
13. MÉRLEGEN A FŰRÉSZIPAR

13.1. A deszka

A szláv eredetű szó legrégebbi írásos emléke 1498-ból való. /A magyar nyelv történeti
- etimológiai szótára, Bp. 1967/. Cs. Bogáts Dénes Háromszéki oklevél-szójegyzékében 
1592-ős adat szerepel: “Égj forint Arra Dezkatt fi. 1 1. i. vettem /Mikó/”.

A bárdolt és a fűrész deszkát okleveleink sokáig együtt emlegetik, pedig az utóbbi 
alkalmazása jelentős lépés volt mind a fa kihasználása, mind a munkatermelékenység 
szempontjából. Megemlíthetjük, hogy az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a “faragott posta 
detzkák"-ról 1849-es adatot is közöl /Szabó T., 1982. 697./. Ezzel szemben a “fűrész 
deszka” szakszó Udvarhely várának 1629-ben kelt leltárában való szereplése /SzO VI. 93./ 
sem jelenti azt, hogy a kutatott területen addig csak faragott deszkát használtak. /A faragott 
deszka lehetett egyszerű hasítvány is, amelyet aztán az igényeknek megfelelően utólag 
faragással egyengettek./ A deszkának mindennapi életünkben betöltött szerepét jól illuszt
rálják az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárnak ezzel a kifejezéssel kapcsolatos gazdag 
anyaga. Elterjedését elősegíthette az a tény is, hogy deszkatutaj formájában az olcsó vízi 
szállítás biztonságosan megoldhatóvá vált, mert azáltal, hogy a rönk egyik végén a fűrész 
nem ment végig, a deszkákká felfűrészelt rönk egyben maradt /Szabó T., 1978. 342./.

13.2. Az első vízifürészek

1568. Az oklevél két magyarói fűrészmalom  létezéséről tanúskodik /Zsigmond J., 1979. 
225./: Az fyrysz malom felől végeztetett miért, hogy közös földön, az erdeje is köz[ös] 
és jobbágyok kiépítették köz, azért az malomnak egyikét becsültessék meg [...]"

1614. Cs. Bogáts Dénes Háromszékre vonatkozó adata: “Byrok Egy fwrez Molnot, mely 
mostan puszta" /Cs. Bogáts D., 1943./.

Idéznünk kell Lambrecht Kálmánnak az Erdészeti Lapok 1913. LII. évfolyamában 
megjelent tanulmányából is, ki Horváth Jenő Erdélyi szász városok c. Gyulán, 1905-ben 
kiadott könyvére hivatkozva megjegyezte: “1504-ben Erdélyben fűrészmalmok végzik az 
erdőtermékek ipari előkészítését.” /Lambrecht K., 1913.106.//Megemlíthetjük azt is, hogy 
a Magyar Erdészeti Oklevéltár 1547-ből származó oklevele -EO. I. 45. -, mely szintén 
fűrészmalom létezését igazolja, nem vonatkozik a kutatott területre./

13.2.1. A “fűrészes” Gáli család

A ditrói szóhagyomány szerint a XVI. században a “fűrészes” Gáli család egyik tagja 
honosította meg Ditróban és környékén a vízifűrészek építését, mely tudományt Lengyel- 
országból hozta, hol mint a fejedelmi sereg tagja katonáskodott/Tarisznyás M., 1971.125./.

13.2.2. Közös vízifürészek Kovásznán

Cs. Bogáts Dénes Háromszéki oklevélszójegyzékéből vettük az alábbi idézetet: “ 1608: 
Kovasznan Orbay Zekben Egh keoz fwrezunk vagyon.” /Cs. Bogáts D., 1943./

13.2.3. Fúrészgát Székely udvarhelyen

Az 1639-ben Segesvárt kelt oklevél Székelyudvarhely városi polgárainak és a városban 
lakó nemeseknek egymáshoz való viszonyának szabályozására vonatkozik. /SzO VI. 
1140-146./ Erdészet- és faipartörténeti jelentőségét igazolja a “tilalmatlan erdő”-re és a

125



“Fűrészgátra” való hivatkozások. Mindezek az egykori szabályozott erdőgazdálkodásra és 
a fűrészipar létezésére utalnak.

13.2.4. Szeres" fűrész

1667-ben Gyergyófaluban megépült a Latzkó család “szeres" fűrésze /Tarisznyás M., 
1971. 125./. Létesítéséhez az építők egyenlő arányban járultak hozzá, ezért ugyanígy is 
használták. Mivel rendszerint egy család tagjai voltak a tulajdonosok, ezek “családi” 
fűrészek is voltak. A másik közös birtoklási formánál, a “társasági” fűrészeknél a tagok és 
utódaik már olyan mértékben használták a fűrészt, amilyen arányban járultak hozzá annak 
felépítéséhez.

