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 somogyfajszi vasolvasztó mûhelyben több mint egy évtizedig folyhatott A vastermelés, mert itt összesen 20 kohót találtunk. 

Az Õskohó Múzeumban látható II. mûhelyt egy 6x8 méter területû gödörben 
képezték ki, a kemencéket a gödör oldalába mélyítették. Közben azonban az 
elsõ mûhely egy részét is tovább bõvítették és használták. A vasolvasztó telep 
hirtelen elhagyására vallanak a 6. kohó környékén talált vasbucák és a 
megépített, de nem használt olvasztókemencék. Ezért feltételezhetjük, hogy a 
fajszi mûhelyt a 955 utáni (az augsburgi vereséget követõ) átszervezésekkel, 
Falitsi (Fajsz) nagyfejedelem (930-40-es évek fordulójától 955-ig) 
uralkodásának végén, vagy véglegesen Koppány 997. évi veresége után 
szüntették meg.
 

A vas elõállításához szükség volt :
o1/ vasércre (Fe O ) és 2/ faszénre (C), 3/ valamint ezek keverékének legalább 1250 C hõmérsékleten 2 3

való hevítésére, levegõ befúvatásával. A vaskinyerés mûvelete a következõ kémiai folyamatok szerint 
írható le:

az elsõ lépésben, a tüzelõanyag, faszén karbonját (C) a levegõ széndioxiddá (CO ) égeti el.2

második lépésben, a széndioxid érintkezve a tüzelõanyag karbonjával, szénmonoxiddá (CO) 
alakul át. 

a harmadik lépésben, a szénmonoxid (ami a második lépésben keletkezett) kiredukálja az 
ércbõl a vasat (Fe).

A szén (carbon = C) meghatározóan befolyásolja a vas minõségét és tulajdonságait, ezért a legfontosabb 
és leggyakoribb ötvözõelem.

Erõteljesen csökkenti a vas olvadáspontját, növeli a szilárdságát, de mérsékli az alakíthatóságát. A 2,0%-
nál kevesebb szenet tartalmazó vasötvözetek – különösen meleg állapotban – jól alakíthatók 
(kovácsolhatók), míg ennél több szenet tartalmazó vasféleségek nem, vagy csak csekély mértékben 
alakíthatók. Azokat a vasötvözeteket, amelyek legfeljebb 2,0% szenet tartalmaznak, acélnak nevezzük, 
a nagyobb széntartalmúaknak pedig nyersvas, illetve öntészeti vas a megnevezése. 

Ahogyan a bucakemencében az oxigént szolgáltató levegõellátás (a fújtatás technikája) fejlõdött, úgy 
fejlõdött maga a vasolvasztás technológiája is. A bucakemencében a színvas nem olvadt meg, hanem 
szilárd, szivacsos állapotban jelent meg (bucavas). A vasérc folyékonnyá vált meddõ anyagaiból, 
valamint a nem redukálódott vasoxidból salak keletkezett.

A somogyfajszi – részben már kovácsolt – bucák súlya: 1,72 kg, 2,45 kg, 2,70 kg és 3,20 kg. A 
bucakemence terméke a bucavas, karbont alig tartalmazó vaskristályok és salakkristályok keveréke. 
Miután a kemence agyag mellfalazatát leemelték és a fehér izzású bucát fogóval, vagy kampószerû 
szerszámmal kihúzták, a vasszemcsék közül kalapáccsal verték ki a salakdarabokat. A buca melegen 
tartásához újraizzító tûzhelyet használtak.

A mintegy 500 Somogyfajszon feltárt fúvó alapján legalább ennyi olvasztásra következtethetünk. Ez 
kemencénként átlag 12 olvasztást jelent. 500 x 2 kg vas nyerését számítva a termelés mennyisége 1000 
kg, vagyis 1 tonna vas lett volna. 20 somogyfajszihoz hasonló vasolvasztó mûhely fedezhette a 20.000 
harcosra számított 20 tonnányi vasszükségletet.  Arab utazók a honfoglalás elõtt említik a magyar 
fejedelem kíséretében ezt a katonai erõt, amely a 10. század elsõ felében, a kalandozások idején még 
jelentõsebb lehetett.

