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Egy XVIII. századi magyar vasolvasztó-kemence

1
 

 

DR. VASTASGH GÁBOR 
 
 

     Ismeretesek a kohászat történetével foglalkozó szakember előtt 
azok a részletes adatok, amelyeket főleg német és osztrák szerzők 
az ottani régi vaskohászatról közzétesznek. Nemcsak a XVIII. szá-
zad kohászatáról, hanem vissza, az 1600-as évekig néha meglepő 
részletességű ismertetések látnak napvilágot, amelyek a kemen-
cék méreteire, a különböző kohászati folyamatokra, a munkaviszo-
nyokra, a termelt áruk értékesítésére stb. vonatkoznak. Elég, ha itt 
csak általánosságban utalunk a vaskohászat történetét tárgyaló, rep-
rezentatív művekre (Beck, Johannsen); de sok érdekes közlemény 
jelent meg e tárgykörből az utóbbi évtizedek szakfolyóirat-irodal-
mában is. 
     Sajnos a magyar viszonyokra, főleg ami a metallurgiai folya-
matot illeti, alig rendelkezünk ilyen közleményekkel. Ennek oka 
nem kutatóinkban rejlik. Az amúgy sem túlságosan bő levéltári 
anyagunk a termelési adatokon túl alig tartalmaz használható ada-
tokat, hiszen az egykori feljegyzések az alkalmazott metallurgiai 
folyamatot adottnak és ismertnek veszik. Nem ezen a helyen kell 
tárgyalni, hogy mi minden okozta, hogy a levéltári anyagunk hiá-
nyos. De meg kell említeni, hogy a külföldi kutatóknak rendelke-
zésre álló adatok, főleg a metallurgiai folyamatokra vonatkozók, 
nagyrészt neves műszaki írók munkáiból erednek, akik, mint Swe-

                                                
1 A tanulmány eredetileg a Kohászati Lapok 1961. évi 10. számának 473-

475. oldalán jelent meg. Ez az írás kimaradt a szerző Tanulmányok a 
kohászat magyarországi történetéből (Rudabánya, 2007) című gyűjte-
ményes kötetéből, ezért indokoltnak véltük e helyen történő újraközlé-
sét. A szövegben csak a nyilvánvaló hibákat javítottuk ki. 
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denborg, Réaumur, Jars stb. kiterjedt utazásokkal ismerték meg és 
írták le koruk vasipari műveleteit. Magyarországon az említettek 
nem jártak. 
     A Magyarországra vonatkozó addigi ismereteinket kitűnően 
foglalta össze, részletek közlésével is Edvi Illés Aladár [1]. Hun-
falvy közöl Volny József tollából származó, a megszokott szűksza-
vúságnál részletesebb leírást [2] a XIX. század első harmadában is 
még használt tótkemencékről, és kevésbé részletesen a nyersvas 
frissítéséről is. 
     Az utóbbi években Magyarországon is örvendetesen megélén-
kült a kohászattörténeti kutatás, amit a Kohászati Történeti Bizott-
ság irányít, a lehetőséghez képest felkutatott a termelésre, a mun-
kaviszonyokra és kisebb részben az eljárásokra vonatkozó adato-
kat. Így az újmassai olvasztóról Schleicher [3], az ómassai és az 
újmassai olvasztókról és a hámori hámorról Soós [4], a kislődi 
vasolvasztóról Schleicher [5], a szokolyahutai olvasztóról és há-
morról Vastagh [7] írtak. Ezek az adatok a XVIII. század második 
felében működött vasgyárakra vonatkoznak. A XVIII. század ele-
jén dolgozott felsőmagyarországi vasolvasztókról és hámorokról 
Heckenast [8] tett érdekes közléseket. 
     Jelen sorokat további szerény adaléknak szánom a magyar ko-
hászat történetéhez, főleg a termelési viszonyok megismeréséhez. 
Szerencsés körülmény folytán ugyanis hazánk vasiparában a XIX. 
században jelentősebb szerepet játszó gömörmegyei gombaszögi 
vasolvasztó és -hámor 1770-beli állapotáról némi leírás maradt fenn. 
A gombaszögi vasművet ugyanis ebben az évbe vásárolta meg Es-
terházy Miklós Polcz vasgyárostól (ferricusor). Ebből az alkalom-
ból az uradalom neves inspectora, Erney Lázár egy, az akkori vi-
szonyokhoz képest részletes, latin nyelvű leírást készített a vasmű-
ről (malleatura).  
     A leírás szerint Gombaszögön két olvasztókemence (fornaces 
minerae liquefactoriae) volt, amelyekhez négy darab, összesen két 
vízikerékkel működtetett fújtató, valamint „minden szükségelt szer-
szám” tartozott. Az olvasztók egy fából készült, 8,5 x 3 öles épü-
letben voltak elhelyezve. Közelükben volt az ércpörkölő kemence 
(fornax exustoria, ubi lapides exuruntur). Ennek méretét 6 x 4 öles-



