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A „gyalári (Ghelari) bányászszerszámok”  
újraértékelése 

 
SZEMÁN ATTILA 

 
     A Magyar Nemzeti Múzeum (a későbbiekben rövidítve MNM) 
anyagában található egy  kovácsoltvas bányászszerszám-készlet, ami 
a leltárkönyvi bejegyzés szerint Gyalárról származik. Ezt a szer-
számcsoportot római koriként leltározták be. A leltári számból kö-
vetkeztethetően a második világháború idején kerülhetett az MNM 
gyűjteményébe, bár Gyalár (Ghelari, 1981-ig Ghelar) – délerdélyi 
lévén – nem tartozott a II. bécsi döntés értelmében visszakapcsolt 
területekhez. Persze lehetséges, hogy éppen ez volt az oka a gyors 
leletmentésnek. Az 1994-1995-ben megjelent írásomban1 ennek a 
leletnek a római korból késő-középkorira való átdatálása mellett 
meghagytam a gyalári vasércbányászati szerszámként való régebbi 
meghatározását. Azóta sok különböző korú bányászeszközt láttam, 
és a kitermelés folyamatával is nem egyszer foglalkoztam. Így 
több mint húsz éves szakmai tapasztalat után már egyáltalán nem 
tartom egyértelműnek a gyalári eredetre vonatkozó meghatározást, 
és árnyaltabban látom a római kori bányászszerszámok kérdését is, 
bár alapvetően nem változott az egykori, korszakhoz kapcsolódó 
véleményem. Az anyag újraközlése mindenképpen időszerű, mert 
a bányászat történetével foglalkozó célközönség számára az erede-
ti publikációt tartalmazó régészeti szaklap nem bizonyult elérhető-
nek. 
 

                                                           
1 Szemán Attila: A gyalári (Ghelar) bányászszerszámok keltezéséről. =  

Communicationes Archaeologiae Hungariae 1994-1995. 255-265. old. 
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     Leírás: 
 

     1. Egyágú hegyes bányászcsákány, enyhén hajlított, csőrszerű 
testtel. Kerek köpűje egyenletes falvastagságú, foka nem erősített.   
H: 34,5 cm, a köpű belső átm.: 4 cm, falvastagsága: 1,2 cm, az ág 
keresztmetszete a tövénél: 4,8x3,2 cm, ltsz.: 4/1943. 1. 1.2 (1. a–b 
kép.) 
 

     – Egyágú hegyes bányászcsákány, teste majdnem egyenes, csak 
a hegye hajlik kissé. Kerek köpűje egyenletes falvastagságú, foka 
nem erősített. H: 33 cm, a köpű belső átm.: 5 cm, falvastagsága: 
1,2 cm, az ág keresztmetszete a tövénél: 3,8x4,5 cm,  ltsz.: 4/1943. 
1. 2. (1. c–d kép.) 
 

     2. Bányászkapa.3 Úgynevezett hegyes kapa. Vékony, lemezes 
köpűje eredetileg kerek, de torzult és egyik oldalán törött. Foka 
nem erősített. A penge háromszög alakú, az egyenes vállak után 
ívelten szűkül. Hegye vagy eredetileg lekerekített kicsit, vagy csak 
lekopott, hiszen az egész kapa meglehetősen kopott. Belső oldalán 
erős ormó húzódik a köpütől a kapa hegyéig. H: 23 cm, Sz: 17 cm, 
a köpű belső átm.: 5x4,3 cm, falvastagsága: 4 mm, a kapa lapjának 
vastagsága az ormónál: 1 cm, ltsz.: 4/1943. 2. (2. a–b kép.) 
 

     3. Feszítővas. Jelen állapotában nagyon rövid, nyilván törött. 
Négyzetes keresztmetszetű, a kőzethez illesztendő vége kicsit ki-
szélesedik. H: 49 cm, keresztmetszete: 3x3 cm, a kiszélesedő rész 
H: 15 cm itt, Sz: 4,5 cm, ltsz.: 4/1943. 3. (3. a–b kép.) 
 

     4. Nagy bányaék. Nyéllyuk nélküli lapos, egyik végén élben vég-
ződő ék. Foka enyhén kirózsásodott. H: 21 cm, Sz: az élnél: 6,2 
cm, a foknál: 5,8 cm, V: 4,3 cm, ltsz.: 4/1943. 4. (4. a–b kép.) 

                                                           
2 Az MNM leltárkönyvében egy szabályszerű leltári szám alatt több tár-

gyat is beleltároztak a „gyalári” bányászszerszámok közül. Ezért a köz-
leményben úgy pontosítottam a leltári számokat, hogy egy további al-
számmal láttam el őket.  

3 Az MNM leltárkönyvének megnevezései nem mindenhol helyesek. Nem 
vaskapa, hanem bányászkapa; nem vas feszítőék, hanem nagy bányaék; 
nem kőfejtő ék és lyukasztó kalapács, hanem bányászék a megfelelő 
kifejezés. A leírásban a szakszerű kifejezéseket használom. 
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     5. Félkezes bányászkalapács (Schlägel). Jellegzetesen hosszú-
kás, nagyjából hasáb alakú, középen a szintén hosszúkás, szögletes 
nyéllyuknál kissé kidomborodik kétoldalt. Egyik foka valamivel 
vastagabb, mint a másik. A vastagabb foknál ferdén kirózsásodott. 
H: 24,5 cm, Sz: a nyéllyuknál: 3,6 cm, egyik foknál: 2,8 cm, má-
sik foknál: 2,3 cm, V: 3,5 cm, a nyéllyuk H: 3 cm, Sz: 1,1 cm, ltsz.: 
4/1943. 5. (5. a–b kép.) 
 

     6. Bányászék (nagyobb méretű). Nagyjából hasáb alakú, közé-
pen a szögletes nyéllyuknál kétoldalt enyhén kidomborodik. A nyél-
lyuktól egyik irányban gúlásan hegyesedik, hegyének vége – mely 
eredetileg nádolt (acélozott) lehetett – letört. Másik vége, vagyis a 
foka kicsit kirózsásodott. H: 26 cm, Sz: a nyéllyuknál: 4,7 cm, V: 
3,6 cm, a nyéllyuk négyzetes: l,3 x l,3 cm, ltsz.: 4/1943. 6. (6. a–b 
kép.) 
 

     7. Bányászék (normál méretű). Mint az előző számú darab. He-
gye ép, nádolt. H: 15 cm, Sz: a nyéllyuknál: 3, 1 cm, V: 1,9 cm, a 
szögletes nyéllyuk H: 1,2 cm, Sz: 1 cm, ltsz.: 4/1943. 7.1. (7. a–b 
kép.) 
 

     8. Bányászék. Mint az előző szám. Nagyon kopott, a sok újra-
hegyezéstől elkopott, foka erősen kirózsásodott. H: 8,5 cm, Sz: a 
nyéllyuknál: 3,4 cm, V: 2,2 cm, a szögletes nyéllyuk: 1,l x l,2 cm. 
ltsz.: 4/1943.7.2. (8. a–b kép.) 
 

     9. Bányászék. Mint az előző. Nádolt hegye ép, foka kirózsáso-
dott. Meglehetősen kopott. H: 10,5 cm, Sz: a nyéllyuknál: 3,5 cm, 
V: 2 cm, a szögletes nyéllyuk: 1,2 x 0,9 cm, ltsz.: 4/1943. 7.3. 
 

     10. Bányászék. Mint az előző, de kevésbé kopott. H: 10 cm, Sz: 
a nyéllyuknál: 3,1 cm, V: 1,6 cm, a szögletes nyéllyuk: 1x1,3 cm, 
ltsz.: 4/1943. 7.4. 
 

     11. Bányászék. Mint az előző. H: 9,5 cm, Sz: a nyéllyuknál: 3 
cm, V: 1,5 cm, a szögletes nyéllyuk: 1,2 x 0,7 cm, ltsz.: 4/1943. 7.5. 
 

