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T a n u l m á n y o k 

 
A vasmővesség kezdetei Észak-Magyarországon∗∗∗∗ 

 
B. DR. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

 
                                       „S a nagyság helyén hogy már fent ült a sah,… 

Elıbb jeles kincsre vetvén kezet,  
E bölcs kétfelé fejt vasat meg követ, 
s a vas hasznot ont már, a szikrát-vetı, 
mivel nem szorongatja vad sziklakı. 
S eként kélt egy új hivatás: 
legyen fejsze-, főrész-, kapához kovács.” 

 

         A. M. Firdauszí: Királyok könyve (Sáhnáme) 
              Fordította: Devecseri Gábor 

              Budapest, 1979. 12. 
 
     A kultúrák történetében megfigyelhetjük, hogy az új nyers-
anyagok használatbavétele és a technológiák kidolgozása hosz-
szabb-rövidebb idıt vett igénybe. Ez a folyamat természetes, a 
nyersanyagok tulajdonságait ki kellett tapasztalni, rá kellett jönni 
az ütéssel, hevítéssel, olvasztással, tehát különbözı ráhatásokkal 
járó munkafolyamatok következményeire, olykor egy-egy mód-
szer eredménytelenségére. Mai tudásunk kísérletsorozatok ered-
ménye, ezt példázza a vas feldolgozásának története is. 
     Jósa András felfigyelt a Nagykálló-Görénymocsár területén 
1903-ban elıkerült bronzlelet öt baltáján lévı határozott vasrozs-
dára, s az eredeti feljegyzésekre késıbb rávezette, hogy ez gyep-
vas lehetett.1 

                                                 
∗ A tanulmány eredetileg a Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok 

Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (szerk. Viga 
Gyula et al., Bp. 2003, Archaeolingua, 285-295. old.)  címő kiadvány-
ban jelent meg. A folyóiratunkban történı újraközléshez a szerzı hoz-
zájárult, amiért ezúton is köszönetet mondunk. (A szerkesztı.) 
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     Mozsolics Amália mégis felvetette a kérdést, hogy esetleges 
kezdetleges vaseszközök rozsdanyomai lehetnek a tárgyakon, hi-
szen a lelet nem teljes, de a földtıl sem lehet az elszínezıdés, mert 
a bronzok cserépedényekben lettek elrejtve. A baltákon kívül több 
tárgyon volt vasrozsda, a lelet darabjai hibás öntésőek, s a legtöbb 
nem volt használatban, az öntıvarratokat nem csiszolták le. Nagy-
kálló-Telekoldal területén Mozsolics Amália ásatásán elıkerült egy 
bronzlelet 1960-ban. A lelet 160-185 cm mélységben cserépedény-
ben volt, homokos talajban. Legfelül volt egy kis öntırög, majd 
törött sarlók, balták, lándzsahegyek, bronz rudak következtek, vé-
gül nyersanyagrögök. Némelyik bronzrögön vasrozsda nyomai lát-
hatók, vasoxid-darabkák vannak a leletben, s egy tokosbalta töre-
dékének belsı felületéhez vasoxid-darabka tapadt.2 A két nagykál-
lói leletet a Gáva-kultúra hagyatékának tekinthetjük.3 Mozsolics 
Amália azzal a szándékkal végezte el a két lelet egyes darabjain a 
fémvizsgálatot, hogy láthassuk azt a kísérleti folyamatot, ami a vas 
felhasználásához vezetett. Hegedős Zoltán kémiai vizsgálatai ki-
mutatták, hogy nem más vas tárgytól, hanem a bronzból képzıdött 
a vasrozsda a korróziós folyamat során.4 Véleménye szerint a 
bronzban az Fe-tartalom legfeljebb 0,5%-ig megengedhetı, mert 
az Fe az olvadékot sőrőn folyóssá teszi, rontja a formakitöltı haj-
landóságot, növeli az olvadáspontot. A vas eltávolítása a rézbıl 
oxidáló pörköléssel és átolvasztással lehetséges. Ezt a munkafo-
lyamatot nem végezték el, esetleg nem ismerték, vagy nem volt 
megfelelı a vastalanítás. Hegedős Zoltán a vas szándékos ötvözé-
sét nem tartotta valószínőnek. 
     Mezıkövesd környékérıl került a Herman Ottó Múzeumba egy 
bronzlelet az 1950-es években. Az együttes több öntéshibás dara-
bot tartalmaz. A leletet Kemenczei Tibor publikálta, s felfigyelt 
némely tárgyon látható vasrozsda-nyomokra,5 így például tokos 
füles baltán, gombos végő sarló hátán, széles pengéjő sarlón, mar-
                                                                                                    
