
15. MIÉRT NEM FEJLŐDÖTT KI A KUTATOTT
TERÜLETEN A KÉSZTERMÉKET 

ELŐÁLLÍTÓ GYÁRI FAIPAR ?

15.1. A Székelyföld váltakozó arculata /—>53-56. ábrák/

53. ábra
A székely székek területi kiterjedése között nagy eltéré
sek voltak. IKőváry L., 1847.1
1 osztrák mérföld = 10.000 kát.hold = 57,54, négyzetki
lométer; 1 postaméiföld = 7.5859 km

54. ábra

1901-ben az Erdélyrészi 
Kárpát-Egyesület közéleti 
személyiségekhez, hivatal- 
vezetőkhöz fordult az ese
dékes székely kongresszus 
ügyében. A megkeresésekre 
olyan vezető egyéniségek is 
válaszoltak, mint Potsa Jó
zsef, H árom szék m egye  
nagytekintélyű főispánja.
Leveléből idézzük az alábbi 
sorokat, kezdeti eligazítás
ként annak a szövevényes 
helyzetnek a megismerésé
hez, melyben az önerőre tá
maszkodó, első világháború 
előtti székelyföldi iparosítás 
került; “A székely  föld  
egyes részei nemcsak föld
rajzilag, hanem etnográfiailag és törté
neti fejlődés szerint is továbbá értelmi 
fejlettség stb. tekintetében is annyira 
különállók, annyira nem egységesek, 
hogy azokat egy kalap alá húzni, egy 
általános rendszerrel boldogítani lehe
tetlenség. A mi Háromszéken jó, az 
Csíkban, Udvarhelyen esetleg rossz és 
így tovább. A székelxséget helyileg kell 
orvosolni [ .. .] "/Erdély, 1901. 78./.

Az egyenlőtlen fejlődést bizonyító 
adatok is gondolatébresztőek. Az 
1786. évi népszámlálás szerint Udvar
helyszék lakossága- Bardócfiúszék 
nélkül -52. 529 volt, miből 185 meste
rember. Felvetődik a kérdés, hogy mi 
a magyarázata annak, hogy a határőr
katonáskodás terheitől mentes Udvar
helyszékben /hol 1593-tól r. kát. és 
1670-től református középiskola mű
ködött/, mely a szomszédos Segesvár 
közelségében is élt, csak 0,4% volt az 
iparosok aránya az összlakossághoz

Székelyföldre jellemző a kevés és a kis létszá
mú város ./Kozma F., 1879./1870-ben Székely
föld összlakosságának alig 10%-a lakott 
“városban”
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55. ábra
A népsűrűség az 1870.évi népszámlálás 
alapján /Népszámlálás 1870.1 a székely 
székekben.
Megjegyzés.- A: Aranyosszék. Cs: Csík
szék. H: Háromszék. M: Marosszék. U: 
Udvarhelyszék. Szf: Székelyföld.
-A rövidítések alatt levő számok a szék 
községeinek a számát jelentik.- Csík
szék kivételével jellemző volt a kislétszá- 
mú és kis területtel bíró székely falu.
/Ez erdészeti igazgatási szempontból is 
terhes volt./ b.A székely székek községei
nek és városainak átlagos területe Ibal

oldali/ és átlagos lélekszám /jobb oldali 
ordinátal 1870-ben. /Kozma F., 1879.1
Megjegyzés:

A : Aranyosszék,
Cs: Csíkszék.
H : Háromszék,
M : Marosszék,
U : Udvarhely szék,
Szf: Székelyföld
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1. ARANYOS SZÉK ___ 6,49 15,56 44

2. CSIKSZEK .1,59 ____10,32

CSÍKSZEREDA (2 ) 7,63 49.21 4

c s ík s z é k  ÖSSZESEN J,60 ____ 10,80 137

3 HÁROMSZÉK 2,49 2232 155

BERECK 1,15 15,53 7

ILYE FALVA 3,54 47,34 2

i i i
KEZDI VÁSÁRHELY (13) 24,68 49.31 15

SEPSISZENTGYÖRGY (5 ) 12,98 42,84 16

HÁROMSZÉK ÖSSZESEN 3,79 24,88 195

4. MAROSSZÉK 1,08 19,15 185

MAROSVÁSÁRHELY (20) 12,56 50,73 68

m a r o s s z e k  ö s s z e s e n 3,90 23,66 251

i 0,97 25.67 144
5. UDVARHELYSZEK

o l Á h f a lu 1,74 19,14 5

SZÉKELYUDWRHELY (13) 12,59 48 84 23

UDVARHELYSZEK ÖSSZESEN 1,91 26,49 172

BRASSÓ VOÉK ÉS VÁROS 8,58 42,84 224

BESZTERCE VIDÉK ÉS VÁROS 6,05 39,82 93

SZÉKELYFÖLD 3,04 20,2 8 799

ERDÉLY 3,00

i i i

16,36 

i i i

3938  

i i i

Q % b % C
iparosok írni-olvasni tudók tani tok
aránya arárya szám a

56. ábra

a- Az ipart folytatók /önálló vállalkozók, munkások, hivatalnokok! százalékos 
aránya az összlakossághoz viszonyítva 1870-ben.
b- A 6 éves koron felü li lakosság közül írni-olvasni tudók százalékban kifejezve 
1870-ben.
c- A tanítók száma. A közölt adatokból kitűnik az iparosodás és az írni-olvasni 
tudás közötti összefüggés.

