
2 A FA MECHANIKAI MEGMUNKÁLÁSA

Az erdei termékek feldolgozását SCHUBER Alajos 1874-ben írott „Er
dészeti iparüzlettan”-ában két nagy csoportra osztotta. Az elsőbe azok a 
műveletek és termékek tartoztak, amelyek során a fák „megtartják anya
guk jelen minéműségét.” S így mint épület- és szerszámfák használtat
nak fel. A második csoportok képezték azok, ahol a fák „anyaguk átvál- 
toztatik, és jelen szerkezetüket elveszítvén, mint egészen új és külön 
anyagok jutnak használatba.” Ez utóbbival foglalkozik a SCHUBER írá
sában vázolt „erdészeti iparüzlettan”, míg az elsővel a nála nem részle
tezett „erdőhasználattan”

A fafeldolgozás idézett csoportosítását tulajdonképpen száz év múl
va is elfogadjuk, de ma az elsőt mechanikai („erőművi”), míg a másodi
kat kémiai (vegyi) feldolgozásnak mondjuk. SZÉCSI Zsigmond „Erdő- 
használat”-ában a fenti két kategóriát ilyen élesen nem különítette el. 
Helyette a „fafogyasztó iparágakéról írt, s a famegmunkálást ezek alap
ján csoportosította. Őt azért kell idéznünk, mert tőle, illetve könyvéből 
erdésznemzedékek tanulták meg a fafeldolgozás („fafogyasztás”) leg
fontosabb területeit.

A következő, szintén nemzedékeket tanító könyv BEDŐ Albert „Er- 
dőőr”-e. BEDŐ épületfákat, mű- és szerszámfákat, végül pedig tűzifákat 
különített el. Ő tehát a felhasználás területeiből indult ki, nem az „ido- 
mítás” módjából.

Végül megemlítjük TORDAY Ervint, akinek könyvét a XX. század
ban szintén az alsó- és középfokú oktatásban használták. Ő a szerfán be
lül a mechanikai feldolgozási és a kémiai feldolgozási folyamatokat írta 
le. Az első kategóriába a faragott, a hasított és a fűrészelt fát sorolta, míg 
külön foglalkozott az „egészfa”, azaz mechanikailag nem módosított 
fa(törzs) felhasználásával.2

Miként látjuk, a korabeli tárgyalási módok is eltérnek egymástól, s 
akkor még nem is beszéltünk a különböző statisztikai kimutatásokról, 
adatszolgáltatásokról. így kénytelenek vagyunk -  ismét csak a didakti
kai szempontokat szem előtt tartva -  bár mindegyik csoportosítást figye
lembe venni, de mégis egy sajátos tárgyalási sorrendet szerkeszteni. Re
mélhetőleg olvasóink, felhasználóink megelégedésére.
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2.1 Egészfa

„Egészfa alatt -  írja SZÉCSI Zsigmond „Erdőhasználattan”-ában -  azon 
választékokat értjük, melyeknél a törzs eredei méretei többé-kevésbé 
még megvannak, és különösen a vastagság nem igen változott. /.../A  
gömbölyű egész fához számítjuk pl. a kútcöveket, cölöpöket, göröndő- 
ket, a kerékgyártó és mezőgazdasági fákat ...”3 A tárgyalás egyszerűsíté
se miatt mi ebben a kategóriába veszünk minden olyan fát, illetve fater
méket, amely a kör keresztmetszetből legfeljebb kis „idomítással” ter
melhető, netalán ugyanazon felhasználáshoz „gömbölyűfa” és (kissé) 
bárdolt, hasított fa is elfogadható. (Az említett kerékgyártófát viszont 
máshol tárgyaljuk.)

Az erdélyi erdőkből kikerülő faanyag között első helyen kell megem
líteni az árbocfát. ORBÁN Balázs 1869-ben csíkszéki utazása során 
Borszék vidékén látott olyan hatalmas jegenye fenyőket, amelyek -  100- 
200 láb (31,6 -63,2 /!/ m) magasságukkal -  a „legnagyobb sorhajók ár- 
bóczának is oda illenék.”4 Ugyanebben az évben az Országos Erdészeti 
Egyesület kassai (Abaúj-Toma m.) közgyűlésén hangzottak el az aján
lások az árbocfák észak-erdélyi kinyerésére és fekete-tengeri szállításá
ra. Tudjuk, ez a termelés, illetve üzlet valóban be is indult.5

A fenyő mellett, helyett sokkal fontosabb szerepet játszott a tölgy a 
bányafakészítésben. A különböző -  korábbi kötetünkben tárgyalt -  bá
nyavállalatok ezért törekedtek erdők megszerzésére.6 Ugyanezt mond
hatjuk el a vasútvonalak, illetve országutak mellett kiépülő légvezetékek 
oszlopaira. Itt szintén előbb a vasúttársaságok voltak számottevő meg
rendelők, s az anyagbeszerzés akár saját erdeikből is történhetett. Az al
kalmazott fafajok között a XIX. században egyértelműen a tölgy játszot
ta a legnagyobb szerepet. Idővel, a fatelítési eljárások tökéletesedésével, 
továbbá a mind kiterjedtebb villanyhálózat kiépítésével a fenyőfa szere
pe nőtt meg. Ez utóbbi olcsóbb volt, ráadásul a fíírészipari alapanyagok
hoz képest kisebb minőségi követelményeket (például az évgyűrűszer
kezetet vagy az ággöcsöket figyelembe véve) is megelégedett.

A mezőgazdasági szerfát illetően nagyobb szerepük a különböző osz
lopoknak, karóknak volt. Közülük is a szőlőkarónak. Erdély ősi szőlő
termő vidékei közül érdekességként kiemeljük a szászok által lakottakat. 
A szászok ugyanis a szőlőkarókat mindkét végükön kihegyezték, s éven
te váltogatva szúrták földbe. így próbálták késleltetni a fa idő előtti el- 
korhadását, használhatatlanná válását. ORBÁN Balázs Torda környéké



ről írja, hogy a városi kapitányok és tizedesek feladatai közé tartozott: 
őrködjenek azon, hogy a lakosok „más embernek szőlőkaróját ne 
pusztítsák.” Ehhez képest az 1705-1706-ban ott állomásozó (labanc) dán 
katonák kártételei között külön is megemlítették; a szőlőkarókat halom
ra rakták és elégették. A szőlőkaró tehát becses „jószágnak” számított.7

A XIX. század második felében fellépett filoxéravész után a kipusz
tult ültetvények rehabilitálására kormányakció indult, amihez sok millió 
karóra, illetve támoszlopra volt szükség. A helyi megoldások mellett a 
karótermelést központilag is szorgalmazták. A helyi megoldásokra em
líthetjük meg a Nagyenyed körüli Hegyalján Miriszló (Alsó-Fehér m.) 
községet, ahol a gazdák a patak mellett beültettek egy darabot fűzfával, 
s a karókat onnan nyerték. Felhasználáskor a füzet lekéregezték, de 
ugyanezt tették a fenyővel és az akáccal is.8

Szőlőkarónak országosan az akác vált be legjobban. Ezért a földmű
velésügyi miniszter például 1895-ben és 1896-ban körrendelettel igye
kezett a kincstári erdőgazdasági egységeket a karótermelésre buzdítani, 
illetve az országos készletet (amelynek legjelentősebb összpontosítási 
helye Kecskeméten volt) általuk is növelni.9 Hogy milyen nagyságrend
del számoltak, arra az 1897. évi adatot idézzük. A kamarai jelentés sze
rint csak az Arad megyei kincstári erdőkben 2 millió karó megtermelése 
„vétetett folyamatba.”10 Ugyanakkor próbálkoztak az akácon kívül más 
fafajokkal is. Például az aradiak tölggyel, míg máshol bodzával.11 Érde
kességként itt jegyezzük meg, hogy az általunk most vizsgált vidékről a 
lippai főerdőhivatal az 1900. évi párizsi világkiállításra borókából 
„gömbölyű” szőlőkarót, míg tölgyből hasítottat vitt ki.12

A mezőgazdasági szerfa gyűjtése, felhasználásra történő előkészítése 
minden erdélyi parasztgazdaságban folyt. Hiszen nem lehetett tudni, mi
kor mire lesz, lehet szükség. így egy-egy alkalmas fa mellett a szekérrel 
vagy akár gyalogjáró gazda nem ment el, hanem kivágta, majd az udva
rára vitte. Ott gondoskodott arról, hogy a „szerszámfa” ne hasadozzék 
meg, illetve ne korhadjék. A hasadozást úgy előzik meg -  olvashatjuk az 
egyik, Székelyföldről szóló beszámolóban - ,  hogy a fát vagy „megper
gelik” (kissé megégetik) vagy „megtarkázzák” (a kérgét fejszével meg
vagdalják).13

Ugyanez a „gyűjtögetés” jellemezte botoknak, szerszámnyeleknek és 
egyéb rudaknak, karóknak az összeszedését, tárolását is. A nőtt fák ala
kítása, netalán díszítése, aztán gazdánként és vidékenként különböző íz
léseknek megfelelően történt.14 Erdészeti szempontból azt érdemes meg
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jegyezni, hogy a felhasználhatóságot illetően első helyen voltak: a mo
gyoró (mindenféle nyélnek), a som (kalapácsnyélnek), majd utána a töb
bi lombosfafaj (kőris, gyertyán, juhar, hárs, bükk, nyír, fííz) és végül a 
lucfenyő.

Közülük, mint történeti érdekességgel bírót, a somot emeljük ki, és 
ismét ORBÁN Balázst idézzük. A tordai sóbányászok évszázadokig a 
Hesdád-patak völgyében, a Tordai-hasadéknál szerezték be a sóvágó 
csákányok nyeleit. Ez a „Nagy-Királyerdejé”-hez tartozó terület később 
ugyan elkerült a város tulajdonából, de a somfanyelek továbbra is onnan 
származtak. így a som mintegy bizonyítéka volt a város Nagy-Király er
dejére (és a Tordai-hasadékra) vonatkozó jogigényének.15

Az ipari előállítás szempontjából az egészfa kategóriájába tartalma
zó cikkek közül jelentős szerepük van a (dísz)botoknak és esernyőnye
leknek. Erre az értékesítési lehetőségre -  amely elsősorban a meggyfélé
ket, továbbá a somot érintette, bár Amerikában keresett volt a tölgy, a 
mogyoró, sőt a vadgesztenye is -  a XIX. század végén figyeltek fel,16 s 
az általunk vizsgált vidéken is létesültek üzemek.

A legjelentősebb a Peltzer Károly alapította, Visóorosziban (Mára- 
maros m.) települt botgyár. Peltzer az 1903. évi alapításkor 800 munkás 
foglalkoztatásáról beszélt, s évi (hat éven át tartó) 30 ezer K állami tá
mogatást kapott.17 Az „Első Máramarosi Botgyár” alapanyagszükségle
tét magánerdőkből szerezte be,18 s az 1904. évi kimutatás szerint csak 
400 munkást (250 férfit és 150 nőt) foglalkoztatott. Velük mintegy 200 
ezer korona értékben 50 ezer tucat kész esemyőfát és fogantyús sétabo
tot termeltetett, jórészt külföldre. A gyár a következő évben még na
gyobb létszámmal még többet állított elő, de a további növekedésnek a 
rendelkezésre álló munkaerő szabott gátat. A következő években -  
összefüggésben az amerikai pénzpiaci válsággal -  a gyár termelése, így 
jelentősége, fokozatosan visszaesett.19 A legnagyobb gondot azonban -  
miként arról 1910-ben a kincstári erdész, BÍRÓ Zoltán írt -  a munkaerő- 
hiány jelentette: a létszám „napról-napra változik, s [a gyár] gyermeke
ken kívül alig képest munkást találni.”20

A vizsgált terület déli részén a Wallisch Antal és Ágost-féle za- 
rándnádasi (Arad m.) botgyárról tudunk, amely működését 1910-ben 
szüntette be. (Talán ezt is az amerikai keresletkiesés sújtotta.)21 Ugya
nakkor az 1912. évi faipari címtárban Déváról (Hunyad m.) szerepel 
Blum Zsigmond botgyára.22 Magáról az üzemről azonban részleteket 
nem tudunk.
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Fontos utalni rá, hogy a gyár jellegű, ipari mennyiségű termék-előál
lítás a botgyártást illetően is egyre inkább ültetvényekre volt utalva. Azaz 
az erdőben „termett”, itt-ott még fellelhető fa- és cserjeegyedek mellett, 
helyett nagy tömegben, s lehetőleg azonos minőségben rendelkezésre ál
ló alapanyagra volt szükség.

Arad megyében, Borosjenőn 1890-91-ben 24 taggal faipari szövet
kezet jött létre. Ők évente mintegy 2500 m3 keményfát dolgoztak fel, s 
a 150 munkás botot is készített. A botgyártás különösen 1892-ben futott 
fel; a konstantinápolyi megrendeléseket alig győzték kielégíteni. Ehhez 
a munkához félmillió darab botalapanyagot szereztek be, sőt „az iparte
lep körül fekvő területen speciális botokhoz szükséges anyag termeszté
se céljából addig mintegy 4 holdon török meggyfa-ültetvény létesítte- 
tett.” Az üzem főprofiljává azonban egyre inkább a (később részletezen
dő) hajlítottbútor-gyártás vált.23

Végül utalunk rá, hogy az ipari jellegű bot- és nyélkészítés átvezet 
bennünket a fa esztergályozással történő megmunkálásához. Erről a té
máról szintén egy későbbi alfejezetben lesz szó.

A fejezet lezárásaként hadd idézzük a Debreceni Kereskedelmi és 
Iparkamara 1895-96. évi jelentését. Ebben azt fejtegették, hogy míg ko
rábban az egészfa, a „vékony (16-25 cm), valamint a rudasfa” iránt volt 
kereslet, most a fogyasztói szokások megváltoztak. A vásárlók már nem 
egészfát, hanem a vastagabb fából előállított kész fűrészárut keresik, 
amelyeket lehetőleg vasúton szállítanak hozzájuk.24 Az átalakulás tehát 
három pilléren nyugszik: a vágható korú (méretes fát adó) erdőkön, a vas
úton és a fíírészipari kapacitáson. Mivel korábbi köteteinkben az első 
kettőt már vizsgáltuk, most lássuk a fűrészipart.

2.2 Metszett és hasított fa

SZECSI Zsigmond a metszett fá t  fíírészpengével megmunkált, a fa 
(hosszanti) rostjait általában átmetsző terméknek határozta meg, ahol a 
metszési sík a törzs hosszanti tengelyével párhuzamos. A hasított fá t  
szintén a hosszanti tengely mentén választják el, de a farostok irányával 
(lehetőleg) összeillőén, azokat nem metszően. A két eljárás közötti kü
lönbség a felhasználást befolyásolja. Bár -  miként majd látni fogjuk -  ez 
utóbbi módon készített áruk megmunkálási követelményét különböző 
fakezelésekkel ki tudták váltani. Fontos még megjegyezni, hogy az em
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lített mechanikai műveletek egymásba is kapcsolódhattak, egymást ki
egészíthették. Gondoljunk a legegyszerűbb példára: a vízifűrésszel két 
végén bevágott pallót középen -  mivel a két oldalról indult vágás nem 
mindig ért össze -  egyszerűen széthasították.

Ezek ismeretében kezdjük a legjellemzőbbel, a furészeléssel meg
munkált fával.

2.2.1 Fűrészipar, fűrészáru

A vizsgált korszakban a legnagyobb jelentősége a furészipari megmun
kálásnak volt. Ez vonatkozott mind a puha-, mind a keményfára. Ráadá
sul Magyarországon a XIX. század végén ment végbe az a nagy techni
kai korszakváltás, amelynek során a vízifűrészekről áttértek a gőzzel, 
esetleg belsőégésű motorokkal, netalán elektromos úton hajtott fűré
szekre, furészipari berendezésekre. A váltás természetesen nemcsak mű
szaki, hanem társadalmi változásokat is hozott. Elég gondolni a korábbi 
kis teljesítményű, többnyire néhány család tulajdonában lévő fametszők 
után megjelenő furészgyárakra. Ez utóbbiakban már nem a tulajdonos, 
netalán egy-két segítsége dolgozott, hanem a bérmunkások tömege. 
Azaz megteremtődtek a feltételei a gyári munkának -  annak előnyeivel 
és hátrányaival együtt.

Mielőtt a fűrészipari termeléssel, illetve az üzemek földrajzi elhelyez
kedésével részletesebben is foglalkoznánk, megismerkedünk a fíírészelés 
egyik ősi, de a századfordulón is élő módjával, a hasítófűrész segítségé
vel végzett munkával. SZÉCSI Zsigmond erről így ír: „A padlódeszkákra 
felfurészelendő tönkből mindenekelőtt gerendát faragnak; azután ácszsi
neggel a metszetek irányát megjelölik. Erre a gerendát úgy emelik vala
mely talapzatra, hogy egyik vége a földet érje, a másik vége a földtől 2-
3 m magasságban álljon. Most egy ember, ki a fűrészt vezeti, a gerendá
ra áll, míg 2-3 ember a fa alatt, kezdetben állva, később térdelve a fűrészt 
fel és le húzogatja. Mihelyt a metszet a gerenda közepéig ért, a fűrészt ki
veszik, és egy más metszetet kezdenek meg elölről, melyet ismét csak a 
közepéig folytatnak. Ha ekképp a gerenda egyik fele már egészen át van 
fűrészelve, a fát megfordítják, és a munkát annak másik végén hasonló 
módon folytatják, a leváló pallókat pedig egyenkint félre rakják.”25

Hadd jegyezzük meg, hogy szélezetlen pallókat, netalán egyéb, to- 
vábbfeldolgozásra előkészítendő anyagokat előzetes megfaragás nélkül
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kezdtek el fűrészelni. Érdemes még tudni, hogy egyes helyeken, főleg ha 
viszonylag állandó fűrészállásban nagyobb mennyiségű árut hasítottak, 
a fűrészt alulról húzóknak árkot ástak. így a fűrészelendő rönköket lény
egesen alacsonyabbra kellett emelni. Ilyen megoldásról tudunk például 
Nagyenyeden (Alsó-Fehér m.) az ácsok körében.26

Visszatérve a keretfűrészek technikai megoldására, megemlítjük, 
hogy LAMBRECHT Kálmán 1913-ban foglalta össze a „furészmal- 
mokra” vonatkozó történelmi adatokat.27 Fűrészmalomnak évszázadokig 
a vízi deszkametszőket nevezték, amelyek hajtóerőnek a nevükben levő 
energiaforrást használták. Legegyszerűbb megoldásuk az ún. oláh- vagy 
parasztfűrész volt, amelyben a keret egyetlen pengével dolgozott, s a víz 
adta forgó mozgást közvetlenül, egy meggörbített rúd segítségével ve
zette át a penge függőleges (közel függőleges) fel-alá járásába. A rönk 
előtolása és a rönkkocsi mozgatása is a lehető legegyszerűbb volt.28

A későbbiekben -  anélkül, hogy az említett megoldásokat végképp 
elhagyták volna -  több korszerűsítést végeztek. Ezek voltak az ún. javí
tott szerkezetű-, vagy műfűrészek. Itt a víz által hajtott kerék -  amely a 
korábbi felülcsapolt helyett már lehetett más megoldású is, ami a vízi
gény csökkenéséhez vezethetett -  áttételét, illetve a rönk előtolását fej
lesztették, tették hatékonyabbá.29 Egészen addig -  amire napjaink Er
délyében is láthatunk példát - ,  hogy a víz egy turbinát hajt meg, s az így 
fejlesztett áram mozgatja a fűrészkeretet, illetve végzi az előtolást stb.

Végül utalunk rá, hogy a vízifűrészek keretébe általában egy fűrész- 
pengét feszítettek be. Tehát ezek egykeretes, egypengés malmok voltak. 
Később a tökéletesítések akár 2-3 penge mozgatását is lehetővé tették (az 
ún. velencei fűrészek).30 A fűrészmalmok, -telepek nagyságát, kapacitását 
általában a működő (fürész)keretek száma alapján adták meg.31 Ez érvé
nyes a vas szerkezetű, több pengés, nem vízzel hajtott üzemekre is.

1867-ben az Erdészeti Lapokban írták: „a körülmények jó szemügy
re vétele után csak olyan helyekre építtessenek fűrészmalmok, hol az 
azok hajtására szükséges vízmennyiség mint legolcsóbb erő legelőnyö
sebben használható, s annak leendő szabályozása a legkevesebb költség
gel kivihető; hova a ramaszok [deszkának való rönkök] szállítása és on
nan a deszkák továbbvitele a legkönnyebb módon s így a legkevesebb 
költséggel eszközölhető. Állíttassanak az egyes részekben szilárd s így 
összes szerkezetben is erős és jó menetű gépek a lehető legegyszerűbb 
szerkezettel; kerülve azonban a befektető tőkével a túlságos takarékos
ságot, minek igen könnyen egy újabb költséges építkezés lehetne követ
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kezése; a fűrészpengék készíttessenek a legjobb aczélból, s azok fogai 
alakítására, ékítésére és terpesztésére külön gond fordíttassék, hogy így 
minél kevesebb fát forgácsolván el, a legjobb, legsimább metszetű desz
kákat is nyerjük.”32

A hosszan idézett, tulajdonképpen ideális kívánság tartalmazza az er
dőbirtokos törekvését; tudniillik a faanyagot lehetőleg ne pazarolja. Az 
üzletemberekét; a fűrész olcsón felállítható és üzemeltethető legyen, s 
olyan árut állítson elő, amelyre kereslet van. Végül a gépészét; aki az 
egyszerű, de jó hatásfokkal dolgozó szerkezetben volt érdekelt.33

Amint láttuk, miközben a vizífűrészek egyszerűek, így olcsók voltak, 
de sem az üzembiztonságukkal, sem a fával történő takarékoskodással, 
netalán a minőségianyag-termeléssel kapcsolatos elvárásokat nem tud
ták maradéktalanul kielégíteni. Ráadásul helyhez, tudniillik az arra al
kalmas vízfolyáshoz kötött voltuk mind az alapanyag-, mind a készáru
szállításban nehézségeket okozhatott. Azaz mind a erdőbirtokos, mind a 
fakereskedő, -feldolgozó, mind a gépész a fejlesztésben, új szerkezetek 
alkalmazásában volt érdekelt.

A vízifűrészekről való fokozatos áttérés nemcsak egy új technikai 
megoldást jelentett, hanem annál sokkal többet. Gondoljunk arra, hogy 
a gőzgépek -  kis túlzással -  ott telepíthetők, ahol az a berendezést üze
meltetőnek tetszik.34 Ebből az is következik, hogy a vízifűrészek erdő
megbontó munkája az erdőből részben kikerült olyan helyekre, ahol a 
gőzfűrésztelep létesíthetőségét elsősorban a szállítópályák határozták 
meg. De ez természetesen nem jelentette azt, hogy az addigi erdőmeg
bontás ne fejlődött volna tovább, hiszen a rendszerint nagyobb teljesít
ményt nyújtó új műszaki megoldások még több fát kívántak; az erdőket 
még mohóbban fogyasztották.

Az említett földrajzi szempontokon kívül még megemlítendő: a gőz
géppel üzemelt fűrészelő berendezések sokkal jobban tervezhető telje
sítménye. Ez részben az időjárástól (vízhozamtól, eseti szállítási nehéz
ségektől stb.) való jelentős függetlenségükből következett, részben a 
precízebb, nagyobb kihozatalt biztosító munkájuktól. Magyarul: keve
sebb alapanyagból tudták -  mivel a fűrészelési veszteségek némileg 
csökkentek -  ugyanazt, sőt jobb minőséget termelni. Ez már önmagában 
is biztonságot jelentett, amit jó munkaszervezéssel (a kiszolgáló sze
mélyzet munkarendje stb.) még fokozni is lehetett. Tehát a korábban 
megfogalmazott kívánságok -  legalábbis az erdőtulajdonos és a fakeres
kedő szemszögéből (ha az utóbbinak volt elég pénze) -  teljesültek.
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A gépész által elvárt szempontok érvényesítése azonban nem ment 
máról holnapra. Ez főleg abból következett, hogy a gőzgépek telepítése, 
majd a különböző transzmissziók (közlőművek) megoldása, legfőkép
pen pedig a vas szerkezetű keretfűrészek elhelyezése (alapozása stb.) és 
üzemeltetése jóval bonyolultabb volt, mint a korábbi vízifűrészeké. Rá
adásul a legtöbb helyen nem is állt rendelkezésre megfelelő kiszolgáló
személyzet; hozzáértő munkásokat más vidékekről kellett hozni.

Gépészeti-technikai oldalról viszont hozadék volt, hogy -  a függőle
ges vagy vízszintes pengékkel dolgozó -  keretfűrészek mellett ugyanab
ban az üzemben megjelenhettek a kör- és szalagfűrészek, netalán a bü- 
tűzőfűrész, továbbá a gépi gyaluk különböző fajai.35

Ez a géppark nemcsak gyorsabb és pontosabb, jobb minőségű mun
kát tett lehetővé, hanem a fűrészelés előkészítését is átalakította. Példá
ul a gatterokhoz hosszabb rönköket is beszállíthattak. Ugyanakkor vi
szont a fa minőségét alaposabban meg kellett nézni, továbbá a vágások 
(a pengék egymástól való távolsága, illetve a metszési irányok megvá
lasztása) tervezése nagyobb szakértelmet és több munkát igényelt.36

A kortársak még egy jelenségre hívták fel a figyelmet. Ez pedig a 
fűrészüzemek földrajzi elhelyezkedése. Láttuk, hogy a vízi fűrészmal
mok szükségszerűen a vízfolyások mellett, ráadásul többnyire az er
dőkben működhettek. Az első gőzfűrésztelepek azonban főleg váro
sokban, illetve azok közvetlen környékén üzemeltek. Ez többek között 
abból adódott, hogy a gyári berendezéseket nem tudták az erdők mé
lyére szállítani, továbbá az üzemszerű körülményeket biztosítani. A 
századforduló éveire azonban a legtöbb helyen olyan utat és olyan 
szállítható kazánok, gépek kerültek, amelyekkel akár a legeldugottabb 
őserdőben is lehetett telepet létesíteni. Ebből következett: „az erdőben 
felállított /.../ fűrészeken mindenféle készárut gyártanak, mert az 
könnyebben és olcsóbban szállítható, azonfelül a hulladékfa az erdő
ben marad és csak a készáru jut szállítás alá” -  írták 1903-ban Arad
ról.37 Ezzel együtt még azt is feltételezték, hogy az erdőben dolgozó 
fűrésztelepek könnyebben, akár tiltott helyről is szereznek be -  az er
dők mérhetetlen kárára -  alapanyagot. S ebből következik: „pár évti
zed múlva az előbb faállományban oly gazdag hazánkban a faanyag hi
ánya miatt fogunk szenvedni.”38

Hogy a borúlátás mennyire volt megalapozott, ahhoz az erdélyi ré
szek üzemeit vizsgáljuk meg. Elinduláskor azonban szemlét kell tarta
nunk a rendelkezésünkre álló források fölött.
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A hazai faipar történetét feldolgozó KOLOSSVÁRYNÉ PERÉNYI 
Márta szerint a magyarországi tőkés fejlődés időszakára „fakitermelő- 
fíírészipar” volt a jellemző, amit a kortársak „erdőipar”-nak neveztek. 
Jellemzője, hogy a fűrészipar -  mint ágazat -  a fakitermelő cégekbe in
tegrálódott úgy, hogy a birtokosok erdejét (fáját) rendszerint tövön vet
ték meg.39 Ez az egy tőkés vagy tőkéscsoport kezében lévő „erdészeti 
ipar” aztán lehetővé tette, hogy a feldolgozással, illetve a megvett fa fel- 
fűrészelésének -  hiszen nem mindet fűrészáruként értékesítették, hanem 
gömbölyű-, sőt szálfaként is -  módjával és mértékével mindig a pilla
natnyi piaci viszonyoknak megjelelően éljenek. Következésképpen a fa
kereskedők-fűrészáru-tulajdonosok statisztikai adatszolgáltatása a kez
detektől fogva, ezen objektívnek felfogható körülmények miatt is, ke
vésbé megbízható. Tárgyunk szempontjából ezt azért fontos megjegyez
ni, mert a fűrészipar bemutatásakor elkerülhetetlen a statisztikai adatok 
idézése, legfőképpen pedig az Erdélyben működő erdő- vagy faiparosok 
név szerint történő feltüntetése.

Magyarország gyáripari adatait két évben, 1898-ban és 1906-ban vet
ték fel, s az első faipari vonatkozásait -  SZTERÉNYI József szerkeszté
sében -  1901-ben,40 a másodikét -  EDVI ILLÉS Aladár szerkesztésében
-  1911-ben tették közzé.41 A név szerint feltüntetett fűrészüzemek föld
rajzi helyét, sőt azt is közölték -  bár a két alkalommal eltérő módon 
hogy vajon az illető üzem főprofilját mi adja. Az adatok alapján az er
délyi megyékre táblázatot állítottunk össze. (Lásd az 1. számú mellék
letet.) Ezen hivatalos kimutatás mellett -  amelyhez egyébként a kiadvá
nyokban szöveges értékelés, elemzés is tartozott -  táblázatunkba két 
címjegyzék közléseit is felvettük.

Az 1885. évi, JEKELFALUSSY József által szerkesztett,42 és az 
1912. évi, FODOR Lipót által összeállított43 könyvek adatai a korábban 
említettektől mind a részletességet, mind a megbízhatóságot illetően el
térnek. Részben azért, mert többnyire csak nevet és lakhelyet tartalmaz
nak, a tevékenységi kört legfeljebb alkalmanként jegyzik meg. Részben 
pedig azért, mert a cégek adatszolgáltatása zömében önkéntes volt. Még
is például BEDŐ Albert az 1885. évi állapotot szintén JEKELFALUSSY 
munkája alapján közölte.44 Tehát az arányokat jól tükrözte, illetve a kor
társak, a minisztériumok vezetői sem tudtak megbízhatóbbat. Ugyanak
kor 1885 és 1912 között ment végbe a fűrésziparban az a nagy fejlődés, 
amelynek kiinduló-, illetve végpontját -  ha csak így, megközelítőleg is 
- j ó  ismerni.
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Megyénkénti, részletes tárgyalásunkban a táblázat adataira csak he
lyenként utalunk. Az egyes cégek működésében azonban mindig az ott 
közölteket (legalább a működési helyet illetően) érdemes megnézni. A 
vállalkozások névhasználatában sem a címjegyzékek, sem a gyáripari 
statisztikák, sőt maguk a gazdasági élet szereplői sem voltak következe
tesek, főleg pedig egységesek nem. Mi mindenesetre a táblázatban úgy 
szerepeltettük őket, ahogyan azok a forrásainkban voltak, míg a folyó 
szövegben a korábbi gyakorlatunknak megfelelően. Végül még egy 
megjegyzés: a megyék szerinti kimutatást, illetve tárgyalást a korábbi 
köteteinkben alkalmazottaknak megfelelően, északról dél felé haladva 
végezzük.

2.2.1.1 Máramaros megye

A megye fejlett erdőgazdasága, amely fejlettség évtizedekig csaknem ki
zárólag a kincstárt jellemezte, jó részt a sószállító tutajokhoz szükséges 
faanyag előállítására szorítkozott. így komoly fűrészelő kapacitást nem 
kellett kiépíteni. Még akkor sem, ha tudjuk: mind a lakóépületekhez (a 
betelepített munkások számára), mind a bányaműveléshez némi fűré
szelt (hasított) fára volt szükség. A források szerint a XVIII. század ele
jén a hajóépítő-mestereken kívül fűrészmesterek is kerültek Máramaros- 
ba. Ugyanakkor a kincstári területeken túl -  miként LAMBRECH Kál
mán kimutatta -  elsősorban a zsidóknak volt vízifűrészük. Összességé
ben 1870 előtt megyeszerte csak néhány „parasztfűrész” működött. Kö
zülük a kincstár a visóit és a makerlóit az 1880-as években is fenntartot
ta. Rajtuk a helyi szükségletre, illetve a kincstári építkezésekhez termel
tek fűrészárut.45

A gőzfűrészüzemek kincstári építése az 1868. évi széldöntés után 
kezdődött, s legelőször az általunk most nem vizsgált területen, a feke
tetiszai erdőgondnokságban épült fel. Amikor 1873-ban a vasút elérte 
Máramarosszigetet, célszerű volt a fűrésztelepet ott kialakítani, hiszen 
a város környéke a feldolgozandó faanyaggal vízen jól megközelíthető, 
míg a készárut vasútra lehetett rakni.46 A kincstár a szigetkamarai (és 
bustyaházi) gőzfűrészeket a „Groed(e)l Testvérek” cégtől kapott építési 
hitel fejében házi kezelésben működtette, s a vállalkozó által meghatáro
zott-külföldön értékesítendő -  faanyagot termelte. Az 1875-ben 10 év
re kötött szerződés azonban egyik félnek sem volt jó, ezért 1879-ben új
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megállapodást írtak alá. A kincstár a szigetkamarai fűrész építési költsé
gét (fával) kifizette, s Groedlék a továbbiakban (1879-88) mint fűrész
bérlők szerepeltek. Az állam viszont a telep fával történő ellátását vállal
ta, ami azonban -  elsősorban az átadandó fenyőszálak méretei miatt -  
nem volt tartható. így 1892-ben „pótegyezséget” kötöttek. A bérlet lejár
ta után, az újabb 10 évre, 1898-ig terjedő időszakra a szigetkamarai fű
rész bérlője mégis a Groedl-cég lett.

A „Groed(e)l Testvérek” máramarosszigeti bérelt fűrésztelepe a vidé
kről nyert fenyőanyagot helyben csak részben dolgozta fel, mivel Szol
nokon is volt fűrészük. A máramarosi gőzfűrésztelepen az 1890-es évek 
elején 12 teljes és 3 hasítókerettel dolgoztak, illetve körfűrészeket is fel
szereltek. A fenyőn kívül tölgyet is fűrészeltek; hajófenék-pallókat, par
kettákat, képkereteket gyártottak. Ehhez asztalosműhelyre volt szüksé
gük. A fél km2 kiterjedésű, 6 km hosszú fűrésztelep -  miként az egyik is
mertetőben írták -  „egészen modem mintára van berendezve; az egész 
telepet ugyanis vasúti vágányok szelik át, egyes pontjai telefonvezeték
kel vannak összekapcsolva, s a világítást villamos lámpák eszközük.”47

A Groedl-féle vállalkozás egyébként egész Közép-Európára kiterjedt, 
így tudunk galíciai48 és romániai49 telepeikről is, illetve a XIX. század
ban megszerezték az „Erdélyi Erdőipari Rt.” tulajdonát is. A regensbur- 
gi bejegyzésű, így magát bajornak tartó cég, majd cégcsoport az erdélyi 
faiparhoz több szálon kapcsolódott. Ezért még vissza fogunk rá térni.

