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É l e t m ű 

 
Müller János,  

vaskohászatunk reformkori újítója 
 

HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A magyarországi vaskohászat a 19. század elején – más mű-
szaki ágakhoz hasonlóan – jelentős lemaradásban volt az ipari for-
radalom vívmányait élvező nyugat-európai országokkal, s különö-
sen Angliával szemben. Bár a hazai vastermelés színvonala az 1800-
as évek első felében jelentősen fejlődött, hátrányát mégsem tudta 
látványosan csökkenteni. 
     A reformkorban lassan hozzánk is utat találtak azok a technikai 
újítások, amelyek a vaskohászatot mennyiségi és minőségi tekin-
tetben is forradalmasították. A korábbi gyakorlattól eltérően nem 
külföldről behívott szakembereknek, hanem a kincstár és a magán-
vállalatok által nyugat-európai tanulmányútra kiküldött hazai mér-
nököknek köszönhető a technológiaváltás (a direkt vasgyártásról 
az indirekt, vagyis kétlépcsős technológiára való áttérés és a kava-
ró-hengerlő vasfinomító gyárak megjelenése), valamint számos kor-
szakalkotó vívmány bevezetése.  
     A külföldi tapasztalatok hazai alkalmazásában és általában vas-
kohászatunk korabeli fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszott 
Müller János mérnök, akit ennek ellenére alig ismer a magyar és 
(nagyrészt a Felvidékhez kötődő munkássága okán) a szlovák szak-
matörténet. Nevét és a műszaki fejlesztésben elért eredményeit 
ugyan hellyel-közzel megemlítik az idevágó könyvek és tanulmá-
nyok, de pályafutásának részletes bemutatásával mindeddig adós 
maradt az utókor. Nem szerepel egyetlen lexikonban sem, csupán 
a legalaposabb kohászattörténeti munkák tesznek említést róla. 
     Írásunkban a rendelkezésünkre álló gyér forrásanyag alapján kí-
sérletet teszünk az érdekes és sikeres szakmai karrier felvázolásá-
ra, abban a reményben, hogy Müller János végre elfoglalhatja az őt 



 
117

megillető helyet a magyar vaskohászat korabeli nagyjai (például 
Sturmán Márton, Rombauer Tivadar, Volny József stb.) között. 
     Életének és munkásságának 1865-ig terjedő szakaszát (amely a 
kohászattörténet számára a legérdekesebb) viszonylag jól ismerjük 
a Vasárnapi Ujság róla szóló cikkéből1, melynek adatait nagy va-
lószínűséggel maga Müller szolgáltatta, ezért hitelesnek tekinthe-
tők. Az íráshoz arcképét is mellékelték, amelynek az alapjául szol-
gáló fénykép ugyancsak tőle kerülhetett a szerkesztőséghez. (Az 
akkor már létező fotókat ugyanis még nem tudták nyomdai úton 
sokszorosítani, ezért általában fametszetet készítettek a fényképek 
után rajzolt ábráról, és így tudták illusztrációként megjeleníteni. 
Az említett Müller-arcképet Rusz Károly metszette fába. A Vasár-
napi Ujság [VU] szerkesztője, Pákh Albert gömöri származású volt; 
nem kizárt, hogy ő került kapcsolatba a Felvidék több megyéjében 
munkálkodó Müllerrel vagy valamelyik közeli ismerősével, és a 
szóban forgó, névtelenül megjelent írást is talán neki tulajdoníthat-
juk.) A cikknek azonban van egy nagy hiányossága: alig szerepel 
benne konkrét évszám, amelyek az életút egyes állomásait ponto-
síthatnák. További problémákat okoz, hogy a máshol fellelhető hé-
zagos életrajzi adatok több ponton ellentétesek az általunk mérték-
adónak tekintett VU-beli írással, így azok felülvizsgálata is szük-
séges. 
     Bár Müller János idegenből származott, de a 19. századot át-
ívelő életének nagy részét hazánkban élte le, szakmai tevékenysé-
gével pedig teljes egészében a magyar ipart szolgálta. Nevét kez-
detben – eredeti nemzetiségi hovatartozása szerint – németesen, 
Johann Müller vagy Johann von Müller formában említik a forrá-
sok, az 1840-es évek végétől azonban már kizárólag a magyaros név-
alakkal találkozunk. 
     1810-ben született egy közelebbről meg nem nevezett Lemberg 
(Lvov, Lviv, Lwów, magyarul Ilyvó)2 közeli településen. Családja 
II. József császár idejében német földről, a Württembergi Herceg-
                                                           
1 Vasárnapi Ujság, 12. évf. 1865. 37. sz. 457-458. old. 
2 Ez a zaklatott történelmű város ma Ukrajnához tartozik, de 1772 és 1918 

között az Osztrák Birodalom részét képező Galícia tartomány székhe-
lye volt.  



 
118

ségből költözött Galíciába. Életrajzában máris itt az első bizonyta-
lanság: ugyanis születési évét Roman Holec szlovák történész a 
Coburgok szlovákiai (értsd: felvidéki) tevékenységéről szóló friss 
munkája 1809-re teszi.3  
     Alsóbb szintű tanulmányait és a reáliskolát Lembergben végez-
te, majd az 1815-ben Johann Joseph Prechtl által alapított bécsi Po-
lytechnikumban (amely a mai Technische Universität őse) folyta-
tott mérnöki tanulmányokat, kitűnő eredménnyel. Mikor volt e 
híres műszaki felsőoktatási intézmény hallgatója? Valószínűleg 18 
éves korában, vagyis 1828-29 táján került Bécsbe, és 1831-32-ben 
fejezhette be az akkor 3 éves kurzust. Itt azonban kohászati isme-
reteket nem oktattak (ez akkoriban kizárólag a selmecbányai Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémia kiváltsága volt), ezért csak másfé-
le képzésben részesülhetett. Egy később keletkezett, alább ismerte-
tendő dokumentumból tudjuk, hogy milyen tanulmányokat folyta-
tott a császárvárosban. 
     Az említett szlovák forrás ennek az adatnak is ellentmond: sze-
rinte Müller Lvovban (sic!) folytatott műszaki tanulmányokat. De 
az 1661-ben alapított itteni egyetemet 1805-ben bezárták, majd 
1817-ben újranyitották; technikai karok azonban nem indultak, ez-
ért csak alacsonyabb szintű (középfokú) műszaki képzés folyt Lem-
bergben. Erre alapozva 1844-ben nyitotta meg kapuit a Műszaki 
Akadémia (a mai Lvivi Nemzeti Műszaki Egyetem őse), ahol mér-
nöki diplomát szerezhettek a hallgatók.   
     A következő életrajzi részletek ismét csak találgatásokra adnak 
okot és lehetőséget. A VU cikkében ugyanis az alábbiakat olvas-
hatjuk: „…Még tanulmányi évei folytán mérnöki meghívást kapott 
a Bánságba, hogy a Karánsebes melletti Ferdinándhegyi vasgyá-
rat berendezze és megindítsa. Mihelyt tanulmányait befejezte, e meg-
hívást azonnal elfogadá s megbizását legjobb sikerrel teljesité… 
Családi viszonyai azonban arra kényszeríték, hogy e gyártól csak-
hamar elváljon s hazájába visszasiessen. Lembergben letevén az 
államvizsgákat, mint mérnök, három évet töltött államszolgálat-
ban.”   

