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/ Kolossváryné Perényi Márta
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A mai ismereteink szerint osztályozott fafeldolgozó 
iparon belül a faipar Magyarországon a kapitalista rendszernek 
1848 után történt kibpntakozása után fejlődött ki, és legfőbb, 
legnagyobb termelési értéket produkáló ágazata a fűrészáru 
gyártás, lett. Ennek az alágazatnak legfőbb jellemzője az volt, 
hogy az értékes természetes eredetű fa nyersanyagkészletek ki
termelésére rövid lejáratú szerződésekkel kötődött az erdőbir
tokhoz, ill. a nyersanyag forráshoz, s az,ipari tőke az erdő- 
gazdasággal szoros kapcsolatban, mintegy vertikális integráció
ban állt. .Ezért a fakitermelő-fűrészipar, amelyet erdőiparnak 
neveztek, az erdőgazdaság gazdasági ért^kmutatója volt abban 
a korban, amikor a fűrészipar termelése a hazai nyersanyag kész
letekre épült fel. A magyar korona orszagain belül Magyaror
szágon az erdőkrcermelŐ-fűrészipar majdnem teljes mértékben 
fenyőfát dolgozott fel és a kor általános' irányzatának megfe
lelően szinte kizárólag lucfenyőt. Az ei ső világháború után 
létrejött o^szágternleten a fenyőfa készletek hiánva és általá
ban az erdők minősége következtében a faipar és e^nek válto
zatlanul viszonylag legtekintélyesebb ágazata, a fűrészipar, 
valamint az erdőgazdaság közötti kapcsolat megszűnt, az önál
ló magyar nemzeti állam iparifa ellátása behozatalból tör
tént. A gyári faipar története tehát két korszakra oszlik. Ne
vezetesen a 19* ,század utolsó évtizedeiben történt nagyiparrá 
fejlődésétől az első világháború végéig terjedő időszakra, va
lamint az első és második világháború közötti időszakra* Ez 
utóbbin belül külön szakaszt képvisel a második világháború 
alatt̂  néhány év, amely alatt a17 ország területének növekedé- 
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se folytán egy olyan fenyőfabázis állt rendelkezésre, amely- 
faipar fejlődését fellendítette.

I. \

A faipar és ennek legjelentősebb alágazata, a fű
részipar, virágkorát az 188o-as - lÓ9o-es évektől az első vi 
lágháborúig élte.

Az el ső nagy fakitermelő vállalkozások /Luczen-? 
bacher,Spiegel- Tűköry, Vük, Guttmann S.H. és(más cégek/ a 
19* század elejétől már megjelentek. Ezek a fát nyers álla
potban, vagy vizi- és műfűrészekkel fel dolgozottan értékesí
tették. A'gyári jellegű fűrészipar fejlődését a gőzfürészek ! 
-megjelenése hozta. Magyarországon 1863-ban még csak 15 gőz- 
fűrész állt fenn és ezek együttesen J49 LE-t fejtettek ki^1̂  
Ismereteink szerint az első nagyszabású fűrésztelepet 1862- 
ben Popper Llpót osztrák faiparos állította fel Nagyi; i-Jtséii. ; 
A ny^lc keretes fűrész akkoriban az egész országban valóságos 
bámulat tárgya volt. A nagybittsei telepet a Popper cég csa-1 
cai gőzfűrószének felállítása követte, majd az akkori fake
reskedelem gócpontjában, Komárom-Ujszőnyben rendezett be gőz- 
fűrésztelepet. Popper Lipótot a magyarországi erdők fájának 
hasznosítása terén kifejtett tevékenységéért az uralkodó lova 
gi rangra emelte. Érdeme az volt, hogy’az államerdészettel, a 
árvái nemesi közbirtokossággal és más birtokosokkal kötött fa 
kitermelési szerződései és fűrésztelepei révén a felső-magyar 
országi Kárpátokban a fakereskedelemnek utat nyitott. A fát 
Ausztriába, Németországba és -̂ estre szállította. Jelentős 
résszel járult hozzá a Szuezi-csatorna építéséhez is. Ehhez 
a fát Ujszőnyben felállított gőzfnrész telepén dolgoztatta fe 
és Trieszten át hajóval vették Egyiptomba^^. A Popper cég 
1892-ben a Pesti ^ereskedeimi Bank égisze alatt Faipari Rt. 
lett. Vállalkozásait az osztrák-magyar banktőke által alakító 
Unió Rt. vette át, amelynek élén Chorin Ferenc állt.

A tőkés vállaikozok kezében levő fakitermelő-fü- 
részipar fe.ilődését az erdők sajátosan magyarnak jellemzett 
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eladási, módja tette lehetővé, amikor* a beruházásoktól a 
kereskedelmi kockázattól óvakodó földbirtokosok árverés útján 
hosszabb-rövidebb idő alatti kitermelésre lábon eladták erde
jüket a legtöbbet Ígérőnek. De ez a rendszer divott Kelet- és 
Délke let-Európában is, mig általában nyugaton, igy Ausztriában 
és Csehországban, többnyire maguk az erdőbirtokosok foglalkoz
tak a fa kitermeltetésével, feldolgozásával és piacra részben 
maguk, részben bizományosaik hozták* Magyarország erdővidékein 
ezt a házilagos rendszert alkalmazta az Osztrák-Magyar Állami- 
vas út tár sas ág, a Pálffy-féle malackai uradalom, a Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmű és néhány más uradalom. Az Államerdészet 
egyes birtoktesteibe Kaán Károly javaslatára a jelen század 
elején vezette be a házilagos termelést. A kor tűzifát és 
haszenfát különböztetett meg. A tüzifatermelés általában há
zilagos módszerrel történt. Magyarország mai területén főleg 
ez folyt már az első világháború előtt is, miután iparifával - 
a kor meghatározása szerint épület- és müfával - ellátása a 
Kárpátokból rortént. A tűzifa a h^lyi igények kielégítésére 
szolgált.

Az értékes fakészletek kiaknázására a vasútvonalak 
fejlődésével rohamosan létesültek gőzfürészek, előbb a Felvi
déken és Horvát-Szlávónországban, majd Erdélyben. Különösen 
jelentős volt a fejlődés az 1871-1873 évi válság után, amikor 
az idegen tőke fokozottan áramlott be az államba. Mint a föld
művelésügyi miniszternek az országgyűlés elé terjesztett 189o. 
évi erdészeti jelentése közli, az "erdészeti ipar" legfonto
sabb ága a fűrészipar lett* amely az erdőtörvény életbe lépte 
óta nagy fejlődést mutatott. Az 188o-as évekhez képest az 
összehasonlítást Bedő Albert 1885-ben és 1896-ban megjelent 
erdészeti statisztikái szemléltetik^^*
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A fűrészmüvek számának megoszlása a magyar korona
országaiban

Magyarország Horvát-Szlavónia 
1884-ben 1894-ben 1884-ben 1894-ben

Gőzfüréssfc 144 23o 15 38
Vizi müfürész 69 71 - -
Egykeretes kö
zönséges vizi- 
fürész 1154 1141 88 144

Amig 1884-ben a magyar korona országaiban 159 gőz- 
fürész kerettel, 69 müfürész lo3 kerettel és 1242 közön
séges egykeretes fűrész dolgozott, addig 1894-ben már 269 gőz- 
fürész 694 kerettel, 71 müfürész 131 kerettel és 1285 közön
séges egykpretes fűrész állt fenn. Már itt megjegyezzük, hogy ■’ 
az egy fűrésztelepre eső kapacitás és terme1ési érték Horvát- 
Szlavóniában nagyabb volt, mint Magyarországon. A szlavóniai ü 
fűrészek értékesebb nyersanyagot is dolgoztak fel. A magyaror
szági fenyő épület- és műszerfa tőárak a múlt század végén ál
talában alacsonyak voltak, maximális értékük jóval elmaradt a 
tölgyfa m’-ére elértnél. A kincstári fenyő tőár 1894-ben maxi
málisam 9>7o korona/mJ volt, a fenyődeszka pedig ugyanekkor a 
méretektől és a minőségtől függően 15,38-36,oo korona/W között 
változott. A magyarországi tölgy épület- és müszerfa tőára szin
tén 1894-ben átlag 17»5n korona* a szlavóniai 28,8o korona 
volt. A magyarors?ás:i tölgydeszkáért 4o,oo-76,oo, a horvátor
szágiért pedig Zágrábban 64,00-128,000 koronát fizettek i'-en- 

/4/kint' 7. A nyersanyagár, ill. a tőár, valamint a feldolgozott 
faárú kereskedelmi ára közötti nagy különbség ellenére az;er
dőgazdaság a tőárból, vagyis a fakitermelésekből jelentős 
jövedelemhez jutott. Az erdőgazdaság jövedelmét 1896-ban 159 
millió koronára tettél*/^.