viszonyítva, messze elmaradva az erdélyi 1,6%-os átlaghoz képest ? /Thirring G., 
1938. 137./

Erdészeti- és faipartörténeti áttekintésünk vizsgálódási körén belül maradva, válaszunk 
csak arra korlátozódik, hogy az okok között ne keressük a szék 40%-os /viszonylag magas/ 
erdősültségét /Kozma F., 1879. 140-150./. Ellenkezőleg, az erdő nyújtotta nyersanyag, a 
tutajozható Nagy-Küküllő, a szász felvevőképes piacok közelsége olyan kedvező feltételt
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jelentettek; melyek révén erőteljes kisiparosságnak - és ennek keretében fejlett faáruterme
lésnek- kellett volna létrejönnie. /Egy korábbi, 1750-ből származó adóügyi összeírás 
Udvarhelyszék gazdasági életébe enged bepillantani. Az iparjövedelem 3271 frt volt, és 
pedig mészből 252 frt, zsindelyből 849 frt stb. /uo. 467.//

Udvarhely megyében a faipart főfoglalkozásként űzők aránya később is alacsony volt: 
1890-ben 0,30 - 0,40%-ot tett ki /Bözödi Gy., 1938. 108./, míg 1910-ben 0,68 %-ot. /Ami 
azt jelenti, hogy a megyébenn csak 847 személy foglalkozott iparszerüleg faiparral./

Példaként egy szék, majd megye faiparának fejletlenségét említettük. Folytathatnánk 
más sajátos bajok ismertetését is, hiszen az erdő és ember viszonya székenként különbö
zően alakult /—9. fejezet/, és ez nagyban befolyásolta a faipar kialakulását is. Áttekinté
sükre -az ismétlések elkerülése végett- az alábbi alfejezetekben kerül sor.

15.2. Az iparosítás akadályai

Azoknak a tényezőknek a fontossági és időrendi sorrendben való bemutatása, melyek 
végül is együttesen okai voltak annak, hogy az első világháborúig sem fejlődött ki a 
székelyföldi készterméket előállító gyári faipar, sokrétű rendkívül alapos és tárgyilagos 
kutatást igényel. E témával kapcsolatos írásban rögzített vázlatos följegyzéseink, a teljes
ségre való törekvés nélkül -az említett sorrend mellőzésével - igyekszik hűséges helyzet
képet nyújtani, mindenben az egykori fonásokra hivatkozva. Az olvasó aztán, eddigi 
ismereteire támaszkodva és a közölt jegyzetek figyelembevételével, maga döntheti el, hogy 
végül is a sok ok közül melyek lehettek a leginkább sorsdöntők.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt is, hogy a gyári faipari készárú termelésének az 
elvártnál jóval kisebb jelentkezésének, nem teljes hiányának okait vizsgáljuk, hiszen az 
időszak végén a kutatott területen létezett 4 bútorkészítő ipartelep  /Mkikj. 1913. 1-17./ 
/— Ami megvalósult c. alfejezetet/

15.2.1. Szellemi elvándorlás

Az 1848 előtti időszakra jellemző háromszéki állapotokat, a szemtanú, Ujfalvy Sándor; 
első vadászati szakírónk e sorokban vázolta: “Temérdek a száma a háromszéki tanuló 
gyermekeknek. Volt idő, midőn egyedül Csemátonból 60 gyermek tanult Enyeden és 
Udvarhelyt. De a tanulók közül Háromszékre csak azok térnek haza lakás végett, kik ott 
papok lehetnek. [...]  Ebből következik, hogy Háromszéken magasabb mlveltségű ember 
valódi ritkaság." /Ujfalvy S., 1941. 310./

Javult-e később a helyzet? Kialakult-e a faipari késztermékek gyári termelésében jártas, 
kellő közgazdasági ismeretekkel rendelkező, a szülőföld érdekeit szolgálni képes szakem
bercsoport? Az 1902. évi Székely Kongresszuson, a faipart képviselő kiküldöttek álláspont
ját mérlegelve, az a véleményünk, hogy a gyáripari termelésben szakképzett faipari 
szakemberek hiánya lehetett döntő annak az álláspontnál: a kialakításában, hogy "az 
asztalosipar nem gyárilag fejlesztendő, hanem kisipari úton’' /SzK. 1902. 148./ /A faipar 
előadója Siklódy István faipari szaktanár volt./