     12. Bányászék. Mint az előző. Talán ez a legkopottabb. H: 8,1 
cm, Sz: a nyéllyuknál: 3,6 cm, V: 2,5 cm, a szögletes nyéllyuk: 
1,5x0,9 cm, ltsz.: 4/1943. 7.6. 
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     A bányászeszközök keltezése alighanem azon alapszik, hogy 
Gyalár környékén adatolható a római kori vasércbányászat. Ez 
azonban elsősorban a feliratos kövek szövegeiből tűnik ki, és nem 
a bányabeli leletekből, ahogy azt később látni fogjuk. A jó minő-
ségű vasérc nagy mennyiségben található Hunyad megye középső 
részén, a Marosba ömlő Cserna-patak folyása mentén. Itt Vajdahu-
nyadtól déli-délnyugati irányban található az a vasérc-előfordulás, 
ami később a Vajdahunyadon működő vasmű nyersanyagbázisát is 
képezte, illetve a jelenleg működő helyi vaskohókat is innen látják 
el vasérccel.4 Két bányászközség, Telek és a kissé nyugatabbra fek-
vő Gyalár köré csoportosultak ezek a történelmi vonatkozású bá-
nyák. A Gyalárhoz közel – mintegy 5-6 km-nyire – eső Teleken ke-
rült elő a római Dacia provincia vasércbányászatának emlékköve, 
amit először Hollósvári Imre, a bányák főmérnöke közölt.5 Ké-
sőbb Téglás Gábor pontosította őt, és az emlékkövet 213 és 215 kö-
zé datálta.6 Véleménye szerint az itteni római vasércbányászattal az 
emlékkő felállítása előtt és utána egyaránt számolnunk kell. Ko-
rábban, az emlékkőtől függetlenül, párhuzamok alapján római ko-
rinak valószínűsítette az 1850-es években előkerült teleki bucake-
mencéket is.7 Feltehetően – szintén még az emlékkő megtalálása 
előtt – Téglás vas bányászszerszámokat szállított be Telekről és Gya-
lárról a Dévai Múzeumba, melyek a bányaművelés során, régi tá-
rókból kerültek elő. Ezeket szintén római korinak minősítette.8 Per-
sze szó sem volt hitelesítő ásatásról, s nem maradt feljegyzés köz-
vetlen kormeghatározásra lehetőséget nyújtó adatokról sem. Ezért 
a „régi tárnákból” meghatározásokat mindig kritikával kell fogad-
nunk. Az a tény, hogy a területen valamikor rómaiak is működtek, 
még nem feltétlenül jelenti, hogy az ott korhatározó bizonyíték nél-
kül előkerült vasszerszámok is csak rómaiak lehetnek. Nem kétsé-
ges, hogy Gyaláron és Teleken már a római korban is műveltek bá-

                                                           
4 PAPP 1915. 391. 
5 HOLLÓSVÁRI 1907. 478. 
6 TÉGLÁS 1908. 70. 
7 TÉGLÁS 1895. 354. 
8 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. 189., 222., 223. rajz; RÁKÓCZY 

1910. 723. 
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nyákat. Az, hogy a „Policzer” nevű bányaüreg bejárata mellett – 
hangsúlyozzuk, nem a bányában – égetett agyagból készült római 
mécsest találtak „FORTIS” felirattal,9 csak közvetett adatként ke-
zelhető, azaz a „Policzer” bányaüreg datálásához egyáltalán nem ad 
biztos támpontot. Igaz azonban az is, hogy a közép- és az újkorban, 
sőt később is, a jelenkorig művelés alatt állt a gyalári bánya.10 
Heckenast Gusztáv kutatásai szerint a hunyadi vasércbányákat – és 
a gyalárit feltétlen ezek közé kell számítanunk – legkésőbb 1483-
1493 között, de valószínűleg 1482 előtt, és mindenesetre 1409 után 
vették újból művelés alá, bár a Gyalártól nem messze levő Ruda 
helynév a magyar uralom első századaiban már kezdetleges bá-
nyászkodásra utal.11 
     Mint fentebb említettem, Gyalárról már Téglás is gyűjtött bá-
nyászszerszámokat, melyeket római korinak határozott meg. Na-
gyon valószínű, hogy az általam leírt leletegyüttes római kori datá-
lásának szempontjából ez volt a döntő körülmény. Hangsúlyozom 
azonban, hogy két teljesen különböző leletről van szó, bár szakiro-
dalmi és leltárkönyvi adataink szerint mindkettő a gyalári bányá-
szat során került elő. Az egyiket, Filtsch Károly bányatanácsos aján-
dékát, Téglás Gábor a Dévai Múzeumba vitte, és az feltehetően ma 
is ott van. A másik szerszámkészlet – amit itt leírtunk – került a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumba, ahol 1943-ban leltározták be, és a Régé-
szeti Tárban őrzik.12 
     A Téglás-féle leletet egy leírásából, illetve az azzal együtt kö-
zölt rajzokból ismerjük: „A Gyalárról, néhai Filtsch Károly bá-
nyatanácsos útján birtokomba jutott és tőlem a dévai múzeumba 
került bányászeszközökkel és felismerhetetlen (sic! – bizonyára fél-

                                                           
 9 MARKUP 1897, 22. 
10 A minden indoklás nélkül a IX. századra datált gyalári bucakemencét, 

melynek tkp. csak a rekonstrukciós rajzát ismerjük, nem vettem fel a 
hiteles adatok közé. A rajzot egyébként több helyen közölték, illetve 
újraközölték, köztük a legkönnyebben elérhető hely NOVÁKI 1968. 1. 
ábra, 17. old. 

11 HECKENAST 1991. 54. 
12 A leltári adatlap bejegyzése ennyi: „Markuptól”. A későbbiekben még 

tárgyaljuk. 
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reismerhetetlen, Sz. A.) római mécsessel igazolhatjuk a rómaiak 
bányatevékenységét. Még a bányász csontjai is ott feküdtek a szer-
számok között, a mint a bányaomlás annak idején szegény fejét el-
temette. Java korabeli fiatal, de csontjairól ítélve, gyarlón táplált, 
elcsenevészedett egyéniség lehetett. A kis véső (221) mellett itt már 
két, a telekinél hosszabb, de gyengébb és használtabb bányászka-
pa (Bergkratzer [sic! ez a német elnevezés, s annak magyar meg-
felelője a leletben leírt, rakodásra használt bányászkapára vonat-
kozik, nem az irtókapára; Sz. A.]) (222. r. a. b.) maradt reánk. 
Ezek hosszúsága 0,245 m, a felső fok szélessége 0,03 m; az alsó 
kitöredezett él 0,07 m széles. Súlyuk kevés eltéréssel 0,96 kg. A 
harmadik bányászcsákány (223. rajz; ismét a telekihez hasonló, 
csakhogy amannál súlyosabb, t. i. 3 kg. Hossza 0,3 m, fokszélessé-
ge 0,55 m, s ez is erősen el van kalapálva, mert ugyanezt a bánya-
vésőnél kalapácsul, súlyozó ütőül is használták. A nyéllyuk 0.028 
m széles és 0,07 m magas. Ezen eszközök jó kovácsolt vasból, le-
hető gondosan készültek, de felületüket a rozsda erősen lemarta 
(189. 222., 223. rajzok).”13 
     Egyik esetben sem került elő a szerszámokkal együtt biztos da-
táló értékű tárgy, ami a bányákból származó régészeti leletek ese-
tében szinte általánosnak mondható. Régebben ugyanis egyes szak-
emberek a kézi bányászszerszámokkal, azaz ékkel, kalapáccsal, il-
letőleg csákánnyal és feszítővassal hajtott tárókat a szerszámnyo-
mok alapján egyértelműen római korinak tartották. Minthogy azon-
ban 1627-ig, a robbantással történő jövesztés feltalálásáig a kö-
zépkor bányásza is csak ezeket a kéziszerszámokat használhatta,14 
a szerszámnyomok egyáltalán nem bizonyítják az illető bányatér-
ség római mivoltát. Sőt, országon belül is nagyon lassan terjedtek 
csak el az új bányászati kitermelési módszerek. Ezért aztán még a 
18. századból is maradtak jócskán hasonló kialakítású bányaterek. 

                                                           
13 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. 189. 222., 223. rajz; RÁKÓCZY 

1910. 723. 142., 143., 144. ábra. Rákóczy részlegesen idézi Téglás 
szövegét, és átvette rajzait is. Viszont kétségtelen, hogy mindkét lapos-
csákány, azaz irtókapa rajzát közli, míg Téglásnál csak az egyik talál-
ható.  