Erdészeti becslés szerint 1895-ben a fűrészáru ter
melés 1*2 millió m3, a fűrésztelepek által előállított hengeres 
és ácsolt szálfa termelés 1 millió inJ, mig a kisebb méretű anya
gok előállítására 1,5 millió m5 esett. Az eredmény 3*7 millió
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m!# Ennek értékét 26 95o ezer forintra tették, ami 53 900 ezer 
koronának felelhet meg^^#

A faipar feilodését a gyáripari statisztikai fel
vételek/*̂ / adat&i szemléltethetik, bár amiatt, hogy a fűrész
iparban a gyári jellegű telepeken kivül igen számos kisebb-na- 
gyobb. gyári jellegűnek nem minősülő fűrésztelep úolgozott, va
lamint azért, hogy a másodlagos faipar erősen kisipari jelle
gű volt, a gyáripari statisztikák nem fejezik ki a tényleges 
faipari termelést. Ennek ellenére a gyári faipar a mag.var ko
rona országainak könnyűiparában a legnagyobb termelési érték-' 
kel tűnt ki. Ez 1898-ban az egész gyáripari termelés 6,6 %-a 
volt, 1913-ban pedig 6,8 %-a. Az iparstatisztikai felvételek 
által a faiparra kimutatott termelési érték alig a fele le-, 
hetett a tényleges faipari termelésnek# A gyári faipar terme
lési értéke 1898-ban 9718 millió, 19o6-ban 168,o millió koro
nát ért el. Es utóbbiból 71*o %-ot a fűrészáru gyártás szolgál
tatott. A másodlagos faipar elmaradott volt és még 1898-ban 
igen nagy részben közvetlenül nyersanyagot és nem félterméket 
dolgozott fel.

Az 1898.évi gyáripari összeírás a gyári jellegű 
faipar körébe a következőket sorolja: 

fürészárúgyártás, 
parkettagyártás, 
hordógyártas, 
kaptafagyártás, 
asztalosáru gyártás, 
hajlított fabútorok gyártása, 
bot-, fadiszmü stb. gyártás, 
egyéb faárugyártás,
nádszövet-, szalmahüvely- és cjrokseprőgyártás, 
fatelités.

Az 19o6 évi statisztika fentiek átcsoportosításával 
a faipar körébe sorolta még 

a dongagyártás és 
a kocsigyártást is.
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áz aj.agaza*coic Jcözül - miután előbb az első világ
háború előtti faipar egészét a fenti struktúrának megfelelően 
áttekintjük, - behatóbban a faipar egészét meghatározó fű

résziparral kívánunk foglalkozni. Mivel a szorosan vett fű
rész ár úgy árt ás témája a terjedelem szűkítésére törekvés el
lenére is eléggé kiterjedt, itt elöljáróban hangsúlyozzuk, 
hogy esi az un. erdő ipar a fejlődés során végső felhasználás
ra termelő üzemrészeket, komplex vértikális faipari vállala
todat hozott létre. A fa másodlagos mechanikai'megmunkálást 
végző faipari üzemrészeken kivül a fakitermelő vállalkozások
ra fe1 épülve jött létre a vegyipar keretében a c serzőkivonat 
gyártás, továbbá az előálló tűzifa hasznosítására a faecet- 
gyártás. A faipar keretén beiül nem érintjük a speciális te
lepeken f/oly% talpfatermelést és dongatermelést sem, amelyek 
szintén többnyire a fűrészteleppel rendelkező favállalkozáa 
keretében folytak, holott az előbbiek azt bizonyítják, hogy 
a hazai erdők milyen jelentős mértékben járultak hozzá art 
egész közgazdasági éledet meghatározó vasúthálózat kiépítésé
hez, mig az Európában egyedülálló szlavóniai donga a 19'i század 
végéig a magyar korona országai fakivitelében a legértékesebb 
cikk volt.

A gyári faipar egészét illetően az 1898 évi ipar- 
statisztika hangsúlyozza, a faiparban a csoportokba osztás ne
hézséggel járt. ugyanis az alágazatok legnagyobb része a ter
melt áruk tekintetében egymással szoros kapcsolatban állt. A 
fűrésztelepek nemcsak fűrészelt áruk előállításával foglalkoz
tak, hanem többen parkettát, dongát, asztalosárukat stb. is 
gyártottak, az asztalosipari telepek^pedig fűrészárut és egyéb 
cikkeket is előállítottak. Ezért a telepeket fő üzemük alap
ján sorolták be az egyes csoportokba.

Az 1898. évi felvétel körébe bevont 394 faipari 
telep közül 233 telep a fürészárugyártás körébe tartozott.
Ezek szolgáltatták a faipari termelés 7^,9 %-át. Mind a gyári, 
mind a gyári jellegűnek nem minősített fűrésztelepek vállal
kozói az erdőt lehetőleg minél gyorsabban kitermelni töreked
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tek, hogy a befektetett tökét és a várt nyereséget minél' e^őbb 
megkapják. Ezt úgy érték el , ha a telepet gőzerőre rendezték 
be. Ahol a vállalkozó az erdőbirtokossal kötött szerződése 
alapján tudta, hogy telepe csak néhány évig, esetleg lo- 1 5  

évig állhat fenn, mert a fakészlet addigra kimerül, lehető
leg kerülte a költséges berendeléseket és nem állitott fel 
nagy gépeket, mivel ezeket bizonyos idő múltán tovább kellett 
szállítani. Üzemét úgy terjesztette ki, ill. fejlesztette, 
hogy új telepet allit°tt fel. Egy telepen rendszerint nem egy 
nagy, hanem két kisebb gép üzemelt, mivel ezeket könnyebben 
lehetett elszállítani. A legkönnyebben szállítható gép a lo- 
komobil volt, ezt a gépet alkalmazták a nagyabb fűrésztelepek 
is. Nagyobb munkaigény esetén á hasonló előnnyel rendelkezett 
félstabil gőzgépeket használtak. Nagy beruházásoktól csak ott 
nem tartózkodtak, ahol a fűrésztelep fennállása hosszabb idő
re biztosított volt. Ilyen fűrésztelepeket állítottak fél 
Szlavóniában a tölgyfa feldolgozásába, valamint Sző^nokon és 
Szegeden a Tiszán érkezett lucfenyő-fa feldolgozására.

Az állam .iparfejlesztő tevékenysége a faiparban 
csak a kisüzemek egy részét érintette, részükre 1899-19o9* 
alatt összesen 1 , 1  millió korona pénz- és gépsegélyt jutta
tott. A fűrészárut, dongát, parkettát, 'hajlított fabútort, 
botot, kocsit stb. előállító kisüzemek segélyt nem k&ptak.
Az állam a nagyszámú asztalos kisiparosnak szövetkezetekbe tö
mörítésére törekedett. 1 9 1 1-ben 32 ilyen faipari szövetkezet 
működött, amelyek 5 millió korona értékü^forgalmat értek el .

Az 19o6. évi iparstatisztikai felvétel 668 gyári 
jellegű faipari telepet mutat ki. Ebből 61o Magyarországon,
58 Horvátországban dolgozott. Ezeken kivül az országban még 
lo9 melléküzem is foglalkozott faáruk nagyipari gyártásával.