A kincstári fűrésztelepeknél maradva jegyezzük meg, hogy az állam 
1898-ban a „vagyonbukott” máramarosszigeti takarékpénztártól meg
szerezte a Margit- és a Gardány-fűrészeket. Ezek korábban a tipikus ma
gyarországi könnyűipari vállalkozást, az őrlőmalommal összekapcsoló
dott gőzfűrészüzemet képviselték,50 de a közkereseti társaság csődbe 
ment. (Akkorra a Margit-fűrész kazánjaival villanyáramot is állítottak 
elő.) Az újonnan megszerzett fűrésztelepek bérletét az államerdészet a 
Tisza jobb partján kitermelhető faanyagok értékesítésével kapcsolta 
össze. így a Fehér-Tisza-völgyit és mezőhátit a Margittal, míg a kévéiéit, 
rahóit és terebesfejérpatakit a Gardánnyal. A negyedik, a vaséri erdő
gondnokság (amelynek erdői az általunk most vizsgált területre estek) 
fatermésével pedig elkezdte azt az évenkénti árveréses rendszert, ame
lyet korábbi köteteinkben már részletesen tárgyaltunk.

Itt vissza kell még utalnunk a most említett „fakitermelő-fűrészipar” 
jellegű vállalkozásokra. Az 1898. évi szerződéskötésekkor ugyanis az ál
lam egyedül a Margit-fűrész esetében kötötte ki (a villanyáram-termelés
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miatt) a működtetési kötelezettséget, míg a másik kettőt a bérlő akár éve
kig is állni hagyhatta. Azaz, ha a gömbfaeladási viszonyok kedvezőbb
nek mutatkoztak, Máramarosszigeten akár semmit sem fűrészelt fel. S 
így érthető, hogy a Darányi Ignác nevével jelzett, a kincstári erdőgazdál
kodást is átalakító törekvések miért nem voltak a faiparosok körében 
népszerűek. Végül még hozzátesszük, hogy a XX. században a kincstá
ri fűrésztelepeket csak 5 évre adták bérbe.51

Ha Máramaros megye általunk vizsgált részét fűrészipari szempont
ból elemezzük, még a Visó völgyét, továbbá Borsa vidékét kell megem
lítenünk, ahol a fűrészipar szintén fenyő alapanyagon fejlődött ki.

Egy korábbi dolgozatunkban,52 illetve egy kortárs visszaemlékezésé
ben53 utaltunk rá, hogy a korszak, tudniillik az 1860-as évek nagy erdőüz
letei Borsához, illetve a Visó völgyéhez kapcsolódtak. S mind a Fritz Mül- 
ler-féle vállalkozás, amely a „Máramarosszigeti Faüzlet Rt.”-hez, mind a 
Sátori-(később Sepper és „Sátory”)féle cég, amely a „Német-Magyar Er
dőipari Egyesületihez vezetett, tulajdonképpen az itteni erdők kitermelé
sében és részbeni feldolgozásában szerezte meg azt a tőkét, amellyel az 
1873. évi bécsi „krach” után új, most már virágzó vállalkozásokat vezet
hetett. Tárgyunk szempontjából érdemes még tudni, hogy Máramarosszi
geten az első gőzfűrésztelepet Müllerék építették (feltehetően 1870-ben). 
Mindenesetre az 1879. évi erdőtörvényt követő időszakban a megfogyott 
erdőket fokozottabb kíméletben részesítették. így a faipari vállalkozások 
jobban voltak a kincstári, továbbá a bükkerdőkre utalva, mint korábban.

Volt még egy jelentősebb vállalkozás, a Schultz és Pollák-féle az Iza 
völgyében, Batizán. Erről írta BÍRÓ Zoltán: „ez /.../ rablógazdálkodás
ra berendezett vállalkozás. Az olcsón [magánerdőkből] megvett fenyőál
lományt, amelynél aligha esett egy m3-re 2 korona tőár, már teljesen le
tarolták és a feldolgozott fűrészárut tengelyen szállították el a megyéből.
S vájjon miért? Mert az Iza nincs tutajozásra berendezve, s a megyében 
piacot nem tudtak kapni a fűrészárunak.”54 BÍRÓ megjegyzése arra is 
utal, hogy az 1910-ben felvetődött kérdés, hogy tudniillik nem a megyé
ben lévő fűrész- és egyéb faipari kapacitást kellene-e növelni, s a távol
sági (tutaj-)kereskedelmet korlátozni, időszerűtlen. Máramarosban 
ugyanis sem elegendő munkaerő, sem megfelelő piac nem állt rendelke
zésre, miközben az erdőkből még mindig jelentékeny mennyiségű fé
ny őanyagot lehetett kitermelni.

Végül még egy kérdésre kell kitérnünk. Ez pedig a tőkekoncentráló
dás. Miként a táblázatból kitűnik, a korábbi „magányos” fakereskedő-

19



faipari vállalkozások Máramarosban is összefogtak, szorosabb-lazább 
szövetségbe léptek. A folyamat különösen a XX. század első évtizedé
ben gyorsult fel, ami 1909-ben a puhafakereskedők kartelljához veze
tett. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az erdőket 
vásárló cégek, cégegyesülések akár csődbe is mehettek. Gyakran azért, 
mert az erdő talaját nem kívánták újraerdősíteni. Erre Máramarosban is 
tudunk példát. Előbb a „Magyar-Német Erdőipartársulat” (ez Talabor fo
lyó mentén feküdt, tehát jelen vizsgálódásunkból kiesik), majd a „Mára- 
marosi faipari részvénytársaság (felszámolás alatt)” cégtől az állam vá
sárolta meg a 16 160 kh-nyi (9300 ha) birtokot, s Havasmező-Oroszkő 
térségében korszerű, a kincstári gyakorlatnak megfelelő gazdálkodást 
épített ki.55

A tőkekoncentráció vezetett oda is, hogy a máramarosi fenyőtutaj fa
árveréseken például 1911-ben a felkínált fa zömét egyetlen cég, a 
„Neuschlosz-nasiczi rt.” szerezze meg. A vállalat arra számított, hogy a 
megvásárolt anyagot majd a Tiszán leúsztatott fára utalt, folyó menti 
gőzfűrészgyáraknak -  haszonnal! -  el tudja adni. Igen ám, de a rész
vénytársaságtól -  bizonyára összefüggésben a fapiac hektikus helyzeté
vel is -  az említett gyárak nem vettek fát. Erre a korábban kimondottan 
keményfában érdekelt Neuschlosszék maguk vásároltak fűrészipari ka
pacitást, illetve megalapították az „Alföldi Gőzfűrész rt.”-ét.56 Az üzlet
nek mennie kell

2.2.1.2 Beszterce-Naszód megye

A megye naszódi részéről, a Borgó-völgyéről írták 1880-ban, hogy ott 
mintegy 300 „legprimitívebb fűrész-malom” működik.57 Termelvényei- 
ket aztán Besztercén, Désen vagy Kolozsvárt adják el. Ugyanebben az 
időben, tehát az 1879. évi erdőtörvény életbe léptetésekor már nagyvál
lalkozó, a bécsi székhelyű Goetz-cég is igyekezett kihasználható erdősé
geket szerezni, elsősorban az Aranyos-Besztercére hajló állományokból. 
„Katz és Társai” a Doma völgyében, az „Első Szászrégeni Tutajkereske
dő Társulat” a Kelemen- havasokban, végül pedig az „Első Naszódi Rt.” 
tulajdonképpen mindenhol, ahol jó minőségű, elsősorban hangszerfának 
feldolgozható faanyag volt, próbált kitermelhető erdőket vásárolni. Ez
zel a nagy kapitalista vállalkozások megjelenésével történhetett meg a 
hagyományos fűrészipar valódi átalakulása.
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Korábbi könyvünkből azonban láthattuk, hogy a Naszód-vidéki er
dők kitermelésének komoly jogi akadály, nevezetesen az ottani erdők tu
lajdonviszonyainak rendezetlensége állt útjában. Amikor aztán 1890-ben 
ez a gátló tényező elhárult, a „Kolozsvári Fakereskedő Rt.” szinte mo
nopolhelyzetbe jutott.58 A 15 éves fakitermelési szerződés birtokában 
azonban nem az erdők, illetve a faanyag belterjes hasznosítására töreke
dett, hanem a gyors „lerablásra” Ezért felszámolásra került.59

Tárgyunk szempontjából fontos, hogy a kolozsváriak induláskor 
Borgóprundon, majd 1893 novemberétől Borgóbesztercén működtet
tek fűrésztelepet. Itt a 6 keretes („-rácsos”) gőzfűrész az 1894. évben 18 
ezer m3 fűrészárut termelt.60 Ebben az évben azonban már jórészt kinc
stári kezelésben volt, ami után, 1895 elején Hirschler Henriknek adták 
át. „E ezég, a mely különben igen csekély eszközökkel fogott a vállalat
hoz -  írták a kamarai beszámolóban -  rövid időn belül belátta, hogy a 
[az állam által] nyújtott kedvezmények daczára hiányzanak a vállalatnak 
a legszükségesebb létfeltételei, melyek nemcsak az előbbi tulajdonoso
kat, hanem a földművelési minisztériumot is arra kényszeríték, hogy at
tól tetemes veszteségek árán is szabaduljon. Hirschler már most egy 
részvénytársaság alakításában keresett menedéket.” így jött létre 1896- 
ban a „Beszterce-Naszódi Rt.” A vállalkozás azonban továbbra is vesz
teséggel volt kénytelen számolni, mert „át kellett venni egy olyan óriási 
furészárukészletet, mely régi fából készülvén, alárendelt minőségű és 
csekély értékű volt, továbbá egy olyan régi, rossz rönk- és szálfakészle
tet, mely a feldolgozás alkalmával igen silány eredményt adott. E mel
lett az üzletet kettős átvételi, expertise stb. költségek terhelték. S át kel
lett venni rossz árak mellett történt, nehéz eladási szerződést és drága er
dőkezelési és tutaj ozási szerződéseket, mely utóbbiakat kénytelen volt 
jelentékeny áldozatok árán megsemmisíteni. De tekintettel arra, hogy a 
régi fától lassanként megszabadulnak s áttérnek a normális, friss fából 
való termelésre, hogy a fűrészanyag árai is emelkedtek a múlt évi árak
kal szemben s hogy a termelt fűrészanyag kitűnő minősége általános 
elismerésben részesül, a jövőre való kilátások kedvezők.”61

A továbbiakban a borgóbesztercei fűrészüzem évente mintegy 50 
ezer m3 fenyő alapanyagot dolgozott fel. S bár voltak nehézségek, de 
például 1901-ben az 1,2 millió koronás alaptőkére 8,2%-os tiszta hasz
not könyvelhettek el.62 A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1904- 
ben egyenesen kerületének „legnagyobb kiterjedésű és fontosságú tele
péinek nevezte. Ezt alátámasztandó bemutatta a három gőzfűrészt. Az
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első a borgóbesztercei volt, ahol a 160 lóerős gőzgép több keret- és kör
fűrészt hajtott, s 280 férfi és 14 női munkást alkalmaztak. Az Újrad- 
na-M ária-völgyben 150 lóerős gép 5 keretfűrészt, 4 körfűrészt, 1 (bütű- 
ző) ingafűrészt, továbbá 1 fagyalut és köszörűgépet hajtott. Itt a munkás
létszámot 108 férfi, 6 női és 4 gyermek adta. Végül Dombháton (Major
-  ma: Dombhát-Anie§) a 84 lóerős „stabil gép” 3 keret-, 4 kör-, 1 inga
fűrészt, továbbá 1 fagyalut és 2 köszörűgépet hajtott. A három üzemben 
évente mintegy 123 ezer m3 rönköt dolgoztak fel, amiből 68 ezer m3 fű
részárut nyertek. Legnagyobb gondjukat a szállítási lehetőségek fejlet
lensége adta.63

A cég a Besztercére hajló erdőségeiből kitermelt faanyagokat csúsz
tató- és usztatócsatomákon vitte le a folyóig, s azon -  két vízgyűjtőgát 
segítségével -  a borgóbesztercei fűrészüzemig. Mivel itt 1898-tól vasút
vonal futott, a készáru továbbítása nem okozott gondot. A Malirol-völ- 
gyi erdőségek fáját erdei vasúton vitték az Újradna melletti fűrészte
lepre, míg az Anyes-völgyit szintén úsztatták. A feldolgozott anyagot 
előbb az 56, illetve 36 km-re eső borgói vasútállomásra, majd az 1907- 
ben Kisilváig érő vasútvonalig vitték szekereken, de 1909-ben a vasút 
már Óradnát is elérte. Mindezekkel a cég folyamatosan élni tudott, s 
nemcsak nagy, hanem nyereséges vállalkozásnak is számított.

A korábban 15 évre kötött szerződések azonban 1909-ben lejártak, 
így a vágásterületeket, illetve telepeket a besztercei erdőigazgatóságnak 
vissza kellett adni. Az újabb, 5 évre szóló árveréseken nehezen találtak 
új vállalkozókat, és a „Beszterce-Naszódi Faipar Rt.” is csak a legked
vezőbb fekvésű telepét (és az azt ellátó vágásterületeket), a borgóbesz- 
terceit tartotta meg.64 Ez utóbbi fűrésztelepről tudjuk, hogy 1907-ben le
égett. A gépházban ugyan nagy károk keletkeztek, de az áruraktárt meg
mentették.65

A következő bemutatandó fűrészgyár a „Neuberger Testvérek” cégé. 
A vállalkozás székhelyének Jászberényt (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 
később Budapestet jelölte meg, s arra példa, ahogyan egy társaság Na
szód vidékén tért nyert.66

Legelőször, 1892-ben a Teles-völgyben termeltek fát, ahonnan mint
egy 9 ezer m3 fenyőrönköt szállította a bethleni (Szolnok-Doboka m.) 
vasútállomásra. A következő évben már működött a romolyi fűrésztele
pük, ahol 15 ezer m3 fenyőt dolgoztak fel, s ezzel elsősorban -  vasúton
-  Dés környékét kívánták ellátni. A Szálva völgyében, a Romoly és 
Teles községek között, Bánffytelepen alapított (3 keretes) gőzfűrészüze-
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műk 1896-ban már 20 ezer m3 fát volt képes feldolgozni, de a „szűk ke
resztmetszetet” továbbra is a készáru Bethlenig történő szállítása jelen
tette. Ezért aztán a mintegy 55 km-nyi út „karba helyezését” a vállalat 
„létkérdésedként jelölték meg.

Sőt a romolyi postai viszonyokra külön is panaszuk volt: „az 1000 
lelket számláló -  írták 1901-ben - ,  élénk kereskedelmi forgalommal bí
ró községnek sem posta-, sem távíró hivatala nincs, s így megtörténik, 
hogy a Budapestről érkező levelek a telcsi postahivatal által csak ötöd- 
napon, a táviratok pedig a naszódi távíróhivatal által csak 2, sőt 3 nap 
múlva kézbesíttetnek.” Ezért érthető, hogy minden törekvésük között le
gelőször az útépítést és a hírközlési viszonyok javítását szorgalmazták. 
Némi eredmény mutatkozott abban, hogy a Szálva-völgyi utat 1904-től 
állami kezelésbe vették, továbbá a postaigazgatóság is hajlandónak lát
szott a javításra -  ha a vállalat az új hivatal létesítési és fenntartási költ
ségeit fedezi.

Minket érdekel az is, hogy Romolyon a 80 LE-ős stabil géppel 3 ke
retfűrészt, 5 körfűrészt és 1 köszörűt működtettek. Ugyanilyen géppark 
állt rendelkezésre Bánffytelepen is. Itt évente 14,5 ezer m3 jegenye- és 
lucfenyőt vágtak fel, míg Romolyon 15,5 ezer m3-t (1903. évi adatok). 
(A foglalkoztatottak száma 150 fő körül alakult.) A fűrészárun kívül épü
letfát, lécet, zsindelyt, seprűnyelet, sőt szőlőkarót is metszettek. 1904- 
ben már ezer vagon készárut adtak fel; hazai és német piacokra.

Amikor a cég 1904-ben újabb, ezúttal a Szálva legfelső folyásánál 
szerzett vágásterületet, a készárut a megépített közúton már Szálváig 
kellett szállítani. Ugyanakkor 1908-ban a kifelé, a Dorna-völgyre hajló 
vágásterületeken is szereztek kitermelési jogot, ahol szintén építettek fű
résztelepet. Itt a rönköket erdei vasúton szállították, míg a készárut ten
gelyen a borgói vasútállomásra (40 km). Ez utóbbi vidéken egyébként 
széldöntés keletkezett, úgyhogy mind a szállítási, mind a fűrészelési ka
pacitást emelni kellett. Mindenesetre a „Neuberger Testvérek” cég elég 
erős volt ahhoz, hogy ne csak a Naszód-vidéken, hanem Erdély más he
lyein is fejlesszen.

Ha már a kifelé, Bukovina felé hajló erdőségeket említettük, legelő
ször a bécsi Goetz-féle céget kell megvizsgálnunk.

A vállalkozás 1872-ben Bécsben alakult, s 1879-ben már a Naszód- 
vidéki erdőkben próbált fakitermelési lehetőségekhez jutni. Ekkor Ma
jor községet kereste meg, amely üzlet azonban -  mivel sem jogilag, sem 
szűkebb erdészeti (hozamszabályozási) szempontból nem volt elfogad
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ható -  ekkor nem jött létre.67 A „Götz Fülöp Károly és társai” cég68 azon
ban sem Beszterce-Naszód megyében, sem Magyarországról nem mon
dott le. 1873-ban a „Magyar- Német Erdőipar Rt.” megalakulásában vet
tek részt,69 ugyanakkor viszont ők maguk is részvénytársasággá alakul
tak át (1883). S egyre inkább a kifelé, Bukovina, illetve Románia felé 
gravitáló erdőkben voltak érdekeltek. Amikor ugyanis 1886-től a Mo
narchia és Románia „vámháborúban” állt egymással, a Götz-féle rész
vénytársaság, majd „Actiengesellschaft für Holzgewinnung und 
Dampfságenbetrieben (vormals R et C. Goetz et Comp.)” a fára külön
leges elbírálást kapott. így a továbbiakban a gyengébb minőségű anya
got Domavátrán, míg a jobbat Galacon vágta fel. A cég a Kosna, a Tes- 
na, Kukureászá, Nyegrisora, Hajta és Nyágra-völgyi,alig 500 kh-nyi (kb. 
290 ha) faanyagon kívül Bukovinában és Romániában akkora erdősé
gekkel rendelkezett, hogy az 1906. évi bukaresti kiállításon már 165 ezer 
hektár fatermésének feldolgozását mutathatta be. Ehhez több telepen 
összesen 74 fűrészkeret kellett, s a velük felvágott fát főleg a Fekete-ten
ger környékén és a Földközi-tenger keleti medencéjében adták el.70

Tárgyunkhoz -  bár ismereteink szerint kimondottan magyarországi 
fűrésztelepük nem volt71 -  úgy kapcsolódik, mint a kelet-európai térség 
egyik legnagyobb faipari vállalkozása.72 S látjuk; nem vetette meg a ki
sebb fakitermelési lehetőségeket sem. (Sőt egy visszaemlékezésből tud
juk: Magyarországról is csábított ki szakembereket.)73

A „Neuberger Testvérek” említett, a vízválasztón kívül, de Magyar- 
ország határán még belül lévő Doma-völgyi fűrésze mellett meg kell 
említeni a Juraszek és Krausz-féle vízifűrészt. Ezt a századfordulón az 
Aranyos-Beszterce vizével, Radnalajosfalva határában üzemeltették.74 
Ugyanezen folyóra hajló erdőségekből szerzett kitermelési jogot Louis 
Ortlieb müncheni vállalkozó, aki viszont a bukovinai Jakobeni község
nél épített gőzfűrészüzemet.75

1906-ban a „Milkó Vilmos és Fiai” cég a Szálva-völgy felső vidékén 
jutott kitermelhető erdőkhöz.76 Erre két fűrésztelepet is létesített, Ro- 
moly fölött és alatt. A készárut a szálvai állomáson adták vasútra. (Odá
ig 31, illetve 34 km-es szállítást kellett megoldaniuk.) A völgyben szin
tén érdekelt „Neuberger Testvérek” céggel együtt 1909-ben örömmel je 
lenthették: a közút állami támogatással elkészült. S „a jó útnak a hatása 
ezen a nagy forgalmú vonalon a fakereskedelemre nem maradt el, 
amennyiben a kényelmesebb és gyorsabb közlekedés mellett a fűrészá
ru fuvarköltségét jelentékenyen apasztotta.”77
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Vannak olyan vállalkozások, amelyekről csak néhány évből rendelkezünk 
adattal. Közülök elsőként említjük meg a Schultz-félét. Schultz Vilmos buda
pesti illetőségű cége Felsőbudak határában, a községnek juttatott erdőben 
szerzett fakitermelési jogot. Kisdemeteren épített 5 keretes fűrészt, amivel az 
1890-es évek közepén évente akár 25 ezer m3 szálfát is képes volt felvágni.78 
Az 1907-1908. évi fakitermelési szerződések után -  a „Szamosvölgyi Fa
termelők Kohn E. és Társai” cég, illetve az általa a „Szolnoki Egyesület Gőz- 
fűrész- és Őrlőmalom Rt.” -nek átadott jogok alapján -  Kisilván létesült fű
résztelep.79 1910-ből tudunk a „Rohlich és Társa” cégről, amely a Beszterce 
folyó völgyében termelt ki erdőt. A faanyagot a borgóbesztercei fűrésztele
pen dolgozta fel. A Nagy-Szamos-völgyben Frank Adolf budapesti fakeres
kedő vállalkozása működött. A fát a Mária-völgyi fűrészen vágták fel, s on
nan a 16 km-re lévő óradnai vasútállomásra szállították.80

Végül két dologra kell még rámutatni. Az egyik az itteni fuvarozási 
nehézségek, amelyek nemcsak a nyersanyag-, hanem a készáruszállítást 
is jelentősen hátráltatták. Ezért -  miként arról külön dolgozatunkban be
számoltunk81 -  a vasútépítésbe olyan nagy fakereskedő-faipari cégek, 
mint a „Baiersdorf és Biach” is beszállták. Ezzel nemcsak tőkeerőssé
güket bizonyították, hanem az érdekeltségi körük kiterjesztésének igé
nyét is. Hiszen az említett vállalkozás -  miként majd látni fogjuk -  mű
ködését először Erdély, illetve a Bánság más vidékein kezdte meg. ANa- 
szód-vidéki fenyőerdők jó faanyaga azonban őket is csábította, s a jó üz
let reményében akár vasútépítésre is vállalkoztak.

A másik szintén a jó minőségű fenyőanyaggal van összefüggésben. 
Itt, a fűrésziparnál szándékosan nem tárgyaltuk a hangszerfakészítést, 
ami a Naszód-vidék egyik jellemzője volt. A témára külön alfejezetben 
fogunk visszatérni.

2.2.1.3 Szolnok-Doboka megye

A megye földrajzi viszonyai mind a lomb-, mind a tűlevelű fák övét tar
talmazták. A fűrészipari feldolgozás szempontjából azonban a legfonto
sabb a Szamos folyó és a dési sóbányák voltak. Ez utóbbiak kiszolgálá
sára, a sótömbök elszállítására elsősorban hajókat alkalmaztak, amelyek
hez viszont hasított, illetve fűrészelt pallókra, deszkákra volt szükség.82

Dés mint faipari-fűrészipari központ a kiegyezés utáni időszakban is 
megmaradt. Az 1880-as évek második felében még meglévő, viszonylag
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könnyen hozzáférhető keményfaerdőkre alapozva „Löw és Társa” Désak- 
nán gőzfurésztelepet létesített, „mely eredetileg -  írják a kamarai beszámo
lóban -  Poroszország számára puska-agyak előállítására volt berendezve, 
azonban a kedvezőtlen üzleti eredmények miatt felhagyott ezek gyártásával, 
s jelenleg a fűrész-áruk mellett a kerti székek előállításával foglalkozik.”83

A fenyőfeldolgozás szempontjából jelentős, hogy amikor a Naszód-vi- 
déki erdők eladására a „Kolozsvári Fakereskedő Rt.”-vel szerződést kötöt
tek, a központi fűrésztelepet Désen vagy Bethlenben jelölték ki. Miként 
már utaltunk rá, a vállalkozás nemhogy a 40 évre tervezett kihasználást, de 
a 4 évit sem tudta tartani. A 250 millió forint költséggel építendő, 16 keret
re tervezett művet végül 1894-re 7 kerettel (és bizonyára szerényebb költ
ségvetéssel) építették meg. A nyersanyagellátással azonban nehézségek 
voltak. 1894-ben írták: „Ámbár 1893-ban 40 000 m3 tutaj termeltetett, a hó 
nélküli tél végett csak 20 000 m3 szállíttatott a lerakó helyre. A tutajozást 
sok baj akadályozta -  hiányzott a víz, miután hó nem volt. A fölállított duz
zasztók és a folyó szabályozási munkálatok nem bizonyultak elegendők
nek, s így csak nagy költséggel és fáradsággal lehetett 15 000 m3-t Désre 
szállítani.” Ebből érthető, hogy miért is szorgalmazták a Számos-völgyi 
vasút kiépítését, amely lehetőséget adott a készáru elfuvarozására is. A to
vábbi években a dési 7 keret évi 45 ezer m3 alapanyagot tudott felvágni.84

A dési, a kincstár kezelésében lévő erdők fájának feldolgozására épí
tett, majd az állam tulajdonába került fűrésztelep működésén kívül meg 
kell emlékeznünk az arisztokrácia iparlétesítési tevékenységéről is. A 
táblázatban láthatjuk a gróf Teleki családot, akik szintén alakítottak ki 
fűrésztelepet. Róluk azonban többet nem tudunk, csak a jelenségre hív
juk fel a figyelmet.

Végül a megyével kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy a fűrészi
par nem volt jelentős. Ennek történelmi okai közül nem szabad elfeled
keznünk a korábbi erdőirtásokról, amelyek évszázadokig a sóbányák ki
szolgálása miatt is folytak.

2.2.1.4 Szatmár megye

A megyében egykor működő fűrészmalmokról LAMBRECHT Kálmán 
emlékezik meg. Hozzátéve, hogy közülük 1912-ben még az [alsó]ferne- 
zelyi és a láposbányai dolgozott. Mindkettő a kincstár tulajdonában 
volt.85 1878-ból Felsőbányáról, Tőkésbányáról, [Alsó]Ferhezelyről és
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Sztrimbulyról (?) mutattak ki kincstári vízifürészeket. A tőkési egykere- 
tű, de 6 pengéjű „műfíirész”-nek volt leírva, míg az (alsó)femezelyi mű- 
fürészt turbina hajtotta, de a keretbe csak egy pengét lehetett befeszíte
ni. így az évi termelésük 150-200 m3 készárut tett ki. Kivétel a 6 pengés, 
amely ennek csaknem a duplájára volt képes. Az alkalmazott munkások 
száma 2-3 fő volt.86 Az előállított fűrészárut házi szükségletre, továbbá a 
közeli bányákba szállították.

Felsőbánya város 1906-ban felépítette a „Johanna” nevű gőzfűrészt, 
amelyet tőle a „Felsőbányái Gőzfurészgyár Rt.” bérelt. Ugyanebben az 
évben épült a „Lajos” nevű gőzfűrész is. Tulajdonosa Reizmann Her
máim.87 Fűrészvállalata 46 férfi és 7 női munkást foglalkoztatott. Mind 
a városi, mind Reizmann-féle elsősorban tölgyfát dolgozott fel.88

Szintén tölgyön alapult a „Lord és Társa” gilvácsi fűrészgyára, 
amelyben 200 munkást foglalkoztattak. Az általuk előállított áruk piaca 
-miként az az 1902. évi beszámolójukból kitűnik -  Németországban, 
Belgiumban és Franciaországban volt. Ugyanennek a cégnek 1896-ban 
Erdőszádán volt „metszett tölgyanyaggyár”-a.89

Szatmárnémetiben „Neuschloss-féle Nasiczi Taningyár és Gőzfű
rész Rt.” 1895-ben kezdte meg műküdését. „E vállalat azonban nem ál
landó jellegű -  írták a megyei monográfiában. -  Miután a város közön
ségétől megvásárolt Nagy mocsár és Darvasmoha- erdőségek, valamint a 
környéken szerzett erdők fatermékeit már feldolgozta, üzemét beszün
tetni készül.” A vállalat egyébként 300-600 munkást foglalkoztatott, 
részben az erdőn, részben a fűrészgyárban, s így a város legnagyobb 
munkaadójának számított.

Amikor a város 1907-ben az Avas-beli erdő faanyagát áruba bocsá
totta, kikötötte, hogy a vállalkozónak Szatmárnémetiben „faipargyár”-at 
kell felépítenie, továbbá oda a hegyekből „gőzüzemi iparvasutat” vezet
ni. A legelőnyösebb ajánlatot „Délmagyarországi Faipari és Kiviteli Rt.” 
(Lúgos) tette, de az erdők tényleges kihasználását az „Avas-szatmári 
Gőzfűrész és Falepárló Rt.” végezte. Működésükről csak annyit tudunk, 
hogy a bükkfa piacra juttatásában nehézségeik voltak. Ezért 1913-ban az 
alaptőkéjük már csak ötezer koronát tett ki.90

Összességében Szatmár megyében mind a hány vállalkozás ke
ményfára alapozódott. A tölgyre még visszatérünk, de a bükk fűrész- 
ipari hasznosíthatósága behatárolta a gyáralapítást, a fejlesztést. Még 
akkor is, ha tudjuk: a megye városai jó közlekedési lehetőségekkel 
rendelkeztek.
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2.2.1.5 Szilágy megye

A fűrésziparnak itt éppen csak nyomai vannak. A még meglévő bükkö
sök hasznosítására két vállalkozásról tudunk. Az egyik Kopf Emil Éger- 
háton felállított fűrészüzeme, ahol gőzölt bükkből készítettek asztalos- 
és épületasztalos-ipari alkatrészeket. A termékeket külföldre, Ausztriába, 
Németországba és Svájcba szállították. Az üzemről az első híradás 
1901-ben kelt, de a táblázatból kitűnik, hogy még 1912-ben is működött.

A másik, szintén az 1901. évi kamarai jelentésben szereplő vállalko
zásról még kevesebb adatunk van. A tulajdonosának neve sem ismert. 
Csak azt tudjuk, hogy a Király-hágó környékén, Tuszatelek és [Kis- és 
Nagy-?]Báród (ez utóbbiak már Bihar megyében) határában vett meg 
42 ezer m3 faanyagot. Ebből „subbiá”-t, négyzetes keresztmetszetű bükk 
hasítványokat termelt. A termékre „a fiumei, trieszti, zenggi, novii ex- 
porteuröknél piaczot” teremtett, s „mintegy 20 község népe fuvar útján 
kenyérhez ju t.”91

2.2.1.6 Bihar megye

FUCHS Frigyes az 1861-ben megjelent könyvében az őserdők kis jöve
delmezőségére többek között a nagyváradi görög katolikus püspökség 
belényesi uradalmát hozta fel példának. Hiába működik ott 12 fűrész- 
malom is -  írta - ,  a bevétel még az erdők adminisztrációs költségeit sem 
fedezi. Azaz a fűrészelés önmagában nem ad elegendő jövedelmet. 
(FUCHS az okokat nem a faanyag árában, hanem az őserdők állapotá
ban; a vágható, felhasználható fák csekély számában kereste.)92 Ennek 
ellenére a fűrészipar bemutatását azzal a visszautalással kell kezdenünk, 
amely szerint a jobbágyi-paraszti erdőkitermeléshez, -fahasznosításhoz 
fűrészmalmok is tartoztak. Például a gróf Zichy család uradalmában az 
1860-as években már mind a Drágán, mind a Jád vizén fűrészmalom 
működött. Ezek a kapitalizálódó gazdasági körülmények között tovább 
fejlődtek. így például a Jád mentén, Jádremetén (Remetelórév) 1890- 
ben Horn Mór bérlésében gőzfűrész működött, amely kiszolgálására 
150-180 férfi munkást alkalmazott. Ugyanakkor a Jád völgyében mint
egy 17 km hosszú iparvasutat épített, s ezzel elérte a Körös-völgyi köz
forgalmú vonalat. Az említett munkáslétszámmal és 3 gőzfűrészkerettel 
évente 30-35 ezer db rönköt vágatott fel, továbbá tűzifa- és mészelőállí-
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tással is foglalkozott. Érdekességként megjegyezzük még, hogy az előbb 
kimutatott rönkmennyiséghez 10-12 ezer fenyőt vágtak ki. Tehát egy 
törzset általában kettő rönkben szállítottak le a fűrészhez. Évekig csak 
jegenyefenyővel foglalkoztak.93

Szintén a Jád völgyéből tudunk a Jiraszek és Krausz-féle cégről. Ők 
a XX. század első éveiben remetei ipartelepükön hajlítottbútor-alkat- 
részt gyártottak, amelyet Sziléziába vittek. Erről a tevékenységről írta a 
Nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara: „Kívánatos volna, ha ezek a 
félgyártmányok itt dolgoztatnának fel, s így e különben is szegény vidék 
népének újabb keresetforrás nyújtatnék.”94

A cég azonban a bevételnövelés lehetőségét nem a belterjes művele
tek, -gyártmányok meghonosításában látta, hanem a külterjesben; azaz a 
kitermelés növelésében. Ehhez megszerezte a B ihardobrosdon működő 
„Bihari Erdőipar és Mészégető Rt.” tulajdonát, az ottani fatelepet, fűré
szüzemet. A Nagyvárad-vaskóhi vasútvonalhoz csatlakozó, normál 
nyomtávú vágányt építettek ki. Családi (házasság) és pénzügyi (svájci 
bankok) kapcsolatok révén létrejött a La Roche és Darvas-féle cég. Mű
ködésük elsősorban keményfára terjedt ki, de az üzemhálózat egyéb fe
ladatokat is felvállalt.95 (A cég nevével még fogunk találkozni.)

Szintén többirányú munkát végzett a Stern Dezső 1892-ben alapított 
vállalkozása. Kisszedres környékén, a Köves-Körösre hajló erdőkben, 
majd a Pádis-fennsíkon tevékenykedett, de a Király-erdő Sebes-Körösre 
gravitáló lejtőin is vett erdőket. Vársonkolyoson mészégetőtelepet üze
meltetett, Barátkán pedig gőzfűrésze volt.96 A Junghanns-féle vállalko
zásnak Lankáson szintén mészégetőkemencéi voltak, de vasútüzeme és 
fűrésztelepe is. Az 1895-ben alapított cég később több vállalattal rész
vénytársasággá kapcsolódott össze.97 S itt mindjárt megjegyezzük, hogy 
az egész megyére jellemző: a magánosok által indított faipari üzemek a 
XX. század elején már nagyvállalatokká egyesültek. Ráadásul mivel a 
megyében mind lomb-, mind fenyőerdők voltak, kiterjedt faipari, sőt 
mésztermelési tevékenységekbe is fogtak.