13.2.5. Csíkmadarasi fűrészmalom leltára

Az alábbi, 1677-ből származó leltár /Pataki J., 1971. 54./ technikatörténeti jellegét az 
alábbi idézet igazolja: “[ .. .]  egy fűrészmalom, melynek tőke tartó nyolcz karikás szekere, 
két párnája, fűrész járma, járom oldalfája, rovádtkás kereke, négy vas karikás, vas csapos 
tengelye, három vas karikás gerendellye, kupás jó víz kereke, hozzá való fűrész vasa, vas 
esztekeje, szegező vasa no. 2. és kaptsa szegezeővel egygyütt meg vagynak.” A vízifűrészek 
fenti részeinek megnevezései a kutatott területen évszázadokon át használatosak voltak. A 
“szekér" /tönkszekér/, a "párna" /a tönkszekémek a rönk alátámasztására szolgáló víz
szintes eleme/, a “járom" /keret/, az “eszteke" /etető, előtoló rúd/ stb. az a szakszókincs 
melyet egyes idősebb “meccők” napjainkban is használnak. /Pórika János, Vasláb-Heveder; 
Potrik Dobos Dezső, Remete-Eszenyő: Szász Károly Görgényüvegcsűr. Sz. gy./

13.2.6. Vízifürészek a szárhegyi Lázár bú tok összeírásában

Az ebben használt értékes fűrészipari szakszókincsen kívül, jelentős a székelyföldi 
jobbágyok előnyösebb helyzetét tanúsító alábbi idézet is: “Ezen [ditrói] Fűrész malmot a 
jobbágyok edgyűt bírják szabad emberekkel, mellyen mikor dolgoznak két hétig a jobbá
gyoké, két hétig pedig a‘ szabad embereké”. /Urbárium, 1743. 350./

Az 1743-ban nagy szakértelemmel összeállított “Urbárium Seu Conscriptio" két szak
szavát idézzük:

dobló  = a vízifűrész előtoló-berendezésének kereke: eszteke [ösztökélő, az előtolást bizto
sító rúd] “karja pedig, Doblója, és Csiga pallói bikfából valók, Doblójának tengellye pedig 
bikfából” /uo451/;

vasas rovázatos kerék = rovátkolt vasperemű kerék: “a Fűrész járom [a keretvezető oszlop 
] pedig juharfából való; e mellett vagyon egy vasas rovázatos kerék bikfából kicsinálva [.
. .] mely kerék is a Deszka tőkét [fűrészrönköt] szokta eléb-eléb vongatni, mikor deszkát 
vágnak, mely keréknek is tengellye szilfa” /uo. 451./.

13.2.7. A királyi kettős fúrészmalom /—>17. fejezet Teleki József/

Említésre méltó sorai az útleírásnak azok is, melyek a vízifűrészek létezéseire vonatkoz
nak: “Páráid [. . .] A ‘ falusiak 120 gazda, deszkát vágnak, fűrész malma 7 vagyon [. . .]” 
/Teleki J., 1799. 36./.

13.2.8. Közösen használt vízifürészek Orbán Balázs leírásában

A székelyföld leírásában Oláhfalu /I. 14./, Korond fi. 129./, Csík fii. 28./, Kászon fii. 
53-54./, Gyergyószentmiklós fii. 111/ stb. ismertetésénél olvashatunk a deszka és más 
fűrészárú előállításáról, mellyel döntően hozzájárultak e havasalji helységek lakossainak 
megélhetéséhez.
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AII. kötet 43. oldalán az együttesen bírt vízifűrészekkel kapcsolatosan az alábbi sorokat 
olvashatjuk: “[. . .] a Moldovába folyó Szulcza [Slanic] vízen levő 20 fűrészmalmot, 
melyeket, hogy örökösen közösen használjanak és soha fel ne osszanak, változatlanul 
elhatározták.” /Orbán B„ 1869. II. 43./

47. ábra

A román /paraszt vagy szimpla/ vízifűrész. IIllés N.,1869.263.1

13.3. A megújuló vízifürészek

13.3.1. Közeledés az erdőhöz

A korongos /áttételes/ vízifűrészek megjelenése előtt Erdély-szerte az ún. román, 
paraszt vagy szimpla fűrészek voltak az általánosak, mely utóbbiakról illés Nándor nagy 
elismeréssel írta: “A mozgató erőt a forgatyúról a fűrész alsó végén meggörbült rúd 
segélyével vihetik át. Nem genialis gondolat ez? Hát még a szekér tolása? A keret egy fajta 
keresztül fekvő rudhoz ütődik, csak úgy kopog: a rúd fel emeltetvén taszító mozgásba hozza 
a fogas kereket forgató gerendelyt. Még a fogas rúd is, a mely a szekeret tovább viszi fa 
fogakkal bír, [ ...] ;  s a szekeret vissza kötél húzza.” /Illés N., 1869. 263./

Hasonlóan eismerő véleményét olvashatjuk az Erdészeti Lapok 1878. évfolyama 746-ik 
oldalán Pausinger Jószefnek a fentiekben vázlatosan ismertetett vízifűrészről: “[ . . . ]  ezen 
szerkezet berendezés tekintetében nem csak az olasz, de a német, sőt amerikai szerkezeteket 
is fölülmúlja [ ...] , alig fél méter átmérőjű, gyorsan forgó kerekeikkel munkaképesség, tiszta 
vágás és olcsóság tekintetében az újabb keletű műfűrészekkel állhatók egy színvonalra.” 
^ 4 8 .  ábra/
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A szimpla fűrészek hátránya az volt, hogy “roppant sok vizet és nagy esést igényelitek  
/Illés N„ 1869. 269./. Ennek kiküszöbölésére alakultak ki az ún. korongos fűrészek, az 
áttételekkel működő fűrészmalmok, melyekről Nagy Gyula az Erdészeti Lapok 1885. 
évfolyamában az alábbi jellemzést adta: " [...]  kis zsilipen /«küs laj»-on/ átömlik a víz az 
aránylag nagy átmérővel bíró s e miatt lassan forgó hajtókerékre, és a melynél tehát a forgás 
gyorsabbá tétele végett egy pár fogaskerék Ibélkerékl is van" /1 126./.

