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Mecenzéfi hámorosok - II.*

Részletek Kiszely Gyula* (K.GY.) technika történész Tischler József (T.J*) 
mecenzéfi hámorossal 1962. májusában felvett beszélgetéséből

KGY.: Az eddigi beszélgetésünk során már sok mindent hallottunk a hámorról, 
most az szeretnénk megtudni, hogy ezekben a hámorokban, ahol 250 féle 
kapát, és lapátot, ásót gyártanak, hogyan alakult ki ez a hatalmas tételszám, 
miért kellett minden vidéknek más és más fajta kapa és ásó9

T.J.: Ez úgy alakult ki, hogy a vevőnek az igényét ugye ki kelletett elégíteni. A 
vevő megadta azt az igényét a kereskedőnek, a kereskedő által jutottunk 
mink ahhoz, hogy így és így' kell gyártanunk. így hát az utóbbi időben már 
annyira be voltunk gyakorolva, hogy ha például Prágából rendelt valaki ásót, 
akkor tudtuk, ha valakinek prágai ásó kell, hogy néz az ki s milyen legyen.

ICGY,: Az első időben pl, azt tetszett mondani, hogy megadta, hogy ilyen és 
olyen kapa kell, vagy ásó kell. A vevő azt hogy hozta a tudomására a 
hámorosnak, hogy neki egy egész széles vállú vagy lapu kapára van 
szüksége7 Lerajzolta ezt, vagy körülírta az egészet?

T.J*:Ö részben körülírta és részben le is rajzolta. Primitív rajzot raktak a 
levelezésbe, és azáltal mink megállapítottuk, hogy milyen és hogy nézzen ki

áV

az a kapa. Elküldtünk mintát, O megmutatta azt a vevőknek, és azután 
megrendelte, ha azt a vevők jóváhagyták. Nekünk meg igyekezni kellett, 
hogy kielégítsük, mert ugye a munkára szükségünk volt.

K.CY.: Tudjuk ugye, hogy különbféle talajok vannak, van könnyű és van nehéz 
talaj, hogyha csak egy mintát küldött, egy primítív rajzot, de ha nem közölte 
azt, hogy milyen is valójában a talaj, akkor a hámoros hogy okoskodott, és 
hogy csinálta meg a mintát?

T,J*: Mi azt már a rajzból tudtuk, hogy hegyes e, vagy lapos ez, vagy milyen 
vidék? Részben ismertük is a vidékeket, és abból tudtuk megállapítani és 
előgyártani, ami oda annak a vidéknek kell Voltak egyes helyek, ahol az 
egyik szomszéd község a másiktól különböző árukat igényelt, és így azokat 
az igényeket mi minden lehetőség szerint igyekeztünk kielégíteni._________

* a  beszélgetés második része megjelenésének szomorú aktualitást ad, hogy Kiszely Gyula 
nv. tudományos fomimkatárs, szakfelügyelő.az Öntödei Múzeum megalapítója és első igazgatója, 
a2 OMBKE tiszteleti tagja eleiének 87.évében, ] 997,július 18-án elhunyt, Jósvafoi helytörténeti 
kutatásaim megindításához sok segítséget nyújtott (Szerk) _____________  ___________
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K.GY.: Most mondjon egy ilyen pár kapa formát, ÍIL kapa megnevezést, hogy 
milyen kapákat gyártottak, hogy milyen vidékekre milyen kellett és miért 
kellett olyan kapát szállítani?

T.J.: Hát az első világháború előtt szállítottunk az Alföldnek, Az Alföld az puha 
talaj, de minden egyes községnek minden egyes vidéknek más kelletett. 
Például Kecskemétnek ez a hegyes, kecskeméti árkoló, ezt máshol nem 
használták. Szegeden volt a szegedi lapát, a szegedi ásó, mert ott a 
kubikusok dolgoztak, volt Gyöngyös, ahol egy maghajlított, hosszú nyakú 
kapa kellett, mert ott szőllőt kapáltak vele, volt Eger, ahol dohányt kapáltak, 
annak meg egy gömbölyű kapa kellett, mert ö hegyes kapával nem akart 
kapálni, nem is tudott kapálni. Aztán itt volt Nyitra. Nyitra már egy 
hegyesebb vidék, ott már irtó kapa volt, abból is volt külön féle, volt 
Trencsénnek irtó kapája, az is különböző. Azt tudtuk, ha már egy árva 
megyei kereskedő rendel, irtókapát, akkor neki nem nyitrai kell, hanem neki
a ............. minta szerinti kell irtókapát szállítani. Nagyon ritkán előfordultak
reklamációk.

