
Régészeti leletek Szilvásvárad környékérõl

Bükk-hegység vidéke  bár még régészetileg nincs kellõen feltárva  az eddig ismertté vált hiteles adatok és az Aarra épülõ tudományos következtetések alapján rendkívül gazdag õstörténeti, technikatörténeti 
örökségben. Az itt talált lelet az alsó paleolitikum idejébõl, legalább 200 ezer évvel ezelõtt, feltehetõen a Homo 
Erectus eszköze volt. A sort az õskõkor fiatalabb szakaszaiban, majd az újkõkorban, a réz és a bronzkorban itt élt 
emberek hagyatéka folytatja. Kisebb nagyobb megszakításokkal ugyan, de minden korban valamennyire lakott 
volt a környék. Az elsõ vaseszközök, még bizonytalanul ugyan, de nagy valószínûséggel a bronzkor végén, 
vaskor elején itt lévõ Kiétei (Kyjatice) kultúra hagyatékaként maradtak ránk. 

Dédestapolcsány határában emelkedõ Verepce-vár területén szórványként elõkerült tokos vasbalta és vassarló képviseli e környék legrégebbi 
vaseszközeit. A területen ásatás még nem volt, ezért csak a közvetett bizonyítékok alapján feltételezhetjük, hogy ezek az i.e. 8. századból származnak.

A következõ lelet Szilvásvárad határában, a mûút szélesítésekor elõkerült szkíta sírokból származik. A nõi sírban ékszerek, a férfiak mellett pedig vasból 
készült lándzsa volt a sírmelléklet.

Vasgyártás a honfoglalás elõtti idõben. A kelták i.e. 370 körül jelentek meg a Dunántúlon, majd az i.e. 3. században birtokukba vették az egész Kárpát-
medencét. Elõször Pannóniából a rómaiak, majd késõbb az Alföldrõl a szarmaták szorították ki õket, de itt a Bükkben, a hegyek között tovább éltek. 

A Szilvásváradon feltárt kelta település az idõszámítás körüli években már megvolt, de virágkorát az i.u. 3-4. században élte. Õk már a leletek 
bizonysága szerint is, valódi vasmûvesek voltak. Salamon Ágnes ásatása néhány vassalakot is feltárt, melyek annak a bizonyítékai, hogy a szilvásváradi 
telepen már kohászattal is foglalkoztak ebben az idõben. A régészek feltételezése szerint éppen az itt gyártott vaseszközök képezhették a cserealapot az 
ásatáskor talált szarmata és római termékekért.

A keltákat követõen, néhány száz év szünet után jelenik meg az a népcsoport, akiknek a hagyatékában, a korban következõ vaseszközöket találjuk. 
Szabó János Gyõzõ tárta fel Bélapátfalva határában azokat a sírokat, melyeket egy késõi avar népcsoport használt 40-50 éven keresztül a 9. század elsõ 
felében. A sírmellékletek között vas késeket, nyílhegyeket, kapcsokat és szögeket is találtak.

A magyar államalapítás után  Vas megyén kívül  az ország másik legjelentõsebb vastermelõ központja a Sajó folyó középsõ szakaszának két oldalára 
és a Bükk északi lejtõjére terjedt ki. A Vadna melletti Vasvár-dûlõ a 10-13. századi vastermelés egyik központja. Upponyban a Pipisdombon Árpád-kori 
vasolvasztó kemencét találtak. Nekézseny határa szintén 10-13. századi vastermelõ hely. Az Ózd melletti Vasvár-puszta a korai vasfeldolgozás 
adminisztratív központja lehetett. A Bükk Heves megyei területén Szilvásvárad és Szarvaskõ határában ásatás során elõkerült fúvócsövek utalnak az 
Árpád-kori vasiparra. Felsõtárkányban a Várhegyen Árpád-kori kovácsmûhely került elõ.

A mai Szilvásvárad környékének a középkori vasmûvességére utaló legrégebbi írásos emléke egy 1247-ben kelt szerzõdés, melyben a dédesi 
várjobbágyok eladják a Dédeskõ egyharmadát várépítés céljából. Az oklevél megemlíti, hogy a szóban forgó hegy mellett vasmûvelés folyt. Az ezután 
következõ hosszú szünet csak a feltárások és az írásos források hiányosságáról árulkodik, semmiképpen sem a vasgyártás hiányáról. Valószínûleg apró 
bucakemencékben olvasztották a helyben található gyenge minõségû gyepvasércet ezen a vidéken is, mint ahogy a Sajó északi oldalán, több helyrõl is 
elõkerült leletek mutatják.

A 18. században indul meg a Bükk térségében nagy lendülettel az iparosodás. Szilvásvárad és környéke ekkor a Keglevich család tulajdonában volt. Az 
õ idejük alatt kezdõdött el a Szalajka-völgy ipari központtá alakulása. A völgyet elõször Nagy-völgynek, majd Hámor-völgynek, késõbb még Gyár-
völgynek és Vasgyár-völgynek is nevezték. A Szalajka név is ipari eredetû, mert a hamuzsírból készített szalalkáliból (kálilúg) származik. 

Az akkor szokásos erdei mesterségek (szénégetés, mészégetés, hamuzsírfõzés, üveggyártás, kõfejtés, palakõbõl kõzsindely gyártás) mellett, a 
völgyben, 1792-ben üzembe állt az elsõ, vízkerékkel hajtott vasverõ hámor, 1800-ban a kõedénygyár és 1802-ben a vasolvasztó massa. Ennek a helye 
ma is ismert, bár már csak az elegyengetett terület látszik. A források alatti régi kõgát is a massa üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiség biztosítására 
épült.