48. ábra

Kárpáti vízifűrész, a-g: a rönk Irl előtolását biztosító csuklós szerkezet, g: tolórúd /ete
tőkar, esztekel, h: a tönkszekér It: visszavezetésekor felemelendő kar, i.súly, k: kötél v. 
lánc húzó kereke, I: a keret Ijáromi alsó fája, járomkereszt, o: keretvezető oszlop, p: 
kötél lláncl húzókerék, s: kötél lláncl, t: tönkszekér /csigapalló, kanapé, kanapés tőke
hordó, szekér!, v. vízikerék II I ISburlan-Ghelmeziu I Industria mecanicá a lemnului.
Be.188.1. Kárpáti Ipl. Kápolnásfalul vízifűrész kinetikai rajza HU.

13.3.2. A Vasláb-Heveder-i korongos fűrész

A Vasláb község keleti részén, attól 3 km-re, a Heveder-patak völgyében található 
vízifűrészt az 1860-as években a tekerőpataki Bentze családépítette. Jellegzetessége, hogy 
felülcsapott vízikerék hajtja meg, melynek főtengelye egy fogazott kerék segítségével 
hozza mozgásba a korongot. Ennek tengelye pedig újabban a “szijjas kerék” segítségével 
a ''csaposkereket''. mely már a hajtórúd által a “jármot" /keretet/ hozza mozgásba. /Tarisz
nyás M., 1969. /

13.3.3. Víziturbinás múfűrész

Az 1866-ban megalakult Első Szászrégeni Tulajkereskedő Társulat, a “Flosskompanie” 
/A. Gociman, 1929. 55-59./ a korszerű régeni fűrészipar megalapítója. 1872-ben kétkeretes 
vízi turbinás műfűrészt létesített, mely 1888-ig működött. /Palkó A., 1979.204., N. Petra-M. 
Szabó. 1973. 36-37./
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13.3.4. A turbinás fűrészek gyergyói elterjedése

1895-ben, Imre Dénes a Csíkmegyei Füzetek 593. oldalán a közönséges vízifűrészek 
mellett megemlítette a “valamivel tökéletesebb «velenczei» /talián/” és újabb turbinás 
fűrészeket, melyek jelentőségét az alábbiakban látta: “ott van helyén s alkalmaztatik, hol 
igen kevés vízzel rendelkezünk, s elmélete a víz azon tulajdonságán alapszik, hogy annak 
nyomása a fenék felé a vízoszlop magasságának négyzetével nő, s tehát kis mennyiségű 
vízzel nagy erő fejthető ki s így képessé tesz arra, hogy fűrészünket az erdő közvetlen 
közelébe helyezzük el s ne húzassuk a színdeszkát [széldeszkát] és a fűrészpor alakjában 
kihulló faanyagot ki az erdőből, a mi a nyers faanyag 40-50%-át teszi ki.” /uo./

Imre Dénes 112 gyergyó vízifűrész közül 9 turbinás fűrészről tett említést /uo. 594./.

Említésre érdemes, hogy 1758-ban a Török-család a gyergyói Mogyorósiokán az erdő 
közelében épít vízifűrészt, egy kis vzbőségű de nagy eséssel bíró hegyi patakon, az említett 
gazdasági szempontok figyelembevételével./Tarisznyás M., 1971. 125./

13.4. A vízifürészek száma

A fűrészmalmok jelentőségüket elsősorban nagy számuknak köszönhették. "Zeteleka 
egy nagy gyár-falú [. . .] a Küküllőn megszámlálhatatlan fűrész metszi a deszkát [. . .] a 
deszkatmetszés főipara az oláhfalviaknak; 61 társulati fűrészen évenként több százezer 
deszkát vágnak ki és hordanak szét [. . .]”, olvashatjuk Orbán Balázs 1868-ban közzétett 
helyzetképét /Orbán B., I. 65. és 74./, mely nagyszámú vízifűrész létezéséről tanúskodik.

A Maros vásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara az 1891. és az 1913. évre szóló 
jelentésében tájékoztat a vízifűrészek számáról. Ezek szerint a kamara területén összesen 
csak 270 vízifűrész lett volna az alábbi megoszlásban: Csíkmegyében 125, Háromszékme- 
gyében 79, Udvarhelymegyében 48, Maros-Tordamegyében 18. Az 1913-as évre szóló 
kamarai jelentés már 414 “gőz- és vízifűrész”-t említ, ide sorolva a cséplőgép-kazánokkal 
meghajtott, nem állandóan működő “gátterok"-at is. /Mkikj., 1913., 15-17./

13.5. “Deszkameccés, a meccők”

13.5.1.1. Rákóczi György utasítása a fűiészmalmok felől /EO. I. 403./

Az 1634-ben kiadott rendelkezés deszkametszés kifejezést használ, mely sokáig haszná
latos is maradt, habár Kőváry László Erdélyország statisztikája c. munkájában helyette 
deszkafűrészelést alkalmaz. /"A deszkafűrészelésnek főhelye Oláhfalu, Lövéte [. . .]" 
Kőváry L. 1847. 227./

Az idézett utasításból kitűnik, az is, hogy a fenyőn kívül “bikk, jávor, hársfa, tögyfa és 
egyéb arra való fábul is" fűrészeltek deszkát.