                                                           
3 Holec, Roman: Coburgovci a Slovensko. Bratislava, 2011. Kalligram, 27. 

old. – Holec nem adja meg az adat forrását. 
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     A fent említett két szolgálati hellyel kapcsolatban a következő-
ket mondhatjuk: 
     1. Ferdinándhegy (Ferdinandsberg) később Nándorhegy néven 
vált ismertté. A trianoni határok megvonása után Romániához ke-
rült, ahol előbb Ferdinand, majd 1947-től Oțel Roșu (magyarul Vö-
rös Acél) lett a neve. A város egészen a legutóbbi időkig fontos 
vasipari központ volt. Müller idejében a Hanusovitz Jakab és társa 
által birtokolt Egyesült Bisztrai és Ruszkicai Bányatársulat tulajdo-
nában állt a vasgyártó-telep. Az első olvasztókemence valószínű-
leg 1809 körül, vagy talán még korábban létesült itt, amely azon-
ban csak vegetált. Vasércet is találtak a környéken. A telepet 1814-
ben vette meg Hanusovitz, aki házakat és raktárakat épített, majd 
1820-ban társult Martinsitz Ferenccel. Ők hívhatták ide Müllert 
Bécsből, akinek azonban nem egy teljesen új üzemet kellett létre-
hozni, amint azt az idézett újságcikk állítja, hanem csak a már meg-
levő gyártelep korszerűsítéséről, bővítéséről lehetett szó. Ferdi-
nándhegy 1839-ben a vállalkozást fellendítő Hoffmann Testvérek 
és Maderspach Károly Bánya- és Vasműtársulat birtokába került. 
Ekkor az üzem négy hámorból állt a hozzájuk tartozó olvasztókkal 
és tűzhelyekkel, vízművekkel és kezelési terekkel. 12 munkásház, 1 
patkolóműhely, egy 10 lóra való istálló, áruház, korcsma, vízima-
lom, 3 tisztilak, raktárak és egyéb épületek tartoztak még a telep-
hez, amelynek kialakítása részben Müller itteni munkálkodásának 
az eredménye. 
     2. A lembergi évek több kérdést vetnek fel. Miért és miből kel-
lett vizsgáznia hazatérése után? Tanulmányi célból aligha, hiszen 
Bécsben már megszerezte a kor legmagasabb szintű képesítését, 
Lembergben pedig, mint láttuk, ekkor még nem volt felsőfokú mű-
szaki képzés. Inkább arról lehetett szó, hogy az állami (tartományi) 
mérnöki szolgálatba való lépéshez szükséges volt valamiféle (nem 
szakmai jellegű) vizsgák teljesítése. Arra pedig, hogy konkrétan mi-
lyen mérnöki tevékenységet folytatott Müller Galíciában, szintén 
a már fentebb említett későbbi dokumentumból derül fény. 
     Az elmondottak alapján a délvidéki munkálkodást az 1831-32 
utáni mintegy másfél-két évre tehetjük, a szülőföldjén eltöltött 3 év 
pedig 1834-35-36 lehetett, mert 1836 végétől dokumentálhatóan már 
ismét Magyarországon találjuk. 
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     Az 1836. év fordulópontot jelentett az ifjú mérnök életében. Ek-
kor ismerkedett meg az iglói Trangous Lajossal (1786-1855)4, a 
kor egyik legjelentősebb bánya- és kohóvállalkozójával, aki felis-
merte Müller sokoldalú tehetségét, és rábírta arra, hogy addigi ké-
pesítései mellé szerezzen oklevelet a selmeci Bányászati Akadémi-
án is. Az egyébként 3 éves tanfolyamot mindössze egy év alatt ki-
tűnő eredménnyel végezte el, a költségeket Trangous fedezte. Fenn-
maradt Müller selmeci személyi lapja, amelyből kiderül, hogy 1836 
novemberében kezdte meg itteni tanulmányait. Ez a dokumentum 
feltünteti korábbi stúdiumait is; eszerint Bécsben matematikát és 
kémiát tanult. Megtudjuk továbbá azt is, hogy Lembergben építész-
ként dolgozott.5 Érdekesség, hogy a Selmecen töltött idő alatt „fel-
sőbb megbízatásra” rendezte az egykori főkamaragróf, Drevenyák 
Ferenc által az intézményre hagyott ásványgyűjteményt, mely ki-
bővítve ma is megvan, és látogatható a Szlovák Bányászati Múze-
um részeként. 
     Selmecről visszatérve Trangous kisebb vasgyártó-üzemeinek 
(melyeket különböző tulajdonosoktól bérelt) igazgatója lett a Sztra-
cenai-völgy környékén, és rövid idő alatt komoly eredményeket ért 
el. (Roman Holec azonban ezt is másként tudja: hivatkozott művé-
ben azt írja, hogy a Bányászati Akadémia befejezése után Müller a 
Csákyak prakfalvai [Prackendorf, Prakovce] vasgyárának vezetője 
lett. Ez az állítás azonban minden alapot nélkülöz, a VU-beli élet-
rajz sem említi. A selmeci tanulmányait finanszírozó Trangous le-
kötelezettjeként hogyan kezdhette volna munkáját a konkurenciá-
nál?) 
     A sztracenai nagyolvasztó nevezetessége, hogy azt az elsők kö-
zött szerelték fel levegő-előmelegítő berendezéssel. Az 1830-as évek 
végén az erre irányuló kísérleteket Müller János végezte. 
     A Trangous által újjáalapított gazdasági társaság (Waldbürger-
schaft, Felső-Magyarországi Bányapolgárság) 1840-ben megvette 

                                                           
4 Életrajza: HADOBÁS Sándor: Trangous Lajos, a reformkor sikeres bá-

nya- és kohóvállalkozója. = Bányászattörténeti Közlemények, 10. (5. évf. 
2.) sz. 2010. 76-85. old. 

5 A dokumentum másolatát a Miskolci Egyetem Levéltára bocsájtotta ren-
delkezésünkre. 
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a Korompa (Krompach) környéki kisebb vasműveket, és új, nagy-
szabású vasgyárat épített, amely 1842-ben kezdte meg a termelést. 
Ez a gyár is Müller János tervei alapján létesült, igazgatója Tetmá-
jer László lett. A nagyolvasztó már kezdetben alkalmas volt az ön-
töttvas-gyártásra, mellette kupolókemencét is létesítettek. A há-
rom frissítő-tűzhellyel felszerelt hámorban rúdkovácsolást végez-
tek, 1847-ben pedig egy lemezhengermű is megkezdte működését, 
amelyben a betét melegítését a frissítő-tűzhelyek6 fáradt melegével 
oldották meg. A század közepén forgácsoló-műhelyt is létesítettek. 
Müller az üzem versenyképességét kisebb fejlesztésekkel próbálta 
növelni, és a termékválaszték szélesítésére törekedett. A krompachi 
vasmű fő termékei rúdáruk, kocsitengelyek, abroncsok, lemezek 
voltak, ezek mellett pedig gépalkatrészek öntésére és gépgyártásra 
specializálódott. Nagy gondot fordított az öntöde kialakítására és 
fejlesztésére, és az általa termelt nyersvas 30-40%-át öntvényként 
értékesítette. A hisnyóvízi mellett itt működött a Felvidék legna-
gyobb vasöntödéje. Gépek, gépalkatrészek készítésére gépműhelyt 
is berendezett, bányagépek, őrlőberendezések, vezetékek is szere-
peltek a gyártmányok között. A társaság kibérelte a Kruzsló (Sáros 
megye, később Ruzsoly, Kőtelep, ma Kružlová) melletti máriavöl-
gyi hámorokat, és három egységből álló feldolgozó-üzemmé fej-
lesztette részben Müller János, részben Volny József irányításával. 
Az egyik hámorában aszalt fával fűtött kavarókemencét létesített, 
s onnan látta el a másik két hámort féltermékkel. Ezek egyike ko-
vácsolt rúdárut gyártott, a másikban pedig hengersor üzemelt. A má-
riavölgyi hámoregyüttes akár 30.000 bécsi mázsa nyersvas feldol-
gozására is képes volt, fele-fele arányban kovácsolt rúdvas és hen-
gerelt termék formájában. A társaság a Sáros megyei Balázsvágá-
son is létesített egy frissítőhámort. A krompachi üzemből „nőtt ki” 
később a Hernádvölgyi Vasipar Részvénytársaság, amely a 19. szá-
zad végén új, korszerű vasművet épített a régi helyett. Utódvállalata 
Trianont követően, a csehszlovák érában 1923-ig állt fenn. Ekkor a 

                                                           
6 Frissítő-tűzhely, frisstűz: kb. 90 x 90cm felületű és 25-30 cm mély, ol-

vasztóteknővel, valamint fúvókával ellátott, nyersvasból kovácsolható 
vas készítésére szolgáló tűzhely. 