 

 

14

nek mondja, tehát ez inkább egy pörkölőpáholy volt. Bár az is le-
het, hogy ez talán az épület mérete, amiben valamilyen pörkölő-
pest állott; erre vallana, hogy az is zsindelytetővel volt fedve. Köz-
vetlenül a kemencék közelében állott az 1200 szekérrakomány be-
fogadóképességű faszénpajta. 
     Távolabb ismét két olvasztókemence és egy pörkölőkemence ál-
lott, az előbbiekhez mindenben hasonlóak; a faszénpajtájuk befo-
gadóképessége 900 szekérrakomány volt.  
     Ezután következik a hámor (malleus vulgo Strek Hammer), mely 
egy 11,25 x 4 öles kőépületben van. Van benne két „hatalmas” ka-
lapács (ingens malleus) és minden kalapácshoz egy tűzhely (cami-
nus) két fúvóval. 
     A feldolgozott ércek főleg az uradalom ochtinai (Csetnek mel-
lett) és sebespataki bányáiból származtak; de vásároltak is ércet 
Rudnáról és Újfaluról. Az érceket előbb a két kemencében pörköl-
ték, majd a négy olvasztóban megolvasztották, végül a két kala-
pács segítségével eladható kovácsoltvas készáruvá (ferrum duc-
tum) alakították.  
     A heti termelés 100 mázsa (1 bécsi mázsa = 56 kg) vas, ami évi 
40 munkahetet számítva, évi 4000 mázsa vas termelését jelenti. 
Ennek a mennyiségnek a termeléséhez szükség van 10.640 core-
tus, azaz 5320 pozsonyi mérő (á 62,5 l) ércre. Szükség van továb-
bá hetenként 60 szekér faszénre, ami a 40 hetes üzem alatt 2400 
szekérnek felel meg. Ennyi szenet 7200 öl fából égetnek ki. De a 
faszénen kívül szükséges még hetenként 8 szekér fa is. 
     Ha ezt a termelt vasmennyiséget itt helyben, a szokott áron, 
vagyis mázsáját 5 forintjával adják el, a bruttó bevétel 20.000 Ft. 
Az évi haszon, a tőkeszolgálatot és az esetleges javítások költsége-
it nem véve figyelembe, 8000 Ft lenne, amihez még járul a mun-
kások számára való italmérés 300 Ft jövedelme. 
     A négy olvasztókemence mindegyikéhez tartozik két olvasztár 
(liquefactor) és két segéd (coadjutor). A munkaidejük ugyan 12 óra, 
de érdekes, hogy ezt két műszakban (quod Sichta vocatur), egy-
mást 6 óránként váltva, teljesítik. Egy-egy olvasztár és a segédje 
tartozik hetenként 19 vasdarabot (ferrum frustrum, czang [10]) ter-
melni, amiért az olvasztár kap 3 Ft 61 2/3 denárt, a segédje 2 Ft 6 
2/3 denárt. 
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     A két kalapács mindegyikéhez tartozik két kovács (faber) és 
két segéd (coadjutor vagy socius). Egy-egy kovács és segédje 6 
órát dolgozik, akkor váltják egymást, „és ez így megy éjjel-nap-
pal”. A kovács minden mázsa kikovácsolt vasért kap 25 dénárt, a 
segédje 12 ½ dénárt. 
     Ezen kívül dolgozik 8 munkás az érceknek és a faszénnek az 
olvasztáshoz való válogatásán és hordásán (selectores, vectores). 
Ezek hitbére 1 Ft 25 dénár. 
     A vasmű vezetője a curator, aki átveszi az érceket, a faszenet és 
a kész vasat, fizeti hetenként a bánya és a kohó munkásait, ügyel 
az egész vasműre, vigyáz, hogy a hámor munkásai ne lopják a va-
