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Adatok a jósvafői volt Klein Antal-féle vashámorról

1964 októberében ajósvafoi ásatás alatt tudomásunkra jutott, hogy a faluban van 
valaki, aki a Klein Antal féle vashámorban dolgozott hosszú ideig* Mivel 
tudomásunk szerint erről a hámorról jelenleg semmilyen írásos emlék sincsen, 
érdemesnek láttuk, hogy az illetőt felkeressük és emlékei alapján adatokat 
gyüjtsünk erről a megszűnt üzemről Az adatokat tehát pusztán bemondás 
alapján állítottuk össze. Egy esetleges későbbi feldolgozás alkalmával levéltárban 
vagy egyéb helyeken kel! ellenőrizni az alábbi adatokat. Ezt a kis összeállítást 
csak kiindulásnak szánjuk egy későbbi alaposabb kutatás számára

Az adatközlő neve Kovács László, lakik Jósvafő, Béke u+5+, született 
Szécskeresztúron /Zemplén megye/ 1909-ben. JósvafŐn 1922 óta lakik, ahová 
édesapja, aki molnár volt , Klein Antal malmába jött dolgozni. A 
molnármesterséget édesapjától tanulta Kovács László 1924-től dolgozott a 
Klein-féle malomban. 1927-ben szabadult fel, mint molnársegéd.

A Klein-féle hámort 1920-21 körűi építették. Pontos évet nem tudott mondani, 
mert mire ők Jósvaföre jöttek, addigra már működött A hámort meczeméflek 
tervezték és építették A kapakovács mesterek mindig meczenzéfiek voltak. 
Legkevesebben hatan mindig itt voltak, de néha többen is. Az útlevelüket 
hosszabbították meg évenként, de gyakran váltották egymást, cserélődtek a 
mesterek* A többi munkás mind jósvafói volt, segédnek voltak beosztva a 
mesterek mellé. Minden mester mellett egy-egy jósvafoi dolgozott. Kovács 
László, mint molnár, természetesen a malomban dolgozott elsősorban, de szezon 
végén, ősszel átment a hámorba dolgozni, egészen tavaszig. Az utolsó években 
azonban már teljesen átment a hámorba, mert ott jobban keresett.

Az üzem 1938-ban megszűnt A Rima-Murányi Vasgyárral konkuráltak, 
olcsóbban állították elő pl. az ekéket, köztük a nagy gőzekéket is. Részleteket 
nem tud, de szerinte megegyezhettek a Rimával, mert egyszercsak hirtelen saját 
maguknak le kellett szerelniük az egész műhelyt, amit azután Rima-Murányba 
küldtek be /talán Salgótarjánba?/, A munkásokat elküldték Rima-Murányba, 
hogy ott majd kapnak munkát, ott azonban ebből nem lett semmisem. Kovács 
László is visszajött és a Klein-féle malomban dolgozott tovább.

A hámor berendezését alaposan el tudta magyarázni, de lerajzolni nem tudta, 
ezért magunk próbáltuk rekonstruálni a segítségével. A rajzok nem 
méretarányosak, inkább csak tájékoztató jellegűek az üzem jellegére nézve. A
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rajzokon mindent feltüntettünk, ezért erről itt részleteket nem közlünk. Esetleges 
feldolgozás esetén át kell rajzolni valamennyit, a kalapács részletei pedig más 
hasonló hámor alapján rekonstruálandó.

A füjtatót kézzel működtették. Eredetileg négy kohó volt, de később egyet 
lebontottak, kellett a hely az újabb szerszámoknak. A vízikerék olyan volt, mint a 
malmokban szokás. A kerekek átmérője 2 méter, szélessége 120-130 cm kb, 
A víztartály a kerekek felett deszkából volt összeróva, az ebben lévő dugókkal 
szabályozták a víz mennyiségét és így a kalapács ütés-számát

Minden mesternek külön szerszámai voltak, ezeket maguk is készítették, külön is 
tartották, Mindegyik kohó mellett volt egy-egy kézi nyomással működő olló, 
amivel a kapát, lapátot stb. körülnyírták.