 
122

vasgyárat bezárták, leszerelték, de néhány év múlva rézmű létesült 
a helyén. 
     Müller szakmai sikerei felkeltették a környéken jelentős vasgyá-
rakkal bíró Coburg-Koháry hercegi vállalkozás figyelmét, és „el-
csábították” Trangoustól. Átvette az 1842-ben a Csákyaktól meg-
vásárolt káposztafalvi és sztracenai gyárak vezetését, emellett ő in-
tézte és vezette a herceg régi üzemeinek a felújítását és az újak épí-
tését, berendezését is. Másodikként vezette be az irányítása alatt 
álló üzemekben a levegő-előmelegítést. Átalakította a hercegi vas-
gyártás kemencéit. Munkásságának eredményeként Pohorella, Svá-
bolka, Sztracena és Káposztafalva a korszak legmodernebb hazai 
vasgyárai közé emelkedtek. 
    Müller a nyersvasgyártást a hercegi szolgálatban is tovább foly-
tatta, olyan sikeresen, hogy a sztracenai nagyolvasztó termelése az 
1840-es években már elérte a 20 ezer Ct-et (1120 t-t). A feldolgo-
zó-részleg is dinamikusan bővült, az évtized közepén Káposztafal-
va térségében már három helyen: a Béla folyó melletti két (felső és 
alsó) telepen, valamint a Hernád-parti régi telepen dolgozták fel a 
nyersvasat késztermékké, mintegy 12 ezer Ct (672 t) mennyiség-
ben. Az említett három üzemrészben ekkor 5 frissítő-tűzhely, két 
nyújtóhámor és egy szerhámor működött. 
     Coburg Ferdinánd herceg (1796-1851) megbízásából Müller 
többször járt tanulmányúton Ausztriában, Németországban, Belgi-
umban, Franciaországban és Angliában, hogy közelebbről meg-
ismerje az ottani vasgyárakat, és tapasztalatait a hazai viszonyok 
között hasznosítsa.  
     A külföldön szerzett ismeretek birtokában nagy lendületű újító-
tevékenységbe fogott. Az ún. öreg frissítőtüzeket Comté-tűzhelyek-
ké alakította át (ezekből a Coburg-vasgyárakban 13 volt). Müller e 
téren elért eredményeit Volny József így foglalta össze: „A Comté-
tüzek első és főelőnye a higasztási működés alatt elszálló égő gá-
zok használatában állott, melyek a finomítandó nyersvas vagy a 
kinyújtandó vasdarabok kimelegítésére alkalmaztattak; második 
előnyét pedig a termelési mennyiség szaporítása képezte. Müller 
János, ki herceg Coburg-Koháry pohorellai gyáraiban a Comté-
tüzekkel a rúdvas, vas- és pléhhengerkezelést öszzekötvén, a tüze-
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lőanyag fogyasztását tetemesen leszállította. A fával való kavaró 
és forrasztó fűtést is Müller vezette be legelőször Pohorellán, ahon-
nan későbben Felső-Magyarország többi gyáraiban elterjedt.”7 
Vagyis a pohorellai frissítő-tűzhelyeket összekapcsolta a lemezhen-
gerléssel, és megvetette az ottani finomlemez-gyártás alapját. Az új 
lemez-hengermű 1844-ben létesült Alsó-Pohorellán. 1849-50-ben lé-
pett üzembe a rúdvas-hengermű Ágoston-hután, a svábolkai lemez-
hengermű pedig 1853 és 1855 között épült fel.  
     A hercegi vasgyárak műszaki vezetése mellett Müller egyre bő-
vülő magán-mérnöki tevékenységet is folytatott. A vasgyártó vál-
lalkozások fejlesztőjévé vált, kavarókemencéket, hengersorokat ter-
vezett és telepített. A „mikroinnováció nagymestereként” (Remport 
Zoltán illette ezzel a megtisztelő címmel) részt vett több vasmű te-
lepítésében és korszerűsítésében. Alig volt Felső-Magyarországon 
vasgyár, amely ne kérte volna ki a véleményét, tanácsait. A finomí-
tó-üzemek létesítésébe ugyan nem kapcsolódott be, a hámoripar 
konzerváló fejlesztésében azonban jelentős sikereket ért el. 1851-
től Kassán élt, és itt rendezte be mérnöki irodáját. A vasművek mel-
lett malmok, raktárak és más ipari épületek tervezésével és kivite-
lezésével is foglalkozott a város térségében. A Kassai Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöki tisztségét is betöltötte. 
     Müller 1850 körül több társával (Juhos János, Rimanóczy Ferenc, 
Fiedler Károly, Demszky János, Dupfy János, Klupaty Antal) vas-
gyárat alapított részvénytársasági formában a Kassa melletti Misz-
lóka (ma Myslava, Kassa része) határában. A létesítmény előké-
szítő munkálatai már 1848-49-ben megkezdődtek. Az építéshez szük-
séges faanyagot Kassa város erdőiből, a jó minőségű téglát pedig a 
helyi téglaégetőből szerezték be. A telep 1850 első felére már ké-
szen állhatott, de a folyamatos termelés csak 1851-ben indult meg. 
Az üzemhez a nagyolvasztón kívül kupolókemence és építőműhely 
is tartozott. (Kiegészítő tevékenységként ugyanis ipari és más épü-
letek tervezését és kivitelezését is vállalták.) Az első (a kezdettől 
1851-ig) és az utolsó (1864-1868) üzemvezető Müller János volt, 

