
 3 

T a n u l m á n y ok 

 
Az ősember bányászata1 

 
iDR. VADÁSZ ELEMÉRi   

 
Válogatás: a bányászati tevékenység első mozzanata 

 
     Az ősembernek az anyagokkal való ismerkedése hosszú időt 
vett igénybe. Ez alatt az idő alatt természetesen nem lehetett szó 
rendszeres anyagkutatásról, legfeljebb külszíni kereséséről és vé-
letlen találatról. A folyóvölgyekben, vízmosásokban járkálva, min-
denütt kőgörgetegek, kavicsok kerültek útjába, mindenütt a kő-
anyag hívta fel a figyelmét. Barlanglakásának mészkövéről csak-
hamar megállapíthatta, hogy hajításon kívül védekezésre vagy mun-
kaeszközül nem használható, mert ütőszerszámként csakhamar tö-
rik, darabolódik, morzsolódik, szúró-vágóeszközként nem elég éles 
vagy hegyes, nem is formálható. A patakhordalék kőzetei között 
csakhamar felismerte a keménységbeli különbséget és a kavicsok 

                                                 
1 Vadász Elemér (1885-1970), a neves geológus tudománytörténeti tár-

gyú tanulmányokat és könyveket is publikált. Közülük az őskori bányá-
szatról szóló, magyar nyelven úttörőnek számító írása szinte teljesen fe-
ledésbe merült még a szakemberek körében is, ami indokolja újraközlé-
sét. Eredetileg a Természet és Technika című folyóirat (amely korábban 
Természettudományi Közlöny, ma pedig Természet Világa címen jelenik 
meg) 1950. évi 1. számának 45-52. oldalán látott napvilágot. Hazai pél-
dákra nem hivatkozott (ezt akkor legfeljebb még csak a miskolci Avas-
hegy esetében tehette volna meg), mert nálunk 1951-ben kezdődtek a 
témára irányuló rendszeres régészeti kutatások, melyek eredményeként 
feltárultak ősi bányászati emlékeink Lovason, Sümeg-Mogyorósdom-
bon, a tatai Kálvária-dombon és másutt is. A szöveget néhány kevésbé 
érdekes rész elhagyásával és apróbb helyesírási korrekciókkal adjuk 
közre. Ahol szükségesnek látszott, lábjegyzetben adtunk magyarázatot. 
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között a legkeményebbnek bizonyult kvarcot. Közben mindenféle 
más kőanyaggal is próbálkozott, különösen azok megmunkálás 
nélküli felhasználásával.  
     A felhasználást lakóhelyének körzetében található anyagok is 
korlátozták, mert a természeti adottságokhoz kellett alkalmazkod-
nia. Ezért találunk az ősemberi kőeszközök között kemény homok-
követ, különböző vulkáni kőzeteket: gabbrót, bazaltot, sőt gneiszt 
is, legtöbbször megmunkálatlan, eredeti koptatott görgeteg vagy ka-
vics alakjában. 
     Csakhamar felvetődött azonban az eszközöknek meghatározott 
munka elvégzésére alkalmas alakjára irányuló kívánalom is, mely 
a kőanyagoknak újabb megválogatását tette szükségessé. A kő-
anyagok, kavicsok, görgetegek alkalmasság szerinti keresése már 
kezdetleges kutatás, a bányászati tevékenység egyik munkamoz-
zanatának, válogatásnak ősi megnyilvánulása. 

  
Az ősember első ipara 

      
     Az ősember megismerte a munka jelentőségét életszükséglete-
iben és kőanyagainak használhatóbbá tételét megmunkálás útján. 
Megismerte egyszersmind az anyagok megmunkálhatóságának kü-
lönbségeit is. Kezdetleges munkaelemei az ütés (bunkó, kalapács), 
vágás (él, éles penge, kés) és szúrás (hegyesség) voltak, ezekhez 
kellett formálnia megfelelően az anyagokat, mégpedig ugyancsak 
kezdetleges megmunkálással, egyszerűen ütéssel, pattintással, éke-
léses vágással. Ilyen célra legmegfelelőbbnek bizonyult a kvarc-
nak tömör amorf fajtája, a kagylós törésű, többé-kevésbé könnyen 
szilánkolható, a természetben elég gyakori tűzkő2, vagy ahol ez nem 
volt található, a vulkáni üveg, az obszidián. Ezért lett a tűzkő kere-
sett anyag, ezért alakult ki ennek ősemberi első ipara is. 

