
Lelő-hely

Üvegművesség a Kelet-Mecsekben

Pesty Frigyes 1860-as években íródott helynévtárában így emlékezik az utolsó mecseki üveghutáról, ami 
nem véletlen, hiszen az üvegművesség az akkor még nem is oly távoli múltban virágzó iparág volt hazánk-
ban. E manufaktúrák a török kiűzését követően, a 17. század végétől lendültek fel. Ekkor terjedt el szélesebb 
társadalmi körben az ablaküveg és a mindennapi használtra szánt ún. öblösüveg vagy parasztüveg. A Ke-
let-Mecsek vidéki üveghuták jelentőségére utal, hogy termékeik a Dél-Dunántúlon kívül Szlavóniában és 
a Dél-Alföldön is megjelentek.

Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi

„Pusztabánya hol régenten övegbánya volt, egyes maradványa még látható”

A feltárt és állagmegóvott üvegcsűr napjainkban (a szerzők felvétele)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A Kelet-Mecsekben a 17. század legvégétől a 19. század 
elejéig több, egymást követő egyházi uradalmi műhely-
ben készítettek üveget. Német származású hutames-
ter-dinasztia kötött traktusokat (szerződéseket) a nagy 
erdőségeket birtokló egy-
házzal, majd megtelepedett 
itt délnémet–cseh–morva 
munkásaival. A korai és rö-
vid életű kísérletek után 
a  Pécsi Püspökség üveg-
hutái teljesedtek ki, melyek 
köré irtástelepülések jöttek 
létre Óbányán (1710–1761), 
Kisújbányán (1762–1784), vé-
gül Pusztabányán (a bánya 
szó a  Dunántúlon üvegy-
gyárat jelent, az  ország 
más területein mindez hu-
taként ismert), ahol az álta-
lunk feltárt és ismertetett 
üveghuta 1784 és 1805 
között működött, és Bara-
nya vármegye legnagyobb 
ipari  létesítménye volt 
a maga korában!

Az üvegcsűr

Írásunk tárgya, az üveggyártás „lelke”, az ún. üvegcsűr, a Ke-
let-Mecsekben, Hosszúhetény északi határának ma is vad-
regényes táján, 400 méter feletti magasságban helyezkedik 

el. A sűrű erdőben a hosszú fe-
ledés csendjét az 1980-as évek-
től törték meg ismét. Kárpáti 
Gábor vezetésével, Jegenyés 
János üvegművész és ifj . Lang 
Ádám történész közreműkö-
désével folytak itt alkalmi fel-
tárások, és készültek rekonst-
rukciók. Nyomdokain, 2016 és 
2018 között tártuk fel a teljes 
hutaépületet. A pusztabányai 
üvegműves épület egyedül-
állóan jó állapotban maradt 
meg hazai és nyugat-európai 
viszonylatban is. Az építmény 
teljes hosszúsága 37-38 méter, 
szélessége 11–15 méter, döb-
benetes módon még sincs bel-
ső alátámasztásnak nyoma!

A pusztabányai huta kőemléke (a szerzők felvétele)

A pusztabányai üvegcsűr 3D rekonstrukciója (készítette a Pazirik Kft.)

Az utolsó mecseki üveghuta története

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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Az üvegcsűrben több munkafolyamatot is végeztek: 
itt szárították a tűzifát, olvasztották az üveghez szüksé-
ges anyagokat. Itt történt az üvegfújás, az üvegtermékek 
gyártása és szárítása is. Itt tároltak minden eszközt és 
talán a késztermékeket is.

Az üvegcsűr központi részén helyezkedett el a jó ál-
lapotban megmaradt ún. kettős (olvasztó és temperáló) 
kemence. Az üvegcsűr nyugati oldalán egy, az épület 
síkjából erősen kiugró, kívül kőből, belül téglából álló, 

kettős kürtős kemenceegyüttest is feltártunk, amelyek 
részben a síküveg gyártására szolgálhattak. A kemen-
cék körüli padlón a korabeli munka színtere mutatko-
zott, jelezve az egyes munkafázisok kifi nomult részleteit. 
A nagy méretű épület északi és déli végén több helyiség 
került elő. Az északi végén lévő helyiség fa- és talán ké-
száruraktár lehetett, ehhez egy kívül kőből, belül téglá-
ból épített, feltehetően faszárító kemence csatlakozott. 
A délnyugati helyiséget feltehetően vegyszer-, méreg- 
és mészraktárnak használhatták. A délkeleti helyiséget 
kályhával fűtötte az itt lakó, korabeli műhelyfőnöknek 
számító olvasztár, aki itt tárolta az üveggyártáshoz hasz-

nált eszközöket és szerszámait. Az alig több mint két 
évtizedig működő üvegcsűrt a domboldal felől tám-
pillérekkel erősítették meg, és legalább egyszer átépí-
tették. Az üvegcsűr északi oldalát egy erősen rézsűs 
bejárat, a keleti falat három, mintegy 3 méter széles 
kapu tagolta, ezeken szekerek is be tudtak járni.