sat, végül, ha árusok jönnek, ezeknek a vasat eladja. Az évi illet-
ménye, szabad lakáson kívül 250 Ft. (Megjegyzendő, hogy Erney 
már néhány hónap múlva javasolta a fizetésének kiegészítését 
minden 100 mázsa termelt vas után 1 Ft jutalékkal, hogy így „job-
ban ügyeljen a vas körüli dolgokra”.) 
     A másik vezető a „curator rusticus vulgo sáfár”, aki az érceknek, 
faszénnek, épületeknek és a vízerőnek viseli a gondját, és ha szük-
séges, tudjon a vasműben fizikai munkát is végezni. Ezen kívül az 
ő dolga a munkások számára a szeszesitalok kimérését végezni 
(educillatio). A heti illetménye 1 Ft 25 dénár. 
     Eddig tart, szabad fordításban, Erney inspector leírása a gomba-
szögi vasműről. Milyen műszaki következtetéseket lehet az elmon-
dottakból levonni? 
     Ami a kemencék típusát illeti, ezek közvetlen eljárással dolgoz-
tak, tehát kovácsolt vasta termeltek. A kemencék kis teljesítmé-
nye, az a körülmény, hogy azokat nem nevezik nagyolvasztónak (al-
ta fornax), valamint az,  hogy a kikovácsolt készárura nem szá-
molnak a szokásos kb. 25%-os tűzi fogyatékkal egyaránt, amellett 
bizonyít, hogy e kemencék kovácsoltvasat termeltek. Erney szöve-
gének az olvasztásra vonatkozó része (…primo mineralis lapis exu-
ritur, dein in 4 fornacibus liquefit…) nem azt jelenti, hogy e ke-
mencék olvadt állapotú nyersvasat termeltek volna. Az itteni ke-
mencék a német Stückofen megjelölésnek felelnek meg [11].  
     Amint láttuk, az egész vasolvasztónak heti termelése 100 bécsi 
mázsa volt, egy-egy kemence napi termelése tehát 3,57 bécsi má-
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zsa, vagyis 2 métermázsa volt. Egy-egy kemence hetenként 19 vas-
darabot termelt, így kiszámítható, hogy egy ilyen darab súlya ke-
reken 1,3 bécsi mázsa (65 kg) volt. 
     A feldolgozott ércek összetételéről Kerpely [12] és Papp [13] 
munkái tájékoztatnak. Ezek szerint az ochtinai bányák alatt a Hrá-
dek hegy előfordulásai értendők, amelyeket azonban a jelenkorban 
(1900 körül) leművelteknek lehet már mondani. Az eredetileg bá-
nyászott alsó-hrádeki ércek barnavasércek voltak, amelyek vastar-
talma a jelenkori ismereteink szerint 39-57%, a mangántartalma 
1,2-1,4%. A felső-hrádeki bányákban, amelyek művelése csak ké-
sőbben kezdődött, mangánban dúsabb barnavasérc volt, helyen-
ként pátvaskő tömzsökkel; a vastartalma 44-51%, mangántartalma 
3%-ig változott. A sebespataki és (rekenye)újfalui előfordulások ér-
ce 38-42% vastartalmú pátvaskő. Hasonló, részben szintén man-
gánban dúsabb pátvaskőből állnak a rudnai ércek; alárendelten itt 
is van barnavaskő, nagyobb, 48% vastartalommal. 
     Az érceket a kohósítás előtt pörkölték. Bár feltehetjük azt is, 
hogy a XVIII. században még magasabb szinteken dolgozó bányá-
szat elsősorban barnavasércet fejtett, azért ennek a pörkölése is in-
dokolt lehetett, részben, hogy az esetleg tömör, nehezebben redu-
kálódó érceket porózusabbá tegyék, részben, hogy az ércek felap-