                                                 
2 Tűzkő: kovavázas szivacsokból, egysejtű sugárállatkák (Radioláriák), ko-

vamoszatok (Diatomák) kovavázaiból mélytengeri környezetben, a kar-
bonát-kompenzációs mélység alatt keletkező kovakőzet. (A szerkesz-
tő.) 
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     A tűzkő különböző fajtái meglehetősen gyakoriak a legkülön-
bözőbb földtani képződésekben. Európában az ősemberi tűzkőszer-
számok túlnyomólag mezozoós, júra-krétabeli rétegek anyagából 
készültek, ahol ilyenek nem voltak, da nyilvánvalóan cserekeres-
kedelem útján kerültek. 
     Az ősemberi tűzkőipar és kereskedelem igénye a felszínen ta-
lálható kavicsokból nem volt kielégíthető, vagy a tapasztalat ráve-
zetett arra a megismerésre, hogy a felszíni görgetegek anyagánál 
jobb, üdébb, megfelelőbb az eredeti helyen a földrétegben levő 
anyag, melyből a kavicsok is származnak. Így jutott el az ősember 
a felszíni keresés véletlen találataiból a tudatos kutatás és mai meg-
határozásunk szerint, a földtani továbbnyomozás útján, az anyag-
termelés mesterségéhez, a bányászathoz. 
     A bányászat tehát a hasznosítható földi nyersanyagoknak föld-
felszíni, vagy a Föld mélyében történő termelése az eszközkereső 
és szerszámhasználó ember igényből született. 

 
A tűzkőbányászat 

 
     A földtörténeti vizsgálatok szerint a legrégibb bányászat a tűz-
kőtermelés volt. Észak-Európában, Franciaország északi részén, 
Belgiumban és Angliában a felső-kréta időszak egyik jellemző ré-
tegösszetétele, a fehér írókréta, melyről az egész földtani időszak 
nevét is kapta. Ez a finomszemű, lágy egykori mésziszapból álló 
hófehér kőzet világosszürke tűzkőrétegeket és tűzkőgumókat tar-
talmaz, melyek keménységük miatt a lágy krétából könnyen elvá-
laszthatók. 
     A krétatűzkő nagyon jól pattintható, vékony, éles szilánkokra, 
tűhegyességű részekre darabolható. Észak-európai, gazdag ősem-
beri kultúrterületek szerint az ősember kedvelt kőanyaga volt, mely-
ből valóságos tűzkőipar létesült. Ennek a tömeges eszközkészítés-
nek nyersanyagellátása a folyóhordalék kavicsaiból vagy a réte-
gekből egyébként nagy mennyiségben kimállott tűzkődarabokból 
és gumókból annál kevésbé volt kielégíthető, mivel a krétatűzkő 
anyaga megdolgozhatósága tekintetében magában véve is változó 
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minőségű volt, a felszínen heverő és a nap hevének, esőnek kitett da-
rabok pedig a mállás következtében anyagukban is romlanak. 
     Az eredeti helyen levő tűzkőrétegekből ezen felül tetszés sze-
rinti nagyobb darabok is voltak kivehetők, melyekből a szükséges 
szerszámok könnyebben voltak formálhatók. Mindezekhez járul 
még az is, hogy a fehér írókrétában levő tűzkőrétegek nagyon köny-
nyen felismerhetők, színben és anyagban élesen elütő voltuk csak-
hamar felkeltette az ősember figyelmét is. 