A korábban említett „Baiersdorf és Biach” cég szintén szerepel Bihar 
megyében. Vaskoh mellett 1891-ben nagy fűrésztelepet létesítettek, 
majd Élesden és Felsőlugoson. Nem, nem új fűrészgépeket vettek, ha
nem a meglévőket „vándoroltatták.”98 Ezt alkalmazta a Beszterce-Na- 
szódban bemutatott „Neuschloss-féle nasiczi tanningyár és Gőzfűrész 
Rt.” is. Nagyszalontáról írták: a cég 1898-tól „a környéknek máris meg
tizedelt erdeit rövid négy éven belül teljesen kiirtja. Egymás után tűnnek
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el az árpádi, vasándi, görbedi és beélvidéki erdők /.../ Az erdők kiirtásá
val a gőzfíirészmalom 1896-ban már megszűnt működni.” S a következ
mény: a közegészségügyre jó hatással levő erdők, „melyek portól, szél
től nagyban óvták”, ezenkívül „a levegőt is üdítették”, eltűntek a város 
körül.”99 Ugyanakkor a nagyváradi erdőfelügyelő a közgazdasági hát
rányokra is utalt: az erdőkihasználásokkal „a népnek munkát adó faipar
telepek szintén megfogynak, s a nép keresete szintén alászáll.”100

2.2.1.7 Kolozs megye

K. KARLOVSZKY Endre Erdély XVIII. század végi iparával foglalkozó 
közlésében a Gyalui-, „Zentelki”- és Valkai-havasokból említ fűrészmal
mokat. Ezektől részben Kolozsvárra, részben az Alföldre, akár Debrece
nig, szállították a deszkát. Fennállásuk, teljesítményük azonban egyre szű- 
kebb térre szorult, mivel a körülöttük lévő erdők egyre fogytak.101

IMREH István a grófi és bárói Bánffy család birtokain folytatott, a 
faipar körébe eső tevékenységet elemezve többek között a következő 
megállapításokra jutott. Az 1796-ban végrehajtott szigorítások („erdőti
lalmasok”) során a havasokban 50 paraszti fűrészmalmot találtak. Ezek 
működését beszüntették, sőt még az alkatrészüket is elhordták. A továb
biakban már csak a família engedélyével -  és megfelelő vámjával -  le
hetett fűrészelni. Azaz a földesurak nem tőkés jellegű vállalkozásba 
kezdtek (a XIX. század elején vagyunk!), hanem „fűrészmalmaiknál s az 
ellenőrző pontoknál taxafizetésre kötelezték őket [tudniillik a jobbágyo
kat] /.../ Ez tipikusan feudális eljárás.” A nagyobb feldolgozottsági fokú 
(például fűrészelt) fáért azonban nemcsak nagyobb vámot fizettek, ha
nem több pénzt is kaptak. Mindez a paraszti réteg differenciálódását 
vonta magával, hiszen a „tűz” (a fűrész) közelében „ülők” (másokat dol
goztatok) rétege is megjelent.102

A magánerdőkről szóló kötetünkben részletesen elemeztük a TA
KÁCS Péter által közzétett, 1818-20. évi Kolozs megyei (job- 
bágy)összeírási adatokat. Ebben több község, így például Havasre
kettye vallotta: az uraságtól bérelt fűrészeken vágott deszkával és léccel 
kereskedik.103

A jobbágyfelszabadítás utáni időkben mind a (volt) jobbágyok által 
használt, mind a (volt) földesuraknál maradt erdőkben újabb és újabb fű
részmalmok jelentek meg. Sőt ekkor -  új szereplőkként -  külső, például
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zsidó fakereskedők, -termelők is megjelentek.104 Az 1870-es évekből 
van egy utalás arra, amely szerint Bánffyhunyadon gróf Eszterházy és 
Kroppel gőzfíírészt épített, de az nem sokáig működött.105

Az évtized végén a Sebes-Körösre hajló erdők -  amelyek a Bánffy 
család, illetve közbirtokosságok kezében voltak -  faanyagát továbbra is 
vízifíírészekkel dolgozták fel. A pallók, deszkák, lécek piacát Nagyvá
rad adta, ahová azokat részben tutaj felteherként, részben már vasúton 
(mivel 1870-től ez is rendelkezésre állt) szállították.

A kincstár (kolozsvári erdőigazgatóság, hidegszamos-reketói erdőpa
gony) erdeiben szintén „primitív szerkezetű fűrészek” működtek. Ezek 
termel vényeit Kolozsvárra vitték.106

Csúcsán Tóth Jenő létesített (háromgatteros) gőzfiűrésztelepet. Ő a 
görög katolikus püspökség erdeire számított (kötött szerződést), de az
tán a feldolgozandó fát gróf Bánffy Albert Csúcsa melletti tölgyeseiből, 
továbbá Homoródról (?) szerezte be. 1881-ben tulajdonosváltás történt, 
s az új vállalkozó elsősorban a fenyőfára állt rá, azt dolgozta fel. Az 
1885-ben kiadott iparkamarai jelentésben viszont ezt írták: „ a múlt év
ben hosszabb ideig szünetelt [a működése], miután leégett, de már újból 
és kettőzött erővel dolgozik.”107 A fűrész végül kolozsvári pénzintézetek 
tulajdonába került. Az évized végére jellemző teljesítményét 10 ezer 
m3/év fenyő fűrészáruban adták meg. 1891-ben azonban a vállalkozás -  
a lejárt fakitermelési szerződések miatt -  feloszlott.108

Érdekességként egy adat: a megyében 1885-ben 71 fűrészmalmot ír
tak össze, ahol 73 vízikerék működött és 95 penge. Azaz zömük egyet
len pengével felszerelt gatter volt.109

Ebben változás akkor következett be, amikor nagy, tőkeerős cégek je 
lentek meg, akik új technológiát tudtak meghonosítani. Jellemző képvi
selőjük lehet a Neuschloss Károly-féle vállalkozás, amely a Gyalui-ha- 
vasok állami erdeiben gőzfűrésztelepet létesített, „és egy rendszeres fű- 
részáru-telepnek alapját vetette meg, a mi a kincstárnak, mely addig a 
puhafát csak tüzelőfának értékesítette, emelkedett jövedelemforrásává 
vált.” Ugyancsak ebben az évben, 1890-ben a magyarvalkói közbirto
kosság a Fraenkl-céggel kötött szerződést, míg a meregyói Lob Áron tű
zifakereskedővel. Ez utóbbiak ugyan egyelőre fűrésztelepet nem, csak 
rakodóhelyeket létesítettek.110

Neuschlossék ugyan alapanyag-szállítási nehézségekkel küszködtek, 
de a háromkeretes fűrészükön évente 10-15 ezer m3 rönkanyagot dolgoz
tak fel.111 Fraenklék 1892-ben már 7 keretes fűrészt működtettek, amely a
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magyarvalkói erdőkből évi 30 ezer m3 fát „fogyasztott el”, míg a kiskalo- 
taiból az ottani 2 keretes 10 ezer m3-t. Az alapanyagot a Kelecel és a Jára 
vize szállította -  és ez volt a szűk keresztmetszet”. A kiépített fűrésztele
pet ugyanis alapanyaggal nem tudták ütemesen ellátni. (Pedig 1895-ben a 
Bánffyak kalotaszegi családi uradalmában is szereztek fakitermelési jo
got.) Ezért, vagy másért, 1895 után a cég csődbe ment, s a tulajdonos a kor 
szokásos megoldását választotta; öngyilkos lett. Az üzlet azonban folyt to
vább, mert a vállalkozás romjain létrejött a „Kalotaszegi Erdőipar Rt.” Ez 
a részvénytársaság aztán a magyarvalkói közbirtokosság összes kihasznál
ható erdőségeit 1905-tól kezdődően 20 évre megvásárolta. Következés
képpen alapanyaggal hosszú távra berendelkezett.112

Meg kell még emlékezni a „Bánfifyhunyadi Fakereskedő-Társaság”- 
ról. A vállalkozás -  bécsi tőkével -  1891-ben a város környéki (közbirto- 
kossági és magántulajdonban lévő) „majdnem összes erdőséget több évi 
haszonélvezetre kivette, minek következtében a Bánffy-Hunyadon eddig 
fen[n]állott több tekintélyes fakereskedő ezég kénytelen volt a versennyel 
egészen felhagyni és ezen új ezégbe beleolvadni. Ennek következménye 
csakhamar a bánffyhunyadi faanyag árának felszökkenése volt.”113 A vál
lalkozás -  miként a táblázatból is kitűnik -  Kissebesen fűrészüzemet is 
létesített. Példája mutatja, hogy Kolozs megyében is végbement a tőke
koncentráció, ami általában nem a fogyasztóknak kedvezett.

2.2.1.8 Maros-Torda megye

A kettős megye részben vármegyei (királyi) területet, részben székely
széket foglalt magában. Következésképpen az emlékek is a különböző 
tulajdonú erdőkben létesített fűrészekhez kapcsolódnak. Nagyon fontos 
tényező még a Maros, amely a szálfák mellett a fűrészelt faanyag szállí
tását is már a középkorban lehetővé tette.

ZSIGMOND József kutatásai szerint az 1568-ban M agyarón emlí
tett két fűrészmalom a legelső, amely a megyében, illetve az egész vidé
ken oklevelekben előfordul.114

A XVIII. századból TELEKI József útinaplójából már részletes, egész 
„fűrészipari vertikum”-ról szóló részt tudunk idézni. TELEKI M aroshé
víz felett, a Lomás-Húrdugás vidékéről írta: „Nevezetes itt a királyi kettős 
fűrészmalom, amelynek készítője egy Nagy Sinki Engel nevű szász volt. 
Ezen fűrész malomhoz a király veszi az erdőt a Ditroiaktól minden eszten-

32



dobén, a’ Toplitzaiak le vágják, a ’ viz egy Canalison [úsztató csatornán] le 
hozza a tőkéket a’ havastól a ’ fűrész malomhoz: a mellynek hossza 26 

[öl]. Innen machinák [gépek] által könnyen fel teheti két ember is 
a nagy tőkéket az úgy nevezett szekérre /wagen/ [tönkszekér] a mellyet a 
viz elébb hajt, ennek hossza 12 1/2 klafiter: a fűrész a tőkét [rönköt] el vág
ja. A fíírész[penge] hossza 1 klafiter, szele 1/4 schuch [láb]. Ilyen fű- 
rész[penge] kettő van, minek utánna le vágott egy deszkát, le veszik a sze
kérről és ki húzzák a canalis mellé. És a mikor a viz megnő, a vizre eresz
tik; ez le viszi a Marosig. Ezen is menyen Marosvásárhellyig, innen Fejér
várra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész machinát három ember diri
gálja: Ebből ki tetszik mint tudta készítője az Mechanica Reguláit: mivel
hogy illyen kevés ember eleg arra, hogy egy 12 ölnyi [közel 23 m] desz
kát meg fűrészeljen: miilyen vastag legyen az tőke a’ mellyből vágják a 
deszkát ki. Ha fel gondolja az ember hogy egyből 5,6 szál 4 zolnyi [hü- 
velyknyi] vastagságú deszka lészszen. Vágnak esztendőn által 2200 desz
kát 12 ölest, 7 és 5 ölöst.”115

ORBÁN Balázs az 1860-as években 2 millió darabra tette azt a desz
kamennyiséget, amit a marosi tutajokon évente levittek. Ő is felkereste 
azt a vidéket, ahonnan mindez kikerült. Maroshévíz fölött rögtön az „ál- 
ladalmi” két műfűrészt látta, amelyeken a sószállító hajók építéséhez 12 
öles (24 m) deszkákat metszettek. Majd a gróf Lázár-féle fakereskedel
mi vállalkozás úsztató- és fafíirészelő berendezéseit látta. A Kelemen
patakon viszont Lázár „birodalmát” a Vermes-féle marosi tutajkereske
dő társaság „országa” követte. „Ott vannak -  írja ORBÁN -  egymást érő 
fűrészmalmaik, roppant deszkahalmazokkal.” Vermeséknek a másik pa
takon, az Ilván szintén hasonló berendezéseik voltak.116 (Az Ilván az 
olasz Giacomuzzi 1872 táján több vízgyűjtőgátat épített. Ezek segítségé
vel az évtized végéig évente 20-25 ezer m3 gömbfát úsztatott le a patak 
torkolatától 1,3 km-re lévő vízifűrészig.117)

Az 1880-as évek elején a megyéből 69 vízifűrészt jelentettek és 70 
keretet. Ez a szám 1891-re 18-ra mérséklődött, azaz bekövetkezett a 
technológiai változás; a gőzfűrészek tért foglaltak.118 Hadd tegyünk eh
hez két megjegyzést.

A technikai-technológiai fejlesztést nemcsak a nagyobb üzembizton
ság, hanem az eladhatóság is ösztönözte. A marosi -  írták 1883-ban Arad
ról -  tutajokon egyre kevesebb deszka érkezik, „mert a fűrészgyárban 
készítettek által mindjobban elnyomatik.”119 Azaz az erdőkhöz közeli, a 
marosi tutajozásban érdekelteknek is át kellett állni a gőzzel hajtott,
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többpengés gatterok által vágott fűrészárura. Ezt pedig egyre jobban 
megérte vasúton szállítani, amelynek során az a minőségéből, így az ér
tékéből kevésbé veszített.

A másik megjegyzésünk pedig arra vonatkozik, amely szerint a nem 
kereskedelmi (nagyobb kereskedelmi) célra vágott deszkák, pallók ese
tében továbbra is megmaradtak a víziffirészeknél. Bizonysága ennek a 
nyárádszeredai erdőgondnok 1894. évi jelentése. Kerületében még ek
kor is 6 „primitív” vízifűrész működött. Ezek ugyan -  miként írta -  nem 
sok fát tudnak felvágni, de azért a jelenlétükkel, szerepükkel az állami 
erdőkezelésnek számolnia kell.120 Nyárádszentannán 1893-ban az „Er
délyi Kereskedelmi és Hitelbank” létesített „fűrészelőtelep”-et. Mivel 
azonban a vidéken még fellelhető tölgyet épület- és szerszámfának is jól 
el lehetett adni, továbbá a fűrészelt fa ára alig volt nagyobb az előbbiek
nél, „a fűrészelő gyárak felállításába befektetendő nagy tőkének megfe
lelő kamatozását nem látszik biztosítani” A Marosvásárhelyi Kereske
delmi és Iparkamara ezen véleménye után az egykeretes vízifűrész tény
leges munkába állásáról, netalán teljesítményéről továbbiakat nem is tu
dunk.121

A megyét jellemző, korábban már említett tulajdoni sokszínűségből 
legelőször az állami erdőkben felállított fűrésztelepeket vizsgáljuk meg. 
A görgényi kincstári uradalomra 1877-ben a „Baiersdorf és Biach” cég
gel kötöttek 1886 végéig szóló szerződést.122 Az okmányból kitűnik, 
hogy a kincstárnak a Görgény völgyében nem volt bérbe adandó fűrésze. 
Az átmeneti korra, az 1870-es évek végére viszont jellemző, hogy még 
folyt a házilagos kitermelés, felkészítés is, miközben a cég a maga em
bereivel (mai fogalmaink szerint; alvállalkozóival) szintén elkezdte a fa- 
kitermelést. Erre idézzük például az 1878. évi adatokat. A görgényi er
dőhivatal raktáraiból átadtak nekik 19 865 m3 (fenyő)rönköt, miközben 
a cég 38 400 m3 fenyő épületfát és 1414 m3 tölgy épületfát termelt. A kö
vetkező évben viszont Baiersdorfék már maguk állítottak elő 34 087 m3 
fenyő épületfát, amelyből 630 m3-t kormány- és evezőrudaknak dolgoz
tak fel.123 Ez utóbbi két dologra utal: a faanyag továbbítását (óriás)tuta- 
jon végezték, és fűrészipari kapacitásuk Görgényben továbbra sem volt.

PAUSINGER József 1885-ben javasolta, hogy amennyiben a vasút 
Szászrégent eléri (ez 1886-ban megtörtént), a városban fűrésztelepet 
kell létesíteni. így a marosi tutajozást, az azzal járó (fa)értékveszteséget 
és egyéb nehézségeket ki lehetne küszöbölni, míg a kész fűrészáru to
vábbítása -  akár külföldre is -  minden korábbinál jövedelmezőbbé vál
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na.124 Valóban, 1888-ban elkészült az első állami gőzfűrész, miközben a 
görgényi kincstári erdők kihasználására a továbbiakban a Goldfinger és 
Teplánszky-féle cég nyert jogot.125 (Később, 1905-ben, ők bükkfafűré- 
szelő üzemet is létesítettek Szászrégenben.126) Végül a XX. század első 
évtizedében a kincstári erdőkben visszatértek a házilagos kezelésre (azaz 
a fakitermelést az ezzel kapcsolatos egyéb munkákat a kincstár maga, 
saját munkásaival végezte) létesítettek, míg a szászrégeni fűrészüzemet 
bérlet útján működtették. (Lásd az 1. számú mellékletet.)

Szászrégen és közvetlen környezeténél maradva meg kell említe
nünk, hogy az első gőzfűrészüzemet Müller János építette, mégpedig 
1880-ban. Később a telepet megújította és a vállalkozás Trianon után is 
működött.127 Ugyanitt Schwartz Mendel háromkeretes (plusz 2 körfiűré- 
szes) „fűrészgyárat” épített. 1890-ben 40-60 munkással 800 ezer köbláb 
(25,3 m3) lucfenyőt dolgozott fel, amiből 400 ezer köbláb (12,6 m3) épü
letfa, deszka és palló került ki.128 Később, 1898-ban ugyanő Palotailván 
épített fűrészgyárat, de „a [székely kör]vasút hiánya miatt -  miként azt 
az 1900. évi kamarai jelentésben írták -  sok nehézséggel küzd.”129

A legnagyobb hatású és a legtovább működő cég -  1866-tól gyakor
latilag a világháború végéig -  az „Első Szászrégeni Tutajkereskedő Tár
sulat” volt. Korábbi kötetünkben rámutattunk: a marosi fakereskedelem 
mintegy fele rajtuk keresztül bonyolódott le.130 Itt azt említjük meg, 
hogy jelentős erdőterületeket adtak-vettek,131 továbbá fűrészipari kapa
citással is rendelkeztek -  le akár a Maros torkolatáig. Egyelőre azonban 
maradjunk csak Szászrégennél.

A „kompánia” a városban háromkeretes gattert (plusz 2 körfűrészt) 
épített. Az 1890. évi kimutatás szerint 60-80 férfi munkás 15-21 ezer m3 
(Görgényi-havasokból származó) luc- és jegenyefenyőt dolgozott fel. 
Ebből 8-10 ezer m3 deszka és épületfa jött ki.132 S ők is -  nevükkel el
lentétben -  egyre inkább a készáru vasúti szállítását helyezték előtérbe. 
Itt ismét utalunk a minőségi különbségekre. „A tutajokon szállított desz
ka- írták már 1878-ban -  a míg rendeltetési helyére jő, eső, szél napsu
gárok befolyása által sokat szenved, a gőzfűrészeken metszettek pedig a 
mint a fűrész alól kijőnek, fedél alá helyeztetnek és semmit sem szen
vednek, ugyanezen okból [tutaj]feltehemek most leginkább tönkök és 
gerendák rakatnak.”133

A társulat nemcsak a minőségi áru, hanem a Maros alsó folyásánál 
időnként kialakult pénzügyi-értékesítési zavarok miatt 1894-ben Rad- 
nótfáján is létesített gőzfűrészüzemet.134 Működésükre általában a ter
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jeszkedés, a mind nagyobb üzletek kötése volt a jellemző. Ez utóbbira 
példa lehet az 1911-ben kelt híradás: „A Szászrégeni első tutajtársulat 
8600 kát holdas Szalárd erdejét a Magyar Fakereskdelmi r-t., Budapest 
vette meg 8 600 000 koronáért. Az erdő faállományát 1 1/2 millió köb
méter elsőrendű fenyőfára becsülik.”135

A Maros-völgyi nagy kitermelőknél, -felhasználóknál tartva meg kell 
említenünk a „Marosvölgyi Fatermelő Rt.”-ét. Ez 1906-ban a Maroshé
víz határában kitermelendő (800 kh- 460 ha -  2 millió m3) erdőre alakult 
m eg.136 Miként a táblázatunkból is kitűnik, a településnél gőzfiűrészüze- 
met is létesítettek.

A megye székhelyén, M arosvásárhelyt az első gőzfűrészüzemet -  
1890-ben -  Farkas Mendel építette. A gőzgép 6 fűrészkeretet, 3 kör
fűrészt, 1 esztergát, 2 köszörűt és 1 fúrógépet hajtott. A 80 férfi mun
kás évente 1 millió köbláb (31,6 ezer m3) luc- és jegenyefenyőt dol
gozott fel, amelyből 600 ezer köbláb (18,96 ezer m3) készáru keletke
zett. A fűrészáru piacát Magyarország jelentette, ahová vasúton szál
lítottak. Ez utóbbival kapcsolatban a kamarai jelentésben írták: „Nagy 
hátrányára van ez ipartelep versenyképességének az a körülmény, 
hogy a marosvásárhelyi felső vasúti állomástól az alsó vasúti állomá
sig terjedő, mindössze 2 kilométer kiterjedésű vonalszakaszon oly 
magas vitelbért kell fizetnie, mint amennyi a minimális egységül vett
8 kilométernyi távolságra esnék. A viteldíj különbség kocsirakomá
nyonként 5 forintnál többre rúgván, az egész évi, sok száz kocsit tevő 
forgalomban ez oly túlságos megterhelést jelent a gyárra nézve, mely 
lényegesen megnehezíti az iparvállalatnak a gácsországi fűrészgyá
rakkal való versenyt a hazai piacokon.” 137 Tehát a vasúti összeköttetés 
még nem minden, ahhoz megfelelő tarifapolitika is szükséges. Ké
sőbb a vállalkozás -  miként az a táblázatunkból kitűnik -  Dédán is lé
tesített telephelyet. (A Szászrégen-Déda közötti vasútvonal 1905-ben 
nyílt meg!)

Korábbi kötetünkben rámutattunk, hogy az Ősmarosszék Havasgaz
dasága milyen nagy értékesítési nehézségekkel küzdött. Ez részben a 
bükkerdők jelentős kiterjedéséből (hiszen a bükköt a XIX. században 
alig lehetett eladni), jórészt pedig az erdők nehéz megközelíthetőségéből 
következett.138 A hasznosítási elképzelések tehát e köré a kérdések meg
oldásai köré csoportosultak. Az egyedüli vállalkozó, aki a fa ipari fel- 
használását megvalósította, Reiter József gyufagyáros volt. O a Szováta 
vizén lévő fűrészmalmát 1878-ban mégis felajánlotta a birtokosságnak
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megvételre, de több egyéb, a közbirtokosok deszkametszőről is tudunk. 
Az említett malmot azonban ekkor mégsem vették meg, mivel az eset
leg termelt fűrészárut nem tudták volna eladni.139

Jó egy évtizeddel később a Szovátán levő egyetlen, a havasbirtokos- 
ság kezelésében lévő fűrészről számoltak be. Ide a fenyőrönköket a Szo- 
váta-patak partján lévő (rossz) úton vontatták. A fűrész kezdetleges szer
kezete okozta -  írta PECH Rezső -  , hogy az „nappalt és éjszakát össze
véve 21 óra alatt 30 darab 4 méter hosszú és átlag 30 cm vastag fűrész
rönköt tud felfűrészelni.” A hárompengés masina fűrészporban és fahul
ladékban 40%-os veszteséget produkált, amit a kortársak sem találtak 
elfogadhatónak.140

Az igazi áttörést a vasútépítés, nevezetesen a Kis-Küküllő völgyében 
a Sóvárad-Parajd közötti szakasz 1905. évi átadása jelentette. A keskeny 
vágányú vasúttal a birtokosság addig elzárt erdői végre megközelíthető
vé váltak. Ráadásul a bükkfa iránti kereslet megnőtt. így az 1905-ben 
alakult „Kis-Küküllővölgyi Faipari Rt.” programjában nemcsak a „vasút 
forgalmi körébe tartozó erdők iparszerű kihasználása”, hanem bükktalp- 
fák gyártása és Szovátán történő telítése is szerepelt. (A részvénytársa
ság egyébként a vasútban is érdekeltséggel rendelkezett.141)

Az értékesítésben az igazi áttörést -  miként azt KOCSIS Lajos dol
gozatából megtudhatjuk -  az 1911. év hozott.142 (Természetesen mindez 
összefüggésben van a fa és fatermékek iránti kereslet növekedésével.) 
Ekkor a következő cégek szereztek fakitermelési jogot:

1. Az Úz- Veresvíz-völgyében -  Czell Frigyes és Dr. Czell Ru
dolf (Brassó) 3 305 500 korona értékben

2. A Baraszó-völgyben -  Márton Lajos, Blénesi Lajos és Sáska 
Lajetán (Gyergyószentmiklós) 501 218 korona értékben

3. A Sulca vizére hajló Keresztes erdőrészben -  Götz et Comp. 
(Bécs) 230 000 korona értékben

4. A Balázs-pataki erdőrészben -  Márton Lajos és Blénesi Albert
70 218 korona értékben

5. A Bogársarki erdőrészben -  Lebovits Lázár (Csíkszentsimon)
40 500 korona értékben.
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Az augusztusban megtartott fenti árverés után szereztek még fakiter
melési jogot:

6. A Feketevízi erdőrészben -  Götz et Comp. (Bécs)
651 525 korona értékben

7. Két, közelebbről meg nem nevezett rendkívüli vágásterületen
-  az Erdélyi Fakereskedelmi Rt. (képviselőjük a Czell testvé
rek) 220 982 korona értékben.

A közel 5 millió koronás, fenti árverési eredmények következménye
ként a birtokosság 15 év alatt jutott jelentős bevételhez. Az említett fa- 
kereskedelmi-faipari vállalkozások furészipari tevékenységéről közeleb
bi adatokat nem tudunk. Azt azonban valamennyi szerződés tartalmazta, 
hogy a fűrészek épületei és egyéb fakitermelés -feldolgozási berendezé
sek 15 év múlva a Magánjavak tulajdonába mennek át, míg a gépek a 
becsár feléért. A tényleges munkát azonban a kitörő világháború jelentősen 
hátráltatta, majd megakasztotta. Számunkra azonban a leglényegesebb: 
a nagyarányú fakitermelésbe, feldolgozásra ezt a birtokkomplexumot is 
bekapcsolták.

Amikor a Maros völgyében a vasútvonal 1909-ben teljessé vált, nem
csak a kisebb vállalkozások, hanem a nagyok is megszaporodtak. (Lásd 
az 1. számú mellékletet.) Ez utóbbiak közül megemlítjük -  bár tevé
kenységük már részben Csík megyébe nyúlt át -  a „Lomási Erdőipar 
Rt.”-ét. A vállalatot 1910-ben a Neuschloss-féle nasici rt. 3 millió alap
tőkével hozta létre, s 11,2 ezer kh ( 6,4 ezer ha) luczos kitermelésére és 
részbeni feldolgozására szövetkeztek.143 A nagytőke ezen vállalkozása 
már egy új, minden korábbinál kiterjedtebb erdőkihasználást jelzett Ma- 
ros-Torda megyében is.

A KÁDÁR Zsombor és PÁL-ANTAL Sándor által összeállított szé
kelyföldi erdészet- és faipartörténeti kronológia egy érdekes számot 
idéz. Amíg 1900-ban a Maros felső folyása mentén csak 10 „deszka
gyár” működik, addig 1914-ben már 44. Ráadásul az utóbbi esetben a te
lepek átlagosan 4,54 kerettel voltak felszerelve.144 Tehát az erdők fa
anyagának fűrészipari hasznosítása minden korábbinál nagyobb erővel 
folyt.
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2.2.1.9 Udvarhely megye

A megye lomb- és tűlevelű erdőit a fiűrészmalmok évszázadokon át fo
gyasztották. A két Oláhfalu -  Kápolnás- és Szentegyházasfalu -  1614- 
ben kelt kiváltságlevele pedig egyenesen elrendeli: „egy jó fűrészmal- 
mot” kötelesek felállítani.145 (Feltehetően ezen a vidéken látta 1661-ben 
Evlia Cselebi török utazó a „nehány száz, bámulatot keltő fűrészmal
mot.”146) Mindenesetre a XIX. század végéig jellemző volt a nagy szá
mú, de viszonylag kis teljesítményű vizífurész munkája. Ez ORBÁN 
Balázst a következő romantikus gondolatok megfogalmazására késztet
te: „E völgy [tudniillik a Kiság pataka] rengeteg fenyveseivel, gyönyörű 
szikla szálaival meglepően szép, néhány vidor fűrész malom , egy egy 
kormos hamuzsír főző tanya feltörő fíistoszlopával képviseli itt a gyár
ipart az emberi szorgalomnak mindent megadóztató törekvését.”147 Az 
1880-as évek elején a megyében 60 fűrészmalmot mutattak ki. Ezeknek 
köszönhetően is a fenyvesekből 55%-os volt az iparifa-kihozatal, amit a 
kortársak jónak tartottak. Tíz évvel később, 1891-ben a fűrészmalmok 
számát 48-ban adták meg.148 Sőt az 1904-ben kelt megyei leírás is „sok 
kisebb fűrészmalomról” emlékezik meg.149

Ha rápillantunk a táblázatunkra, az 1885. év adatainál láthatjuk, hogy 
a két Oláhfaluban kimutatott fűrészek csaknem mindegyike társasági tu
lajdonban volt. Erről a „cimborasági” fűrészekről írta MOLNÁR Kál
mán, hogy egy-egy lakos akár több fűrészben is részes lehetett, s „a fű
részen az anyagot mindenki saját maga vágta ki foszninak, colos vagy 
félcolos deszkának, háromnegyedes tetődeszkának.”150 Ezt aztán nem
csak a saját szükségletek fedezésére, hanem eladásra is vitték. Hasonló
an Atyháról is azt írják, hogy a kitermelt fát soha nem rönkben adták el, 
hanem felfiűrészelve, felhasogatva, netalán kifaragva.151

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1891. évi tudósítá
sában olvashatunk Ugrón Gábor országgyűlési képviselő Székelybet- 
lenfalván létesített fűrésztelepéről. „A hajtó-erőt egy Haag-féle turbina 
közvetíti, mely 29 lóerővel 1 keret- és 2 körfűrészt tart mozgásban.” A 
telepen ekkor 12 munkás évi 3-5 ezer m3 jegenye- és lucfenyőfából (ami 
a tulajdonos saját erdejéből került ki) 1,8 -  2,6 ezer m3 fűrészárut ter
melt. 1895-ben a gyár kapacitását növelte; beállított egy másik keretfű
részt is, amihez közbirtokossági erdőkből vett kitermelhető faanyagot.152 
HANKÓ Vilmosnak a következő évben megjelent könyvében arról ol
vashatunk, hogy a „gyártelepen” nemcsak fűrészárut, hanem téglát és te
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tőcserepet is készítenek.153 A fűrésztelepet viszont Ugrón Gábor bérbe 
adta. (Lásd az 1. számú mellékletet.)

Szintén politikusi-birtokosi vállalkozásnak indult a volt főispáné, Tö
rök Alberté Zetalakán. Később a telepet ő is valódi vállalkozónak, az 
Adler testvéreknek, majd Teuchner Jakabnak adta át.154

Az „Adler testvérek” cég megjelenése -  hasonlóan Königes Mihály
hoz -  már az igazi „gyárosok” térfoglalását jelenti. Ok a vágható erdő
ket sorra vásárolták meg, s míg Adlerék Lövéte határában, a Tolvaj os- 
tetőn létesítettek gőzfűrésztelepet, addig Fábián József Kénoson. A ma- 
gyarhermányi közbirtokosságtól viszont az 52 ezer m3-re becsült tölgy
fakészletet az „Eissler testvérek” vették meg. „A megvásárolt fakészlet
-  írták 1893-ban -feldolgozás alatt áll, éspedig előállítanak franczia don
gát, méretes gerendákat, palló-deszkákat, parkettet és vasúti talpfá
kat.”155 Azt azonban, hogy ez a cég hol rendezte be a telephelyét, nem 
tudjuk.

A XX. században, amikor az Ősmarosszék Havasgazdasága erdői a 
vasúttal hozzáférhetővé váltak, az ottani fa kitermelésére alakult társasá
gok tevékenysége érintette Udvarhely megyét is. Ugyanakkor továbbra 
is működtek a helyi, illetve a közvetlen környéket ellátó cimborasági fű
részek.