Az 1898. évi statisztikának az 19o6. évi, szerint 
rendezésével kapjuk, hogy a gyári faipar termelési értéke 

1898-ban 97 848 753 korona,
19o6-ban lo7 999 331 korona

volt, azaz a növekedés 68,6 %. Az 19~o6 évi ágazati termelési
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értékből 119 525 045 koronát /71 %/ a fűrészárúgyártás szol- 1 
gáltatott, amely után második he1yen, 16 329 751 korona ér
tékkel , az asztalosipar következett. A parkettagyártás 5,7j 
a hajlitott bútorgyártás pedig .5,6 millió korona termelési 
értéket ént el. \

i 1A. faiparban 1898-ban 28 o74 munkás dolgozott, akik--
nek száma 19o6-ra 47 586 főre /69,5 %-Qs növekedés/ gyarapo- ’) 
dott. 191o-ben a gyáriparban foglalkoztatottak 12,8 %-a dől- i 
gozott á fa- és csontiparban /55 4-92 fő/, ebből a fiirészgyár- \ 
tás 35 62o főt' foglaíkoztatott. a

A faipari ágazatban a motorok száma az 1898 évi '■ 
478 db-ról 19o6-ra 813 db-ra, teljesítményük 24 4o6 LE-ről 
4o 255 LE-re növekedett. Az erőgépek munkateljesítményének 81 ; 
%-a a fűrésziparra esett. Az osztrák gépgyártásnak a közös < 
vámterületen érvényesülő versenye miatt a nyersanyag finomabb •: 
megmunkálását 'igénylő fa- és fémipari szerszámgépek gyártása 
az lÖQo-es^ években ugyan megkezdődött, de a belföldi szűk- 1 
ségietnek alig negyedét fedezte. Általában a faipari gépeket | 
Németországból és Ausztriából hozták' be. :í

• i
19o6-ban az egész gyári faipari'termeléshez fel

használt különböző ̂ nyersanyagok és gyártmányok értéke 9o327566 
korona ̂ olt, ebből a nyers fenyőfp 51 117 9P3 korona, a nyers 

x tölgyfa 14 761 070 korona értéket képviselt. A nyers fa fo
gyasztás értékének 9p>5 %-a a fűrésziparra esett. A magyar 
korona Országai egész faipara által feldolgozott összes fa
mennyiségből a fenyőfa aránya 1898-ban 75.5 %« 19o6-ban 75.7 
% volt. Külön véve Magyarországot és Horvátországot, a feldol
gozott fenyőfa mennyiségből 1898-ban 96,2 19o£-ban 97,5.% 
esett Magyarországra, mig a feldolgozott tölgyfa mennyiségből 
189S-ban 59>5 %> 19°6-ban már csak 2 7,0 % esett Magyaror'szagra, 
-a tölgyfamennyiség 75,8 %-át Horvátország dolgozta fel. A 
bükkfa kivételével /1906-ban Magyarország 81,7 %/ a termelés 
növekedése Horvát-Szlávóniára esett*

.fy magyar korona országainak terül^tén 1898-ban 235 
gyári jellegű fűrésztelep működött. Ebből 2o8 Magyarországon*, 
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27 pedig Korvát-Szlavóniában. Ha összevetjük az iparstatisz
tika által kimutatott fűrésztelepek tulajdonosait a Bedő-fé- 
le erdészeti statisztikákban kimutatott fakereskedőkkel, meg-' 
állapíthatjuk, hogy kevés kivétellel a személyek megegyeztek. 
Aránylag kevés v^lt az olyan fűrésztelep, amely hosszabb múlt
ra tekinthetett volna vissza. A telepek ugyanis egy-egy na
gyobb erdőség kihasználására alakultak és amikor a fa elfo
gyott, a fűrésztelep megszűnt vagy máshová költözött. Csupán 
azok a telepek voltak viszonylag állandóak, amelyek egy-egy 
nagyobb városban vagy valamely közlekedési gócpontban, eset
leg folyók mentén alakultak, a * utóbbiak esetében feltételez
ve azt, hogy a f*l^ó felső folyásán még vannak kihasználható 
erdők. Bár a telephelyek változtak, az erdő- és faiparos te
vékenységgel hagyományosan egész családok foglalkoztak és 
as üzletek apáról-fiúra szálltak.lt'98-ban a fürészáruterme- 
lésben 24 telepet 14 részvénytars•->3ág tartott fenn. 52 telep 
külföldiek kezében volt. Az m.kir. kincstár erdőségeiben127 
gyári telep állott fenn, amelyeket berbe adtak.

A magyarországi fűrésztelepek 1898-ban 51*5* a 
horvát-szlavóniaik 17,7 millió korona termelési értéket értek

r-ibbek voltak, mint a magyarországiak, amit a feldolgozott fa-
mennyiséi átlaga és az egy teljes keretre eső átlagtermelés 
mutat.

A feldolgozott'famennyiség átlaga és az egy fürészkeretre eső
i átlag 1898-ban

A feldolgozott fa Az egy teljes
mennyiség átlaga, keretre.eső

in3 átlagm5
Fenyő fűrésztelepek
157 magyar 16 578 5 1957 horvát-szlávón 15 669 8 437

Tölgy fűrésztelepek
£o magyar 15 586 4 572
15 horv át -s zlav ón 19 949 5 o73

Bükk fűrésztelepek /
22 magyar 6 168- 3 5oo
4 horvát-szlávón 15 o99 3 755
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A 2J5 fűrészáru gyárban 1898-ban összesen 354 motor, 
működött* A motorok által kifejtett munkamennyiség 16 231 LE ; 
volt, amelynek 91*6 %-át gőzgépek szolgáltatták* Egy-egy telep 
re átlag 69,1 LE esett* A fűrésztelepek tehát a korabeli vi
szonyok között tekintélyes üzemek voltak* ]

A gyártelepeken 786 keretfürészgép volt, ebből tel
jes kéretfürészgép 669* Egy-egy telepre átlagosan 3,3 keretfü- 
rész esett, magukból a teljes keretfürészekből pedig nem égé- \ 
szén 3 db* Egy olyan telep, amelynek 3 teljes keretfürésze 
volt, kedvező viszonyok közölt ésy>4 órás műszak esetén éven- , 
kint kb* 14 425 fenyő fűrészárut tudott előállítani, vagyis 
mintegy 28 850 m3 rönköt feldolgozni* Aránylag több rretfürészj 
dolgozott Horvát-Szlávónországban, mivel az itteni .eleoek 
nagyobbak voltak és a finomabb munkákra szolgáló gépekből és 
eszközökből is itt több volt* Egyéb famegmunkáló gépekkel fő
leg azok a telepek rendelkeztek, amelyek a fűrészáru termelés
sel kapcsolatban melléküzemet folyhattak. A fenyőtelepek közül 
többen foglalkoztak cserzőkéreg töréssel, csomagoló forgács 
'előállításával, zsindelykészitéssel, gyújtószálka gyártással, 
a bükkfa telepek fatelitéssel, á hajlított bútorgyárak részé
re széklécek és bútorlécek előállításával, valamint ecetfor
gács készítésével* A tölgyfa telepekhez dongatelepek, hordó
gyártás; talpfatermelés, külön üzemágként cserzőkivonat gyár
tás kapcsolódott*

A nyersanyag és az előállított áru szállítására 
csúsztatok, úsztatócsatornák, gördülő pályák, erdei-, ipar
és helyiérdekű vasutak szolgáltak. Erdei és iparvasútja 1898- 
ban még csak kevés telepnek volt, hosszúságuk azonban 394 km 
volt. Ebből a horvátországi tölgytelepekre esett a nagyobb 
rész /176 km/* 'Helyiérdekű vasútja csak egy erdélyi és egy 
horvát-szlavóniai tölgyfa telepnek volt* Az előbbi 65,8 km, 
az utóbbi 80 .km hosszú volt. Ez utóbbi cég iné# 82 km hosszú 
erdei- és iparvasúttal is rendelkezett.
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A fűrésztelepek legtöbbje ’24 órá's üzemeket tartott 
fenn. sok telepen petróleummal világítottak. Főleg fahulla
dékkal és a kitermelés során keletkezett tűzifával tüzeltek.

A\235 gyártelep 1898-ban 3 489 625 m5 fát dolgozott 
fel, ebből 13,9 % esett a horvát-szlavóniai telepekre. A fel
dolgozott famennyiség 75«5 %-át /2 74-2 155 ®J/ a fenyők, 24,5 ^ 
%-át a lombfák szolgáltatták. A fenyőfélék között első helyen 
a lucfenyő állt, amelyből 1,8 millió m3-t dolgoztak fel. A má
sodik hely a jegenyefenyőé volt, amelyből kb. 865 ezer mJ-t 
.fűrészelték el.