14 FALLER 1961. 422. 



 
 

9

Egy olyan bánya esetében, ahol a római korban, de később a kö-
zép- és az újkorban is létezett bányaművelés, még az sem datálná 
feltétlenül az ott előkerült szerszámokat, hogy a bányában találtak 
római mécsest. Hiszen a későbbi korok bányászata általában az el-
hagyott korábbi bányák nyomain, bányászati kifejezéssel élve, rom-
üregein indult el,15 s ez bizony a korábbi állapotok átalakítását, a 
leletek keveredését is jelentette. Dacia provincia kb. 170 éve után 
mintegy évezrednyi magyar uralom és bányászat következett. Eb-
ből talán érthető, hogy tovább nem vitt római bányászati térség ele-
ve nehezen maradhatott. Az ilyen bánya pedig inkább az újranyi-
tás, átalakítás időszakát tükrözi. Ezért nagyon óvatosan kell bánni a 
„római kori bánya” megjelölésekkel.16 Az első lépés ugyanis a há-
nyók átvizsgálása, majd az újranyitáskor a régi üregek bejárása volt, 
s már ennek során összeszedhették az esetleg ott maradt tárgyakat. 
Egyetlen lehetőségünk tehát a bányászszerszámok tipológiájának 
vizsgálata marad a kormeghatározás során. 
     Kezdjük talán a Téglás-féle bányászeszközök vizsgálatán. Négy 
darab eszközről van szó, de Téglás közülük kettőt, Rákóczy is csak 
hármat mutat be rajzon. Ezt a be nem mutatott darabot „kis véső-
nek” nevezi, ami Rákóczy szakszerűnek egyáltalán nem mondható 
szóhasználatában bányászéket vagy valóban véső formájú eszközt 
egyaránt jelenthet. A két irtókapaszerű lapos csákányt – Tégláshoz 
hasonlóan – bányászkapa megjelöléssel illeti. Ez teljesen helyte-
len, ugyanis a bányászkapa mindenképpen a laposkapák közé tar-
tozó eszköz, ami használati módját tekintve csakis vonókapának 
nevezhető. Arra szolgál, hogy a bányász a már lefejtett ércet ösz-
szehúzza vele, vagyis nem kitermelő, hanem egyértelműen rako-
dóeszközök.17 Erre az itt bemutatott csákányok bizonyosan nem 
voltak alkalmasak. G. Agricola ugyan azt írja, hogy a bányászok csá-
kánya abban különbözik a földművesekétől, hogy hegyes, míg ama-
zoké éles (9. kép),18 de a puhább földes ércet laposcsákánnyal is le-
                                                           
15 DELIUS 1773-1972. 137.§. 95. 
16 Pl. a ma már ausztriai Szentmargitbánya (németül Sankt Margarethen) 

és Császárkőbánya (németül Kaisersteinbruch) esetében. 
17 SZEMÁN 1997. 5-16. 
18 AGRICOLA 1556-1985. 72. sz. A. ábra. 
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hetett fejteni. Olyannyira, hogy Agricola metszetein is találunk ilyen 
eszközzel dolgozó bányászt (10. kép).19 Márpedig Gyaláron „lazán 
függő, hangos, omlós” volt az érc, mint azt a gyalári vasbányák 1754-
es leírásában olvashatjuk. Ez a leírás pedig a „nevezetesebb híre-
sebb és régibb” bányára vonatkozik, ami azonos a már említett Po-
liczer-üreggel.20 Érdemes megemlíteni, hogy Árpád-kori vaskohó-
ink egyike mellett, Kőszegfalván is előkerült hasonló eszköz.21 
     A szerszámokat Téglás22 Rákóczynál teljesebben bemutatott23 
eredeti rajzaival közlöm, mivel ezek forrásértékűek, és a méreteket 
is megtaláljuk rajtuk (11. a-b és 12. a-b kép24). Ezek a laposcsá-
kányok erős, vaskos fokkal és mindkét irányban hegyesen meg-
nyúlt köpűfallal készültek. Lapjuk ívesen hajlott, nyéllyukuk szög-
letes. Láthatóan úgy készítette az egykori kovács, hogy lyukasztó-
val átütötte a vasat, majd tágítóval megadta végső formáját. A ket-
téhajtott és elvékonyított sínvasból kialakított nyéllyuk technikája 
szóba sem jöhet esetükben. A nyéllyukak talán kisebbek az irtóka-
páknál szokásos méretnél, 2 x 3 illetve 2 x 2,5 cm-esek. Tekintve a 
szerszámok súlyát (0,96 kg), valamint a porhanyós vasércet, ez 
elegendő lehetett. Hosszuk 24,5 cm, illetve 27 cm. A harmadik 
szerszám egy hegyes bányászcsákány (13. a-b kép). Vaskos, erős 
testét csak kis mértékben hajlították. Foka erős, s a kiszélesedő, 
peremszerű végződés talán a kirózsásodást jelöli a rajzon. Nyél-
lyuka ugyancsak szögletes, és az előbbi szerszámoknál leírt mó-
don alakíthatták ki. A nyéllyuknál jelentősen kiszélesedik a szer-

                                                           
19 AGRICOLA 1556-1985. 185. sz. C. ábra. 
20 LATINÁK 1906. 4. 
21 NOVÁKI 1968. 75. 9a-b. kép. 
22 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. 189. 222., 223. rajz. 
23 RÁKÓCZY 1910. 723. 142., 143., 144. ábra 
24 A Rákóczynál szereplő rajzok erősen kicsinyített méretűek, de látható-

an gondos munkával, a tárgyak után közvetlenül készültek, s teljesen 
hitelesnek tekinthetőek. Ezek közül kettő azonos a Téglásnál már kö-
zölt rajzokkal, s feltehetően valamelyik Téglás-cikkből, vagy magától 
Téglástól kaphatta. Lehetséges, hogy egy bányamérnök rajzolta, mert 
az elő- és oldalnézeteket egymás mellé helyezte, és a méreteket is a 
korabeli műszaki rajzoknak megfelelően jelölték rajtuk. 
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szám teste, a köpűfalakat azonban egyik irányban sem nyújtották 
meg. A 2,8 x 3,5 cm nagyságú nyéllyuk elégséges lehetett a 3 kg 
súlyú csákány alkalmazásához. Gúlás, külön meredeken kiképzett 
hegye feltehetően nádolt. Kissé hajlított volta és viszonylag nagy 
nyéllyuka teszi valószínűvé, hogy elsősorban csákányként használ-
ták, és legfeljebb másodsorban ékként. Egyébként a két szerszám 
sokszor hasonlít egymáshoz, noha használati módjuk teljesen kü-
lönböző. 
     Keltezésükkor az ismert bányászszerszámokból kell kiindul-
nunk. Minthogy azonban bizonyosan római kori bányából szárma-
zó szerszám viszonylag kevés van, érdemes, sőt szükséges a me-
zőgazdasági vaseszközök körében is vizsgálódni. Müller Róbert 
nagy anyagot átfogó kataszterében a rajzban is ábrázolt darabok kö-
zül a 732., 1805., 1808. számúak a legjobb párhuzamai laposcsá-
kányainknak.25 Az erős, vaskos fokot jellegzetesen római korinak, 
a hegyes köpűnyúlványokat inkább népvándorlás-korinak tartja 
Müller, bár az utóbbiakról megjegyzi, hogy római kori eszközök-
nél is előfordulnak. Véleménye szerint a római kori és népvándor-
lás-kori szerszámokat nehéz különválasztani.26 Valóban, párhuza-
maink mindegyikénél megengedi a római kori datálást is. Különö-
sen a fejszék és dolabrák esetében gyakori a hegyes köpűnyúlvány 
alkalmazása. A dolabráknak, amiket ellentett élű csákánynak, bal-
takapának vagy csákánykapának is tekinthetünk, alighanem közük 
volt a bányászathoz is. A köpűnyúlványok datálásának nehézsége-
ihez, illetve a kutatók különböző megítélésének érzékeltetéséhez 
meg kell említenem, hogy előfordul 14. századi keltezésük is,27 va-
lamint azt a tényt, hogy 16. századi fegyvereink között a fokosbal-
ták és a harcicsákányok nagyobb részén megtaláljuk ezeket a he-
gyes oldalnyúlványokat.28 
     A hegyes bányászcsákány mind az ókorban, mind a középkor-
ban megtalálható típus. Ismerjük párhuzamait az Kr. e. 4-3. szá-
zadból Laurionból, az Kr. e. 3-1. századból Mazarronból (Spanyol-
                                                           