13.5.2. Petki János és özvegy Petki Anna gazdasági utasítása “csíkcsicsaíbírájának, Farkas 
Máténak" /SzO. VI. 349-352./

A rendkívül goromba hangú rendelkezés 1675-ből való és a vízifűrészek kezelésére is 
vonatkozott. A korszak szellemének megértéséhez az alábbi idézet jó szolgálatot tesz: “[.. 
.] registromodban felírj, hova mit adcz, mert ha számot nem adhacz, bizony felakacz érette”.
/35Ö7
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13.5.3. Csíkmadaras 1820-ban készített úrbéri összeírásából /Conscriptio Csíkmadaras,
1820. 3./

“Az erdőlés mint Tűzi Fára mint eszköz, vagy Tökének is melyből a deszkát metszik 
szabad a Colonusoknak”, melyből kitűnik az erdő rendkívül jelentősége az itt élő jobbágyok 
szempontjából. /Ebben a felcsíki községben 1848-ban nem kevesebb, mint 107 jobbágy
család élt. Egyed Á., 1981. 113./

13.5.4. A metszés

Az 1883-ban elkezdett szé
kelyföldi erdészeti szókincs 
gyűjtése /-18. Nép és szakszó
kincs. Adatok az erdészeti mű
szótárhoz/ nagy szolgálatot 
tesz az egykori fűrészelési 
technika megismerésében. Ér
tékes segítséget nyújtanak a 
nyelvészek, néprajzosok mun
kái is, és természetesen az idős 
adatközlőktől nyert adatok.

Horger Antalnak, a szegedi 
egyetem egykori tanárának 
szógyűjtéséből vehetünk egy 
példát, m elyet kiegészítve  

Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő közlésével, valamint Orbán Balázs egy mondatával, kialakul 
az akkori prizmázás végrehajtásának módja:

még-színel: “két /vagy négy?/ külső, értéktelenebb deszkát levág /a tönkből/. «Elég 
mekszínlődik [a tönk] aztán jó a vezska, végül a darégdeszka.»” /Horger Antal, Nyr. 38.
1909. 237. Hilib/;

megszínitni: “a fűrésztönknek második szegélyezése, vagyis: levéselt tönk /Szécsi Zs. 
szerint az ún. «prizma»/oldalt fordíttatik és megszínittetik.” /Nagy Gyula, EL. 1885. 1126. 
Gyergyószentmiklós/, és végül Orbán Balázs idézet: ''Színdeszkának nevezik azon első 
négy szeletet, mely által a kerék tönk /fatörzs/ négyszöggé tétetik. ” /Orbán B„ 1869. II. 55. 
Uz vidéke/

A fűrészelés jelentős művelete a rönk befogása, a tökének beállítása a metszéshez, melyet 
Molnár Kálmán Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához c. dolgozata alapján közöljük: 
“A beállítást a hátsó párnafán mozgatható kicsi párnafa jobbra-balra irányított helyzetvál
toztatásával végezték. Az alapul szolgáló párnafa vízoldal felé eső felületének szélére 
rnosztból [fűrészpor] jelet, kis kupacot, raktak. Ennek a kupacnak a tőke felé eső széléhez 
fektették a mérő-lapocka valamelyikét, [azt, amilyen vastagságú deszkát akartak metszeni] 
s a kicsi párnafát addig csúsztatták a vízoldal felé, ameddig a bütűje elérte a mérőlapocka 
szélét, majd ékkel a kicsi párnafát az alatta lévő alap-párnafához szorították. A fűrészlap 
előtt lévő első párnafa lépcsőjére a vas elé helyezték a tőke vastagabbik végét, majd azt is 
beállították. A beállítás a párnafa vésetein átdugott laposvégű szegővasakkal történt, ame
lyeknek a fűrészéi felé kinyúló oldalai közé dugták be a tőke végét. Amikor a fűrészlaphoz 
viszonyítottan itt is beállították a vágandó vastagságot, a szegővasakat a tőke széleihez 
pászították. majd a vasak mellé azoknak tartó lukaiba, cókokat - pockokat - ütve megszo
rították, rögzítették." /Molnár K„ 1974. 318./

