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Vasércbányászat és vasgyártás  

Lucska és Barka környékén 
 

BATTA ISTVÁN 

 
     A gömöri bányavidék legkeletebbre fekvő területe eredetileg 
Torna, illetve a későbbiek folyamán Abaúj-Torna vármegyéhez 
tartozott, Gömör-Kishonthoz csak a 19. század elején csatolták. 
     Az itt folytatott bányászati tevékenységről viszonylag kevés 
adat áll rendelkezésünkre. Az első feljegyzések 1740-ből származ-
nak, amikor egy magánvállalkozó Lucska község határában több 
lelőhelyen vasérckitermelésre nyert adományt. Valószínű, hogy 
a bányaművelésre való engedélykérést eredményes kutatások sora 
előzte meg, amelyekhez nyilván nem kérték a hatóságok hozzájá-
rulását. Efféle tevékenységre utalnak bizonyos közvetett adatok 
néhány kis létszámú stószi és szomolnoki bányászcsoporttal kap-
csolatban. Így a termelés kezdetéül mind a vasérc, mind a színes-
fémércek vonatkozásában az 1650 körüli időszakot jelölhetjük 
meg, míg a bányaművelés iparszerű befejezését az 1902. évre te-
hetjük. A beszüntetés a vasérceknél gazdasági okokra vezethető 
vissza: az egymástól távol fekvő kis érctelepek leművelése és a 
termelvény elszállítása egyaránt költséges volt, továbbá az elavult 
lucskai nagyolvasztóban gyártott nyersvas árszintje magasnak bi-
zonyult. A színesfémek esetében viszont szabályszerű termelésről 
nem is beszélhetünk a lelőhelyek jelentéktelen méretei miatt. A 
felső-magyarországi rézbányászat virágkorában intenzívebbé vált 
ugyan a kutatás, de a 19. század közepe táján bekövetkezett általá-
nos hanyatlás következtében ez is abbamaradt. 
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Földtani és teleptani ismertetés 
 
     A két község, Lucska és Barka (szlovák nevükön Lúčka és 
Bôrka) határának földtani felépítése lényegesen eltér a szakmai 
körökben jobban ismert szomszédos Dernő és Krasznahorkavár-

alja vidékétől, amennyiben itt a paleozóos agyagpalák csak az 
északi, magasan fekvő hegyoldalakat alkotják, míg a mélyebben 
fekvő területeket fiatalabb kőszénkorbeli képletek és durva kong-
lomerátumok, sárga meszes homokkövek, homokpalák, werfeni 
palák és triász mészkövek foglalják el. E rétegek között beágyazás 
vagy felszíni képződmény alakjában találjuk az érctelepeket, me-
lyek többségét a tömzsök, lencsék formájában előforduló vasércek 
képezik. Némely helyen a vaskő csak mint impregnáció jelentke-
zik. 
     A vasércek több válfajával találkozhatunk itt, nevezetesen: 
 barnavasérccel (barnavaskő, limonit,  Fe2O3 . n H2O), 
 vörösvasérccel (vörösvaskő, vascsillám, hematit,  Fe2O3), 
 vaspáttal (pátvaskő, sziderit, ocieľok, FeCO3) és 
 barnapáttal (mészvaskő, kväder, ankerit, CaFe/CO3). 
     Az e vidéken ismert érctelepek közül a legjelentősebb a Gábor 

telér, amely a Viktor, Lajos és Manó védnevű síktelkek alatt a Kis-

kovácsvágása és Lucska községek közötti ún. Görmöcbánya (Ger-

möcze, Germöczevölgy) dűlőben fekszik. Lucskától északnyugat-
ra kezdődik s csapásiránya dél-délkelet felé halad. Fedőjét sárga 
meszes homokkő, feküjét csillámban bővelkedő meszes konglo-
merátumok alkotják. Dőlése 40º-45º délnyugatra, vastagsága 2 – 
10 m, helyenként eléri a 15 m-t is, fejtésre érdemes hossza 115 m. 
A telér kitöltése 35 m mélységig likacsos barnavasérc, amely mé-
lyebben pátvaskővel vegyesen lép fel. A telérkitöltés a feküben 
10-20 m vastagságú, 16-20 % vastartalmú ankeritbe megy át. Az 
ankerit a fedőben is előfordul, de csak szórványosan. A barnavas-
érc vegyi összetétele: 42,39 % Fe, 1,87 % Mn, 4,93 % C2O + 
MgO és 27,2 % SiO2. 
     Lucska határában, a községtől északkeletre, kisebb jelentőségű 
vörösvasérc és vascsillám tartalmú telepek vannak, amelyeket a 
máig is látható pingák (horpadások) tanúsága szerint fejtettek is. 
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     Barka határában a következő érctelepeket találjuk: a községhez 
közel, északnyugatra az ún. Vasbánya tájékán fekszenek a Gabe 