2.2.1.10 Csík megye

A megye gyergyói részének kutatója, TARISZNYÁS Márton a ditrói 
szájhagyományra hivatkozva jegyzi fel, hogy ott a vízifűrészeket a „fű
részes” Gáli család tagjai honosították volna meg. Ők „tudományukat” 
az erdélyiek lengyelországi hadjáratából eredeztették, s ezek a szerkeze
tek a XVI. századig visszanyúlóan léteztek. Ugyancsak TARISZNYÁS 
ír arról is, hogy Gyergyóúj faluban 1667-ben épült a Latzkó család „sze
res” fűrésze. A közös fűrészhasználat, -tulajdon tehát ezen a vidéken is 
jellemző volt. 1758-ban a Török család épített Mogyorósbükklokán ví
zifűrészt. Erről azt tudjuk, hogy tipikusan paraszt(oláh-)fűrész lehetett, 
mert kis vízhozamú, de nagy esésű patakra telepítették.156

Ha már technikatörténeti témánál tartunk, említsük meg a megye csí
ki részéből, Csíkmadarasról szóló forrást. PATAKI József leírását (for
rásközlését) KÁDÁR Zsombor idézi, akinek magyarázatával együtt itt 
közöljük. Az 1677-ből származó leltár szerint van „egy fűrészmalom,
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melynek tőke tartó nyolcz karikás [tönk]szekere, két párnája [a tönksze- 
kémek a rönk alátámasztására szolgáló vízszintes eleme], fíírészjárma 
[kerete], járom oldalfája, rovátkás kereke, négy vas karikás, vas csapos 
tengelye, három vas karikás gerendellye, kupás jó víz kereke, hozzá va
ló fűrész vasa, vas esztekeje [etető, előtoló rúd], szegező vasa no 2. és 
kaptsa szegezeővel egygyütt meg vagynak.”157 Ugyanebből a századból, 
1694-ből, és ugyanezen a vidékről, Csíkból tudunk fejedelmi utasításról, 
amely a csíki vashámorokhoz dolgozó fűrészmalomról tudósít.158

Az 1743-ban kelt, a szárhegyi Lázár-birtokról szóló úrbéri összeírást 
szintén KADAR Zsombor idézi. Kiemeli a fűrészmalom szakszerű leí
rását, továbbá, hogy a szerkezetet két hétig a jobbágyok, két hétig pedig 
a „szabad emberek” használták.159

Az 1820-ban kelt „parasztvallomásokból” Csíkmadarason jegyez
ték fel: vannak „úgy ványoló, olajütő és deszkát, úgy lécet metsző fűré
szek. A deszkát itt, helyben is pénzzé lehet tenni, de a szállítás által más 
vidékre sokkal nagyobb haszonnal eladhatni.” Csíkmenaságról -  hason
lóan más falvakhoz -ugyanígy 5 fűrészt írtak össze.160

A XIX. század közepe viszonyairól ORBÁN Balázs tudósít. A gyergyói 
„kezdetleges fűrészgépeken elszeldelt” deszkákkali kereskedést a nélkülö
ző székelyek egyedüli megélhetési lehetőségének ismeri el. A Kis-Beszter- 
cén folytatott tutajozás kimondottan lelkesíti, de azért meglátja a fűrészek 
térhódításának árnyoldalait is. A Kászon-patak vizén „fűrészmalom fűrész
malmot ér” -  írja -  ,majd az Uz völgyét jellemzi: „ e folyam mentén vagy 
14 fűrész van, és tizennégy erdőfaló elégséges arra, hogy a folyam mentén 
mindenütt siralmas képét lássuk az erdőirtásnak.” Ugyanitt, illetve a Veres
víz mellől írja, hogy a fűrészektől csak a béldeszkát szállítják el (télen, a 
befagyott vizen), míg a szín(szél)deszkák „elképzelhetetlen nagy halma ro
had minden fűrész mellet, mígnem a folyam egy áradata elsodorja onnan, 
s ingyen fát szállít Moldova faszegény belvidékére.”161

A megyében lévő vízifűrészek számát az 1880-as évek elején 250- 
ben adták meg, Azzal a megjegyzéssel, hogy fele-fele arányban működ
tek Gyergyóban és Csíkban. Továbbá ezek nem állandóan, csak az év 
egy-egy szakaszában dolgoztak. A következő összeírás 1891-ben kelt, s 
a szám 125.162 A táblázatunkban hozzávetőlegesen látható ezek földrajzi 
elhelyezkedése. Meg kell jegyezni azt is, hogy az egyszerű parasztfűré
szeket kezdték vízi műfűrészekkel felváltani, amely váltás a termelé
kenység növelése irányába hatott. IMRE Dénes írja 1895-ben, hogy a 
115 gyergyói fűrész közül már 9 turbinás volt.163
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Ennél sokkal nagyobb jelentőségű váltás volt a gőzfűrészek megjele
nése, a valódi fűrészipar behatolás a gyergyói és csíki (kászoni) erdők
be. KÁDÁR Zsombor közlése szerint az első ilyen telepet Ágoston 
Ágoston hozta létre 1885-ben Gyergyócsomafalván. A 65 lóerős gőz
gép két keretet hajtott, s a cég végig megmaradt szerény működésű ipar- 
vállalatnak, amely az 1910-es években is dolgozott.164

A következő megemlítendő vállalkozás az „Urmánczy János és tár
saidé. Ők Gyergyódomokoson, a Kis-Békás-patak völgyében rendez
tek be fatelepet, ahol a „Gyümölcsényes-erdő” termékeit dolgozták fel, 
s szállították Romániába. A gyár két gőzgéppel rendelkezett, amelyek 8 
egypengés keretet, továbbá körfűrészt hajtottak. Az 1891-ben felépített 
telepen három év múlva tűz pusztított, s akkor tettek egy műszaki vissza
lépést: nem a gőzgépeket szerelték fel újra, hanem 3 vízi(mű)fűrészt ál
lítottak be. Amikor a selmeci akadémisták tanulmányútja 1897-ben erre 
vezetett,165 éppen ezen megoldások, továbbá a Kis-Békás-szoroson Ro
mániába kivezető úsztatócsatoma166 volt a legértékesebb látnivalójuk. A 
vidéken mintegy 16 ezer kh-dal (kb. 9 ezer ha) rendelkező birtokos fa
készletéből nemcsak padlódeszkákat, hanem szitakéreg-alapanyagot, az 
üzem rekonstrukciója után pedig fagyapotot is állítottak elő. (Ezekre 
még visszatérünk.) Magyarán: mind a kitűnő, mind a közepes, mind pe
dig a gyengébb fenyőanyag feldolgozásáról gondoskodtak.

Az időrendet megtartva a következő megemlítendő vállalkozás az „ifj. 
Schultz József és társai” budapesti cégé. Ők Csíkszentmárton területén lé
tesítettek 1891-92-ben gőzfűrésztelepet. A faanyagot a Csíki Magánjavak 
Úz- és Csobányos-völgyi erdeiből szerezték be. A fűrésztelepig a Csobá- 
nyos-völgyben lóvontatású vasutat építettek, amit 1894-ben gőzvonatásúra 
cseréltek fel. A cég növekedését jelzi, hogy 1895-ben „Első Csíkmegyei Er
dőipar Részvénytársaság”-gá váltak.167 A táblázat 1898. évi adataiból pedig 
láthatjuk, hogy akkor már három fűrésszel (-teleppel?) dolgoztak.

A vállalkozás megjelenése, a fűrészáru ipari előállítása természetesen 
sem itt, sem más vidéken nem maradt hatás nélkül a hagyományos vízi 
deszkamentőkre. SZŐKE Mihály írja, hogy Csíkszentmártonban és 
Csíkcsekefalván a fenti cég megjelenését követően 8 fűrésztársaság szűnt 
meg. „Egy-egy fűrésztársaságot 25-30 gazda képezett, a kik mindenike az 
év azon szakaszaiban, mikor legjobban ráért, 60-70 frtot szerzett a «fűré- 
szelésből», a mi munkájukat nem számítva, tiszta haszonszámba ment. /.../ 
Ilyen jövedelemtől fosztatnak meg a székely gazdák azon napokban, a mi
kor mindenfelé keressük pusztulásuk orvosságát...”168
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A gazdasági erdőforrásokat kiaknázó idegen tőke behatolását azon
ban nem lehetett megállítani, illetve a felelős tényezők -  elfogadva a 
szabadelvű állam liberális gazdaságpolitikáját -  nem is akarták. így a to
vábbiakban az újabb és újabb faipari vállalatok megjelenését mi is csak 
rögzíthetjük.

Az 1893. évi kimutatás szerint Gyergyóbékáson Miklós Antal és tár
sai, Csíkszentkirályon Grünfeld József, Csíkjenőfalván Száva Lukács 
és társai, míg Gyergyóbélboron a moldvai Hirsch Ábrahám vásárolt er
dőt, illetve kezdett el valamilyen faüzletet. (Ez utóbbit „Nyágra vize 
faüzlet”-nek nevezték.)169 Az általuk épített, üzemeltetett fűrészekről, - 
telepekről azonban további adataink nincsenek. Még ugyanebben az év
tizedben, 1897-ben a gyimesi vasútvonalra hajló erdőkben -  a gróf Lá
zár-féle és Csíkmadaras község erdeiből vásárolt faanyagra alapozva -  
a bécsi Stein Ármin állított fel egy gőzfurészt. A „Fekete Hagymás” és a 
„Szalók” erdők faanyagát a gyimesközéploki vasúti állomáson adták fel 
és szállították az ország belseje felé.170

Miként Máramarosban, itt is felmerült, hogy vajon nem kellene-e na
gyobb feldolgozottsági fokra, azaz a vidék népének jobb megélhetést 
biztosító kiterjedtebb faipari üzemek megtelepítésére törekedni.171 Annál 
is inkább, mert a Székelyföldön -  ellentétben Máramarossal -  viszony
lag nagy „néptömeg” (munkásmennyiség) állt rendelkezésre. Követke
zésképpen a gyárak számára lett volna elegendő munkaerő. Ez egy bo
nyolult kérdés, amire majd a munkásügyekkel foglakozó alfejezetben 
még érdemes lesz visszatérni. Itt elégedjünk meg annyival: a XX. szá
zad első éveiben is maradtak a külterjes hasznosítást jelentő fakitermelő 
vállalatok, egy-egy fűrészteleppel „megtűzdelve”

Az erdőhasznosításokkal párhuzamosan egyre több erdőrészlet vált 
kitermelhetővé, amihez most már a vasúti összeköttetés is megvolt. így 
a XX. század első évtizedének fakereskedelmi, faipari fellendülése ide
jén a Csík megyei erdőüzletekről egymást érték a híradások. Loósy, 
Hugmayer és társai Gyergyóalfaluban 7561 kh (4351 ha) fenyőállo
mány kitermelési jogát szerezték meg, ahol fűrésztelepet létesítettek 
(1906).172 Létrejön -  a „Neuschloss-nasiczi rt.” 3 millió koronás alaptő
kéjével -  a „Lomási Erdőipari Rt.”, amely a Lomás-Húrdugás és Szár- 
hegy-erdők 11 200 kh-nyi (6446 ha) faanyagát vette meg (1910).173 A 
„Székely Erdőipar Rt.”-et -  amely a csíkszentpéteri egyházközség erde
jének kitermelésére 3 millió K alaptőkével alakult -  átvette az olasz Ric- 
cardo Gualini-féle fa- és cementipari rt. (1909).174 „Az úz- és veresvíz-
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völgyi erdők kitermelésére 100.000 K alaptőkével Erdélyi fakereskedel
mi rt. czéggel új vállalat létesült”( 1912).175 Végül még egy, Herczberg 
Károly nevéhez fűződő átalakulásokra vonatkozó példát idézünk. Az er
dőpanamákról elhíresült ügyvéd176 és a „Gyergyói Faipar (Kúnffy és Ro- 
senfeld)” az 1908. évi válság idején a gyergyóalfalui fatermelési üzlet
részüket 700 ezer K-ért átadták a „Beszterce-Naszódi Faipar R.”-nek.177 
Ugyanakkor 1913-ban Herczbergék a „Lóhavasi és laposi” erdővállala- 
tukat -  a Deutsch testvérek gyergyószentmiklósi gőzfíírészével együtt - 
„Gyergyószentmiklósi rt.” név alatt -  1,2 millió K alaptőkével részvény- 
társasággá alakították.178

A felsorolásból nemcsak a tőkekoncentráció, hanem azok a gyakori 
átalakulások, összefonódások és a tőke minden tulajdonságát mutató 
„ravaszságok” is kitűnnek, amelyek a klasszikus kapitalizmusra jellem
zőek. Egyben bizonyítják a korábban leírt gondolatainkat; a kortársak
nak sem volt egyszerű mindezeket követni -  100 év távlatából pedig már 
szinte kibogozhatatlanok.

Ugyanígy kideríthetetlenek a különböző fűrésztelepeken történt tűze
setek. Például -  miként azt KÁDÁR Zsombor NAGY Béla adatai alap
ján idézi179 -  a Friedlánder -féle telepen (Csíkszentkirály -  1903. és 
1909.), a Back és Spitzer-félén (Csíkszentimre -  1904. és 1907.), továb
bá Kászonjakabfalván (1908.) és Gyimesközéplokon (1910. és 1915.). 
Mindezeket az elégedetlen munkások gyújtogatásának, netalán különbö
ző biztosítási csalásoknak tudják be. Hangsúlyozzuk: ma már kideríthe
tetlenül.

Szintén KÁDÁR Zsombor idézi öreg Orbán József csíkszentdomo- 
kosi fűrésztelepének 1907. évi leégését. Itt egyértelműen balesetről volt 
szó. A tulajdonos a fűrészt Csíkkarcfalván újjáépítette úgy, hogy a sta
bil gőzgéppel nyáron csépelt, míg máskor fűrészgépet (két keretet) haj
tott. A helyi vállalkozó így egészen az államosításig működött.180 (Itt je 
gyezzük meg: ez többfunkciós működtetés a vízimalmokra is jellemző 
volt. 1873-ból Kászonimpérből tudunk ilyen szerkezetről.181)

Vizsgálódásunk végén visszatérünk a vízifurészekhez. Csíkban ugya
nis a legutóbbi időkig megmaradtak, illetve vannak. Dr. KÓS Károly az 
1950-es években csak Csíkmadaras határában mintegy 30 felhagyott 
fűrész írt le.182 Ugyanakkor TARISZNYÁS Márton 1969-ben a vaslábi, 
akkor téesztulajdonban volt, fűrészt ismertette. Az 1860-as években épí
tett, a Bentze család által birtokolt fűrészt ma mint műemléket mutatják 
be.183 Egy letűnt kor még itt maradt eszközét.
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2.2.1.11 Háromszék megye

A megye zömében tűlevelű erdőkkel rendelkezett, de még a XIX. század 
legvégén is volt „műfa termelésre alkalmas korosabb tölgy-állab”, 
amelynek faanyaga „igen előnyös árak mellett értékesíttetik.”184 A fűrész
ipari feldolgozás azonban évszázadokkal korábban, még a vízifűrészek 
időszakában elkezdődött.

IMREH István kutatásaiból tudunk a Mikó család oltszemi fűrész
malmáról. A XVIII. századi források szerint a deszkametszőt földesúri 
manufaktúraként, robotszolgálatos jobbágyokkal működtették. (Emlé
kezzünk a Bánffy család Kolozs megyei birtokaira, ahol más megoldást 
alkalmaztak. Igaz, ott a birtokosok a felfűrészelt faanyag piaczra juttatá
sában voltak érdekeltek.) Az 1820. évi összeírásból Kovásznát említjük 
meg, ahol erről tudósítottak: „furészmalom bővön vagyon, melyen sza
bad erdőnkből hozott tönkfát kivágván, pénzt belőle kaphatunk. Innen, 
helyből is elhorgyák, de ha ki visszük falukra, vagy Brassóba, jóval fe- 
lyebb adjuk el a deszkát.”185

Amikor az 1880-as évek elején a Brassói Kereskedelmi és Iparkama
ra összeírta a működési körébe tartozó vízifurészeket, Háromszékkel 
kapcsolatban két fontos megállapítást tett. Az egyik: a Háromszéki-me- 
dence földművelésre is alkalmas, így az itteni nép nincs annyira az erdő
ből származó javakra ráutalva, mint Csíkban. A másik: a tutajozásra 
használható vizek hiánya miatt a távolsági kereskedelem kisebb jelentő
ségű. Következésképpen a faszükséglet is kisebb. A kitermelt faanyagot 
részben saját használatra, részben pedig a brassói piacra viszik. Ezt 
szolgálja az a 160-200 fűrészmalom, amelyből Zágonban 50, Papokon 
és Kovásznán 20-20, Berecken 15 és Gelencén 14 dolgozik.186 NAGY 
Gyula brassói erdőfelügyelő 1885-ben ugyanezeket az adatokat ismétli 
meg, de ő tudósít a vásározásról is: „A péntek napi heti vásárt megelő
zőleg véget alig érő szakadatlan sorban húzódnak a papolczi, pákéi, kö
rösi, kovásznai, zágoni, zabolai és a többi deszkás szekerek két köbmé
ternyi kitűnő deszkával megrakottan Brassó felé, hol vagy szekerenként, 
vagy szálanként adják el a hozott árut az odavaló és vidéki faiparosok
nak -  szekerenként 24-26 forinttal; szálát a 2” vastag és 4 m hosszú 75- 
80 krral; az 1” vastagnak 24-30 krral számítva.”187

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1891-ben Három
szék megyében már csak 79 vízifűrészt mutatott ki. (JANCSÓ Benedek, 
aki Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben című többkötetes
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műben a megyét leírta, egy kovásznai vízifűrész képét is közölte.188) 
Hogy a kamarai adat nem lehetett pontos, arra bizonyság SÜMEGH Ig
nác 1898-ban közzétett írása, mivel SÜMEGH kimondottan a megye fű
résziparával foglalkozott.189 S ő a számukat 105-re, évi teljesítményüket 
pedig 7500-10 000 m3 készárura tette.

A vízifűrészeket -  írta SÜMEGH -  általában közösségek építették, akik 
a jövedelemből a ráfordított munka és tőke arányában részesültek. Fakiter
melésre erdőt nem vettek, hanem fűrészenként évente és részenként 30-50 
forintot fizettek az erdő tulajdonosának. Ennek megfelelően a fát válogat
va, a legkönnyebben kitermelhetőket, jól elszállíthatókat és feldolgozható- 
kat vágták, általában május és június hónapokban. A törzseket a fűrészhez 
télen szállították, ahol a következő év júniusától októberig fűrészelték fel. 
A fűrészt a „fűrészjártató” üzemeltette, aki a felvágott deszkákból részesült, 
továbbá az élelmezéséről a fűrésztulajdonos gazdák gondoskodtak.

Végül a vízifűrészekre vonatkozó utolsó megyei adat 1900-ban kelt. 
NAGY György az Ojtoz-, a Baszka-, a Bodza- és a Gelence-patakokon 
működő deszkametszők számát mintegy 30-ra tette. Ő is utalt arra, hogy 
ezek csak az őszi és a tavaszi, kedvező időjárás alkalmával dolgoznak.190

SÜMEGH Ignác 1898-ban kelt tájékoztatójára visszatérve tudnunk 
kell, hogy ebben az évben az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) köz
gyűlését Háromszék megyében tartotta. Ezen alkalommal több fűrészte
lepre ellátogattak.191 Továbbá az is figyelmet érdemel, hogy az itteni fa- 
és fűrészipari vállalkozások nagy gondot fordítottak a gyár- és tevékeny
ség-ismertetésekre, azaz a reklámra.

Bár az adatok ellentmondásosak, de az első gőzfűrésztelepet feltehe
tően a „János Dávid és társai” cég állította fel 1887-ben Zabolán. A sep
siszentgyörgyi fakereskedő az ugyanazon évben a megyeközpontban 
rendezett kiállításon díjazott volt. Az ismertetőben kitértek arra, hogy 
„két gőzfűrészen évenként jelentékeny famennyiséget” dolgoz fel és 
szállít a vasútépítkezésekhez.192 Az 1890-es években azonban a fűrészte
lep -  amelynek helyét a Kóró-bérc nevű részen jelölték meg -  az ellátá
sára szolgáló 1800 kh-as (1036 ha) erdő tulajdonjogi vitája miatt „üze
mét nem folytatta.”193

Annál tovább és sikeresebben működött az „Erdélyi Erdőipar Rész
vénytársaság.”194 A részvénytársaság a maga nemében a legnagyobb er
délyi fakitermelő cég, alapvetően megváltoztatta a székelyföldi erdők 
hasznosításának hagyományos módját, ezért a vállalat munkáját célsze
rű részletesebben is megvizsgálnunk.
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A részvénytársaság alapjait Horn Dávid budapesti fakereskedő rakta 
le. 1888-ban a „Morporgó” cég hozzájárulásával Papolc község határá
ban 15 ezer kh (kb. 8,6 ezer ha) erdőt vásárolt meg 25 évi kihasználásra. 
A Zathureczky Gyula baróti nagybirtokossal és birtokostársaival kötött 
üzletről ugyan később azt írták, hogy ő a fához nagyon olcsón jutott (a 
pontos vételi árat nem közölték195), de az addig kihasználatlan, hasznot 
nem hajtó erdőket csak így lehetett bekapcsolni a gazdaságban. Valóban, 
Horn Dávidék nagy lendülettel fogtak munkába. Már 1888-ban felállítot
ták a Nagy-Baszka-patak völgyében az első, „József’-nek nevezett gőz
fűrészt. Két év múlva pedig (ugyanebben a völgyben) a „G ábor’-gőzfü- 
részt. A fűrészekhez előbb csak stabilizált utakat, majd vasutat, illetve er
dei siklópályát építettek, illetve további erdőbirtokokat vásároltak meg 
kitermelésre. Ezek a Nagy-Baszka- és a Kis-Baszka-patakokra hajló, de 
a Háromszéki-medencéből hegylánccal elzárt erdőségek voltak, amelyek 
egy része az 1888. évi határegyezménnyel Romániához került. Ugyanak
kor a vállalkozás 22 ezer kh (kb. 13 ezer ha) erdőt Romániában is meg
vett, ahol 1895-ben telepítették a harmadik gőzfurészt. (A cég által kiter
melésre megvásárolt magyarországi és romániai erdőterületek 1897-98- 
ban mintegy 65 ezer kh-at -  kb. 37 ezer ha-t -  tettek ki.)

Az uralkodó fanem a lucfenyő volt, amely a területnek mintegy 70%- 
át foglalta el. Mellette a jegenyefenyő, illetve a bükk alkotott még szá
mottevő állományt. A fűrésztelepek tehát mindenekelőtt a lucfenyő fel
dolgozását szolgálták.

A három fűrész -  éjjel-nappali üzemben -  évente mintegy 280 ezer 
m3 gömbfát vágott fel, aminek kb. 62%-át tette ki a kész fűrészáru. A fű
részáru mellett a „Gábor”-gőzfűrésznél hangszerfát is állítottak elő. 
Ugyanakkor berendezkedtek az erdőben faragott vasúti talpfa cinkklori- 
dos telítésére is. Kisebb mennyiségben termeltek még fenyőből zsin
delyt, bükkből pedig dongát.

A talpfát az államvasutaknak adták el, míg a fűrészáru zömét külföl
dre szállították. Az export -  Galacról induló hajókkal -  előbb főleg a Kö- 
zel-Keletre, majd az észak-német nagyvárosokba irányult. A tengerhez, 
Galachoz Brassón keresztül jutottak ki. Előbb azonban a fát a közforgal
mi vasútig, Kovásznáig kellett eljuttatni. (A háromszéki közforgalmi 
vasutat 1892-ben nyitották meg.) Ennek érdekében mind a Nagy-Basz
ka-, mind a Kis-Baszka-patak völgyében 0,76 m nyomtávolságú gőz- 
vontatású iparvasutat építettek, amelyek a „G ábor’-furésznél (Gyulafal
ván) futottak össze. Innen szintén gőzvontatású pályát vezettek Kovász-
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na irányába, de a nagy magassági különbséget nem a vasúttal, hanem 
egy, a kovásznai Térrét mellett kiépített vasúti siklóval küzdötték le. Az 
újszerű, különleges műszaki megoldás mind a szakmai, mind a nagykö
zönség körében nagy érdeklődést keltett.196

A 68,5 km hosszú gőzvontatású iparvasúthoz 32,5 km-nyi lóvontatá- 
sú szakasz csatlakozott. Ugyanakkor jelentős volt az elsőnek kiépített, a 
„Gábor”-fűrész és Papolc község között lévő műút. Itt a vasutak létesí
tése után nem fát, hanem egyéb anyagokat (élelmiszert, gépalkatrészeket 
stb.) szállítottak.

A fakitermelésben és a fűrészüzemek, vasútüzem működtetésében 2000- 
3000 munkást foglalkoztattak. A munkásokat az első időben elsősorban a 
Felvidékről hozták, majd az 1890-es évek végére már a helyi lakosság is be
letanult mind az erdei, mind az üzemi munkába. Elhelyezésükre barakkok, 
illetve tömbszerűen kialakított családi házak szolgáltak. így létesült a „Jó
zsef’-gőzfűrész mellett Gyulafalva, a „Gábor” mellett pedig Kommandó.

A kortársak nagyon nagyra értékelték, hogy az „Erdélyi Erdőipar 
Részvénytársaság” révén munka- és megélhetési lehetőség teremtődött a 
Székelyföldön, aminek következtében csökkent a kivándorlás. Ezzel 
egyidőben elkezdődött az erdők belterjes kezelése, amely magában fog
lalta az őserdők átalakítását, a szabályozott felújítást és a bükkösök meg
felelő hasznosítását. Bár a céget 1897-ben a Groed(e)l testvérek vették 
át, Horn neve a korabeli sajtóban továbbra is úgy szerepelt, mint aki a 
vidék iparosításának alapjait teremtette meg. Sőt, „székely Horn Dávi
dok” születését, tevékenységét várták.

Van azonban a dolognak egy másik oldala, amit a kortársak nem tud
tak, vagy nem akartak látni. Ez pedig Homék kíméletlensége és belátás- 
talansága,197 amelyek mégis pénzügyi nehézségekhez vezettek. Pedig a 
telep(ek) létesítéséhez még állami segélyt is kaptak, miközben a várme
gyei elöljárók is segítették őket (ha már a fűrésztelepek az ő /kereszt/ne
vüket viselték ...). így 1896-ban a vállalkozást -  régi nevének megtartá
sa mellett -  a Groed(e)l-féle „Bajor Fakereskedelmi Társaságinak ad
ták el. Az új tulajdonos folytatta a beruházásokat, főleg a vasútépítése
ket, miközben a közforgalmú vonal is megközelítette Kommandót. A 
kortársak Groed(e)lről így vélekedtek: „hatalmas, zseniális, igazi ameri
kai szabású egyéniség.”198 Mindenesetre ez az „amerikai szabás” a helyi 
érdekeket (például a munkások alkalmazásában) nem vette figyelembe, 
mint ahogyan az országét sem. Ez utóbbit bizonyítja, hogy a Komman
dó környéki, még mindig az „Erdélyi Erdőipar Rt.” nevét viselő, vállal
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kozását 1912-ben eladta a „Foresta” nevű romániai cégnek.199 Ezzel az 
erdővásárlási panamákban játszott szerepét is palástolhatta, amelyek 
vizsgálatát a világháború, majd a román megszállás szüntette meg. így 
1918 őszén Gröd(e)lék ismét Kommandón voltak és ismét tulajdonosok 
voltak. A két világháború közötti korszak azonban egy külön vizsgáló
dás tárgya lehet,200 mint ahogyan a gyár és környékének ipari műemlé
kei, azok sorsa is.201 (Lásd a 2. számú mellékletet.)

Folytatva a megye faipari vállalatok bemutatását a gróf Mikes család 
zabolai telepéről kell megemlékeznünk. Az üzem leírására, illetve gyárt
mányaira még visszatérünk. Itt csak azt emeljük ki, hogy a fakereskede
lemben, faiparban az arisztokrácia is lehetett sikeres.202 (Lásd az 5-6. és 
9. fényképmellékletet.)

Zágon határában, a Csucsorban a „Schmidt-Ungar és Grosz” cég vett 
2600 kh-nyi (1496 ha) erdőséget. 1890-ben állították fel a „Kristóf’ (négy
keretes) gőzfűrészt, de 3 velencei vízifűrészt is működtettek. Évente 30 ezer 
m3 lucfenyőt és 5 ezer m3 bükköt dolgoztak fel. A nyersanyagot úsztatócsa- 
tomákon és tengelyen szállították, míg a készárut a Hom-féle rt. vasútján.203

Szintén Hornék „felségterületével” volt szomszédos a „Diósi Ignácz 
és fia Lajos” nevű cég, amely barátos-kovásznai telephellyel működött. 
A barátosi vasútállomás mellett egykeretes fűrészt állítottak üzembe. 
Évente 8-10 ezer m3 fenyőrönköt dolgoztak fel, 56%-os készáru-kihoza- 
tal mellett. (Ezt az arányt a hulladékból készített zsindely is javította.) 
Az épületfa megrendelője a MÁV volt.204

Kovásznán ifj. Ugrón János kétkeretes gőzfűrészteleppel rendelke
zett. Évente 12-14 ezer m3 fenyőrönköt dolgozott fel, de az üzemben ma
gánosoknak bérfűrészelést is végeztek.205 (Talán ez a vállalkozás volt az 
1894. évi kamarai jelentésben -  szintén Kovásznán települt -  „Első szé
kely ipartársaság.206) (Lásd a 2-4. fényképmellékletet.)

A „Farkas Lajos és Társa” cég Sepsibükszádon működött. Az éven
te feldolgozott mintegy 16-18 ezer m3 jegenyefenyőt özv. gróf Mikes 
Benedeknétől, annak Sólyom-pataki erdőrészéből vásárolta. A kétkere
tes gőzfűrésztelepen a készáru-kihozatalt 56%-ban adták meg.207

A fenti, többnyire fenyőt fűrészelő gyárak után hadd említsük meg 
Anton di Dimitrio (a táblázatunkban Demetrió Antal) Magyarbodzán 
lévő telepét. Az olasz vállalkozó üzemét a legközelebbi vasúti állomás
tól 36 km-re alapította, ahol bükkfát fűrészeltek. A gyáros -  aki Fiúmén 
keresztül Olaszországba szállíttatott -  1905-ben vasútifuvardíj-kedvez
ményt kért, amit a kamara is támogatott.208
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Bár a XX. század első éveinek (évtizedének) faipari vállalkozásairól 
nem rendelkezünk olyan áttekintéssel, mint az előbb ismertetett, jórészt 
1898-ból származó, mégis néhány vállalkozás további sorsát is kimutat
hatjuk. Például a „Neuberger Testvérek” cég megjelenését, akik az esztel- 
neki erdőt hasznosították. Aztán ők vették át a borszéki, korábban Klein 
és Reichfeld tulajdonában lévő kitermelhető erdőket.209 Ugyancsak jel
lemző az 1910. évi híradás: „ A Magyar Fakereskedelmi részvénytársaság 
a Stein Elek és Stein Izrael, valamint Vákár Lukács tulajdonát képező 
3200 holdas Putna erdő kitermelésére 750 000 korona tőkével egy bécsi 
pénzintézet támogatása mellett részvénytársaságot alakított.”210 Azaz Há
romszékben is csak egyre nagyobb tőkével lehetett boldogulni, fatermelé
si, fafeldolgozási joghoz jutni. Ehhez szükség volt az Erdély (és az ország) 
más vidékeire is jellemző tőkekoncentrációra. S ha ehhez még hozzátesz- 
szük a Groed(e)léknél említett romániai tőkések térfoglalását is, akkor lát
ható: a (nemzetközi) tőke nem ismert országhatárokat.

Végül NEMES Károlyt kell idéznünk. Nevezett okleveles erdészként 
a Homék (Groed/e/lék) erdőüzleteiben működött közre. Szakértőként jó 
áttekintése volt az egész térségről. Nos, ő írta 1941-ben: „Számításom 
szerint a háromszéki gőzfűrészek az őserdőkből legalábbis 35 000 000 
(harmincöt millió) m3 fatömeget emésztettek fel a legutóbbi 45 év 
alatt.”211 Ez óriási szám. Még akkor is, ha tudjuk: Nagy-Románia külö
nösen mohón folytatta a századfordulón meglévő, illetve az utána kiépí
tett faipari bázison a fafeldolgozást, illetve -kereskedelmet. (Erre egyet
len számadat. 1924-25-ben az ország teljes kivitelének több mint felét a 
faanyag és a fatermékek tették ki.212)

2.2.1.12 Torda-Aranyos megye

A megyében nemcsak az erdők, hanem azok tulajdonviszonyai is meg
lehetősen változatos képet mutattak. A kincstárin kívül előfordultak itt 
nagyobb uradalmak, továbbá az egykori Aranyosszék területén még köz- 
birtokosságiak is. Ezek feldolgozására szolgáló fűrészmalmokról egy 
egészen késői adatunk van. Az 1880-as évek elején a megyében mind
össze 8 malom szolgált, amelyek az összes kerete 9 volt.213

A kincstári erdők hasznosítására a „Baiersdorf és Biach” céggel kötött 
szerződést már idéztük. Itt annyit teszünk hozzá, hogy a cég a tordai kincs
tári gőzfűrészt bérelte. Amikor 1883-ban átadták az aranyosgyéres-tordai
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vasúti szárnyvonalat, az a tordai készáru-előállítást a korábbiaknál „szebb 
reményekre jogosította” (A vágányokat a fűrésztelepre is bevezették.) Az 
1892. évi kimutatás szerint Baiersdorfék Tordáról a fűrészáru kétharmadát 
adták vasútra, míg a többit helyben értékesítették.214

A következő fűrészgyár amelyről tudunk, a ruhaegresi havast megvá
sárló részvénytársaságé volt. Az ottani fenyőerdők kihasználása, furészipa
ri feldolgozása 1890-ben kezdődött. Ebben az évben már 150 vagonnyi fű
részárut termeltek (Tordán és Kolozsvárt adták vasútra), amihez 7 vízifű
részük és egy „turbinára berendezett keretes fűrészük” volt. Az 1891. évi 
kamarai beszámoló szerint a cég „különösen a jegenyefenyő-fűrészáru jó 
minőségénél fogva aránylag magas ár mellett az alföldön állandó piaczot 
talál.”215 A vállalkozásról azonban későbbi adataink nincsenek.

A Hasadáthoz tartozó Andrássy-birtokon, a Jára vizén gőzfűrészt 
működtettek. (Erről emlékezik meg gróf Károlyi Mihályné gróf And- 
rássy Katinka. „Elhaladtunk a fűrészmalom s az illatos, sárga fűrészhal
mok mellett, el az élesen sivító acélkerék mellett, amely könnyedén vág
ta ketté a domboldalról a guillotine alá gördülő hatalmas fatörzseket.”216) 
A család azonban nagyobb faeladásokat is végzett.

Gróf Andrássy Gyula birtokán a bécsi Fraenk Simon és fia-féle vál
lalkozás az 1880-as évek végén épített egy 3 „rostélyú” gőzfűrésztele
pet. A vállalkozást 10 évre tervezték, s a régi-régi módszer szerint, a ki
termelt fa után fizettek tőárat. Évente mintegy 8 ezer m3 készárut termel
tek, amelyet Kolozsvárra szállítottak. Később a fűrészt haszonbérelték 
és évente 24 ezer m3 szálfát dolgoztak fel rajta, amelyet már csak rész
ben Kolozsvárt, részben az Alföldön értékesítettek. 1892-ből rendelke
zésünkre áll egy kimutatás, amely szerint gőzfűrésszel 16 ezer m3 anya
got, vízivel pedig 2200 m3-t termeltek, továbbá a faragott épületfa 3975 
m3-t, a zsindely pedig 1,2 millió darabot tett ki.217

Végül ha rápillantunk a táblázatunkra, valóban meggyőződhetünk: 
Torda-Aranyosban igen-igen gyér fűrészipari tevékenység folyt.

2.2.1.13 Alsó-Fehér megye

Lényegében ugyanez mondható el erről a vidékről is, bár megjegyezzük: 
a kincstár a topánfalvi erdőgondnokság alá tartozó erdőket itt is a „Ba- 
iersdorf és Biach” cégnek adta el. A vízifűrészek számát az 1880-as évek 
elején 6-ra tették.218 Utalunk rá, hogy LAMBRECHT Kálmán összeírá
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sa szerint Gyulafehérvárott már 1646-ban működött fűrészmalom.219 
Minket azonban közelebbről Baiersdorfék munkája érdekel.