A fűrésztelepek nagyságát az általuk feldolgozott 
nyersanyag, mennyiség alapján szokás megitélni, ill. a feldol
gozásra szolgáló keretfürészek száma és méretei alapján, ame-' 
lyek természetesen a feldolgozott nyersanyag mennyiségével 
szoros összefüggésben állnak. Az összes fűrésztelepet véve, 
egy telepre átlag 15 4-52 mJ fa esett. Ez az átlag a horvátor
szági telepekre vonatkozóan 17 553 mJ-re nőtt, mig a magyaror
szágiakra 15 175 n’-re csökkent. Az egyes fűrésztelep fajtákat 
véve, egy fenyőtelep átlagosan 16 482'm5 nyersanyagot dolgo
zott fel, éspedig a magyarországi tel opek átlag 16 578 n3-t, 
a Dráván túli telepek pedig /7 telep/ átlag 15 669 m5-t, vagyis 
mintegy csak 5 %-kal kevesebbet. Egy teljes keretfüréozre át
lag 5 573 ro* esett; a magyarországi telepeken az átlag 5495 
a iiorvát-szlavóniakon pedig 8437 A keretfürész kihasználás, 
ill. a munkateljesítmény Horvátországban lényegesen jobb volt. 
Tölgyfa feldolgozással a Dráván innen 2o, a Dráván túl pedig 
15 telep foglalkozott. Ezek 1898-ban 61o 952 m5 fát dolgoztak 
fel. Egy telepre*átlagosan mintegy 17 456 m3 fa esett. A ma
gyarországi átlag' 15 586 in5, a horvátországi pedig 19 949 m3 

vnlt. A feldolgozott nyersanyag mennyiségét az üzemben állt 
teljes keretfürészekre vonatkoztatva, a fő átlag 4783. ni3; a 
■Dráván inneni telepeken 4372 m3, a Dráván túliakon pedig 5973 
D3. A bükkfa telepek 1898-ban 2r>7 42o m5 fát dolgoztak fel, egy 
telepre tehát fő átlagban 9428 jutott. A magyarországi átlag 
8168 m3, a horvátországi pedig 15 o99 volt.
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A fűrésztelepek igen sokféle cikket állítottak 
elő. Több telep a hulladékot is feldolgozta, más telepek ács- 
és épületasztalos árukat, parkettát stb. gyártottak. 1898-ban 
a fürészgyárák összesen 69 27o 289 korona értékű árut állít ot-3 

tak elő, ebből
a magyarországi 2o8 gyártelepre 5 1 512 488 korona,
a horvát-szlavóniai 27 telepre 17 757 8ol korona esett.
Országos átlagban egy fűrésztelep 294 767 korona termelési ér
téket produkált*

Az egy fürészgyárra eső átlag 
Magyarországon 24-7 656 korona,
Ho/vát-Szlav óniában 657 696 korona volt. A horvát-
szlavón fürészgyárák tehát ma.jdnem háromszor akkora értékű 
árut állítottak elő.

Ha az el őállitott termölés összes értékét a tele
peken működött keretfürészek számával Összehasonlítjuk és az 
összehasonlítás érdekében a különféle keretfürészeket telje
sítőképességük alapján teljes keretfürészre számítjuk át, fő
összegként 725 teljes keretfürészt kapunk, éspedig 717-et Ma
gyarországon és lo6-ot Horvát-Szlavóniában. Ezek figyelembe 
vételével a telepek által előállított termelési értékre vo
natkozóan kapjuk, hogy egy, tel ,jes keretfürészre esett 
Magyarországon 83 488 korona,
Horvát-Szlavóniában 187 526 korona,
a magyar korona országaiban 95 8o9 korona.

ESy Jól berendezett fenyő-fűrésztelepen az egy 
teljes keretre eső termelési értéket a koi'abeli viszonyok kö
zött loo 000 koronára tették. így Magyarors 2®g átlaga az egye
temes átlagnál Jóval kisebb, a horvátországi pedig nagy, a 
magyarországinak valamivel több mint kétszerese volt. Ezek a 
telepek a fát a leggondosabban kihasználták és üzemük folya
matos volt.

Ha a gyári fűrészteleped termelési értékeit az ál
taluk alkalmazott munkások létszámával hasonlítjuk össze, úgy
6619

182



1898-ban egy munkásra országos átlagban 4139 korona termelési 
érték esett. A horvátországi telepek átlaga kb. 13oo koroná
val volt több, mint az országos .átlag, a magyar telepeken pe
dig 227 koronával kisebb.

A fűrésztelepek termelési értékeként feltüntetett
69,3 millió koronából a fenyő fűrészelt árukra 28,6 millió 
korona fenyő Ápnletfára pedig 6,8 millió korona esett, 
vagyis oz a választék az ö«s*es termelési értéknek vala
mivel több mint fele "része volt. A tölgy épület fa 21,2 millió 
k^rom termelési értékkel szerepel, vagyis ez a három favá- 
l’ac együttvéve mintegy 56,6 millió korona értéket képvi
selt, tehát valakivel több mint nyolctizede volt a telepeken 
elöállitott aruk értékének. A fenyő fűrészáruból 7o % az or
szágban maradt; ugyanez az arány esett a fenyő épületfára is, 
inig a tölgy épületfa és a fűrészáruból az exportált mennyiség 
értéke az összes értéknek több mint háromnegyed része volt. A 
külkereskedelmi statjsztika-amelyre a korszak befejezésekép
pen térünk rá - lényégesen nagyobb épület- és müfa kivitelt 
mutat ki, mivel számos kisebb fűrésztelep is dolgozott kivi
telre.

\ V r .Az 19o6. évi termelési- felvétel 4oo gyári fűrész
telepet mutat ki. Ebből 366 Magyarországon, 34 Horvát^Sz,lavó- 
niában működött. 1898-hoz képest a telepek száma Magyarorszá
gon 77 %-kal, Horvátországban 25,9 %-kal növekedett. A fü- 
részgyárak a legnagyobb számban Erdély keleti részén, a vas
útvonalak kiépitése következtében gyarapodtak.

A fürészotárak tá,ieg?/ségenkinti elhelyezkedése
19o6-ban
Felső-Magyar orsz ág 126 üzem
Erdély l?o üzem
Alföld 47 üzem
Dunántúl 23 üzem
Korvát-Szlavónia 34* üzem
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A fürészgyárak az erdőben gazdag területeken lé- » ' tesültek, kivételek azok ,a nagyüzemek voltak, amelyek az 
Alföldön a Tiszán érkezett lucfenyőfát dolgozták fel, vagy 
Budapesten rendszerint más faipari üzemmel álltak vertikum
ban* Az említett 4oo főiizemü fürészgyáron kivül a dongagyá
rak közül 5-nek, a parkettagyárak közül 7-nek, egy hajlitott 
bútorgyárnak, 9 asztalosáru gyárnak és 4 egyéb faipari üzem
nek is volt még gyári jellegű fűrésztelepe. Csak a fő üzemü 
fürészg^árakat véve, termelésükben 1898-hoz képest lényeges 
változás ment végbe. A magyarországi telepek termelése az er
délyi fokozott fakitermelések következtében 189&-hO£ képest 
megkétszereződött.

A fürészgyárak 1898* és 19o6. évi termelési adatai
A fürészgyárak Az ̂ Összes termelési érték,

száma korona
1898 19o6 1898 1906

Magyar-
ország 2o8 566

%
51 512 488 lo2 033 365

Horváto. 27 34 17 757 80I 17 291 I80

Az egy keretfürészré eső termelési érték, korona
Az alkalmazott 
keretfürészek 

száma
Az egy keretfürészre eső 
termelés értéke, korona

1898 1906 1898 I9o6
Magyaro* 668 956 77 119 I06 719
Horváto. 118 12c 150 498 144 o93

Az alkalmazott loerőszám Magyarorsz&gon a gyárak 
76 %-os növekedése mellett 118,4 %-kal, Horvát-Szlavónórszág- 
ban a gyárak számának 2 5 ,9 %-£al növekedése mellett 29,7 %- 
kai növekedett.

A fúr és zár úgy árakra eső lóerőszám össze-
Az alkalmazott LE szám

2.898 19 06 Magyarország 12 966 28 314
Horváto. 5 285 4 259
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Az egy fűrészárui vállalatra eső lóerő szám
Magyarországon Horv át-Szlavóni ában 

1898-ban 62,3 121,7
^19o6-ban 77,4 123,3

Annak ellefiére, hogy az egy vállalatra eső lóerő- 
szám 1898-hoz képest Magyarországon 24,2 %-kal, Horvát-Szla- 
vóniában csak 2,9 %-kal növekedett, a horvát-szlavón fűrész- 
gyárak kétszer akkora teljesitőképességüek voltak, mint a ma
gyarországiak.

A munkagépek túlnyomó része most is gőzgép volt. A 
telepek helyüket a7. erdők letárolása szerint változtatták, 
ezért főleg a könnyen szállítható gépeket alkalmazták. A fon
tosabb famegmunkáló gépek száma gyarapodott.

A fürészgyárak által 19o6-ban feldolgozott fameny- 
nyiség 67,4 millió korona értéket képviselt. A fürészgyárak 
értékben 7317 %-ban fenyőfát, 16,6 %-ban tölgyfát, 8,3 %-ban 
bükkfát és 1,4 %-ban egyéb lombos fát dolgoztak fel. Magyar- 
országon a feldolgozott famennyiség értékben 86 %̂ -ban a fenyő
re, Horvát-Szlavónországban pedig 73>7 %-ban a tölgyfára esett.

