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A kisgarami (hroneci) Blauöfen 

 
PETER CENGEL – PAVOL HORVÁTH 

 
Az olvasztók ábrázolásai 

 
     A vasgyártás története Kisgaramon (1886-ig magyarul Rónic, 
szlovákul Hronec, németül Rhonitz, a volt Zólyom vármegyében) 
a 18. században összefügg a Blauöfen típusú olvasztókkal. Ezek-
nek a mőszaki ábrázolásait megtaláljuk a levéltárakban. Az 1765-
ben kelt Bányászat aranykönyve is leír egy ilyen típusú kemencét 
a kisgarami vedután (látképen), beépítve a településben. Ennek 
ellenére a történetét több homály fedi. Munkánk célja a történelmi 
és a kohászati  adatok egyesítése.  
     A két olvasztó megnevezése a levéltári anyagokban ’kisgarami 
Blauöfen’. Az elsı rajza, amely az 1. ábrán látható, nem keltezett. 
Az olvasztó nézetét mutatja be négy oldalról. A kemence belsı 
szerkezete nem eléggé szemléletes, ezért a cikk szerzıi utánaraj-
zolták (2. ábra) a második kisgarami Blauöfen mőszaki rajzának a 
segítségével (3. ábra, középsı rajz). A 2. ábrán feltüntették az ol-
vasztó alapvetı méreteit is méterben. A második Blauöfent a 3. 
ábra három nézetben ábrázolja1. 
     A kisgarami veduta részletén2 (4 ábra) a Blauöfent 9-es szám-
mal jelölték. A 2. és a 3. ábrán (középsı kép) nincs összhangban a 
két olvasztó nagysága. A kemence aknája csak 2 m magas, így az 
egész kemencének alacsonyabbnak kellene lennie. Ez látható a 5.a. 
ábrán, amelyeken az olvasztó mőködı része elválasztva szerepel 
az úgynevezett „felesleges résztıl”. Ha ilyen aknás-darabos ol-

                                                 
1 ŠÚBA Banská Štiavnica, HKU V. 11416. Nízka šachtová pec v Hronci. 
  (ŠÚBA = Štátny Ústredný Banský Archív.) 
2 Arvay, J. I.: Veduta Hronca, 1765. ŠÚBA Banská Štiavnica, HKU V.   
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vasztót újonnan építettek fel, akkor elég lett volna az alsó, elvá-
lasztott részt felállítani, amely a célnak így is megfelel. Ez azt 
jelenti, a 18. században darabos aknakemencékként ismert olvasz-
tók korábban nagyobbak voltak. Belsı szerkezetük hasonló lehet-
tet a 5.b. ábrán láthatóhoz. 
     A 2., 5.a-b. ábrák rekonstrukciós rajzok,3 amelyek az olvasztók 
belsı elrendezését mutatják. 
     A két kisgarami Blauöfen (1. és 3. ábra) hasonló volt, de mére-
teikben és részletiekben eltértek egymástól. Mind a kettınek két 
aknája volt. Az 1. ábrán levı olvasztónak az aknái középen voltak, 
a kémény alatt, míg a 3. ábrán levınek a széléhez közelebb estek, 
ami az oldalnézeten látható. A rajzokon szereplı méretskálából 
számítottuk ki az alapméreteiket méterben, melyek összehasonlítá-
sát az 1. táblázatban közöljük. Az elsı olvasztó magassága (vs) 6,5 
méter volt, míg a másiké kéménnyel együtt összesen 9 m. Az a és 
b az alapvonal. Ezek a méretek bizonyítják, hogy két különbözı 
olvasztóról van szó. 
 

1. tábla. Az olvasztók méreteinek összehasonlítása méterben. 
 

Olvasztó a b v vs Megjegyzés 
1. ábra 4,7 3,8 4,4 6,5 Háromfokozatos épület 
3. ábra 4,2 4,3   9 Srég gömbölyítet fedél 

 
A Blauöfen eredeti rendeltetése 

 
     Ezt a kérdés több szempontból lehet vizsgálni. 
     1. A Blauöfen, a nagyolvasztó elıfutára Németországban nyers-
vas gyártására szolgált4, a Blaseöfen – fújtatókemence – úgyszin-
tén. A Blaufön és az Blaseöfen ugyanazt jelenti, a két megnevezés 

                                                 
3 A rekonstrukciós rajzok a személtetés miatt szükségesek. (P. Cengel.) 
4 Beckert, M.: Eisen Tatsachen und Legenden. Leipzig 1980. s. 151. 