A már többször idézett, 1877-ben megkötött szerződés szerint a kincstár 
a topánfalvi egykeretes gőzfűrész használati jogát a cégnek átadta. Az egy év
vel később kelt szerződés- kiegészítés szerint a fűrészt Baiersdorfék elszállí
tották Tordára, miközben Topánfalván vízifűrész felépítését vállalták. Tehát 
itt egy technikai visszalépést tettek, de bizonyára ők tudták, miért. Mi csak 
azt látjuk, hogy a cég amíg a szomszédos szászsebesi erdőgondnokságtól 
évente 14 ezer m3 fát vett át, addig a topánfalvitól lényegesen kevesebbet, 
csak 6 ezer m3-t. A görgényitől pedig, ahová a fűrészt vitték, 20 ezret. Azaz 
mindenhol eleve nagyobb fűrészelési feladatok jelentkezhettek, mint Topán
falván. Fennmaradtak az első évek termelési eredményei. Eszerint 1877-ben 
a cég csak 899 m3 szálfát vágott le, vitt az erdőkből ki, míg a kincstár saját 
házi termeléséből átadott nekik 20 019 m3 „haszonfát”, továbbá 1 024 644 db 
„hasított és fűrészelt árut”. A következő évben Baiersdorfék saját termelése 
felfutott 7728 m3 „tutajfára”, miközben a kincstár az átadott árut csökkentet
te: 11 312 m3 szálfát, 1440 db széldeszkát, 38 260 szőlőkarót és 135 500 db 
zsindelyt és valamennyi (tutaj)evezőrudat. Végül 1883-ban, amikor a cég 
már maga termelt,/észint fűrészrönk, részint szálfa alakjában leúsztattatott s 
mint fűrész-áru és épületfa részben bel-, részben külföldön értékesíttetett 
4797 m3 fenyőfa.”220 Azaz a kincstár már nem végzett semmiféle félkész- és 
késztermékátadást, hanem a cég maga termelt és dolgozott fel, miközben a 
mennyiség kezdte megközelíteni a szerződésben rögzítettet.

Évtizedekkel később, a XX. század elején, amikor a kincstár kez
dett/próbált általánosan áttérni a házikezeléses rendszerre, a topánfalvi er
dőgondnok érdekes megoldásra tett javaslatot. Az egyik erdőrészben bár- 
cázás útján csak a kisebb méretű törzseket tudták értékesíteni. (Az ezzel 
kapcsolatos házi faiparra külön fejezetben fogunk visszatérni) A bennma
radt, méretes anyag feldolgozására egy hordozható gőzfűrész megvételét, 
felállítását javasolta. Ezzel -  vélte -  a vágásterülethez közel lehetne a fűré
szelést megoldani, s az árut Abrudbányán kellene -  a korábbi és itt még 
mindig működő -  kincstári faraktárakból értékesíteni. Azaz a technikai újí
tással (hiszen ebben az időben az említett hordozható gőzfűrészek legaláb
bis a külföldi szakirodalomból már ismertek voltak) visszatértek a vízifűré
szek előnyeihez. Tudniillik a vágásterülethez közeli fűrészeléssel csak a 
pallók, deszkák, lécek elszállításáról kellett volna gondoskodni. Az 1913. 
évi kolozsvári erdőigazgatósági tiszti értekezlet előadója az ötletet a követ
kező megjegyzéssel vetette el: „Mivel az erdőgondnokság a javaslatával
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kapcsolatos beruházás, üzemi költség, valamint a faanyag kitermelési és ki- 
szállítási költség, mint nemkülönben az anyagértékesítés adatainak felsoro
lását mellőzte, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a javaslat helytálló 
voltáról érdemleges előterjesztést tehessek, eltekintve attól is, miszerint 
metszett faáru előállítását s kicsiben való elárusítását már elvből sem tar
tom a kincstár kezelésébe valónak, kétlem, hogy az e tekintetbeni jövedel
mezőségi számítás kedvezően zárulna.”221 Az államerdészeti törekvés, a 
házi kezelés elterjesztése tehát nem biztos, hogy akár a műszaki fejlesztés, 
akár az új értékesítési hely tekintetében azonnal kedvező lehetőségek te
remtésével, azokkal való éléssel járt együtt.

Végül utalunk a táblázatunkban szereplő, a nagyenyedi „főtanoda” 
felenyedi fűrészére. Rajta tölgyet vágtak, amely részben a saját birtokok 
faszükségletét, részben eladás célját szolgálta.222

2.2.1.14 Kis-Küküllő megye

A táblázatnál maradva láthatjuk, hogy ebből a megyéből alig van faipari te
vékenységről szóló adat. Müller János dicsőszentmártoni gyárára még egy 
másik fejezetben vissza fogunk térni, a Weisz és Rosenbaum-féle üzletről, 
netalán az ő fűrészükről semmilyen adattal, utalással nem rendelkezünk. A 
BEDŐ-féle erdőstatisztikákban 1885-ben „a magyar állam nevezetes fake
reskedői” között Bumás Lukács van feltüntetve, míg 1896-ban senki sem.223

Azaz ebben a megyében -  következően a gyér erdősültségből, továbbá 
a szállítási lehetőségek szűk voltából -  említésre méltó fűrészipar nem volt.

Végül megemlítjük az 1687. évi ebesfalvi (erzsébetvárosi) adatot, 
amely szerint Apafi Mihály udvartartása számára onnan vittek „vastag 
ffirészdeszkát, 50 szálat”.224 Tehát a XVII. században, nagyobb erdősült
ség mellett, ebben a megyében is működtek vízi deszkametszők.

2.2.1.15 Szeben megye

Erdély ezen, szászföldi részéből az egykori fűrésziparra vonatkozó ada
tokat szintén LAMBRECHT Kálmán tekintette át. 1680-ból Szerdahe
lyen kelt kimutatást idéz, amely „fűrészes” malomról emlékezik meg. S 
itt érdemes megemlíteni az 1839. évi összeírást is. Ekkor a szűkebben 
vett Erdélyben 691 fűrészmalmot és 694 (fűrész)molnárt mutattak ki.225
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ILLÉS Nándor a vidéken az 1860-as évek végén járt. Szászsebestől 
a Sebes folyó medrén ment fel az „állam erdő”-ig, ahol a folyó délkele
ti ágát Dobrának, míg a délnyugatit Bisztrának nevezték. Ez utóbbi völ
gyéből írta le „az oláh fűrész malmot ős eredeti minőségében.” Azzal a 
megjegyzéssel, hogy „ha Noé midőn bárkáját építé deszkát használt 
ah[h]oz, valószínűleg ilyen művön szeldelte fel fáját.” Nagy gondnak 
tartotta, hogy a Bisztra völgyében az állami erdőkben -  korábban szer
zett jogosultságuk alapján -  8 vízifiűrész működik, amelyekhez évente 
100 „tőkét” szolgáltatnak ki, mindössze 5 frt-ért.226

Amikor 1871 -ben DIVALD Adolf is meglátogatta a szászsebesi erdő
hivatalt, ő már 15 idegen fűrészt látott. S tőle tudjuk: a fiűrészmalom-tu- 
lajdonosok nemcsak az ILLÉS által említett évi 100 fára voltak jogosul
tak, hanem továbbiakra is. Igaz, a következő százért már 7 frt-ot kellett 
fizetniük. „Ily értékesítést -  írta DIVALD -  igazolhatatlan veszteségnek 
kellene még akkor is nevezni, ha e használat tökéletesen ellenőrizhető 
lenne.”227 DIVALD mindenesetre az uradalom vezetőségét arra utasítot
ta, hogy -  félévi felmondási időt követően -  ezeket a fűrészeket szüntet- 
tessék meg.

A következő országosan ismert erdész, aki az említett területen járt, 
FEKETE Lajos volt. 1881-ben a Sebesen még mindig talált fűrészmal
mot, de az már a nevezetes „Baiersdorf és Biach” cégé volt. (A fűrész
hez egyébként gerebek, illetve rönkkirakódók kapcsolódtak.)228

Az 1. számú mellékletben látható, hogy az 1880-as években a me
gyében több vízifűrész működött, elsősorban a volt I. román határőrez
red településeiben. A nagyszebeni asztalosok azonban az ott vágott 
deszkákat, pallókat két okból sem szívesen vásárolták. Az 1879. évi er
dőtörvény szigorú rendelkezései miatt -  írták az 1892. évi kamarai jelen
tésben -  a korábbi „szabad válogatás” lehetősége megszűnt. így mind a 
felvágott fa mennyisége, mind minősége rosszabb helyzetet eredménye
zett. A „hegyi fűrészmalmokon nagyrészt bevagdossák a fát [tudniillik 
helyenként nemcsak fűrészelt, hanem hasított felületek is vannak] s 
egyenlőtlen vastagságú árut készítenek.” Az asztalosok ezért fűrészárut 
távolabbi vidékekről, illetve Szászsebesből vettek.229

Bár a szászsebesi kincstári erdőhivatal erdői (az 1879. évi kimutatás 
szerint 1200 kh tölgy -  691 ha -; 50 839 kh bükk -  29 258 ha -  és 63 
775 kh fenyő -  36 703 ha)230 zömében Hunyad megyében feküdtek, fai
pari vonatkozásait mégis itt kell tárgyalnunk. Amikor ugyanis a „Baiers
dorf és Biach” céggel 1877-ben üzletet kötöttek, Szászsebesen már kincs
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tári gőzfűrész állt. Illetve annak csak a maradványa, mert éppen akkor 
égett le, de a céget kötelezték a helyreállítására. Érdemes idéznünk, 
amely szerint „a fűrész berendezésének tartalmaznia kell 5 keretet, 3 
körfűrész-asztallal vasból, az azelőtt fennállott 2 fából és 1 vasból ké
szült körfűrész helyett.”231

SZÉCSI Zsigmond az itteni telep technikai érdekességére, a bütűző 
ingafűrészre hívja fel a figyelmet.232 A szerkezettel a még hosszanti vá
gás alá nem került törzsrészeket (rönköket) vágták méretre. Ennél is fon
tosabb volt azonban, hogy az úsztatás során megsérült végeket lemets
szék, hogy azzal a keretfűrész pengéit ne károsítsák (például a belevágó
dott kaviccsal vagy az esetleg beleszakadt vas horgokkal). Ezért volt 
egyébként szükség hossztoláskor a legalább 30 cm-es túlméretre, ame
lyet a köbözés során nem vettek figyelembe.

A kincstárt illetően a nagy favásárlók telepei megmaradtak (a Baiersdorf- 
Biach-féle céghez a Goldfmger és Teplánszky-féle is hozzászámítandó233), 
miközben a szász hétbírák erdejének kitermelésére megalakult „Magyar- 
Olasz Erdőipari Rt.” Nagytalmácson létesített gőzfűrésztelepet. Ehhez va
súti iparvágányokat, sőt sodronykötélpályákat építettek ki. Számunkra még
is legérdekesebb a községtől mintegy 3 km-re álló fűrésztelep leírása, mivel 
ennek alapján alkothatunk fogalmat arról, hogy az 1910-es évek elején mit 
is jelentett fafeldolgozó-, ezen belül is fűrészüzemet létesíteni.234

Az energiát egy 1000 (!) lóerős gőzgép szolgáltatta, amelynek két 
gőzkazána volt, amit fűrészporral, illetve egyéb fahulladékkal fűtöttek. 
Ezzel (közlőmű -  transzmisszió -  útján) „csak” a fűrészgépeket hajtot
ták. A telep, illetve több gép villanyáram-szükségletének biztosítására 
egy másik, 100 lóerős gőzgéppel forgatott dinamó szolgált. Például vil
lanyárammal működtek a rönktéri bütűzőgépek, továbbá hasítógépek. 
Ez utóbbiakkal a mozdonyok tűzifaszükségletét fedezték, illetve hozták 
az erdőből kinyert fát a mozdony kocsiján is szállítható formába.

Az ezer lóerős gőzgép a forgó mozgást 2 db 60-60 m és 1 db 52 m 
hosszú szíjon adta át a következő gépeknek: 2 db 42 hüvelykes, 3 db 36 
hüvelykes, 5 db 30 hüvelykes, 11 db 24 hüvelykes, 1 db 18 hüvelykes, 1 
db 14 hüvelykes keretfűrésznek; továbbá 3 db hasítófűrésznek; 3 db ket
tős körfűrésznek; 4 db lécvágó körfűrésznek; 17 db körfűrésznek; 5 db 
csigafűrésznek és 1 db négyoldalas gyalugépnek. Ezenkívül még fűrész- 
penge-élesítő gépeket is működtettek.

A felsorolt, hatalmas gépparkon napi 11 órás műszakban 740 m3 fa
anyagot tudtak megmunkálni, ami évente 150-160 ezer m3-re rúgott. A
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készáru-kihozatalt 62%-ban adták meg, míg a munkáslétszámról nincs 
adatunk.

A céghez megjegyezzük, hogy a romániai oldalon a kitermeléshez, 
feldolgozáshoz a „Lotru” vállalat kapcsolódott. Velük azonos folyó völ
gyében, a Lotru(Lotár)-nál dolgoztak, így a szállítási lehetőségek ki
használásában közöttük feszültségek keletkeztek. „Lotru”-ról érdemes 
még tudnunk, hogy a cég a Groed(e)l „birodalomhoz” tartozott.235 így az 
ellentét érthető, hiszen ők az olaszokban „betolakodókat”, közép-euró
pai pozícióik gyengítőit látták.

A megyeközpontban dolgozott -  miként azt az előbb idézett ismerte
tőkből és táblázatból tudjuk -  a Mersing és Lessel-féle vállalkozás gőz
fűrésze. Ők községi erdők kitermelési jogát vették meg, és évente mint
egy 20-25 ezer m3 luc- és jegenyefenyőt, továbbá 6-7 ezer m3 bükköt 
dolgoztak fel.236

Végül megemlítjük, hogy Nagyszebenben volt némi piaca a puha tű
zifának is. A téglaégetésben fenyőt használtak fel.237 így a város mintegy 
ipari „segédanyagként” (inkább energiaforrásként) fokozottan volt a fe
nyőerdőkre utalva.

2.2.1.16 Nagy-Küküllő megye

A Nagy-Küküllő és az Olt vize által is „látogatott” megye erdőit zömé
ben lombfák alkották. A leghasznosíthatóbb természetesen a tölgy volt. 
A fafajt az erdélyi viszonylatban nagyon korán, az 1872-73-ban kiépült 
vasútvonal különösen felértékelte. így az erdőtulajdonsok erdeiket szin
te egymást megelőzve adták el. Igaz, a bevételből jutott a kultúrára, így 
például iskolaépítésre vagy templomfelújításra is, de a tölgyerdők az er
dőtörvény hatályba lépésének idejére, 1880-ra már jórészt kimerültek. 
(Az erről szóló erdőfelügyelői beszámolót a szászok erdőgazdálkodásá
val foglalkozó kötetünkben részletesen ismertettük.238)

A táblázatunkból látható, hogy a fűrészgyárak a folyóvizek (Nagy- 
Küküllő, Olt és Hortobágy, illetve a Homoród) mellé települtek, na és 
az említett vasútvonalak, sőt -állomás (Hom oród-Kőhalom ) mellé. Az 
egyetlen forrásban szereplő szentágotai fűrésztelepről239 részleteket 
nem tudunk, de a többi helyen az Erdély más vidékein már megismert 
cégnevek tűnnek elő. Mivel eddig keményfával foglalkozó fűrészgyár 
történetéről, működéséről kevés forrásunk volt, célszerű itt egyet idéz
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ni. Annál is inkább, mert a kamarai jelentést 1885-ben készítőit is meg
ragadta az alsórákosi vállalatok(ok) tündöklése. Következzék hát a 
leírás.

„Az alsórákosi erdő kihasználás és gőzfíírészmű 1870-ben Sepper 
János bécsi magán mérnök és vasúti vállalkozó [emlékezzünk: ő M á
ramarosban Sátoryval tűnt fel] által alapíttatott és 1876-ban metzi a 
«Stein és Gustin», illetőleg «Clement és társa» franczia czégre ment át. 
Agyármű 1877-ig egy 20 lóerejű hordozható gőzgépből, egy vízszin
tes deszka- és lécz-fűrészből, egy épületfa- és két körfűrészből állott. 
A művet az új tulajdonosok 1877-ben megnagyobbították. A feldolgo
zandó fát a marosvásárhelyi «Első Kereskedelmi és Iparbank» tulajdo
nát képező alsó-rákosi erdőségekből nyerték, még pedig Sepper a 
«Bércz» nevű erdőrészt 85.000 frtért vette volt meg. Sepper utódai 
eh[h]ez az alsó-rákosi uradalomhoz tartozó erdőkből még 40.000 da
rab cserfát [tölgyet] vásároltak, darabját 3 forintjával. Fűrészelt fákból 
készültek itt: híd-fák, épület fák, különféle deszkák, hidló deszkák és 
amerikai padlók; ezenkívül váltógerendák, párnafák és dongafák. M in
den anyagok a «Magyar keleti», most «Magyar államvasut keleti vo- 
nalán» legnagyobb részben Budapestre szállíttattak, valami kevés 
ment Bécsbe, Nagy-Szebenbe és Brassóba is. A későbbi tulajdonosok 
1877 után gyártottak gyalult és réseit padlókat, hasonlóképp deszkát, 
hidlófát, slipert és franczia dongát; mely anyagok Francziaországba, 
Belgiumba, Németországba, illetőleg Elszász-Lotharingiába lettek 
szállítva (a sliperek kivételével). Az anyagok ára 1877-ig 23-24 frt volt 
msenként, később, a kivitel is előnyösebb áruhelyek nyerése által az
1878., 1879. és 1880. években a gyalult anyagok köbméterenként 40- 
50 frt-ot is hoztak. A hulladékot a gőzgépek fűtésére használták és sze
kérszámra 60 krajcárjával el is adták.”240

A cég visszaszorulását, illetve az alsórákosi telep bezárását a vágha
tó korú erdők elfogyása is okozhatta. (Erről részleteket nem tudunk.)

A táblázatból látható, hogy a megyében a Neuschloss- és az Eissler 
testvérek-féle cégek is megjelentek. Nem csodálható, hiszen ők ott vol
tak mindenhol, ahol (még) vágható tölgy erdőket lehetett vásárolni. A 
XX. században azonban részben az említett tölgyerdőfogyás, részben 
pedig a külföldi tölgy versenye (1910-ben Oroszországot, Amerikát, Ja
pánt és Romániát jelölték „mumusnak”) ezen fűrésztelepek feladását 
okozták. Például a homoród-kőhalmit 1910-ben zárták be.241 (Bár a Fo
dor-féle címjegyzékben 1912-ben is szerepelnek.)
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2.2.1.17 Fogaras megye

A megyét fekvése, mind a lomb-, mind a tűlevelű erdőkre alkalmassá 
tette. így a fűrészipari emlékek mindkét fanemhez kapcsolódnak. A po- 
rumbáki fűrészmalomról 1649-ben urbáriumban emlékeznek meg. 
Ugyanebben a században Apafi Mihály udvari feljegyzéseiben többször 
írnak „fűrészdeszkák”-ról.242

Újabb adatunk csak az 1880-as évek elejéről van. Ekkor a Brassói 
Kereskedelmi és Iparkamara tudósít róla, hogy a megye román lakossá
ga elsősorban lágy épületfa előállításával foglalkozik, amit a nagyszebe
ni piacon ad el. Árpásról, Kercisoráról és Porumbákról elsősorban a 
hosszabb és vastagabb fenyőfát viszik oda -  tengelyen! - , mi vei a kisebb 
méretűeket a lakosok közvetlenül Nagyszeben környékéről is be tudják 
szerezni.243 A piacozáshoz természetesen a rönköket felfűrészelték, amit 
igazol az 1884-ben kelt, táblázatunkban szereplő kimutatás is.

A viszonylag csekély kiterjedésű állami erdőkből -  ahol a fenyő mel
lett szintén volt lombfa is -  általában csak tűzifát tudtak eladni. Ezek vá
sárlói a fogarasi szeszgyárak, továbbá a megyében működő üveggyárak.

Szintén csak a táblázatban szereplő címjegyzékből tudunk arról, 
hogy a századforduló közvetlen éveiben Fogarasban is megjelentek az 
Erdély más vidékeiről ismert fakereskedelmi-faipari vállalkozások.

Érdekességként ennél a megyénél foglalkozunk az eddig nem emlegetett, 
a fűrésszel vágott deszkák, pallók beszáradási százalékával. ORLOVSZKY 
Gyula, aki a kérdéssel az Erdészeti Lapok hasábjain értekezett, a zernesti fű
részeknél végezte megfigyeléseit. (A zernesti gyárra egy másik fejezetben 
még vissza fogunk térni.) Szerinte a fűrészáru-kereskedők, akik általában 
(hosszvágó) fűrésszel nem rendelkeznek, ezzel a beszáradással mind a gyár
ost, mint a felhasználót, a vevőt becsapják. Tudniillik általában 1 collos (hü
velykes), azaz 2,7 cm-es deszkát rendelnek, de köbözéskor az árut a beszára
dási százalék miatt csak 2,5 cm-nek hajlandók elfogadni. Amikor viszont to
vábbadják, már ismét 1 collos, azaz 2,7 cm-es deszkákkal koboznék.

ORLOVSZKY a zernesti fűrészgyámál végzett kísérleteit és 1 év 
utáni megfigyeléseit így foglalta össze. A deszkák szélessége esetében 
valóban szükséges 4 mm-nyi túlméret, de a mintának vett -  egyébként 
eső ellen védett pajtában elhelyezett -  200 darab deszka esetében csak a 
következő beszáradást mérte: 60 db-nál beszáradást gyakorlatilag nem 
tapasztalt; 100 db esetében az 0,5 mm-nyi volt; míg csak 40 db-nál tu
dott 1,0 mm-t kimutatni. Mérésével tehát alátámasztotta: a beszáradási
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százalék megfelelően beállított fűrészpengék esetén, főleg pedig a felvá
gandó, majd a felvágott fa gondos kezelése mellett, elhanyagolható.244

2.2.1.18 Brassó megye

A Brassóhoz kötődő iratokban szerepel Erdélyben először, 1504-ben, 
amely szerint ezen a vidéken is működtek fűrészmalmok.245 Ezután in
nen évszázadokig nincs adatunk. Az 1885-ben kiadott kamarai jelentés 
is csak ezt említi meg: az erdélyi fatermelő és fakereskedelem gócpont
jának számító Csík, Háromszék és Brassó megyék közül most ez utóbbi 
tört az élre. A „Nagyoláhország”-nak nevezett vidékre történő fakivitel 
ugyanis „a Brassóból vivő romániai vasúti összeköttetés által” a másik 
két megye fakereskedelmi lehetőségeit legyőzi.246

Ha a faipari vállalkozásokat tartalmazó táblázatra pillantunk, vízifű
részre utaló adatot nem látunk. Legfeljebb az 1884-ben összeállítottak 
között lehet néhány falusi fűrészmalom. A Brassóban dolgozó két gőz- 
fűrészről viszont ZAMINER Ede így vélekedett: „berendezésük és üz
letmódjuk szerint a legnagyobb mérvben észszerűtlenek, igen drágán 
dolgoznak, s nem fogják magukat hosszasan fen[n]tarthatni.”247

Ugyancsak ZAMINER írta a feketehalmi (hajlított) „bútor- és famű- 
szer-gyárak”-ról, hogy azoknak a „lét- és fejlődési képességüket” még 
be kell bizonyítaniuk. Ez feltehetően sikerült, mert az 1890. évi kamarai 
jelentésben már ezt olvashatjuk: a „jó hírű” feketehalmi üzem (tudniillik 
Horváth M. J. faszerszám- és -eszközgyára) „a gyártmányainak szolid
ságánál fogva 1890-ben 50%-al több árut adott el külföldön (Románia, 
Bulgária), mint itthon -  nem tekintve az állami intézetek részére szállít- 
tottakat.”248 (A bútorgyárra még vissza fogunk térni.)

A megye további fűrészvállalatairól csak a táblázatban közöltek áll
nak rendelkezésünkre. Ebből kiviláglik: a hétfalusi erdők tulajdonviszo
nyainak rendezése után ott is elkezdődött a fűrészüzemek építése.

2.2.1.19 Huny ad megye

Az egykori Hunyadtól és Zaránd megye egy részéből kialakított várme
gye kiterjedt erdőinek fűrészipari hasznosítására már az 1684. évből van 
adatunk. A többször idézett, Apafi fejedelem korából származó iratok
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között a dévai udvartartásról szólóban megemlékeznek vízi deszkamet
szők alkatrészeiről. A következő századból, az 1746. és 1771. évből pe
dig arra találunk utalásokat, hogy a dévai uradalom fűrészmalma kimon
dottan földesúri rendelkezés alatt állt. Oda a jobbágyok a fát természet
ben, ráadásul az év meghatározott szakában (január-február és legfeljebb 
március hónapokban) voltak kötelesek leszállítani. A felfűrészelt anyag
ból viszont csak külön, uradalmi engedély alapján kaphattak. Ugyanak
kor a roskányi malom bérfíírészelést nem végezhetett. Az uradalmi fű- 
részmolnár nemcsak a deszkametsző karbantartásáról gondoskodott, ha
nem a lisztelő malomról, sőt a papíroskészítőről is.249

A megyében az Erdély-szerte elterjedt legegyszerűbb, ún. oláh vízifű
részt használták. Ennek leírását az 1900. évi párizsi világkiállítás anyagá
ból azért idézzük, mert maga a modell a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
gyűjteményében fennmaradt. (Lásd az 1. fényképmellékletet.) MAROSI 
Ferenc a Mirás-völgyi (a Sebes folyó vízkömyéke) deszkametszőt mintáz
ta meg azzal a megjegyzéssel, hogy „ipari és kereskedelmi jelentősége 
csekély” Majd a leírása következik: „Szerkezete áll egy kis átmérőjű, fe
lül csapó vízi kerékből, a hajtócsapból, az alul támadó hajtórúdból és az 
egy pengéjű keretből. Az előtolás a kerettel mozgatott kettős emeltyűvel 
hajtott fogaskerék útján történik, mely a rönköt tartó szánkót előbbre vi
szi. A hajtáshoz szükséges víz egy kis duzzasztóban gyűl össze, mely a 
fűrészből szeleppel nyitható és zárható. A zárás a szánkó közvetítésével, 
önműködőleg is történhetik. A fűrész termelési képessége egy nyári idény 
alatt 700-800 m3. Az üzemhez két munkás elegendő.”250

A kincstári erdőknél maradva említjük meg azok faanyagának 1877. 
évi eladását a „Baiersdorf és Biach” cégnek.251 Hunyad megyét mind a 
szászsebesi erdőhivatal Kudzsiri-havasokban levő erdei, mind a petro- 
zsényi „pagony” Zsil-völgyi erdei érintették. Az Aradi Kereskedelmi és 
Iparkamarában 1879-ben úgy látták, ártalmas a fakereskedésre, hogy a 
kincstár „anélkül, hogy legkevésbé is számba venné a piacz igényeit, 
Baiersdorf és Biach urakat szigorúan a kikötött minimális famennyiség 
levágására kényszeríti, mi által ezek kényszerítve vannak nagy mennyi
ségek előállítására és azok minden áron való értékesítésére törekedni.”252 

Érdemes megemlíteni, hogy 1881-ben a selmeci akadémisták FEKE
TE Lajos professzor vezetésével mind a Sebes folyó, mind a Zsil menti 
Baiersdorf és Biach „birodalmat”, benne a fűrésztelepeket is meglátogat
ták. A két folyó vízválasztóján gyalog keltek át, s programjukba tartozott 
a petrillai fűrésztelep megtekintése is.253 A Magyar-Zsil völgyében lévő
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fűrésztelepbe a kincstár Tája-patakra hajló erdeit termelték ki, úsztatták le. 
A fakitermelésben 12 vállalkozó munkásai dolgoztak. A fát az úsztatóhely 
kifogóhelyétől a „Brassói Bánya-Kohó Részvénytársulat” vasútján, annak 
2km-es szakaszán szállították a fűrésztelepre. (Érdekességként jegyezzük 
meg, hogy a fuvardíjat fával fizették ki. Igaz, magának a társulatnak is volt 
a Magyar-Zsil völgyében fűrésztelepe, de egy bányában mindig szükség 
volt fára.) A Baiersdorf és Biach-féle fűrésztelepen éjjel-nappali műszak
ban dolgoztak. A „sichták” állandó létszáma 35 férfi munkaerő volt, míg 
a nappali műszakban még további 24 dolgozó tevékenykedett. A vízifűré
szekkel feldolgozott (fenyő)anyag mennyiségéről, illetve a termékekről 
nincs adatunk. A cég mindenesetre elsősorban a Romániával való vasúti 
összeköttetés melőbbi megteremtésében volt érdekelt. Ez azonban késett, 
úgyhogy a petrillai telepüket 1888-ban bezárták.254

A Maros és vasút mellett fekvő Alkenyéren nyitottak újabb, évi 15 
ezer m3 fenyőfát feldolgozó (vízi)furésztelepet. Az 1890. évi kimutatás 
szerint 60 munkással dolgoztak. A gyár például 1894-ben forgalmát 
ugyan 20%-kal emelte, de az egyre távolabbra kerülő nyersanyagforrások 
(vágásterületek) ennek a határait lényegesen szűkítették. A következő év
ben, 1895-ben pedig már egyenesen arról írtak, hogy az évi 13 ezer m3 fe
nyő beszerzése is gondot okoz. Azaz „a nyersanyag hiányából a termelést 
csökkenteni kellett.” így a vállalkozás a szerbiai piacok mellé újabb kül
földi megrendeléseket nem tudott felsorakoztatni.255 Az alkenyéri üzem
ben az EDVI-ILLÉS László-féle, 1897-as kimutatás szerint évente 13 ezer 
m3 fenyőből 6 ezer m3 „puhafadeszkát, léczet és épületfát készítenek.” S ő 
is megjegyzi: „a telep munkamennyisége azelőtt nagyobb volt, de feldol
gozandó anyag hiányából a termelést évről-évre csökkenteni kell.”256

A Baiersdorf és Biach-féle vállalkozással kötött szerződés lejárta után 
az Alkenyéren lévő (most már) gőzfűrésztelep a kincstár tulajdonába ke
rült, s azt a Kudzsiri-havasokban kitermeléshez jutott cégek bérelték. Egy 
későbbi, már az első világháború idején, 1915-ben kelt erdőhivatali jelen
tés szerint az alkenyéri fűrészüzem továbbra is 15-18 ezer m3 fenyőt ké
pes felvágni, de a Kudzsir(Nagy-)patakon való úsztatásnak számtalan 
akadálya van. Tehát az alapanyag-ellátás kimondottan nehéz. (A szom
szédos Sebes völgyében ekkor a „Beszterce-naszódi Faipar Rt.” és a Ken- 
deffy K.-Peccol Antal-féle vállalkozás vett meg kincstári, továbbá egyéb 
tulajdonban lévő erdőket.)257 Mindez a könnyebben hozzáférhető erdők, 
elsősorban fenyőerdők kimerülését jelzi, ami egyébként a kincstárra is 
jellemző volt.
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Feltétlenül szólnunk kell arról, hogy Baiersdorfék már 1885-ben sürget
ték a Zsil-völgyet Romániával összekötő vasút megépítését, továbbá a Hát- 
szeg-Karánsebes közöttit. Mindkettő a készáru terítését segítette volna elő, 
s mindkettő hiánya (ez utóbbi 1908-ban megvalósult) egyéb problémákat 
is felvetett. Itt számunkra az a legfontosabb, hogy mind az alapanyag, mind 
a készáru szállítása Hunyad megyében komoly gondot okozott. Még akkor 
is, amikor a következő, 1913-ban kelt kamarai híradást nem tudjuk teljesen 
elfogadni. „A hunyadmegyei rossz viszonyokat jellemzi az is -  írták Arad
ról -  , hogy a Déván működött «Hunyadmegyei Faipari Rt.» az 1913. év
ben csődbe jutott és üzeme még mindig szünetel.”258 A külső feltételek kö
zött nemcsak a megyei, hanem az általános közgazdasági nehézségeket, ne
talán a belső, a cégvezetés hibás döntéseit is meg kellett volna említeni.

A következő példánkban egy végig talpon maradó, szerény, de követ
kezetes fűrészipari vállalkozással ismerkedhetünk meg.

A Maderspach és Kohn-(majd Maderspach Viktomé-)féle [alsóbar- 
batyen]iszkronyi fűrészteleppel259 kapcsolatban mindenekelőtt a petro- 
zsényi bányák kiépülését kell megemlítenünk, aminek érdekében 1870- 
ben Piskiről vasúti szárnyvonalat létesítettek. Maga a vasútépítés a Bán
sággal, illetve az erdélyi városokkal teremtette meg a kapcsolatot, ugyan
akkor a Zsil áttörése, a Szurdok Románia felé szintén természetes utat 
kínált. Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk.

A petrozsényi szénbányák termésére elsősorban Magyarország szá
mított, tehát a Zsil folyásirányát követő szállítást még az 1870-es évek
ben sem sürgették. Iszkronyban, illetve a (zsilyvajdej)vulkáni „veszteg
lőnél” minden véget ért. Olyannyira, hogy a magyar-román határt (újra) 
kitűző mérnökök hónapokig sziklaüregekben laktak, mert ezen a határ- 
szakaszon még kunyhók sem voltak, ahová behúzódhattak volna.260

A bányák azonban izgatták a szomszédot, Romániát, úgyhogy már a 
hetvenes években -  a Zsil hajózhatóvá léteién kívül -  azt szorgalmazta, 
hogy épüljön itt vasút. Erre egyelőre azonban nem lehetett számítani, így 
az említett fűrésztelep alapítói a „határra támaszkodva”, és kimondottan 
magyarországi piacokra utalva kezdték el az üzem kiépítését.

Ennek érdekében az 01áh(Nyugati)-Zsil völgyében, már romániai ol
dalon, (fenyő)erdőt vettek meg, s 1878-ra úgy kiépítették az üzemet, 
hogy évente 6000 m3 fűrészelt faanyagot termeltek.261 Eljárásuk némileg 
eltért az Erdély-szerte alkalmazottól, így röviden ismertetjük.262

Mivel a könnyen hozzáférhető völgyek aljához közelebb eső részeket 
a helyi lakosság már korábban letarolta, a faanyagot kénytelenek voltak
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viszonylag nagy területről összeszedni. A fővölgyben vízfogót (9 méter 
magas és 45 méter hosszú gáttal) építettek, míg a mellékvölgyekben szá
raz csúsztatókat. Ezek hossza -  az előbb említett, kedvezőtlen feltételek 
miatt -  3000 métertől 5000 méterig terjedt.

Az üzemet minőségi fűrészáru termelésére rendezték be. Ezért nem is 
általánosan szokásos, nyár eleji döntést alkalmazták, hanem csak szeptem
ber-októberben döntöttek, a következő hónapokban az anyagot a csúszta- 
tókhoz vonszolták, január-februárban pedig már az úsztatásra berendezett 
Zsil partjára került az anyag, s április közepén elkezdődhetett az úsztatás.