1 MOZSOLICS–HEGEDŐS 1963, 252. 
2 MOZSOLICS-HEGEDŐS 1963, 254. 
3 KEMENCZEI 1984, 177. 
4 MOZSOLICS-HEGEDŐS 1963, 259. 
5 KEMENCZEI 1969, 31-33. 
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kolatnyúlványos sarlón, szemüveg alakú kettıs spirálkorong hátsó 
lapján és négy karperecen volt feltőnı. A különbözı korokból 
származó raktárleletet a H B1 korszakra datálta, ekkor áshatták el,6 
tehát a Kyjatice-kultúra bronzdepói közé sorolhatjuk, a Kr. e. 10-9. 
századból. 
     A II. sárospataki bronzlelet7 elıkerülésekor feltőnt a tárgyak fe-
lületén és törésfelületén a vasoxid barnás elszínezıdése. A lelet 
darabjai töröttek, így volt benne övtöredék, borotva, több sarló, 
késpengetöredék, balták, bronz rudak, csövek, tekercsek, huzaltö-
redékek, szíjelosztók, gombok, lándzsatöredékek és karperecek, 
tehát ékszerek, használati tárgyak, munkaeszközök és fegyverek 
vegyesen. Az analógiák alapján a lelet a H A1 idıszakra, a Mo-
zsolics Amália szerinti kurdi szintbe sorolhatjuk. A lelet fémvizs-
gálatát Paksy László végezte el, azzal a céllal, hogy megállapíthas-
suk a vas szándékos felhasználását. Etalonként a Nagykálló-te-
lekoldali bronzlelet egyes darabjait használta fel.8 Megállapította, 
hogy a tárgyak vastartalma a 0,05%–2,0% között változott. Felté-
telezte, hogy a nyersanyagforrások kiapadásakor próbálkozhattak 
a vassal, mint ötvözıanyaggal, bár ez nem vezethetett sikerre, 
hiszen a két anyag nem ötvözhetı, a bronz olvadáspontja 800-
1000 fok, míg az acél olvadáspontja 1300-1800 fok körüli.9 
     A pácini IV. bronzlelet10 edényben volt elrejtve, 90 cm mély-
ségben, homokos talajban. A lelet karikákat, karpereceket, sarló-
kat, baltákat, lándzsa- és tırtöredékeket, lapos csákányokat, öntı-
csapot és bronz rögöket tartalmazott, melyeken barnás elszínezı-
dés, vas korrózió volt. A fémvizsgálat11 a tárgyakban pár tized és 
3% közötti Fe-tartalmat mutatott ki. Például a ltsz. 86.1.67. bronz-
rögben még felismerhetı egy nyélnyújtványos eszköz és egy bor-
dázott nyelő sarló töredéke, Fe-tartalma 2,90%. A ltsz. 86.1.66. vas-
kos bronzrög Fe-tartalma 5% körüli. A ltsz. 86.1.62. rögben bronz 