„Blauöfen sind Blaseöfen, d. h. betriebene Schmelzöfen und Vorläufer 
der Hochöfen.” 
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egymás szinonimája5. Német földön a nyersvasgyártás kezdete 
ugyanis Andreas Blau nevével van összefüggésben. Elsı hámorát 
olvasztóval együtt 1536-ban építette6. A németeknél sem a Blau-
öfen, sem a Blaseöfen nem szolgált a darabos aknakemencék meg-
jelölésére. Szlovákiai levéltári anyagokban találkozunk a német 
Blauöfen megnevezéssel, illetve eltorzult változataival, mint Plau-
ofen, Plähütte, Plläofen, Plääofen, Pläöfen. 
     2. A kisgarami két Blauöfenben a 18. században darabos vasat 
gyártottak, de sokkal nagyobbak voltak, mint erre a célra egyéb-
ként szükséges lett volna. Aránytalanul nagy méretük kohászati 
szempontból semmivel sem indokolható. Ebbıl arra lehet követ-
keztetni, hogy az eredeti építményeket utólag módosították a más-
fajta használathoz. Amikor a vasszükséglet csökkent, az egyikbe 
beépíttettek két kisebb olvasztót (két aknát), ezért belsı tere a 
használatból kiesett, feleslegessé vált. 
     3. Paulinyi szerint7 a kisgarami Blauöfent 1781-ben átépítették 
Floßofenre, nyersvas gyártására alkalmas olvasztóra. De már a 16. 
században azonosíthatók nyersvasas-elıállító huták Plähütten8 
megnevezéssel. Ezeket az olvasztókat alakították át a 18. század-
ban (vagyis kisebb darabos aknakemencét építettek beléjük), de a 
korábbi Blauöfen nevük megmaradt. Az egyikükben 1781-ben is-
mét kialakítottak egy nyersvasgyártásra szolgáló nagyolvasztót. 
Az eredeti falazatba beépítették az olvasztóteret egy nagyobb ak-
nával, és így megint kihasználták a falazat eredeti térfogatát. Tehát 
a Blauöfen a 17. században nyersvasat gyártott, azután a 18. szá-
zadtól darabos aknakemence lett, majd a 18. század végén megint 
nyersvas elıállítására tették alkalmassá. 
 

                                                 
5 Beckert, M. 151. 
6 Beckert, M. 56. 
7Paulíny, A.: Železiarstvo na Pohroní v. 18. a v prvej polovici 19. storo-
čia. Bratislava, 1966, str. 35, 

8 Greschner, J.: 150 rokov železiarní Podbrezová. Vydavateľstvo Osveta. 
„V roku 1580 nariadila Dolnorakúska komora prevziať ¾ tamojšej huty 
(Plähütten und Hammerwerk) do štátnej správy.” 
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     4. Németországban a Floßofen nyersvas gyártására szolgált9, 
ugyanúgy, mint az Blauöfen, Bloßofen, Bloßwerk és Blaseöfen. 
Ezek nem tévesztendık össze a darabos aknakemencékkel, me-
lyeknek a megnevezése Stückofen, Wolföfen, Rennfeuer, Rennofen, 
a mai Szlovákia területén Windischer Ofen, Windofen, Slowaki-
sches Feuer és Slowaken Ofen volt. 
     5. Paulinyi szerint10 a kisgarami Blauöfen 1806-an megszőnt, 
és hámorrá alakították át. Ez is arra utal, hogy itt két Blauöfen 
volt: az egyiket 1781-ben Floßfenné, a másikat pedig 1806-ban há-
morrá építették át. 
     6. A Floßofen kisgaramon nem vált be. Abban az idıben itt 
már egy nagyolvasztó üzemelt, amelyik sokkal több vasat gyártott, 
mint a Blauöfen vagy a Floßofen. A Blauöfenrıl Floßofenre való 
átépítés csak kényszermegoldás lehetett. Az ily módon kialakí-
tott Floßofenek eredeti méretei még a 17. századból származtak. 
Ebbe a külsı falazatba nem tudtak nagyobb olvasztót beépíteni, 
amelynek térfogata is hasonló lehetetett, mint a 17. században. Az 
átépítés olcsó megoldás volt, de az üzem által elıállított nyersvas 
mennyisége már nem felelt meg a 18. század végi igényeknek. A 2. 
táblázatban láthatók a kisgarami vastermelés adatai 1778 és 1787 
között. Ebbıl érzékelhetı a nagy különbség a Floßofen és a nagy-
olvasztó (Hochofen) teljesítménye között, míg a Blauöfenhez vi-
szonyítva ez az arány csekély. 
      

Zárszó 
 

     A kisgarami Blauöfenek kezdetben nyersvasat gyártottak. 
A késıbbiekben ezeket darabos aknakemencékké építették át, 
majd megint nyersvas gyártására állították vissza. A Blauöfen ere-

                                                 
9 Beckert, M. 152. „Floßofen nennt man Schachtöfen, in dennen aus 

Eisenerz schmelflüssiges Roheisen erzeugt wurde. Der Floßofen ist ein 
Vorläu-fer des Hochofens, mit seinem Auftreten im 16. Jahrhundert ist 
der Übergang zum indirekten Weg der Stahlherstellung verbunden.” 

10 Paulínyi, Á. 1966. 35. „Roku 1806 bola výroba v dúchačkach (Mošte-
nica) zastavená a podobne ako v prípade dúchačiek v Hronci a Tisovci, 
bola huta prestavaná na skujňovací hámor.” 
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detileg a nyersvas elıállítására alkalmas olvasztóknak volt a meg-
nevezése. A levéltári forrásokban másutt is elıfordulnak, s mint 
darabos aknakemencék vagy öntödei kemencék vannak feltüntetve.  
Eredetük hasonló a kisgaramiakéhoz. 
 

2. tábla. Az évi vastermelés Kisgaramon bécsi mázsában. 
 

Év Hochofen Floßofen Blauöfen Kovácsvas 
1778 5119  1620 4499 
1779 4997    553 4374 
1780 5050   4348 
1781 4333 1600  4600 
1782 5992    739 5091 
1783 4496    651 5165 
1784 3968    948 5124 
1785 5600  1047 8013 
1786 6253  1469 9356 
1787 5757    555 8531 

 
 
 
 

 
 

 