rítását megkönnyítsék. Ha pedig pátvaskő is volt a termelt ércek 
között, ennek a pörkölése egyenesen szükségszerű volt. Arról ugyan 
nem olvasunk, hogy zúzó is lett volna a kohóműben, de az nyil-
vánvaló, hogy kézi erővel aprítani kellett az ércet. A faszén-fo-
gyasztás mellett kimutatott fafogyasztás nyilván a pörköléshez kel-
lett. 
     Nehéz a vaskihozatalnak az elbírálása, mivel a felhasznált érc 
mennyisége űrmértékben van megadva. Papp [13] egy köbméter 
itteni érc súlyát 3 tonnának veszi fel; ez persze szálban álló és nem 
kifejtett ércre vonatkozik. Ha egy köbméter kifejtett barnavasérc 
súlyát magyarországi, mai és külföldi adatokat figyelembe véve, 
15 métermázsának vesszük, akkor az évenkénti feldolgozott 5320 
pozsonyi mérő érc súlya kereken 5000 métermázsa. Ebből termel-
tek, amint láttuk, 4000 bécsi mázsa, vagyis 2240 métermázsa ková-
csolt vasat. Ez 44,8%-os vaskihozatalnak felelne meg. 
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     A faszén-fogyasztásról annyit tudunk meg, hogy az évenként 
szükséges 2400 szekérnyit 7200 öl fából égették. A gombaszögi 
uradalomban, Gömör megye adottságainak megfelelően, nyilván 
elsősorban lombos fák termettek. 7200 öl bükkfából boksa-eljá-
rással mintegy kereken 30.000 métermázsa faszén égethető. A fa-
szén-fogyasztást tehát igen kedvezőtlennek kell mondanunk, még 
akkor is, ha feltételezzük, hogy a fogyasztás egy része a készült vas-
darabnak kereskedelmi áruvá kikovácsolásához szükséges újrahe-
vítésre esett [14]. 
     A vaskihozatal ellenben igen kedvezőnek mondható. A feldol-
gozott ércek összetételükben a stájerországi Erzberg, valamint a ka-
rintiai Hüttenberg érceihez hasonlítanak. Az Erzberg vidékén (Vor-
denberg, Eisenerz) a kihozatal átlag 25-33% volt, és csak kivétele-
sen érte el („állítólag”) az 50%-ot [15]. A gombaszögi kohómű vas-
kihozatala tehát szép eredmény, még akkor is, ha figyelembe vesz-
szük, hogy aránylag gazdag ércekkel dolgoztak. Volny (Hunfalvy 
[2]) szerint még a XIX. század elején is általában a 45-50%-os ér-
cekből csak 15-18% vasat hoztak ki.  
     Viszont az egyes kemencék termelése, az egy alkalommal kihú-
zott (nem mondhatjuk, hogy csapolt) vasdarabok súlya, a külföld-
del összehasonlítva, határozottan kicsi. Nyilván evvel magyaráz-
ható a kedvezőtlen szánfogyasztás is. 
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          Magának a gombaszögi kohóműnek alapítási ideje ismeretlen. 1770-
ben, amidőn az uradalom megvette, az épületek állapotár elhanya-
goltnak mondják, nyilván már jó ideje létezhetett. Téves Sándor Vil-
mosnak az az állítása (Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-
1900, Budapest, 1954, 159. o.), hogy a gombaszögi vasolvasztót 1816-
ban Hámos Pál építette volna. – Nem szándékozom a gombaszögi ol-
vasztó további történetével foglalkozni. Erre vonatkozóan bő anyag 
áll rendelkezésre az Országos Levéltárban, legalábbis a XVIII. szá-
zad végéig. 