\
A magyar korona országai fürészgyárai által 19o6- 

ban termelt 119,2 millió korona értékű áruból 54,o millió ko
rona esett a fenyő épületfára és 2,5 millió korona a kemény 
épületfára# A magyarországi termelés felét a fenyő müfa /53»3 
millió korona/ tette ki, Horvát-Szlavónország termelésében a 
legnagyobb érték /8,4 millió korona/ a kemény müfa volt. A 
gyáripari statisztika szerint a magyarországi fűrésztelepek 
az előállított termelési értéknek csak 23,3 %-át, a horvát 
-szlavóniaiak ellenben 7-4,0 %-át exportálták.

Mint már említettük, a fürésziárugyártás körébe éó- 
rolt főüzemü gyárakon kivül más faipari alágakban is működ
tek gyári jellegű fűrésztelepek. Ezek fűrészáru termelése 
2 575 799 korona volt, amelynek fele a kemény ép^letfára esett. 
A mintegy 26 ilye" fürészgyár termelésével^együtt az összes
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gyári fűrészáru termelés értéke 19o6-ban 121 9oo 844 koronát
tett ki. Ennek az értéknek 3o,6 %-át vitték ki külföldre a j 
gyárak saját bevallása szerint. Eszerint a fürészgyárak főleg 
belső fogyasztásra termeltek. Az 1898. és 19o6. évi iparsta
tisztikai felvételek a,fürészgyárak'által elsősorban termelt 
épület- és müfából a hazai fogyasztás nagyságát az adott évi 
külkereskedelmi statisztika adataival való Összevetéssel ál- . 
lapitják meg. így jutottak el ődsT, hogy 1898-ban a hazai fo- 
gyászt ás értéke epület- és müfából 65<6 millió korona, 19o6- j 
bán pedig 78, o millió korona volt. A magyarországi fürészte- ' 
lepek által elsősorban termelt fenyőáruból az épületfa 19o6 
évi lo,5 millió koronás termelési értékéből 92,8 a müfa 34- 

] millió koronás' termelési értékéből 77,8 % belső fogyasztásra 9 
szolgált. A kemény épületfa 2,5 millió koronás termelési ér- J 
tékéből 74,o % maradt belső fogyasztásra, mig a kemény épület
fa 16,6 millió koronás termelési értékéből mindössze 2o,8 %.
A fát forgalomba az erdőkitermelő - fürésziparos vállalkozók 
hozták. Mivel a fakitermelésekről statisztikák nincsenek, a 
korszak két iparstatisztikai felvétele pedig csak a gyári 
jellegű, fűrésztelepek saját bevallású adatait tartalmazza, az 
erdőkitérméiésekkel és fürészárugyártássál összefonódott fa
kereskedelemről a külkereskedelmi statisztikák adnak tájékoz
tatást. Az 1868-1878 évekre vonatkozó tájékoztató adatok sze
rint a magyar korona országa Összes faáru kivitele évi átlag
ban 29,2 millió forintot /58,~4 millió koronát/ képviselt és 
ebből mintegy évi 2o millió forint /4ó millió korona/ eáett
4z épület- és müfára. Ennél valamivel kisebb évi átlágbt, \ _ * 1 ?
tüntet fel az épület- és müfa tekintetében az 1882-1913 évi 
hivatalos külkereskedelmi statisztika.

A múlt század végén és a jelen század elején az 
'Osztrák-Magyar Monarchia a világ fakiviteli államai között az/o/
első helyek egyikét foglalta el7 '. A magyar korona országai
nak fakereskedelme a monarchia fakereskedelmébe : illeszkedett 
be és elsősorban külföldre irányult. A monarchia erdőtérségei
nek többségét fenyőfajokban, különösen lucfenyőben gazdagság 
és fejlett fűrészipar jellemezte. A közös vámterület fő fel-
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vevő piaca Németország volt, amelynek gyors ipari fejlődése 
nagy mennyiségű fát igényelt. A közös vámterületen belül le
zajlott fakereskedelemben Ausztria a magyarországi részeket 
fenyőfával és kész faáruval árasztotta el, mig a magyar koro
na országainak fakivitele értékben nagyobb,részben vámfrülföld- 
re irányult. Az 1882-1913 években is a kivitel legjelentősebb 
tétele az épület- és müfa volt. Ebből a nyers fenyőfa kivite
li értékének 51 %-a, a bárdolt és fűrészelt fenyőfa értéké
nek 63 %-á, a nyers kemény épület- és müfa kiviteli értékének 
65 %-a, a megmunkáltnak pedig 74 %-a vámkülföldön talált pi-

/9/ acra7 •

A fűrésztelepek jelentős tevékenységére utal, hogy 
az emlitett évek átlagában az összejs épület- és müfa kivitel
ben mennyiség tekintetében a nyers, megmunkálatlan fa aránya 
átlag csak 29,3 % volt, a megmunkálté 7o,7 %• Értékben a nyers 
fából 11,2 % volt a keményfa és 7*8 % a fenyő. Értékben az 
épület- és müfa kivitelben a megmunkált fa 81,o %-ot ̂ képviselt, 
ebből 44,8 % esett a keményfára és 36,2 % a fenyőfára.

Az emlitett időszak alatt az épület- és müfa beho- 
zatali mennyiség 94,9 % fenyőfa volt, amely 64,6 %-ban megmun
kált állapotban került a7. országba. Értékben a fenyő behoza
tal az összes épület- és müfa behozatalban 93,5 %-ot tett ki, 
ebből 77,5 % esett a megmunkált fára.

Az 1882-1913 években a hagyományos erdei faválasz
tékok /épület és müszerfa, donga, talpfa, tűzifa, faszén/ 
évi átlagos összes kiviteli értéke 63 millió koronát tett ki. 
Ebből az épület- és müfára 39 millió korona esett.
Az épület-u-s müfa külforgalom 1882-1913 évi átlagai, ezer korona

Behozatal Kivitel
ezer korona

Nyers fenyő 
Megmunkált fenyő 
Nyers keményfa 
Megmunkált keményfa

2458,5
11864,3263.4
742.4

3o4o,l
14123,74-377,717456,1

Évi átlag összesen 15328,6 38997,6
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Az épület- és müfa külförgalom az 1882-1913 évek 
átlagában évi 2 3 ,7 millió korona kiviteli többletet mutatott 
fel. A kivitelben igen lényeges volt, hogy a magyar korona 
országai a kemény lombos fát, amit szinte kizárólag a tölgy 
képviselt, a behozatali ár kétszereséért hozták piacra, de 
általában az időszak alatt az átlagos kiviteli árak a behoza
tali árakat meghaladták.

A másodlagos faipar gyengén fejlett és eros.en kis
ipari jellegű volt.,A korabeli iparstatisztikai felvételek 
szerint a faiparnak fit másodlagos megmunkálást végző alágazatai 
közül nagyipari jellegével leginkább a parkettagyártás, vala
mint a hajlitott bútorgyártás tűnt ki. A legnagyobb termelési 
értéket pedig a fűrészipar után az asztalosáru gyártás csoport
ja szolgáltatta.

Az 1898 évi összeírás szerint Magyarországon lo, 
Horvátországban egy, 19o6-ban pedig csak Magyarországon 12 fő 
üzemű parkettagyár állt fenn. Ezekben az erő- és munkagépék tel
jesítménye az 1898 évi átlag 77,4 LE-ról 19o6-ra £6,6 LE-re, 
összes termelésük 4,5 millió koronáról 5,8, millió koronára nö
vekedett a melléküzemági termeléssel együtt. A gyárak túlnyomó 
többségben tölgyfát dolgoztak fel.

A nagy részben saját kitermelésű bükkfát feldolgozó 
hajlitott bútorgyárakból 1898-ban 13 állott fenn, ebből 12 Ma
gyarországon* Egy gyárra átlag 75,6 LE teljesítmény esett. A 
termelés értéke 5,o millió korona volt. 19o6-ban a 16 bútor
gyárból 15 Magyarországon dolgozott. Eg^ gyárra m4r lo2,2 LE 
jutott, a termelés értéke pedig 5,6 millió koronára növekedett.

Az asztalosáru gyártás körében 19o6-ban 84"gyári 
jellegű telep állott fenn, ebből Magyarországon 75 /főleg Bu
dapesten és környékén/ és 9 Horvátőrszagban. 2o épületasztalos, 
24 épület- és bútorasztalos és 4o bútorasztalosgyár működött.
A gyárak száma 189S-hoz képest lo,l %-kal,a motorok teljesít
ménye pedig 861 LE-röl 2161 LE-re növekedett. Amig 1898-ban a 
nagy építkezésekkel kapcsolatban*az épületasztalosság volt a
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vezető ágazat, addig 19o6-ra a bútorasztalosság tört áz élre. 
1898-hoz képest a bútorasztalos gyárak termelésének növekedé
se 156,2 % volt* A három asztalosipari csoport termelése 
19o6-ban a mellékcikkekkel együtt 16,2 millió koronát ért el*
A behozatali többletet figyelembe véve, a három asztalosipari 
csoport tekintetében 19o6-ban a belső fogyasztás 4o,6 millió 
koronát é^t el* A hazai nagyipari termelés a belső fogyasztás 
45*6 %-át fedezte* Ez a fogyasztás azonban nem ad valóságos 
képet, mert csak a nagyipari termelést veszi tekintetbe, ami 
alig ötödrésze volt az egész termelésnek..