                                                           
7 VOLNY József: Gömör megye bányaipara. 1867. Rudabánya, 2003. Érc- 

és Ásványbányászati Múzeum, 22. old. (Reprint.) 
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a köztes időben egymást gyorsan váltva többen is ellátták ezt a 
tisztséget (1851-ben Klupaty Antal, 1854-ben, 1855-ben, 1861-ben 
Juhos János, 1860-ban Müller Fülöp). A nyersanyagot a környéken 
bőven található lelőhelyekről biztosították: a vasércet Jászóról, Kas-
sabéláról, Jászómindszentről, Alsó- és Felsőtőkésről stb., a mész-
követ Sároskisfaluról (Malá Vieska). Később több vasércbányát is 
szereztek, régieket ismét megnyitottak, újakat telepítettek. A vízel-
látást a helyi patakból oldották meg, tározót is kialakítottak. A falu 
életében jelentős változásokat hozott a vasmű: új, a központtól el-
különült településrész alakult ki körülötte, amely a mai napig a Ma-
ša (Massa, Vasgyár) nevet viseli. Nem csak a gyári munkásoknak, 
hanem a vasércet és a készterméket szállító fuvarosoknak, továbbá 
a más foglalkozásokat űző helybelieknek is megélhetést nyújtott. 
Ugrásszerűen megnőtt az itt élők száma: az évek során ugyanis 
több mint 100 idegen települt be, akiknek munkája szükséges volt a 
gyár működéséhez (műszakiak, hivatalnokok, szakmunkások stb.) 
A termékeik iránti növekvő kereslet szükségessé tette a terjeszke-
dést: 1864-ben a közeli Bukócon (Bukovec) is létesítettek egy üzem-
részt. A miszlókai nyersvas különösen jó tulajdonságokkal rendel-
kezett, mindenekelőtt nagy szilárdságú volt. A termelés az ismert 
adatok szerint 1853-ban 5489, 1858-ban 18.131, 1864-ben 11.207 bé-
csi mázsa volt. A gyár 1868 után hanyatlásnak indult, s feltehetően 
1870 táján fejezte be működését, mivel a modern nagyüzemekkel 
(mint például Ózd, Diósgyőr stb.) már nem bírta a versenyt.8 Vi-
szont egy 1892-ben megjelent névtár még meglévő üzemként emlí-
ti a miszlókai János-kohót, amely azonban akkor már csak papíron 
létezhetett, és valószínűleg a tulajdonosaként megnevezett Müller 
János sem volt az élők sorában.9 (Megjegyezzük, hogy a mértékadó 
szlovák kohászattörténeti munka a fenti adatokkal ellentétben a 
miszlókai vasmű alapítását 1852-re, a megszűnését pedig 1867-re 
teszi.10) 
                                                           
 8 A miszlókai vasműre vonatkozó adatok fő forrása: www. myslava.eu. 
 9 Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke. Bp., 

1892. 775. old. 
10 ŠARUDYOVÁ, Mária: Topográfia železiární na Slovensku v 19. sto-

ročí. Košice, 1989. 109. old.  
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     1854. szeptember 16-án avatták fel a dolhai vasművet, amely-
nek nagyolvasztója 12 ezer bécsi mázsa nyersvas olvasztására épült, 
s hozzá feldolgozó-részleg is tartozott. Tervezője Müller János, ki-
vitelezője Buzinkay építőmester volt. Dolhán (ma Dovhe, Ukrajna) 
1858-ban 2535, 1864-ben 6733 bécsi mázsa nyersvasat termeltek. 
(1 bécsi mázsa = 56,006 kg volt.) 
     A dolhai vasmű Rókamezőre (ma Liszicsevo, Ukrajna) telepí-
tett frissítőhámorának terveit szintén Müller készítette. Az üzemet 
frissítő-tűzhelyeken kívül kavarókemencével is ellátták, amely rész-
ben máshonnan vásárolt nyersvasat használt fel. 
     Szinna (Zemplén megye, ma Snina, Szlovákia) térségében nagy-
szabásúnak indult üzemegyüttes létesült, ugyancsak Müller János 
tervei alapján. Ez a vasmű azonban Schmidt Károly tulajdonában 
csak részlegesen termelt. 
     Müller 1855-ig állt a Coburg-Koháry hercegi vasgyárak szolgá-
latában. Szakmai tekintélyét bizonyítja, hogy többször meghívást 
kapott a hazai vasipart érintő konferenciákra, tanácskozásokra. Az 
1858. évi bécsi összejövetelen 41 vasgyártó jelent meg, a felvidé-
kiek részéről Volny József, Gömöry János és Müller János vett 
részt. 1860. április 30-án, Rozsnyón a felvidékiek ismét tanács-
koztak Andrássy Manó elnökletével, amelyen 18 vállalat képvisel-
tette megát. A résztvevők között voltak többek között Gömöry Já-
nos, Volny József, Müller János, Feszt Imre, Sárkány Károly, Szik-
lay Ede, Latinák Rudolf, Jakobs Ottokár és Schlosser Károly.11 
     Müller sokirányú vállalkozói érdeklődését jelzi, hogy 1867-ben 
másokkal együtt megalapította a Kassai Gázvilágítási Részvénytár-
saságot, amely a későbbi Kassai Gázművek „őse” volt. 
     Müller János szakirodalmi munkásságot nem folytatott, csupán 
egyetlen írása jelent meg nyomtatásban A szepesmegyei vasiparról 
címmel. (1-2. rész. Hetilap, 1847. 161. és 162. szám. Az írást mel-
lékelten teljes terjedelmében közöljük.) 

                                                           
11 A VU cikke mellett közleményünk legfőbb forrásaiul REMPORT Zol-

tán következő munkái szolgáltak: Magyarország vaskohászata az ipari 
forradalom előestéjén, 1800-1850. Bp., 1995. – A Kárpát-medence vas-
gyártása a neoabszolutizmus korában 1850-1867. Bp., 2003. 
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     Ahogy születésének éve, úgy halálának az időpontja is bizony-
talan. Egy magyar internetes portál (Digitális Képarchívum) sze-
rint 1876-ban, a már többször említett Roman Holec szerint viszont 
jóval később, csak 1890-ben hunyt el. Tovább nehezíti a kutató dol-
gát, hogy a fentebb hivatkozott 1892-es címtár élő személyként, a 
miszlókai János-kohó tulajdonosaként említi. Kerestük, de eddig 
nem találtuk halálhírének nyomát a korabeli sajtóban.  
     Az elmondottak alapján Müller Jánost méltán sorolhatjuk vas-
kohászatunk 19. századi jeles szakemberei közé, aki érdemes az 
utókor figyelmére és tiszteletére. 
 

 
 

Müller János.  
(Rusz Károly fametszete a Vasárnapi Ujság 1865. évi 37. számából.) 
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Melléklet 
 

A Szepes megyei vasiparról1 
 
     Szepes megye ipar tekintetében kétségkívül a nevezetesebb me-
gyék egyike Magyarországban. Különösen az ércbányászat tete-
mes öszvegeket hoz forgásba, s részben az örökös tartományokból 
is von be tőkéket. A réztermelés maga majd nem egy millió pengő 
forintnyi értékű termékeket állít ki, melyeknek legalább is három-
negyede Magyarország határain kívül kel el. A vastermelés – ha-
bár értékre nem éri is fel a réztermelést, még is nem kevésbé fon-
tos, s én e következőkben ez utolsó iparágat illető adatokat szándé-
kozom adni.  
 

A vasércbányászat Szepes megyében 
 

A kővetkező bányakerületek évenkint ez ide iktatott ércmennyisé-
get termelik:  
 

az iglói, gratlli és kis-hnileci bányászság         95.000 mázsát  
az iglói, knolli bányászság     15.000     „  
a krompachi       74.000     „  
a szlowinkai             8.000     „  
a göllniczi vaskő-bányászság               143.000     „  
____________________________________________________ 
                                                              összesen 335.000 mázsát  

 

     Itt megjegyzendő, hogy mind ezen bányatelepek sokkal na-
gyobb „termelési képességgel” bírnak, ámde azok kizsákmányolá-
sa a tüzelőszerek2 drágasága miatt nem lehetséges. Egyes telepek 
azonban már most is magokra vonják a vállalkozók figyelmét. A 
hámorok fekvése azonban e bőség dacára is úgy hozza magával, 

                                                 
1 Müller János írását a Hetilap 1847. évi 161. és 162. számából közöljük. 

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Hadobás Sándor. A szö-
veget a mai helyesíráshoz igazítottuk, meghagyva a nyelvi jellegzetes-
ségeket. 