[10] A németes hangzású czang szónak nem találtam nyomát a német 
nyelvű szakirodalomban. Használja Bartholomaeides (lásd alább). 

[11] A vas olvasztására szolgáló kemencék nomenklatúrája magyarul 
még nincsen véglegesen kialakulva. (Megjegyzem, hogy e tekintet-
ben a német szakirodalom sem teljesen egységes, az egyes elnevezé-
sek átfolynak egymásba, mint ahogy az egyes kemencetípusok sin-
csenek egymástól elhatárolva.) A XVII. és XVIII. századot véve fi-
gyelembe: nagyolvasztó (Hochofen, alta fornax) alatt olyan nagyobb 
méretű, főleg magasabb kemencét értünk, amely nehezebben redu-
kálódó ércek feldolgozására is alkalmas volt, amely minden körül-
mények között nyersvasat termelt, és pedig közvetlen vasöntésre is 
alkalmas minőségben. Másrészt a tótkemence ugyan már vízierővel 
működtetett, de még a vasércet közvetlenül kovácsoltvassá feldol-
gozó nagyméretű bucatűzhelyet jelentett. A kettő között foglaltak 
helyet a Masselofen, Blauofen, Flossofen megjelölésű kemencék, 
amelyek már nyersvasat termeltek (a Blauofen adott esetben ková-
csoltvasat is termelhetett!), de méreteikben és a termelés nagyságá-
ban kisebbek voltak a nagyolvasztónál. Lényeges különbség azon-
kívül, hogy a nagyolvasztó (legalábbis a tárgyalt időszakban) min-
dig nyílt mellű volt, míg a Flossofen stb. nem. 
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            Edvi Illés Aladár ([1] 36. és 59. o.) a massa alatt olyan kohót ért, 
amely „a kispestek és a nagyolvasztók közé esik… és amelyekben 
nemcsak kovácsvas, hanem öntöttvas is keletkezett (Flossofen.” 
Kispest vagy Blauofen alatt Edvi Illés, úgy látszik, a vasércet köz-
vetlenül kovácsoltvassá feldolgozó kemencét értette ([1] 36. és 332. 
o.); feltétlenül ugyanazt jelenti nála a tótkemence megjelölése is ([1] 
29. és köv. o.), egy már vízierővel működtetett bucakemencét. A 
magunk részéről elfogadjuk Edvi Illés megjelölését: massa = Floss-
ofen. Persze a használattal óvatosnak kell lenni. A magyar kohá-
szoknak annyira kedves, úgyszólván egyetlen kohászati emlékünk, 
az újmassai „őskohó” ugyanis félreérthetetlenül nagyolvasztó volt, 
sőt valószínűleg az ómassai olvasztó is az volt. Megjegyzendő, hogy 
Ladislaus Bartholomaeides: Inclyti superioris Ungariae Comitatus 
Gömöriensis notitia…, Leutschau (Lőcse), 1806-1808, 348. o. 
massának („Hochoffen”) a nagyolvasztót nevezi. A kisebb olvasztót 
(fornax molis minoris), amely öntöttvas-árut nem termel, de nagyobb 
kalapácsművel el van látva, Blaufeuer-nek nevezi. Megjegyzi, hogy 
az ebben termelt „formátlan” vasdarab neve Czanga. Viszont Ker-
pely Antal, Magyar Mérnök- és Építész  Egylet Közlönye 32, 493. o. 
(1898) kisolvasztó vagy Blauofen alatt nyersvasat termelő, 17-20 
láb magas kemencét ért. 
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