A feltárás során hatalmas mennyiségű üveglelet 
került elő, melyek tábla-, (ablak)karika-, valamint fehér 
öblös- és közönséges zöld színű ún. parasztüvegek tö-

redékei voltak. A huta nemcsak „tömegcikkeket”, 
hanem megrendelésre egyedi, drága üvege-

ket is előállított. Erre utalnak a domború 
liliomdíszes és kék festékkel anyagában 
színezett díszüvegek töredékei. Emellett 
az üvegedények gyártásához szükséges 
kő- és agyageszközök (agyag fúvóforma, 
kőtégely, hűtésre használt kerámia lapok/
tálcák darabjai, légszabályozó ún. agyag-
tévők stb.) is napvilágot láttak.

A hutatelepülés

Pusztabánya (korabeli nevén Vitriaria) 
egy klasszikus hutatelepülés volt. Felszí-
ni nyomokból is jól kivehető a település 
szerkezete. Az üvegcsűrtől északra a hu-
tamester háza állhatott. A huta környe-
zetében további építmények körvonalai 
rajzolódnak ki. Ezek között sejthetjük az itt 
dolgozó mesterek (olvasztó, szódafőző) és 
az inasok lakhelyeit, a békasótörő malmot, 
a szódafőző és a hamuzsírkészítő műhelyt, 
fűrészmalmot és más épületeket.

Pusztabánya volt az utolsó kelet-me-
cseki üveghuta. Az üvegművesség felha-

gyása után a település gyorsan lakatlanná vált, így 
maradtak meg a romok, hiszen azt már nem bontot-
ta el senki sem. Ezután vándorkovácsok húzták meg 
magukat a még álló falak között, melyre a kis kovács-
kohóik utalnak az üvegcsűrben. Az üvegcsűr ezt kö-
vetően leégett, majd gyorsan benőtte az erdő a ro-
mokat. A pusztabányai hutatelepülés, az avar alatt 
pihenő épületeivel, sok új ismeretet ígér az üvegmű-
vesség kutatói számára. Már megkezdett távlati cé-
lunk az üveghuta épületeinek további megismerése 
és teljes rekonstrukciója, ami egyedülálló lenne 
nemcsak Magyarországon, de egész Európában is.

A feltárt üvegcsűr ortofotója (készítette az Ásatárs K� .)
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yugati helyiségéből (a szerzők felvétele)

Az utolsó mecseki üveghuta története

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Az erdei üveg gyártásának menete

Az üvegkészítéshez kvarchomok (régi nevén: béka-
só), bükkfa hamujából főzött és kalcinált hamuzsír 
(szalajka), valamint mész szükséges. Az üveggyártás 
első fázisában összekeverték a porrá őrölt alapanya-
gokat és adalékanyagokat (ami lehetett időnként 
konyhasó, salétrom, kovaföld, mangán vagy arzén), 
majd a  nagy olvasztótégelyekben kb. 800 °C-on 
előolvasztották (frittálták). Ezt követően 1200–1400 
°C-on tovább olvasztották az elegyet, melyhez  adalé-
kot adtak, majd többször megtisztították a salaktól. 
A keverés során az összeolvadt alapanyagok átlátszó 
üveggé alakultak át, melyet különféle fém-oxidokkal 
színtelenítettek vagy éppen színeztek meg (vas, man-
gán, réz, kobalt stb.). Ez után következett az üvegfúvás.
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Üvegedények a lelőhelyről (Lang Ádám i. m. nyomán)

19. századi zöld üveg-
palackok Észak-Ma-
gyarországról (Veres 
István nyomán)

Ép olvasztótégely a lelőhelyről – (Lang Ádám: 
Üveghuták a Kelet-Mecsekben c. műve nyomán)

Monogramos agyag 
fúvóforma a feltá-
rásról (Lang Ádám 
i. m. nyomán)

Az utolsó mecseki üveghuta története

A pusztabányai üvegcsűr 3D rekonstrukciója (készítette a Pazirik Kft.)
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Lelő-hely

A  korai földművelők világa folyamato-
san az érdeklődés homlokterében áll 
mind a tudományos 

kutatás berkeiben, mind 
az  emberiség története 
iránt elkötelezett széle-
sebb közönség részé-
ről. A  modern ember 
megjelenése és az ipari 
forradalom közötti idő-
ben a termelőgazdálko-
dásra való áttérés okozta 
a  légmélyebb, máig ható 
társadalmi és gazdasági vál-
tozásokat az emberi közössé-
gekben és az azokat körülve-
vő környezetben egyaránt.