25 MÜLLER 1982. 
26 MÜLLER 1982. 459. 
27 TEMESVÁRY 1984. 127., ltsz.: R.82.86.1. 
28 KALMÁR 1971. 30., 36. 
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ország),29 a Kr. u. 1. századból Mendipből (Anglia), és a Kr. u. 1-
2. századból Linaresből.30 Linaresből ábrázoláson is előkerült (14. 
kép)31 ebből az időszakból. Az egyik bányász vállára támasztva vi-
szi hasonló csákányát. 
     A középkorból elég talán egy hivatkozás is a Freiburger Müns-
ter Schauinsland-Fenster nevű festett üvegablakára,32 hiszen ez az 
időszak jóval ismertebb. Érdekes, hogy a köztes érából, a népván-
dorláskorból nem ismerünk példát erre a szerszámtípusra, ami 
könnyen lehet az ilyen irányú kutatások hiányának következménye 
is. Párhuzamaink azonban egy tekintetben mind eltérnek a gyalári 
szerszámoktól, nyéllyukaik kerekek, esetleg oválisak, de semmi-
képpen sem szögletesek. Sőt, Müller egész anyaggyűjtésében csak 
egyetlen szögletes nyéllyukú darabot mutat be. Véleményem sze-
rint ez sem mezőgazdasági, hanem kőfejtő vagy kőfaragó-eszköz, 
ami nem áll messze a bányászeszközöktől.33 Müller egyébként ezt 
a tárgyat is középkorinak valószínűsíti, amivel teljesen egyetértek. 
Rupnik László34 római kori pannoniai vasszerszámok között szin-
tén nem talált szögletes nyéllyukú hitelesíthető darabokat. Az álta-
la citált egyetlen szögletes nyéllyukú kőfaragó-szerszám35 és ugyan-
csak egyetlen villakapa36 bizonytalan, és szerinte is inkább közép-
korinak minősíthető. A szögletes nyéllyukak tehát nem jellemző-
ek, sőt úgy tűnik, nem fordulnak elő a római kori szerszámokon. A 
középkori anyagban pedig, legalábbis bizonyos mértékig, bányá-
szati specialitásnak tekinthetjük. A bányászatot ebben az esetben a 
középkori felfogás szerint tágabban értelmezzük, azaz a kőfaragó-
szerszámokat is beleértjük a körbe. Ilyen szögletes nyéllyukakat lát-
hatunk G. Agricola 1556-ban kiadott De re metallica... c. művé-
nek bányászékeket és kalapácsokat bemutató metszetein (15., 16. 

                                                           
29 WILSDORF 1952. 17. t. 42. kép, 18. t. 43. kép 
30 History of Technology 1962-67, II. köt. 8-10. 8-9. ábra 
31 WINKELMANN 1958. 47. 20. kép 
32 WINKELMANN 1958. 94. 47. kép 
33 MÜLLER 1982. 1637. sz. 
34 RUPNIK 2014.   
35 RUPNIK 2014. 110. 
36 RUPNIK 2014. 192. 
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kép).37 Az antik időszakból közölt anyagban szögletes nyéllyukkal 
csak két thaszoszi bányászéket találtam a Kr. e. 5-3. századi datá-
lással.38 Az előző adatok tükrében ezeknek a leleteknek a datálását 
is meg kell kérdőjeleznünk, hiszen a bányászat a görög területeken 
is tovább folyhatott a középkorban. Persze a vizsgált szerszám-
anyag is messze van az igazán reprezentatív merítéstől, de minden-
képpen elgondolkodásra késztető. Mint ahogy a Téglás által római 
kori aranybányász-csákányként Dumbraváról (Zalatna melletti ci-
nóber-lelőhely) és Verespatakról közölt szerszámok (17. a-b kép)39 
kora is megkérdőjelezhető, hiszen ezeknek is egyértelműen szögle-
tes nyéllyukai vannak. A római vasércbányász-szerszámnak aposzt-
rofált teleki csákánynak ugyancsak szögletes nyéllyuka van, s a mel-
lette közölt fúróvéső olyan bányászati szerszám, ami még a közép-
kori eszközök között sem szerepel, hanem robbantólyukak készí-
tésére alkalmazták a 17-18. századtól (18. a-b kép).40 
     A keltezésnél figyelembe kell venni, hogy a római Dacia pro-
vincia keretén belül alighanem intenzívebb vasércbányászat folyt, 
mint az azt követő népvándorláskorban. Mivel a népvándorlás-ko-
ri vasércbányászatra vajmi kevés adatunk van, azon kívül, hogy lé-
teznie kellett, leghelyesebb a vasszükségletben ehhez az időszak-
hoz közelálló Árpád-kor adataiból kiindulni. Ezek az adatok pedig 
azt mutatják, hogy – bár néhány nagyobb centrum is kialakult –, 
az országban elszórtan olvasztottak kis mennyiségben vasat. A vas-
érc-lelőhelyet ugyan csak ritkán sikerült megtalálni, de valószínű, 
hogy a viszonylag kevés szükséges mennyiséget felszíni művelés-
sel, azaz külfejtéssel termelték ki. Mélyművelésű vasércbányát még 
a centrumok környékén sem találtak. Az itt-ott felfedezett horpa-
mezők, németül Pingenfeldek is csak legfeljebb 6-8 m mély göd-
röket rejtenek.41 Az a tény, hogy a vasérc-lelőhelyet csak ritkán ta-
lálják meg, önmagában is arra utal, hogy nem mélyművelésű bá-
nyákat használtak. Téglás szerint ezek a szerszámok egyértelműen 
                                                           
37 AGRICOLA 1556-1985. 69. 70. sz. ábra; 12-13. kép. 
38 WOLSDORF 1962. 16. t. 40., 41. ábr 
39 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. 168., 203., 205., 209. sz. képek.  
40 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. 187., 218., 219. sz. képek. 
41 GÖMÖRI – KISHÁZI 1985., 328.; SZEMÁN 1989. 413. 
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mélyművelésű, beomlott bányából kerültek elő. Nem ismerjük azon-
ban a pontos lelőkörülményeket, és feltehető, hogy Téglás mindezt 
elmondásból, és nem saját szemével történt ellenőrzés alapján írta 
le. Valójában a leletcsoport egysége sem teljesen bizonyos. Min-
dent összevetve a Téglás-féle három csákány esetében sem tartom 
valószínűnek a római korra történő datálást. 
     Lássuk ezek után a MNM tulajdonában levő bányászszerszá-
mokat.42 A két csákány azonos típusú, jellegzetes darab. A kovács 
úgy állította elő ezeket a szerszámokat, hogy a kerek köpűt a sín-
vas elvékonyításával, majd összehajtásával alakította ki, a sínvas 
két végét pedig tűzi hegesztéssel egybekalapálta, majd megformál-
ta a csőrszerűen hajlott és hegyes ágat. Bár a római korban is is-
merték a szerszámok sínvasból történő kétféle kialakítását, vagyis 
a Téglás-féle szerszámoknál leírt lyukasztott köpűs, illetve az előb-
bi összehajtásos módszert,43 a római szerszámoknál nem alkalmaz-
ták az egyenletes vastagságú „lemezes”, a foknál sem megvastagí-
tott köpűt. Ha a nyéllyuk penge felé eső részén látható is az össze-
hajtásos technika alkalmazása, a fokot akkor is megvastagították. 
Jól látható ez pl. a Müller-féle gyűjtés 421. számú darabján (19. 
kép). Egyetértek Müllerrel abban, hogy ez a köpűmegoldás fejszén, 
kapán és csákányon egyaránt a középkorban jelenik meg. A gya-
lári bányászcsákányok pontos párhuzamairól azt írja Müller, hogy 
„Magyarországon csak a török kori leletekből ismerjük, mégpe-
dig városok vagy városias települések területéről. Ezért joggal gon-
dolhatunk arra, hogy a későközépkorban, talán csak a 16. század-
ban megjelenő eszközöket ekkor még inkább csak a sáncolási mun-
káknál használták”.44 
     Nos, ami a mezőgazdasági szerepet illeti, teljesen egyetértek ez-
zel a megállapítással, s az is igaz, hogy főleg várakban, városok-
ban fordulnak elő. Említi még Nagy Emese vélekedését is, aki a 
könnyebb csákányokat kőfejtő-, a nehezebbeket pedig kőfaragó-
szerszámként határozta meg. Minthogy a kétágú, egyik végén he-

                                                           
42 Ezeket egyelőre a leltárkönyvnek megfelelően gyalárinak nevezem, s 

majd ismertetésük után járjuk körül, mennyire jogos gyalárinak tartani 
őket. 