K.GY.: Az előbb, amikor bennt a hámorban a hámor technológiáját, illetőleg az 
egyes kapafajtáknak a technológiáját a Tíschler bácsi elmondotta, akkor 
láttuk azt, hogy különféle megoldásokat alkalmaztak a hámorosok, egyes 
helyeken vastagabbra hagyta a kapát, voltak otyan helyek, ahol megerősítést 
csinált, mire szolgáltak ezek?

T.J.: Voltak esetek, amikor a törött részeket visszaküldték, és abból 
megállapítottuk, hogy hol kell javítani azon az árun. Mert voltak esetek, 
különösen amikor síneket dolgoztunk fel, Hemád-völgyi sínből dolgoztunk, 
vagy krompai síneket dolgoztunk fel, sok esetben volt, hogy megvolt a 
megoldás, abból ahogy visszaküldték, hogy hogyan kell változtatni. Vagy 
megerősítést csináltunk neki, vagy ilyen fajta árut nem állítottunk elő. 
Beosztottuk ezeket a síneket, olyan árura, ami nem volt annyira kitéve 
igényeknek.

K.GY.: Tudomásom szerint volt a munkásoknak egy egyesülete, minek hívták 
ezt az egyesületet és mi célt szolgált?

T.J.: A régebbi időben volt nekünk egy munkás egyletünk. Németül 
Schmiedbeerbének hívták, ennek az volt a célja, hogy egyik munkás ne 
dolgozzék olcsóbban, annak a munkáltatónak, vagy hámorosnak, mint a 
másik. És ha béremelésről volt szó, ne legyen gyáva, álljon oda és mondja 
meg az ő munkáltatójának, hogy igen is én is követelem. Így ki tudta
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harcolni akkor is ha jó kovácsmester volt, vagy ha gyengébb kovács mester 
volt.

K.GY*: Ezek szerint voltak Mecenzéfen hámor tulajdonosod akik maguk is
i*

dolgoztak a hámorban, és voltak kovácsok, akik bérmunkában dolgoztak, Es 
valójában hogyan alakult ez az arányszám, a hámorosok és a bérmunkások 
között?

T.J.: Ha a hámoros a saját hámorában dolgozott, akkor is annak a törvénynek 
volt alávetve, aminek a bérmunkás. Köteles volt eztet betartani, mint a 
bérmunkás.

KGY*: Tehát azt lehet mondani, hogy a munkásoknak ez az egyesülete , ez a 
Schmiedtvereín azonos a mai szakszervezettel.

T.J.: Igen, ilyesmi is volt, sőt arra is emlékszem, ha jól emlékszem 1906-ban 
strajkba léptek a munkaadókkal. Akkor még iskolás fiú voltam, de jól 
emlékszem, voltak ellenőrök, kimentek az egyes völgyekbe, nehogy titokban 
dolgozzanak. így rákényszeritették a munkaadókat, hogy megadják nekik 
ezt a bérkövetelést.

Ez akkor ugyebár úgy néz ki, hogy az ezerkilencszázas évek elején 
kibontakozó munkásmozgalom Mecenzéfen is éreztette hatását, a munkások 
jogait követelték, az egyesületükön keresztül hozták nyilvánosságra, hogy 
mi a követelésük, és addig, amíg nem tudtak megegyezni, addig tartott ezek 
szerint a sztrájk.

A továbbiakban talán azt néznénk meg, miután előttünk áll egy hámor, a 
hámornak a tava mellett vagyunk, a víz már a tóból kezd fogyni, miután 
benn jó egynéhány ásót és kapát elkészítettek, hogy történik a víz 
utánpótlása, a hámorokban, a Goldseifen völgynek a legvégső részén 
vagyunk, tudjuk, hogy a múltban a Goldseifen völgyében egészen lentről 
lefelé hámorok sora következett. Hogyan kezdték a munkát, hogyan volt a 
hámoroknak vize?