2 Tüzelőszerek: tüzelőanyagok. 



 128

hogy nehány szepesi olvasztókemencében Gömör megyéből hasz-
náltatnak a vaskövek, s csakugyan majdnem 130.000 mázsa Dob-
sinából hozott vaskő olvaszttatik fel a szepesi hámorokban. A vas-
kő-bányászattal foglalkozó bányászok számát csak megközelítőleg 
lehet adni, mert az évszakok szerint mindig változik. Azonban ta-
lán nem hibázunk, ha hogy a bányászok számát, kik a föllebbi vas-
kő-mennyiséget termelik, 160-ra, azon öszveget pedig, melyet bá-
nyászbérül a vashámoroktól nyernek, körülbelöl 45.000 váltó fo-
rintra tesszük. – Az ércek szállítása 70.000 váltó forintnyi összeget 
hoz a parasztok közt forgásba, mert azok szállítása kizárólag álta-
lok eszközöltetik. – Azonban meg kell jegyezni, hogy ez a szepesi 
parasztságnak nem egyedüli, ércfuvarozás általi keresete, mert azon 
felül még Gömörmegyéből is szállít érceket a szepesi hámorokba, 
miáltal szinte vagy 18.000 v.forintnyi összeg jut keresetéül; azon-
ban ez összlet leginkább a zsellérek kezébe megy, kik a vashámo-
rok közelében telepedtek le.  

 
A szénfogyasztás Szepes megyében 

 
     A Szepes megyei vashámorok jelenlegi állapotukban 445.000 
mérő3 szenet fogyasztanak, vagy is egy mérőt 8 köb-lábra számít-
va 3.560.000 köb-lábnyi szenet (ha ehhez még legalább is 190.000 
mérő szenet veszünk, mely a réz- és ezüstkohókban emésztetik fel, 
úgy a szepesi ércipar 635.000 mérő vagy 5.080.000 köb-lábnyi 
szénmennyiséget fogyaszt. – Miután pedig egy köb-öl4 fa közép-
számban csak 12 mérő szenet ad, tehát az ércipar fakelléke éven-
kint 52.000 köb-ölre megy). Azon 445.000 mérő szénből, mely Sze-
pes megyében a vasgyártásra használtatik, 224.000 mérő a nyers-
vas-, és 221.000 a szervas-termelésre esik. Ezen szénmennyiség-
nek nagy részét nem Szepes megye szolgáltatja, hanem vagy 85.000 
mérő Sáros, Abaúj és Gömör megyéből jő. Ha még ide számítjuk, 
hogy a rézkohók is legalább 100.000 mérő szenet fogyasztanak Sze-
pes megye földjéről, úgy e megye évenkint 460 ezer mérő szenet 

                                                 
3 1 osztrák mérő = 0,71 hektoliter; 1 pozsonyi mérő = 0,625 hektoliter. 
4 1 köböl = 120 liter = 1,2 hektoliter. 
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szolgáltat, mi 36.000 köb-öl fának felel meg, miután a szepesi fa 
valamivel kevesebb szenet ad, mint a más megyebeli. – Érdekes 
volna e famennyiséget a szepesi erdőterületekkel egybehasonlítani, 
mindenesetre iszonyú aránytalanság tűnnék ki, mert dacára a nagy 
faáraknak, a Szepes megyei földesurak közül, Coburg herceget és 
a városokat kivéve, senki erdeit, de legkevesebbé sem míveli, ha-
nem mindenik azon látszik lenni, hogy azokat a leggondatlanabbul 
kivágja és kipusztítsa.  
     Azonban maradjunk a vashámoroknál. Ezek a szénégetőknek 
és favágóknak évenkint körülbelül 14.000 vforintnyi keresetet nyúj-
tanak; a szénfuvar-bérek összegét nehéz meghatározni, miután azok 
évről évre mindig változnak, azonban alig hibázunk, ha hogy a szén-
fuvarozási keresetet 190.000–200.000 vftra tesszük. A fáért az erdő-
tulajdonosoknak évenkint fizetett összeget 360.000 vftra tehetni, 
melynek természetesen egy része azon hámortulajdonosoknak ma-
rad kezűkben, kik egyszersmind erdőbirtokosok is.  

 
A nyersvas- és szervas-termelés 

 
     A következő táblázat a Szepes megyei vashámorok nyersvas és 
szervasbeli termelését részletesen közli, mely alkalommal ezen ki-
fejezéssel „termelési képesség“ éltem, melyet még nehány szóval 
magyaráznom kell.  
     Ha minden egyes hámornak tíz év ótai valódi termelését az utol-
só mázsákig összehasonlítanók, s onnan az évenkénti termelés kö-
zépszámát kiszámítanók, e középszám, bárha az egyes mázsák és 
fontok meghatározása által nagy pontosság hitelével bírna is, még-
is a Szepes megyei vasipar jelenlegi állapotának igen tökéletlen 
képét adná, mert tíz év óta különösen a nyersvas-termelés közel 40 
percenttel emelkedett. De az utolsó évi termelés összeállítása, bár 
a föllebbi középszámmal tökéletesebb lenne is, még sem jellemez-
né ez iparágat oly pontosan, mint miként én azt az általam közlen-
dő számok állal tehetni vélem, mert egyes hámorok különös vi-
szonyoknál fogva egészen munkátlan álltak, másoknál épen ez utol-
só évben estek a megrendelések, melyek rendesen csak minden 
második évben szoktak ismételtetni. Én tehát a termelési képesség 
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alatt azon termelést értem, mely a hámorok és gépeik jelenlegi ál-
lapotának, az ősanyagok megszerzése kisebb vagy nagyobb nehéz-
ségeinek, az üzlet módszerének és azon kisebb vagy nagyobb erély-
nek tekintetbe vételével, mellyel a jelenlegi tulajdonosok vagy igaz-
gatók iparukat előmozdítják, átalában minden további haladás nél-
kül kitűnnék. Csak az e viszonyokkali bővebb megismerkedés ké-
pesít e számokat meghatározhatnom, s én ez adott számokat ne-
hány száz mázsáig tökéletesen indokolhatni vélem, azonban mégis 
mindenesetre inkább valamivel kisebb, mint nagyobb számokat tet-
tem. 
 

 



 131

     E táblázathoz következő észrevételeket kell függesztenünk:  
     A javorinai vashámor a kellő nyersvasat Sáros megyében fekvő 
ugyanazon tulajdonosnak vagy illetőleg bérlőnek olvasz-kemen-
céjéből5 nyeri, úgy hogy ekként a Szepes megyei nyersvasból csak 
61.000 mázsa alakíttatik szervassá. Miután 100 mázsa nyersvas 
átalában csak 74 mázsa szervasat ad, ekként a 61.000 mázsa szer-
vas kiállítására 82.500 mázsa nyersvas kívántatik meg, és Szepes 
megye ennek következtében 54.500 mázsa nyersvas fölöslegét más 
olvasz-hámoroknak és öntőműhelyeknek adja el. Ez eladott nyers-
vas mázsája az utolsó évben 6 ft–6 ft 15 krnyi árra rúgott fel, azon-
ban az előleges szerződések stb., folytában csak 5 ft és 3/4 krra vál-
tóban tehetni, s ekként a föllebbi fölösleg a Szepes megyei vashá-
moroknak körülbelül 313.000 vftot jövedelmez. 
     A nyersvas-fölöslegből 54.500 mázsa Magyarországból kivite-
tik, név szerint Galíciába 35.000 mázsa, Ausztriába a kupolkemen-
ce-üzletekhez6, legtöbb Bécsbe, körülbelül 4000 mázsa, Morvaor-
szágba 5500 mázsa, a többi 10.000 mázsa az országban egyéb ol-
vasz-hámorokban alakíttatik szervassá. A nyersvas mázsájának 5 
ft ¾ – 6 ftnyi ára minősége tekintetbe vételével sokkal csekélyebb, 
mint milyenen az angol vashámorok a nyilvános lapokban közlött 
folyó árak szerint jobb és középszerű nyersvasakat a helyszínén 
adják. A magyar vashámorokat kivitel esetében a kereskedés nor-
mális állapotja mellett csak a rossz közlekedés miatti iszonyú fu-
varbér fosztaná meg a versenyképességtől az angol nyersvas elle-
nében, habár ez szabadon bocsátatnék is be. – A magyarországi 
vashámorokra nézve, ha hogy szabadon behozott angol nyersvas-
sal kellene versenyezniük, igen fontos körülmény lenne, hogy az 
olvasz-kemencéknek a tüzelék magas árai miatt csak igen közép-
szerű nyereségük jut, tőkéikkel pedig akként vannak helyezve, 
hogy kereskedelmi crisisek idejében, midőn az angolok néha évek 
ig minden nyereség nélkül, sőt még veszteséggel is adják áruikat – 
ezek munkájokat megszüntetni kényteleníttetnének, azután pedig 