Mivel a fának a folyóban mintegy 31-36 km-t kellett megtennie, a be
adási helytől mintegy 10 km-re, Hóbicaurikányban egy gerebet építet
tek, ahol az első szakasz megtétele után a fákat összegyűjtötték. Innen 
csak kedvező időjárási viszonyok között, 2-4000-es csoportokban továb
bították. A kifogóhelyen a rönköket gerebekkel és tutajokkal terelték egy 
csatornába, majd onnan egy medencébe, illetve az osztályozó tavakba.

Ezen komoly műszaki felkészültéget, ismereteket követelő fakiter
melési és szállítási feladatokat olasz munkásokkal oldották meg. Az al
kalmazott eljárással számukra folyamatos, egész éven át tartó fakiterme
lési és közelítő, szállító munkát biztosítottak, hiszen nyár végén, amikor 
az úsztatási idény véget ért, a fakitermelés kezdődhetett elölről. Ugyan
akkor a fűrészáru minősége jobb volt, mint a csak második évben fűrész
hez kerülő fáké, hiszen ezzel a módszerrel egy éven belül minden fát fel
vágtak. Fehér, rovaroktól kevésbé károsodott volt, ráadásul a fűrészipa
ri feldolgozás során is a minőséget tartották szem előtt.

A fűrészkereteket vízi erővel hajtották, s a két darab „velencei járom” 
(2-2 pengével rendelkező fűrészkeret) mellett külön gépen 8 mm-es 
deszkát -  mint a cég specialitását -  is állítottak elő. Ugyancsak készítet
tek a gyufagyártáshoz fasodronyt (-huzalt).

A fűrészárut Aradon, az ott létesített raktárukban tárták a vásárolni 
szándékozók elé. Konkurenciától nem kellett tartaniuk, mert bár a vas
útvonal kiépítése után a városban a marosi fán kívül megjelent a mára- 
marosi, sőt galíciai fa, illetve fűrészáru is, de a minőséget illetően s Ma- 
derspach-féle áruval nem tudtak versenyre kelni.

Maderspachék távolabbi piacokra nem jutottak el, mert például a bukovi
nai fa olcsóbban került Triesztbe, mint a Zsil-völgyi. Ugyanakkor ismét uta
lunk rá; bár a román határ félórányira volt, de a Zsil-völgyi fűrészektől még
is csak az ország belseje felé szállíthatták a készárut is, mert a Szurdok-szo
ros átjáróját -  legalábbis vasúttal -  a századfordulón sem oldották meg.263
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A Magyar-Zsil mellett, Petrozsényban 1869-ben alakult a „Kendeffy 
Ádám és Társai” nevezetű vállalkozás, akik 1874-től kezdtek fűrészáru
termeléssel foglalkozni.264 A faanyagot a Páreng-hegységben álló Ken- 
deffy-birtokról szállították, s évente 6-10 ezer m3 fűrészárut termeltek. 
Kizárólag lucfenyőt vágtak, mégpedig olasz, illetve turbinás vízifűré
szekkel. Nagy gondot okozott a munkások biztosítása, amely problémát 
részben olaszokkal oldották meg. A fűrészgépek éjjel-nappal mentek, 
így az ottani munkások 12 órás műszakban „szakmányban” (teljesít
ménybérben) dolgoztak. A beszámolóban megjegyzik: „nők nem alkal
maztatnak, gyermekek csak mint küldöncök.”

A másik gondjukat a már Maderspachéknál is említett szállítási lehe
tőségek, nehézségek okozták. A készáru piaca Arad volt, továbbá Te
mesvár vidéke és a Duna Fehértemplomig. A Tisza mentén pedig Me
zőhegyesig érte meg szállítani. Az évenkénti teljesítményváltozásra a pi
ac hatása közvetlenül kimutatható. 1878-ban írták: a „lankadás a forga
lomban és az ennek következtében beállott árapadás főkép[p]en onnan 
eredt, hogy a kincstári erdők bérlői csak a múlt nyáron kezdettek nagy 
mennyiségű fűrészárut a piaczra hozni, talán túlságos mennyiségben.”

A vállalat -  akkor „Kendeffy Samu és társai” -  termelését 1884-ben 
már 15 ezer m3-re emelte. EDVI-ILLÉS László 1897-ben kelt beszámo
lója szerint a víz hajtotta, 18 LE-ős gépek kiszolgálására (feltehetően a 
fakitermelőket is beleértve) 160-200 munkást alkalmaznak. A fűrészáru 
60%-a helyben talál piacra (a bányáknál, illetve az azokkal összefüggő 
építkezéseknél), míg a többi is hazai vevőhöz került.

Ez utóbbiról érdemes tudni az 1870-es évek végén még élő panaszt: 
a lakosság az épületfa-szükségletét a korábbi szolgálmányok alapján 
szerzi be. Amikor pedig a birtokelkülönítések előrehaladtak (no és az 
1879. évi erdőtörvény életbe lépett), akkor az erdélyi lakosság továbbra 
is a régi módon próbált épületfához jutni. Sőt az igényeit leszállította; „a 
sokkal olcsóbb, de ros[s]z parasztdeszkát használják” -  írták a kamarai 
jelentésben. A Zsil völgyében 1879-ben mindenesetre 6 ilyen (pa- 
raszt)deszkametszőt mutattak ki. Ezek évi termelését 700 m3 készárura 
tették.265 (Az 1884-ben működő vízifűrészekről lásd a táblázatunkat.)

Ahogyan a Zsil-völgyi kőszénbányászat növekedett, a fára is na
gyobb szükség volt. Következésképpen még a nehezebben megközelít
hető erdőket is megvették, amire faipari üzemeket létesítettek. Erre 
példa lehet a Pollacsek Miksa (és Scheiber)-féle vállalkozás Petril- 
la(csimpán).266
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Apetrillai telephez 1893-ban úgy biztosítottak faanyagot, hogy a ro
mániai részen vettek több ezer hektár lucfenyvest. Ebből már a kezde
tekkor évi 40-60 ezer m3 faanyagot termeltek ki. A rönkök szállítására 
egy 19 km hosszú sodrony(drót-)kötélpályát építettek ki. A feladóhelyek 
közül egy a magyar, kettő pedig a román oldalon működött, s a csimpai 
fűrésztelepről a készárut is drótkötélpályán szállították el.

Az évente 90-100 ezer m3-nyi rönk feldolgozását 12 kerettel, továb
bá számos kör- és szalagfűrésszel felszerelt fűrészüzem végezte. A kész
áru mennyiségét 35 ezer m3-ben adták meg, míg az alkalmazott munká
sok létszámáról nem rendelkezünk adatokkal.

A gyár, különösen pedig a sodronykötélpálya műszaki megoldása az 
egész országban nevezetesnek számított. Bizonyság erre, hogy 1912-ben 
a selmeci főiskolán annak tanulmányozására ösztöndíj-lehetőséget biz
tosítottak.267

Mielőtt a Zsil-völgytől búcsút vennénk, nem hagyhatjuk ki a bánya- 
vállalatok fűrésziparát.

Már utaltunk rá, hogy a selmeci diákok 1881-ben a „Brassói Bánya- 
Kohó Részvénytársulat” fűrészüzemét tekintették meg, amely Petrilla és 
Petrozsény között működött. 1902-ben ugyanitt a „Salgótarjáni Kőszénbá
nya Rt.” telepét nézték végig, „a rönkőrakodót, az elterelő gerebet és a fű
részt. A rönkőrakodón helyszűke miatt 16 méter magasra is halmozzák a 
máglyákat. A fűrész 4 kerettel dolgozik, vízierő hajtja, naponta 54 m3 
gömbölyű fát dolgozik fel.”268

A két időpont között a fűrésztelepen tulajdonosváltás következett be. 
A brassóiak vállalkozását 1895-ben a „Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.” 
vette át.269 Azzal pedig a fűrésztelepet is. Megjegyezzük még, hogy 
1904-ben a Felsőzsilvölgyi Kőszénbányatársulat is a tulajdonukba jutott. 
Ezzel, illetve az ország más (barna)szénmedencéiben lévő telepeikkel az 
ország legnagyobb széntermelőjévé váltak.

A Zsil-völgyben versenytársuk az „Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kő
szénbánya Rt.” volt. Tőlük fa-, illetve fűrésztelep leírását nem tudjuk idéz
ni. Fennmaradt viszont olyan pályázat, amelyben erdőmémököket keres
tek.270 Az 1906-ban közzétett felhívás szerint (a vállalkozás egyébként 
1891-ben alakult) az erdőmémöknek nemcsak a cég erdőgazdaságát és 
„fakezelését” kellett vezetnie, hanem munkáslakások építését is. Azaz fű
részáruval is kellett foglalkoznia. így feltehetően erre telepük is volt. Egy 
kamarai híradás szerint mindenesetre 1906-ban a Zsil-völgyben már évi 
100 ezer m3 fenyőtermék (?) előállítására alkalmas üzem működött.271
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A Retyezát-hegység erdeinek hasznosítására olasz üzletember, Peccol 
Giovanni vállalkozott. Ő összefogott egy erdőtulajdonossal, a Kendeffy 
családdal, s az Őraljaboldogfaván, illetve Hátszegváralján a „turbina
rendszerű” vízifűrészekkel évente 20-30 ezer m3 fát volt képes felvágni.272 
A fa részben a Zsil-völgyi bányákban került felhasználásra, részben más 
helyen -  akár Olaszországban is -  értékesítették. Az 1898-ban 20 évre 
megkötött szerződés alapján a vállalkozó csaknem 1 millió m3 fenyőfa ki
termelésére és feldolgozására kapott felhatalmazást. S a szerződés biztosí
totta a Kendeffyek fiűrészüzemi részesedését is. (Az új gőzüzemű fűrész
telep építéséhez egyébként ők is hozzájárultak.) így a kapitalista és a feu- 
dalista világ képviselői a fűrészipar révén kapcsolódtak össze.

A Retyezát erdőinek furészipari hasznosításával egyébként már Mader- 
spachék is próbálkoztak. Az 1860-as évek végén a Zlatu-patak torkolatánál 
rendeztek be egy (vízi)fíírésztelepet, de mind a nyersanyag-, mind a készá
ruszállítás nehézségekbe ütközött, s ezért székhelyüket áttették a Zsil völ
gyébe. így érthető, hogy a Kendeffy család kapott az olasz vállalkozó aján
latán, akinek révén a nagy kiterjedésű erdőket végre hasznosíthatták.273

Pujon Kenderessy Árpád és Inkei Emil létesített -  feltehetően 1884- 
ben -  furészmalmot. A teljesítményadatok 3000-8000 m3 évi felvágott 
famennyiségről szólnak.274 Később ugyanezen vállalkozók gőzfűrésszel 
is rendelkeztek, míg a „Puji Uriki Fűrészvállalat” tulajdonosának Balázs 
Józsefnét adták meg (lásd a táblázatunkat).

Tudunk még a Nuksorán 1898-ban épített fűrésztelepről, továbbá a 
Stem Gusztáv-féle branyicskai és dévai gőzfűrészről.275

Bár a XX. század elejének fűrésztelepeiről csak a táblázat adatai áll
nak rendelkezésünkre, megjegyezzük, hogy a fenyő mellett egyre na
gyobb jelentősége lett a bükk furészipari és egyéb felhasználásának. így 
a megye fűrészipara egyre inkább áttelepült a Maros völgyébe, amely
nek jellemző (keményfa-)üzemeire még vissza fogunk térni.

2.2.1.20 Krassó-Szörény megye

A változatos erdőállományú megye fenyőerdőiről faiparos szemmel így 
vélekedtek: főleg csak „kisebb értékű jegenyefenyő fordul elő. Luczfe- 
nyője a Krassó-szörényi erdőknek alig van, ami pedig akad, az durva és 
gyors növésű.” Azaz a széles évgyűrűk gyenge fát, így korlátozott fel
használási lehetőséget jelentettek. A megye -  miként azt az előbb idé

66



zett, 1906. évi kamarai jelentésből megtudhatjuk -  puhafából keveseb
bet termelt, mint amennyit felhasznált.276 Más volt a helyzet a kemény
fával. Tölgyből (amíg a tölgyerdők el nem fogytak) és blikkből jelentős 
kihasználható készletekkel bírtak. Mindehhez az itt birtokos iparvállala
tok megfelelő, a fafeldolgozásba is fektethető tőkével rendelkeztek.

A furészipari feldolgozás itt is a vízi deszkametszőkkel kezdődött, s 
miként az a táblázatunkból látható, még az 1880-as években is jellemző 
volt. LAMBRECHT Kálmán kimutatása szerint a kincstár az 1910-es 
évek elején Pojánamörulon (Almafatelepen) négykeretes vízifurészt mű
ködtettek.277 Technikatörténeti érdekességként jegyezzük meg, hogy a 
Bánság területén alulcsapó vízimalmokat építettek. Egy 1872-ben kelt is
mertetés szerint Börzsényben működött ilyen „deszkafurész”, „s nincs 
benne kétség -  írták 1872-ben lelkesülten - , miszerint rövid időn oly hely
zetbe juthat, hogy felmutathatja e kerületben is a tevékenyebb iparélet le
hetőségét.278 A fellendülést annál is inkább várták, mert a határőrvidék pol
gárosítását követően (1871-73) a korábbi foglalkozási korlátokat feloldot
ták. Ahhoz azonban, hogy modem ipar, például fűrészipar épüljön ki, még 
számtalan jogi és egyéb problémát meg kellett oldani.279

A volt határőri közösségek erdőinek elkülönítését követően a legki
terjedtebb erdőbirtokkal a kincstár rendelkezett. Miként arra a kincstári 
erdőgazdálkodásról szóló könyvünkben kitértünk, a síkvidéki tölgyesek 
kihasználási jogát végig a „Baiersdorf és Biach” cég tartotta kézben, s 
épített ki rá fűrésztelepe(ke)t is. Az almafatelepi kincstári fűrészüzemet 
viszont a fakitermelési joghoz jutó cégek csak bérelhették, szintúgy a 
bozovicsit is.280 (Lásd a táblázatunkat.)

A Baiersdorf és Biach-féle cég Bálincon, majd más telepein is, az 
1870-es, 80-as években elsősorban a vasútépítéshez szükséges anyago
kat termelte. A beszámolókban külön kiemelték a magyar tölgy (Quer- 
cus frainetto TEN.) építészeti felhasználását.281 Nevezett vállalkozás 
mindenesetre a bálinci tölgyek kitermelésére, forgalmazására szinte ki
zárólagos joggal bírt, mivel a kincstár bérlői évtizedekig ők voltak.

A kincstárral volt évtizedekig kapcsolatban Bibéi János oravica[bá- 
nya]i vállalkozó. Orsóvá felett, Óasszonyrét határában már az 1870-es 
évek végén gőzfűrésztelepet létesített, ahol elsősorban tölgyfát dolgoz
tak fel; „u.m.: épületfa, deszkák, pallók, vasúti és bányászati czélokra al
kalmas faragványok stb.” A fűrészüzem -  ahol egy gőzfűrész működött
-  a vágásterülettől mintegy 15-20 km-re volt. így nagy feladatot jelen
tett a szállítás, amihez (fa)sínpályát építettek.
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Másik telepükön, a ponyászkain (Bozovics), fenyővel és bükkel dol
goztak; „u.m.: deszka, épületfa, léczek, zsindelyek; továbbá -  miután az 
előforduló bükkfa könnyen hasad -  dongák és talicskarészek előállításá
val -  foglalkozik.” A telepet gőzfűrésszel, továbbá vízivel szerelték fel, 
s itt is gondot okozott a szállítás.282

Az óasszonyréti üzem a tölgyesek fogyásával kénytelen volt műkö
dését beszüntetni. Bibéi azonban Almafatelepen kimondottan fenyőt fű
részelő gyárat épített. S ezzel -  miként az az 1890. évi kamarai jelentés
ben szerepel -  „az erdélyi épületfát ezen a vidéken majdnem teljesen 
nélkülözhetővé tette.”283 A vállalkozó itt nemcsak nagy gőzfűrészüze
met, hanem különleges, villamos vontatású vasutat is épített. A fűrészte
leppel kapcsolatos kimutatások a tiszta kihozatalt 55%-ban adták meg, 
míg a 45%-ban meghatározott hulladékot többnyire a gőzkazánok fűté
sére használták fel.284

Amikor 1904-ben a kincstárral kötött bérleti szerződés lejárt, az új 
bérlők a szegedi „Winkler Testvérek” lettek (Bibéi csak a bozovicsi te
lepét tartotta meg). A velük kötött szerződést egy korábbi kötetünkben 
már részletesen ismertettük.285

A kincstár vevője volt a MÁV-talpfaszállításáról elhíresült „Eissler 
Testvérek” cég is. Nekik a Temes-völgyben volt több, keményfát fel
dolgozó telepük. Szintén itt működött előbb Milosevics Dusán, majd a 
vajdahunyadi vasgyár bérletében a fényesi fűrészüzem, amelynek tulaj
donjogát a kincstár a XX. századra megszerezte, illetve megtartotta.286 
Ezekről részletes, például a teljesítményüket tartalmazó adatok nem áll
nak rendelkezésünkre. Csak azt tudjuk, hogy a bükkfa felértékelődésé
vel Krassó-Szörényt minden korábbinál jobban „felfedezték” így a 
szaksajtó hasábjain megszaporodtak az ilyen híradások: „Nagy erdővé
tel Berger A. zágrábi és Kardos Ernő budapesti fakereskedők Tomesten 
[Tomesd], Krassó-Szörény megyében 3800 kát. holdas erdőbirtokot vá
sároltak. A legnagyobb részben bükkfát tartalmazó erdő faanyagának 
kitermelése és feldolgozása czéljából a tulajdonosok iparvasutat és gőz
fűrészt építenek.”287

A Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara 1891. évi jelentése szerint 
a megyében a következő helyen vannak gőz- vagy (csekélyebb szám
ban) vízifiűrészek: Bálincz, Facset [Facsád], Fényes, Ferenczfalva, 
Glimboka [Novákfalva], Jász, Lunkány, Mehádia, Mörül, Nagy-Szur- 
duk, Orsóvá, Rom.-Bogsán, Rom.-Orovicza, Szászkabánya, Zgribest 
[Krassógombás]. ”288
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A felsorolásból látható, hogy a községek jelentős része az egykori ro- 
mán-bánsági határőrközösséghez sorolható. Azaz a megyében második 
legtöbb erdővel rendelkező „községi és törvényhatósági” kategóriába 
tartozókban is voltak fűrésztelepek. Ezek tulajdonosairól, illetve század- 
fordulói működésükről részletes adataink nincsenek. Csak a mellékelt 
táblázatból tájékozódhatunk. Továbbá idézhetjük FODOR Ferencnek az 
első világháború után megjelent Szörénység-monográfiáját. „Az erdősé
gek lényegesebb faipart nem hívtak életre. Jelentősebb fűrésztelepek 
csak Mehádián, Karánsebesen, Almafán, Novákfalván és Galacson, az 
Alduna mellett még Sviniczén vannak.” Ugyanő jegyzi meg, hogy kivi
telre dolgozó ipartelepük csak a karánsebesi két fűrészgyár.289

Amilyen kevés adatunk van a községi és vagyonközösségi erdők 
fűrésziparától, annál több forrással rendelkezünk a harmadik legna
gyobb erdőterülettel rendelkező társulatokról Róluk külön kötetben 
emlékeztünk meg, de mégis célszerűnek tartunk egy 1890. évi termelés
kimutatást közölni.290 Eszerint:

-  a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Vasúttársaság 7401 m3
-  a Brassó-Bánya-Kohó Részvénytársulat 1656 m3
-  a Nadrági Vasipari Társulat 1738 m3
fűrészárut termelt, amelyet csaknem kizárólag a saját üzemeikben

használtak fel. Később termelésük, faszükségletük csak nőtt. Ennek alá
támasztására idézzük a Brassói Bánya-Kohó Részvénytársulat 1896. évi 
adatát. Négy fűrésztelepükön 13 ezer m3 fenyőfát dolgoztak fel, „melyek 
túlnyomólag a társulat ipartelepeinek szükségletét fedezik.”291

A vízi fűrészmalmokról történő műszaki váltásra, azaz a gőzfűrészek 
térhódítására egy konkrét példát, mégpedig a Szabadalmazott Osztrák- 
Magyar Államvasút-társaság (StEG) 1896. évi váltását idézzük. A társa
ság ismertetője szerint ekkor a csiklóbányai és a várboksáni fűrészmal
mok működtetését „felhagyták” Közben Ferencfalván, [Stájer- 
lakJAninán, Oravica[bányán]és Szászkán gőzfűrészüzemet helyeztek 
üzembe. (Az oravicai gőzfűrésztelepet FUCHS már 1861-ben megemlí
tette.) Ugyanakkor viszont „a szászkabányai fűrészmalom az ott levő ví
zesés kihaználásával egy turbina által tartatik üzemben, és hasonló fa
árukat állít elő, mint az oraviczi gőzfűrész.”292 Tehát ahol az ésszerűség 
a régi technológia mellett volt, nem törekedtek a mindenáron való mű
szaki fejlesztésre.

Végül a Hom-féle cég orsovai fűrészüzemét említjük meg. Ők az Er
délyből és a Felvidékről letutajozott fát vágták fel a Duna-parton, ahová
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„a rönköket a vízen lebegő tutajokból /.../ keskeny vágányon futó kis ko
csikon viszik.”293 Ez, tudnillik a messze vidékeken megtermett fa furészi
pari feldolgozása azonban majd a következő két megyére lesz jellemző.

2.2.1.21 Arad megye

A megye a Maros révén az erdélyi fakereskedelem egyik legfontosabb 
állomása volt. Ugyanakkor lomberdeivel maga is hozzájárult az ország 
és a külföld faellátásához. A furészipari feldolgozást (amihez számos to
vábbfeldolgozó üzem,-technológia is csatlakozott) segítette a vidék mű
velt, szorgalmas lakossága is -  bár a gyári munkától itt is idegenkedtek.

Korábban foglalkoztunk az „Első Szászrégeni Tutajkereskedő Társu
lat” tevékenységével, s az Arad megyei fűrészipar bemutatását is velük 
kezdjük. A társulatnak ugyanis nemcsak Szászrégenben, hanem Ma- 
gyarpécskán is volt egy kétkeretes gőzfurészüzeme. Ez a saját erdőkből 
kikerülő és a vásárolt, tutajon leszállított faanyag feldolgozására léte
sült.294 S itt rögtön meg is jegyezzük, hogy a Maros-parti üzem fejlesz
tését elsősorban a folyó elhanyagolt partja, továbbá az hátrálhatta, hogy 
Magyarpécska és a Temes megyei Németszentpéter között még 1910- 
ben sem volt csak kompösszeköttetés. Pedig erre az állapotra már 1888- 
ben is panaszkodtak: „Kisebb vízállásnál /.../ az átmeneti hajó nem köz
lekedhetett, esős időben pedig az utak oly rosszak, hogy teherrel semmi 
esetre sem járhatók.”295

A tutajkereskedő társulat fűrészipari üzemeinek történetéhez hadd je
gyezzük meg, hogy -  miként az a táblázatunkból is kitűnik -  Magyar- 
pécskán a Schleisner és Braun Béni-féle vállalkozással fogtak össze. Az
1884. évi kimutatás szerint az ottani gőzfűrészen csak 4000 m3 fűrészá
rut állítottak elő. Ugyanakkor az aradi „Walder Sándor és fia” céggel 
szövetkezve évi 25 ezer m3 fa feldolgozására voltak képesek. Ezt úgy ér
ték el, hogy a három fűrészkeretet az év 6 hónapjában 24 órán át, míg a 
másik 6-ban 12 órán át működtették. Ehhez 60 munkás volt a kiszolgá
ló személyzet. A munkások számát a következő évben azért kellett 80-ra 
emelni, mert beállítottak egy negyedik fűrészkeretet is. Ugyanakkor a 
magyarpécskai üzem termelését is növelték. (A két fűrésztelep leírását 
lásd a 3. számú mellékletben.)296

A két üzem a következő évtized közepéig párhuzamosan, az idézett 
paraméterekkel működött.297 1896-tól azonban a Walder Sándor-féle ara
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di üzem Urmánczy Jánossal szövetkezett. (Neve ismerős lehet a Maros 
felső folyása vidékéről!) A magyarpécskai vállalatot pedig teljes egészé
ben a tutaj kereskedő társulat szerezte meg. Az EDVI-ILLÉS László ál
tal 1897-ben összeállított ismertető szerint az üzem elsősorban a Toron- 
tál megyei keresletet igyekszik kielégíteni. A fenyőt továbbra is a tuta
jok révén, Erdély belső részeiből szerzi be, míg a tölgy-, kőris-, és szil
fát a pécskai kincstári erdőségekből. Évente 25 ezer m3 fát vágnak fel, 
amelyből a keményfa 4-5 ezer m3-t tesz ki.298 Az 1910 körüli időben 
azonban a pécskai fűrészt feladhatták, mint ahogyan a Maros felső fo
lyása mentén is -  amint arra Maros-Torda megyében utaltunk -  eladá
sokba kezdtek.299

Az aradi fűrésztelepek közül az említett Walder S. és Urmánczy Já- 
nos-féle volt a nagyobb. A négy fűrészkerettel évente mintegy 50 ezer 
m3 fenyőfát dolgoztak fel, 100-120 munkást alkalmazva. A kisebb tele
pet Czukor László üzemeltette. Ott csak egy keret dolgozott, így az évi 
teljesítmény is szerényebb volt. (A gyár eredeti tulajdonosai egyébként 
Klug és Szidák asztalosmesterek voltak. Ok adták el 1893-ban „Czukor 
László és Társaf’-nak.)300

Időben vissza kell térnünk az 1870-es évekhez. Aradról 1871-ben az 
„Első aradi gőzfűrész- és uradalom” szerepel a leírásokban.301 Azaz eb
ben a városban is a gőzfűrészelés a (gőz)őrléssel együtt indult.

Az állami (tölgy)erdőkben fakitermelési jogot szerző „Baiersdorf és 
Biach” cég 1875-ben egy gőzfűrésztelepet Soborsinban működtetett. A 
tölgy mellett fenyőt is feldolgoztak, amit a marosi tutajok hoztak.302 
1877-ben azonban a tutajkereskedelem központja a Hunyad megyei 
Zámba került. így a soborsini gőzfűrész -  amit MÁRKI Sándor az 1895- 
ben kiadott vármegyei monográfiában is megemlít303 -  feltehetően csak 
tölgyfát vágott. Későbbi működéséről azonban nincs adatunk. A kama
rai jelentések csak az 1897-98. (?) évi leégéséről, majd ismételt üzembe 
helyezéséről tudósítanak. Ekkor azonban a gyárat már Herskovits és 
Pollatsek nevű vállalkozók üzemeltették. A Baiersdorf és Biach-cégének 
Arad megyében nem volt fűrésze.304

A megyében birtokos arisztokrácia fűrészüzemei között legelső he
lyen kell megemlítenünk a herceg Sulkowski József Mária-féle vállalko
zást. Ő 1890-ben Neuschloss Károlyéktól (akik fűrészeiket köztudottan 
országszerte „vándoroltatták”) a szapáryligeti fűrésztelepet vette meg, s 
azt Székesaranyág határába, Kaszójára telepítette át. Az 1892. évi be
számoló szerint a tulajdonos a „felállított gőzfűrészt egy teljes keretfű
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résszel és 2 körfűrésszel a múlt év elején üzembe helyezte, és azon saját 
erdeiből nyert tölgy-bükk- és hársfát vágott fel deszkának, pallónak stb., 
melyeket azután Bécsben adott el.”305

A borossebesi uradalmat az 1890-es évek elején megszerző gróf 
Wenckheim Frigyes Dancsfalván tölgyet feldolgozó fűrészgyárat épí
tett. Teljesítményéről, működéséről azonban részletesebb adataink nin
csenek.306

Végül ebben a csoportban kell megemlítenünk József főherceg kisje- 
női uradalmát. Itt a „Kisjenői Fatermelő Rt.” 1906-ban kezdte meg mű
ködését. Arról azonban, hogy az erdőtulajdonos maga is beszállt volna 
az üzletbe, nincs tudomásunk.307

A Weitzer János-féle aradi vagongyárból 1895-ben azt jelentették, 
hogy bár több famegmunkáló gépet is vettek, két keretfűrészüket üze
men kívül kellett helyezni, mivel „a fűrészáruk előállítását nagy erdőir
tások következtében beállott anyaghiány miatt csökkenteni kellett.”308 
Ennél a kérdésnél feltétlenül meg kell említenünk: az alföldi fűrésztulaj
donosok tulajdonképpen az 1890-es évektől kezdődően kevesellték a ho- 
zájuk érkező felfűrészelendő faanyagot. 1891-ben még csak a „feles 
számmal” felállított „kisebb-nagyobb” fűrészmalmokban látták a hiány 
okát. Mondván, azok „termelvényeikkel elárasztva a piaczot, az árakat 
ez által a lehető legalacsonyabb színvonalra sül[l]yesztik, s a drágább 
nyersanyagot feldolgozandó gőzfűrész-gyáraknak és fakereskedőknek 
majdnem leküzdhetetlen versenyt támasztanak.”309

A XX. század első éveiben azonban már felismerték: nem a kis fű
részmalmok az igazi ellenfelek, hanem az erdőkben, vagy közvetlenül 
azok mellett létesített fűrésztelepek. Ezek -  akár örök áron vettek meg 
erdőket, akár csak tarolásra -  a városi fűrészeknek hatalmas, olykor le
küzdhetetlen versenyt jelentenek. S ellenük -  vélték Aradon -  csak a fa- 
kitermelés korlátozásával, netalán az „erdőirtások” sokkal szigorúbb el
lenőrzésével lehetne küzdeni.310 Tudjuk, ez az első világháború utolsó 
időszakáig nem valósult meg.

Hogy az egyes gyáraknak mégis voltak lehetőségeik a termelés (így 
bevétel-)kiesés pótlására, arra éppen az aradi vagongyár lehet a példa.

Az üzem ugyanis 1901-től három év alatt a munkáslétszámot meg
kétszerezte (1904-ben 550-an dolgoztak benne), amit elsősorban a „pro
filváltásnak”, nevezetesen a hajlítottbútor-alkatrészek előállításának kö
szönhetett.311 Azaz egy belterjesebb feldolgozás irányába nyitottak. így 
tudták kiküszöbölni az előbb említett okokból származó -  vélt vagy va
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lós -  veszteségeket. (A hajlítottbútor-gyártás témájára még vissza fo
gunk térni.)

Utoljára egy, az 1913. évből származó híradást idézünk. „A múlt esz
tendőben -  írták Aradról -  az egyik cég üzemét -  Milován -  gőzfű- 
résszel egészítette ki, mely néhány hónapig üzemben volt, a fűrészáru
ban beállott készlethiány azonban a cég e részbeni számításait ezideig 
alig igazolta, a fűrészárut, pallót, gerendát, parket[t]fát az alacsony árak 
folytán nagy részben raktáron kell tartania s jobb idők bekövetkeztére 
várni.”312 A „jobb idők” pedig nagyon sokára jöttek el...

2.2.1.22 Temes (és Torontál) megye

Mivel Torontálból egyetlen fűrésztelep, a perjámosi esik az általunk 
vizsgált területre, célszerű ezt is Temes megyével együtt tárgyalni. A 
perjámosi fűrésztelepről egyébként csak annyit tudunk, amennyit a táb
lázatban közlünk.

Temesvárott „Gotthilf Ferenc és Fiai” már az 1875-ös esztendőben 
fenyő fűrészárut készítettek, mégpedig gőzfűrésszel.313 Az 1883-ban 
közzétett iparkamarai jelentés szerint a 36 LE-ős gőzgép 3 keretfűrészt, 
2 körfűrészt és 1 furnírhasítógépet hajtott. A 30 férfi munkással évi 280- 
300 napon át, napi 10 órában dolgoztak. A nyersanyagot tutaj faként Er
délyből, Máramarosszigetről és Esztergomból (!) szerezték be. 1881-ben 
2800 m3 épületfát és lécet, 1400 m3 deszkát, 200 m3 tölgy épületfát és 25 
ezer □  láb (2,5 ezer m2) fumírdeszkát vágtak. Továbbá még 1,5 millió 
zsindelyt is termeltek. A készárut részben Temesvárott, részben a várost 
érintő vasútvonalak mentén adták el, sőt Romániába is szállítottak.314

A „Baiersdorf és Biach” cégnek Nagytopolyon volt gőzfűrésztelepe. 
Ezen elsősorban a kincstári erdők (kemény)faanyagát vágták. Amikor a 
szerződések lejártak, illetve az említett erdők kimerültek, 1903-ban a 
gyárat megszüntették.315

A kamarai források még Sósdról és Lippáról jeleznek gőzfűrésztele
peket, de ezekről közelebbit nem tudunk.316

A fűrészipari termelés összefoglalásaként néhány statisztikai adatot, 
-viszonyszámot említünk meg.

BEDŐ Albert az 1896-ban kiadott nagy erdő- és faleltári művében le
szögezte: „Kívánatos /.../, hogy a fakereskedők közt egy tehetősebb vagy 
vagyonosabb középosztálynak száma a kevés anyagi erővel bíró közve-
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titoké felett még jelentékenyen szaporodjék, mert az erdei termékeknek 
áruczikkekké való belterjes feldolgozása nagy jelentőséggel bíró hazai 
faiparunk fejlődése s különösen a kisebb erdőbirtokosok fatermelései
nek jobb és biztosabb eladhatása ekkor nyerhet megfelelőbb javulást.”317 
Azaz BEDŐ a fejezet bevezetőjében említett, KOLOSSVÁRYNÉ által 
megfogalmazott ,,fakitermelő-furészipar”-on belül egyértelműen a bel- 
terjesebb, a furészipari feldolgozás fejlesztése mellett foglalt állást. Eh
hez azonban -  vélte -  csak tőkeerős vállalkozók foghatnak. S láttuk, a 
kisebb vállalkozások (ezt tükrözi a megyékben felsorolt üzemek száma 
is) nagyobb cégekké, részvénytársulatokká alakultak.

A fűrészgyárak földrajzi elhelyezkedése az erdélyi fa jelentőségét 
emeli ki. Az 1906. évi felmérés szerint az országban (Horvát-Szlavónor- 
szággal együtt) 400 gyár működött, s a legtöbb, 170, Erdélyben. (A 47 
alföldi között viszont feltehetően szerepelnek az Arad és Temes-Toron- 
tál megyeiek is.) A területi megoszláson felül természetesen a legtöbb 
fűrészüzem fenyőt dolgozott fel, míg a tölgy eltűnőben, a bükk pedig 
feljövőben volt. Korábban -  elsősorban a hordódonga -  és talpfafaragás 
miatt -  a fűrészipar értéktermelése nem az első volt, de 1890-től kezdő
dően az „erdészeti ipar”-on belül a vezetést egyértelműen átvette. 1898- 
ban már az egész faipari termelés 72,9%-át adta. S ehhez még ezt is tud
nunk kell, hogy a faipar (a fűrésziparon kívüli, később részletezendő alá- 
gazatokkal együtt) az ország iparában a negyedik helyet foglalta el. 
1898-ban a gyáripari termelés 6,6%-át, 1913-ban pedig 6,8 %-át adta. (A 
könnyűiparon belül természetesen a faipar állt az első helyen.)318 Tehát 
a BEDŐ által emlegetett belterjes fejlődésnek voltak eredményei. Még 
akkor is ha tudjuk: a fakivitel legnagyobb részét az egész dualizmus ide
jén a feldolgozatlan fa adta.