43 MÜLLER 1982. 457. 
44 MÜLLER 1982. 467. 
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gyes, másik végén lapos csákányok többnyire nehezebbek az egy-
ágúaknál, ez az utóbbi meghatározás nagyjából azt jelenti, hogy az 
egyágúak a kőfejtők, míg a kétágúak a kőfaragó-csákányok. Ami a 
datálást illeti, Nagy Emese szerint ezek a „...szerszámok zömmel 
16. századiak, de minthogy az idők folyamán kevéssé változtak, 
lehetnek köztük korábbi eredetű, de későbbi feltöltésbe keveredett 
darabok is”.45 Feltétlenül foglalkoznom kell még egy tanulmány-
nyal – melyet Nagy Emese citált –, s amely a németországi Pel-
lenz római kori kőbányászatát és a rómainak tartott kőbányász-esz-
közöket is tárgyalja.46 Röder olyan elvékonyított és összehajtott sín-
vasból készült, lemezes köpűs szerszámokat ismertet, amelyek sem-
miképp sem lehetnek rómaiak. Közülük többnek a lemezes köpűje 
hátul egyenes, ami szintén középkori jellegzetesség, ezt Müller leg-
korábban a 13-14. sz. fordulójára datálja. Van a szerszámok között 
egy egyágú hegyes csákány is, ami közel áll a gyaláriakhoz. Kőpű-
je viszont csövesen megnyújtott lefelé, ami kutatásaim szerint még 
a 17. századra sem jellemző, csak a későbbiekben jelenik meg. 
Egy másik kétágú csákány lefelé megnyúlt köpűvel készült, egyik 
ága hegyes, a másik keskeny kapapengében végződik. Pontosan 
megegyezik azzal a típussal, amely Müller és Nagy szerint egy-
aránt a 16. században jelenik meg, s úgy tűnik, a bányászatban sem 
fordul elő korábban, így Röder keltezése nyilvánvalóan hibás. A 
római korban indított, de bizonyára a középkorban is művelt kő-
bánya szerszámanyaga is láthatóan kevert. Egyéb datálási lehető-
ség hiányában itt is csak a tipológia segíthet a szerszámok szétvá-
logatásában. 
     Az egyágú csákányok típusa a bányászatban alakult ki, és jóval 
később került csak át a mezőgazdasági eszközök körébe, hogy az-
után úgy a bányászatban, mint a mezőgazdaságban egészen a XX. 
századig szolgáljon folyamatosan. A bányászat alatt most elsősor-
ban az ércbányászatot értem, bár természetes, hogy a bányászat 
egyéb ágazatai közül a kő- és a vasércbányászatban is részben ilyen 
szerszámokra volt szükség a hasonló feladatok elvégzéséhez. A só-

                                                           
45 NAGY 1964. 137. 
46 RÖDER 1957. 232-235., 5-6. t. 
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bányászat teljesen más téma, és egészen eltérő szerszámokat is hasz-
nált. Minthogy más kamarához tartozott, valójában nem is nevez-
ték bányászatnak. A bányászatban, mely a kohászattal és a pénz-
veréssel alkotott egy vertikumot, az elsődleges a nemes- és a szí-
nesérc-bányászat volt, nem csak országos gazdasági jelentősége, 
hanem már az Árpád-korban szükségessé váló mélyművelés miatt 
is, hiszen a kőbányászat máig megmaradt a külszíni termelés mel-
lett. A nehezebb körülmények pedig egyszersmind gyorsabb tech-
nikai fejlődést is eredményeztek. Legkorábbi ábrázolásunk, ahol ez 
az egyágú bányászcsákány látható, a csehországi Německý Brod 
bányaváros városi pecsétje 1269-ből (20. kép).47 A csákány képe a 
két keresztbe fektetett hágófa – ami egyébként a földalatti bányá-
szatra utal – bal oldalán látható. Egy alig néhány évvel későbbi, 
1275-ös magyarországi okiratról, Selmecbánya bányaváros címe-
res pecsétjéről is ismerjük ezt a típusú csákányt!48 A pecsétnyomó 
(typarium) lehet régebbi is, mert az 1245. évi adománylevél (az 
ún. selmecbányai jog) II. fejezete világosan kimondja, hogy a ki-
rály bányászati jogát a bányamester adományozza a bányaváros 
pecsétje alatt.49 A csákányt a pajzs jobb felső sarkában láthatjuk (he-
raldikai értelemben), oly módon, hogy a pajzs felső szélét a nyél, 
oldalát a csákány feje, illetve ága képezi (21. kép). A pajzs bal fel-
ső sarkában, a csákánnyal azonos állásban bányászkapát figyelhe-
tünk meg. A nyelet ez esetben is a pajzs felső széle alkotja, míg a 
kapa háromszög-alakú vasa a vártorony mellé került. A pajzs alsó 
részében egy ékre ütő kalapács figyelhető meg, ami összhangban 
van azzal, hogy a selmeci jogkönyv négy alapvető bányászszerszá-
mot nevez meg, a bányászéket, a kalapácsot, a csákányt és a kapát 
(a magyar fordításba sajnos hiba csúszott, a Kratze ugyanis az ál-
talános német nyelvben valóban kaparót is jelent, de a bányászat-
ban a bányászkapa szakszerű elnevezése. Sz. A.).50  

                                                           
47 HÚSA 1967. 143. kép 
48 A legrégibb selmecbányai városi pecsét az MOL DL 923. sz. iraton ta-

lálható. NYÁRY 1886. 79. 
49 FALLER 1942. 491.  
50 KACHELMANN 1855. 189. újabban FUCHS 2009. 40. és 43.   
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     A 16. képen jól látható a selmecbányai pajzs felső szélének szer-
számnyelekkel történő megvastagítása, ami pusztán keretnek nem 
tekinthető, hiszen a pajzs többi szélén nem jelentkezik. Következő 
ábrázolásunk a németországi Welfesholz kápolnájának Nappian és 
Neuecke néven ismert faragványain található. Mindkét alaknál a mi 
csákánytípusunkat figyelhetjük meg, a lemezes köpű Neuecke-nél 
különösen jól látható (22. kép). A kőfaragványokat 1290-re kelte-
zik.51 A következő hazai pecsétábrázolás, ami pontosan mutatja be 
ezt a csákánytípust, Felsőbánya pecsétje. Korát Szmik Antal 1347-re 
valószínűsíti, de mindenképpen Anjou-korinak tartja.52 Ebből a kor-
ból azonban már ismerünk biztosan datálható tárgyat is típusunkra. 
A budai vár feltárásának során az északkeleti torony (F) 5-6. réte-
gében Anjou-kori, jól datálható többek közt zöldmázas, Anjou-címe-
res kályhacsempés leletanyag került elő. A kályhák eredetileg a Nagy 
Lajos-korabeli palotát díszíthették, és bontásuk a Zsigmond uralko-
dásának elején megkezdődő építkezéseket vezethette be. Az alattuk 
levő 7. rétegben, amely erősen homokos, különben leletszegény kul-
túrréteg volt, egy ép kőfejtőcsákány feküdt. A sztratigráfiából követ-
kezően a szerszám Anjou-kori, vagy esetleg még annál is régebbi le-
het. Lemezes köpűs, a sínvas összehajtásával kialakított, a gyalári 
csákányok típusával teljesen megegyező darab, hosszúsága 30 cm. 
Az ásatás vezetője Holl Imre volt (23. kép).53 
    Ez a csákánytípus tehát a bányászatban a 13. századtól adatolha-
tó, s megjelenése Nyugat- és Közép-Európában nagyjából egyidő-
ben történt. Nálunk a 16. században bekerült a mezőgazdasági vas-
eszközök közé is, bár valószínű, hogy még egy ideig inkább csak 
sáncolásra használták. Müller utal arra, hogy Nyugat-Európában ko-
rábban is alkalmazták a mezőgazdaságban.54 Ez azonban semmi-
képpen sem lehetett általános, mert Agricola a De re metallicában 
a következőképpen írja le a bányászcsákányt: 

                                                           
51 WINKELMANN 1958. 21. 5. kép 
52 SZMIK 1906. 12. 
53 GEREVICH 1966. 54-56. 74. kép. Néhai Holl Imrének köszönöm szí-

ves tájékoztatását, ami annál is fontosabb volt, mivel a hivatkozható 
közlés nagyon szűkszavú.  

