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Mecenzéfről – a hámorok „őshazájáról” 

 
A jósvafői hámorokat mecenzéfi hámorosok, kovácsok építették, ők tanították 

be a helybelieket erre a munkára. Ennek az ősi szakmának a felvidéki bölcsőjé-

ről keveset tudunk. Következzen itt egy részlet Dr Gedeon Alajos 1905-ben ki-

adott „Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hangtana” című dolgozatából: 

 

„A legrégebbi okirat, mely Alsó-Meczenzéfről említést tesz, 1376-ból való. 

Ezen okirat tanúsága szerint a jászóvári prépost engedelmet ad egy 

meczenzéfinek három hámor felépítésére. 1399-ben Zsigmond király elrendeli, 

hogy a meczenzéfiek és a jászóiak az úgynevezett Schwarczwaldot és a szántó-

földeket Alsó-Meczenzéf határában szabadon használhatják a nélkül, hogy akár 

a gölniczieknek, akár a szomolnokiaknak beleszólásuk volna. 1427-ből ugyanis 

fennmaradt egy adóösszeírás: Registrum lucri camerae Cassoviensis, Comitatus 

Abaujvariensis, a melyben Meczenzéf már 58 portával szerepel. A felsorolt ada-

tok alapján a legvalószínűbbnek tartom, hogy Meczenzéfet a XIV. század első 

felében alapították.  

 

A vásári engedélyt III. Ferdinándtól kapta a község 1639. decz. 13-án. Az 1695-

ik évben a jászóvári prépostság 12 pontban összefoglalja azokat az intézkedése-

ket, a melyek ama viszályok megszüntetését célozzák, melyek Alsó- és Felső- 

Meczenzéf lakói között a barmok legeltetése és a favágás dolgában támadtak. 

 

A XV-XVII. Századok folyamán Abaúj megye állandóan a pusztító háborúk 

színhelye. A megye községei nagyon sokat szenvednek úgy, hogy a 318 község 

közül, melyek a XV. században még megvoltak, a XVIII. Század elején már 

csak 271 van említve, 47 elpusztult. A.-Meczenzéf ugyan elkerülte a pusztulást, 

de a folytonos háborúkat nagyon megsínylette. Egy 1715-ből származó összeírás 

mutatja, hogy A.-Meczenzéfen 10 háznak nincs gazdája, és hogy az egész vá-

roskában mindössze 18 porta van. 

 

A meczenzéfiek szorgalmas iparosok. Víztől hajtott hámoraikban ásókat és ka-

pákat csinálnak. Még néhány évtizeddel ezelőtt nagyrészt jómódúak voltak, kézi 

gyártmányaikkal sokat kerestek és eszükben sem jutott, hogy hazájuk határain 

túl szerencsét próbáljanak. A XIX. század 60-as és még inkább 70-es éveiben, 

mikor a gyári ipar olcsóbb termékei a meczenzéfi gyártmányokat háttérbe kezd-

ték szorítani, kezdődött a kivándorlás Amerikába, a melyet valóságos Eldorádó-

nak képzeltek. A szegénység terjedésével többen és többen hagyták el hazájukat. 

Abauj megyének sok községe a folytonos kivándorlás miatt apadást mutat, de 

leginkább Alsó-Meczenzéf. Az Amerikában élő meczenzéfiek száma ez idő sze-

rint majdnem akkora, mint az anyaközség lakossága.  Az 1880-iki népszámlálás 

szerint A.-Meczenzéfnek 3213 lakosa volt, 1890-ben már csak 2690.  
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A felső-magyarországi németség letelepítéséről kevés határozott adatunk van. A 

XII. század első felében a Rajna alsó folyásánál lakó németek közül sokan ván-

doroltak kelet felé. E vándorlások következtében Közép-Németországban a la-

kosság jelentékenyen sűrűbb lett és így megvolt az alkalom, hogy a lakosság to-

vább húzódjon kelet felé. A XIII. század első évtizedeiben, Sziléziában már na-

gyobb telepítés történik, amely egészen Krakkóig terjedt. E közép-német lakos-

ság nagyobb tömegben való letelepítése a Szepességben még a tatárjárás előtt 

történik, mert a XIII. század közepe táján a főbb szepességi telepítések már 

megvannak. A későbbi idők folyamán apránkint, szinte észrevétlenül, kisebb-

nagyobb csapatokban mindig telepednek le németek a Szepességben. Mivel a 

meczenzéfiek nyelve jelentékenyen elüt a szepesiek nyelvétől, nem valószínű, 

hogy a szepesiekkel egyszerre jöttek volna Magyarországba. 

 

…Még néhány szót Alsó-Meczenzéf nevéről. A község német neve: Unter-

Metzenseifen. Kétségtelen, hogy e név második fele összetett szó: 

metzen+seifen. Mivel a metzen szó magyarázatára vonatkozólag megbízható 

adatok nem állnak rendelkezésemre, nem bocsátkozom a szó fejtegetésébe. A 

seifen szó patakot jelent.” 

 

Dr Gedeon Alajos: Az Alsó_Meczenzéfi német nyelvjárás hangtana; Budapest, 

kiadta a Magyar Tudományos Akadémia, 1905. 

 

 

     
 

A mecenzéfi múzeum-hámor 