Deszkafélék elnevezése Orbán Balázs III.55.1 szerint 
la/: 1-színdeszka, 2-béldeszka, és az EL 1883.122- 
129.nyomán Ibi: 1-széldeszka, 2-szegydeszka, 3-cle- 
rékdeszka; 4-prizma 1-^18. fejezet isi
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13.5.5. A vízifűrész-kezelő egykori nevei:

fűrész-deszka csináló /1627, EOE. VIII. 467./

fűrészes /1680, Pataki J., 1971. 83. Csíkszépvíz/; “fiát is így hívták hogy fűrészes Sanyi” 
/Palkó Domokos, Korond. Sz. gy./

fürészjárató /Molnár K., 1974. 3116. Kápolnásfalu/; “azt mondták az öregek, száz szál 
deszkát egy fűrészjárató ki kellett egy nap vessen" /Gazda J., 1976. 540. Kovászna/

fürészmolnár /Tarisznyás M., 1826-1900. Gyergyó/

m eccő /Székelység, IX. 1938. 91./

molnár f i ákáts Sándor, Századok. 1907. 52./
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13.6. “Első” gőzfürészek

• 1880. Müller János gőzfűrésztelepe Szászrégenben

A kutatott terület első gőzerővel működő faipari üzeme /N. Petra M. Szabó, 1973. 38-39./ 
A vasútállomástól kb. 3 km-re, a Dedrád utcában üzemelt 1922-ig.

• 1885. Ágoston Ágoston "Első gyergyói fűrésztelepbe Csomafalván /Gócimán A., 1929./

Két keretfűrészgéppel, 65 LE meghajtással, a helyi tőke felhasználásával kezdte műkö
dését. A. Gociman adatai szerint 1910-ig 260. 000 köbméter rönköt fűrészelt fel. A cég 
1909-ben 1. 752 köbméter fát vásárolt a Csíkszeredái erdőhivatal kerületében. /Mkikj.,
1909. 32./

• 1887. János Dávid felépíti Háromszék megye első fűrésztelepét, Gelencétől 30 km-re, 
Máthé Pál-hegy közelében /Gociman A., 1932. 20./

Az Erdészeti Lapok 1887. évfolyamának a Székely erdészeti kiállítás Sepsiszentgyör- 
gyön c. közleményben a díjazott kiállítók között János D ávid  sepsiszentgyörgyi fake
reskedő és kádár is szerepel, ki “két gőzfűrészen évenként jelentékeny famennyiséget” 
dolgozott fel és szállított az állam vasútak részére. /772-773./

• 1888. Felépül Régenben, a Maros felső folyásának első állami gőzüzemű fűrésztelepe 
/N. Petra-M. Szabó, 1973. 39-48./

• 1888. A Keleti-Kárpátok között, a Ménesbérc alján, a Baszka-völgy egy alkalmas helyén, 
Horn és Morpurgó cég vállalkozásaként, Gyulafalván létesül Háromszék megye első 
nagyarányú fűrésztelepe /Hszék EKv., 1899. 207.//-25. ábra/

Gyulafalván a “József  ’ fűrésztelep  1888 októberében kezdett működni. Siklódy József 
brassói faipari szaktanár az ottani állami közép-faipariskola 1889/90-ik tanévének 
értesítőjében a gyár berendezéséről a következőkben számolt be: “áll: 2 drb 30” széles 
teljes keret, 2 drb 24” széles teljes keret, 1 drb 18” széles teljes keret, 1 db hasító teljes 
keret, 2 drb egyenként 50 effektív lóerőjü gőzgép, egyik fogas, másik szíjas lendkerékkel,
1 drb Ganz és Társa-féle villanygép, 1 db bélyegző gép, 1 drb smirgelgép, több körfűrész,
1 drb vasesztergagép. 3 drb hengeres gőzkazán, egyenként két előmelegítő hengeres 
kazánnal. A fűrész és a telep többi helyiségei is vilannyal vannak világítva .”

• 1890. Gyergyószentmiklóson az első gőzgéppel hajtott keretfűrészgép működni kezd 
/Gyergyói erőip., 1973. 8./

Az 1898. évi iparstatisztika Csík megyében 7 fűrésztelepet tüntet fel. /Mogy, 1898./ 
Valamennyi fenyőt vágott. Jellemző az is, hogy a kutatott négy megye területén levő 19 
fűrésztelep hasonlóan fenyő fűrészárut termelt. Ugyanakkor Máramarosban már 6 
bükkfa-fűrésztelep működött, melyek közül 5 üzem bútorlécet, 1 pedig parkettet is 
gyártott. Pedig Háromszék megyében az erdők 63,5%-a bükk volt, míg Máramarosban 
“csak” 60%-ot tettek ki a bükkösök.

A fenyőerdők erőltetett kihasználása és a bükkösök túltaitása a századforduló székely- 
földi erdőgazdálkodásának egyik jellegzetessége volt. Az 1898. évi iparstatisztika 
/Mogy, 1898. 3 6 ./adatai szerint a Keleti-Kárpátokban egy fenyőfűrésztelepre átlagosan
11. 385 ha, a tölgytelepekre 69.408 ha és a bükkfatelepekre pedig 177.652 ha erdő esett.

• 1890. Működésbe teszik Farkas Mendel “gőfűrészmalmát”, Marosvásárhely első fűrész
telepét, mely “a felsővárosi vasúti indóházon felül, mintegy 2000 lépésnyire” volt 
/Erdélyi Híradó, 1890. XII. 31./. Az üzembehelyezést a tudósító e sorokkal örökítette
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meg: “Egyszerre csak nagy vehemencziával működésbejöttek a hatalmas gőzgépek, ott 
állottak a vasmarkú derék munkások az erő irányítására, a munkavezetők meg éles 
tekintettel méregették az áldozatra szánt hatalmas fenyőgerendákat, hogy a kegyetlen 
élesfogú fűrészek egyforma vastagságú deszkákká hasogassák szét.”