A nyersanyag biztosítására négy helyen nyitottak vaskõbányát, melyek közül a Mária-bánya a legismertebb. Ez a Horotna-völgy turista útja mentén 
nyílik. A legjobb ércet adó és ezért a legjelentõsebb a Mónosbél térségében található Gilitka kápolna melletti Ágazat bányája volt, melynél ma is szép 
vastartalmú kõzetdarabokat lehet találni. A Nekézseny környéki érc elõfordulásokat Fazola Henrik is kutatta, amikor az ómassai õskohó ellátására 
keresett vasérclelõhelyeket. A szilvási massa Fényes Elek 1851-es leírása alapján 4000 q kovácsolt vasárut és 8000 q öntöttvas terméket készített évente. 
Megmaradt az utókor számára termékei közül a szilvásváradi református templom homlokzati felirata, a szabadtéri múzeumban lévõ vastábla és az egri 
székesegyház elõtti Pál apostol szobor kardja.

Szilvásvárad környékén a második világháború utáni években végeztek utoljára vasérckutatást: Nekézsenyen 1952-ben és Upponyban 1953-ban 
nézték át a régi lelõhelyeket, de kitermelésre nem tartották érdemesnek a gyenge minõségû és kis mennyiségû ércesedést. Az egyéb olyan mesterségek is 
abbamaradtak, illetve visszaszorultak e vidéken, amelyek a korábbi évszázadok iparosodása kapcsán jellemzõek voltak erre a tájra. Már a 19. század 
elején, de fõleg a 19-20. század fordulójától a kisebb üzemek vagy már korábban bezártak, vagy áttelepültek a fõ közlekedési utak mellé, az újonnan 
kialakuló ipari-kereskedelmi gócpontokba, a szénbányák körzetébe, ahol a piac, a munkaerõ, az energia, a vasúti szállítás lehetõsége és a tõke együtt 
találhatók. A Bükk hegység völgyeibõl és kismedencéibõl így az ipar áttelepült a Sajó völgyébe, ahol azután Magyarország egyik legnagyobb 
iparvidéke jött létre és mûködött, fejlõdött egészen a 20. század utolsó évtizedéig.

Az elhagyott bükki ipartelepek nagy részét mára már visszahódította a természet, több területen azonban már a 19. század végétõl tudatos munka folyt 
a turisztikai célú fejlesztések érdekében. Megszakításokkal bár, de jelentõs beruházások történtek az elmúlt évszázadban e táj összefüggõ, 
nemzetközi színvonalú üdülõterületté tétele érdekében. A páratlan természeti és õstörténeti látnivalókon kívül az épített környezet, a várak, kastélyok, 
kúriák; a templomok, kolostorok, egyházi nevezetességek; a pihenést és kikapcsolódást biztosító mind komfortosabb infrastruktúra,  megfelelõ 
szervezéssel  hatalmas idegenforgalmat biztosíthat. Most  a posztindusztriális korunkban  ennek a kínálatnak a jelentõs bõvítéséhez járulhat hozzá az 
itt található gazdag technikatörténeti emlékek érdeklõdést felkeltõ bemutatása. 

Az idelátogató turistáknak, az érdeklõdõknek kínálja e táj:

Az 1975-ben alapított Bükki Nemzeti Park kincseit, amelyen belül 1350 virágos növényt, 10.000 féle állatfajt tartanak számon. Gyalogos 
sétával, kerékpárral, lóháton, vagy erdei kisvasúttal járható végig a Szalajka-völgy, ahol megtekinthetõk az Istállós-kõi (959 m) 
õsemberbarlang,  a pisztrángos tavak, az egyedülálló szépségû, természetes tufaképzõdményen lezúduló Fátyol-vízesés, a szabadtéri erdei 
múzeum, az erdészeti múzeum, a vadaspark. Kijelölt turista utak vezetnek az „õserdõhöz”, a kilátókövekhez, a barlangokhoz;

Szilvásvárad ad otthont az 1950-es évek elejétõl a világhírû Lipicai Ménesnek. A törzsmén-istálló, a múzeum, a legelõ ménes megtekintése 
különleges élmény. Itt látható Európa legnagyobb méretû református körtemploma. Az „Orbán-ház” kiállítása a Bükk-hegység 
keletkezését, növény- és állatvilágát mutatja be. A Pallaviciniek családi kastélya ma szállodaként üzemel;

Bélapátfalván, a Bélkõ lábánál, a falu peremén található a ciszterciek bélháromkúti apátsága (1232),
 a dombokkal körbezárt kis horgász-tó; 

Mikófalva római katolikus templomát 1746-ban, barokk stílusban építették;

Balaton határában ered az Eger patak, római katolikus, késõbarokk templomában 15. sz.-i harang található;

Bekölce falusi nyugalmat árasztó település, temploma egyszerû klasszicizáló építmény, a Csapó Sportistállóban Furioso Norh Star fajtájú 
lovak tenyésztése folyik;

Bükkszentmárton 12. században épült románkori templomát 1734-ben, barokk stílusban építették újjá;

Mónosbél a Bükki Nemzeti Park része. Magyarországon megtalálható összes nagyvadfajta elõfordulhat határában. 
Elsõ okleveles említése 1261-bõl való;

Nagyvisnyó mûemlék református temploma 1804-ben épült, késõbarokk stílusban. A községben található a védetté nyilvánított 
Mihalovics-féle kõbánya. Geológiai érdekessége, hogy a mészkõ közé agyagpala ékelõdött, a közelben van Dédes vára, amelyet a tatárjárás 
után építettek.
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