Gottes (Isten adománya), valamint a Franciska védnevek alatt sze-
replő tömzsök és a község közelében, keletre és északkeletre a Fe-

renc védnév alatt jegyzett tömzscsoport, amelyek mészkő és me-
szes palák közé ágyazódtak. A tömzsök vastagsága 20-30 m, kitöl-
tésük 30-37 % Fe-tartalmú impregnált mészpala. 
     Barkától északkeletre, a Vereshegyen van a  Camilla nevű, 1-2 
m vastagságú, vörösvaskő kitöltésű tömzs, amely triász mészkő 
közé ágyazódott. 
     A községtől északra (kb. 2 km-re) van a Vereskút, ahol a veres-
hegyi telepek az ércesedés folytatását mutatják Az adományt And-

rás, Lőrincz és Péter hosszmértékek védnevei alatt találjuk. Köz-
vetlenül a humusz alatt néhány méternyire van a vörösvaskő, mely 
külszíni módszerrel is leművelhető. Az érctelep feküje grauwacke 
(szürke [vulkanikus mállott] kavics), fedője mészkő. 
     A szomolnoki út mentén volt az András–Lőrinc vaspát-bánya, 
melynek nyomai ma is felismerhetők. 
     A községtől 3-3,5 km-re északkeletre a jelenlegi rozsnyói járás, 
illetve a néhai Gömör megye keleti határa közelében találhatók a 
Richard, Melanie, Kelemen és Konrád védnevű bányatelkek, ame-
lyeket a hasonló nevű vörösvasérc-tömzsök leművelésére adomá-
nyoztak. A telepek feküje perm, ill. karbonkorú zöldespala, fedője 
középső triász mészkő, az ún. szilicei fekvőredő része. Az e réte-
gek közé beágyazott vörösvasérc-lencsék a meredek völgyoldalak 
alján létrejött ún. eróziós ablakokon keresztül váltak láthatóvá. A 
barkai vörösvasérc vegyelemzése a következő eredményt mutatja: 
50,52 % Fe, 1,26 % Mn és 8,80 % SiO2. 
     Barkától északra kb. 1,5 km-re található az egyetlen számotte-
vő színesfém-érc lelőhely, amely arany- és ezüsttartalmú rézérc-
ben gazdag, s itt létesült az északi és déli Józsefbánya. Maga a te-
lér helyenként 3-4 m vastagságú, igen szilárd kvarc és mészkő ki-
töltésű, chloritos palába beágyazódva. Csapásiránya délkelet – 
északnyugati. Az ércanyagból készült elemzés eltérő eredménye-
ket mutat. Például egy tonna ércre átszámítva az egyik mintában 
2-4 gramm aranyat, a másikban 1-8,6 gramm aranyat és ezüstöt, a 
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harmadikban 4-10 gramm ezüstöt találtak. A minták réztartalma 
1,2-4 % volt, átlagosan 2,6 %-ot tett ki. A kvarcban előfordult ter-
mésarany is. A vegyelemzés eredményei azért olyan eltérőek és 
szokatlanul jók, mert nyilván kiválogatott ércmintákból készültek. 
     A József-bányára Nord und Südliches Josephfeld védnév alatt 
1845-ben mint régi elhagyott bányára kaptak adományozást. Ek-
kor indították a völgy aljáról, amely az egész környék legmélyebb 
pontja is volt, a József tárót (a korabeli térképeken Silber Stollen 
néven szerepel), s ez 70-80 m után el is érte a telért, amivel teljesí-
tette célját, tudniillik a telérvonulat mélységi folytatásának feltárá-
sát. A József-bánya fölött az Arnold és Laurenz hosszmértékek 
szerepeltek adományként. Feltehető, hogy ezek viszont a szóban-
forgó telér „vaskalapjának” leművelésére létesültek. 
     Mivel a telér csapásirányával megegyezően több, ma már elha-
gyott, ezüstöt is tartalmazó fejtés nyoma volt felismerhető, való-
színű, hogy ezek lehettek a szomolnokiak és stósziak által művelt 
bányák. A rézércek többnyire a barnavasérc és pátvaskő társasá-
gában, azok szegélylapjain fordultak elő. 
     Kérdés, hogy az akkori viszonyokhoz mérten nagyarányúnak 
mondható kutatást és feltárást miért nem követte az ércvagyon 
szisztematikus leművelése? Ez a már említett konjunkturális és 
egyéb okokon kívül az ércelőkészítés akkortájt részben még meg-
oldatlan, bonyolult és költséges voltával magyarázható. 