54 MÜLLER 1982. 467. 266. jegyz. 
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     „A bányászok csákánya különbözik a földművesétől, mert eme-
zeké elől széles és éles, amazoké hegyes. Ezzel a szerszámmal a 
földes, nem nagyon kemény telért vágják.” (9. kép).55 A gyalári bá-
nyászeszközök közül eddig egyedül a kapáról adott hírt a régebbi 
irodalom. Magam részletesen foglalkoztam vele, annak kapcsán, 
hogy egyes szakírók kételkedtek a kapa bányabeli használatában.56 
Ezért itt csak röviden írok róla. A Kecskés-Pető szerzőpáros a lelő-
hely (Somogy megye) és a keltezés (római kor) alapján egyaránt el-
fogadhatatlan megállapításával57 szemben Müller késő-középkori 
datálását helyeslem, míg a lelőhellyel kapcsolatban csak annyit ér-
demes megjegyezni, hogy az MNM leltárkönyvének bejegyzése egy-
értelműen Gyalárt nevezi meg.58 Ezt a kapát persze nem a mező-
gazdaságban, hanem az ércbányászatban használták. 
     Első ábrázolása ennek a bányászeszköznek hazánkban a már em-
lített selmecbányai pecsét. Érdemes rámutatni, hogy az ugyancsak 
szóba hozott německý brodi és selmecbányai pecséten egyaránt ezt 
az ún. hegyes kapát figyelhetjük meg. Agricola ugyancsak hasonló 
kapát mutat be, s leírásából az is kiderül, hogy mennyire jogosan vet-
te fel ezt a bányászeszközt Müller a mezőgazdasági vaseszközök kö-
zé is: ,,A bányakapa és a bányaásó nem különbözik a közönséges-
től (azaz a mezőgazdaságitól – magyarázat tőlem, Sz. A). Az első-
vel a földet és kavicsot kotorják össze, a másodikkal a szállítóedé-
nyeket rakják meg.” (9. kép).59  
     Ami a feszítővasat illeti, keveset lehet róla mondani. Nem az a 
probléma, hogy törött, és ezért nehéz besorolni, hanem feszítővas 
nagyon ritkán kerül elő bármilyen lelőhelyről, s bányából nyilván 
ennél is kevesebb. Csak egyet ismerek, Pellenzből.60 Ez a darab nem 
látszik töröttnek, de a kevert római és középkori leletek között kel-
tezése teljesen bizonytalan. Elméletileg úgy a római, mint a kö-
zépkorban létezhetett. Különböző fajtáit ismét csak Agricola mutat-

                                                           
55 AGRICOLA 1556-1985. 171. 72. sz. ábra 
56 SZEMÁN 1997. 5-16. 
57 KECSKES-PETO 1974. 2. kép C. és Adattár 32. 
58 MÜLLER 1982. 254. 1153. sz. 
59 AGRICOLA 1556-1985. 171. 72. ábra B. 
60 RÖDER 1957. 5. t. 
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ja be (24. kép):61 „Vasrúd kétféle van. Mindkettő alul élezett, de az 
egyik gömbölyű. Ezzel a vízzel telt aknát ütik át, hogyha a táró oda-
ér. A másik rúd széles. Ezzel a tűz erejével meglazított kőzetet fe-
szítik az akna fenekére, ha a bontórúd nem bizonyul elégségesnek. 
A bányászok bontórúdja olyan, mint a hajósoké: a fején megvasalt 
hosszú vasrúd.”62 A mi feszítővasunk igazában egyik darabbal sem 
egyezik teljesen, de talán a B-vel jelölt lapos típushoz hasonlít leg-
inkább.  
     A jellegzetesen hosszú, keskeny bányászkalapács (Schlägel) ar-
ra szolgált, hogy a bányászékre üssenek vele. Tipikus középkori 
szerszám, az antik korszakból nem ismerünk hasonlót. Agricola a 
már említett ábráján mutatja be a bányászkalapácsokat (16. kép), 
amik közül a legkisebbel (A) azonosítható a gyalári darab. 
     Hátra vannak még a különböző típusú ékek. Közülük teljesen 
különálló fajta az Agricolánál nagy bányaéknek nevezett darab. En-
nek nincs nyéllyuka, és nem gúla alakú hegyben, hanem élben vég-
ződik. Hasonló darabok jóval nagyobb méretben is ismertek. Úgy 
használták, hogy kétkezes bányászkalapáccsal sorban többet ütöt-
tek le a kőzetbe, s így egy nagy darabot  választottak le abból. Ez a 
módszer hasonlít ahhoz, amikor a kőbányákban nagyobb kőtöm-
böket termelnek ki. A többi a nyeles bányászékek közé tartozik. 
Ezek közül az egyik kicsit nagyobb, mint a szokásos méret, mégis 
bizonyos, hogy nem csákányként használták. Érdemes összehason-
lítani a Téglás-féle hegyes bányászcsákánnyal. Ez teljesen egyenes, 
az kissé görbül, a szögletes nyéllyuk ezen jóval kisebb, mint azon. 
Ez utóbbi nagyon lényeges, mert a csákány esetében szilárdan, erős 
nyélre van szükség, míg a bányászékek jellegzetessége, hogy a nye-
let csak lazán tűzték a nyéllyukba, és viszonylag könnyű volt ma-
ga a nyél is. Ezeket a szerszámokat ugyanis mindig úgy használ-
ták, hogy hegyüket a megfelelő ponthoz illesztették, majd fokukra 
rávertek a már ismertetett félkezes bányászkalapáccsal. Így ha szük-

                                                           
61 AGRICOLA 1556-1985. 171. 71. ábra 
62 Agricola szövege ezen a ponton kissé ellentmondásos. Talán korabeli 

nyomdahibáról van szó, mert a vas megvasalásának nyilván semmi 
értelme. 
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séges volt, hogy a nyéllyuknál mélyebbre üssék be a bányászéket, 
úgy elég volt kihúzni belőle a nyelet. A bányászékek hegyét általá-
nosan nádolták, s minthogy könnyen kicsorbultak, illetve letörött a 
hegyük, gyakran újrahegyezték őket; fokuk pedig a bányászkala-
pács ütéseitől gyorsan kirózsásodott, aminek következtében hamar 
elkopott. Ennek köszönhető, hogy a gyalári bányászékek között – ki-
véve az eleve nagyobb méretű darabot – a 15 cm hosszúságútól a 8,1 
cm hosszúságúig terjedő méretűek szerepelnek. Datálásuk önma-
gában nehéz, mert – a már említett – thaszoszi bányászékek (Kr. e. 
5-3. század) és az Agricola által leírt (16. század közepe) darabok 
alapjában véve megegyezőek (15. kép).63 Mint arról már írtam, úgy 
tűnik, a római korban nem alkalmazták a szögletes nyéllyukakat, ez-
ért részünkről, némi fenntartással ugyan, de középkorinak–kora-új-
korinak tartjuk őket. Így tehát a bányászékek sem tekinthetők római 
korinak. 
     Az MNM tulajdonában levő erdélyi bányászeszközök esetében 
tehát bizonyos, hogy sem egészében, sem egyes darabok esetében 
nem római kori bányászat emlékei. Feltehető, hogy egy helyről, 
vagy még inkább egy hajdani táróból kerültek elő, bár nem feltét-
lenül egy bányász szerszámkészletéről van szó. A két csákány ön-
magában több munkást feltételez. Nyilván valamilyen rendkívüli 
esemény miatt maradtak lenn a bányában. A nagyon kopott bá-
nyászékek általános leletei a valamilyen módon újranyitott közép-
kori–kora-újkori bányarészleteknek. Ezeket ugyanis, miután tönk-
rementek, már nem volt érdemes a felszínre vinni. Az is igaz, hogy 
a bányászok a gyorsan kopó bányászékekből egyszerre többet is 
vittek magukkal a munkába. Másképp állunk azonban az épebb bá-
nyászékekkel, illetve a többi szerszámmal. Ezeket bizonyára vala-
mi váratlan esemény miatt hagyták a bányában. Datálásuk elviek-
ben a 13. század második felétől a 18. század első feléig lehetséges. 
Erdélyben azonban inkább a 15. századot tekinthetjük kezdő idő-
pontnak. Állapotuk és az erdélyi bányászati viszonyok tekintetbe vé-