 
A tűzkőbányászat színhelyei 

 
     Tűzkőbányászat kétségtelen maradványait nagyon sok helyről 
ismerjük Európában, legnagyobbrészt Franciaországban, Belgium-
ban, Angliában, de Spanyolországban, Portugáliában és Sziciliában 
is. Valamennyi a kőkorszak középső részére (mezolthikum) és az 
újkőkorszak (neolithikm) elejére esik. Ez arra utal, hogy a kőkor-
szak elejének, az ókőkornak ősembere nem jutott még az ismere-
teknek olyan fokára, hogy tűzkőeszközei tömegcikké legyenek, 
másrészt ebből következőleg tűzkőszükségletét a felszíni leletek-
ből is eléggé fedezni tudta. 
     A tűzkőbányászat biztosan megállapítható kezdete a belgiumi 
Obourg és Strépy leletei szerint 14.000 évvel ezelőtti időre tehető. 
Végső művelési ideje pedig az ugyancsak belga Spiennes felső 
kultúrrétege alapján az újkőkor kősírokkal jelzett szakára, mintegy 
4000 év előtti időre esik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
egy-egy helyen 10.000 éven át tartó bányászat folyt, hanem úgy 
értelmezhető, hogy az ősember 14.000 évvel ezelőtt már valóságos 
bányászattal, mélyműveléssel is foglalkozott, s tűzkőbányászatot 
még a bronzkorban is folytatott. Et igazolja az is, hogy a tűzkőesz-
közök a bronzkorszakban még sokáig használatban voltak, s az esz-
közök kultúrfokai a különböző területeken és néptörzseknél mind-
máig különböző időben mutatkoztak. Elég rámutatni arra, hogy az 
északi népek és az indoausztráliai és dél-amerikai őslakosság máig 
is kőkorszaki állapotát élte. 
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Az őskori tűzkőbányászat technikája 
 

     A kultúrleletek részletes leírásából megállapítható az őskori 
tűzkőbányászat módja, kivitele és termelési eszközei, szerszámai 
is. A munkálatok kezdetleges volta mellett is felismerhetők mai 
bányászatunk alapelvei és módjai is, sőt a telepítésben bizonyos 
földtani szemlélet is mutatkozik, a rétegek helyzetének követésé-
ben. A Föld mélyén történő anyagbányászat ugyanis mindig az 
anyag helyzete, megjelenési módja, települése szerint alakult.  
 

 
 

Tölcsér alakú tűzkő-külfejtés. C = humusz, D = írókréta tűzkőgumókkal, 
B = földes törmelék-kitöltés, alul a bányaüregben krétatömbökkel. E = 

faszénnyomok. G = félig kész tűzkőeszközök. 
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     A nagy számban tanulmányozott művelésekben a felső-kréta-
beli tűzkő kerek vagy szabálytalan gumókban, ritkábban 20-30 cm 
vastag lencsékben vagy többnyire kiékelődő rétegekben található. 
Néhány franciaországi előfordulásban lágyabb írókréta vagy már-
gás kréta, esetleg homokos agyag a tűzkő kísérő kőzete. 
     A bányaterület egyszersmind lakóhely volt, tehát bányatelep-
nek minősíthető. A legrégebben ismertek egyike, a belgiumi Spi-
ennes, melynek alapterülete 500.000 m2, tehát fél négyzetkilomé-
ter. Itt különben különböző néptörzsek többszöri művelési idő-
szakban felváltották egymást, két kultúrréteggel igazolható mó-
don. Az egymásra következő rétegben a krétarétegek fölött pattin-
tott kőeszközök telepe mutatkozott, majd erre települt agyagréteg-
ben csiszolt kőeszközök telepe volt. 
     A tűzkőbányászat módja mindenütt azonosnak mutatkozik. Ahol 
a tűzkőrétegek fedetlenül felszínre bukkannak, ott külfejtés volt, 
árkokkal, vagy 1,5 m széles, 3-4 m mély gödrökkel. Spiennes-ben 
külfejtéssel indult bányászat, a rétegek dűlése szerint telepített ak-
naművelésbe ment át a fedőrétegek alatt. Itt adódhatott az újkőko-
ri ember számára az a bányászati tapasztalat, hogy a ferdén hajló ré-
tegek a felszín alatt, megfelelő mélységben elérhetők. 
     Tárószerű feltárások is vannak, s az aknából a tűzkőtermelés a 
rétegek követésében ugyancsak vízszintes kihajtásban történt. A 
tárók 0,6-1,0-1,6 m magas, 1-2 m széles szelvényben készültek, ha 
sűrűn voltak telepítve, 0,8 m-nél sohasem nagyobb szélességben. 
Leggyakrabban függőleges aknákat találunk, ritkábban ferde, lej-
tősaknát is. A sűrűn mélyített, meglehetősen szűk, 0,6-1,5 m átmé-
rőjű aknák a talpból indult vágatokkal voltak összekötve. Alakjuk 
felül és a talpon kissé kiszélesített, ritkábban lefelé szélesedő cson-
kakúp-alak. Az aknából kiinduló vágatok a szomszéd aknáig ter-
jedtek, sok esetben vakon is végződtek, általában nagyon alacso-
nyak (0,7-1,0 m magasságúak), úgyhogy az ősbányász, aki ember-
ré válásának egyenes járását már elérte, csak egykori hajlított já-
rásban vagy csúszva közlekedhetett. Csak kivételesen találunk ma-
gasabb járatokat, de ugyanakkor 0,5 m magasak is vannak. Gyak-
ran a bejárat alacsonyabb, mint a vágat belseje. A méretek arra utal-
nak, hogy az aknában egy, legfeljebb két ember dolgozhatott, amit 
a szerszámleletek is igazolnak. 
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     Az aknák mélysége a tűzkőréteg helyzete szerint alakul. Fiata-
labb fedőréteg esetében 8-17 m. Helyenként az akna mélysége az 
anyag minősége szerint alakul, mert több tűzkőréteget harántolva a 
leghasználhatóbb anyagot szolgáltató rétegig hatol. Cissbury-ben 
hét tűzkőréteget harántoltak, melyek közül a 2. és a 7. volt vága-
tokkal megnyitva. Ez a minőségre irányuló bányászati mód a kül-
fejtésekben is megfigyelhető. 