 
Bányaüzemi viszonyok 

 
     Tekintettel arra, hogy az előbbiekben bemutatott telepek túl-
nyomó részén a természeti adottságok következtében csak igen 
egyszerű és korlátozott bányászat valósulhatott meg, ezért a to-
vábbiakban csupán a görmöcbányai teléren kialakult bányaüzemi 
viszonyok ismertetésére szorítkozunk. Ezek minősíthetők ugyanis 
viszonylag a legfejlettebbeknek. 
     Az érctelepet eredetileg a Görmöci-altáróval nyitották meg, 
miután a kibúváson megállapították csapásirányát, dőlését és vas-
tagságát. Az altáró viszont csak 24 m magas pillért tárt fel, így a 
további mélységet egy ebből hajtott vakakna segítségével nyitották 
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meg. Az aknából, melynek teljes mélysége 80 m volt, 9 keresztvá-
gatot vájtak a telepre. Ezek egymástól való függőleges távolsága 
5, 6 és 7 m volt. 
     A kezdet kezdetén a telep kibúvásán külfejtés folyt, később az 
aknából a legveszedelmesebb rablóbányászatot folytatták, olyany-
nyira, hogy a bányahatóság is kénytelen volt beavatkozni, és utasí-
totta a bánya vezetőségét a keresztpászta fejtésmód tömedék fel-
használásával történő rendszeres alkalmazására. Ez meg is hono-
sodott. A tömedékeléshez szükséges meddőt többnyire a tölcsér-
szerű külszíni fejtésekből nyerték, de felhasználták a bányabeli 
munkálatokból származó meddőt is, sőt helyenként e célból vága-
tot is hajtottak a fedőbe. 
     A havi termelés a bánya virágkorában (1870 és 1890 között) 
500-600 tonna volt, a 19. század vége felé 260 tonnát tett ki. 
     A szintes szállítás az akna folyosóin, a tárókban és a külszínen 
kézi erővel fapallókon tovagördített ún. magyar csillékkel történt. 
A magyar csillének elöl két kisebb, hátul két nagyobb átmérőjű, 
sima felületű vaskereke volt, amelyekre téglalap alapú, felfelé el-
keskenyedő, elől nyitható ajtóval ellátott, fából készült szállító-
szekrényt erősítettek. Rakodásnál a csille mind a négy kerekén 
nyugodott, a szállítás kezdetén szintén négy keréken gördült, majd 
a csillét hátulról toló bányász ránehezedett a szekrény felső részére 
szerelt fogantyúra, mire a két első kerék a levegőbe emelkedet, s 
csak a két hátsó keréken tartózkodva könnyedén gördült tova a ka-
nyargó vágatokon is. A csille hasznos terhelése 150 kg vasérc volt. 
     A szállítóakna szelvénye négyszögletes volt: két szállító- és 
egy járóosztályból állt. Az aknaszállítás és a vízmentesítés céljaira 
ugyanazt az erőforrást alkalmazták: az első időkben egy, az altáró 
szintjében felállított kétdugattyús vízoszlop-gépet. Az ércszállítást 
kétdobos szállítóvitla végezte, amely az aknatoronyban elhelyezett 
kötéltárcsákkal két 1,68 m magas és 0,6 m széles „csészét” (egy-
szerű kast) emelt, illetve engedett le váltakozva az akna két szállí-
tóosztályában. Közvetlenül ezekre tolták a magyar csillét, mégpe-
dig az altáró szintjén az üreset, a mélybeni szintek egyikén pedig a 
telit. A vízszállításra a csésze aljára erősített tartályt, az ún. „ton-
nát” alkalmazták, amely a zsompba (vagyis az aknatest legalsó 
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szintje alatt vízgyűjtés céljára lemélyített részbe) merült, s körül-
belül 200 l vizet volt képes felvenni. Az így megtelt tartályt szállí-
tókötélen kiemelték, s belőle a vizet fent kiengedték. A víz ki- és 
befolyását önműködő szelepek biztosították. Később, amikor a 
mélység növekedésével a beáramló víz mennyisége is gyarapo-
dott, s a fentebb leírt berendezés már nem győzte a vízemelést, át-
tértek az akkoriban korszerűnek számító „Rittinger-féle szivattyú-

