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Benke István,  

a Zempléni-hegység bányászatának kutatója 
 

HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A mai földrajzi szakirodalomban Zempléni-hegység néven is-
mert terület, vagyis a Hernád, a Bodrog, az országhatár és az Al-
föld által határolt vidék életében ősidők óta fontos szerepet játszot-
tak az ásványi nyersanyagok. A kőkorban az itt több helyen és 
nagy mennyiségben előforduló obszidián és más, eszközkészítésre 
alkalmas kőzetek, a középkortól az építő- és malomkövek, a telki-
bányai nemesércek, majd a 17-18. századtól a keménycserép-, por-
celán- és üveggyártás alapanyagainak, a 20. századtól a közelmúl-
tig pedig a különböző ipari ásványok (zeolit, bentonit, perlit stb.) 
termelése és hasznosítása volt a jellemző. Napjainkra a bányászat 
ebben a térségben is lehanyatlott, a néhány megmaradt kőbánya 
mellett csak kisebb ásványbányák emlékeztetnek a hajdani szép 
időkre (közülük a legjelentősebb a pálházai perlitbánya és feldol-
gozó mű, amely nemzetközi viszonylatban is figyelmet érdemel). 
     A gazdag bányászati múltról a tárgyi emlékek és a fennmaradt 
korabeli kéziratos dokumentumok (mint például a telkibányai „pro-
tocollum”) mellett a 18. századtól magyar és idegen nyelvű köny-
vek, tanulmányok sokaságából nyerhetünk információkat. Felsoro-
lásukra e helyütt nincs lehetőség, elég, ha csak néhány fontosabb 
szerző nevét említjük: a távolabbi időkből Delius, Fichtel, Town-
son, Esmark, Beudant, Kitaibel, Szabó József, a közelmúltból Ro-
mán János, Takács Béla, Székyné Fux Vilma, napjainkból Szakáll 
Sándor, Sz. Bíró Katalin és Papp Gábor idevonatkozó művei ér-
demelnek figyelmet. A ma is aktív kutatók közül kiemelkedik Ben-
ke István bányamérnök sokoldalú munkássága, aki közel öt évti-
zede egyedülálló módon járul hozzá a Zempléni-hegység, ezen be-
lül pedig különösen Telkibánya bányászattörténetének feltárásához 
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és közkinccsé tételéhez. Írásunk ezirányú tevékenységének vázla-
tos bemutatását tűzte ki célul. 
 

 
 

Benke István 2012-ben. 
 