 
Az ősember bányászati eszközei 

 
     A tűzkőbányászat helyein talált leletek bepillantást adnak az 
őskori ember bányászati eszközeiről is. Általánosan használt szer-
száma a fejsze alakú szarvasagancs-részlet, melynek nyélrésze a 
főág, feje az egyik oldalág. Ilyeneket minden bányahelyen tömén-
telen mennyiségben találtak, jeléül annak, hogy általánosan hasz-
nált eszköz volt. Egyszersmind bizonyítéka a szarvasok gyakori-
ságának is. A használat nyomai gyakran észlelhetők a bányafala-
kon, kaparásokban. 
     Természetesen a tűzkőszerszám-gyártás helyén készültek a bá-
nyászatban felhasználható, rövid vagy hosszúkás-ovális, keskeny 
vagy széles tűzkőeszközök is.  
     Az agancs- vagy tűzkőcsákány mellett kalapács és ék is hasz-
nálatos volt. Ezek is többnyire agancsból, ritkábban lócsontból va-
lók voltak. A fejtésben ütésen, kaparáson, csákányozáson, ékelésen 
kívül emelőszerű munkamód is volt. A viszonylag laza kőzetből a 
tűzkőtermelés nem okozott különösen nehéz munkát, a tűzkövet 
többnyire a talpból fejtették. Ahol a tűzkőpad 1,5-2 m vastagságú 
volt, ott főtefejtést is alkalmaztak (Champignelles), s a vágat a te-
lep alatt folytatódott. 
     Tüzeléssel való kőzetlazítás alkalmazására még ekkor nem gon-
dolhatunk, bár igen sok helyen találtak nagymennyiségű faszenet. 
A tüzeléssel ugyanis a tűzkő bányanedvességét és gyakori bitu-
mentartalmát elveszíti, rideggé válik, megdolgozhatósága csökken, 
tehát éppen a bányászattal elérhető minőségjavítást rontja. 
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Bányajárás, szállítás, világítás, szellőztetés 
 

     A bányajárás és a szállítás módjáról a tűzkőbányák nem adnak 
biztos képet. Az aknákban lépcsők sehol sem láthatók, úgyhogy a 
nagyméretű angliai aknákban talán az akna egyik oldalán felhal-
mozott törmelék könnyítette meg az aknajárást. Esetleg a néhol ta-
lálható lejtősaknákon jutottak a munkahelyre. Erre közvetlen bi-
zonyítékunk nincsen ugyan, de a szállítás kétségtelenül itt történt 
kötélen, amit a kőzeten látható kötélsúrlódásos bevágódások iga-
zolnak. Az ilyen kötél esetleg a leszállásban kapaszkodásra is hasz-
nálható volt. 
     A mélyművelésben a bányásznak világításra is szüksége lehe-
tett. A tűzkőbányában gyakori maradványok tüzelésre mutatnak, a 
tűz lángja itt csak világításra szolgálhatott, vagy gyantás fáklya 
használatára is gondolhatunk. Angliában több helyen krétaanyag-
ból formált lapos tálakat találtak a munkahely mellett is. Ezek az 
eszkimóknál használatos módon, állati zsírok elégetésével, világí-
tóeszközök lehettek. 
     Megtaláljuk a bányaszellőztetés nyomait is. Angliában (Cissbu-
ry) két szomszédos akna falába helyenként 25 cm széles, 12 cm 
magas nyílásokat vágtak, melyek ablakszerűen a vágatok légjára-
tának biztosítását célozhatták. 