Mint már utaltunk rá, a gyári faipari termelési 
érték nem fe.iezi ki a valóságos faipari termelési ért éket *■
Az asztalosipar kisipar volt. Az önálló kisiparosok számát az 
19oo* évi népszámlálás 19 518 főben, a segédszemélyzetét
3o 984 főben ‘jelöli meg. A kisipari asztalostermelés értékét 
75 millió koronára becsülték, szemben a nagyipar 16,2 millió 
koronás termelési értékével• így a tényleges asztalosipari 
termelés 19o6-ban kb. 91»3 millió koronát ért el*

Igen jelentős volt még az önálló kerékgyártó és 
bognár kisiparosok száma* 19oo-ban 15 317 önálló kerékgyártó 
és bognár kisiparos 9589 fő segédszemélyzettel együtt 49,8 
nillió korona termelési1 értéket produkált, mig a kocsigyártó 
nagyipar 23 vállalata 2 ,8 millió termelési értéket ért el. 
Hasonló volt a helyzet a hordógyártásban, ill. a kádáriparban 
is. 19oo-ban 53o3 önálló kádár kisiparos 2913 fő segédszemély
zettel dolgozott, mig az Összesen 7 gyári jellegű hordógyár 
123 munkást foglalkoztatnct. A 7 hordógyár összesen 841 ezer 
korina értékű termelése a kisipar /személyenkint 1500 korona 
termelést véve/ 12 millió koronás; termelésének csak 7 %-a volt*

A másodlagos faipart az 1882-1913* évi külkereske
delmi statisztikában a "Faáruk esztergályos és faragó anya
gokból" összesitő kimutatás képviseli, amelyhez részlet-sta
tisztikák csatlakoznak* Az összesitő kimutatás alapján faáruk
ból éves átlagban
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a behozatal 26,8 millió korona, 
a kivitel 11,2 millió korona volt, a behoza

tali többlet tehát évi 1 5 ,6 millió koronát ért el. A. behozatal 
értékben 91,4 %-ban Ausztriából származott. Legnagyobb tétel a 
finom bútor volt.

A parketta és a bútor évi átlagos külforgalmi értékei 1882- 
1913-ban

Behozatal Kivitel 
ezer korona

Kész parketta és parketta
padozat részek ~ 118 1161

Finom bútorok lo 817 192o
Hajlított fabútor és bútor
részek 669 329^

A kivitel is - a hajlított fabútorok kivéreievel - 
többségben Ausztriába irányult.

A kés 7. fatermékek passziv külforgalma, valamint az 
általában növekvő behozatal ellenére a magyar korona országai
nak egész faforgalma - beleszámítva a hagyományos erdei fater
mékeken kivül a cserzőkérget é's cserzőkivonatokat, a faecetet 
és a facellulózt - az 1882-1913 évek átlagában évi 5o,3 millió 
korona kiviteli többletet eredményezett. Ebből a hagyományos 
erdei .termékekre /épület- és müfa, donga, talpfa, tűzifa, fa
sz én/_45JLo_jLi]JjLÓ_Ĵ  ̂ amelyből az épület- és müfa - 
nevezetesen a fűrészáru termelés - 23,7 millió korcnaval ré
szesedett.

II.

19 16-ban a magyar korona országainak erdőterülete 
15 5o2 992 kát.hold volt, amelyből Magyarországra 32B43826 kát. 
hold esett. Az első világháborút lezárt bekeszerződéssel Ma
gyarország térképe jelentősen átrajzolódott. A volt magyar*ko
rona országai főleg nemzetiségek lakta, ipari nyersanyagokban 
gazdag vidékeinek az újonnan alakult államokhoz csatolása után
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az önálló nemzeti Magyarországon az erdő művelési ág területe 
mindössze 1 9o8 75° kát. hold, az ország erdősültsége 11,8 % 
volt, ami 1938-ra mindössze egytized %-kal növekedett. Az új 
őrs7.égterület egyik legnagyobb negativüma fában szegénysége 
volt, amit fokozott az, hogy az ipar által elsősorban igényelt 
fenyőfa.jók, mindenekelőtt a lucfenyő hiányoztak, a meglevő 
lombos erdők pedig túlnyomó részben csak tűzifa termelésre 
voltak alkalmasak korábbi kezelésük okozta gyenge minőségük 
miatt. Az ország gazdasági életében bekövetkezett átalakulás 
ú.j« korunkba átnyúló problémát vetett fel, nevezetesen a fát 
feldolgozó ipar esetében felszínre hozta a nyersanyag igényé
nek behozatalból fedezésének szükségességét. Azok a fakiterme
lő vállalkozások, amelyek a múltban a fűrésziparral fonódtak 
össze, hazai készletek hiánya miatt eltűntek és ezzel megszűnt 
az ipari tőke és az erdőgazdaság közötti vertikum is. A faipar, 
amelyet változatlanul a fűrészipar reprezentált, olyan önálló 
ágazat lett, amely a behozatal függvényévé vált.

Az első és második világháború kozott iparstatisz
tikai felvéted nem volt. A Földművelésügyi Minisztérium Erdé
szeti Főosztályához érkezett bejelentések alapján^10/ Magyar- 
országon 1932-ben Összesen 163 fürészmü állt fenn. Ebből 76 
gőzüzemü, 2S villányiizemü volt. A gőzüzemi fűrésztelepek közül 
39 az Alföldön, 29 a Dunántúlon és 8 az északi dombvidéken állt 
fenn. A villanyerőre berendezett fürészmüből 21 volt az Alföl
dön, éspedig 19 Békés megyében. Egyébként is valamennyi megye 
közül a legtöbb fürészmü Békés megyében volt. A fafeldolgozás
hoz is viszonylag a legtöbb géppel a Békés megyei, összesen 26 
fűrésztelep és a 11 budapesti fűrésztelep rendelkezett.

A legújabb gazdaságtörténeti kutatások kimutatják, 
hegy a faipar - a ruházati és élelmiszeripar mellett - olyan 
ágazat volt, amelyben a kis- és középvállalatok száma a ter
melésének súlya a legjelentősebb v o H ^ ^ Y
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A kis- és középüzemek részesedése a faiparban %

1935-ben 1938-ban
Részesedés az iparág

munkáslétszámában 7o,o 66,7
Részesedés az"iparág

termelésében 68,6 62,9

rtsszehasonlitható orsz égterületen /1913 « loo/' a 
háború után a faipar termelése ugyan visszaesett, de az első 
világháború eĴ Stt helyzethez képest 1929-re termelésének in- J 
dexe 139 lett, majd a világválság hatására 7o, ia válságból ki-ji 
lábolás után, 1938-ban pedig már 122 volt^12 .̂ $

\
A faipar fejlődésének mutatószámait és ezeknek az |

egész gyáripari fejlődésbeh elfoglalt arányát az 1. táblázat J/ Í V  1tai'talmazza' <̂/ : A gazdasági világválság idején a magyar faipar igen
válságos helyzetbe került. A fenyőfa feldolgozására berende
zett fűrésztelepek a behozatal csökkentése és -devizafedezet 
hiányában nyersanyag hiánnyal küzdöttek. Az építőiparhoz kap
csolódó fűrészipar termelése a válság éveiben még az eddiginél 
is jobbam megtorpant, a tartós fogyasztási cikkeket előállitó. 
kisipari jellegű asztalos- és. bútoripar termelése erősen visz- 
szaeset't. A faipar alágasatai jellegüknek megfelelően az álta
luk kiszolgált iparágak pangásával elvesztették eddigi foglal
koztatottságukat. Az egy munkásra eső lóerő a faiparban 1929- 
ben 1,7, 1938-ban 1,6 volt^1^. A faipar termelési értéke az 
egész gyáripari termelésének 1929-ben 3,1 %-át, 1933-ban 1,9 
%-át, 1938-ban 2,4 %-át tette ki.

Mint a 2. táblázat^1^  mutatja, a faipar termelési 
értéke tényleges árakon 1933-ban az 1929 évinek 37,7 % volt és 
a fejlődés e'ilenére sem érte el 1938-ban sem az 1929 évi szin
tet.

