
Ahol a vas született - Hámor 
 
   Hámor község a XVIII. 
századi vaskultúrának a ter-
méke. Vashámorok és üveg-
huták ekkor sorra települtek a 
Bükkben, s ezek körül alakultak 
ki a települések. A Garadna-
patak völgyében a Fazola-féle 
vasolvasztó telepből lett Felső-
Hámor, mai nevén Ómassa. En-
nek a községnek lakott helyei 
vannak Jávorkúton, Lillafüre-
den, Ómassán és Újmassán. A 
kohászat emlékét ma is működő 
őskohó és Hámorban kohászati 
múzeum örökíti meg. A völgy 
temetője rejti az alapítók maradványait is.  
 
   A hámor a német Hammer (kalapács, pöröly) szóból eredeztethető, és kezdetben nem volt 
több egy gépesített kovácsműhelynél. A középkor találmánya volt a bütykös tengely, mely 
lehetővé tette, hogy az ókori vízimalmot ne csak őrlésre, hanem sok más – addig ember vagy 
állat által végzett – munkafolyamatra is alkalmazhassák. Ennek köszönhetően a malomkövek 
körmozgása helyett váltakozó irányú egyenes mozgást vezérelhetett a vízkerék: a malom 

szitáját rázta, kölyűket, kalapácsokat emelgetve és visszaejtve 
ércet aprított, kendert tört, posztót kallózott. Azonban 
bonyolultabb feladatok ellátására is be lehetett fogni a 
vízkerék szolgáltatta energiát: deszkát vágó fűrészmalmokat, 
sőt sok száz orsót pergető selyemcérnázókat hajtott. 
 
   Fazola Henrik (1730-1779) művészi színvonalon készítette 
kovácsoltvas munkáit, így Egerben hamarosan tehetős polgár 
lett. Jelentős megbízásokat kapott Barkóczy püspöktől. 
   Fazola Henrik készítette az egri megyeháza művészi, 
kovácsoltvas kapuit, és számos, ma már műemléki épületünk 
iparművészeti kovácsolt vasmunkáit. Bányászati kutatásokba 
is kezdett, de a lakatos megbízásokat is teljesíteni akarta, 
ezért 1768-ban Egerbe hívta öccsét, Fazola Lénártot (1737-
1805), akire rábízta a lakatosműhely vezetését. Fazola Lénárt 

az egri líceum és más épületek egyszerűbb vasmunkáinak a kovácsmestere. 
   Fazola Henrik 1767-ben házasságot kötött egy özveggyel, Linczin Anna Máriával, aki 
vagyonosnak számított. E házasság révén Fazola anyagi biztonsága megnőtt. 
   Linczin Anna Mária 1772-ben elhunyt. Felesége halála után hamarosan újabb házasságot 
kötött, feleségül vette Karl Tekla hajadont, aki szintén megbízható anyagi háttérrel 
rendelkezett. Ebből a házasságból született Frigyes és Borbála nevű gyermekük. 
   A kovácsolásból nyert vagyonát a vasércbányák kiaknázására fordította. Minden energiáját a 
kutatásba fektette, és megkezdte álomtervének megvalósítását, az ómassai kohó megépítését. 
Az ipari tőke egyik első képviselőjének tekinthető, mivel saját vagyonának jelentős részét a 
kohó megépítésére fordította. 



   Élete végéig megszállottja volt a kutatásoknak, a bányák feltárásának, a kohászatnak, 
amelyben végül a halálát lelte. Jeltelen sírban fekszik. 
 
   Halála után fia, Fazola Frigyes (1774-1849) apja méltó utódja lett, aki az erős akaratú 
édesanyja mellett minden erejét és tudását a diósgyőri, a magyar vasgyártás fejlesztésére, 
korszerűsítésére fordította. A három Fazola és a vasgyártás emlékeit őrzi a Massa Múzeum. 

 
   Az 1963-ban alapított Massa Múzeum a Diósgyőr-Hámori 
Vasmű százéves történetének (1770-1870) főbb mozzanatait, 
eredeti dokumentumait, valamint az ott használt és készített 
korabeli szerszámokat, illetve gyártmányokat mutatja be. Az 
eredeti vasgyártelep és technológiai berendezések működő 
modellen, illetve maketteken szemlélhetők meg. 
 
   „A diósgyőr-hámori vasmű története (1770-1870)” c. 
állandó kiállításon látható a faszéntüzelésű nagyolvasztó (a 
köznyelvben tévesen elterjedt nevén „őskohó”), vasverő 
(hámor) 18. századi berendezéssel, skanzen (kohászati és 
bányászati gépek, eszközök szabadtéri bemutatója). 
   20 fősnél népesebb csoportok a múzeumot előzetes 
egyeztetést követően a téli időszakban is megtekinthetik. A 

nagyolvasztó egész évben megtekinthető.  
   A múzeum Miskolc felől a lillafüredi kisvasúttal, vagy a 15-ös autóbusszal érhető el, illetve 
gépkocsival Miskolc és Eger felől a Palota-szálló mellett elterülő Hámori tónál Ómassa felé 
elágazó úton közelíthető meg. 
 