 
Omlás elleni védekezés 

 
     A laza kőzetben a tárók és vágatok beomlásra hajlamosak. Ezt 
a veszélyt egyszerűen a törmelékkel való tömedékeléssel hárították 
el, részben ugyanannak a bányának, részben a szomszédos aknák 
anyagával. A tömedékelést közvetlenül a kitermelés után végez-
ték, amit az anyag friss állapota bizonyít. Ebben a törmelékkitöl-
tésben a bányászok bennhagyott eszközei, tűzkőtörmelék és félig 
megdolgozott tűzkődarabok nagy mennyiségben találhatók.  
     A vágatok alacsony és keskeny volta szintén az omlási veszély 
csökkentését szolgálhatja. Egyéb angliai bányában (Cissbury) a kes-
keny vágatokból nagyon szélesen lefejtett oldalpászták vannak, me-
lyek között a fejtésből kihagyott biztonsági pillérek észlelhetők.  
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     Mindezek a sok helyen található „védőműveletek” nyilvánvaló-
an nagyon sok keserves tapasztalat, életveszélyes beomlások nyo-
mán alakultak ki. Bányabeomlásból származó halálos szerencsét-
lenséget bizonyító csontvázleletet ismerünk a belgiumi Obourg kő-
kori tűzkőbányából. Itt két fejtési helyet összekötő beszakadt fo-
lyosóban oldalt fekve, összehúzódva, kezében az agancsszerszám-
mal érte a halál az ősbányászt. Mellette egy tízéves gyermekre uta-
ló csontváz, valószínűleg a szakmát tanuló fia vagy ifjúmunkás le-
hetett. A bányamunka első hősi halottjai ezek, akiket a késői évez-
redekben tökéletesített bányászatban végeláthatatlan sorban sokan 
követtek. 
     A munka kivitele azóta, tökéletesített eszközökkel és módsze-
rekkel megkönnyebbült, a munka veszélye is minimumra csök-
kent, a munkanem azonban semmit sem változott. Ebben a válto-
zatlanságban rögzítődött a bányászat ősfoglalkozás-jellege. 

 
Mikor kezdődött a bányászat? 

 
     A tűzkőbányászat pontosabb földtörténeti idő megállapítása a 
talált eszközök alapján biztosan körvonalazható. Erre a célra tud-
valevőleg éppúgy, mint az életföldtanban, elsősorban a nagy víz-
szintes elterjedésben észlelt eszközök használhatók, mint az ösz-
szehasonlítás kultúrfokmérői. A bányászatban használt különleges 
munkaeszköz, a tűzkőbalta, ebből az összehasonlításból kirekeszt-
hető, mert nem általános elterjedésű, hanem csak különleges mun-
kahelyekre szabott szerszám. Figyelme kívül marad az agancscsá-
kány is, mivel ez nagy függőleges elterjedésű, a középső-kőkor-
szaktól a vaskorszakig terjedően általánosan használt eszköz volt. 
     Jellegzetes kultúrjelző eszközei a kormeghatározásnak a nagy 
vízszintes elterjedésben, csak egészen rövid időszakra korlátozott, 
tehát kis függőleges elterjedésben található kőbalták és az agyag-
edény-maradványok, a fémek teljes hiánya mellett. Kiegészítésül a 
kísérő állatmaradványok is használhatók, háziállatok, melyek már 
a kultúrának előrehaladottabb voltára utalnak.  
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     Ezek szerint az eddig legrégibbnek ismert tűzkőbányászat Bel-
giumban volt (Obourg, Spiennes). Ez a középső kőkor (mezolithi-
kum) campagni-szakában, mintegy 10-14.000 évvel ezelőttre esik. 
Itt a mindenütt nagyon gyakori agancscsákány még ismeretlen, 
csak tűzkőeszközöket találunk, kizárólag külfejtéses bányászattal. 
Aknaművelés nem volt, de szállítótárók voltak. A kísérő fauna ki-
zárólag vadállatokból adódott. Az újkőkorban a bányászat itt már 
megszűnt. De más belgiumi helyeken (Spiennes) folytatódott az 
egész újkőkorban, és a kősírok kultúrfokán, mintegy 4000 évvel ez-
előtt ért véget. 
 