     Életútja Hejőpapiból indult 1932. szeptember 26-án. Édesapja 
református lelkész volt. Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon, 
a Református Gimnáziumban végezte, 1952-ben érettségizett. Ez-
után a miskolci (akkor Rákosi Mátyásról elnevezett) Nehézipari 
Műszaki Egyetemre nyert felvételt, de bányaművelő mérnöki ok-
levelét Sopronban kapta meg 1957-ben. Ettől kezdve egészen nyu-
galomba vonulásáig a bányaiparban tevékenykedett itthon és kül-
földön is. 
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     Első munkahelye a mádi székhelyű hegyaljai ásványbányáknál 
volt 1957 és 1972 között. Előbb a füzzérradványi kaolinbánya mér-
nöke volt. Innen a mádi vállalati központba került (1957-1959), 
majd az induló pálházai perlitbánya első vezetőjének nevezték ki 
(1960-1965). Hozzá fűződik a ma is virágzó hazai perlitipar meg-
alapozása. 1966 és 1972 között az Országos Érc- és Ásványbányák 
Hegyaljai Művei műszaki osztályvezetője Mádon. Itt az új bányák 
és előkészítő üzemek termelésének megszervezése, az alkalma-
zandó technológiák kidolgozása, a termelés és a műszaki fejlesztés 
irányítása és az exportszállítások szervezése volt a feladata. 1972-
ben elvállalta a Geominco Bányászati Rt. által Cipruson vásárolt 
rézbánya vezetését, ezért négy évre a szigetországbeli Larnaka 
városába költözött családjával. Tartós kiküldetésének a ciprusi 
görög-török konfliktus vetett véget 1976-ban. Ekkor a budapesti 
székhelyű Bányászati Aknamélyítő Vállalat kötelékébe lépett, mint 
műszaki osztályvezető. Később fejlesztési főmérnöki beosztásban 
dolgozott. Itt is alkalma nyílt külföldi munkavégzésre: 1981-82-
ben a szlovéniai Zagorje szénbányájában kutatás és vízelzárás volt 
a feladata, 1991-92-ben pedig az idrijai higanybányában (szintén 
Szlovénia) az injektálás, tömedékelés, kőzetszilárdítás végzését 
irányította a BAV által kiküldött magyar szakembergárda élén. 
1992-ben, 60 esztendős korában nyugalomba vonult, ám azóta is 
aktívan tevékenykedik: az elmúlt több mint két évtizedben szak-
májának társadalmi-tudományos és örökségvédő-hagyományőrző 
mozgalmaiban vállalt vezető szerepet. 
     Még sárospataki diák korában ismerkedhetett meg a Zempléni-
hegység bányászati emlékeivel, illetve a térség akkoriban fejlődés-
nek induló ipari ásványbányászatával. Ezek a kezdeti benyomások 
talán hatással voltak pályaválasztására, és hozzásegítették ahhoz 
is, hogy az aktuális munkahelyi feladatok mellett mindig figyelmet 
fordítson szeretett hivatása történeti vonatkozásaira, tárgyi és szel-
lemi emlékeire. Ilyen irányú érdeklődése fokozatosan szélesedett, 
és Abaújtól, Zempléntől Borsodon át eljutott az egyetemes magyar 
bányászattörténetig. 
     Telkibánya, ez a ma virágzó üdülőfaluként ismert kis település 
a középkorban bányaváros volt, a hét felső-magyarországi bánya-
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város szövetségének tagja. Hírnevét arany- és ezüsttermelésének 
köszönhette. Később arról vált nevezetessé, hogy 1825-ben itt lé-
tesült az első magyar porcelángyár, amely néhány év múlva jóne-
vű keménycserép-gyárrá alakult át. Az 1960-as évekig azonban 
senki nem vállalkozott arra, hogy felkutassa, összegyűjtse és be-
mutassa Telkibánya ipari emlékeit. Benke Istváné az érdem, hogy 
erre végül is sor került. Bányaüzemi feladatai mellett szisztemati-
kus munkába kezdett. Előbb feltárta a nyomtatott forrásokat, majd  
levéltári kutatásokat végzett, tárgyi anyagot gyűjtött, és felvette a 
kapcsolatot a bányászat- és ipartörténet legjobb hazai szakembere-
ivel, hogy tanácsukat kérje örökségvédő munkájához. Szabadide-
jében helyi segítőivel a környékbeli erdőket járta, hogy a terepen 
felkutassa a régi bányászati műveletek maradványait. Sikerült is 
több földalatti vágatot, hajdani meddőhányót és más objektumot 
azonosítania. Számos ércőrlő malomkőre akadt, melyeket kemény 
kvarcitből faragtak az egykori ércfeldolgozók. Ezek a leletek arra 
ösztönözték, hogy tanulmányozza, és amennyire lehet, rekonstru-
álja a középkori bányászat és kohászat technológiáját is. Ilyen 
irányú ismeretei egyre gazdagodtak, míg végül nemzetközi vi-
szonylatban is a téma egyik legkiválóbb szakértőjévé vált. 
     Amikor már elegendőnek látta az összegyűlt szellemi és tárgyi 
anyagot, kezdeményezte egy kis múzeum létrehozását Telkibányai 
Ipartörténeti Gyűjtemény néven. Akkoriban Benke István munkál-
tatójának, az Országos Érc- és Ásványbányáknak a fenntartásában 
működött Rudabányán az iparág emlékeit gyűjtő és bemutató Érc- 
és Ásványbányászati Múzeum. Ezért a telkibányai tervek megvaló-
sításához innen érkezett a szakmai segítség. A születendő gyűjte-
mény számára a volt porcelán-, illetve keménycserép-gyár föld-
szinti helyiségeit szemelték ki, amit a tulajdonos, a Kádár család 
önzetlenül a szervezők rendelkezésére bocsájtott. Több éves elő-
készítő munka után 1970-ben került sor az avatóünnepségre. Az új 
kiállítóhely hamarosan a fellendülő telkibányai turizmus (az 1960-
as, 70-es években itt működött az ország legjobb turistaháza, az 
Ezüstfenyő) egyik legfontosabb objektuma lett, évről évre emelke-
dett látogatóinak a száma. Az utolsó családtag, Kádár Sarolta ta-
nítónő nemes adományaként halála után az egész épület a gyűjte-
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mény rendelkezésére állt. Az új, jelentősen kibővített kiállítás kon-
cepcióját Benke István dolgozta ki, s 1980-tól kezdve egészen 2006-
ig ő volt a vezetője és fejlesztője a most már nemzetközi hírű mú-
zeumnak, amely szervezetileg az említett rudabányai anyaintéz-
ményhez tartozott. 
 