                                                 
 6 KEMENCZEI 1969, 40. 
 7 B. HELLEBRANDT 1986, 5-14. 
 8 PAKSY 1986, 15. 
 9 EDVI ILLÉS 1912, 14. 
10 B. HELLEBRANDT 1989, 97-113.  
11 PAKSY 1989, 114-117. 
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balta alsó, él felıli töredéke látható, s ezt vasérc-vas réteg veszi 
körül,12 megközelítıleg „U” alakban (1. kép). A vizsgálathoz az 
ércrétegbıl anyagmintát vettek, és röntgen floureszcensz elemzést 
végeztek, hogy eldöntsék, salak, vagy érc-e? Az anyag vastartalma 
1,90%, tehát Fe alapanyag. Az acéllemezbıl fúrással vettek min-
tát, C (Carbon = szén) 0,91% és S (Sulfur = kén) 0,082% tartalmat 
mutatott ki a vizsgálat, melynek alapján acélnak minısíthetı. A 
vasérc, illetve a vas(acél) bronzzal együtt való direkt alkalmazása 
egyedülálló. Az új anyaggal, a vassal elıször feltehetıen addigi 
fémolvasztási ismereteik szerint jártak el, míg rá kellett jönniük, 
hogy a vas más technológiát igényel. 
     A pácini IV. bronzlelet a H A1 periódusra keltezhetı, a Gáva- 
és a Kyjatice-kultúra idıszakára, azaz a Kr. e. 11. századra. A vas 
felhasználásának a nyomaira bukkantunk a Szerencs-Vincetanyá-
nál talált áttört markolatú bronz kard esetében, ahol a markolaton 
belül vas merevítı-pálca lehetett, a markolatból vas rozsda hullott 
ki, és vas maradványok láthatók.13 A lelet a H A idıszakból való, 
azaz Kr. e. 11-10. században készíthették. Kétségtelen, hogy egy 
fémöntı mőhely feltárása közelebb vinne a megoldáshoz, ahhoz, 
hogy pontosabb idıt mondhassunk, mikor készítették elıdeink az 
elsı vas tárgyat. 
     Több mint két évszázad telt el, a 9. századtól a 7. század végé-
ig, ez a kor a „trák-kimmer”, vagy preszkíta kor területünkön. Eb-
ben az idıben keletrıl új népesség nyomult az Alföldre. A prügyi 
lelet a H B2, azaz körülbelül a Kr. e. 9. század terméke, s ez az 
elsı, mely keleti típusú bronz zablarészeket, lófejben végzıdı fo-
kost, buzogányt, bográcsot tartalmaz.14 A korszak vége felé már 
kész, tökéletes vas eszközöket, lószerszámokat készítettek, melyek 
bronz lószerszámokkal együtt kerültek elı Fügödön. A fügödi lelet 
1967-ben került elı a tsz-istálló építésekor, a község keleti szélén, 
a Bársonyos és Bélus-patak közötti magasabb részen. Fügödön is-
mert a Várdomb,15 melybıl mára csak földkupacok maradtak meg 
                                                 