                                                           
63 WILSDORF 1952. 16. t. 40-41. kép, ill. AGRICOLA 1556-1985. 69. 
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telével azonban e tág időhatároknak inkább a második felére, végé-
re tehetők.  
     Bizonyos, hogy a leletek még a robbantásos jövesztés előtti idő-
szakból származnak, mivel nincs közöttük ehhez a korszakhoz tar-
tozó eszköz, illetve sok kopott, tehát ténylegesen használt bányász-
ék tartozik a lelethez. Márpedig a robbantásos technikával a kemé-
nyebb kőzetek ékkel-kalapáccsal történő fáradságos megmunkálá-
sát váltották fel. Bár Selmecbányán 1627-ben feltalálták a robban-
tásos jövesztést, ez a módszer Nagybányán is csak a 18. században 
terjedt el, addig a tűzvetést alkalmazták. Sőt, Delius még 1773-ban 
megjelent munkájában is azt írja,64 hogy „Felsőbánya az a hely, ahol 
a tűzzel való jövesztést ma is eredménnyel alkalmazzák.” Márpe-
dig a szatmári bányászat technikailag inkább fejlettebb volt az er-
délyinél, mint elmaradottabb. A későbbiekben ugyan továbbra is 
használták ezeket a szerszámokat, de sokkal kisebb tere nyílt az ék–
kalapács-munkának. Inkább csak a robbantás eredményének kiiga-
zítására, esetleg egyes kőzetminták vételére vált szükségessé. A fú-
róvésők – melyeket a robbantólyukak elkészítésénél alkalmaztak – 
használatával más típusú kalapácsok jelentek meg. Így a 16-17. szá-
zadra valószínűsíthetjük, sőt esetleg még a 18. század első felét sem 
zárhatjuk ki az erdélyi vas bányászszerszámok használatának idő-
intervallumából.  
     A leletegyüttes valószínűleg egykorú, előkerülésének időpont-
jára nincs adat. A leltárkartonon a „Markuptól” bejegyzés olvasha-
tó, vagyis egy ilyen vezetéknevű személytől kerültek a szerszámok 
ajándékozás vagy vásárlás útján az MNM-be. Talán Markup Ferenc-
ről, a gyalári vasércbányák egykori főmérnökéről van szó, akinek 
az egyik munkáját fel is használtuk ebben az írásban. Szakíróként 
egy 1897-es cikkel már Kuun Géza is hivatkozott rá előszavában,65 
s több Hunyadi-emlékművet is ő készíttetett a millennium alkal-
mából.66 Tehát 1896-ban már tekintélyes főmérnök volt, így aligha 
érhette meg a beadás idejét, 1943-at. Létezett azonban egy fiata-

                                                           
64 DELIUS, 1773-1972. 122. 205. §. 
65 KUUN – TORMA – TÉGLÁS 1902. XII. 
66 Az erdélyi Zajkányban és Vulkánban. 
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labb, azonos nevű bányamérnök, alkalmasint a fia, akit 1914-ben 
neveztek ki havidíjas hivatalnokká.67 Ismerünk továbbá egy Mar-
kup Béla nevű szobrászt,68 aki szintén ehhez a családhoz tartozott. 
Mind számításba jöhetnek, de talán az idősebb Markup Ferenc aján-
dékáról van szó, hasonlóan a Téglás által idézettekhez. 
     Vizsgáljuk meg azonban, mennyire tarthatjuk valósnak a gya-
lári vasbányászathoz való kötődésüket? Amint arról már szó volt, 
legkésőbb a 15. században nagy valószínűséggel újranyitották a 
gyalári vasbányát. Az első fennmaradt térkép a bányáról 1778-ból 
származik. Ezt – meglehetősen gyatra minőségben – Latinák kö-
zölte. Annyi érzékelhető rajta, ahogy azt le is írja, hogy földalatti 
bányát, Latinák és Papp szóhasználatával élve, belműveletet mu-
tat. Téglás és Hollósvári már a római korban is salakhányókat, 
külfejtéseket és belműveleteket említ. Papp is ezt teszi Hollósvári-
ra hivatkozva. Téglás következetesen földalatti bányákra hivatko-
zik lelőhelyként, időnként konkrét megnevezéssel (a teleki vas-
szerszámokat „szűk aknavájatban” találták, Gyaláron pedig láten-
sen „a bányaomlás eltemette”, bár a pontosabb leírásaiban mindig 
valamelyik bányamérnök ajándékaként említi ezeket a szerszámo-
kat).69 Ebből az következik, hogy ő nem volt jelen az előkerülés-
kor, tehát a lelőkörülményekről is legfeljebb annyit tudott, ameny-
nyit neki elmondtak róla. Így nem meglepő, ha a római mécsese-
ket mindig együtt emlegetik a középkori-koraújkori szerszámok-
kal. A belműveleteket, azaz a földalatti bányászatot az elődök La-
tinák szerint a vasércet fedő tetemes mész- és palarétegek miatt ré-
szesítették előnyben. Az első latin nyelvű leírás 1754-ből szárma-
zik, s ennek magyar fordítását közölte Latinák. Két üregről van ben-
ne szó, melyek közül az egyik régebbi, ez a Polica-üreg. Korára 
nincs adat, benne az érc „lazán függő, hangos, omlós”. A másik, a 
Borbála-üreg sokkal újabb, nagy reményeket fűztek hozzá, és je-

                                                           
67 A Bánya (hetilap) 9. évf. 1914. jún. 14. 4. 
68 1873-1945 közt élt és alkotott, többek között selmeci bányászprofesz-

szorok szobrait is elkészítette. 
69 A Teleken előkerültek Baucholzer Károly bányaigazgató ajándékából 

származtak (179.), a Gyalárról valók a már akkor néhai Filtsch Károly 
bányatanácsos útján jutott Tégláshoz, és tőle a dévai múzeumba.  
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lentékeny költségbe került a kialakítása. Földalatti ürege ekkor már 
több mint 200 lépés (azaz nincs messze a 80 m-től – Sz. A.). Ezek-
ből a kincstári bányákból látják el a vasműveket, a kitermelést 12 
jobbágycsalád végzi. A harmadik üreg a Bánffy-család birtokában 
van. Az első térkép 1778-ból való, s abban a Polica-üreg 66x85 m 
szintesen és 19 m magas, míg a Bánffy-üreg 57 x 64 m-es és 28 m 
magas.70 A fejtést Latinák pillérfejtésnek nevezi, ami azt jelenti, 
hogy a nagyobb üreg főtéjét a bányában meghagyott pillérek tar-
tották. Ez szokásos volt már a középkori nemesérc-bányákban is, 
ha az érc kifejlése lencsés vagy tömzsös típusú volt, és a tárókkal el-
érték az ércet, csakhogy nem ekkora méretekben. A Borbála-üreg 
kialakításához bizonyosan nem csak a 12 bányászcsaládot alkalmaz-
ták, mert ennyi ember aligha tudta volna előkészíteni ezt a fejtést, 
amit a nagy költségre való utalás megerősít. Sőt, az is teljesen ki-
zárt, hogy a 12 család munkája elégséges lett volna a földalatti mű-
veletek fenntartására, ami ráadásul komoly szakismereteket is igé-
nyelt. A bányászat korabeli technikáit figyelembe véve ezek a ki-
jelentések egyáltalán nem hihetőek. Megfontolandó, hogy a nagy 
üregeket, az ún. kamrákat a sóbányászatban is csak a 18. századtól 
kezdték alkalmazni. A bánya azonban soha sem feküdt túl mélyen 
a felszíntől, ezért tudták a 19. század második felében külszíni fej-
téssel művelni.  
     A vasércbányák a középkorban, de még a kora-újkorban is alap-
vetően külszíni bányák voltak, s bizonyára így volt ez a római kor-
ban is. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert a vas nem volt olyan 
értékes anyag, hogy a kitermelése feltétlenül el tudta volna viselni 
egy földalatti bánya működtetésének a költségeit. Nem véletlen, 
hogy felvidéki, eredetileg is vasbányászatra alapozott bányaváros-
aink címereibe jelképként a vaskohászat eszközei, azaz kovácsszer-
számok kerültek be. Pedig ezek a városok, Csetnek, Merény, Nagy-
rőce és Jolsva középkori–kora-újkori vastermelésünk legjelesebb 
helyei voltak. Az ék-kalapács bányászjelvény csak a 18. század-
ban, annak is inkább a második felében, végén került be a címe-
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rükbe.71 Mindemellett azonban már a 15-16. században is voltak 
földalatti vasércbányák, amire Péch Antal már 1509-ből hoz ada-
tot,72 ahol egy vasércbánya alsó táróját említi, vagyis feltehetően 
földalatti bányára utal. Péch a későbbiekben újra és újra említ 
vasércbányákat hivatkozott munkájában, Köleséri Sámuel pedig 
1717-ben megjelent könyvében az érc vállon történő kiszállításá-
nak leírásakor példaként említ egy másik erdélyi vasérc-előfordu-
lást, a torockóit, ahol „mindmáig szokásban van az ilyesmi”.73 Már-
pedig Köleséri bizonyosan a régebbi, legalábbis a 17. századi bá-
nyászatra utal vissza. Így el kell fogadnunk, hogy valamiféle föld-
alatti bányászat létezhetett Gyaláron is, talán már a 15. századtól, 
de a 17.-től bizonyára.  
     A jó minőségű vasérc nem tartozik a kemény kőzetek közé. 
Mint arról fentebb szó esett, „lazán függő, hangos, omlós” volt az 
érc.18 Ennek kitermeléséhez semmi szükség nem volt a bányászék-
re, kalapácsra és feszítővasra, mert ezek a nemesérc-bányászatban 
megszokott kemény, kvarcos telérek fejtésének a szerszámai. Rá-
adásul ritkább és speciálisabb darabok is akadnak a szerszámkész-
letben. Ezekről G. Agricola a következőképp nyilatkozik: Nagyobb 
bányászék (6. sz. 6. a-b kép) – amit a magyar nyelvű Agricola 
fordítás hibásan réselőcsákánynak vagy fenékcsákánynak fordított, 
pedig a nyéllyuk kis méretei egyértelművé teszik ék mivoltát – 
„Ezzel a legkeményebb teléreket is úgy hasítják, hogy azok dara-
bokra esnek szét.” (15. kép B, C),74 tehát a kemény kőzethez való. 
A nagy bányaék (4. sz. 4. a-b kép), „Ezzel a keményebb teléreket 
repesztik.” (15. kép D, E).75 Ez utóbbihoz még vonatkozik a követ-
kező szövegrész: „…a keményebb és legkeményebb fedőkőzetet 
rendszerint erősebb vasszerszámmal, éspedig a szerszámok negye-
dik fajtájával, a nagy ékkel szokták munkába venni.” 
     A bemutatott szerszámok tehát kétségtelenül a földalatti bányá-
szat és a kemény kvarcos kőzet termelésének az eszközei, míg a 
                                                           