                                                 
5 Olvaszkemence: olvasztókemence. 
6 Kupolkemence: kupolókemence, a 19. században elterjedt, közel henge-

res aknájú, tömeges öntéshez használt másodolvasztó kemencetípus. 
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igen nehéz leendne e lesújtott ipart ismét fölsegíteni. – Azonban a 
föllebbi nyersvas-ár is bebizonyíthatja, hogy a magyar vasipar (mi 
Szepes megyéről mondatik, az Gömör megyéről is, s ekként a ma-
gyarországi vastermelés legnevezetesebb helyeiről áll) csak tete-
mes erőlködések által érheté el azt, hogy a nyersvasat azon áron 
adhatja, mint az angolok a helyszínén, daczára annak, hogy az an-
gol gyárak ellenében e következő igen súlyos körülmények szol-
gálnak gátjaiul.  
     a) A termelés egy helyréi központosításának lehetetlensége, mi-
után a növényi tüzelék7 a legtöbb vashámortól 1, sőt 2 nap járás-
nyira is távol fekszik.  
    b) Az ebből eredő nagyobb üzleti és termelési költségek.  
     c) Iszonyú érc-fuvarköltségek azon hámoroknál, melyek a tüze-
lőszerekhez közelebb fekszenek.  
    d) Egy olly értelmes dolgozó népességnek, milyen Angliában 
van, és a munkaerőknek hiánya a nyersanyagok megszerzésére 
rossz közlekedési eszközök mellett, míglen Angolországban a há-
morok a bányák és szénégelések8 közelében vannak.  
     A vasöntvény-termelés egészen fejletlen, mert csak két műhely 
foglalkozik ez iparággal. Legközelebbi oka abban fekszik, hogy az 
ércek többnyire spat-vaskövek9, igen hajlandók fehér, nyersvasat ad-
ni, mi mint ilyen szervas-gyártásra igen jeles. Barna nyersvas pe-
dig csak a tüzelőszerek nagy fogyasztása által termelhető, minek 
következtében a vasöntvény-termelést itt kívánni sem lehet; azon 
két öntőműhely, mely öntvény-termeléssel foglalkozik, arra az ál-
tal képesítteték, hogy barna vaskövek közelében fekszik; terméke-
inek azonban e kettő sem tud elegendő keletet szerezni arra, hogy 
ez iparágat még inkább kifejleszteni ösztönt nyerjen, minek oka 
ismét e köv[etkező] körülményekben rejlik.  
     a) A rossz, hiányos közlekedési eszközök. A vasöntvények ke-
letére nézve főpiac kétségen kívül Pest, a pesti gyárosok azonban 
legtöbbnyire oly helyzetben vannak, hogy a megrendelt öntménye-

                                                 
7 Tüzelék: tüzelőanyag. 
8 Szénégelés: (fa)szénégetés. 
9 Spat-vaskövek: pátvasércek. 
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ket bizonyos meghatározott időre okvetlen bírniok kell, a pontos 
időrei szállítás iránti felelősséget pedig nem vállalhatja magára a 
hámortulajdonos, mert habár a Szepes megyei utak néha jók is, de 
a hatvani út Pest megyében néha egészen járhatlan; a pesti gyáros 
tehát inkább kétszeres árát adja meg valamely gépalkatrésznek a 
pesti öntőműhelyben, mint Szepesből hozassa, vagy inkább Bian-
kóból rendeli meg, honnan biztosan számíthat pontos szállításra. 
Szervasat már inkább szerezhet be a kereskedő, mert annak nem kell 
oly végtelen sok formát fölvennie, mint a vasöntvényeknek.  
     b) A galíciai vám viszonyok összefüggőleg a rossz közlekedési 
eszközökkel és az öntödék fekvésével. – A morvaországi hámorok 
igen olcsón küldik termékeiket Pestre, s bizonyosak abban, hogy 
ott pontos időre megérkeznek. – Éppen így a szepesi öntödék is-
mét Galíciát láthatnák el könnyebben vasöntvényekkel, mert dac-
zára a rossz utaknak mégis csekélyebb szállítási költségök. Míg 
azonban a morvaországi vasöntvények szabadon jönnek Pestre, ad-
dig a mieink Galícia határánál úgy megvámoltatnak, hogy egész Ga-
líciában egy gépalkatrészt is alig használnak fel a magyar öntőmű-
helyekből. Ezek azért Szepes megyében szinte csupán csak a bá-
nyászati és háztartási kellékek fedezésére szolgálnak, s azért mint 
mondva volt, nincsenek is illőn felszerelve, s idővel is csak lassan-
ként lesznek, ha az említett balkörülmények meg nem változnak. – 
Az örökös tartományokból Magyarországba behozandó vasöntvé-
nyek megvámolása nem fogná a Szepes megyei vasöntő-műhelye-
ket emelni; következménye legföllebb annyi, hogy a Gömör és Tor-
na megyei öntvény-termelés gyarapulna; ellenben a vámnak eltörlé-
se a galíciai határokon sokkal élénkebb üzletet idézne elő, mert da-
cára a magasabb mintászbérnek mi mindenesetre mégis olcsóbban 
termelhetünk, mint Morvaország, mert a nyersvasnál kevesebb nye-
reséggel is beérjük. – A Szepes megyei öntőműhelyek azért a véd-
vám-szabályzati elvek felállításánál korántsem igényelnek különös 
figyelmet, miután dacára a védelemnek és gyámolításnak, mégis 
soha igen nagy kiterjedést nem nyerhetnek.  
     c) Az öntőműhelyek nagy részben még újak, s nincsenek is 
annyira felszerelve, hogy a kellékeknek külső tökélyre nézve is meg-
feleljenek, míg ellenben az öntésre használt nyersvas minősége egé-
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szen hibátlan. – A föllebb említett körülmények azonban sehogy 
sem szolgálnak nagyobb kiterjedés és tökélyesség eszközlésére.  
     d) Ügyes mintászok hiánya Magyarországon. Ha az öntőműhe-
lyeket az országban mind összejárjuk, a mintászok alig 1/5-ét ta-
lálandjuk honfiakból, 4/5-e bizonyosan morva, cseh, karinthiai, 
schweici stb. Hogy ez embereket itt nálunk jobban kell fizetni, mint 
otthon jutalmaztatnak, az világos. E különböző bérek közti arány 
aligha úgy nem áll, mint 5:3. – Azon kívül ritkán lehet jeles mun-
kásokat kapni, s az ezek megszerzésére tett kísérletek mind ekko-
rig csak igen kis mértékben sikerültek.  

