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A jósvafői kapahámor rekonstrukciójának helyzete

A helytörténeti-ipartörténeti kutatások előrehaladtával, 1996-ban tettem 
javaslatot először az Aggteleki Nemzeti park vezetése és a község 
Ónkormányzata felé a községben a 3G-as évek végéig működő vízenergiával 
működtetett kovácsüzem -  az. ú.n. kapahámor -  rekonstrukciójára (Jósvafői 
Helytörténeti Füzetek 4. fözet, 1996. augusztus).

Akkor még abban reménykedtem, hogy a község 1999-évi 600 éves jubileumára 
eJ is készülhet ez az álmom, de a megvalósítás irányába mutató érdemi 
előrelépés azóta nem sok történt.

Nem sok, de azért nem is semmi! A Nemzeti Park Igazgatósága vizsgálja annak 
a lehetőségét, hogy a volt turbinaházban lévő -  lakás céljára alkalmatlan -  
szolgálati lakást megszüntesse. Ebben a téíben lehetőség nyílna egy helyi 
technika- és ipartörténeti kiállítás berendezésére. Látszólag szívügyem -  a 
tájház -  ellen beszélek, de tisztán látni kell, hogy az ’hál Istennek lassan megtelt, 
ottani bővítésre -  ezekkel a témakörökkel -  egyenlőre nincs lehetőség.

A volt turbinaházhoz hozzáépített -  volt mosoda -  elbontható, hasonlóan az az 
előre-gyártott vb. garázs, ami egyáltalán nem a tájba illő, otromba épület. Az így 
felszabaduló hely elegendő lenne a rekonstruált hámorépület felépítésére és 
berendezésére, A volt turbinaházhoz vezető üzemviz-csatoma kb. 10 méterrel 
történő meghosszabbításával a vízikerekek vízellátása (egy facsatoma 
közbeiktatásával) gond nélkül megoldható lenne (lásd a kővetkező oldalt!),

A hámorépület kőépülete és a víz örök energiáját kifejező vízzuhogás nagyban 
emelné a ma meglehetősen lehangoló képet nyújtó, egyébként gyönyörű hely 
hangulatát.

Bérezik Pál villamos szakértő helyszínt szemléje alapján a több, mint egy 
évtizede üzemen kívüli, részben hiányos, de alapberendezéseit tekintve ép Ganz 
turbina (amely a turbinaház alagsorában található) életre lehelhető és 
üzemeltethető lenne, részben újabb látványosságként, részben akár ennek az 
objektumnak az energiatermelő berendezéseként.

Sajnos, a korábban itt üzemelt -  Dr Kessler Hubert igazgatósága idején 
telepitett -  turbina a hatvanas években kohászati alapanyaggá vált.

Változatlan optimizmussal bizom abban, hogy az Aggteleki Nemzeti Park és a 
jósvafői önkormányzat összefogásával létrejöhet ez a páratlan látványosság, 
legalább az ezredfordulóra!
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A rekonstruált kapahámor felépítésének helyszín-vázlata a jelenlegi és a
javasolt elrendezéssel
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