El kell ismernünk azt is, hogy a középfokú szakképzés “A barassói állami közép 
faipariskolá"-ban nem volt eredményes. Tíz év alatt -1885 és 1894 között- csak 27 tanuló 
nyert végbizonyítványt, kik közül 1895-ben faipari beosztásban 14-en működtek, ezek 
közül is 9-en az államvasutak kocsigyárában. /Értesítő Brassó, 1894/95./
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15.2.2. Az ipar iránti kellő rokonszenv hiánya

A Kolozsvár 1887. okt. 1-jei számában olvashatjuk: “[. . .] Vajon [. . .] az asztalos 
munkássága nem jár-e legalább is annyi szellemi tevékenységgel, mint azon alárendelt 
hivatalnoké, a ki naphosszat [...] másol. Társadalmunk, úgy látszik, azt tartja, hogy: «nem». 
És ezen az álláspontján később sem akar változtatni."

"A székely társadalom még ma sem rokonszenvez kellően az iparral”, panaszolja a 
Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara az 1907. évre szóló Jelentés -ében /Mkikj,
1907. 14./ Hogy miért? Arra is választ ad a jelentés: “Aki otthon nehány holdacska földjén, 
vagy hivatala után élni tudott, lenézte a jövő-menő mesterembereket és mesterlegényeket. 
Ezek pedig azt látva, hogy idehaza nem becsülik annyira, mint az idegenben, meghason- 
lásba jöttek szülőföldjükkel. Innen van, hogy a székely ipar természetes úton nem fejlőd
hetett arra a fokra, amire a született hajlam és a rendelkezésre álló ipari anyag-bőség a 
Székelyföldet predesztinálta." /uo. 14./

Erről a korszakiól írta itj. Csiszár Lajos építőmester Marosvásárhelyen, 1913-ban 
megjelent füzetében: “Még mindig a hosszú bankettek szalmalángja mellett remélünk 
lelkesen káprázatos víziókat [. . .] Az emberi értelem előlátása helyett még mindig a 
gondviseléstől s a véletlentől várunk. Nagy, hosszú idők telnek el tétlenül [...] Legyen vége 
a jogásztermelésnek [...]. "

Nagy a mérnökhiány, olvashatjuk Csiszár írásában. De a vonzó a szolgabírói pálya, arra 
tódul az ifjúság. Miért? Mer mindenhol a jogászok uralták a közéletet, a vezetők belőlük 
kerültek ki. /A két világháború között sem változott meg az erdélyi magyarságnak a 
fentiekben vázolt szemlélete. Az 1933/34. tanévben például, az összes magyar egyetemi és 
főiskolai hallgatók közül, azaz 1181-ből, 533 joghallgató volt és csak 30, azaz 2,5%, 
műegyetemi hallgató. ASR, 1935si 1936. 146./

László Gyula iparkamarai titkárnak egy korábbi írása szintén a felvetett gondolathoz 
csatlakozik: “Egy másik hibája az [székely] iparosnak, hogy fiából, ha csak módja van 
hozzá, tudományos embert nevel, s leányát, ha számba vehető hozományt adhat vele, úri 
emberhez adja. Innen ered aztán az a körülmény, hogy ha valaki egy életkoron keresztül 
küzdve virágzó üzletet teremtett, hagyományképpen továbbfejlesztés végett nincs kire 
hagyni, s a legtöbb esetben megsemmisül az ilyen vagyon. Ezért szegény az ipar, s ezért 
nincs a Székelyföldön n a g y ip a r o s /László Gyula. SzEKN, 1890. 73./

15.2.3. A pénzintézetek helytelen politikája

A kutatott terület első pénzintézete, a Marosvásárhelyi Takarékpénztár r. t. 1869-ben 
alakult. Számuk rohamosan terjedt, különösképpen az erdő- és fűrészipar kifejlődésével, 
mikor ennek gyümölcseként nem stabil gyáripari létesítmények /papírgyár, bútorüzemek 
stb./, hanem pénzintézetek létesültek. Mindez azonban nem zárta ki, hogy a Székelyföld 
egyes városai /Sepsiszentgyörgy, Sjzékelyudvarhely, Csíkszereda/ a hiteltőke szempontjá
ból ne legyenek Erdély leggyengébben fejlett megyeszékhelyei.