12 PAKSY 1989, 114. 
13 B. HELLEBRANDT 1985, 27. 
14 KEMENCZEI 1981, 37. 
15 HOMA 2331-93; SÁRKÖZI–NOVÁKI–SÁNDORFI 1997, 14. 
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a temetıtıl délre, a templomtól északra. A lelet találási helye és a 
Várdomb közti távolság 8-900 méter, de hogy összefüggés van-e a 
kettı között, az nem tisztázott. A leletre 60-70 cm mélységben buk-
kantak. Az egész leletegyüttes agyagedényben volt, melynek ujj-
benyomásos léccel díszített darabjait összegyőjtötte a helyszínen 
Kemenczei Tibor.16 A fügödi lelet a következı tárgyakat tartal-
mazta:17 4 db bronz zabla-oldaltagot, 2 db bronz zabla-szájrészt, 4 
db vas zabla-oldaltagot, 1 db nagymérető vaszablát, 1 db vas csi-
kózablát, 7 db bronzkorongot, közülük kettı áttört indadíszes, 3 db 
bronz szíjcsatot, 1 db bronzkarikát, 3 db vaskorongot, 1 db vas 
pajzsdudort. Mint a felsorolásbók kitőnik, a leletben bronz- és vas-
tárgyak együtt találhatók, jól kidolgozott anyagból, tökéletes for-
mában, tehát esetünkben még használták a bronz lószerszámokat, 
de már a vas feldolgozásának tökéletes ismeretében készítettek 
ugyanolyat vasból, sıt a vas anyagának inkább megfelelı fejlet-
tebb formát is (2. kép). A fügödi kincsleletet a H C periódusban, a 
Kr. e. 7. század második felében rejthették el.18 Hasonló darabokat 
Horváth Tibor a Kr. e. 7. század második felére, a 6. század elsı 
felére datált.19 A bronz, mint ékszer-alapanyag megmaradt az ıs-
kor végéig, sıt tovább is.  
     A bronz elıállításához szükséges rézércet vidékünkön Rudabá-
nyán és környékén bányászhatták, hiszen itt a termésréz a felszí-
nen is megtalálható.20 İskori telepnyomok kerültek felszínre Ru-
dabányán a Vasércbánya trafóházától délnyugatra, amikor a régi 
betonútnál beszakadás történt, ugyanis a hegyoldal megbontása 
után a föld megcsúszott, és elıtőnt 20 méter hosszan a kultúrréteg 
körülbelül 50 cm vastag, humuszos agyagsávja, melyben Simán 
Katalin bronzkori cserepeket talált 1978-ban.21 A rézbányászatot a 
Szendrı vidékén talált nagyszámú bronzlelet közvetetten valószí-

                                                 
16 HOMA 135-68. 
17 KEMENCZEI 1988, 65-68. 
18 KEMENCZEI 1988, 81. 
19 GALLUS-HORVÁTH 1939, 151. 
20 KALICZ 1957, 5. 
21 HOMA 1391-1978. 
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nősíti.22 Borsod megyében az ércbányászat nyomaira és jelentısé-
gére Szendrei (Wagner) János figyelt fel a 19. században.23 
     A Gömör-Szepesi Érchegység vasércvonulata dél felé keske-
nyedik. Az Alsótelekes közelében lévı vasércvonulat24 eléri körül-
belül az 1 kilométer szélességet, majd egy törésvonal mentén hir-
telen megszőnik. A külszíni feltárások 4,5 km hosszúak. Nem 
tekinthetjük véletlennek, hogy itt szkíta kori temetıt találtak, és 
tártak fel.25 A közeli Rudabányánál a vasérc fedıréteg nélkül, a 
felszínen elérhetı volt a régi Ruda-hegy legmagasabb szakaszán és 
délnyugati végén, a Mogyoróshegyen. A Bányavölgy keleti, mere-
dek oldalán a csapadékvizek is kimostak vasércet. A Szuhogy és 
Szendrı felé vivı régi úton, a Mogyoróshegyen át Podányi az 
1950-es években megfigyelte, hogy az út maga felszíni vasércen 
haladt.26 Valószínőnek tarthatjuk, hogy sok nyersanyagot helyben 
dolgoztak fel. Egyszerő agyaggödörbe tették az ércet és a faszenet, 
s fúvócsıvel élesztették a tüzet, így nyerték a vasat, ami jól ková-
csolható, alakítható.27 A Magyar Nemzeti Múzeum gyarapodási 
naplójában agyag fújtató-csövek szerepelnek, így 323/1876.17. 
számon Felsıkelecsénybıl, 18-19. számon Imoláról, ezeket Buty-
kay József ajándékozta a múzeumnak. Imoláról egy füles vörösréz 
vésı volt Butykay győjteményében,28 s Dövénybıl salakhegyeket 
ismert Szendrei. A sort folytathatjuk, agyag csı került még a 
MNM-ba Égerszögrıl (136/1877.12., a 18. számon vaskori? cse-
rép is), Bódvalenkérıl (136/1877.19-21. vaskori?), Komjátiból 
(136/1877.1-3. agyagcsövek, 4-9. cserepek). A Felföldön Ková-
csinál a Kyjatice-kultúrából származó kerámiatöredékek mellett 
érctörı is elıkerült.29 E. Miroššayová Kassa (Košice) mellett Csé-