A közép-európai vonaldíszes kerá-
mia kultúrája (Kr. e. 5500–4900) az euró-
pai újkőkor egyik kimondottan jól ismert, 
régóta kutatott régészeti egysége. Telepü-
léseinek legjellegzetesebb elemei a föld fel-
színére épített, nem ritkán több száz négyzetméter 
alapterületű oszlopszerkezetes épületek. Egyes szerkezeti 
elemeik – például az oszlopok, illetve oszlopsorok mérete 
– egymástól való távolsága alapján nemcsak részletes sta-
tikai rekonstrukciók születtek, de felmerült egy többé-ke-
vésbé egységes, talán egy átlagos felnőtt végtagjának 
hosszához köthető mértékrendszer meglétének lehetősé-
ge is. Ezek az építészeti technikák azonban – mint a most 
bemutatásra kerülő jelenség is példázza – nem kizárólag 
lakóépületek létrehozására szolgáltak.

A Balaton déli partján fekvő Ba-
latonszárszó község határában 2000 
és 2006 között nagy kiterjedésű újkő-
kori település maradványait tárta fel 
a  Magyar Tudományos Akadémia 
Régészeti Intézete. A Kis-erdei-dűlő 
elnevezésű határrészben az újkőkori 
településnyomok hozzávetőlege-
sen tíz hektáron láttak napvilágot. 
A vonaldíszes kerámia kultúrájának 
több ezer régészeti jelensége mellett 
mindeddig a település 62 olyan épü-
letalapját sikerült feltárni vagy a fel-
dolgozás során azonosítani, melyek 

helyzete, sok eset-
ben a  szerkeze-

te az  előkerült 
oszlophelyek, 
illetve a házak 
hosszanti fal-
síkjait kísérő 
gödrök alap-
ján rekonstru-

álható volt. 

A közép-eu-
r ó p a i  v o n a l -

d í s z e s  k e r á m i a 
k u l t ú r á j a  (n é m . 

L i n e a r b a n d k e -
ramik) hatalmas te-

rületen. Ukrajnától és 
Moldáviától egészen 

N o r m a n d i á i g  e l t e r-
jedt, és a  közép-euró-

pai régióban lényegében 
a  legkorábbi újkőkori meg-

telepedést, és ezzel a mezőgaz-
dasági forradalom kezdetét jelenti. 
Kiemelkedően fontos területnek 
számít a Dunántúl középső zóná-
ja, mely kialakulásának valószínű-
síthető helyszíne és így a későbbi 
európai elterjedés elsődleges ki-
bocsátó területe is volt. Régészeti 
szakirodalomban meggyökerese-
dett elnevezése a  jellegzetes, kar-
colt díszítésű kerámiatárgyaira utal.

Mérnöki 
tudomány
az újkőkorban

Marton Tibor – Oross Krisztián

Az árok 
feltöltéséből 
előkerült 
jellegzetes 
újkőkori edény
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Az öblösüveg (üregesüveg) készítésénél 
a fúvómester fém üvegfúvó pipa segítségével 
készítette el a  tárgyakat. Az  olvadékba már-
tott pipából az üvegmasszát szabadon vagy 
formába fújta – felvéve a fúvóforma belső ol-
dalának formáját –, melyben elnyerte végleges 
alakját az edény. A fúvóforma szétnyitása után 
az edény száját fogó segítségével alakította ki 
és vágta le a pipáról. Ezt követően a még meleg 
üvegtárgyat temperáló vagy hűtőkemencében 
lassan hűtötték le, hogy ne repedjenek meg. 
A  síküveget, ablaküvegeket úgy készítették, 
hogy a fúvott üveget szétvágás után kiterítet-
ték, és előmelegített hengerekkel kilapították, 
végül feldarabolták.

A késő középkori – kora újkori 
üveggyártás rövid története

A középkori eredetű mediterrán típusú, 
vagy más néven velencei-muránói típusú 
üveggyártás ún. nátriumüvegeket állított elő, 
csúcspontjának a velencei cristallo számított. 
Olvasztó, frittáló és hűtőkemence részei függő-
legesen tagoltak, ezeket a 16–17. századig hasz-
nálták. Már a kora középkortól, a déli üvegipar-
ral párhuzamosan létezett a nyugati eredetű, 
északi típusú üveggyártás, az ún. Waldglas („er-
dei üveg”). Legismertebb terméke a cseh kris-
tály volt. A vízszintes tagolású kemencékben 
ún. káliüveget készítettek. Számos adalékot és 
technikát alkalmaztak, mely különböző színe-
ket és üvegminőségeket eredményezett.

A 17–19. századi üvegiparunkat szoros szá-
lak fűzték az északi típusú, német–cseh üveg-
művességhez, elsősorban az  onnan érkező 
mesterek révén, amit a  Kelet-Mecsek vidéki 
üveghuták esetében is jól megfigyelhetünk. 
A  18. században jóformán minden, erdőben 
bővelkedő középhegységi, dombvidéki tájun-
kon létesült ilyen üveghuta. A 19. század elején 
az üvegkészítés megszűnt, a huták elenyésztek, 
csak hagyományaik, halvány nyomaik maradtak 
fenn, átadva helyüket a modern üvegiparnak…

C C C
Mediterrán típusú üveggyártás (G. Agricola nyomán)

Északi típusú, 15. századi cseh hutaábrázolás
(British Library MS 24189 f. 16.)

Az utolsó mecseki üveghuta története
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