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a fűrésziparhoz kapcsolód
va, illetve a mellett milyen feldolgozási módszerekkel lehetett a fahasz
nosítást még belterjesebbé tenni.

2.2.2 Fűrészelt, hasított és faragott áru

Ha ismét SZÉCSI tankönyvéhez nyúlunk vissza, a felsorolt „faidomítá- 
si” módok tulajdonképpen egymás mellett, egyszerre is előfordulhatnak. 
Példaként a vasúti talpfákat hozhatjuk, amelyeket évtizedekig kimondot
tan az erdőn faragtak, de már a századforduló éveiben -  különösen a
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bükkfa esetében -  egyre többször fíírészeléssel állították elő.319 Azaz a 
gépesítés térnyerésével a hagyományosabb faragás, hasítás háttérbe szo
rulhatott.

Ebben a fejezetben próbáljuk a SZECSI-féle tárgyalási sorrendet tar
tani. Mégis többször előfordul, hogy attól el kell térnünk, mert a csopor
tosítás így érthetőbb, netalán a XXI. századi olvasó számára életszerűbb.

2.2.2.1. Az út(test)burkolati fakockagyártás kérdése

SZECSI a „mélyépítési fa” kategóriában legelőször a települések utcái
nak faburkolatával foglalkozott.320 A XIX. század végén ugyanis ez je 
lentős fafelhasználási helynek kínálkozott. Tudnivaló, hogy az alföldi te
lepüléseken a gyalogjárdát több helyen fűrészelt-hasított pallókkal ol
dották meg. (Például Nagyszalontáról /Bihar megye/ írták: „Emlékszem 
a deszkapallókra, ahogy teknőszerűvé göndörödtek, széthasadoztak s a 
hasadékok közül a szemünk közé lőtt a habarcs, ha ráléptünk”321) A fa
burkolat azonban a kocsiutakra is alkalmas volt. Itt is fűrészelt anyagot, 
többnyire keményfát lehetett felhasználni. Az úttestburkolat ilyen mó
don történő megoldását főleg külföldi -  angol és német -  példák alapján 
szorgalmazták.322

A nagyobb városok, elsősorban Budapest, középületei, iskolái, kór
házai környékén a XIX. század második felében -  elsősorban zajvédel
mi okokból -  ténylegesen fakockákat is használtak. A 15 x 8(-9) cm-es 
„téglányok” 8-10 cm magasságúak voltak, s a járófelületüket a bütü ké
pezte. Budapesten Ausztriából a Dunán leúsztatott erdeifenyő-kockákat 
raktak le, különösebb telítés nélkül. Ezek azonban főképpen az aljzatuk 
miatt hamar kilazultak, gödrössé váltak (sőt egy helyen a lakosság egy
szerűen felszedte és ellopta).323

Amikor a bükkfa telítését megoldották, illetve a kiterjedt bükkerdők 
hasznosítása fokozottan merült fel, a lehetőség önként adódott: próbál
ják meg a bükk burkolati kockákat. Ehhez legjobbnak a Sir-féle burko- 
lóeljárás kínálkozott, amely szerint a kockaburkolatnak alábetonoznak, 
majd az 1-2 cm-es kockaközöket (a léc mellett) bitumennel öntötték ki. 
Itt azonban két nehézség is adódott. Az egyik: a legmodernebb telítési el
járással a bükkbe kőolajszármazékokat vittek be, ami a kitöltőnek hasz
nált bitument oldotta. A másik szintén ezzel függött össze. A vasút talp
fák esetén a csapadék a vízszintes rostokba került telítőszert kevésbé
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tudta kimosni, de itt a függőleges irány miatt azt a rostokból hamar meg
tette. Ennek ellenére az OEE is szorgalmazta, hogy próbálkozzanak fa
burkolatú útszakaszokkal, kísérletezzenek a bükkfával.324 Ismereteink 
szerint erre Budapesten csak a hidak esetében -  a jegesedés, páralecsa
pódás megakadályozása miatt -  került sor. (Például a Margit hídon volt 
ilyen faburkolatú járda.) Általánosan azonban Magyarországon -  aho
gyan külföldön sem -  nem terjedt el.

2.22.2 Talpfa-előállítás

Mielőtt a klasszikus, azaz az acélsínek ászokfáit említenénk, hadd szóljunk 
az egykor jelentős elterj edtségnek örvendő fasínpályákról.325 Ezekhez szin
tén keményfát (bükköt és tölgyet) kellett felhasználni, de nemcsak ászok- 
faként, hanem sínként is. A tisztán fából készült szerkezetre példa lehet a 
székelyföldi Húrdugás-völgyben létesített, gravitációval működő pálya,326 
míg a bálinci (Krassó-Szörény m.) tölgyerdők kitermelésében lóvontatású 
pályát használtak, melynek leírása a következő: „E pálya kivitele -  tudósít 
DIVALD Béla 1892-ben -  igen egyszerű. A földön 1-1 m távolságban 1,20 
m hosszú, 2 vésettel ellátott talpfák, dorongok vannak elhelyezve. Ezek vé- 
seteibe jő 0,60 m nyomtávban a két 10 x 10 cm-es fűrészelt fasín, melyek 
egész hosszukban 2 1/2 cm széles és 3 mm vastag [vas]pánttal vannak be
vonva.”327 A pántokra azért van szükség, mert a tölgyfa -  ellentétben a 
hegyvidéken használatos bükkel -  szálkásodik. így nemcsak a kocsik futá
sát akadályozza, hanem hamar el is használódik.

Az egyszerű megoldású sínpályáknál természetesen sokkal jelentő
sebb volt a normál, illetve a keskeny nyomtávú vasutakhoz használt 
ászokfák előállítása.328 Faipari szempontból itt két jellemző dolgot kell 
megemlítenünk. Az egyik: a fa nem tartalmazhatott szíjácsot. A másik 
(ami részben az előbbi pontból következik): a faragással, fűrészeléssel 
előállított vasúti talpfa óriási, 50-60%-os faragási veszteséggel jár.329 
Következésképpen a talpfára szolgáló nyersanyagot általában nem volt 
érdemes az erdőből kiszállítani, csak a készárut. Ugyanakkor az előállí
tás során esetleg pallók is voltak várhatók, illetve fűrésztelepi feldolgo
záskor a rönkök mellett -  legtöbbször azok vékonyabb végéből -  talpfá
kat is hasíthattak, fűrészelhettek.

A talpfák méreteit azok tervezett felhasználási köre határozta meg. A 
legelterjedtebb, normál vasúti ászokfák adatai a következők voltak: 220-
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270 cm hosszúság, a trapéz alakú keresztmetszet alsó szélessége 30 cm, 
míg a felső 25 cm és a vastagsága (magassága) 15 cm körüli.330

Maga a faragás -  melyet nálunk „talpfafaragó krajnaiak” kezdtek, ta
nítottak be -  fejsze, bárd, erdei- és hasítófejszével történt. A leendő, fa
ragandó idomot rendszerint a bütűn bejelölték, a hosszanti irányt pedig 
zsinórral mutatták. A „nagyolást” követően került sor a „finomításra”, il
letve amikor egy törzs -  átmérőjéből adódóan -  több talpfát is kiadott, a 
szétfűrészelésre. Fontos megjegyeznünk, hogy a magasabb minőségi ka
tegóriákba eső áru nem tartalmazhatott belet.

A kihozatalt illetően úgy számoltak, hogy a 0,09 m3-nyi talpfát 0,16 
m3-ből faragják ki, következésképpen 1 m3 nyersanygból 5-6 db talpfa 
készíthető. így egy 80-100 éves tölgyfa 5-6 talpfát szolgáltatott. A XIX. 
századi adatok szerint egy 6-8 emberből álló, begyakorlott brigád na
ponta 25-30 darab előállítására, kalodába rakására képes.331 Mindebből 
következik, hogy a íurészüzemi háttér megteremtése egyik oldalon 
ugyan a nyersanyaggal kapcsolatos szállítási feladatok növekedését hoz
ta magával, de a másikon a termelékenységjavulását. Azaz a fűrészüzem 
mellé összpontosított termeléssel mind a kihozatalt, mind a talpfa-előál- 
lítási munkát hatékonyabbá lehetett tenni.

BEDŐ Albert egyik, a nagyközönségnek szóló ismertetőjében az er
dőtulajdonosok faértékesítését három nagy csoportra osztotta:

-  a tövön történő eladás, amikor a fa levágásáról és kiszállításáról a 
vevő gondoskodik;

-  a kitermelt és választékok szerint feldarabolt, sarangolt vagy mág- 
lyázott fa erdőn, illetve a szállítási vonalak mentén történő eladása;

-  „a birtokos a kihasznált fatömeget félgyártmánnyá s esetleg kész 
kereskedelmi czikké maga (házilag) feldolgozza, s mint fűrészá
rut, vasúti talpfát, szőlőkarót, zsindelyt, tűzifát, szenet stb. hozza 
forgalomba.”

A legbelterjesebb és így az erdőbirtokosnak a legtöbb jövedelmet a 
harmadik értékesítési eljáráshoz. „Mindazonáltal -  írja BEDŐ -  ezt az 
értékesítési módot előnyösen csak ott lehet alkalmazni hol a közlekedé
si viszonyok kedvezőek , s az erdő olyan faanyagok termelésére alkal
mas, melyeknek megvan a kellő kereslete.”322

Nos, ha az előbbi eladási lehetőségeket vesszük szemügyre, látjuk, 
hogy a talpfát félkésztermékként nem volt érdemes értékesíteni. Legfeljebb 
ha -  miként arra már a feldolgozási módnál utaltunk -  a rönkök, illetve 
egyéb választékok továbbdolgozásakor „leesett” némi talpfa is. Erre pél
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da a báró Klein testvérek borosjenői (Arad m.) gyára, ahol 1884-ben „az 
erdőben télen szakmányban dolgozó munkások /.../, kiknek száma né
melykor 500-ra rúg”, 3000 m3 tölgyet fűrészárunak, 1100 m3-t dongának 
és talpfának és 50 000 m3-t tűzifának termeltek ki. A gyártelepen dolgozó 
120 munkás aztán ebből többek között 1200 talpfát állított elő.333

A kész talpfákká történő feldolgozás, majd értékesítés legegyszerűbb 
példája az lehet, amikor a magánerdő-tulajdonos a fát saját maga faragja 
meg, adja el. Ilyen példát jegyzett fel BALOGH Edgár Vargyason (Ud
varhely m.).334 Az állam házilagos fakitermelésre és -feldolgozásra való 
törekvése szintén elvezetett a (kincstári) talpfa-előállításhoz. KAÁN Ká
roly 1911-ben a Lugos-vidéki (Karssó-Szörény m.) tölgyerdők példáját ír
ta le. Igaz, itt előfordult -  mint a házi kezelés kockázati velejárója -  ,hogy 
az előállított termék eladatlanul maradt a vágásterületen.335

Az igazán kiterjedt és elterjedt értékesítési mód, a tövön való eladás 
mellett a vevők -  kihasználva a vasútépítés, -fenntartás óriási szükségle
tét -  általánosan termelték, termeltették a talpfát. „A lugosi és rékási er
dőhivatalok kerületében -  írta BEDŐ 1878-ban -  lévő tölgyesek a Baiers
dorf és Biach ezég által megvásárolva vasúti felépítményekhez és mű
szerfára dolgoztatnak fel, a kitűnő szép és egészséges tölgydeszka anya
gok és vasúti talpfák Észak- és Délnémetország minden vidékén kerül
nek használatba.”336

Ugyancsak külföldi értékesítésre kerültek a XX. század elején a Bé
li-hegységben kitermelt erdők faanyagából készített talpfák is. Itt a La 
Roche és Darvas-féle faipari vállalat biharlonkai (Bihar m.) fűrészgyá
ra Törökországba, a készülő Bagdad-vasúthoz adott el talpfát.337

Természetesen a fapiac  különböző ingadozásai, főleg a kereslet 
csökkenése a talpfapiacot is érzékenyen érintette. Hiszen itt azonnal fel
használható, azaz már nagy munkaráfordítást tartalmazó termékről volt 
szó. Következésképpen a veszteség is komoly lehetett. Ezért egy-egy 
olyan híradás, amelyet például 1909-ben olvashattak az Erdészeti La
pokban (ti. a talpfákat az előállítási/önköltségnél is olcsóbban lehet elad
ni), a talpfatermelést akár évekre is visszavethette.338

Talpfaügyekben különleges helyet foglaltak el azok a vasúttársasá
gok, amelyek saját erdőbirtokkal rendelkeztek.

Az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak (ACSEV) Zaránd-hegységi birto
kán a téli időszakra felfogadott munkások nemcsak a fakitermelést, ha
nem a -feldolgozást is elvégezték. Innen tudjuk, hogy 1902-ben egy 
„normális” talpfa kitermeléséért, megfaragásáért 40-50 fillért fizettek,

78



míg a 160 cm hosszú és 13x16 cm-es „kistalpfáért” 15-24 fillért. Azaz a 
(viszony)számokban a méretek egyértelműen jelentkeztek.339

Ha a másik, a sokkal kiterjedtebb erdőbirtokkal rendelkező Szabadal
mazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaságot (StEG) vesszük górcső 
alá, a talpfakészítés egyik legjelentősebb problémájához, a fafajokhoz 
jutunk el. Az említett társulat az 1850-es években kizárólag kocsányta- 
lan tölgyből készített talpfákat használt, majd -  miként a cég krónikása 
előadja -  „1859-1866-ig telített bükköt is kezdtek alkalmazni.”340 Azaz 
a tölgyerdők fogyása a bükkfa, illetve a telítés felé fordította a figyelmet.

A fa tartósságának növelése részben a meglévő erdőállományok csök
kenése miatt, részben pedig a beépített fa pótlása szempontjából merült fel, 
s mindkettőnek természetesen a költségvonzata is jelentős volt. Régóta tud
ják, hogy a kiszárított, netalán a felületén szenített („pörkölt”) fa a kezelet
lennél hosszabb élettartalmú.341 Ez a felismerés a vasutaknál azonban csak 
korlátozottan volt alkalmazható. Ezért a figyelem a különböző telítési eljá
rások felé fordult, amelyek közül leginkább a cinkkloridos vált be.342 A 
vegyszeres telítés ugyanakkor megnyitotta az utat a bükk tömeges felhasz
nálása előtt, mert ez a fafaj a tölgynél sokkal jobban telíthető.343 Az említett 
magánvasút-társaságok mellett (az ACSEV-nek Honctőn volt talpfatelítő 
üzeme344) a MÁV is elkezdte a telített talpfák alkalmazását. Az első telepét 
1884-ben Nagyváradon (Mezőtelegden) létesítette, míg a századfordulón 
már az erdélyi részeken Nagyenyeden és az Arad melletti Sofronyán is 
volt ilyen telepe. A kommandó-gyulafalvi (Háromszék m.) fatelítő pedig 
ugyan a Hom-Groedl-féle cég tulajdonában volt, de néhány évig a MÁV- 
nak dolgozott,345 ugyanakkor kísérleteztek hordozható telítőberendezések- 
kel is. A cinkkloridos telítéssel eljutottak végre a bükkösök hasznosításá
hoz. így a továbblépésre vonatkozó elképzelésekben a bükkerdők elsősor
ban a talpfakészítés alapanyagát szolgáltatták.346

A különböző vidékeken tapasztalt kihozatalok alapján úgy számítot
tak, hogy 1 kh bükk 250-350 talpfát és 10-12 vagon (100 q-ás vagon!) 
tűzifát ad.347 (Ez hektárban: 435-605 db és 17-19 vagon.) Hogy a vasu
takat mégsem állították át -  akár egy-két évtized alatt -  bükk ászokfá- 
kra, annak két oka is volt. Az egyik mindenképpen az, hogy Magyaror
szágon még a századfordulón is viszonylag olcsó volt a tölgy talpfa.348 A 
másik pedig a cinkkloridos telítési eljárás tökéletlensége. Az így impreg
nált aljzatokban ugyanis a vas sínszegek azok korhadást idéztek elő (a 
vas a cinket vegyületeiből kiszorította). Ezért a tökéletes méretű, kevés
bé repedezett, talpfák is 10 évenként cserére, pótlásra szorultak.
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A megoldást a kőszénkátrányos impregnálás hozta meg. Az első ilyen 
üzemet a Posta építette meg Püspökladányban (Hajdú m.),349 majd 
1902-től a MÁV is igyekezett erre a telítőanyagra áttérni, amely aztán le
hetővé tette a bükk tömeges felhasználását. 1910 körül már úgy számol
tak, hogy akár a teljes vasúti talpfaállomány kétharmadát is bükkre cse
rélhetik ki. Erre azonban -  elsősorban a háború okozta nehézségek miatt
-  nemhogy az 1910-es, hanem a későbbi évtizedekben sem került sor.

Összefoglalásként leszögezhetjük, hogy az erdélyi tölgyerdők 
csökkenéséhez a talpfakészítés is hozzájárult. (BEDŐ Albert 1885- 
ben a hazai tölgyesek megfogyását látva okként a dongakészítés mel
lett a talpfafaragást nevezte meg.350) Az egész dualizmus időszakára 
jellem ző vasútépítés mind helyben, mind távoli vidékeken fenntartot
ta a keresletet, s talán azokat az erdőket is talpfának „faragták el”, 
amelyekből idővel értékesebb választékokat is ki lehetett volna hozni. 
Ugyanakkor a faimpregnálás megoldása a bükkerdők felhasználásá
nak nyitott új, tulajdonképpen a századfordulón még határtalannak 
hitt utat. (Pedig ekkor már jelent meg híradás arról, hogy Észak-Ame- 
rikában a vasbeton vasúti ászkok használatával kísérleteznek.351) A 
talpfa iránti kereslet változása, következésképpen pedig az ingadozó 
ár még nem ösztönözte a talpfakészítés termelékenységének fokozá
sát. így az jellem zően továbbra is megmaradt erdei, ha úgy tetszik, 
kisipari munkának, -faragásnak.

2.2.2.3 Parketta- és parkettfrízgyártás

Az 1890. évi bécsi kiállításon Brassó megye különösen nagy erővel je
lent meg.352 A kiállítók között volt Bajkó Barnabás Papokról (Három
szék m.), aki egyebek mellett fenyőpadlót is bemutatott. Azután Copony 
Márton brassói parkettagyáros különféle parkettmintákkal. Ezen „szo- 
bapadolat”-készítők mellett az asztalosságot Barabás Károly (Brassó) 
ablakkeret-alkatrészekkel és -lécekkel, továbbá Schwóbe és Barthalome 
(Barcarozsnyó) redőnyhuzalokkal képviselte. A bútorgyárakat itt nem 
említjük meg, de a fenti két csoportra azért volt most szükségünk, hogy 
SZÉCSI asztalosfa definícióját megértsük. Szerinte mindazon „ipará
gak” által felhasznált fa ide tartozik, amelyik fűrészárut használ fel, s 
„asztalos közreműködését többé-kevésbé igénybe veszi” Mi itt próbá
lunk kicsit árnyaltabb elkülönítéseket alkalmazni.
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A parkettát az előző századokban kimondottan kézzel, ráadásul igen 
szűk felhasználói kör számára készítették. A főúri kastélyok, szalonok 
világából azonban szinte néhány évtized alatt átkerült a polgárházakba -  
főleg annak köszönhetően, hogy megoldódott az ipari gyártása, ami je 
lentősen olcsóbbá tette. Ugyanakkor viszont még egy fontos átalakulás 
is bekövetkezett: a táblás parkettát -  amerikai mintára -  felváltotta a 
„frízpadló” Ez a ma ismert keskenyebb és rövidebb darabokból álló, 
egymáshoz nútosan kapcsolódó parketta.353 (A „fríz” alatt pedig a még 
gyaluval ki nem alakított, horonytalan „lécet” értik.)

A magyar-(és horvát-szlavón)országi parkettgyártás kezdetben ki
mondottan tölgyfára alapozódott. így érthető, hogy 1884-ben nálunk 15 
parkettagyár dolgozott, míg a tölgyben szegény Ausztriában csak 10.354 
Ekkor még elsősorban főüzemű gyárakról beszélhetünk, azaz az alap
anyagot csaknem kizárólag parkettának dolgozták fel. Később, amikor a 
fogyó tölgyerdők a tölgyfát fokozatosan felértékelték, igyekeztek más, 
netalán a parkettánál értékesebb árucikkeket is előállítani. Ennek ellené
re hazánkban 1898-ban 10, 1906-ban pedig 12 főüzemű parkettagyár 
működött.355

Máramaros megyében, Szaploncán még a századfordulón is vízifu- 
rész-alapú parkettagyár dolgozott. Zürcher lajos 25-30 munkással ki
mondottan csak tölgyfaparkettát állított elő.356 A szomszédos Beszterce- 
Naszódban szintén fűrészmalom terméke volt az „amerikai parketta” 
Besztercén „Weisz és Lénk” már 1879-ben olyan padlóburkolókat ké
szített, amelyek „a minőségre nézve /.../ bármely versenyt kiállják, csak 
a fuvarozás Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és /.../ Bukovinába kerül 
sokba.” Később a helyzet annyival javult, hogy a parkettát 1882-től Dé- 
sen már vasútra tehették -  amely vasút viszont a még álló Beszterce-vi- 
déki tölgyerdők fáját tette egyre értékesebbé. A gyárral kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy az 1892-ben Láng János tulajdonába ment át. Az 
1880-as években a városban még működött a „Krémer és Társa” gőzfű- 
részgyártelep is. Onnan a parkettát -  miként azt a kamarai jelentésben 
olvashatjuk -  Konstantinápolyba szállították.357

Szatmár megyében, Nagysomkúton az 1890-es években a La Mar- 
che Albert-féle belga cég állított elő tölgydeszka mellett -parkettát is. 
Modem, gőzgéppel hajtott üzemében 1901-ben állítólag 60 ezer m3 árut 
készítettek (ezt egy kicsit soknak tartjuk, illetve lehet, hogy a megadott 
szám négyzetméterben értendő), amelyet Ausztriába és Nagy-Britanniá- 
ba szállítottak. Megjegyezték azonban, hogy a kereslet csökken.358 Ez
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utóbbival kapcsolatban, az országos viszonyokat értékelve jelent meg az 
Erdészeti Lapokban: a csökkenés „főleg onnan ered, hogy Oláhország
ból nagy mennyiségű frízeket szállítanak a Duna olcsó vízi útjának fel- 
használásával Németországba, s az oláhországi nyers anyag olcsósága 
folytán e téren is megállják velünk a versenyt.”359

Szolnok-Dobokából szintén a vasút nyitotta meg a világpiac felé az 
utat. A Déshez közeli Tőkepatakon 1882-ben a párizsi székhelyű 
„Bemstein M. és Társa” létesített fűrésztelepet, ahol többek között par
kettfrízt is készítettek.360 Biharban, Nagyszalontán a „Neuschlosz Ká
roly és Fia” cég az 1890-es években a talpfán és hordódongán kívül par
kettot is gyártott.361

Tölgy „padlókockákat” állított még elő Kolozsvárott Molnár Bene
dek 1879-ben.362 Később ugyanitt Bakk Lajos faárugyára készített par
kettát. Ő mind az 1898., mind az 1906. évi gyáripari statisztikában (ez 
utóbbiban már ,,fiai”-val) szerepel.363 A városban a XX. század első és 
második évtizedében a „Steiner és Franki” cég, továbbá Szenes Károly, 
sőt a „Fakereskedelmi Rt.” és készített parkettát.364 A termékek mennyi
ségéről azonban egyik cég esetében sem közöltek adatokat.

Brassóban a már említett Copony Márton gyára volt. Ezen parketták
-  írták a kamarai jelentésben -  „nagyon jó hímek örvendenek; a nyers 
parkettákat pedig a nyugati kivitel számára keresik.” Azaz fríz állapot
ban exportálták, amely így is nyereséges volt. A XX. század első évtize
dében azonban ugyaninnen már ezt jelentették: „keményfában már ag
gasztó hiány állott be, a miről különösen a parkéta gyárosaink panasz
kodnak. A hol az még található, ott a községek azt nagyobb tömegben 
elárvereztetik, s a nagy fűrésztelepek és fakereskedők veszik meg, míg a 
kisebb gyáros alig képes magának 200-300 tőnket [így!] beszerezni.”365

Az említett témát két részre bontva érdemes megvizsgálni. A nagy fa- 
kitertmelő, -feldolgozó cégek valóban előnyösebb helyzetben voltak. Ők 
azonban parkettát rendszerint csak melléktermékként készítettek. Példá
ul a „Baiersdorf és Biach” cég Bálincon (Krassó-Szörény m.)366, vagy jó 
két évtizeddel később, 1900 körül az Udvarhely megyei vállalkozók, 
Königes Mihály és az Adler testvérek.367 Arad megyében Zombrádon 
Zeitz L. létesített 1882-ben parkettagyárat. Időközben, még a 80-as 
években, a gyárat, továbbá az azt kiszolgáló erdőket Liebscher József 
vette meg, s a parkett mellett más „termelvényeket” is előállított. 1891- 
ben a zombrádi gyár egyesült a zarándpatakival. A „Liebscher József 
és Társa” cég a korábbi 8-10 ezer m3-es tölgyfakésztermék előállítását
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18-20 ezer m3-re futtatta fel. Igaz, ebben benne volt a 7000 kh-nyi (4030 
ha) saját erdőből kikerülő bükkanyag is, továbbá tűzifakereskedelemmel 
is foglalkoztak. Tehát az üzem a fa komplex hasznosítására rendezkedett 
be, hogy aztán 1894-ben gróf Zselénszki tulajdonába menjen át, aki a 
„zimbrói [zombrádi] fűrészelő gyárral felhagyott.”368

Ugyanez lett a sorsa a Wallisch és Markert-féle bécsi cégnek Za- 
rándnádason. Az 1877-ben alapított, a gróf Karácsonyi-féle erdőkből 
évente körülbelül 5 ezer m3 fehérgesztű csertölgy- és bükkfát feldolgo
zó gyár jelentős szállítóeszköz-építéssel és gőzműködtetésű gépekkel 
üzemelt, de már 1885-ben „sok vesztesége volt.” 1891-ben aztán be is 
zárták.369 Az ok egyre inkább a (tölgy)fahiány , amit a roskányi (Hunyad 
m.), Baruch Adolf tulajdonában lévő parkettgyár is alátámasztott. (Ott 
1889-ben kényszerültek az üzem beszüntetésére.)370

Temesvárról 1905-ben írták: a tölgyparketták (-frízek) iránti kereslet 
megvan, de az áru kevés és drága. „A közlekedési eszközeinkkel normá
lis fuvarköltség árán megközelíthető tölgyerdőségeket ugyanis vidékün
kön már kihasználták. A még meglévő tölgyerdők egy részét, mely a 
kincstár tulajdonát képezi, az érdekeltség sürgetése daczára sem adják 
kihasználásra, másik nagyobb részének kihasználását pedig a közlekedé
si viszonyaink tökéletlensége folytán felmerülő túlmagas fuvarköltség 
nehezíti meg.”371 Ez országos jelenség volt, ami hiányt fokozott az a 
konzorcium, amely a magyarországi tölgyparkettfríz-termelés zömét 
több évre lekötötte.372 Ez ugyan árstabilizációhoz vezetett, de az említett, 
a meglóduló építkezések által okozott hiányon nem segített. Szintén ki
elégítetlenek maradtak például a németalföldi megrendelések.373 A hábo
rú alatt, már 1915-ben, aztán a parkettaforgalom teljes szüneteléséről 
számoltak be, mivel a (polgári) építkezések Európa-szerte leálltak.374

A tölgyparkettában mutatkozó hiány kiküszöbölésére kézenfekvő 
megoldásnak tűnt a bükkfa felhasználása. Erre már az 1880-as években 
születtek felhívások,375 maga a megoldás azonban nem ment egyik évről 
a másikra. Nem beszélve arról, hogy a bükkfaparkettát a nagyközönség
gel is el kellett fogadtatni. Majd csak 1912-ben írhatták: „A bükkfapar
ketta most már inkább kezd tért hódítani, mert az építtetők belátták, 
hogy a bükkfaparketta ép[p]olyan tartós, mint a tölgyfa, az ára pedig kb. 
50%-kal kisebb. Nagyobb mennyiségű bükkfaparketta azért mégiscsak a 
külföldön, főleg pedig Ausztriában talált elhelyezést.”376

A bükk feldolgozása bonyolultabb, ezért nagyobb befektetést igény
lő vállalkozás volt, mint akár a tölgyé, akár a fenyőé. Következésképpen
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a létrejövő ipartelepekhez nemcsak bükkerdők szükségeltettek, hanem 
jó szállítási viszonyok, na meg megfelelő munkaerő is. így nem csoda, 
hogy a gyáralapítások célja a bükkfa lehetőleg komplex feldolgozása 
volt, hiszen a gőzöléssel „nemesített”, felhasználhatóbbá tett fát igye
keztek teljesen áruvá alakítani. „Készít -  írták a Kolener és Barcza-féle 
„Görgény-Libánfalvi Faipar-Vállalat”-ról -  gőzölt és gőzöletlen bükkfa 
pallókat, hajlított bútorhoz szükséges különféle mintájú esztergályozott 
bútorléczeket, parquettákhoz szükséges fríecseket, különféle nagyságú 
és minőségű dongákat, kocsikenőcs gyárosok részére szükséges doboz 
alkatrészeket, seprőnyeleket, sétabotot és esernyőnyeleket, szegletes ál
lapotban, esztergályozatlanul.”377 Libánfalva mellett egy másik Maros- 
Torda megyei vállalatot, a „Goldfinger és Teplánszky” céget is megem
lítjük Szászrégenből. Ott szintén a XX. század első éveiben létesítettek 
korszerű bükk fűrészüzemet.378

Hogy egy ilyen gyárat miként rendeztek be, illetve a parkettagyártás 
folyamatát legjobban a Műnk H. és Fiai-cég m arosszalatnai (Arad m.) 
gyárában kísérhetjük nyomon.379

A Fehér-Körös völgyében lévő, az egykori gróf Wickenburg-féle ura
dalomban a bécsi fakereskedő 1880 körül épített egy fűrészgyárat, ami
hez 1883-ban magát az egész birtokot is megvette. A mintegy 20 ezer kh 
(kb. 11,5 ezer ha) erdő hasznosítására már kezdettől fogva a parkettfríz- 
termelés kínálkozott. Természetesen ez először kimondottan tölgyből 
készült, ráadásul a deszka mellett amolyan kiegészítő termékként. Az 
üzem bővítése, főleg pedig a megközelíthető tölgyesek fogyása az ér
deklődést egyre inkább a bükk felé terelte.380

A Zarándi-hegységben lévő, részben a Körös, részben a Maros felé 
lejtő erdők feltárása óriási beruházást igényelt. Következésképpen a ki
hozott fa feldolgozását a legkörültekintőbben oldották meg. Törekvésük 
eredményeképpen az OEE 1902. évi vándorgyűlésére már olyan gyárat 
tudtak az erdészek elé tárni, amely az egész Osztrák-Magyar Monarchiá
ban párját ritkította.

A fatelep energiaellátását 300 LE-ős fatüzelésű gőzgép biztosította, 
amely legelőször négy keretfűrészt hajtott meg. Az ezekről lekerülő 
deszkákat (pallókat) körfűrésszel szélezték, majd az 50 m3-es gőzölő- 
kamrákba vitték. A 24 órás gőzölést követően következett a 6 napig tar
tó szárítás. A megszárított deszka már „forgalomképes”, míg a másik ré
széből napi 10-12 ezer készre gyalult parkettát állítottak elő. A kevésbé 
értékes részekből hordókat préseltek, fagyapotot forgácsoltak, illetve az
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üzemben botokat és esernyőnyeleket is készítettek. Sőt a forgácsból a fa- 
ecetgyártáshoz szükséges részt is elkülönítették. Összességében így elér
ték, hogy az évi 120 ezer m3 feldolgozott anyagnak mintegy 40%-át mű
fának (iparifának) használták fel. (Ez óriási érték, hiszen bükk esetében 
országosan csak 5%-kal számoltak.381)

A gyár az egyesületi vándorgyűlést követően leégett, ami után -  mi
ként azt 1903-ban írták -  „csak szűk keretek között vette fel a munkát.” 
(Hadd jegyezzük meg: 1897-ben volt már egy kiterjedt tűz, amikor szin
tén csaknem egy év telt el az üzem újraindításáig.) A birtokot 1907-ben 
Potoczky grófnak adták el, míg a gyártelepet a hajlítottbútorgyár-tröszt 
vette meg.

Befejezésül hadd utaljunk arra, hogy a parketta- és parkettfrízgyártás 
a faanyag ipari hasznosításának belterjes módját jelentette. Ráadásul eh
hez akár a máshol kevésbé alkalmazható bükk is megfelelt. Azaz az ipar 
számára valódi továbblépést mutatott. Megjegyezzük azonban, hogy az 
említett Munk-féle üzem vagy a zarándnádasi gyár alapításukkor ko
moly erdőfelügyelői aggodalomra adtak okot.382 A tem esvári 1882-ben, 
majd két évvel később úgy látta, „hogy azok a faipar határozott fejlesz
tése mellett az erdők rohamos kihasználása által rabló erdőgazdasággá 
fajultak.” De éppen a marosszalatnai uradalom példa arra, hogy az inten
zív fahasznosítás mellett is lehet tartamos erdőgazdálkodást folytatni. 
Ehhez azonban szükség volt az erdőtörvény rendelkezéseinek követke
zetes betartására.

2.2.2.4 Bútorkészítés

A már idézett 1890. évi bécsi kiállítás Brassó megyei bemutatójában Loócz 
József Brassóból festett ládákat (és edényeket), a Homung testvérek Fe
ketehalomról „hasított, hajlított és idomított bútorléczeket” állítottak 
ki.383 Ez a két termékcsoport a XIX. század végén a két szélt jelzi: a ha
gyományos ládákat, amelyek az egykori bútoriparra emlékeztetnek; s a 
másikat, a gyárban előállított, tömegtermelést tükröző, a hivatalnokok, a 
kispolgárok igényét kielégítő hajlított bútorokat. Történelmi vizsgálódá
sunk a jelzett átmenet faipari vonatkozásait igyekszik megragadni.