                                                 
22 B. HELLEBRANDT 2002, 66-71. 
23 BANNER 1957, 9.; SZENDREI 1878, 281-282., 1883,112. 
24 SZENTIVÁNYI–VAS–REMÉNYI 1951, 141. 
25 PATAY 1961, 27-50., 1962, 13-21.; PATAY–B. KISS 2001-2002, 79-

141. 
26 PODÁNYI 1957, 72. 
27 EDVI ILLÉS 1912, 13-15. 
28 SZENDREI 1878, 281-282. 
29 REPISZKY 1999, 12. 
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csen (Čečejovce) mocsári gyepvasérc horpabányászászos fejtését 
tárta fel, több gödröt bontott ki30 a kora-vaskorból. 
     Keveset tudunk az ıskori bányászatról. Az érclelıhelyek isme-
retében azonban módszeresebb lehetne a kutatás. Annyit tudunk, 
hogy az Alföld keleti szélén találhattak gyepvasércet. Bagamér, 
Nagyléta, Nyíracsád és Penészlek községek körül volt érces öv, a 
felszíntıl 20-70 cm mélységben, 70-80 cm vastag rétegben.31 
     Bizonyos, hogy amikor a felszíni ércelıfordulásokat kimerítet-
ték, megpróbáltak Rudabányán a hegybe vágatokat (3. kép) készí-
teni.32 A kemény kızetben ékekkel végezték a fejtést, minden va-
lószínőség szerint a tőzzel történı jövesztést is gyakorolták, azaz 
megrepesztették a kızetet.33 Szabó György Rudabányán régi vága-
tokban megszenesedett vastag fatörzsdarabokat talált egy rakáson, 
és a vágat falán is égésnyomokat fedezett fel, véleménye szerint ez 
ısi, több ezer éves fejtésmód alkalmazását mutatja. A bányarégé-
szet területünkön csak alkalmanként került elıtérbe, a szomszédos 
Ausztriában régészeti feltárásokkal hitelesítik az anyagnyerı he-
lyeket,34 s Szlovákiában is többet tudunk M. Novotná, majd A. 
Točik és H. Bublová munkája nyomán.35 Magunk leletmentés al-
kalmával győjtöttünk vassalakot Aggtelken,36 a barlang bejárata 
elıtti területen, ahol 1994 tavaszán nagyarányú tereprendezést vé-
geztetett Baross Gábor igazgató. Új bejáratot építettek és hozzá 
utat, s itt két könnyő, lukacsos vassalak került felszínre,37 hosszuk 
3,8 cm, 5,1 cm közelükben téglavörös tapasztás-darabok voltak, 
simítottak és áglenyomatosak. Neolit cserepek mellett kora vasko-
ri, fekete színő kerámiatöredékek egészítik ki a leletegyüttest, köz-

                                                 
30 MIROŠŠAYOVÁ 1994, 37., 53-55. 
31 SZENTIVÁNYI–VAS–REMÉNYI 1951, 141. 
32 HADOBÁS 2001, 17. 
33 SZABÓ GY. HOMA 322-68. 
34 Például PREβLINGER–EIBNER 1993, 25-36. 
35 NOVOTNÁ 1955, 70-95.; TOČIK–BUBLOVÁ 1985; REPISZKY 1999, 

