
A Bükkalja földtani felépítésében igen 
jelentős szerepet játszanak a miocén 

korú vulkáni eredetű kőzetek. Ezek a kő-
zetek teremtették meg a Bükkalja kőkul-
túrájának alapját: a felszínen vagy annak 
közvetlen közelében elhelyezkedő jó mi-
nőségű anyag sajátos kihívást jelentett az 
itt élő népesség számára. A Bükkalját fel-
építő riolittufa és riolitingnimbrit a tér-
ség hagyományos népi építészetében és 
gazdálkodásában is fontos szerepet ját-
szott, ebbe a kőzetbe vágták az egri és a 
bükkaljai borvidék híres borospincéit és 
pincerendszereit; faragták a térség tele-

pülésein a gazdasági épületeket – ólakat, 
istállókat, tárolóhelyiségeket –, illetve 
sok helyen a lakóépületeket is. De a követ 
nemcsak építőanyagnak bányászták, ha-
nem faragták is. Díszes kőfaragások nagy 
számban fellelhetők még napjainkban is 
a Bükkalja településein. A kőfaragó te-
vékenység szempontjából a fehéres színű, 
laza riolittufa és a vörösesbarnás színű 
dacittufa játszott fontos szerepet.

A kőbányászattal föld nélküli és ke-
vés földű, földjükből megélni nem tudó 
szegényes kisparasztok foglalkoztak. A 
Bükkalján a legszegényebb parasztok 
azért mentek el követ fejteni és farag-

ni, hogy kiegészítő jövedelemre tegyenek 
szert, amiből – miután a kőmunkával job-
ban lehetett keresni, mint a földművelés-
sel – vagy kőbányát béreltek, vagy földet 
vásároltak. Utóbbiak ezáltal a mezőgaz-
dasági munkához kötődtek, s inkább ez 
határozta meg létalapjukat. Számos zsel-
lér tavasztól őszig alföldi vagy dunántú-
li uradalomban summásként dolgozott, 
ősztől tavaszig pedig kőfejtéssel kereste 
a kenyerét. A jó minőségű, hasznosítható 
kő elérése, a könnyen hozzáférhető fejtés 
kialakítása általában kemény és kitartó 

munkát igényelt. A kőfaragók emlékezete 
szerint azért volt három év a bányabérlet 
legrövidebb időtartama, mert néha csak-
nem egy esztendő kellett ahhoz, hogy el-
érjék a jó minőségű kőzetréteget.

A kőzetet különböző vastagságú, né-
hol többméteres talajréteg borítja, melyet 
csákánnyal, ásóval bontottak meg, s kézi 
kosarakban hordták el vagy ellapátolták 
a kitermelés helyéről. A munkát lefölde-
lésnek, rámolásnak, magát a földréteget 
meddőnek, salaknak nevezték. A külön-
böző helyeken bányászott, más célra hasz-
nosított terméskő és a tufa kitermelése 
eltérő technikával történt. A keményebb 
kőzet fejtése szempontjából meghatározó 
jelentősége volt a természetes repedések-
nek, amelyek behatárolták a fejtés lehető-
ségeit. A lepucolt, sima kőfelületen ( fekvő 
lóger) keresték meg a függőleges irányú 
repedéseket (szer), amelyek mentén a kö-
vet hasítva az újabb vízszintes rétegsorhoz 
(lóger) jutottak. A követ az erek mentén 
hasították, úgy, hogy a repedésbe 
hosszú nyelű kalapács-
csal vas-

ékeket vertek. Az ékek tágították a re-
pedést, és a kő végül elhasadt. Az erek 
hiánya nagyban megnehezítette a kiter-
melés munkáját: sokkal több szögelést, 
ékelést kívánt, s az ékek helyét – hegyes 
csákánnyal – előre ki kellett alakítani 
(belyukázni). Gyakran még a természe-
tes repedések mentén is 40–50 darab ék 
kellett egy-egy tömb kihasításához. A vas-
ékeket (szeg) bunkóval (vasbunkó, bakó) 
verték be a kőbe. A nagy kalapács hosz-
szú nyelét különösen hajlékony, rugalmas 
fából (som, cseresznye) készítették, hogy 
az ütés ereje ne rúgjon vissza a kézre. A 
kihasított kődarabokat vasrúddal (paj-
szer, stanga) mozgatták ki a helyéről. A 
tömböt a helyszínen lenagyolták, erre a 
célra a baltás csákány vagy a nagyobb 
méretű maszli szolgált. Ekkor eldőlt a kő 
további sorsa is: a legjobb minőségűből 
sírkövet faragtak. A bükkaljai fejtők sze-
rint a legnagyobb kiemelhető kőtömbök 
200×60×50 cm méretűek, amelyek al-
kalmasak voltak például egy-egy útszéli 
kereszt kifaragásához.

A jelenleg is működő demjéni bányate-
lek a nagyeresztvényi érseki kőbánya és az 
úgynevezett parasztbánya összevonásából 
keletkezett. A bányatelek területe 4,3 ha. 
A kőfejtő több évtizedes szüneteltetését 
követően „Demjén II. – riolittufa” bánya-
telek néven 2002-ben került be-
jegyzésre a Miskolci Bánya-
kapitányságon. Jelen idő-
szakban, a bányában ter-
melhető kőzet hasznosítása 
– a piaci viszonyok miatt – 
korlátozott.
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