csak piros-fehér selyemből készült, mert az akadé-
miát az udvari kamara nem találta kifejezetten magyar intézmény-
nek, hanem összbirodalminak.37 Jelenleg ez az első bányászati 
egyenruha-rendelet, amit ismerünk Magyarországról. Nem vonat-
kozott azonban az egyszerű bányamunkásokra, akik továbbra is a 
hagyományos díszruhájukat hordták. 

 
7. A 19. század elejétől az I. világháború végéig 

   
     A század elején még bizonyára együtt éltek a 18. századból le-
írt típusú bányászruhák Az 1800-as évek közepére Selmecbányán 
már kialakultak a máig használt főbb típusok, amelyeket Litscha-
uer Lajos tankönyve mellékleteként közölt 1890-ben. (30. kép).38 
     Ezen négy bányászruhát figyelhetünk meg: 1. A piros nadrá-
gos, fehér bányainges, zöld süveges hagyományos magyar visele-
tet. A Bikkessynél láthatóhoz nagyon hasonló, csak a korabeli di-
vathoz alkalmazkodva a süveg kúposodóvá vált. Ehhez a viselet-
hez a 18. századi nyakravaló helyett elől megkötött, hosszúkás fe-
kete nyakkendőt használtak. 2. Grubenbe, fekete pantallóba, bá-
nyászsüvegbe öltözött fiatalember. A gruben a 18. század végén, a 
19. század elején eredetileg nyilván nem csak a bányászhallgatók 
társasági viselete volt, hanem Selmecbányán (is) elterjedt alsó-ma-
gyarországi bányászviselet. Alighanem egy selmeci munkaruha-tí-

                                                 
36 Központi Bányászati Múzeum, Sopron. Ltsz.: 69.377.1. 
37 Splényi Béla emlékiratai. Budapest, 1984. Magvető Könyvkiadó, 333-

334. p. (Nemzet és emlékezet.) 
38 Litschauer Lajos: Bányamíveléstan. I. köt. Selmecbánya, 1890. Joerges 

Ágost özv. és fiánál. 1. melléklet: Selmeczvidéki bányászok díszöltö-
zetben. Müller S. eredeti fényképe alapján Divald K. fénynyomata.  
9,7x6,8 cm. 
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pusból, a bányászzubbonyból alakult ki. Erre utal a 19. első felé-
ből ismert rövid formája (31. kép),39 anyaga (barhent) és eredetileg 
gombos kézelője. A gallér és a kézelő bársonyozása sem volt még 
meg ebben a korai időszakban. Bizonyos, hogy a későbbiekben a 
selmeci bányászok is viselték, párhuzamosan a hallgatókkal. A 
század végén már inkább az akadémikusok hordták, de dolgozó 
bányászokon is előfordult. Az aufhauer, bányaing (Bergkittel) volt 
a díszruha, míg a gruben a bányászhallgatók társasági viselete, és 
így közelebb áll a munkaruhához. Neve „bányajáró ruhát” jelent.40 
3. Fehér zubbony, fehér térdnadrág és zokni, csatos cipővel. A 
fekete nyakkendő hasonló, mint a magyar ruhásé, de rövidebb, 
csokornyakkendő-szerű. Ezt hívták német viseletnek, s a század 
vége felé már csak ritkán hordták. Minden valószínűség szerint a 
Miksa-féle bányászruha, a már ismertetett hosszú zubbony utódja. 
A bányásztemetések alkalmával például hagyományosan ilyen vi-
seletben vitték a koporsót. 4. Fekete bányaing (Bergkittel), fekete 
pantalló, ellenzős keményített fekete sapka. A bányaing már a 18. 
században megjelent Magyarországon. Eredete egyértelműen a 
szász (freibergi) bányászathoz kapcsolható. Jellegzetessége a cak-
kos vállgallér, mely Faller szerint a régi csuklya maradványa, va-
lamint a függőleges, vagy ahhoz közel álló bevágású mellzseb, 
ami több gombbal záródik. Egykor munkászubbony volt, s a 19. 
század első felében is használták még ebben a funkcióban. A ké-
sőbbiekben fekete gyapjúszövetből, bársonydíszítéssel készítették, 
és így díszruhává vált. Jóval olcsóbb volt mint, a később tárgya-
landó aufhauer. Viselték a bányatisztek, az akadémiai hallgatók, 
az altisztek és a legénység is. (32. kép.)41 A tisztek felkarján min-
dig aranyszínű volt a rojt, a legénységén pedig fekete. A bányák 
többségében – így pl. Brennbergen, Tatabányán is – elsősorban 

                                                 
39 1839-ből származó vízfestmény a Központi Bányászati Múzeum gyűj-

teményéből. 
40 A grubennel részletesen már foglalkoztunk korábban: Szemán Attila - 

Méri Edina: A bányászati felsőoktatás tanulóinak reprezentáns ruhada-
rabja, a „gruben”. = Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum Év-
könyve 9. Bp. 2001. 57-69. p. 