 
 
Akna- és táróbányászat a Spiennes melletti tűzkőbányában. H = humusz 

tűzkőtörmelékkel. D = diluviális réteg. L = alsó-harmadidőszaki 
(landéni) homok. A = tárókitöltés. F = tűzkő. 

 
     Említettük, hogy Spiennes mellett két egymásra következő kul-
túrfokban megismétlődött művelések voltak. Messze vezetne va-
lamennyi eddig ismert tűzkőbányászatot időbeliség tekintetében 
részletezni, a bányászati idő az említett határok között mozog, túl-
nyomólag az újkőkor kezdetétől annak végét jelző átmeneti idők-
ig. Figyelemre méltó azonban, hogy a külszíni művelésről a mély-
művelésre való áttérés a középső kőkorra esik, amikor a kőeszkö-
zöknek nyélbefoglalása megtörtént. A munkamódszer haladását a 
munkaeszközök fejlődése, tökéletesedése előzte meg és tette lehe-
tővé.  



 13 

     Csaknem valamennyi bányászati helyen egyszersmind tűzkő-
ipar is volt, bár azt már nem lehet megállapítani, hogy ez az ipar 
nagybani cserekereskedelemre, illetve exportra dolgozott-e. 
    Figyelemre méltó, hogy a középső- és újkőkor embere a tűzkő-
beszerzésben nem kényszerült bányászatra, mert nagyon sok észak-
európai előfordulásban (Rügen) a kréta-tűzkő könnyen hozzáfér-
hető tömegekben található a felszínen. Még feltűnőbb azonban, 
hogy vannak nagybani tűzkőipar-előfordulások olyan helyeken, 
ahol ilyen tűzkő teljesen hiányzik, ahol tehát csak rendszeres be-
hozatalból volt a nyersanyag fedezhető. Ilyen élénk újkőkori tűz-
kő-kereskedelem kimutatható Belgiumtól Svájcig és Savoyáig. 

 
Ősfoglalkozás! 

      
     A kőkori ember legelső bányaművelésein végigtekintve az a 
kétségtelen tanulság adódik, hogy a tűzkőbányászat minden kez-
detlegessége mellett az emberré-levés fokozatossága és a tudatta-
lanul tétlenkedő, véletlenekre utalt emberi lénynek tudatos dolgo-
zóvá alakulása megállapítható. 
     A bányászat kezdeti módjai pedig világosan szemléltetik ennek 
a foglalkozásnak valóban ősi volta mellett a tapasztalati jellegét 
is. Tapasztalat vezette rá az ősembert a tűzkőminőség jelentőségé-
re, s ebből következőleg a földben rejlő, mállástól mentes, friss 
anyag földalatti követésére, s ezzel a bányászatra. 
     A bányászat kivitelének módozatai – megint további hosszas, 
új, sok veszélyt jelentő, ellenséges közeg, a föld mélyének meghó-
dításáról lévén szó – bizonyára keserves tapasztalatok árán voltak 
megismerhetők. 
     A bányászat így valósággal ősfoglalkozás, történetileg a legelső 
emberi iparűzések egyike. A bányászattal együtt létesült tűzkőmű-
vesség, a feldolgozó ipar pedig a szükséglet nagybani kielégítésére 
s a nyilvánvalóan már kialakult távolabbi területek cserekereske-
delmének ellátására rendezkedett be. Megállapítható az is, hogy 
egy-egy bányászati helyen kétségtelenül egy-egy törzshöz tartozók 
dolgoztak, nyilvánvalóan a társadalom legkezdetlegesebb fokát jel-
ző törzsközösségi alapon. 
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A további fejlődés útja 
 