A vizet gyűjteni kellett, gyakran nappal is le kellett állni 1-2 órára Éjjel 
gy űjtötték leginkább.

A nyersanyagot Miskolcról szerezték be az ócskástól. Klein Antalnak saját 
fogatai hozták el onnan. Vasúti kerekek abroncsa, tengelyek voltak főleg. Az új 
vasat is Miskolcról hozták. A kerekeket fémftírésszel bevágták 3-4 helyen, ezután 
nagykalapáccsal (kézzel!), több Ütéssel széttörték. A darabokat bevitték a 
nagykohóba, ill. kemencébe, ott feltüzesítették fehér melegre, aztán felvágták a 
nagykalapáccsal (a hámorral) kisebb darabokra. Ezekből készítették aztán a 
szerszámokat,

A nagy kemencében mindenféle fával tüzeltek, itt szívógázmotorral hajtott fújtató 
volt. A kis kohókban faszénnel tüzeltek. A faszenet a Klein által vásárolt fából 
derenki emberek égették.

Gyártmányok: sokféle kapa, ásó, lapát, krampács (csákány), ekevas (kis 
paraszti, traktor, gőzeke), patkóvas (nem kész patkók!).

A gyártmányokat Eger, Gyöngyös, Miskolc, Budapestre szállították általában 
saját fogatokon, de vittek a színi vasútállomásra is.

Egy mester naponta kis kapából 60, nagy óbból 30, paraszteke vasból 100, 
gőzeke vasból 20-30 darabot is készített.

Védjegy KA volt Volt egy kis kalapács, ezen voltak ezek a betűk, még melegen 
ütötték bele a szerszámokba

Meczenzéfi mesterek nevére is emlékezett még:
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Zselenszka Adóit Mütler Emil, Habócsik, Haíala. A Zselenszka ma is él 
Pelsőcön (Szlovákia).

Klein Antal í 932-ben halt meg. Lényegében azonban fia, Károly vezette már 
korábban is az Özemet, ö mondta meg, mit gyártsanak. Természetesen csak üzleti 
szempontból vezette.

A szívógázmotort 1934-35-ben szerelték fel, erre külön gépészt tartottak.

A munkaidő kezdete és vége nem volt meghatározva, átlagban napi tíz óra 
számítható. Gyakran azonban késő estig, vagy éjjel is dolgoztak, mert darabszám 
voltak fizetve, és a mester mondta meg a segédjének, mikor fejezik be a napi 
munkát. Szabadságot, fizetettet egy ¿italán nem adtak. Betegsegélyzőben bent 
voltak. Néha kevesebb munka volt, akkor elbocsátottak többet rövidebb időre, de 
mindig csak jósvafoieket. Általában azonban fejlődő üzemnek lehetett mondani.

Végül igyekeztünk szerezni egy-két szerszámot, ami a hámorban készült. Több 
darabra is rámondták, hogy ott készült, de ez nem volt bizonyos, védjegyest 
pedig nem találtunk, így' nem sikerült szereznünk.

Budapest, 1964. október 16.

Dr Vastag Gábor Dr Nováki Gyula

A kézirat eredetije a budapesti Öntödei Múzeumban található
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A kalapács rajza

A vi/.ikerekek
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Mellékelt ábrák

Az üzem elrendezése

1 = kalapács 7 = fújtató
2 “ vizikerék gerendája 8 = rugós kalapács
3 = vízi kerék 9 = prés
4 = köszörű kő 10 = kemence samotttéelából
5 = kohó (külön nagy kéménnyel)
6 = kis üllő 11 = smirgli köszörű

12 = szívógázmotor háza

[ magyarázat alapján készült, nem méretarányos rajz ]