41 Bersch, Wilhelm: Mit Schlägel und Eisen.  Leipzig, 1898. 335. p. 
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ezt viselte a munkásság, de az altiszti kar is, míg az aufhauer in-
kább a bányamérnökök díszruhája volt. Noha elterjedt nézet, hogy 
a bányászok ünnepi viseletének színe a szén feketeségét jelképezi, 
a szénbányászok valójában az ércbányászoktól vették át a fekete 
ruhát. Tehát egyáltalán nem állítható, hogy a németes fekete 
egyenruha a szénbányászat hatására vált általánossá. 
     Litschauer ezen a képen nem hozza az ötödik, meglehetősen 
elterjedt ruhát, az aufhauert. Pedig ez kifejezetten egyenruha volt, 
alighanem közvetlenül az 1837-es rendelet egyenruhájának le-
származottja. Közvetve valójában a magyar szabású, testhez álló 
fekete dolmány lehetett az őse, csak a rendfokozatok jelölésére 
különböző zsinórokkal és rojtokkal díszítették. Faller már össze-
kötötte ezt a viseletet a „Bieberstollen” nevű testhez álló kabáttal, 
melyet a harzi és freibergi bányatisztek is használták valamikor. 
Kirnbauer azt írta, hogy a Bieber-táró nevű úrvölgyi rézbányából 
származó viselet.42 Faller javítja a tévedést,43 hiszen a Bieber-táró 
Selmecbányán volt. Faller összekötötte a Bieberstollen nevű kabá-
tot a Bikkessy-féle bányatiszt fekete viseletével, és – mint már em-
lítettük – ezek leszármazottjának tekintette a grubent. Érdekes, 
hogy cikkében egyáltalán nem említi az aufhauert. Pedig ennek 
szabása azonos a grubenével, és ahogy a Bikkessy-féle metszeten 
nem látunk mellzsebeket, úgy azok az aufhauerről is hiányoznak. 
Ennek oka, hogy az utóbbi már eleve díszruhának készült, nem 
bányajárásra is alkalmazható viseletnek. A 19. század második fe-
lében aztán mindkét kabát hosszabb lett, és szabása az ún. „Waf-
fenrock” nevű korabeli katonai viseleti darabhoz44 idomul. Az itt 
vázolt fejlődési vonulatot erősíti, hogy a „Bieberstollen” nevű ru-
ha számomra csak a Leobeni Egyetem mai, illetve régebbi visele-

                                                 
42 Franz Kirnbauer: Der Bergmann. = Der Steirische Erzberg und seine 

Umgebung II.  
43 Faller 1943. 273. p. 
44 Ságvári György: Az atilla. = A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 2. Bp. 

1987. 249-294. p. (Az idézett hely: 257. p.) 
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teiből ismert.45 Napjainkban ott egy kissé modernizált aufhauert 
értenek alatta. 
     A 19. második felére kialakult aufhauer kifejezetten díszruha, 
és akárcsak a bányainget, használják a bányatisztek, azaz bánya-
mérnökök, ritkábban a selmecbányai akadémiai, majd főiskolai 
hallgatók is. Persze voltak változatai: egysoros gombolású, derék-
ba szabott, hátul átfedős hasítékkal készült kabát; a vállon, vala-
mint a felkaron tömött, a felkaron, az ujjak végén és az állógallé-
ron bársonyborítás; a felkarokat kettős szögletes aranyzsinór díszí-
ti, a balvállon hasonló anyagú vállzsinór, melyet a gallér mellett 
kis bányászgombbal fognak le stb. Ez az ún. lovassági vállzsinór, 
mely a katonaságnál az előkelőbbnek számító hadtest megkülön-
böztető jegye volt. A szintén meglevő vállperecek viszont a gya-
logsági egyenruhák jellemző tartozékai voltak. Elöl keményített, 
zsebek nélkül készült, s a belső zseb is csak idővel jelent meg raj-
ta. Csákóval, karddal és fehér kesztyűvel viselve ez volt a magyar-
országi bányamérnökök igazi díszruhája (33. kép).46       
     Aufhauer, Bergkittel, Gruben a bányászhallgatók viselete, de 
közülük a gruben csak társasági, és így közelebb áll a munkaruhá-
hoz. (Kialakulásukról fentebb már szóltunk.) Az aufhauer és a 
bergkittel, azaz bányaing a bányamérnökök díszruhája volt. Felte-
hetően mint nagyestélyi és kisestélyi különült el ruhatárukban a 
két egyenruha. A szabásuk egyre jobban egységesült, de pontos 
meghagyások és leírások, mint pl. a katonai egyenruháknál, úgy 
tűnik, nem érvényesültek, csak a típus volt körülírható. Feltehető-
en viszonylag laza leírás alapján készültek, s miként a gruben, 
más-más időszakok többé-kevésbé különböző darabjait használták 
párhuzamosan. A díszzsebek gombsorai eltérő irányokban léphet-
tek fel, egy vagy két belső mellzsebbel készültek, és a 20. század-
ban előfordult, hogy a kézelő és gombsor csak 4-4 gombból állt. 
Mindkét ruhát viselték csákóval és keményített sapkával egyaránt. 

