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A táiház öntöttvas kályháinak eredete fi.)

A tájházban jelenleg 4 db öntöttvas kályha található, A "tiszta szoba" (első ház) 
egyik ékessége az az oszlopkályha, amit Berecz Lajos és családja adományozott 
aháznak.
A kályha eredetének felderítéséhez Steiner József kaposvári öntöttvas gyűjtőhöz, 
az ottani "Ars una - Öntöttvas tárgyak gyűjteménye" tulajdonosához fordultam, 
aki volt szíves elküldeni a kályha katalógus lapját a Dolha-Róka mezői vasgyár 
és ásó-kapa hámor részvány-társaság 1907-es kiadványából. Ez a gyár a mai 
Ukrajna területén, tehát a Kárpát-alján, Munkácstól keletre, Huszttól északra 
működött, Máramaros megye területén.
A kályhát valószínűleg a kiegyezés és a századforduló között gyártották. Ezekbe 
évszámot nem jelöltek, a stabil Korona miatt az árakat nem gyakran változtatták.

A katalóguslapon balról a második a tájházban látható kályha.
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DŐL HA-RÓKA MEZŐI VASGYÁR ÉS ÁSÓKAPA HÁMOR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Oszlopkályhák — Saulenöfeit



A táj ház másik ékessége a Vostyár István 
hagyatékából ide került négyzetes, oszlopos, 
négyes osztású szobakályha, melynek 
díszítményei sokkal régebbre vezethetők 
vissza, mint a 19,század 80-as évei. A kályha 
felső mezejében lévő férfi és női arcképet 
megörökítő ábrázolás már a 16,században 
megjelenik a németországi kandallólapokon. 
A középső mezőben elhelyezett kutya- 
motívum már helyi hagyományt mutat, 
ugyanúgy, mint az alsó ajtó és párkányzat

Pusztai László művészettörténész ennek a 
kályhának a budapesti Öntödei Múzeumban 
megtalálható hasonmásáról azt írja, hogy ez 
volt "a kaláni gyár legszebb darabja0.

Kai án (ma Cálan, Románia) az öntöttvas 
kályhagyártás egyik központja volt a múlt 
század második felében, ebben az üzemben 
érte el a legmagasabb színvonalat. Az ott 
gyártott kályhák mind a formai változatosság, 
mind a díszítettség , a gyakorlati hasznosság 
tekintetében felülmúlták a többi magyar- 
országi vasgyár hasonló jellegű termékeit. 
Gyártottak hengeres, négyszögletes, u.n. 
reggeli kályhákat, de készítettek az üzemben 
szabómühelyek és magánszemélyek részére 
vasalókályhákat is.
A kályha felújítása folyamatban van, le
mezből készült ajtajának újraöntését kell el- 
végezni, amelyhez az Öntödei Múzeum 
segítségére számítunk.

Irodalom:

Pusztai László: Az Öntödei Múzeum
öntöttvas kályhái (Bányászati és Kohászati 
Lapok - ÖNTÖDE, 40.évf, 1989,1 Lsz., p: 
248-257.)