12. 
36 HOMA 2596-97. 
37 HOM Ltsz. 2000.16.55. 
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tük kannelurázott is volt.38 Aggteleken a barlang belsejében mód-
szeres lelıhely-térképezést végzett egy munkaközösség tagjaként 
Csengeri Piroska 2001-2002-ben, s szóbeli közlése alapján szintén 
találtak vassalakot.  
     A vas tömegesnek mondható feldolgozása és felhasználása a 
szkíta korral kezdıdött a Kr. e. 7. század végén, 6. század forduló-
ján.39 Elsı leleteink egyike az a háromélő vas nyílhegy, mely leg-
korábbi leletünk e korból, s a Szendrı melletti Ördöggát-barlang-
ból került ki.40 A Kr. e. 6. században tökéletesen megmunkált vas 
lószerszámokat, zablákat használtak, és vasfegyvereket, hosszú-
köpüjő lándzsahegyeket (4. kép), rövid tıröket, és csákányok több 
változatát. (5. kép). A keletrıl támadó szkíták, s a Kr. e. 4. század 
elején nyugatról érkezı hódító kelták gyızelmeiket nagyrészt vas 
fegyvereiknek tulajdoníthatjuk.  
     A kelta kardok átlag 80-90 cm hosszúak voltak, kétélőek, és 
nem szúrásra, hanem vágásra alkalmasak. A kardpenge a római 
történetírók szerint harc közben gyakran elgörbült, ekkor ráléptek, 
és így egyenesítették ki. Mindebbıl több kutató arra következte-
tett, hogy nem acélozták, csak kovácsolták a fegyvert. Hamvasztá-
sos sírokba összehajtogatva tették a kardot. (6. kép), a novajidrá-
nyi darabnál a kardkoptatón az erısítıgombokat plasztikusan ki-
alakított triskeles formával díszítették (7. kép). Kedvelt motívum 
volt még a delfin vagy sárkánypár,41 ezt a díszítést a kardhüvely 
felsı részére vésték például a Muhiban (8. kép) és Radostyánban 
(9. kép) talált daraboknál. Ekkor, a késıi vaskorban alakultak ki a 
mezıgazdasági szerszámok alapformái. Az ún. birkanyíró olló42 
az egyetlen munkaeszköz, melyet sírba is tettek az elhunyttal. No-
vajidrányról mutatunk be egy példányt (10. kép), mely díszített 
volt, a vésett vonalak helyenként kivehetık, hossza 21,7 cm. En-
nek az ollónak a formája a késı középkorig megmaradt, csak na-
gyobbra alakították. Sok kést ismerünk, jellegzetes ívelt nyelőek, a 
                                                 
38 HOM Ltsz. 2000.16.29-43. 
39 B. HELLEBRANDT 2001, 51. 
40 B. HELLEBRANDT 2002. 22. kép. 
41 B. HELLEBRANDT 1999. 268. 
42 K. VÉGH 1969, IX. 9. Szendrı–Ördöggát barlang. 
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nagyobb méretőekrıl feltételezik, hogy erdıirtásnál is használhat-
ták, úgy mint a tokos vas baltákat.43  
     A vas nyersanyagot európai párhuzamok és Dunaújvárosnál, a 
Dunából elıkerült leletek alapján kettıs piramis alakú vas rudak 
alakjában szállították. A dunaújvárosi négy vas hossza 45-75 cm 
közötti, súlya 1,12-1,76 kg között oszlik meg. Feltételezhetıen a 
bányászott vasat helyben készítették elı, és kovácsolták össze.44 A 
kelták vasbányászatára szintén római történetíró, Tacitus ad némi 
támpontot, a cotinus törzsrıl írta, hogy vasat bányásztak. A coti-
nus törzset numizmatikai leletek alapján a Bükk vidékére helyez-
hetjük.45 Tudjuk, hogy a Bükkben több helyen van gyenge vasérc-
elıfordulás, ahol kis mértékő bányászat és kohászat történhetett. 46 
     Fel kell figyelnünk a vassalak-darabokra. Kalicz Nándor a Ru-
dabánya melletti Mogyoróshegy keleti részénél, a szuhogyi völgy-
ben kohósalak maradványait találta kelta korinak meghatározott 
cserepekkel együtt.47 A Kr. utáni évszázadokból, a római császár-
kornak megfelelı idıszakból talált telepen vas salakdarabokat 
Wolf Mária Szendrı északi részénél (11. kép) Csehipusztán,48 ma-
gunk Szendrı déli részénél49 a 2. és 3. lelıhelyünkön győjtöttünk 
vassalakot. Helynevekben elıfordul a vas Uppony és Nekézseny 
környékén, például Vasvár,50 Bükkszentlászlótól kissé északnyu-
gatra Vaskapu, Felsıtárkánytól keletre Vasbánya-hegy. Hódoscsé-
pánynál 18. századi térképen51 Vasvártetı, Monoknál Vasvár52 
olvasható. Bizonyos, hogy ezek a nevek már a középkor emlékei, 
de feltételezhetjük, hogy több esetben századokkal korábban is-
mert és bányászott anyagnyerı helyek lehettek.53  