 
 

A Zempléni-hegység feltárt ásványi nyersanyagai. 
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     Az 1970-es évek elején javaslatára kitisztították és több száz 
méter hosszban járhatóvá tették a középkori bányászati technikát 
legjobban szemléltető Teréz-tárót Telkibánya határában, valamint 
a Rudabányácska közelében található, szintén középkori aranybá-
nyát. A két bánya bekerült ipari műemlékeink sorába, és sok éven 
keresztül vezető kíséretében látogatható volt. A Teréz-tárót újab-
ban bekapcsolták a Felső-Magyarországi Bányászattörténeti Út-
vonal elnevezésű projektbe, amelynek keretében a Miskolci Egye-
tem bányamérnök és geológus szakemberei, hallgatói gondoskod-
nak védelméről és bemutatásáról. 
     A telkibányai bányászat történetének több évtizedes kutatása 
során olyan műszaki ismertek birtokába jutott, amelyeket végül a 
gyakorlatban is hasznosítani tudott. Ugyanis kiváló kézügyesség-
ének köszönhetően hiteles, arányosan kicsinyített, működőképes 
maketteket és diorámákat készített, amelyek bemutatják a hajdani 
bányászat és kohászat minden fontos mozzanatát. Ezek az évről 
évre gyarapodó kis remekművek folyamatosan növelték a gyűjte-
mény vonzerejét, különösen a tanulóifjúság körében.  
    Benke István kézműves tehetségének további bizonyítékai az ál-
tala készített „türelempalackok”, vagy más néven „türelemüve-
gek”, melyek több szintre osztott bányászati jeleneteket ábrázol-
nak megfelelő üvegpalackba helyezett miniatűr figurákkal. A 18-
19. században születtek a klasszikus darabjai ennek a speciális ipar-
művészeti ágnak, amivel ma már egész Európában csak néhányan 
foglalkoznak hagyományőrző jelleggel. A Benke-féle palackok ter-
mészetesen a telkibányai bányászati örökséget közvetítik a szem-
lélőknek. 
     A korábban felkutatott és dokumentált, több tonna súlyú ércőr-
lő malomkövek és mozsarak közül sikerült néhányat beszállítani a 
gyűjtemény udvarára, ahol szabadtéri bemutatóhelyet alakítottak ki 
számukra. Ez a telkibányai kiállítási anyag egyik legnagyobb érté-
ke, különlegessége. 
     A középkori Telkibánya életéről, magáról a városról szinte sem-
mi nem maradt az utókorra. Éppen ezért óriási meglepetést keltett, 
amikor 1997-ben egy ház alapozása közben épületmaradványok 
kerültek elő a református templom közelében. A miskolci Herman 
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Ottó Múzeum régészei megállapították, hogy valószínűleg a kö-
zépkori városi ispotály és a hozzá tartozó Alexandriai Szent Kata-
lin-kápolna romjaira bukkantak, melyek konzerválását és megőr-
zését feltétlenül szükségesnek tartották. Az ehhez szükséges pénz 
azonban sem a községnek, sem a múzeumnak nem állt rendelkezé-
sére, ráadásul a romok magánkézben levő területen feküdtek. Ben-
ke István oldotta meg a problémát: javaslatára a rudabányai múze-
umi alapítvány megvásárolta a telket, és a község rendelkezésére 
bocsátotta, továbbá pénzügyi támogatást nyújtott a szükséges 
munkálatok elvégzéséhez. Az eredeti alapokon újjáépített kápolna 
és a körülötte levő romkert ma Telkibánya egyik fő látnivalója. 

 
 

 
A Telkibánya-monográfia borítója. 