71 SZEMÁN 1996. 335-337. 
72 PÉCH 1884. 95. 
73 KÖLESÉRI 1717-2015. 58. 
74 AGRICOLA 1556-1985. 169. 69. ábra B, C. 
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Téglás-féle lapos csákányok éppen az ilyen típusú vasércek fejté-
séhez való szerszámok voltak. Az MNM szerszámai esetében in-
kább az arany-ezüst-, esetleg a rézbányászat jöhet szóba. Ezért is 
vált eredetileg a keresztbe helyezett ék-kalapács a nemesérc-bá-
nyászat szimbólumává. A lelet előkerülhetett akár Hunyad megye 
sok nemesérc-bányájának valamelyikéből is.  
     Nem lehetetlen azonban, hogy mégis gyaláriak vagy környék-
beliek, de ezüstbányából kerültek elő. Papp Károly azt írja, hogy a 
gyalári barnavasérc-tömeg tulajdonképpen vaskalap, mely a mély-
ség felé hirtelen megvékonyodva pátvaskőbe megy át.76 A vaska-
lapról pedig ezt írja Kacskovics Lajos, az egyik legrégibb magyar 
nyelvű szakírónk: „Némely erek s rostok mindjárt a színföld alatt 
kezdenek nemesedni, s az ércek mindjárt a fű alatt feküsznek. Má-
sok ellenben csak bizonyos mélységben ércesek (erzhaltig), a sza-
badon egyedül üres kvarccal, jegezettel (spáttal), közagyaggal 
(Thon), iszapfölddel (Lette) s egyéb hasonló érnemmel harapoznak 
ki; gyakran kövecses mágnes vasával is (Eisenstein, ferrum mag-
netes glareosum), vasszénnel (Eisenbrand). Ez utolsó gyakran tör-
ténik, s innen eredt ama régi bányász közmondás: »Nem jó bánya-
mű, ha nincs vaskalapja«. (Es ist kein Bergwerk nie so gut, es hat 
denn einen eisernen Hut.)” Modern megfogalmazásban: vaskalap 
= oxidációs zóna, többnyire vasdúsulással.77 Liszkay Gusztáv pe-
dig a következőket mondja: „…a vaskalapok. Ezek a kénnek fém 
összeköttetéseiből származván, a vasérczben nemes fémet nem visz-
nek, csak a vasércz alatt szokott a nemes fém feltáratni”.78 Papp 
Károly Gyalárral kapcsolatban ugyan nem emlékszik meg ilyen 
jelenségről, bár nem lehetetlen, hogy a környék valamelyik vas-
érc-lelőhelyéhez is kapcsolódott felszínközeli nemesérc-előfordu-
lás, mint akár a borsodi Rudabányán. Valószínűbb azonban, hogy 

                                                           
76 PAPP KÁROLY 1915. 396. 
77 KACSKOVICS 1831-32–2005. 23. §. 
78 LISZKAY 1878. 43. 
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a megye északi részén, Csertés, Herzegány, Tresztia, Ruda79 stb. 
körzetében kerültek elő az erdélyi vas bányászszerszámok. 

 
Összefoglalás 

 
     Noha a daciai római kori arany-ezüst és vasbányászat egyér-
telműen bizonyított tény, a bányászszerszámok tekintetében egyet-
len leletcsoportról sem lehet bizonyosan azt állítani, hogy római 
koriak volnának. Ennek okai szerteágazóak: a római korinak vélt 
föld alatti bányatérségek feltárása a 19. század második felében és 
a 20. század elején történt, mivel a modern bányászat és kohászat 
ekkor érte el azt a szintet, hogy a kevésbé dús érceket is fel tudja 
dolgozni és nagy mennyiségben letermelni; a leleteket egyetlen 
esetben sem szakember jelenlétében gyűjtötték be, így azok hiteles 
feljegyzése sem történt meg; a bányákban – mint az máig általános 
– csak ritkán került elő korhatározó értékű tárgy, s a leletek keve-
redtek a felszíniekkel; a kéziszerszámokkal kialakított földalatti 
bányatérségek korát a robbantásos jövesztés használatáig egyelőre 
nem lehet biztosan keltezni. A római korból fennmaradó bányatér-
ség valószínűsége nagyon csekély, és máig nem tudja senki meg-
különböztetni a közép- és koraújkoriaktól. Ez utóbbi bizonytalan-
ság nem kis részben a bányászat azon gyakorlatából fakad, hogy 
az újabb időszakok fejlettebb technikai szintje miatt a régibb ko-
rok meddőhányóit és feltárt lelőhelyeit újra és újra érdemes volt 
átdolgozni, hiszen egyre kisebb érctartalmú kőzetek váltak mű-
revalóvá. Ily módon az ércbányászat saját maga pusztította el em-
lékeinek jelentős részét, a római koriakat valószínűleg már a kö-
zép- és újkorban.  
     Csakis a tipológia jelenthet elkülönítési lehetőséget az előkerült 
régi bányászszerszámok korának meghatározásában. Sajnos minél 
régibb anyagról van szó, az előbbiek okán annál kevesebb az eta-
lonnak tekinthető darab. A bemutatott szerszámok közül többek kö-

                                                           
79 A Ruda név önmagában is korai magyar vasbányászatra utal, noha az 

utóbbi évszázadokban aranybányaként ismerjük. Lásd még a 11. sz. 
jegyzetet. 
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zött a csákányok, a kalapács és általában a szögletes nyéllyuk al-
kalmazása egyáltalán nem teszi lehetővé a római kori datálást. Így 
a cikkben ismertetett tipológia alapján a MNM gyaláriként belel-
tározott bányászszerszám-anyaga egyértelműen a középkorra, ko-
ra-újkorra keltezhető. Ez a szerszámcsoport a kemény kőzetek fej-
tésére szolgáló típusokat képviseli, ami egyértelművé teszi, hogy 
földalatti bányában dolgoztak vele. A gyalári vasérc, és általában 
az ebben a korban használt vasércek csak közepesen kemény kő-
zetnek tekinthetők, a vizsgálat tárgyát képező szerszámokat ezért 
vasérc fejtésére nem használhatták; arra a Dévára került laposcsá-
kányok voltak a megfelelőek. A korszak és Hunyad megye bányá-
szati viszonyait figyelembe véve valószínűleg nemesércek, azaz 
arany és ezüst termelésében volt szerepük. Gyaláron legfeljebb va-
lamely keményebb mellékkőzetben, táró vagy akna hajtására al-
kalmazhatták ezeket, aminek kevés a valószínűsége.   
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