A pénzintézetek nélkül nem létezhetett hitelnyújtási lehetőség, e nélkül pedig az iparo- 
dodás-iparosítás nem volt elképzelhető. Ezért szükség volt rájuk, de csak azokra, melyek a 
nyersanyagot helyben késztermékké feldolgozó vállalkozások létesítését elősegítették. Az 
olyan bankokra, takarékpénztárakra és hitelszövetkezetekre, melyek magukévá tették O r
bán Balázs kérlelő gondolatát: “[...] valójában Csík munkakész, tömör s szapora népessé
gével arra lenne hivatva, hogy egy gyártartornánynyá alakuljon át. Sehol bizonynyal 
ilyszerű vállalatok jobban és czélszerübben elhelyezve nem lehetnének, mint itten, csak 
hogy fájdalom, ha megvan is a székelyben az ügyesség, vállalkozó szellem [...], hiányzik 
az anyagi tehetség [ ...]” /Orbán B., 1869. II. 37./.
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Sajnos azonban az itteni bankok hitelpolitikája más volt. A minél nagyobb profil 
bitosítása érdekében és az ipari létesítményekkkel járó kockázat elkerülése végett, kölcsö
nök nyújtására rendezkedtek be, hozzászoktatva a népet a könnyen szerezhető rövidlejáratú 
hitelekhez, mi által “farkast engedtek a házba”. Ezzel kapcsolatosan pedig idéznünk kell 
Kl ippel Móric véleményét is, kit gyergyószentmiklósi erdőgondnok korában, 1901-ben az 
Erdélyi Kárpát Egyesület, az esedékes Székely Kongresszus ügyében szintén megkeresett. 
“ Legközvetlenebb baja a székelységnek -olvashatjuk az Erdély c. folyóirat 1901. évfolya
mában- nem annyira az olcsó, mint a könnyű hitel. Az erősen megszaporodott pénzintézetek 
könnyen adnák pénzt, de drágán, s ha a törlesztés elmarad, nemsokára szól az árverés 
hangja.” /82./

Endes Miklós Csík-Gyergyó-Kászon székek /Csík megye/ földjének és népének törté
nete 1918-ig c. alapvető munkájában szintén kitért az itteni pénzintézetek káros tevékeny
ségére. “Az 1911. évben [ . . . ]  a nyereség, 8 millió alaptőke mellett 1.127.728 korona volt, 
ami 63,7 %-os nyereségnek felelt meg [...]'" /Endes M„ 1938.479./.

Valóság, hogy az ipar 63,7 %-os nyereséget nem bitosított volna. Természetesen ez is 
magyarázata annak, hogy a bankok az erdőeladásokból származó tőkéjüket miért nem 
fektették ipari létesíményekbe, melyre annál is inkább szükség lett volna, mert az állami 
ipartámogatás viszonylag csekély volt /—>gépsegélyek/, és a faiparra kevésbé is vonatko
zott. /1900 és 1914 között, a gyáripar országosan összesen 47 millió korona állami 
szubvenciót kapott, mely csak 5,9 %-a volt az iparvállalatokba fektetett összes tőkének. A 
szubvenciót pedig elsősorban a textil-, vas- és gépipar kapta. — Berend-Szuhay, 1975.96./ 
/57. ábra/

15.2.4. Egységes osztrák birodalmi vámrend
szer, importált kész bútorok

1850-ben a Habsburg-birodalom gazdasági 
egységének megteremtésével megszűntek az 
egyes országrészek közötti vámhatárok 
/Etört, 1964.11.155./Lehetővé vált az osztrák 
tartományok áruinak vámmentes beáramlása 
Erdély területére, melynek az osztrák császá
ri kormány alárendelt gazdasági szerepet jut- 
tatott: az ausztria i iparnak o lcsó  
nyersanyaggal való ellátása/pl. eleinte tutaj
fa, majd fűrészáru/ és felvevőpiacot biztosí
tani áruinak eladására /pl. a bútornak/. Az 
osztrák és a monarchia által privilegizált tar
tományok iparának behatolását a kutatott te
rületre a vasutak tették lehetővé. 1894-ben pl. 
Marosvásárhelyre 1190 q bútor érkezett, és 
elszállítottak szintén vasúton, 661 mázsát 
/Mkikj, 1895. 245./.

“Készítményeink nem képesek kiállani az 
Autsztriából vámmentesen beözönlő selejtes, 
de épp oly olcsó iparcikkek versenyét", pana
szolja a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és 
Iparkamara 1906. évre szóló jelentése. És ez 
vonatkozott elsősorban a bútorra, melyet

Az iparfejlesztésére fordított állami se
gélyek 1881-1914 között, hat keleti me
gyében. Négy megyében az egy főre 
eső korona-összeg az egy koronát nem 
érte el, míg Brassó megyében 5-7 koro
na között volt. lEdvi Illés Aladár és Ha
lász Albert: Magyarország a háború 
előtt és után 1920,1916.c. munkája 
nyomán.1
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nagy választékban és részletfizetésre árultak. Ezt a versenyt a helyi bútoripar nehezen viselte 
el, és mindvégig sérelmezte. Némi javulást az jelentett, hogy egyes bútorkereskedők bútort 
kezdtek gyártani /pl. Székely és Réthy Marosvásárhelyen/, miáltal munkaalkalmat létesí
tettek.