 104 

     A középkori nemesérc-bányászat mellett a porcelán- és ke-
ménycserép-gyártás emlékeire is nagy figyelmet fordított Benke 
István, annál is inkább, mivel ennek az iparágnak a nyersanyagai 
szintén bányászati termékek. Összegyűjtötte és rendszerezte a tel-
kibányai készítmények legszebb, legjellegzetesebb darabjait, és gon-
doskodott arról, hogy e tárgycsoport szakértői tudományos vizsgá-
lat alá vegyék a páratlanul értékes anyagot. Ennek köszönhető pél-
dául Radványi Diána művészettörténész Telkibányai kerámiák cí-
mű könyve (Rudabánya, 2011). 
     A Telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény azonban nem csak a 
névadó település idevonatkozó emlékeit tárja a látogatók elé, ha-
nem a Zempléni-hegység egészének bányászati és ipari múltját 
igyekszik bemutatni az adott lehetőségek között. A Benke István 
gyűjtéséből származó őskori kő-, bronz- és vaseszközök, középko-
ri leletek, különböző időkből való bányászszerszámok, dokumen-
tumok, képek, könyvek, néprajzi tárgyak, ásványok, kőzetek és 
egyebek tanúskodnak erről. 
     A kutatásai során felhalmozódott ismereteket az elmúlt két év-
tizedben ismeretterjesztő és tudományos előadások sokaságán osz-
totta meg az érdeklődőkkel. Időszaki és vándorkiállításokat szer-
vezett, amelyek sokfelé elvitték a hírét nem csak a tokaj-hegyaljai 
bányászatnak. Ezek mellett gazdag publikációs tevékenységet is 
folytatott: több könyve és sok tanulmánya, cikke jelent meg, me-
lyek között a műszaki tárgyúakon túl dominálnak a bányászattör-
téneti munkák.  
     Igaz, hogy fő kutatási területe a Zempléni-hegység volt és ma-
radt, de érdeklődése és látóköre idővel kiterjedt a magyar bányá-
szat históriájának egészére. Ennek köszönhető, hogy megválasz-
tották az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bá-
nyászattörténeti Szakbizottságának elnökévé. Ebben a minőségé-
ben javasolta a Magyar bányászat évezredes története című könyv 
elkészítését és kiadását, amely Péch Antal óta a hazai bányászat-
történet-írás legnagyobb vállalkozása volt. A sokszerzős munka 
1996 és 2014 között 5 testes kötetben jelent meg, főszerkesztője és 
több fejezetének írója Benke István. Társszerzőként jegyezte a két-
nyelvű (magyar-német), sok színes képpel ellátott Palackba zárt 
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bányászat. Bányász türelemüvegek (2006) című kiadványt. A nép-
szerű Pannon Enciklopédia Magyar ipar- és technikatörténet (1999) 
című kötetének néhány fejezete szintén az ő műve. A Zempléni-
hegységgel kapcsolatos legfontosabb publikációja a Telkibánya bá-
nyászatának története c. monográfia (2001). Felsorolni is nehéz 
azokat a témákat, melyeket írásaiban érintett: a magyar bányászvi-
selet fejlődése, a bányavárosok címerei, a nagybörzsönyi ércbá-
nyászat története, a bányászati technika fejlődése, a felső-magyar-
országi bányavárosok, Szent Borbála tisztelete a bányászatban stb. 
Több tanulmányban foglalkozott a pálházai perlitbányászattal és a 
sárospataki diákok anekdotakincsével. 
     Számos, a bányászathoz kapcsolódó társadalmi funkciója volt 
és van mind a mai napig, melyek közül csak néhányat említünk: 
1954 óta az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
tagja és tisztségviselője; a Bányászati és Kohászati Lapok szer-
kesztőbizottságának tagja; a soproni Központi Bányászati Múzeum 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke (1998-2002); a Miskolci Aka-
démiai Bizottság Bányászati Történeti Bizottságának tagja; 1989-
től a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány Ku-
ratóriumának tagja, 1998-ban fél évig a múzeumigazgatói tisztsé-
get is ellátta. 
     A fentebb vázolt tartalmas és sokirányú munkásságot számos 
kitüntetéssel ismerték el: a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, 
ezüst és arany fokozata, Kiváló Munkáért (1984, 1985), Kiváló 
Dolgozó (4 ízben), Zemplén Jolán-emlékérem (1982), Kiváló Fel-
találó, arany fokozat (1989), OMBKE-emlékérem (1990), Soltz Vil-
mos-emlékérem (1994), Szent Borbála-emlékérem (1996), Péch An-
tal-emlékérem (1997), OMBKE Tiszteleti Tag (2002). 
     Az utóbbi évek azonban kedvezőtlen fejleményeket hoztak Ben-
ke István és a telkibányai múzeum viszonyában. 2006-ban ugyanis 
a B.-A.-Z. megyei múzeumi szervezethez került az ipartörténeti 
gyűjtemény Abaúji Múzeum néven, mert az addigi fenntartó, a ru-
dabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány nem ka-
pott több állami támogatást. Ettől kezdve az alapítónak egyre ke-
vesebb lehetősége nyílt arra, hogy a gyűjtemény ügyeivel foglal-
kozzon. 2013. január 1-étől újabb változás történt: a megyétől a köz-
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ség vette át a fenntartást, mellyel végleg elzáródott Benke István 
elől a telkibányai múzeumi munkálkodás lehetősége. Ez azonban 
nem keserítette el az idők során szaktekintéllyé vált kutatót: túl a 
nyolcadik ikszen is ugyanolyan szeretettel, odaadással és szakérte-
lemmel végzi önként vállalt küldetését, mint azt ifjabb éveiben tet-
te. Kívánjuk, hogy még sokáig így legyen! 
 

 
      

A Teréz-táró bejárata napjainkban. 