rakat”- nak elnevezett, rudazat segítségével működtethető vízeme-
lő-berendezés használatára. Ennek nyomómagassága 30 m volt, s 
14 cm átmérőjű nyomócsövekkel működött. A 80 m szintkülönb-
ség leküzdésére tehát 3 db ilyen berendezést kellett az aknába 
beépíteni, amelyeket egy közös rudazat segítségével az időközben 
beszerelt új gőzmeghajtású szállítógép hajtott meg egy központon 
kívüli tárcsa (excenter) közvetítésével.   
     A szállító- s egyben vízemelő-gép motorja egy fekvő dugattyús 
gőzgép volt, melynek mozgását fogaskerekekkel a közös tengelyre 
ékelt kötéldobokra vitték át. A dobok tengelyét meghosszabbítot-
ták, s erre a hosszabbításra szerelték rá a szivattyú-berendezés 
meghajtását eszközlő központon kívüli tárcsát, amelyet rúd és mű-
szög segítségével hoztak kapcsolatba a szivattyú rudazatával. 
     A bányaművek biztosítását tölgy- és fenyőfával vegyesen vé-
gezték. A bányászok a világításhoz olajmécsest (kahanecet) hasz-
náltak. 
     A 19. század végén az akna és környéke – nyilván a helytelenül 
vezetett bányamunkálatok következtében – süllyedésnek indult, 
ami valószínűleg siettette a bánya üzemének beszüntetését. 
     A Lucska és Barka vidéki vasércbányák összes termelését a 
lucskai Gábor olvasztóban kohósították, ahová a szállítás igásfu-
varral, tengelyen történt. 

 
Vaskohászat 

 
     A vasgyártással kapcsolatos legrégebbi emlékek a térségben 
néhány elfeledett forrásmunka szerint a Szádelői-völgyhöz fűződ-
nek. A mély szurdokvölgy északi végénél valaha egy vashámor 
vagy vasolvasztó állt, melynek működtetéséhez a Szár-patak (más 
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néven Blatnica) vize szolgáltatta az erőforrást. Mivel az előbbiek-
ben ismertetett lucskai és barkai bányászat újabb keletű, felvetődik 
a kérdés, honnan szerezte be a szükséges nyersanyagot ez a korai 
(talán még a 10. század előttre datálható) üzem? Nem kizárt az a 
lehetőség, hogy a vasércet maga a Szádelői-völgy szolgáltatta: 
vagy olvasztásra közvetlenül alkalmas felszíni kibúvásokból, vagy 
pedig mára már beomlott és kimerült lelőhelyek pingáiból (horpá-
iból). A vidék múltjának alaposabb feltárása céljából nem lenne 
érdektelen kutatásokkal igazolni ezt a feltevést. 
     A hiteles adatok szerint a környék vasgyártásának központja 
Lucska volt: az olvasztók telephelye a községtől kb. 600 m-re nyu-
gatra, a Csermosnya-patak mentén terült el. Itt működött 1853-ig 
az utolsó bucatűz (bucakemence, darabos kemence, tótkemence). 
Helyette építette a modernebb nagyolvasztót gróf Keglevich Gá-