                                                 
43 MÜLLER 1997, 96. 
44 SZABÓ M. 1966, 249-253. 
45 B. HELLEBRANDT 1992, XII. ábra. 
46 SZENTIVÁNYI–VAS–REMÉNYI 1951, 141. 
47 PODÁNYI 1957, 72 
48 CZAJLIK 2002, 3-5. kép. 
49 B. HELLEBRANDT 2002, 16. kép, 90. 
50 DOBOSY 1973, 74. 
51 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Bm. T. 73/1.2. 
52 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1837. Zm.U.95. 
53 GÖMÖRI 2000, 27. 
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     Újkori bányamőveléskor alkalmanként régi bányamővelés nyo-
maira bukkantak Rudabányán. A Rudahegyen középkori bányavá-
gatokat találtak 1955-56-ban. Szabó György54 a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Múzeum Adattárának megbízásából járt a hely-
színen, és leletmentést végzett. 60x60 cm-es szők vágatokat talált, 
némelyik 80 cm-es volt, a falba a mécsesek számára 30x30 cm-es 
fülkét véstek. A szilárd kızetben biztosításra nem volt szükség. Az 
Adolf bányamezı keleti szélénél lévı bányarészekben pilléres 
biztosítás nyomaira bukkant. A vágatok alját és oldalfalát helyen-
ként 10-12 cm vastag koromréteg borította. Megfigyelte, hogy a 
keskeny vágatok és szélesebb kamrák egyik oldalán meddı kıze-
tet halmoztak fel, ezeket is koromréteg fedte, s a meddıhalmok 
alatt középkori bányafát, szerszámnyeleket, dézsa- és vödördara-
bokat találtak. Az omlékony bányavágatokban bányafát, faragott 
érchordót, ékeket, kalapácsokat győjtöttek, s 14-15. századi bá-
nyamécseseket.55 A vasat elszállították a falvakba, így például Mo-
hiba, ma Muhi, ahol Pusztai Tamás szíves szóbeli közlése szerint 
kovácsmőhelyt tárt fel, és vassalakkal teli gödröt. 
     A vas feldolgozásában új korszak nyílt, amikor magasabb ke-
mencéket kezdtek építeni,56 a kohók tüzét kerekekkel hajtott fú-
vókkal fokozták. A vasöntés mestersége alakult ki, mely folyamat 
a 13. századtól elkezdıdött. Az elsı nagy vasolvasztót 1340-ben 
építették Lustin-ben, Liége-tıl délre.57 Sorra épültek olvasztóke-
mencék a mai Németország nyugati és Franciaország keleti ré-
szén. Ezen a vidéken könnyen feldolgozható ércek találhatóak, 
melyeket az ıskortól bányásztak, s ezt a területet lakóinak életét, 
éppúgy, ahogy Észak-Magyarországon is nyomon követhetjük. 
 
 
 
 
 
                                                 
54 HOMA 3210-68., 322-68. 
55 PODÁNYI 1957, 71., 90-91. 
56 EDVI ILLÉS 1912, 15. 
57 PUSZTAI 1998, 22. 
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