15.2.5. Vasúttalanság, helytelen vasútpolitika. A szövetkezeti eszme népszerűtlensége 
/—>10. fejezet/

A közös szövetkezeti áru- és anyagraktárak, továbbá gépműhelyek létesítésével, a 
bútorkészítő kisipar nagyobb egységekbe tömörülve felvehette volna a versenyt az üzletek
be hozott kész bútort árusító kereskedőkkel, a vidéket is elárasztó házaló ügynökökkel. 
Sajnos, szövetkezeti gondolat terjesztői nem számoltak az asztalosok széles rétegének 
nincstelenségével és a kenyéririgységgeL  azzal, hogy “a valamennyire tehetősebb iparos 
nem szövetkezik azzal, akinek semmi vagyona nincs” /Mkikj, 1905. 64./. Ez volt a 
magyarázata annak, hogy végül is, a kutatott területen a vizsgált korszakban jelentős faipari 
szövetkezet nem alakult ki. /Ezzel szemben az Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon 
-Oradea, 1929. -, megemlíti az 1905-ben létesült “Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövetke
zetiét és az “Első Asztalosszövetkezet Bistrita”-t, 1910 alapítási évvel./

1907-ben a szászrégeni "fehér" kádárok, vagyis fenyőből dolgozó faedény készítők, 
termelő szövetkezetei alakítottak s a görgényi kincstári erdőből előnyös árban egy erdőrészt 
vásároltak meg, melynek fáját ők maguk vágták ki. Ezzel jó anyagban is válogathattak. 
/Mkikj, 1908.49./. A jó úton később sem álltak meg. Fokozták a termelést, és 1908-ban már 
munkagépeket is alkalmaztak.

Felmerül a kérdés, hogy a székely városok kádárjai miért nem követték a régeniek jó 
példáját. A választ a kamarai Jelentés a tőkehiánnyal magyarázza, amihez még azt is 
hozzátehetjük, hogy bizonyara hiányoztak az olyan jó vezetők is, mint Heiter G yörgy, ki a 
30 taggal dolgozó “lágyfa kádáriparos szövetkezethet össze tudta fogni. /Thirring G., 1912. 
307./

15.2.6. Ipartestületek jelentéktelen szerepe

Az ipartestületeket az 1884. 17. te. , a második ipartörvény hozta létre, melyeknek 
feladata lett volna az iparágon belül a rendet és egyetértést fenntartani, az iparhatóságok 
munkájának támogatása, az iparág érdekeinek előmozdítása stb. Szerepüket a kutatott 
területen nem tölthették be, mert Marosvásárhelyt, Szászrégenben, Székelyudvarhelyt, 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyt meg sem alakultak/Mkikj, 1912.53./. Amaradiság, 
az egykori “vargákra” jellemző észjárás okozta ezt az áldatlan állapotot, mely szintén 
hozzájárult az ipar- és ennek keretében a készterméket gyártó faipar- elmaradottságához.

15.2.7. Iparfejlesztő bizottságok tehetetlensége

A székely megyékben az iparfejlesztő bizottságok 1892- és 1893-ban alakultak meg. 
Nem sikerült ellensúlyozniuk a helytelen vasútpolitikából és hitelrendszerből adódó káros 
következményeket. Ennek betudhatóan is, pl. Háromszék megyében az évszázad végén az 
önálló iparosság aránya csak 3,8% volt, míg az országos átlagban az önálló iparosság az 
összes lakosságnak 5,21%-át képezte. /Hszék Ekv, 1899. 170./ Maradt a “fűrészgyárak”, 
az “őserdők réme, szörnyetege” /Erdély, 1902. 21./ egyeduralma.

15.2.8. Más tényezők

A XIX. század 80-as éveiben a készterméket előállító gyári faipar fejletlenségének oka 
lehetett “a rögtönös átmenet a régi czéhrendszerről a korlátlan iparra ’ is /Ellenzék, 1883. 
1.9./. Mindvégig a támogatás hiánya a külkereskedelemben is bénitólag hatott. /Pl. az 1886
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és 1891 közötti vámháború Romániával, mely a székelyföldi kisipart sújtotta, melynek 
következtében Kézdivásárhely lakossága 1880 és 1890 között 5183-ról 4689-re apadt. 
/Erdélyi Hiradó, 1891. jan. 29.//
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58. ábra
A bányászati, ipari és forgalmi foglalkozású népesség megoszlása 1890-ben a “törté
nelmi” Erdély 15 megyéjében / a járási átlag alapján! IBerend-Szuhay, 1975.116.1

15.3. Ami megvalósult

15.3.1. Mestitz Mihály marosvásárhelyi bútor- és épületasztalos gyára

Székelyföld első és egyetlen bútorgyára 1869-ben alakult /Székely Naptár, 1903./, 
amelyet a marosvásárhelyi “Társas Czégjegyzék"-be először 1876. júl. 18-án 7965. számon 
jegyeztek be.