Egy fajszihoz hasonló mûhely tehát egy lovas ezred felfegyverzéséhez elég vasat állíthatott elõ (a 
szablyák, nyílcsúcsok, lándzsahegyek, balták, valamint a lószerszámok részei: a kengyelek, zablák, 
kovácsolásához). A mezõgazdasági vaseszközöket is az itt nyert vasbucákból készítették. 

A 42 kohóval mûködõ bodrogi-alsóbûi mûhelyben az elsõ magyar nyelvemlék, egy rovásírásos fúvóka 
is elõkerült.

Kohászati szerszámokat: salakleverõ eszközt, buca kihúzó hajlított vaskampót Imolán és Trizsen, a 
mûhelyek kialakításához használt csákánykapát pedig Kõszegfalván találtak a kohók mellett. 

A vasérc kohósításának, a tiszta vas kinyerésének fentebb említett redukciós kémiai folyamata az 
elmúlt századok folyamán alapvetõen nem változott meg. Döntõ változás az aknás kemence méreteiben 
és az alkalmazott tüzelõanyag (a bevitt szén/carbon = C) formájában következett be. 

A kisméretû, néhány kilogramm bucavasat gyártó kohóból több ezer köbméteres belsõ térfogatú 
nagyolvasztó fejlõdött a 20. század végére, amely naponta akár több ezer tonna folyékony nyersvasat is 
képes termelni. A faszenet – mint tüzelõanyagot és elégése folytán redukciót végrehajtó komponenst – a 
18-19. században a kõszén, majd a koksz váltotta fel, a 20 század második felében pedig elterjedt 
kiegészítõ tüzelõanyagként az olaj, majd a földgáz. Ezzel a vaskultúra fejlõdése egy újabb iparág 
igénybevételét, a szénhidrogénipar produktumát vonta be innovációjába. Természetesen ezt a változást 
követte az általános technikai színvonal növekedése a vasgyártás körüli anyagszállítás és rakodás, a 
levegõ befúvatás, a folyamatok ellenõrzése, a környezet- és balesetvédelem stb. területén is.

Itt kell megemlékezni az ugyancsak Nyugat-Dunántúlhoz kötõdõ – jelenlegi államhatárainkon belüli 
– szénhidrogéniparunkról, ennek szakmatörténeti relikviáiról.

A szénhidrogéneket már nagyon korán ismerték természetes elõfordulásukban. Magyar nyelvû írott 
forrásainkban a „szurok” szó 1075-ben, az „olaj” szó 1309-ben jelent meg elõször. A természetes 
elõfordulásokból gyûjtögetett kõolajat, kocsikenõcsként, gyógyszerként, harci anyagként, világítási 
célra használták egészen a 19. századig. A változást elõbb a petróleumlámpák megjelenése 
(Magyarországon 1860) és tömeges elterjedése, majd a robbanómotorok megalkotása hozta.

A magyar olajbányászat elsõ központja Zala megyében volt. 1969-ben ezért hozták létre itt, a Göcseji 
Falumúzeum mellett az országos szénhidrogén-bányászati múzeumot. A gyûjteményében jelenleg 
3453 mûszaki, közel 100 történeti, mintegy 1000 képzõ- és iparmûvészeti tárgyat, 250 folyóméternyi 
ipar- és technikatörténeti dokumentumot õriznek. Adattár, könyvtár és fotótár teszi teljessé a múzeum 
anyagát. 

Állandó kiállítása: Szabadtéri mûszaki emlékkiállítás; Iparbemutató kiállítás; Szoborpark; 
Vízbányászat eszközei, berendezései. 
(Cím: Magyar Olajipari Múzeum 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.)

Somogy megyében 33, Zala megyében 14 múzeum  gyûjteményeit tekintheti meg az odalátogató, 
amelyekbõl 3, illetve 2 technikatörténettel foglalkozik.

Somogyfajsz, Honfoglaláskori Emlékhely

Bodrog-Alsóbû 10. századi fúvó rovásírással
rekonstrukció (Gömöri János 2001.)

Az Emlékhely bejárata Kopjafák a pajzs formájú bronz 
dombormûvel, amelyen 
a tarsolylemez szimbólumai vannak
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a Fajsz fejedelemrõl festett képével
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