Itt jegyezzük meg azt is, hogy Marosvásárhelynek sohasem volt jelentős fűrészipara. Az
1910. évi népszámlálás adatai szerint fűrészáru-yártással csak 58 személy foglalkozott, 
míg asztalos 369 volt.

• 1890. körül létesült Udvarhelymegye első fűrésztelepe is. Feltételezhetően a Fábián  
József-fék\ mely az 1898. évi iparstatisztika szerint ekkor Kénoson működött, 1906-ban 
azonban már Székelyudvarhelyen. /1911-ben 150 alkalmazottja volt, és a karcfalvi 
Orbán- és a kézdi vásárhelyi £úyX'ó-fűrészteleppel az 1948-as államosításig fennállottak./

• 1900. id. Éltető Albert régeni földbirtokos és társa Szovátán, a Szovát-patak mellett egy
3 keretes fűrésztelepet létesít, 120 LE meghajtással, miáltal kezdetét vette Szovátán a 
gyári faipar/A. Gociman, 1929./

• 1905. Goldfinger és Teplánszky cég az állam területén, Szászrégenben a kutatott terület 
első korszerű bükk fűrészüzemét létesíti /A. Gociman, 1929. 125./.

A telepnek három gőzölő- és három szárítókamrája is volt, továbbá a parkettagyártásra 
is alkalmassá tették. A körfűrészeknek a “gatterek”-hez viszonyított nagy számának és 
az említett berendezéseknek köszönhetően, a cég Maros-Torda megyében a bükk ipari 
feldolgozása  terén úttörő munkát végezhetett.

Említésre méltó, hogy ez időszakban Háromszéken is működött egy bükk-ipartelep 
Magyarbodzán, mely fatálcákat is gyártott Olaszország részére. /Mkikj, 1905.64. /  Mint 
melléküzemág a komandói Erdélyi Erdőipar rt. keretében a bükk szakszerű feldolgozása 
viszonylag korán meghonosodott. Itt elsősorban a bükk vasúti talpfa és a dongafa 
gyártására került sor. 1896-ban pl. a kovásznai állomásról 700 vagon, döntő többségük
ben bükk talpfát és dongafát szállítottak el. /Mkikj, 1896.45./.

13.7. A fenyőfűrésztelep az erdők réme

Említettük, hogy 1898-ban a kutatott terület valamennyi fűrésztelepe fenyőfát vágott. 
/A bükkfeldolgozás olyan elenyésző volt, hogy számításon kívül esik./ A 19 fűrésztelep  
közül 7 Csík megyében, 5 Háromszék-, 4 Maros-Torda és 3 Udvarhely megyében működött. 
A rohamos fejlődés következtében 1906-ban a statisztikai adatok már 53 fűrésztelepet 
említenek/Csík: 18; Háromszék: 19; Maros-Torda: 12; Udvarhely: 4/.A . Gociman  adatai 
szerint számuk a Maros felső folyása mentén 1914-ben érte a 41-et, 189 “gatter” kb. 9000 
LE meghajtással vágta a fűrészrönköt, többségük /33/ a normálnyomtávú vasút mellett.

Jó üzletnek bizonyult a fenyőfűrészáru termelése! Bizonyítja az is, hogy jelentős tőkét 
fektettek be ekkor a székelyföldi “faüzlet”-be. /A 41 “fűrészgyár” közül 14-nek saját erdei 
vasútja is volt.//A. Gociman, 1929./

Ugyancsak a 8. táblázat adataiból tűnik ki az is, hogy az “óriási” fűrésztelepek /pl. 
Omasi, Foresta, Alfalusi RT./ a század első évtizedében létesültek. Végül is a Marosvásár- 
hely-Madéfalva vasútvonalra gravitáló 42 fűrésztelep keretfűrészgépek száma szerinti 
megosztása az alábbi volt:

a keretfűrészek száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
a fűrésztelepek száma: 3 10 7 5 2 6 3 - 1 3 - 1 1

összesen 42
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Volt-e a helybeli lakosságnak haszna a fűrészipar -helyesebben a fenyőfűrészipar- ilyen 
mértékű kifejlődéséből? Mi maradt a falu népének abból az 5.495.000 köbméter fűrész
rönkből, amit 28 fűrésztelepen 1910-ig a Maros felső folyásánál felvágtak? /S ez távolról 
sem az egész./ Mindenben igazat kell-e adnunk Vitos M ózesnek, ki általa szerkesztett 
Csíkmegyei Füzetek 594-595. oldalain, a Csíkmegye erdőségei c. fejezet /szerzői Dapsy 
Frigyes és Imre Dénes vezető erdőtisztek /  lábjegyzetében az alábbiakat irta:

“Aztán másik baj az, hogy a feldolgozott erdőségeink faanyagát nyersen, feldolgozatlan 
állapotban szállítják tovább s így a további feldolgozásból nekünk semmi hasznunk. Tehát 
a gőzfürész tulajdonosok által nyújtott napszámmal munkaerőnk, mint élőtőkénk egyszer s 
mindenkorra ki van fizetve. Ez a jövőre nézve. A jelenben vállalkozóink erdőségeinket 
idegenek által dolgoztatják fel. És ha népünk egy része részt is vesz a feldolgozásban, de 
anyagilag úgyszólva semmi haszon belőle, mert a vállalkozók által kiszolgáltatott méregd
rága élelmi szerek és pancsolt rossz szeszes italok felemésztik nemcsak a napszámot, hanem 
magát a munkaerőt és munkás népet is. Mindezekből az látszik, hogy bizony rabi ógazdál
kodás az, a mi erdőségeinkben rejlő rengeteg kincseink kihasználásában még mai nap 
történik. Midőn bennünket megfosztva minden előjogainktól nyomorúságba s ezzel erdő
ségeink potom áron való elpocsékolásába kényszerítettek, kellett volna gondoskodni igen 
értékes faanyagunk helyben való feldolgozására fagyárak [ így] felállításáról vagy legalább 
vállalkozóink verseny hiányában már oly potom és saját tetszésök szerinti vételár mellett 
állottak be erdeinkbe, olyan vállalkozókról kik kötelezték volna magukat, hogy a nyersfa 
feldogozására itt helyben gyárakat állítanak fel. No, de ha mi magunk sem vagyunk arra 
valók, hogy magunk segítsünk s mások sem segítenek rajtunk, mert egyéni érdekük távol 
esik a miénktől, tehát csak sanyarogjunk, sóhajtozzunk és panaszkodjunk tovább, ez a mi 
sorsunk, ha már élnünk kell, éljünk meg ezekből. Ha nem vagyunk képesek jobb  jelent 
teremteni magunknak, nem is vagyunk jobbra méltók.”

Mielőtt véleményt alkotnánk az idézett sorok mondanivalójával kapcsolatosan, szüksé
gesnek látjuk az alábbiak megismerését is:

- 1905. Statisztikai felmérés szerint az eladósodottság listavezetője - az erdélyi megyék
ben - Csík megye. Hol van az erdőeladásokból, az erdőkitermelés és fenyőfűrészelésből 
bejött pénz? És ez jelentős összeg volt: “Kétségtelenül megállapítható, hogy Csík vármegye 
e 13 esztendeje 1900-1913-ig alatt mintegy hatvanmillió koronával gazdagodott a fellendült 
erdőipar folytán" /Endes M., 1938. 480./, de nem a nép, melynek eladósodottsága bizo
nyíték erre.

- Hová folyt az Endes Miklós által említett pénz? A pénzintézetekbe /—> 15. fejezet A 
pénzintézetek helytelen politikája/, a külföldi érdekeltségű részvénytársaságok jövedelme 
-a Lomasi, Foresta, Ofa profitja- pedig idegen országokba.

- Altrlusta vállakozó , ki a helyi lakosság érdekeit is figyelembe kellett volna, hogy vegye, 
nem volt. A helyi pénzcsoportok tőkeszegények voltak, iparfejlesztési gyakorlatuk sem volt 
és távol állt tölűk az önzetlenség. /Ezzel kapcsolatban írta Bözödi György Székely bánja c. 
könyvében, a székelyföldi magyar pénzintézetek munkájára utalva: “Székely nyúzza a 
székelyt”. 89./ Az állam pedig saját fűrészeit is bérbe adta, és csak kincstári erdők mellett 
létsített ilyen üzemeket. A kutatott területen pedig csak a Görgény völgyében volt jelentős 
erdő.

- 1910. A Marosvásárhelyi iparfelügyelőség kerületében működő három fűrésztelepen 
az ún. Jancsi-bankóval /bizonyos üzletekre érvényes utalványokkal/ fizettek /Iparf. tev.
1910. 259./.

Az iparfelügyelői jelentés a kizsákmányolás más formáiról is tájékoztatnak: “Bérfizetés 
körüli szabálytalanságok [. . .] 3 fűrésztelepen a munkások kifizetésekor a gyári kantinos
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jelenlétében a munkások béréből annak bemondása szerinti tartozásokat levontak.” /Iparf. 
tev. 1910. 259./

A kantinokkal kapcsolatos visszaélések általánosak voltak. Idézhetjük az erdőt, a fűré
szipart jól ismerő írónk sorait, Kemény Jánoséi is: “kantin [ . . .]  az üzem tulajdonát képező 
kocsma [...] , hol a havi fizetést hitelbe előre megeheti, megihatja, be is adósodhat a dolgozó 
ember". /Kemény J., 1965. 317./

/Mint pozitív megvalósítás szólhatunk az 1910-ben alakult palotailvai fűrészle lepi 
fogyasztási szövetkezetről, az itteni alkalmazottak és telepi munkások társulásáról, mely
13 évig működött. Zsigmond J., 1979. 221./