   Magyarország első ipari műemléke, az 
újmassai faszéntüzelésű nagyolvasztó, 
közismert nevén az ún. „őskohó” története a 
18. századra nyúlik vissza. Fazola Henrik 
lakatos mester 1770-ben Miskolc-Ómassa 
területén, Mária Terézia engedélyével az 
általa felfedezett bányákra, illetve a 
térségben található hatalmas erdőségekre 
alapozva vasművet épített. Fia Frigyes, aki 
kiemelkedő eredményeket ért el a hazai 
acélgyártás megteremtésében, előbb a 
Garadna-patak mentén 1810-1812 között 
megépített egy duzzasztógátat, mellyel 
létrejött a Hámori-tó, majd 1813-ban 
Újmassán egy korszerűbb kohót, vasművet 
telepített. A kohó, mely 1831-ben átépítésre 
került, az 1870-ben Miskolc és Diósgyőr 
között telepített vasgyár üzembe helyezése 
után, 1872-ben fejezte be működését. 
   A következő évtizedek során romba dőlt 
nagyolvasztót a diósgyőri kohászati üzemek 
hathatós támogatásával a XX. század 
közepén rekonstruálták, részben eredeti 
formájában helyreállították. Az építmény 
Magyarország legrégibb ipari műemléke-
ként vált közismertté hazánkban és 
határainkon túl. 



   A vasverőben (hámor), melyet 1979-ben XVIII. századi rajzok alapján építettek, egy 
vízikerékkel meghajtott farkaskalapács és fújtató, valamint egy izzítókemence idézi fel a 
korabeli képlékenyalakítási eljárás helyszínéül szolgáló műhely hangulatát. 
 
   A skanzenben a vaskohászatban a XIX-XX. században működtetett gépi berendezések, 
szerszámok, valamint a 2004-ben végleg bezárásra került lyukóbányai bányaüzemben használt 
utolsó berendezések egy-egy darabja tekinthető meg. 
 
   A múzeumba belépve az első teremben találkozhatunk az 1772-ben felépült ómassai kohó 
profilrajzával és makettjével. Bemutatjuk az Újmassán épült (a múzeum mellett részben ma is 
látható) olvasztó épületszerkezeti rajzát és a csatlakozó öntőcsarnok ácsszerkezeti rajzát is. 
Korabeli építési szerződések és a nagyolvasztó fúvógépének vízienergia-ellátására szolgáló 
forrás- és vizesárok-rendszer rajzai egészítik ki a dokumentumgyűjteményt. Az újmassai tárgyi 
emlékek közül itt nyersvas darabokat, salakdarabokat, közvetlenül homok- és agyagformába 
öntött használati tárgyakat láthatunk. 
 
   A második teremben a massai öntöttvasgyártás korai emlékeit láthatjuk (pl. nagy méretű 
mozsár, a tógát építésén dolgozó katonák konyhája számára öntött üst, agyagmintába öntött 
vaskályha). Külön érdekessége a gyűjteménynek a gyáralapító Fazola Henrik özvegyének 
öntöttvas sírtáblája. Megtekinthetők itt a hámorok berendezései (üllők, hámortuskó), a régi gyár 
korabeli látképei, dokumentumok, és egy vasverő műhely működő modellje is. 
 
   A harmadik terem falain és a tárlókban helyben készült öntöttvas dísz és használati tárgyak 
láthatók. A negyedik teremben tekinthető meg a kézi- és a vízikerekes kovácsolás történetét 
szemléltető kiállítási rész, ahol az egykor használt különféle kéziszerszámokat, valamint a 
kasza- és kapagyártás technológiáját mutatjuk be. 
 
   A környéken felelhető kisebb települések is rejtenek magukban egy-két érdekességet, 
látnivalót, melyeket nem érdemes kihagyni, ha ideális hétvégi kirándulásra indulunk a 
közelben. 
 
   Felsőhámor  A települést Alsóhámortól a Hámori-szoros választja el, ahol a Szinva-patak 
medre fölött látható Vadas Jenő főiskolai tanár, természetkutató domborműves emléktáblája. Itt 

található a Herman Ottó-barlang és kőfülke, és a Puskaporosi-kőfülke. Felsőhámorban a szép, 
palazsindelyes templom mellett áll a Kohászati Múzeum, mely ipartörténeti gyűjteményt mutat 

be. Érdemes ellátogatni a hegyoldalban fekvő kis temetőbe, mely Herman Ottónak, neves 
polihisztorunknak is nyughelyet ad.  

 
   A történetileg érdekes "Molnár-szikla" alatti álló Molnár-csárdában étkezési lehetőségek, a 

Hotel Szeleta és Kempingben étkezési és szálláslehetőségek várják a vendégeket.  
 

   Ómassa  A Garadna-völgyet lezáró kis település történetére a neve alapján 
következtethetünk. Fazola Henrik 1770-ben a Bükk északi peremén talált vasérc feldolgozására 

Ómassán épített vaskohót, mivel itt tudta leggazdaságosabban felhasználni a Garadna 
vízenergiáját. Ez a massa 1814-ig működött, helyét emléktábla jelöli. A település első lakói 
valószínűleg német vasmunkások voltak és csak a 19. században költöztek szlovák üvegfúvók 

és favágók a helyükre. Miskolc – Majális park mellől a 15-ös busszal juthatunk el Ómassára.  



   Kevés megmaradt erdei 

vasutunk egyike Lillafüredi 
Állami Erdei Vasutak, 

melynek egyik vonala 
Miskolcról Lillafüreden át a 

Garadna-völgybe vezet. 
Útközben Közép-Garadnán 

pisztrángtelepre bukkanha-
tunk, a fák közül a kis tisz-

táson az újmassai őskohót, 
mellette a hajdani vasgyár-
tást bemutató massa múzeu-

mot és skanzent pillanthat-
juk meg, s a garadnai végállomáson erdészeti-, kisvasút-történeti gyűjteményt tekinthetünk 

meg. Innen indul a Pisztráng tanösvény is, melyen elérhető a Turista emlékpark is.  
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