 
Szervas 

 

     A föllebbi táblázat mutatja, hogy körülbelül 3/5-e a termelt nyers-
vasnak Szepes megyében magában frisseltetik. Bármily nagyon 
sajnálandó is, hogy a magyar határokon át csak nyersvas vitetik ki, 
azért mégis nem szabad kívánnunk, hogy annak felfrisselése itt 
történjék. A szén ára itt már tetemes nagyra nőtt; ez azonban nem 
a fő baj, magok a tüzelőszerek rémítő módon fogynak, úgy hogy 
idővel igen magas árakon sem lehetend megszerezni, s azért a vas-
termelésnek Szepes megyében inkább csökkenés, mint emelkedés 
a jövője; valami különös felvirágzás pedig sehogy sem remélhető, 
dacára, hogy nagy erőködések tétettek a végett, hogy a szén távo-
labbi erdőkből szereztethessék. Szepes megye feltűnő példát nyújt 
arra, hogy a magán-iparnak statusellenőrség10 alá kell vettetnie, mi-
ként minden polgárosodott statusban láthatni. – Mily nagy előny 
hárulna az országra, ha hogy Szepes megye azon 221.000 mérő 
szenet, melyet jelenleg szervas-termelésre emészt fel, még egyszer 
140.000 mázsa nyersvas termelésére használná fel, s a frisselés a 
szomszéd megyékben, ú. m. Zemplén és Ungban történnék, hol az 
erdők jelenleg ércek hiányában használatlanul feküsznek, s a szó 
teljes értelmében elrothadnak vagy hamunak használtatnak. A tű-
ziszerek megtakarítására a termelés csökkentése nélkül, minden esz-
köz használatba vétetett már, így például az olvasz-kemencék job-

                                                 
10 Statusellenőrség: állami ellenőrzés. 
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bára hideg levegővel működnek; egy mázsa nyersvas kiállítására 
középszámmal csak 90 font szén kívántatik, sőt némely helyen 
alig fogyaszttatik el 80 fontnál több. Újabb előmeneteleket e rész-
ben csak újabb kísérletektől várhatni, habár gazdálkodás, célszerű 
széngyűjtési mód által még kisebb nemű takarításokat lehet is esz-
közölni.  
     A szervas Szepes megyében nagyobb és közép mértékű ková-
csolt-vas gyanánt jő a kereskedésbe. Az áruk finomítása még csak 
kis fokban történik, miután csak két hámor bír hengerművel. Vagy 
10.000 mázsa szepesi vastermék Metzenseifenben11, Abaúj vár-
megyében használtatik fel kapáknak, lapátoknak, kaszáknak, ser-
penyőknek stb. Körülbelül 3000 mázsa hengerelt bádog gyanánt 
kerül a kereskedésbe. A szervas-termelést is igen nagyon sújtják a 
rossz közlekedési eszközök, mi az ausztriai é s styriai hámoroknak 
igen kedvező, a szepesieknek pedig vállalkozó szellemét elzsib-
basztja, kik azért illy versenyzők mellett nem is mernek nagyobb 
öszvegeket a finomítási szerekre fordítani. Így p. o.12 az egyetlen 
szepesi hengerhámor Pesten, az ily áruk fő fogyasztóhelyén, nem 
talál keletre, mert hasonló árak mellett a nagyobb szállítási költsé-
gek s a pontos megérkezés bizonytalanságának következtében azok-
kal nem versenyezhet; Galícia pedig szörnyű nagy vámok által 
van elzárva. A szepesi hámorok állal kereskedésbe hozott acélvas 
értéke 1.400.000 vftra tehető. Ha ehhez a vasöntvények értékét 
(vagy 60.000 vft) hozzá számítjuk, s összeadjuk az eladott nyers-
vas értékével, körülbelül 313.000 vfttal, úgy a Szepes megyei vas-
termelés = 1.773.000 vft vagy 13/4 millió forinton felül van. Nem 
lehet meghatározni, mily mennyiségben vonul a szervas a külön-
böző fogyasztóhelyekre. Annyi bizonyos, hogy csak igen csekély 
része megy Pestre, részint mert ott többnyire finomabb vasnemek 
használtatnak, melyeket Szepes megye nem termel, részint mert az 
ausztriai hámorok igen erős versenyzői. Valami kevés vas Galíciá-
ba megy, egy csekély rész Pozsony, Trencsén, Debrecen és a sze-
pesi városokban oszlik el.  

                                                 
11 Metzenseifen: Mecenzéf. 
12 P. o.: példának okáért. 
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     A szepesieknek a szervas-gyártásban tett haladásuk a legújabbi 
időkig igen csekély, mert dacára a szén nagy árának a szén fo-
gyasztás sok műhelyben még a legutolsó években is akkora maradt 
mint 15-20 évvel azelőtt volt. Az utolsó években azonban több tö-
rekvés sikerrel koronáztatván, a szénfogyasztást felére leszállítni 
igéré. A legtöbb hámor azon helyzetben van, hogy ez előmenete-
leket hasznára fordíthatja, mások ellenben, melyek nem bírnak oly 
jó érccel, s csak nehezen frisselhető nyersvasat termelnek, még so-
kat kell, hogy törekedjenek, ha azon kedvezőbb helyzetű hámoro-
kat elérni akarják, azonban még ezekben is sikerültek bizonyos 
eredmények, s nem kételkedhetni, hogy a kitűzött cél erélyes űzé-
se még nagyobbakat is szülend. A tűziszerek megtakarításának nagy 
akadálya a Szepes megyei hámorokban ugyanazon akadályokból 
áll, melyek a termékek finomabbításának is gátjai, miként azt ké-
sőbben kifejtendem.  
     A legtöbb szepesi hámor régi eredetű, s csak idő folytával tol-
dattak meg a melléképületekkel. Ez okból az alaptőke kitudása 
alig lehetséges. Ha a bérlett hámoroknál a bérletösszleteket vesz-
szük támaszpontul, s a tulajdonosok saját igazgatása alattiaknál pe-
dig azon őszieteket, melyeket bérlet esetében kapni lehetne, úgy az 
alaptőkét megközelítőleg 1.250.000 ftra tehetjük. E sommát el is 
kell fogadnunk, mert habár több hámor omladozó épülettel bír, még-
is más részről az egyes hámoroknál az aknák igen nagy értékűek. 
Azonban alig lehetne mégis a feljebb kijelölt öszveget eladás ese-
tében az összes hámorokért megkapni. Az üzlettőke az egyes ko-
hókban igen különböző. E tekintetben főképp azon körülmény 
határoz, vajon a hámorbirtokos egyszersmind erdőtulajdonos-e? Így 
p. o. két majd nem egyenlő nagyságú hámor közül az egyiknek 
150.000 vft, a másiknak pedig 300.000 váltó forintnyi üzlet-tőkéje 
van, mert az elsőt erdőtulajdonos bírja, a másiknak ellenben ren-
desen 120.000 vftnyi tőkéje vágatlan fába van fektetve. – Az ösz-
szes Szepes megyei vashámorok üzlettőkéjét 1.640.000 vftra tehet-
ni. – A szepesi vaskohók, a bányászok, szénégetők, vaskő- és szén-
fuvarosokon felül egy átalános részletszám szerint rendesen még 
360 munkást foglalkodtatnak, kiknek évenkinti keresetök körülbe-
lül 175.000 v.ftra megy fel, és ezen kívül időszakonként az üzlet-
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nél és a szüntelen haladó épületeknél számos napszámosok nyer-
nek foglalatosságot.  
     Mily tökélyt kellene a szepesmegyei vasgyártásnak az ország 
érdekében elérnie, és melyek e tökélynek akadályai? Miként már 
említém igen kívánatos lenne, ha hogy a vasfrisselés csökkenne, s 
illetőleg átköltöznék a fa- és vasszéndús tájékokra, minek igen ter-
mészetes következménye az lenne, hogy az ércvidékeken a nyers-
vas-termelés sokkal előbbre haladna. Mégpedig annyival inkább, 
miután Szepes megyében a szervas-termelés igen sok termelő közt 
oszlik meg, mi az áruk hengerek általi finomításának legnagyobb 
akadálya. Hogy gondoljon p. o. egy olvasz-hámor tulajdonosa, ki 
legföllebb 8–10.000 mázsa friss vasat állít ki, egy szervas-henger-
hárnor építésére, miután ez csak úgy jövedelmez eléggé, ha szün-
telen foglalatossága van, és legalább 15-20.000 mázsa hengerelt va-
sat állít ki. Talán a szomszédoktól vásárolja fel az eladó szervasat, 
kik 8–4, sőt 6 órányira fekszenek tőle távol, s kikkel még csak egy 
harmadik út által sincs közlekedésben? – Hengermű nélkül pedig a 
szén célszerű használata az olvasz-hámorokban sem lehetséges, 
miután itt lángja tisztán elvesz, a hengerműnél pedig az olvasz-
hámorból kikerült szervasat, sőt még ennél is többet képes meg-
hengerelni a nélkül, hogy több tűziszer használatát igénylené. – A 
törvényhozás ugyan nem tehet sokat ez ipar emelésére, de valamit 
mégis mindenesetre tehet, az által t. i. mint már előbb említém, ha 
az újabb hámorok felállítását engedményektől teszi függővé, mi ál-
tal az ércipar egyes ágainak célszerű elosztása felett a status intéz-
kedik, miként p. o. Franciaországban is történik. Továbbá haladást 
eszközlő mód lenne talán az is, ha a gyárakra nézve egy kisajátítá-
si törvény hozatnék, mely a gyárost az eladó utódja ellen biztosí-
taná, ki, előde a legjobb akarattal bírt is, a gyárost betolakodó gya-
nánt tekinti, és a lassú igazság-kiszolgáltatás minden régi eszköze-
it felhasználja, hogy azzal üzletét megúnassa, és abban meg is ká-
rosítsa. A legszenvedhetlenebbek e tekintetben azon faggatások és 
huzavonák, melyeknek gyárállítás esetében, a kamarai jószágokon, 
vagy a sz. k.13 városokban van a vállalkozó kitéve. Így p. o. privát 