     Mint láttuk, a bányászati alapműveletek legnagyobb részét már 
megtaláljuk az őskori kezdetleges bányászatban. A bányászat ké-
sőbbi továbbfejlődése jobbára csak a kivitelezés módjában és esz-
közeiben változott, a mélyművelés fokozódásával, az ókorban csak 
a szállítási megoldással és a helyenként mutatkozó víztelenítéssel 
gyarapodott. A fejlődést a fémek megismerése indította meg, mely 
éppúgy, mint a tűzkő, véletlen leletből, tapasztalati alapon haladt. 
     A természetben tisztán, termésalakban található arany lehetett 
az első, ősember által megismert fém, mely csillogásával magára 
vonta a figyelmet, s bár munkaeszközökre alkalmatlannak bizo-
nyult, mégis a legrégibb feljegyzések tanúsága szerint az ember 
sorsával mindig szorosan összekapcsolódott. Az arany könnyen 
felismerhető volt patakhordalékban, folyóvizek pataklerakódásai-
ban, s kétségtelen, hogy mint a tűzkő, legelőször innen volt ter-
mésaranyként termelhető. Később is, talán a történelmi időkig, 
csak a torlatokból nyerhették, mivel elsődleges előfordulásban ne-
hezebben volt felismerhető.  
     Az aranykeresés vezethette a többi fémek megismerésére, mert 
az arany tudvalevőleg csaknem minden más fémmel együttesen 
mutatkozik, magnetit és ónkő-pikkelyek az arannyal együtt a ho-
mokban találhatók. Az arany kiolvasztásával tehát a vele vegyüle-
tet alkotó többi fém, réz, ólom, ezüst is megismerhetővé vált. 

 
A földtani ismeretek kezdetei 

 
     A bányászat fejlődése a fémek bányászatával már a történelmi 
korra esik, és az egyiptomiaknál, főniciaiaknál és görögöknél már 
némi földtani és teleptani ismeretekre mutat, amit Egyiptomban, a 
heliopolisi iskolában tanítottak is. Mindenesetre külszíni nyomok-
ból indulhattak, mert a vasérctelepek felszíni színeződését már 
Plinius említi. 
     Tervszerű ezüstbányászat volt az ókorban a főniciaiaknál, akik 
már a bányászat helyén külön bányatelepeket is létesítettek. Ezek 
ezüsttartalmú ólomércteléreken létesültek, melyeknek külszíni fel-
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ismerése már nagy tapasztalatot igényelt, bányászata is nehéz volt. 
Azért nevezi Jób könyve a „fáradtság ezüstjének”. 
     Az érckutatásra vonatkozó tapasztalati tanácsok az ókorból nem 
maradtak ránk, a keresés módjait és eszközeit sem ismerjük. Annál 
szembeötlőbb a babonás középkorban a varázsvessző, mely a misz-
ticizmusra hajlamos laikusokban ma is hívőkre talált. A bányászati 
és kohászati ismeretek első tudományos összesítője a XVI. szá-
zadban Agricola, „a bányászat atyja” volt. 

 
A bányaművelési technika tökéletesedése 

 
     Messze vezetne, ha a bányászat fejlődését részleteiben nyomon 
akarnók követni. Csak néhány megismerésbeli tényre kívánunk rá-
mutatni, annál is inkább, mivel a bányászat és az alapműveletek ős-
kori kereteiből a technika fejlődésével lépést tartva s attól függően 
alakulva lépésről lépésre tökéletesedett. 
     A tervszerű bányászat első bányatérképe az egyiptomi Vadi Ol-
lagi aranybányászatáról maradt reánk a Kr. e. 1300 körüli időkből. 
Ugyanekkor Egyiptomban vízemelő kútaknáról is tudunk. Az óko-
ri aknák általában nagy átmérővel készültek kerek vagy négyszög-
letes alakban, a görögöknél és etruszkoknál sokszögűek is voltak. 
A vágatok az őskori méreteket alig haladják meg (0,6-0,65 m szé-
lességben, 0,9-1,05 m magasságban) nyilvánvalóan a fenntartási 
nehézségek miatt. Kivételesen vannak nagyobb méretek is római 
bányákban. A vágatok legtöbbször boltozat alakúak, ácsolat csak a 
középkorban vált általánossá. Észak-Amerikában a Felsőtó-vidéki 
rézbányákban az indiánok kőrakatos vágatokat készítettek. Bánya-
járásra az aknák falába vágott lépcsők vagy lépcsősre faragott fa-
törzsek szolgáltak. 
     Világításra általában nyitott mécsesekben égetett állati zsír vagy 
olaj, később kanócos mécsek használatosak. A vágatok kihajtásá-
ban, fejtésben a kőzetek lazítását repesztéssel, tüzeléssel történő 
felmelegítéssel végezték. Mindez természetesen erősen rontotta a 
mindinkább mélyebbé váló bányászat levegőjét, tehát már az ős-
korban felismert szellőztetés szükségessége fokozottabbá vált. 
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Egy egyiptomi aranytermelő telep (Vádi Ollagi) térképe az időszámítá-
sunk előtti 13. századból. 1 = kőtörmelékkel és bozóttal borított völgy. 2 
= járható völgy és utak. 3 = aranytermelő hegy.4 = termőföld, a középen 
I. Satos fáraó síremléke. 5 = tó. 6 = kút. 7 = munkásházak. 8 = Ammon-