Hirdetései tájékoztatnak arról, hogy a görgényi vadászkastély berendezésére bútort 
szállított /Erdélyi Hiradó, 1890. júl. 9./; elnyerte a “cs. és kir. udvari szállító” címet; 
Kolozsvárt is volt kirendeltsége, stb. Egy időszakban fűrésztelepe is volt, hol épületfát, 
deszkát, lécet, zsindely, tölgyparkettet árult /Marosvásárhely Társadalmi közigazgatási és 
szépirodalmi folyóirat, 1911.1. évf. 10-11. sz./.

“ [...]  nem másod forrásból veszem készleteimet, hanem saját műhelyemben készítettem” 
olvahatjuk egy 1891-ben megjelent hirdetésében /ESzNaptár, 1891./. Munkaalkalmat biz
tosított, szakmára nevelte az asztalosipart elsajátítani akarókat. Ezért is erről a cégről.
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melyet az 1900. évben a párizsi kiállításon kitün
tettek, csak elismeréssel emlékezhetünk meg.
Felvette a versenyt a “különböző előkelő bécsi 
gyárakból [. . .] minden igényeket kielégítő” ol
csó bútort hirdető kereskedőkkel.

15.3.2. Mónus Márton faipari-gyára Marosvásár
helyen/Mkikj, 1906. 15./

Egyike azon 5 faiparos közül, aki 1906-ban, a 
kamara területén gépsegélyhez jutott, mely állt: 
egy körfűrészből, egy szalagfűrészből, egy kefe- 
fa-gyalugépből és egy botesztergából /uo. 15./.

Mónus Márton üzemét az 1906. évi hivatalos 
statisztika talpkéreg és faárugyárként tartotta 
nyilván/Mogy, 1906.410./. 1911-ben Farkas és 
Mónus néven, 35 alkalmazottal mint faárugyár 
szerepelt /Thirring G ., 1912. 307./, a “Marosvá
sárhelyi Almanach” 1912. pedig “Monus és Far
kas gőzfűrész, asztalos és faárugyár, Híd u. 7.” 
név alatt vette jegyzékbe.

15.3.3 Székely és Réthy bútorgyár,
Marosvásárhely

1907-ben alakult közkereseti társaság. Alapí
tói Székely Fülöp és Réthy Ernő bútorkereskedők 
voltak. /Társas Czég-jegyzék 5. 349. lap 259/1. 
fsz./ A vállalkozás első éveiben főleg bútorkeres
kedelemmel foglalkozott, amint erről a kamarai 
jelentés értesít: “Ugyancsak a bútor fejlesztés 
terén működik sikerrel a Székely és Réti maros
vásárhelyi cég [. . .] A bútorok jó  részét sajnos, 
még idegenből hozatja [ .. .  ]” /Mkikj, 1910. 67./

Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon, Oradea, 1929. adatai szerint az 1907-ben 
alakult vállalat családi részvénytársaság lett. /Az átalakulás a “Társas Czég-jegyzék” 
szerint 1917-ben történt./ Az idézett lexikon szerint a cég 125.000 korona tőkével létesült.

15.3.4. Sólyom Gyula baróti cipőfaszeg-gyára

Állami gépadományból részesült, mely a következőkből állt: “2 drb G. K. S. körfűrész,
4 drb A. S. G. hegyző gép, 4 drb A. S. T. hasítógép, 1 drb A. A. göcsfuró, 2 drb fehérítő 
készülék, 1 drb lapító gyalugép, 1 drb tárcsavágó fűrész-gép, 4 drb hegyző-gép, 1 drb kettős 
hasító gép, 3 drb gőzszárító berendezés, 1 drb fényező-gép, 1 készlet osztályozó szita, 1 
drb tisztító készülék”, összesen 26 gép és berendezés /Mkikj, 1903. 26./.

Az 1899-ben adományozott géppark és a jószándék, hogy a kutatott területen egy 
második készterméket előállító faipari gyár is létesüljön, sajnos nem volt elégséges. A 
korszerű gépekkel felszerelt vállalkozás nem virágzott, nem muatatott ösztönző példát más 
hasonló próbálkozásoknak. Az alábbi sorok erről tanúskodnak: “[.. .] a gyár még mindig 
küzd a kezdet nehézségeivel. Az amerikai termelés versenye súlyosan nyomja a kezdő 
vállalatot. Ezzel szemben védekezni annak idején a behozatali vám fölemelésével kellene 
[...]” /Mkikj, 1907/47./.

59. ábra

Iparral főfoglalkozásként fog la lko
zók aránya 1910-ben. IA M.Szt. 
Korona Országainak 1910.évi nép- 
számlálása. A népesség fog la lkozá
sa és a nagyipari vállalatok 
községenként. Bp.1913.1
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A kis faipari vállalkozás a kért védelmet nem kapta meg. 1911-ben munkásainak a 
számát kénytelen volt csökkenteni, mert “versenyképes” -de drágább- áruját a kereskedők 
mellőzték/Mkikj, 1911. 59./.