Mai erdészeti statisztikánk s z e r i a z  1932- 
1938. években a fűrészelt -áru, a furnér és .a vasúti tálpfa
661$
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99 1. táblázat

A faipar /fa- 6s csontápar/ fo.ilődÓGónok mutat6számai 
az oftósa gyáripari fejlődéshez kupont

Ipartelepok száma
M " az összes %-ában

A munkások létszáma
M az összes %-ában

h Erőgépek lóerőszáma vÔ " 11 az összes %-ában
Termelési érték folyóáron

az Összes %-ában

/

1929. 1933 • 1938.

402 303 =559
11,1 8,6 8,8

13 2?6 7 716 12 728
4.9 3,7 3,8

21 919. 16 672 2o 644
1.5 1,0 1,1

9o 217 34 838 79 ol2
5.1 1,9 2,4

(
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2. táblázat

A faipari termőié.* értékének alakulása 1929-1938

Év Tényleges 
ezer P

árakon
%

Változatlan 
ezer P

árakon
%

i9?y. 90 217 100,0 9n 217 100,0
1933. 34 000 3 7,7' 45 263 5 0 ,2
1934. 44 535 49,3 57 005 63,1
193^, 51 27>? 56,7 63 886 70,8

1936. 66 092 73,2 77 867 66,3
19*7. 77 099 85,4 79 413 88,2
1958. 79 ol2 87,5 78 933 87,3



termelés fokozódott. A fűrészelt áru-termelés az 1932 évi 124 
ezer m!-ről 1936-1938-ra 32o ezer n:-re növekedett. Az előállí
tott anyag 75~So %-a fenyő fűrészáru volt. Igen jelentős volt 
a furnért emelés fejlődése /repülőgépgyártás!/, amely az 1932. 
évi 3,8 nillió n2-ről 1938-ra 11,6 millió c2-re növekedett.

» \A furnér- ill. a falemezgyartásban re.ilő lehetősége
ket a banktőke is felismerte. 1958-ban a faiparon belül a leg
nagyobb tekét a Furnér- és Le~eznüvekbe fektették be. Ebben a 
vállalatban .a Belvárosi Takarékpénztár 2 millió pengő alaptő
kével vett részt. Ennél lényegesen kisebb volt a többi nagy
bank faipari érdekeltsége. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
érdekkörébe 1958-ban a Mechanikai Hordógyár tartozott /2?o ezer 
P/, mig a Magyar Általános Hitelbank az Egri Erdő- és Faipari 
3t-cen yi6S ezer F/, a Debreceni Hajlított Bútorgyárban /98 
ezer P/, valamint a Fatermelő és Faipari Rt-ben#volt érdekelt.

Bar a hazai erdö^bőj a fakitermelés fokozódott, a
n  7/kitermeit fatemeg túlnyomó része tűzifa volt7

\

A tűzi- es r.üfa~ belföldi termelése 1928-1958-ban, 
looo "-ben

Év rűzifa Müfa Müfaki ho z at a1 
arajiya, %

19 2S. 2137 323 13,1
1929. 2145 38o 1 5 , 0

19 216 r- 411 16,o
1931. 26^o 504 16,o
1932. 3114 44o 12,4
1933. 3̂ -36 444 1 2,o
1934. 3o5o ' 339 lo,o
1955. 5n38 376 1 1 ,0

1956. 2464 368 1 3 ,o
1937. 2618 381. 12,7
1958. 2763 526 16,o
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A műfaanyagokát 192o-tól 1932 március 1-ig szabadon 
lehetett behozni, ezután csak a kereskedelemügyi miniszter en
gedélyével, illetve az 1933* januárban életre hivott Magyar 
Fabehozátall Intézet utján, amely 1938. július közepéig állt 
fenn. A müfa behozatal szinte kizárólag lucfenyő volt. Ez ki
sebb részben gömbfa formájában, nagyobb részben a kereskedelmi 
szerződések miatt már fűrészáru alakjában érkezett, ami a ha
zai fűrésztelepek tevékenységét visszavetette. Az államilag 
irányitott gazdálkodás bevezetésével a fabehozatal, különösen 
a tűzifa behozatal erősen csökkent, de a müfa behozatal is 
visszaesett. A fafogyasztást, különös tekintettel a müfára, a 
3« táblázat számsorai tartalmazzák* Mint megállapítható, a 
müfafogyasztás a gazdasági világválság évei alatt fele volt 
az 1928. évinek, és még 1936-1937-ben, amely a konjunktúra ide
je volt, áz 1928. évi értéknek csak 71,7-71>4 %-át tette ki.

A behozatal Romániából, Csehszlovákiából, Ausztriá
ból és Jugoszláviából történt. A behozatalban a legnagyobb ér
téket a fűrészelt fenyőfa képviselt. Ennek értéke 1928-ban
67,9 millió pengő volt, majd rohamosan csökkent, 1936-ban is 
csak 24,7 millió pengőt ért el, 1937-ben átmenetileg 28,4 mil
lió pengőre növekedett, majd 1938-ban 21,2 millió.pengőre esett 
vissza. Ennél lényegesen kevesebb volt a fenyő gcmbfa behoza
tal. Erinek értéke 1928-ban 1 3,6, 1936-ban 8,3, 1937-ben lo,4, 
1938-ban pedig 7,5 millió pengő volt. De az Összes fabehoza
tali értékben általában a fenyőfa /fűrészelt és gömbfa/ rész
aránya 1936-ban 77,9, 1937-ben 72,8, 1958-ban 68 ,7 %-ot ért 
el, a korábbi évekhez hasonlóan.

Magyarország egész behozatalában még a kötött gaz
dálkodás idején is a fabehózatal a legjelentősebb tételek 
egyike maradt. A korabeli nemzetközi statisztika szerint^8/, 
amely a tűzifát nem ve/tte figyelembe, a világ fabehozatali 
államai között Magyarország az 193o-as évek folyamán a 4-5. 
helyen állt, megelőzve több iparilag fejlett államot.

Ismeretes, Magyarország 1938-ig az ipari nyersanya
gok és félkész termékek behozatalát a mezőgazdasági kiviteli 
661$
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99 Magyarország tűzi- ós müfafolvasztása 1928-1938-ban vadonokban

3. táblázat

Év Tűzifa Müfa- Behozatal Behozatal Tűzifa Müfa Müfaf oprva:termelés termelós tűzifából müfából fogyasztás fogyasztás 1928= li

1928. 133 864 23 256 169 042 12 1 238 322 9o6 144 4.94. loo| 00
1929. 134 44o 27 36o 169 289 99 451 323 729 126 811 87,76
193o. 155 592 29 592 12o 478 69 752 276 070 99 344 66,75
1931. 19o 512 36 288 59 476 59 328 249 988 95 616 6b, 17
1932. 224 28o 31 680 36 555 42 8o4 260 835 74 484 51,55
1933. 234 432 31 968 13 73o 42 9öo 248 162 74 868 5 1 ,8 1
1934. 219 600 24 4o8 2o 003 60 17 7 239 605 84 585 53,54
1935* 218 664 27 o72 16 oo4 60 658 234 668 87 73o 6 0 ,7 1
1936. 177 4o8 26 496 16 299 77 070 193 7o7 lo3 566 71,67
1937. 188 568 27 432 23 535t 82 965 212 lo3 llo 397 76,4o
1938. 198 936 37 872 3o 006 61 o54 228 942 98 926 68,46



többletből fedezte. Mint Gunst Pétsi/^^ a hivatalos statisz
tikai adatok aisp-.jan kinut&tta, az ipari nyersanyagok és fél
kész termékek behozatalét az ország sezőgazdasásl kiviteli 
többlete rés azokban az években is fedezte, árikor az állas 
killkereskedslni forgalma passzió volt. Guast Péter által a 
mezőgazdasági kiviteli többletről közzé tett adatsorokat 
szembeállítottuk a tűzi- és müfa behozatali többletek adat
soraival.
A tűzi- és rufa behozatali többlet a Eszögazdaségi kiviteli 

többlethez kepest 192e-193S-ban

Év
TIezőgazdasagi 
kiviteli több* 
let, loob pengő

Tűzi- és müfa 
zataii többlet 
looo pengő

beho- A tűzi- és müfa 
f behozatali több

let a mezőgaz
dasági kiviteli 
többlet %-ában

1923. 465 291 148 134 3o,5
1929. 658 351 128 063 18,6
195o. 584 333 85 755 V.7 '
1931. -3o3 761 54 69 o lS,o
1932. 131 313 33 7o2 H Ci> *CT'

1935. 246 715 26 48o lo,7
1934. 24o 551 37 346 15,5
1935. 225 °o6 35 246 15,7
1936. 272 296 46 366 17,o
1937. 338 166 5? 393 17,6
1938. 294 235' 4? 613 16,2

Az 1923-1938. években a tűzi- •és riiía behozatali
többlet évi atlaga 64 millió rengő volt, ennyit- vett igénybe 
a mezőgazdasagi kiviteli többletből. Ugyanekkor haz'ai fa- 
kitermelésekből szármázó évi atlagos nemzéri jövedelem kb# 22 
millió pengő volt^41̂ . Ha feltételezzük, hogy ez utóbbi csz- 
szeget a fakitermelést kezükben tartott, mezőgazdasagi birto
kosok csak a mezőgazdaságba fektették volna is be, akkor is 
a. sezcgazdasá-vi kiviteli többlétből a.tűzi- és rufa behoza- 
tálra fordított- összeg évi 42 millió pengőt ért volna él.
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Maga a faipar - a korabeli közgazdasági irók kczül 
az ipari nyersanyagokkal foglalkozó Pálinkás András szerint
- az egyes években a következő értékű nyersanyagot hasznalta 
fel:

1929-ben 46 875 ezer pengő,N
1932-ben 18 372 ezer pengő,
1937 -̂ben 43 808 ezer pengő.