                                                 
13 Szabad királyi. 
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társaságnak nem oly könnyen sikerülend az Ung vagy Liptó me-
gyei kamarai jószágokon olvasz-hámort felállíthatnia, s a kellő föl-
det örökösen kisajátíthatnia, holott itt minden elem megvan egy na-
gyobb ipar előteremtésére, t. i. tűziszerek és vízerő nagy bőségben. 
Így p. o. Sáros megyében egy k. városban hosszadalmas egyezkedé-
sek ellenére sem sikerült egy vállalkozónak erdővágást és telket egy 
szervas-hengermű felállithatására szerezhetnie, dacára annak, hogy 
a tanács értelmesb része pártolta az ügyet, melly a választópolgár-
ság azon szegényebb, csupán földmíveléssel foglalkozó tagjainak 
lármája következtében dőlt dugába, kik a faárak emelkedésétől fél-
tek annak dacára, hogy az egész környék erdőbül áll, s egész nagy 
erdőterületek köbölenként 1 forint és 30 váltó krajcáron eladók. – 
A Szepes megyei nyersvasnak legnagyobb részéből, de leginkább 
abból, mely Dobsából14 kerül, bizonyára igen kitűnő acél készíttet-
hetnék, ha a vállalkozók figyelmüket ide fordítanák. Magyarország-
nak, a rothensteini és rohnici15 jelentéktelen acéltermelést kivéve, 
egyetlen egy acél-koha16 sincs, pedig legkitűnőbb anyagokkal van e 
célra ellátva. Egy ilynemű újabb vállalatnak okvetetlenül olvasz-há-
morral kellene összeköttetnie, hogy az esetleg képzett félpuha ter-
mék kocsirúgókká, az egész puha pedig rúdvassá alakíttathassék. 
Az ebbeli kísérletek, részint előítéletekbe, részint alapos panaszok-
ba is ütköznének, miután eleinte, míg t. i. a munkások a nyersacél 
kiállításának nehéz munkájába bele okulnának, bizonyosan nem 
állíthatna ki oly jeles termékeket, mi az áruk minősége iránti bizal-
mat csökkentené, azonban a végsiker iránt nem lehet kétség, miután 
mi is magunk olvasz-hámorainkban időnként acélt termelünk, mely 
fúrók és vésők gyanánt éppen oly jól használtatik a bányákban, mint 
bármely stájer nyersacél.  
     Ezekkel, úgy hiszem, Szepes megyét akként jellemeztem, mint 
mely különösen nyersvas-termelésre alkalmas, és hol a szervas-
termelésnek inkább csökkenését kell óhajtani, először azért, mert 
az által a tűziszerek a nyersvas-termeléstől vonatnak el, és a föllebb 

                                                 
14 Dobsából: Dobsináról. 
15 Rothenstein és Rohnic: Vöröskő és Kisgaram. 
16 Acél-koha: acélkohója. 
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kifejtett viszonyoknál fogva ez iparágnak nagyobb kifejlődését vár-
ni sem lehet, másrészről, mert nagyobb kiállítási költségek mellett 
még a kelet is a nevezetesebb fogyasztóhelyeken, mint Pesten és 
Debrecenben, mások vastermékei ellenében a nagyobb távolság mi-
att meg van nehezítve, a galíciávali közlekedés pedig különösen a 
finomítottabb árukra nézve a vámok által gátolva van. Azonban Sze-
pes megyének nevezetesebb műhelyeiben nagy vízereje van, hát 
használatlanul maradjon-e ez? Másnemű vasiparágaknak, melyek 
sem annyi szenet nem fogyasztanak, sem annyi szervasat nem dol-
goznak fel, mint p. o. vágószer-gyár, kapa- és serpenyővinnyék17, sod-
rony-malmok felállítása Szepes megyére nézve fontos, és bizonyá-
ra jövedelmező is lenne, miután az ezekben szükséges szervas is 
nem épen nagy távolságban még elegendő mennyiségben találtat-
hatnék.  
        Müller János 
 

K é p e k 
 

 
 

A bécsi Polytechnicum régi épülete. 

                                                 
17 Vinnye: vihnye, hámor. 
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Trangous Lajos (1786-1855), iglói bánya- és kohóvállalkozó, 
Müller János pártfogója, később üzlettársa. 

 

 
 

A selemeci Bányászati Akadémia régi épülete (ma Bányászati Levéltár). 
Ebben tanult Müller János is 1836-37-ben. 
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Müller János selmeci személyi lapja. A kézírás sajnos nehezen olvasható, 

de a legfőbb adatok kivehetők. 

 

 
 

A Müller János tervei alapján épült krompachi vasmű maradványai. 
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Az Ágoston-huta Pohorella mellett.(Vasárnapi Ujság, 1861. 30. sz.) 
 

 
 

A Ferdinánd-huta Pohorella mellett. (Vasárnapi Ujság, 1861. 30. sz.) 
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A svábolkai frisstűz és pléhhengergyár. (Vasárnapi Ujság, 1861. 30. sz.) 

 

 
 

A miszlókai vasgyár. (Šarudyová, Mária: Topográfia železiární na 
Slovensku v 19. storočí. Košice, 1989., 108. old.) 
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A Vasárnapi Ujság címoldala Müller János arcképével.(1865. 37. sz.) 
 

 