15.3.5. A parajdi gyufagyár

1858-ban Hafner alapította, melyet később a Reiter testvérek vettek át/Téglás G ., 1874./. 
Az ipartelepről Téglás Gábor 1874-ben a Fővárosi Lapok hasábjain részletes tudósítást írt, 
melyből kiemeljük az alábbi mondatot: “[. . .] egy helyiségben hat-tíz éves gyermekek 
gyakorolják magukat”. Árnyalt megfogalmazása a kapitalista kizsákmányolásnak, két 
évvel az 1872. 8. te. -az ipartörvény- megjelenése után, melyhez a tudósítás szerzőjének 
nem volt semmi mondanivalója.

A korszerű gépekkel felszerelt, rossz munkakörülményekkel dolgozó, tűzveszélyes gyár 
1874-ben húsz-huszonöt millió csomag gyufát termelt, munkaalkalmat biztosítva 60-80 
felnőtt dolgozónak, miközben azáltal, hogy évente 2400-3200 űrköbméter hasábfát vett az 
“Ősi Marosszék nemes székely birtokosság”-tól, hozzájárult e közbirtok fenntartásához is.

A gyár emléke Parajdon még ma is él. “Fehérfoszforos gyufát gyártottak itt, nem a 
vörösfoszforos svéd gyufát. Ez meggyűlt a székely «harisnyá»-ján végighúzva", adta 
tovább a gyermekkorában hallottakat Márton Zoltán. “Kisgyerekek voltunk, amikor Reiter 
elment Kolozsvárra", emlékezett vissza 1977-ben gyermekkorára a 90. évén túl levő 
Zsombori Kálmán. /Sz. gy./

Reiter egykori parajdi gyufagyára bebizonyította: lehetséges volt a Székelyföldön is 
életképes fa ipari vállalkozást létesíteni, mert a székely alkalmas gyári munkára is; Becze 
Antal csíki alispán tétele, melyet ő “igaz szólásnak’' nevezett, és lényege “hogy az [ipari 
munka] nem egyez meg a székelység felfogásával, véralkatával" /Erdély, 1901. 80./, téves 
és rendkívül káros volt. Elévületlen érdeme a gyárnak az a nyereség is, amit a termé
szetvédelem, az erdő megbecsülésének gondolata Jékely Lajos gyufagyári tisztviselő 
fiának, Á prily Lajosnak költészete által kapott.

Parajdon eltöltött gyermekévek “Áprily Lajosnak egész életére megtermékenyítették a 
lelkét”, írja Vita Zsigmondi a költő méltatója Aprily Lajos c. kötetében /1972. 14./. A közel 
40 évig Parajdon működő gyufagyárnak köszönhetően, Áprily Lajos a nagyobbrészt alföldi, 
domb vidéki magyar költészetbe első ízben hozta be, művészetileg megelevenített világí
tásban a hegyek, az erdő világát, mellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett az erdészek 
munkájának népszerűsítésében. /Pl. “Ha fűz lehetnél, barkás fűz-liget, / lelkem, hogy 
zsongnál. Hogy zsongnál. "Sorok a “Fűzafa-zsongás" -Áprily L., 1973. 208. - c. versből, 
melynek olvasása a sokáig méltatlanul becsmérelt fűzet és annak művelőjét a költészet, a 
megértés világába hozza./

Napjainkban mind többen hivatkozunk az erdő nyújtotta immateriális javak fontosságára. 
Erre utalnak Áprily  Halálpatak c. versének sorai is: “Egyszer hegy lakói voltunk, /vizek 
mellett kóboroltunk, /megpihentünk öreg fánál, /kicsi Halál-patakánál. /Megpihentünk, 
málnát ettünk, / fényes volt az ég felettünk. / Azt a völgyet megszerettem, / mellé kunyhót 
építettem, / városoktól megfutottam, / ott a lelkem gyógyítottam.” /Áprily L., 1973. 181./

15.3.6. Első erdélyi gyermekjáték- és fadíszműáru gyár, Marosvásárhely

1889-ben, 12 munkással nyílt meg. Az 1892. évre vonatkozó kamarai jelentés a gyárat 
mint “kivivő czég”-et említi.

A vállalkozás elsősorban munkaalkalmat jelentett. A belföldi keresletet csak igen kis 
mérétékben tudta kielégíteni. Az “Emlékirat az iparfejlesztésről" c. kereskedelmi minisz
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tériumi kiadvány szerint 1904-ben a hazai gyáripari termelés a fából készült gyermekjáté
kokat illetően a belföldi fogyasztásnak csak 3,9%-t fedezte.

Termékei a falu gyermekeihez csak igen kivételes esetekben jutottak el. Mindez termé
szetesen nem jelentette azt, hogy az ottani gyermekek nem játszottak, mert Sütő András 
szavaival élve: “Ahol mindig hiányzott egy garas, kárpótlásul ott volt a természet összes 
anyagával: fű, fa, virág egy kis fantáziával és kézügyességgel játékká alakítható volt [ ...]” 
/Sütő A., 1980. 167./

15.3.7. A marosvásárhelyi közműhely

Üzembehelyézésétől a kamarai Jelentés /Mkikj, 1908.47./ sokat várt: olcsóbb termelés 
és tömeges kereskedelmi árut.