T.J.: Mindegyikllknek egy kevés vizük maradott az előző napról, a kezdéshez. 
Körülbelül egy időszakban kezdtek. A víz azután folyt, egyik hámorról a 
másikra,

K.GY.: Ezek szerint tehát reggel három órakor az első 5 hámor megkezdhette a 
munkáját, utána azután folytatólagosan kezdte a többi hámor, és ez tartott a 
délutáni órákig, amig a napi mennyiséget le nem gyártották.
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A mecenzéfi szeráru a Kárpát-medencében, de azon túl is fogalom volt. Mi 
volt ennek a titka?

T.J.: Mert kiment egy olyan áruval, amit ezek nem tudtak előállítani, a mai 
Bulgária, Románia, Jugoszlávia, Szerbia, sőt Törökország is. Mi elmentünk 
odáig is. Meg volt engedve, hogy külföldre szállíthassunk. A mi áruinkkal az 
ő igényeiket is ki tudtuk elégíteni.

K*GY.: Az árunak valószinüleg jó minősége volt. Miért szerették a parasztok a 
mecenzéfi kapát, holott tudjuk, hogy a század elején már voltak gyárilag 
előállított, un. préselt kapák és mégis a mecenzéfi t vették inkább?

T*J,: Hát, ahogy tudjuk, itt hat száz éves ipar volt. Amit hat száz éven keresztül 
használtak, ahhoz hozzá voltak szokva. Az illeszkedett a kezükbe, azt 
használták, azt kérték.

K.GY*; Tehát minőség volt, jól kidolgozott, és hosszú élettartam. Tudjuk, hogy a 
nagyipari gyártás egyre jobban háttérbe szorította a hámorokat és 1962 
végén a mecenzéfi hámorokat be is szüntették. Tischler bácsi hámora csak 
muzeumí célre dolgozik. Tegnap, amikor végigjártuk az Alsó- és a Felső 
Súgó völgyét, csak romokat láttunk. Mit érez egy öreg hámoros akkor, 
amikor egy egész élet munkáját pusztulni látja, sőt mit érez akkor, amikor 
azt a hámort, amelyben egy élet nehéz munkáját dolgozta végig, saját 
kezűleg kell lebontani.

T.J.: Például a napokba lebontották a legkedvesebb hámoromat. Annak még fa 
víztartálya volt, az hamar eikorhadott, igy fűtőanyagnak fel tudom használni. 
A bontásnál én magam is jelen voltam és %'égig gondoltam ezt a tradíciót, ezt 
a hatszáz éves tradíciót, most meg én legyek szemtanúja az eltemetésnek. 
Szóval ahogy én ott álltam ugyebár, a könnyeim jöttek peregve a 
szemeimből, a fájdalomtól. Én ugye annyira megsajnáltam, annyira 
megfájdult a szivem, amit ugye magam saját kezeimmel, saját 
fáradságommal segítettem, meg építettem főt, most könnyű szerrel földdel 
egyenlővé kell tennem.

K.GY*: Igen, hát ezt hozta magával a nagyipar, a nagyipar olcsóbban termel, 
többet termel, és ezért kell a kézműiparnak megszűnnie. Valójában ma is 
állíthatjuk, hogy minőségileg jobbat gyártanak a kézműiparban, de a 
tömeggyártás az, amelyik uralja a gazdasági életet, tehát a tömeggyártásra 
kell áttérni.



Ez világjelenség, mindenütt megszüntették a hámorokat, ezt a kis hámort, 
amit itt magunk előtt látunk, valószínűleg, mint kis múzeumot fogják újra 
felépíteni, ill. átalakítani, renoválni, és ezzel az utókor részére meg fogják 
mutatni, hogy milyen volt az a hatszáz éves ipar, amit Mecenzéfen, a 
mecenzéfí kovávcsok becsülettel és tisztességgel, jó minőségben a 
hámoripar dicsőségére végeztek.

Kapa típusok egy része a mecenzéfí és resicai hámorokból 1900-ban
(Kiszely Gyula’9': Adatok a magyarországi hámoripar építéstörténetéhez

Budapest. 1972,, Kézirat)
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