bor, az akkori tulajdonos, s róla nevezték el Gábor kohónak. 
     Az egész környékről igásfuvarral ideszállított vasércet először 
az öt pörkölő-kemence egyikében megpörkölték, majd a 11.5 m 
magas, 30 lóerős, gőzmeghajtású fúvógéppel felszerelt nagyol-
vasztóban faszéntüzelő felhasználásával kohósították. A faszenet a 
lucskai, a barkai és a ájfalucskai (Hačava) uradalmi bükkerdőkben 
égették. 
     A vasolvasztó évi termelése 3.000 – 3.700 tonna öntött nyers-
vas volt. Mivel az elavult gyártási eljárás (faszéntüzelés), valamint 
a vasipar pangása miatt értékesítési nehézségek jelentkeztek, az új 
tulajdonos röviddel az átvétel után, 1902 őszén a gyártást beszün-
tette. 
     A nyersvas minősége megfelelt az akkori követelményeknek, 
ami az ércek előnyös vegyi összetételének köszönthető. Kevés volt 
bennük ugyanis a kovasav, főleg a vörösvasércnél, és jól alakult a 
mész és a mangán aránya mindkettőnél. Az utóbbihoz hozzájárult 
még a kísérő kőzetként mindenütt megtalálható mészkő is, amely 
a kohósításnál hasznos salakképző anyag. Egy 1881-ben Bécsben, 
Lill által készített vegyelemzés adatai szerint a lucskai nyersvas 
1,54 % szilíciumot, 0,018 % rezet, 0,091 % foszfort és 0,021 % 
ként tartalmazott. 
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     Az olvasztóhoz tartozó épületeket a 20. század elején a Ganz-

féle gyár bérelte, majd egyéb célokra alakították át, s a mai napig 
is használják azokat. 

 
Bányatulajdonosok és vállalkozók 

 
     A Lucska és Barka határában levő terjedelmes erdőbirtok a 
tornai uradalomhoz tartozott, s régóta a Keglevich grófi család tu-
lajdona volt. Ők nyertek adományt a bányák többségére is, és ke-
zelésükben állt mind a régi, mind az új kohómű is. Ez utóbbit a 
család egyik utolsó sarja alapította, s amint fentebb már írtuk, róla 
nevezték el Gábor kohónak. A bányászat joga és az olvasztó 1870-
ben vétel útján gróf Zichy Ferraris Bódog tulajdonába került. Köz-
ben a Gábor kohót az 1863-tól 1879-ig terjedő időben Nehrer 

Mátyás rozsnyói vaskereskedő bérelte. 1900-ban az egész bánya- 
és kohóvagyont a külföldi Kattowitzer A. G. für Bergbau und Hüt-

tenbetrieb Kattowitz nevű cég vásárolta meg, s ez az üzemeltetést 
csakhamar leállította. A bányaösszlethez tartozó bányatelkek 
1.269.602,8 m2-t tettek ki, ebből 406.047,6 m2 Lucska, 863.555,2 
m2 pedig Barka határába esett. 
     A másik említésre méltó bányavállalkozó a rozsnyói Schneider 

Ferenc volt, akinek halála után örökösei folytatták a bányaműve-
lést. Tulajdonukat a Gabe Gotte, Ferenc, Franciska és a Camilla 

védnevű bányatelkek képezték. 
     A Lucska és Barka községek határában lévő vasércbányák nagy 
részét a Kattowitzi Bánya és Kohóműtársulat Rt.-től, valamint 
Schneider Ferenc örököseitől 1911-ben Szontagh Aladár ügyvéd 
és Horváth Sándor mérnök, rozsnyói lakosok vették meg, nyilván 
nyerészkedés céljából, mivel semmiféle bányászati tevékenységet 
nem fejtettek ki. A bányatelkek kiterjedése 1.179.629 m2 volt. 
     A bányák újra-feltárására tett próbálkozások csekély kiterje-
dése, illetve sikertelensége miatt későbbi bányatelek-adományo-
zásokról nincsenek adataink. Az 1930-as évekből származó hiva-
talos kimutatás mindössze 1 külmértéket tüntet fel 11.203,99 m2 
kiterjedésben vassalakra Lucskán, egy bizonyos Péter Pál szomol-
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noki lakos javára, de ez is a pillanatnyilag szünetelő bányatelkek 
sorában szerepelt. 