Végül is csak 1910-ben helyezték működésbe. Ha megkésve is, de hasznos ipartámogató 
létesítménynek bizonyult. Különösen a faipari gépek kihasználása volt jó /Mkikj, 1912. 
82./. A jó példa azonban a Székelyföld más városaiban nem hatott oda, hogy ott is 
közműhelyek létesüljenek, pedig “az iparosság mindenütt vágyott kisebb közműhelyekre”, 
olvashatjuk a marosvásárhelyi kerületi iparfelügyelőnek, közvetlenül az első világháború 
előtti jelentésében/Iparf. tev. 1913. 508./.

15.3.8. Székelyföldi Iparmúzeum

1886-ban nyílt meg. A 290 kiállított tárgy közül 50 a faipart, a gyermekjátékipart pedig 
5 tárgy képviselte/SzN, 1886. jún. 29./.

László Gyula, a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamarának sokáig csak másod
titkára 1890-ben megjelent beszámolójában a székelyföldi iparmúzeumot az itteni iparosok 
iskolájának tekintette -vagy inkább vélte-, azzal az aggodó kiegészítéssel: “[...] a Székely
- egylet eme nagybecsű alkotásának fontosságát nem tudják iparosaink kellőleg méltányol
ni. " /SzEKN., 1890. 73./

Sajnos, László pesszimizmusa tárgyilagosnak bizonyult. Az iparosságnak a közömbös
sége egyfelől, a kellő szakértelem hiánya másfelől, végül is lassú elsorvadásra  Ítélte a jobb 
sorsra érdemes iparoktatási intézményt. A végről 1907-ben Barabás Endre így számolt be:

“[...] az intézet egyáltalában nem felelt meg hivatásának; gyűjteményei rendszertelenek 
és elavultak, ipari czélt egyáltalában nem szolgáltak, úgyhogy fentartása az eddigi módon 
teljesen czéltalan. Ezt az intézetet most a kereskedelmi kormány veszi át a Székely-Egy
lettől 21. 000 K-ért és a marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskolával kapcsolatba 
hozta s így teljesen az iparfejlesztés szolgálatában fog állani. ” /Barabás E., 1907. 100./

Törhetünk-e pálcát a múzeum egykori irányítói felett anélkül, hogy visszatérnénk László  
Gyula 1890-ben megjelent soraihoz? Nem, mert azoknak a gondolkodásmódját akikért 
létesült az intézet, ismernünk kell ahhoz, hogy az újabb kudarc valódi okát megtudjuk:

“Műhelyéhez a legtöbbje a székely iparosok közül csak addig hű, míg mindennapi 
kenyerét megszerezheti, de ha ismét szorgalma és igyekezete által többet is szerezhet, már 
szántóföldet, szőllőt, dinnyést vásárol, szekeret és lovat vesz s gazdálkodik , a mihez 
kevésbbé ért. E mellett: aztán elhanyagolja üzletét, másodrendű foglalkozássá degradálva 
azt, idejét és tehetségét kevésbbé háládatos dolgokra fecsérlik /io./
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15.3.9. Iskolák, tanműhelyek /-16. Szakoktatásunk emlékei/

Összegezve a székelység sajátos problémáinak egyikéről, a készterméket előállító gyári 
faipar kifejlődésnek elmaradásáról leírtakat, megállapíthatjuk, hogy a bajok forrása a 
kisiparosság, a nép konzervatizmusában, az iparfejlesztésre hivatott állami, társadalmi, 
pénzintézeti szervek hozzá nem értésében , az önzetlen magatartás hiányában keresendő. 
Az állami gépsegélyek által nyújtotta előny is kevésnek bizonyult. /->Baróti cipőfaszeg- 
gyár és 14. Asztalosokról/ Mindezeknek betudhatóan a közbirtokosságokból kiszorult 
szegénységet a gyengén fejlődött /alig létező/ készárut előállító gyári faipar nem tudta 
befogadni, a népfeleslegnek pedig a kivándorlásban kellett menedéket keresnie.

A Székelyföld gazdasági életében, a készterméket gyártó gyári faiparnak kellett volna a 
fűrészipar okozta negatív hatásokat /—>13. Mérlegen a fűrészipar/ ellensúlyoznia. Sajnos 
erre a szintre a faipar nem tudott felemelkedni. S ezáltal az erdős Székelyföldön maga az 
“erdő” sem nyújtotta azt, melyre hivatott lett volna. Az el- és kivándorlás megakadályozá
sáért, a viszonylagos jólét elmaradásáért nem az “erdő” okolható, hanem az őt kezelő, 
hasznosító ember, ki saját érdekében nem élt kellőképpen az erdő nyújtotta lehetőségekkel. 
/—> 11. Az erdő jelentősége a nép életében is/
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