                                                 
45 Reitz, Arno Wilhelm: Lebendige Tradition, Traditionspflege an Mon-

tanuniversität = 150 Jahre Montanuniversität Leoben 1840-1990. 
Szerk. Sturm, Friedwin. Graz, 1990. 729. p. 3. kép 

46 Bersch, Wilhelm 1898. 335. p. 
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A bányászszablyát szintén csak ezekkel, de elsősorban az aufhau-
erral viselték. 

 
8. A két világháború között 

 
     A két világháború közötti időszakban – hasonlóan más folya-
matokhoz – fellazult a bányászegyenruhák viselete is. Egyesek 
hordták még egy ideig az Osztrák-Magyar Monarchia korszaká-
nak rangjelzéses bányászegyenruháit, azok tartozékaival együtt, 
mások keveset törődtek az egyenruhákkal. Faller szerint az állami 
ércbányákban tartották magukat a hagyományokhoz, de a szénbá-
nyászok egyenruha-viseléséről lesújtó a véleménye. „A szív és lé-
lek nélkül, iparszerűleg űzött szénbányászat keretében viszont kez-
dettől fogva is csak nehezen tudott meghonosodni – bár nagy szén-
bányáink – különösen az utóbbi években – rendkívül sokat fárad-
tak a bányászuniformis bevezetése érdekében…”47 Ennél azért ta-
lán jobb volt a helyzet, hiszen a hagyományos szénbányászatban, 
például Pécs környékén és Brennbergbányán létezett bányász-
egyenruha, s azokat viselték is. Igaz, hogy nem az aufhauert, ha-
nem elsősorban az olcsóbb kivitelű fekete bányaingeket találjuk 
meg ebben az időszakban, amikhez általánosságban a selmeci sap-
kát hordták (34. kép), és különböző vastagságú gyapjúszövetből, 
sőt fekete posztóból is készítették. Az aufhauert egyre kevésbé 
használták, bár elsősorban a bányászati felsőoktatás hallgatói kö-
zött azért akadtak olyanok, akik még varrattak maguknak (35. kép).  
     Sopronban Ruzsinszky László ifjusági köri elnök aláírásával ké-
szült egyenruha-szabályzat is 1933-ban.48 Ebben a díszruhák kö-
zött a bányaing van első helyen (36. kép). Gallér, kézelő és betét a 
szakoknak megfelelő színnel (bányászoknak: fekete bársony, vas-
kohászoknak: acélzöld, fémkohászoknak: meggyvörös), keményí-
tett inggel és sapkával, karddal viselhették. Az aufhauer – megle-
pő módon – visszaszorult a kisestélyi szintjére, mindhárom szak 
csak fekete bársonyozással, selmeci sapkával, kard nélkül viselhet-

                                                 
47 Faller Jenő, 1943. 245. p. 
48 Szemán Attila – Méri Edina 2001. 57-69. p. 
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te. Persze nem mindenkinek telt díszruhára, de a társasági ruhát, a 
grubent (37. kép) szinte valamennyi hallgató megcsináltatta, és 
sokan ebben  hallgatták végig a főiskolát, illetve az egyetemet. 