- 1910. évi népszámlálás. A fűrésziparban foglalkoztatottak számát viszonyítva az 
“iparkereskedő”-k összes számához, megyénként az alábbi értékeket nyerjük: Csík megye 
38,8%, Háromszék megye 28,7%, Maros-Torda /Marosvásárhely törvényhatósági jogú 
város nélkül/ 24%, Udvarhely megye 6,5%, Brassó megye /Brassó rendezett tanácsú 
várossal/ 3,7%, Beszterce-Naszód megye 16,4%. A fűrészipar egézségtelen elterjedését 
még élesebben szemléltetik az alábbi értékek, melyben a számláló a fűrészgyári és a nevező 
az asztalosipari össz-személyzet száma: Csík megye 3.290/375; Háromszék megye 
3.612/678; Maros-Torda megye /Marosvásárhely nélkül/ 2001/386; Marosvásárhely 
58/369; Udvarhely megye 390/402; Beszterce-Naszód megye 902/235; /Brassó várossal 
együtt/ 468/541. /A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenként. BP, 
1913./

-1910. Az erdélyi fakitermelő cégek létrehozzák kart ellj iiket, a Standard Rt-t /Etört, 
1964. II. 321./ Ezáltal a nagy fakitermelő vállalatoknak a készáru értékesítését megköny - 
nyítették, valamint kiküszöbölték és lehetetlenné tették minden olyan jelentősebb fakeres
kedelmi vállalkozás működését, amely nem a kartelltől fügött. Afakart el! súlyosan érintette 
a kisipart is: “Az anyag ára mindenütt egyformán felszökött, a fűrészgyárak tövében  
dolgozó asztalosipar is abban az árban volt kénytelen a selejtesebb anyagot vásárolni, mint 
amiért távolabbi vidéken a jó árut adták [. . .],” olvashatjuk az évi kamarai jelentésben 
/Mkikj, 1910. 65./, a helyi feldolgozó faipar jogos panaszát.

- 1911. A fűrészipar rendellenes elterjedése a szakképzett iparosság kialakulására is 
negatív hatással volt. Sok szülő ahelyett hogy inasnak adta volna gyermekét, a fűrésztele
pekre küldte dolgozni, hol nagyon kevesen szereztek szakképesítést. Ez volt egyik magya
rázata, hogy az inasok és a többi alaklmazottak aránya, a m arosvásárhelyi 
iparfelügyelőséghez tartozó Maros-Torda és Csík megyékben, valamint Marosvásárhelyen 
csökkenő irányzatot mutatott, amennyiben az 1908. évben levő 1,5 %-ról 1910-re 0,8 %-ra 
esett.

- 1913. Az arány a fűrész- és a készterméket gyártó faipar között még inkább eltolódott, 
az utóbbi kárára. A kamarai jelentés  szerint a vizsgált 4 megye területén 71 fűrésztelep és 
414 gőz- és vízifűrész működött, tájékoztatva a közvéleményt 4 bútorgyártó telep létezé
séről is. /Mkikj. 1913. 15-17.//Ekkor 656 asztalos kisiparos működött ugyancsak a kamara 
területén.//50. ábra/

Összegezve a felsorakoztatott tényeket, általánosságban Vitos M ózes kifakadását, sok 
évtized távlatából is helyben kell hagynunk. A kutatott terület fenyveseinek gyors elprédá- 
lása semmivel sem indokolható. A fűrésztelepek csak ideig-óráig biztosítottak munkaalkal
mat -és azt is nehéz feltételek mellett-, a jelzett megyék városainak fejlődéséhez kevésbé 
járultak hozzá, /pl. Csíkszeredában 1911-ben csak egy jelentéktelen fűrésztelep működött 
20 alkalmazottal/ stb.
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A kiegyensúlyozatlan fenyő-fürészipamak kedvező hatásai után kutatva, a kivándorlás 
mérséklésére gyakorolt pozitív befolyását kell megemlítenünk.

50. ábra

A kutatott terület és Brassó, valamint Beszterce-Naszód megyék iparvállalatainál dol
gozó munkások száma 1913-ban.
- Feltűnő a faipar /erdő és fűrészipar/ uralkodó helyzete Brassó megye kivételével.
- Csík megyében döntően csak faipar /erdő és fűrészipar! volt
- Jellemző Udvarhely megye lemaradása a többi iparilag gyengén fejlett megyékhez 
hasonlítva is. IA Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete, Bp. 1937.!

13.8. Gyújtogatás végez több fűrészteleppel

1903-ban a csíkszentkirályi erdőben a Friedlender-féle fűrésztelep leég, 1904-ben pedig 
Csíkszentimrén a Báck és Spitzer cég "deszkagyára'' jut hasonló sorsra /Nagy B„ 1980.
102., 103./. Mindkét telep másodszor is a tűzvész martaléka lesz, az előbbi 1909-ben, az 
utóbbi 1907-ben. Hasonlóan gyújtogatás következtében ég le 1908 januárjában a kászon- 
jakabfalvi “nagy fűrésztelep" is. Az "Unió" erdőipari részvénytársaság gyimesközéploki 
gyára pedig 1910-ben és 1915-ben ég le. Mindezek "a jogfosztás és a kizsákmányolás” 
elleni harc egyik formájaként történtek, melyet a nép folytatott a jogos érdekeiket sértő 
fűrésztelep- és faanyagraktál' tulajdonosok ellen.

A tűzvész más formája volt az, mely a felhagyott fűrésztelepekkel végzett. Ekkor a 
biztosítási díj megszerzése érdekében, maguk a tulajdonosok okoztak az erdőben lévő 
gyárak beszüntetése előtt tüzeket.
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