templom. 
 

     A szellőztetés különösen a középkor elején indult kőszénbányá-
szatban jelentkező sújtólég-, szénporrobbanás, felmelegedés és ön-
gyulladás elhárításában mind nagyobb műszaki feladata a bányá-
szatnak. Még száz év előtt is alkalmazott „óvóintézkedés” volt, hogy 
a beszállás előtt hosszú rúdon égő kanóccal sorshúzással kijelölt 
„vezeklő” bányász végigjárta a munkahelyet a levegő megvizsgá-
lására. Képzelhetjük, hogy ez a veszélyes vizsgálat mennyi áldo-
zatot követelt. 
     A kőzetek megfúrása, mint a mélyfúrási technika alapművelete, 
már az újkőkor csiszolt kőbaltáinak fúrásával ismertnek vehető, 
tehát szintén az őskora vezethető vissza. Ugyanakkor a homokkal 
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való kőfűrészelés és csiszolás is használatban volt. Közismert do-
log, hogy a kínaiak 4-5000 évvel ezelőtt bambuszrudazattal több-
száz méteres vízfakasztó mélyfúrásokat végeztek, huszonnégy óra 
alatt 50-60 cm teljesítménnyel. 
     A bányászat kézi eszközei között Asztúriában3 még a rézbányá-
szatban is megtaláljuk a kőkori szarvasagancsot. Egyébként a szer-
számok anyaga a megfelelő kultúrfokok szerint változik: bronz, 
majd vasból készült eszközök különböző megmunkálási módon ke-
rültek használatba. 

 
Az építőkövek bányászata és megmunkálása 

 
     Nem zárhatjuk le ezt a futólagos fejlődéstörténeti áttekintést a 
legnagyobb tömegben használt, felszíni termeléssel nyerhető nyers-
anyag: az építőkövek említése nélkül. 
     A hegyekben található, építkezésre alkalmas kőzetanyagok ter-
melése az őskorra, a dolmenek, sziklasírok létesítésének idejére, 
az újkőkor végére, mintegy 6000 évvel ezelőtti időre vezethető visz-
sza.  
     Egyiptom híres, négy évezredet meghaladó hatalmas kőfejtői, 
sok helyen eredeti állapotukban, képet adnak a kőfejtés ősi mun-
kálatairól és munkaeszközeiről. Legismertebb ezek közül az Asz-
szuán melletti gránitkőfejtőben látható 41,75 m hosszú, 4,2 m szé-
les obeliszk, melyet o,75 m széles árok vesz körül. Kész állapot-
ban 1168 tonna súlyt képvisel, ami mintegy négy, harminc kocsi-
ból álló tehervonat szállítmányának felel meg. Körülréselése a szik-
lalapon nagy, kemény kőzetgolyókkal való súrolással: koptatással 
történt, majd vízzel nedvesített faekékkel választották el a sziklá-
ból.  
     Elképzelhetjük ennek a munkának a nehézségeit, fáradalmait és 
embertelen kínzó szenvedéseit a trópusi hőségben! Pedig még hát-
ra volt a munka nehezebb része, a szállítás, mely legtöbbször ugyan-
csak kizárólag emberi erővel, egyenetlen kőlapokkal kirakott „an-
tik” utakon, fagörgőkön, háncskötelekkel történt. […] 
                                                 
3 Asztúria: Spanyolország egyik északi tartománya. 
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A téma újabb hazai irodalmából 
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