 
9. Bányászegyenruha, 1952 

 

     A két világháború közötti bányászegyenruha – a bányaing sel-
meci sapkával – szolgált még egy ideig 1945 után is. 1950-ben két 
bányász szakszervezeti vezető új, hagyományos egyenruhát készít-
tetett a bányászkonferenciára. Farkas Mihály ezt „temetkezési 
díszruhához” hasonlította, ami lökést adott az egyenruha megvál-
toztatására.49 Az új egyenruháról azonban csak 1952-ben született 
rendelet,50 mely a szovjet bányászok egyenruháját vette alapul, a 
magyar hagyományokat semmiben sem vette figyelembe. Sötét-
kék, kétsoros, háromgombos zakóból (38. kép) és hasonló színű 
nadrágból állt. A zakó felkarján égszínkék szegélyű, fekete posztó 
epolette a rangnak megfelelő színű (arany a mérnököknek, ezüst 
az altiszteknek, fekete a vájároknak) rojtokkal. A galléron bá-
nyászjelvény alatt feltűntették a pontos rendfokozatokat, melyek a 
szakágazatokat és beosztásokat jelzik.51 A fekete szegélyes sötét-
kék tányérsapkán (39. kép) elöl szintén fém bányászjelvényt visel-
tek. Minden bányászathoz kapcsolódó foglalkozási rétegre kiter-
jesztették a használatát, s volt megfelelő változata az egyetemi 
hallgatóknak és a vájáriskolásoknak is. Csak fokozatosan terjedt 
el, és egy ideig még párhuzamosan viselték a kétfajta egyenruhát. 
1956 után azonban egyre kevesebben hordták, ám a vezetők és a 
bányászzenekarok a legújabb bányászegyenruha megjelenéséig ezt 
használták.   
 
 
 

                                                 
49 Szvircsek Ferenc: A nógrádi szénbányászat az első ötéves terv idősza-

kában (1950-1954). = A Nógrád megyei múzeumok évkönyve. 29. Sal-
gótarján, 2005. 35-76. p.  

50 100710/1952.BFM/BFM.K.33. sz. belügyi rendelet 
51 Szvircsek 2005. 38. p. A rangjelzéseket eredetileg ragasztott textil ki-

vitelben gyártották, ami a mosást vagy tisztítást nem állotta. 
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10. Jelenlegi bányászegyenruhánk, 1978 
 
     Az újabb bányászegyenruha iránti igény 1970-ben merült fel 
először,52 amit a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és a Nehéz-
ipari Minisztérium indokoltnak tartotta. Így 1977-ben a Bánya-
munkás című szakszervezeti lapban különböző egyenruha-vál-
tozatok divatrajzai jelentek meg, s ezekre lehetett szavazni. Végül 
a bányászok a leghagyományosabb változat, egy fekete öltöny 
mellett döntöttek. A háromgombos szövetzakó (40. kép) a bánya-
ing díszítéseiből megtartotta a felkaron a fekete zsinórral kerített 
bársony rátéteken a fém bányászjelvényt és a fekete rojtokat, a 
kézelőkön pedig a hosszúkás bársony rátéteket az öt kis bányász-
gombbal. A gallért fekete bársonnyal borították, és a zsebfedőkkel 
is így jártak el. A sapka a hagyományosnál kissé magasabb selme-
ci típusú bársonysapka lett. Rajta elől-hátul megtartották a 6-6 
kisgombot és az azokat átkötő aranyzsinórokat. Ez az egyenruha 
teljesen mellőzi a rangjelzéseket, ilyen értelemben tehát „egyenlő-
sítőnek” nevezhető. A viselettörténeti szempontból eklektikus 
egyenruhát a bányásztársadalom elfogadta, sokan megcsináltatták 
maguknak. A hivatalosan bányász díszegyenruha elnevezésű vise-
letet az egyetemi hallgatók ipari aufként emlegetik. 
     A miskolci egyetem bányászhallgatói nem ezt viselik, hanem a 
hagyományos, 1950 előtt használt soproni egyenruhákat többé-
kevésbé jól felújított formában. Egyenruha-viselésük 1972-ben kez-
dődött újra az auf-nak nevezett kabáttal, s mára már készítenek 
grubent és bányainget is. 
     E rövid összefoglalóban éppen csak áttekintettük a magyaror-
szági bányászruhák fejlődését. Csupán a csomópontokra koncent-
ráltunk, s pontos, kimerítő egyenruha-leírásokkal nem is kívántunk 
szolgálni. A fő cél az volt, hogy összefüggéseiben szemlélhessük e 
ruhák fejlődését, valamiféle csoportosításban, ami a meglevő – el-
sősorban ábrázolásokból álló – források anyagából következik. A 
vizsgálódások körét kiterjesztettük eddig nem, vagy csak kevéssé 