A második világháború alatt Magyarország területe 
a volt királyi Magyarország egyes területrészeivel átmeneti
leg megnövekedett s igy az erdőterület és a fabázis is megna
gyobbodott. Az ország iparának faellatása szempontjából ke
vésbé jelentős volt ai északi dombvidékhez csatlakozó felvi
déki, valamint a délvidéki terület, de igen nagy .szerepe 
volt a kárpátaljai. /máramarosi/ külön országrésznek. Az ál
lam erdőterülete 1939-ben 3>4 millió kát. hold, 1941-42-ben 
pedig 6,1 millió kát. hold lett. Az erdősültség az 1933. évi
11,9 %-ról 1939-re 16,7, 1941-re pedig 2o,7 %-ra növekedett.
A fafajok területi részaránya a bükk és a fenyő javára elto
lódott. Az ipar által igényelt fenyőfajok területi aranya az 
1933* évi 6,0 %-ról lS41-re 22,6 %-ra növekedett, 1942-ben 
pedig 21,9 % volt. A háború évei alatt a fabehozatal csök
kent, de 1941-ig változatlanul lényeges maradt. A behozatali
többle,t 1939-ben 2 7,o, 194o-ben 29,6 millió pengőt ért el,_

, - /2i/de mar 1941-ben mindössze 2,7 millió pengő volt7 •

A fakitermelés fokozódott: a megnagyobbodott or
szágterületen az 1938/39* évi termelési idényben Összesen 
4,4 millió e!, az 1939-1940 évi termelési idényben 6,3 millió 
z} fát termeltek ki. Az 193&/39* évi kitermelésből 16,7 % 
esett a szer-, ill. iparifára; ebből a magyarországi és a 
csatolt felvidéki rész fenyőerdei csak 4 %-kal részesedtek.
Az összes kitermelésben a fenyő szerfa mennyisége az 1938/39* 
évi 5^7 ezer r-ről 1939/^o-re 1184 ezer n:5-re növekedett. Az 
összes kitermelésből a fenyő szerfára 1 2 ,9, ill. 18,2 % 
esett. Külön a Kárpátalján az elért összes szerfardLhozatal
39,3 % volt, ebből a fenyő 32,9 &-kal részesedett. Országos
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viszonylatban az ipar ál^al elsősorban igényelt fenyő szerfa 
mennyiség 1938/39-ben 77,5 %-ban, 1939/40-ben pedig 81,6%- 
bán a Kárpátaljáról, Máramarosból származott

A faipar fejlődésében a második világháború alatt 
a területnövekedés, illetve a fenyőfa bázis döntő tényező 
volt. 1938-hoz képest termelése tényleges árakon 1943-ra meg
ötszöröződött, változatlan /1938-as/ árakon pedig két és fél
szeres lett. A fa nyersanyag készlet jelentős kihatással volt 
az 1938-as országterületre is, ahol változatlan /1938-as/ ára
kat véve, a termelés értéke mintegy 37 %-kal növekedett. A 
faipari termelés értékének alakulását a 4. táblázat, mig az 
1938-as országterületen a faipar fejlődésének mutatószámait 
az 5- táblázat tartalmazza^22 a-b/^

4. táblázat
A fa- és csontipar fejlődésinek mutatószámai 

az egész gyáripari fejlődéshez képest 
az 1933 évi orsz ágterület ^

/

1938. 1943.
Az ipartelepek száma 359 418

Tl az összes %-ában 8,8

aj<JN

A munkások létszáma 12 728 15 680

11 az összes %-ában 3,8 3 ,5

Az erőgépek lóerőszáma 2o 644 30 736
11 az Összes %-ában 1,1 1,3

Termelési érték folyóáron 79 012 222 946
"az Összes %-ában 2,4' 2,4
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5. táblását 

A faipari terhelés értékének alakulása'^ b/

Év Tényleges árakon Változatlan /1938-as/ árakon
ézer P % ezer P %

1935. 79 ol2 OOO > 79 ol2 ioo,o
1939. 94 924 12o,l 96 >r3 121,9
1940.116 726 1t7,7 I09 396 138,4
1941.2o9 85* 265,7 1Í6 582 210,8
1942.3 1o 7o5 393,2 211 ?S6 268,1
1943.416 471 539,6 2ol 749 25? * 2

i<j±y 222 946 282,1 loS 0I6 136,7

xVálcoz3tlan, 1938-as területen

A .̂err.v. -•'vdett orszagterLLlete:; a faipari telepek szá
ma 19A-3-ra - évihez képest 86-%-kal, a munkások létszá
ma 8,7 %-kal, erőgépek lóerősz&ma 67 %-kal nőtt. Kárpátal
ja:iák jelentős elsődleges fafeldolgozó ipara volt, a több 
mint loo fűrésztelepen kivül néhány Jelentősebb ^amegmunkáló 
vállalat is működött itt. A faipart megnattrozó elsődleges 
fafeldolgozás terme szetene*: megfelelően a f elhasznált erőgé
pek és villanymotorok 16er:számans> fele /34 ezer LE/ és a 
faj-pari nunkisoknak tcbb =int a fele /I- szc-r fő/ az orsz u n  
hoz csatolt terülstsksr. dolgozott.

Kint Halász Aladár szerkesztésében megjelent erdészeti 
statisztikából kitűnik,- a füreszárutermeiés 19^3-ig jelentő
sen fokozódott /1338- 324 ezer a7, 1941 -11 33? ezer i5, 1942
- 1526 ezer z5/, de 1944-ben már természetszerűen visszaesett 
/4o6 ezer r/• A háborús évek alatt is az első helyet a fe-yö 
fűrészáru termelés foglalta el, de a lombos fűrészáru terme
lés is'növekedett. A furnértermelés és a szállításokhoz nél
külözhetetlen talpfatermelés 1944-ig változatlanul növeke
dett • A furnértermelés az 1938. 11,6 millió r-rel szem
ben 1943-ban 23,4 millió e3 volt.
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A nagybanitoknak a faiparbá fektetett alaptőkéje tekin
tetében 1943-ban legnagyobb volt a Hitelbank csoportjának ér
dekeltsége. Ezen belül a csoport a legnagyobb alaptőkét az 
Újszeged! Gőzfürész és Ládagyárba fektette be /600 ezer pen
gő/, majd a Debreceni Hajlított Bútorgyár következett /3o4 
ezer P az 1938 évi 98 ezer pengő helyett; ez a gyár viszony
lag jelentős német megrendelésre is dolgozott/ Az Egri Er&ő- 
és Faipari RT. alaptőkéje a korábbi maradt. A Kereskedelmi 
Bank az Első Mechanikai Hordógyárban is ugyanazon alaptőkével 
vett részt*

Az 1944. évi háborús összeomlással a hat árrevíziók!:, 
.-kapott nyersanyagforrások elvesztek. Á háborús események sú
lyos kárt okoztak az 1938-as orszégterületéri levő faipari 
üzemekben iö,, megsemmisítve az.itt elért-fejlődési eredménye
ket. Becslések .szerint a háború/következtében az itteni fai
pari lét es Ítmény eket 19 millió pengő károsodás érte és a ka
pacitás 29 %-a pusztult el. A második világháború után a Ma
gyarországon létrejött szocialista társadalmi rendszerre há
rult az a feladat, hogy a faipart is helyreállítsa, korszerű
sítse, kis- és középüzem jellegét megszüntesse és nyersanyag 
igényét biztosítsa.
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