 
Munkakörülmények és szociális viszonyok 

 
     A 19. század közepe táján a Keglevich-féle bányák alkalmazot-
tainak a száma mindössze 24 főre tehető, amely a későbbiekben 
35-re emelkedett, majd egy 1893-ból származó jelentés szerint a 
Lucska és Barka környékén működő összes bánya 60 főt foglal-
koztatott. Közülük néhányan Stósz községből valók, a többiek 
helybeliek, főleg lucskaiak. Ugyanebben az évben alakult meg a 
bányászok önsegélyző társpénztára, amelynek alaptőkéje 20.338,9 
koronára rúgott. Az említetteken kívül az olvasztónak 24 dolgozó-
ja volt. 
     A bányákban a munkaidő reggel 7 órától 12-ig és délután 1-6-
ig tartott. Egy munkaszak tehát 5 órát tett ki, s a nap 24 órájában 
minden bányász két ilyen munkaszakot volt köteles teljesíteni, mi-
közben egy órai pihenőt élvezett. Hetenként 5 napot töltöttek mun-
kában. A napi kereset 2.40, 2.60 és 3.60 K között váltakozott. 
     A kohászok hetenként 48-60 munkaórát teljesítettek, amit – te-
kintettel a gyártási eljárás üzemszünet nélküli voltára – napi 3x8 
órás vagy 2x12 órás műszakban dolgozták le. Keresetükről pontos 
adataink nincsenek, de ezek általában a bányászokéitól alacso-
nyabbak voltak. 
     A fenti munkáslétszámon túl a környékbeli lakosság további 
hányadának megélhetőségi lehetőségét is közvetve a bányászat és 
a kohászat biztosította. Gondolunk itt a favágókra, a mészégetők-
re, a lovas és ökrös fuvarosokra, s nem utolsó sorban a lucskai 
közbirtokosság erdejének remélt értékesítésére. Minderről a jogos 
felháborodás és elkeseredés hangján írt Gömöri Miklós a vasgyár 
beszüntetésének hírére: „Lucskán a beszüntetett gyár, amellett, 

hogy jelentékeny számú családtól vonta el a megélhetés lehetősé-

gét és zárta el az évenként ezrekre rúgó fuvarozási költségek annyi 

lovas és ökrös gazdától igénybe vett csatornáját, még az által is 

rosszul hat, hogy a lucskai közbirtokosság számításra vett erdejé-

nek a remélt értékesítése fölé keresztet húzott. Szóval ahol eddig 
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jólét, megelégedés, szép kereset boldogította a nép jelentékeny ré-

szét, most szegénység, nélkülözés, minden jobbra fordulásra való 

kilátás nélkül tette be és vetette meg a lábát.”  

 
Epilógus 

 
     A lucskai-barkai bányászat újraélesztésére irányuló, s 1911-ben 
lejátszódó kezdeményezés mindössze újabb adatokat szolgáltatott 
az 1912-ben megejtett számításokhoz. Ekkor becsülték fel ugyanis 
a korabeli szakemberek a feltárt és remélhető ércvagyont 190 ezer 
tonnára, melyből főleg a barkai vörösvasérc-készleteknek jósoltak 
reményteljes jövőt. Bár az első kísérlet fiaskóval végződött, a 
helybeliekben, sőt a szakmai körökben is élt a remény, hogy ha a 
vaskohászat már nem is, de legalább a bányászat ismét megindul. 
Az 1920-ban, majd az 1940-1942. években megejtett újraélesztési 
kísérletek – nyilván gazdasági okok miatt, amelyeket e tanulmány 
bevezető részében már részleteztünk – azonban hamarosan abba-
maradtak. A túlzott elvárásokat sajnos a múlt század 50-es éveiben 
végzett – még mélyfúrást is alkalmazó – kutatások sem igazolták. 
     A lucskai és a barkai lakosság egy része később, a dernői bá-
nyák fellendülése idején ott lelt megfelelő munkaalkalomra.  
     A helyzet a kereseti lehetőségeket és a megélhetést illetően ma 
sem rózsás, pedig egy bizonyos: az e falvakból, a Csermosnya fel-
ső völgyéből származó embereket kötelességtudó, kitartó és mun-
kaszerető egyéneknek ismerik ma is, és nem csak e környéken.  
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