                                                 
52 Benke István: A magyar bányászviselet fejlődése. = A magyar bányá-

szat évezredes története III. Bp. 2001. OMBKE, 633. p 
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vizsgált csoportokra, mint pl. az ötvöstárgyak vagy a címeres-
levelek ábrázolásai. Igyekeztem rámutatni a bányásztársadalom 
köztudatában már erősen rögzült, sommás, és ezért hibás, vagy 
nem kellő odafigyelésből tett megállapításokra. Ezek óhatatlanul 
jelentkeznek régebbi szerzőinknél, akik még csak kisebb forrás-
anyag birtokában dolgozhattak. Kiemelten kezeltem olyan fontos 
sarokpontokat, mint a farbőr megjelenése, a magyar nemzeti voná-
sokat viselő bányászruha kiléte és szerves illeszkedése a korabeli 
bányászviseletek sorába. Mindezeket kellő tisztelettel végeztem, 
hiszen tudatában vagyok annak, hogy a tudomány korabeli szín-
vonala nem adott lehetőséget a pontosabb megismerésre, és ezen 
munkák eredményei nélkül magam sem léphettem volna előbbre.  
    

 
 

Lindák András dobsinai származású rudabányai bányamester 
díszegyenruhában. (1950-es évek második fele.) 
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K é p e k 
 

 
 

1. A csuklyás bányaing Nappian és Neuecke viseletében. 
Welfesholz kápolna (mansfeldi bányavidék), 1290 körül. 

 
 

 
 

2. a.  A nagybányai pecsét (a 14. sz. közepe). 
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2. b.  Fénykép-kivágat a nagybányai pecsétről. 
 

 
 

3. A nagybányai pecsét bányászati részleteinek rajza. 
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4. A felsőbányai pecsét (14. sz. közepe) fényképe. 

 

 
 

5. A felsőbányai pecsét 19. századi rajza. 
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6.  Részlet a kuttenbergi graduálé ábrázolásaiból (15. sz. vége). 

 

 
 

7. Bányászok a rozsnyói Szent Anna-képen (1513), részlet. 
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8. A kuttenbergi bányajog címlapképe, 1525, részlet 
 

                                   
 

 9. Lorenz von Schönbergk 
freibergi bányakapitány 

képe, 1586 

10.  A selmecbányai dísz 
bányászkalapács nyelén 
levő vésett ábra, 1538. 



 27 

 
 

11.  A selmecbányai dísz bányászkalapács oldalán levő vésett ábra, 1538. 

 

 
 

12.  A selmecbányai társláda dísz bányászkalapácsának nyelén levő 
vésett ábra, 1650. 
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13.  A selmecbányai társláda díszékének oldalán levő vésett ábra, 1650. 
 

 
 

14.  Bányamérő a Miksa-féle bányarendtartás bevezető képén, 1729. 
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15. Bányamérő egy szomolnoki térképen, 1729. 
 

 
 

16. Bányamérő egy telkibányai térképen, 1784. 
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19.  Miksa-féle bányászviselet, 19. század közepe, részlet. 

17. Fehér kabátos, térd-
nadrágos bányász, 18. 

századi türelempalackban. 

18. Fekete kabátos, térdnadrá-
gos bányász, 18. századi türe-

lempalackban. 
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20. Fekete bányainges figura, 18. századvégi türelempalackban. 

 

 
 

21. Magyarnadrágos csillés  türelempalackban, 1745. 
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22.  Magyar viseletű bányász szobra, 18. század. 
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23. „Schelmetzi magyar bányászok” Bikkessy sorozatából, részlet. 
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24. „Schelmetzi királyi magyar bányász tiszt” Bikkessy sorozatából, 
részlet. 
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25. Fekete magyar öltözetű bányászok a Hoffmann-címeren, 1791. 
 

 
 

26. Fekete magyar öltözetű bányászok a Hell-címeren, 1792. 
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27.  A Beniczky-ház portálján látható Szentiványi-címer címertartói, 18. sz. 

 

 
 

28. „Egy Schemnitzi bányász és annak felesége” Bikkessy sorozatából, 
részlet. 
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29. Svaiczer Gábor selmecbányai főkamaragróf , 1830 körül. 

 

 
 

30. „Selmeczvidéki bányászok díszöltözetben.”, 19. század vége. 
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31. Rövid gruben, 1839, részlet. 
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34. Selmeci sapka, 1920-as évek. 

 32. Bányainges bányász, 
1890 körül. 

33. Aufhaueres bánya-
mérnök, 1890 körül. 

 



 40

 
 

35.  Soproni aufhauer, 1930-as évek. 
 

 
 

36. Soproni bányaing, 1930-as évek. 
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37. Soproni gruben, 1940-es évek. 
 

 
 

38. Kék bányászzakó, 1950-es évek. 
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39. Tányérsapka, 1950-es évek 

 

 
 

40.  Mai bányászegyenruha, 1978 óta. 