A fafelhasználás ezen területe az ember mindennapjaival a legköz
vetlenebbül kapcsolatban lévő tárgyakat jelenti. Következésképpen a 
technológiai fejlődés mellett az ízlésbeli változás is állandó ösztönző; a
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praktikusság mellett a divat is meghatározó.384 Természetesen ez utóbbi 
szempont majd csak a XVIII-XIX. századtól kezd jellemzővé válni, míg 
korábban a váltások, változások évszázadokra terjedők.

Az említettre bizonyítékul szolgálhat Dr. KOS Károly egyik megfi
gyelése, ami szerint a székelyföldi bútorkészítés, -felhasználás három 
nagy korszakra osztható. Az első a XVI-XVII. századra jellemző idő
szak, a keményfa bútorok kora. Ezt ácsok készítették, míg a következő 
időben, a „fehér bútorokat”, azaz a fenyőfából összeállítottakat már asz
talosok. (A váltásra még vissza fogunk térni.) A „tulipántos” berendezé
sek a XVIII. század végén jelentek meg, s ezeket váltották fel a simára 
festett, majd a páccal erezett („flóderos”) bútorok.385 A XIX. század vé
gének divatja pedig a „sima”, most már akár gyárban előállított, hajlított 
bútorokig vezetett. Azaz a korábbi, évszázadokig kitartó ízlés egy-két 
évtized alatt megváltozhatott. Ugyanezt bizonyítja a nagypolgári meg
rendelésre készülő, előbb építészek, majd egyre inkább belsőépítészek 
által tervezett lakásberendezések bútorzata. IRMES István bútortörténe
ti tanulmányában írja, hogy amíg az 1896. évi millenniumi kiállításon az 
eklektika, addig a 4 év múlva sorra kerülő párizsi világtárlaton már a 
szecesszió volt a jellemző.386

A néprajzi irodalom szerint az ácsok által készített készségek, neve
zetesen a szuszék és a székek voltak azok a használati tárgyak, amelye
ket -  a bölcső és a koporsó után -  hasított fából legelőször elő tudtak ál
lítani.387 A szuszékkészítés erdélyi emlékei közül egyet emelünk ki, még
pedig az erdővidékit. Tárgyunk szempontjából nemcsak az a fontos, 
hogy az említett bútordarab (amely később -  és közben -  gabonatárolás
ra is szolgált) általában bükkfából készült, hanem maga a fanyerés „rí
tusa” is. „A megfelelő sima -  írják M agyarherm ányról (Udvarhely m.) 
-,nyílegyenes, magas növésű és egyenesen hasadó, leginkább 40-40 cm 
átmérőjű bükkfát még a havason kiválasztották. Erre a célra fát lehető
leg a keletnek néző oldalról kerestek, mert azt tartották, hogy az ilyen 
jobban hasad. A verőfényes (déli) oldalon nőtt fa keményebb, és nehe
zebb a megmunkálása, az északi oldalon nőtt fa viszont könnyen hasad, 
de kevésbé tartós. Az újságra (újhold) vágott fa megmunkálása után is 
nehéz, ezért holdfogytakor vágták, mert az ebből készült szuszék köny- 
nyű. Még azt is tartották, hogy a csavarosan nőt fák közül az hasad job
ban, amelyik a nap járása után csavarodik és nem fordítva.” A kiszemelt 
fát aztán szeptemberben döntötték ki, majd egy hónap múltán lenyesték, 
és úgy fogtak a feldolgozásához.388
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A Székelyföldön kívül -  ahonnan az említett ácsolt ládák eljutottak a 
Szászföldre, illetve Erdély jelentős részére -  a Bihar-hegységben Bon- 
doraszó (Bihar m.) ácsmesterei voltak még a XX. században is neveze
tes szuszékkészítők. Ezen termékkel ők látták el az Alföld keleti-délke- 
leti részét.389

Az egyéb berendezési tárgyak közül a székeket említjük meg. Ezeket 
szintén egyszerű faragással, akár az erdőben talált, már eleve „székállá- 
su ’ fákból ki tudták alakítani. S a kézzel hasított, faragott székek alkal
mi „ülőbútorként” a XX. században is szolgáltak.390

K. CSILLÉRY Klára leírja a hasított fából összeállított szekrény mun
kamenetét.391 Számunkra mindebből az a lényeges, hogy az archaikus 
technológiai eljárások a legutóbbi időkig fennmaradtak. Az így készülő 
berendezési tárgyakhoz a mesterek (alkalmi faragók) megfelelően „tanul
mányozott”, netalán „megpróbált” fákat választottak ki, használtak fel.

A néprajzi irodalom az asztalosság kiválását, elválását az ácsmesterség
től a fűrészelt fa, a deszka, palló, léc megjelenéséhez kapcsolja.392 Ennek 
következtében a házakban új bútorok, asztal, láda, téka jelentek meg, ame
lyek a vízifűrészek által felvágott fenyőrönkökből készültek. A készítés 
helyszíne tehát a bükkövből átkerült a fenyőövbe, illetve a fenyődeszkával 
megközelíthető, többnyire folyóparti településekbe. A gyalult, enyvezett 
csapokkal ellátott bútorok lehetőséget adtak a legkülönfélébb festett díszí
tésekre is, amelynek kiterjedt szakirodalma van. Közülük csak egyet, 
KARDALUS János művét említjük meg. Szerinte a székelyföldi „paraszti 
szoba’-ban a következő festett bútorok állhattak: „asztal (kamarás, kamra
asztal), szék (tömörszék, kabalaszék, hátasszék, lécvázúszék), falitéka vagy 
almárium (boríték), pad (hátaspad), hosszúpad (padláda), polc, kanáltartó, 
tálas (stelázsi), hosszú vagy rövid kendőszeg (tálasfogas), bölcső (talpas
bölcső), ágy, hozományosláda (ruhásláda), pénzes-iratos láda, vízpad, rit
kábban szekeres láda.” Ugyancsak itt utalunk HAAZ Sándor megállapítá
sára (a „festett bútorok történeti fejlődése a múlt [XIX.] század végén lezá
rult”) azzal, hogy a divat azért ezt a bútorkészítést újra és újra előveszi.393

Az asztalosság, az asztaloscéhek kérdése tárgyunktól messze elvezet, 
így velük részletesen nem foglalkozunk. Csak megemlítjük, hogy az 
1602-1603. évi összeíráskor Marosvásárhelyt három asztalost név sze
rint soroltak fel. Ugyanezen város asztaloscéhe szabályzatát 1753-ban 
hagyták jóvá.394

A XVIII. század végi erdélyi iparviszonyokat tanulmányozó K. 
KARLOVSZKY Endre idézi azokat az adatokat, amelyek szerint az asz
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talosárunak mind Magyar-, mind Törökországban jó piaca volt. „Ezt az 
ipar-ágat könnyen lehetne emelni -  idézi tovább - ,  mert az országnak 
úgy közönséges, mint finom munkára való fája terem bőven, s itt-ott 
ügyes mesteremberei is vannak.”395 Egy évszázad múlva BEDŐ szintén 
ezt írja: „kiválóan kifejlett és kitűnő asztalos-iparunk van.”396

A fenti, sommás véleményeket azonban közelebbről is meg kell vizs
gálnunk, hiszen a századfordulón már egyre kevésbé az ügyesség, neta
lán a jó alapanyag, hanem a termelékenység, s annak „főhelye”, a gyár 
került az érdeklődés középpontjába.

Legelőször hadd említsük meg a festett, „tulipános” ládák kivitelét. 
Besztercéről (Beszterce-Naszód m.) 1879-ben még azt írták, hogy az ot
tani asztalosok a Moldvában eladott ládákból jól megélnek. Az 1880-as 
évek elején viszont mind Moldvában, mind Bukovinában megjelentek a 
vasúton szállított bútorok, ami „a piaczot mindinkább megszorítja.”397 A 
külföldi piac elvesztése a Brassón keresztül kivitt asztalostermékekre, 
így magára az asztalosságra is bénítólag hatott. Különösen a román vám
háború idején, amikor az említett ládák értékének mintegy 12%-át vitte 
el a vám, a befizetendő határátlépési illeték.398

Az előbb említett, valóságos piacvesztések mellett eltörpülnek azok 
az aggodalmak, amelyeket a kolozsvári asztalosok emlegettek. Például: 
„a főnemesség városról falura húzódván, sokkal kevesebb a munka”, 
vagy: „az érczkoporsó nagyon terjed, s [ez]egy kurrens munkájuktól üti 
el őket.”399 Az viszont biztos, hogy az 1879. évi erdőtörvényt követően 
fokozatosan megszűnő szabad erdőhasználat az asztalosok által igényelt 
alapanyagok beszerzésében is egyre több nehézséget okozott. Ez először 
az árakban jelentkezett, majd egyes, főleg kemény lombfafaj ok nehéz be
szerezhetőségében. Utóbbira hadd idézzünk egy késői, 1913. évi példát: 
„A szilfa -  írták Kolozsvárról -  a bútorgyártásnak még mindig kedvenc 
anyaga, és a rendelkezésre álló mennyiségek elég könnyen elhelyezhe
tők, különösen az első osztályú minőségben.”400

A hazai (kis- és közép)iparosok faanyagbeszerzési nehézségei 1906- 
ban minisztériális, illetve kormányzati szintű tárgyalást kívántak. Nyer
sanyagbázisnak az állami erdőgazdálkodási egységeket, na meg a kinc
stár kezén lévő fűrésztelepeket kívánták megnyerni. Ennek azonban 
számtalan, korábbi köteteinkben már részletezett akadálya volt. Az iga
zi megoldást egyébként a beszerzési szövetkezetek megalapításában lát
ták -  aminek természetesen ismét voltak korlátai.401 Hadd utaljunk arra, 
hogy a beszerzés -  különösen a szinte mindenhol rendelkezésre álló



bükkerdők esetében -  legtöbbször a „kritikán aluli szállítóeszközök 
miatt” hiúsult meg, illetve az alapanyagköltségek jelentős részét a fuva
rozási tételek tették ki.402 Tehát alapvető, az erdőgazdálkodás belterjes
ségének hiányát mutató problémákhoz jutottak, jutottunk vissza.

Az említett nehézségeket messze túlszárnyalta az idegen, ráadásul 
gyárban, nagy tételben előállított bútor megjelenése. Amennyire szüksé
ges volt a vasútépítés az ország-, illetve a világkereskedelembe való be
kapcsolódás (például a fa- és fatermékek elszállíthatósága) miatt, annyi
ra kedvezőtlenül érintette a kisipart, így az asztalosságot is. A jelenség a 
kézművességet természetesen nem „villámcsapásként” érte.

Marosvásárhelyre például 1894-ben 1190 mázsa bútort szállítottak, 
miközben az elvitel csak a felét, 661 mázsát tett ki. Ráadásul -  miként 
azt ugyaninnen írták -  a kész bútorokkal házaló ügynökök megrendelé
seket is vesznek fel. A rendelt bútorokat aztán a gyárból, olykor pedig a 
nehéz helyzetben lévő helyi asztalosoktól (akiknek az alapanyagot, ne
talán a félkészterméket biztosítják) veszik meg -  természetesen áron 
alul. A legnagyobb veszélyt mégis az ausztriai bútorok beáramlásában 
látták.403 Ott az asztalosok már a XIX. század második felében speciali
zálódtak, illetve megjelentek a gyárak. Az előbbi nagyobb termelékeny
séghez, tehát olcsóbb előállításhoz, míg az utóbbi a tömeggyártáshoz ve
zetett.404

Ezen általános, az egész időszakra jellemző tendencián belül azonban 
voltak könnyebb és nehezebb időszakok. Amikor az 1890-es évek elején 
a Romániával való kereskedelmi viszony (némileg) normalizálódott, az 
osztrák tartományokból érkező bútor „végső állomása” nem Erdély volt. 
Tehát ott nem kellett mindet eladni, hanem vitték tovább Romániába. S 
ezáltal az asztalosok „némi levegőhöz jutottak.”405

Az anyagbeszerzési nehézségek, illetve a gyáripar versenye, nem utol
sósorban az egyre komolyabb szerszámok megvásárlásának kényszere 
elvezetett az asztalosok szövetkezéséhez. Ilyen beszerzési szövetkezetről 
tudunk Medgyesről (Nagy-Küküllő m.),406 ahol 19 mester közös faraktárt 
létesített. Máshol, így M arosvásárhelyt, Dicsőszentmártonban (Kis-Kü- 
küllő m.)407 és Nagyszalontán (Bihar m.)408 közös műhelyt alapítottak. 
Közülük a legtöbbet a vásárhelyiről tudunk. A „nagy reményekre jogosí
tó” műhely 1902-ben nyílt meg, de 1906-ban meg is szűnt -  „tetemes ká
rosodással sújtván a szövetkezetet.”409 Mindez talán arra is bizonyság le
het: az idő a hagyományos fafeldolgozás felett eljárt. Igaz, a minőségi ter
mékek, így bútorok előállítására (netalán kiegészítésére vagy javítására) a
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kisipari módszerek még mindig elfogadhatóak voltak, de a tömegtermelés 
helye már egyértelműen a gyárszerűen működő üzem.

A KÁDÁR-PÁL-ANTAL-féle kronológia hívja fel a figyelmet a 
Malomfalván 1896-ban alapított faipari szövetkezetre, amiről azonban 
többet nem tudunk. Szintén ők idézik Czimbalmos Ferenc kézdivásár- 
helyi (Háromszék m.) vállalkozását. Ugyancsak tőlük olvashatunk a 
Marosvásárhelyt 1910-ben átadott közműhelyről, ahol a faipari gépeket 
a jó kihasználtság jellemezte.410 Végül egy 1903-ban kelt temesvári tu
dósítást idézünk: „A temesvári ipar-hitelszövetkezet kebelében alakult 
bútoripari szakcsoport nemcsak székhelyünk mestereinek, hanem a szö
vetkezés ésszerű módjainak is szerez becsületet. Valóságos felfedező út, 
amire a szövetkezett buzgó vezéremberei vállalkoztak, midőn a város le- 
gelrejtettebb zugaiban sínylődő, szegény iparosokat csatlakozásra és 
munkaszállításra buzdították. Ez úttörő munkának hasznát és előnyét 
csakúgy látják az érdekelt iparosok, mint a vásárló közönség, mert azok 
a becses összeköttetésekhez, ezek pedig jutányos beszerzési forráshoz 
jutottak.”411 A szövetkezet további sorsáról nem tudunk.

A gyári jellegű bútorkészítés megjelenésének egyik első nyoma az az
1879-ben kelt ajánlat, amely az Ősmarosszék Havasbirtokosságát érin
tette. Szepessy Ferenc kolozsvári vállalkozó (bükk) bútorlécet szándé
kozott venni, amit az eladónak kellett volna ki- és megtermelni, sőt a 
marosvásárhelyi állomásra leszállítani. Az üzlet éppen ez utóbbin, a 
szállítás megoldásán bukott meg.412 Igaz, nemcsak a szállítási lehetősé
gek, hanem a pontos méreteket biztosító szerszámok és technológiai fe
gyelem meglétében is kételkedhetünk.

A bútorgyárakhoz, -műhelyekhez érdemes áttekintenünk a két hiva
talos gyáripari statisztikát, az 1898. és 1906. évit. Ezek szerint az 1898- 
as évben413 az általunk vizsgált országrészben a következő

I. Épület- és bútorasztalosok működtek:
1. Bak Lajos épület- és bútorasztalos- és parkettagyára, Kolozsvár
2. Hevesi József bútorasztalos, Kolozsvár
3. Varga József bútorasztalos, Arad.

II. Bútorasztalosok:
1. Gaál és Molnár bútorgyára, Kolozsvár
2. Mestitz Mihály és fiai bútor-, épületasztalosáru- és parketta- 

gyára, Marosvásárhely
3. Elges W. Frigyes bútorasztalos, Nagyszeben
4. Reinhardt Fülöp bútorgyára, Arad.
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Ugyanez a két kategória 1906-ban:414
I. 1. IQ. Rimanóczy Kálmán gőzfíírész párket-, műbútor és épület-

asztalos munkák gyára, Nagyvárad
2. Bak Lajos és fiai asztalosárugyára, Kolozsvár
3. Hevesi József asztalosárugyára, Kolozsvár
4. Mestitz Mihály és fiai bútor- és épületasztalos munkák gyára, 

Marosvásárhely
5. Baumann Arnold gőzerőre berendezett asztalosárugyára, Gyu

lafehérvár
6. Elges W. Frigyes épület- és bútorasztalos, Nagyszeben
7. Eiven Károly gőzfűrésze és asztalosgyára, Brassó
8. Sebessy Ferenc asztalos, Arad
9. Gungl testvérek épület- és bútorasztalosok, Temesvár
10.Krauzer Béla épületasztalos- és műbútorgyára, Temesvár.

II. 1. Büchler Márton első biharmegyei és nagyváradi műbútorgyára,
Nagyvárad
2. Gaál és Molnár bútorasztalos és kárpitos, Kolozsvár
3. Hermann Gyula bútorgyára, Kolozsvár
4. Lengyel Lőrinc cs. kir. udvari és főherczegi kamarai szállító 

bútorgyára, Arad
5. Reinhart Fülöp bútorgyára, Arad
6. Steigerwald Alajos bútorgyára, Arad
7. Verbos A. és fiai bútorgyára, Arad.

A felsorolás után célszerű áttekinteni -  elsősorban a kamarai jelenté
sek alapján -  mind az ott említett, mind az onnan hiányzó gyárakra, mű
helyekre vonatkozó adatokat. A leírást most is a szokott módon, északról 
dél felé haladva végezzük el.

Szatmár megyéből a Szatmárnémetiben települt, Pusz János-féle 
bútorlécgyárat említjük meg, amely 1895-96-ban 15 munkással dolgo
zott. Ugyanebből az időből Nagykárolyban a Mangol István-féle épü
letfa- és bútorgyárról tudunk.415

Szilágy megyében, Égerháton a közvetlen századfordulós években 
működött Kopf Emil faárugyára. Az üzem főleg külföldre készített gő
zölt bükkből asztalos- és épületasztalos-ipari alkatrészeket.416 Talán an
nak a tipikus példája volt, amely szerint Magyarországon az olcsó bükk
fából félkésztermékeket célszerű előállítani, amit aztán (alacsony áron!) 
Ausztriába szállítottak. Ott összeállították, majd drágán továbbították -  
akár éppen Magyarországra.417
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Nagyváradon Huzela Gyula 1890-91-ben létesített bútorgyárat. Ka
marai jelentések szerint a feldolgozott anyag jelentős részét külföldről 
szerezte be, s működését 1894-ben be is szüntette.418 A XIX. század első 
évtizedében, 1908-ban jött létre a Rimanóczy-féle bútorgyár. 1912-ben 
azonban már válságba jutott. Ennek okául a kamarai jelentés készítői el
sősorban azt hozták fel, hogy a külföldről beáramló tömegbútorokat mi
nőségi termeléssel próbálták kiváltani, ráadásul a gyárnak nagy apparátu
sa is volt. így a pénzügyi nehézségek szükségszerűen következtek be.419

A JEKELFALUSSY-féle 1885. évi címjegyzék szerint Kolozs me
gyében 01áh[Magyar]fenesen Kun Ferencnek volt bútorgyára.420 Erről 
az üzemről azonban közelebbit nem tudunk.

Marosvásárhelyen 1869-ben alakult meg a Mestitz Mihály tulajdo
nában lévő bútorgyár. A KÁDÁR-PÁL-ANTAL által összeállított törté
neti feldolgozás szerint a „császári és királyi udvari szállítói” címet is 
elért vállalkozás a Székelyföld első bútorgyára volt. Felvette a versenyt 
a bécsi gyárakkal: „nem másod forrásból veszem készleteimet, hanem 
saját műhelyemben készíttetem.” A gyárat az 1900. évi párizsi világkiál
lításon kitüntették, s külön telepük volt Kolozsvárott. Az ugyancsak ma
rosvásárhelyi Székely és Réthy-bútorgyár az alapításkor, 1907-ben csak 
külföldi termékek forgalmazásával foglalkozott. 1917-ben viszont már 
családi részvénytársaságként működött, növekedett, s lett a két világhá
ború közötti időszakban a Székelyföld legnagyobb bútorgyára.421

Mielőtt folytatnánk a dél felé való haladást, az alfejezet elején idé
zett, bécsi kiállításon szereplő Homung testvérek hajlítottbútor-alkat- 
részgyára alapján vizsgáljuk meg a bútorgyártás ezen ágát is.

2.2.2.4.1 Hajlítottbútor(-alkatrész)-gyártás
Bár a fa hajlítás útján történő megmunkálása akár a kádár-, akár a 

bognármesterség által régóta alkalmazott eljárás volt, a bútoriparban tör
ténő felhasználása az előzőektől eltérő, gyárszerű megoldást kívánt.422 
Ugyanakkor az addig kevésbé felhasználható bükkfa feldolgozása előtt 
nyitotta meg az utat.423 A művelethez a fát gőzölni („főzni”) kellett, ami
vel nemcsak a hajlítást tették lehetővé, hanem az egyéb tulajdonságait is 
kedvezően befolyásolták. Például GAUL Károly kísérletei azt mutatták, 
hogy a gőzölés a bükkfa „ellentálló erejét” 400%-kal emeli.424

A hajlítottbútor-gyártás (világszerte) a Thonet-féle cég nevéhez fűző
dik, amely vállalat legelső magyarországi üzemét 1865-ben Zayugrócon 
(Trencsén m.) helyezte üzembe. (A 14-es számú székük 2010-ben már 150
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éves!) Mivel termékeinek külföldön, sőt a tengerentúlon jelentős piaca 
volt, szinte évenként nyitottak újabb és újabb gyárakat, illetve kötöttek kü
lönféle faipari vállalkozásokkal beszállítói szerződéseket. így az általunk 
közelebbről is vizsgált erdélyi részre is eljutottak. Legelőször Feketeha- 
lomra425 (Brassó m. -  1880-as évek), Máramarosszigetre426 (Máramaros 
m. -  1880-as évek) és Borosjenőre (Arad m. -  1892).427

A feketehalmi (és brassói) Homung testvérek-féle gyár termékeit az 
1880-as években s elsősorban a Balkánra, így Bulgáriába exportálta. A 
XX. században azonban ez a szállítási irány az ottani háborúk miatt szin
te teljesen megszűnt. Helyette Amerikát próbálták meg, de ekkor meg a 
fiumei átrakodásra panaszkodtak. A nagy gonddal előállított, majd be
csomagolt termékek ugyanis sokszor megsérültek. Megjegyezzük, hogy 
1911-ben a Brassóban működő gyár(részleg?) működését beszüntette, 
míg a feketehalmi a háborúig állta a versenyt.

Máramarosszigeten a „Grósz Testvérek” cég az 1880-as évektől készí
tett bútort. Csődbe menetele után, 1901-től aztán Polgár Kálmán működtet
te. Az erdész DE POTTERE Gerard egy előadásában főleg arra tért ki, 
hogy a máramarosszigeti gyár a működéséhez szükséges bükkfát egy husz- 
ti ügynök útján szerzi be. A közvetítő a fát két-háromszoros áron adja a 
gyárnak, s így annak, hogy nyereséges legyen, igen jó termelékenységgel 
kell működni.428 (Az üzem az 1906. évi gyáripari statisztikában „Első Má- 
ramarosi hajlított bútor- és faárugyár, Altman és Huber” néven szerepel.429)

Mielőtt a borosjenői gyárat részletesen tárgyalnánk, hadd utaljunk az 
első Arad megyében alapított, hajlítottbútor-készítésre berendezett 
üzembe, a toki „Ládakészítő és Szobatalajgyár”-ra. Ott már 1865 után 
gyártottak ilyen termékeket, de a vállalkozás 1882-ben tönkrement.430

Borosjenőn 1890-ben 24 taggal faipari szövetkezetei hoztak létre.431 
A fát a honctői erdőkből szerezték be, ami évente 2500 m3-re rúgott. 
Csak kemény fát, tölgyet és bükköt dolgoztak fel. Ehhez háromkeretes 
gőzffirészüzemük volt. A 40 ezer frt-nyi tőkével alapított gyár mintegy 
80-90 munkást foglalkoztatott, s a botkészítés mellett bútoralkatrész- 
hajlításra is berendezkedtek. Az 1892-ben meginduló Thonet-bútor- 
gyártás során azonban le kellett vonni a tanulságot: „A szövetkezeti 
szervezet nem /.../ eléggé alkalmas arra, hogy az üzletnek olyan na
gyobb terjedelem adassék, melyben szabadon versenyezhessék más ha
sonló gyárakkal.” így a Weitzer-féle aradi vagongyár részvénytársa
sághoz csatlakoztak, amelynek eredményeképpen 1894-re a termelésü
ket megkétszerezték.
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Az ekkor 150 munkást foglalkoztató üzemben a bútorgyártási mun
kát fejlesztették. Új fahajlító részleget építettek, aminek következtében a 
feldolgozott fa mennyisége 4500 m3-re nőtt. Ez nyersanyaghiányhoz ve
zetett, így a következő évben a feldolgozott faanyag mennyisége -  a 220 
főre emelt munkáslétszám mellett is -  csökkent. Az értékesítést, főleg 
pedig bevételeket a vasúti díjtételek (Budapest és Fiume irányába) némi
leg korlátozták. (Ebben az ausztriai gyárak voltak előnyösebb helyzet
ben, mivel onnan Hamburg irányából olcsóbban tudtak Amerikába szál
líttatni, mint a magyarországiak Fiúméból. Nem beszélve a magyar ten
geri kikötő vasúti megközelíthetőségének anomáliájáról.) Az 1906-ban 
kelt tudósításukban a következőt olvashatjuk: „Az üzleti viszonyok 
rendkívül kedvezően alakultak. A kereslet úgy a bel-, mint a külföld ré
széről oly nagy arányokat öltött, hogy a rendeléseket részben visszauta
sítani, részben a szállítási határidőket kitolni kellett, mert a kereslet igen 
magas százalékkal haladta felül az előállítható mennyiséget. Az áruk a 
kereslethez mérten szintén emelkedtek; a nélkül azonban, hogy ez a kö
rülmény hátrányosan hatott volna a készítmények elhelyezésére.”432

1907-től kezdődően a hajlítottbútorgyárak trösztösödtek,433 s a boros- 
sebesi üzem is belépett az „Mundus Egyesült Magyar Hajlított Fabútor
gyárak Rt.”-be, helyesebben az aradi részvénytársaságtól a gyárat ez az 
alakulat vette meg. A kortársak úgy látták, hogy a gyárak összefogása se
gített úrrá lenni a tengerentúli értékesítési nehézségeken, továbbá a bal
káni államok monarchiabeli termékeket sújtó bojkottján (1908-tól). Ez 
az összefogás érintette az új üzemeket is, így az 1908-tól működő Fülöp 
Lajos-féle borossebesi, a honctői Potoczki-féle és a pankotai (Arad m.) 
„Délmagyarországi Hajlított Fabútorgyár Rt. (?)” megerősödését.434

Természetes mint minden gazdasági folyamatnak, ennek is voltak 
vesztesei. Az összefogott, készterméket előállító gyárak alapanyagukat 
részben olyan beszállítóktól vásárolták, akik nekik „székléc” címen fő
zésre, hajlításra előkészített bükkfát adtak el. Nos, ezeket a gyárakat a 
nyomott árakkal és a továbbra is magas minőségi követelményekkel 
igen-igen nehéz helyzetbe hozták. A korszak krónikása, FODOR Lipót 
1909-ben már azt írta: „a bútorléczkészítés manapság már alig mondha
tó jövedelmezőnek.”435

Hogy az áttekintésünk lehetőleg teljes legyen, Krassó-Szörény me
gyéből a zöldi gyárat említjük meg, Aradból pedig az „Eisler Testvérek” 
temesszalatnai üzemét. Ezekről csak kamarai jelentések szólnak, így a 
működésükről bővebb ismereteink nincsenek.436
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Külön megemlítjük Zarándpatakán (Arad m.) a „Strasser és Gold- 
mann” céget. Ők Édeslakon 1890 körül kimondottan bútorlécet állítot
tak elő. Naponta ezer széknek megfelelő alapanyagot készítettek, ame
lyet Ausztriába, továbbá Cseh- és Morvaországba szállítottak.437 Az idő
pontot azért emeljük ki, mert a korszakkal foglalkozó gazdaságtörténész 
szerint a fűrészipar mellett ekkor a hajlítottbútor-gyártás volt a legfonto
sabb faipari (al)ágazat.438

Az értékelésnél tartva hadd utaljunk egy másik, mai meglátásra. A 
bútorgyártásunk történetével foglalkozó szakemberek szerint a magyar 
bútorgyártás (eddig) egyszer volt a világ élvonalában. Ez pedig a század- 
forduló időszaka, s az elismerést kimondottan a hajlítottbútor-gyártássak 
vívták ki, foglalták el az előkelő helyet.439

Vissza kell térnünk ahhoz a kérdéshez, hogy a hajlítottbútor-gyártás 
a bükkfa hasznosítására nyújtott megoldást. WIDDER Gyula a bükk fel- 
használását a kordivattal is összefüggésbe hozta. „Itt van a szecesszió!”
-  írta. -  Hiszen, kérem, ha nem volna, hát egyenesen kérni kellene a jó 
Istent, hogy teremtsen bükköt a szecessziós bútorok, portálok stb. előál
lítására.”440 Mindebből az következett, hogy a bükkfahasznosítással fog
lalkozók ezt a faipari/bútoripari módot a továbblépés jelentős irányának 
tartották. Például a Székelyföldön, ahol abból kiindulva, hogy „ne hagy
juk/.../ elposványosodni a székely nemes birtokosság [ti. Ősmarosszék 
Havasgazdasága] erdejében a bükk értékesítéssének kérdését”, az 1902. 
évi székely kongresszuson is elhangzott: „Nagy-Borosnyón, Zetelakán, 
Parajdon és Szászrégenben vagy vidékén nagyobb esztergályosipar- és 
hajlítottbútorfagyár” létesüljön. Ugyanakkor a vidék és az ott élő nép jö 
vőjével foglalkozó későbbi tárgyalásokon is a faipar-telepítés a legelső 
célok között szerepelt.441 Mindettől függetlenül a bükkerdők kérdése ter
mészetesen továbbra sem oldódott meg. Az ott termett fa hasznosítását -  
ahogyan nemcsak az erdészek, hanem a faiparosok is látták -  „a napi
rendről levenni semmi esetre sem szabad.”442

A bútorgyártással összefüggésben egy másik alágazatot is át kell te
kintenünk.

2.2.2.4.2 Furnérgyártás
„A hagyományos falemezipar -  szól TÓTH Sándor László meghatá

rozása - , amelyhez a furnér-, a rétegelt (korábbi nevén enyvezett) lemez, 
az idompréselt rétegelt lemez (korábbi nevén székülésgyártás) és a beté
tes elemek (korábbi nevén bútorlap) gyártását soroljuk, az erdőből kiter
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melt legjobb minőségű hengeresfát, a lemezipari rönköt dolgozza fel. 
/.../ Legrégibb terméke a 0,3-6 mm vastag furnér, amelyet fűrészeléssel, 
vagy nagyméretű kés alternáló mozgatásával, késelési technológiával, 
avagy fix kést alkalmazva a rönk mozgatásával, hámozási technológiá
val állítanak elő.”443

A furnérok, vagy a XIX. századi, kicsit erőltetett, magyar nevével, a 
„borítékfák” az erdészettől tehát kiváló minőségű, göcsmentes és lehe
tőleg vastag keményfát kívántak. Elsősorban a diót és a tölgyet, juhart, 
esetleg a vadkörtét használták fel hasított (korábban fűrészelt) megmun
kálással színfurnérnak, míg a bükk a nyár és az éger vakfurnért adott, há
mozással. Ez utóbbi a rétegelt lemezeket, illetve a bútorlapok nem kül
ső felületén borította, bár megfelelő színezéssel, „nemesítéssel” például 
a bükkből, netalán a nyírből is, szép, akár egzotikus fák hatását keltő árut 
lehetett előállítani.

A „borítékfa” lehetővé tette egyrészt az értékes anyaggal való takaré
koskodást, hiszen a tömör bútorlapok helyett gyengébb minőségűeket is 
lehetett alkalmazni, amelynek csak a felületére került a nemes borítás. 
Másrészt viszont különböző díszítésekre, például intarziákra is lehetősé
get adott. Nem elhanyagolható végül az a szerep, amelyet a hajlítottbú- 
tor-gyártásban betöltött. A rétegelt lemez ugyanis alkalmas volt a legkü
lönfélébb préselésekre, hajlításokra, a TÓTH Sándor László által emlí
tett székülésgyártásra. Akár a hazai kisipari körülmények között műkö
dő bútorasztalosok, akár a tömeggyártásra berendezkedett gyárak tehát a 
furnért nem nélkülözhették. A legnagyobb gondot azonban évtizedekig 
az okozta, hogy Magyarországon az ilyen irányú fafeldolgozás nem tu
dott elterjedni. GAUL Károly még 1893-ban is arra panaszkodott, hogy 
az alapanyagot kénytelenek Ausztriába kivinni, majd onnan -  jó pénzért
-  visszavásárolják az elkészült „borítékfát”, s ezen drága áru beépítésé
vel próbáltak a magyarországi bútorkészítők a szintén Ausztriából töme
gesen bejövő késztermékekkel versenyezni.444

Ez utóbbira panaszkodtak a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara
1880-as években készített jelentésében. A habos kőris és dió iránti keres
letet ugyanis csak Bécsből, Párizsból és Berlinből tudták kielégíteni. 
„Valóban szomorú -  összegezték - ,  hogy míg nyersanyagainknál fogva 
e téren mi is uralhatnók a piaczot, saját drága pénzünkkel váltjuk meg 
azt a kis ügyességet, a melylyel a külföld fölöttünk fölényben van!”445 
Ebben az időben ugyanis a furnért nálunk még többnyire csak fűrésze
léssel, igen-igen kis temelékenységgel állították elő.
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A furnérgyártás kezdeteire utal az a híradás, amely szerint Lo-Presti 
báró az 1865 utáni években Tokon (Arad m.) furnér- és lemezgyárat ala
pított.446

Ismereteink szerint vidékünkön a legelső furnérhasítógépet az 1870- 
es évek legvégén szintén az Arad megyei Halmágycsúcson állították 
üzembe.447 A francia gyártmányú „gyalut” vízi erővel hajtották meg, és 
vele diót, cseresznyét, csertölgyet (!), hegyi juhart és égert hasítottak. A 
leírás szerint az 1 hüvelyk (2,63 cm) vastag deszkából 16-18 lemezt ál
lított elő. Bár Magyarországon ekkor még alig volt ilyen gyár, az üzlet- 
politikájuk, továbbá a földrajzi helyzetük mégis kevés forgalmat bizto
sított. Az előbbire jellemző, hogy a tőlük vásárló asztalosoknak csak 3 
havi fizetési határidőt adtak, miközben a külföldi lemezt forgalmazók 6 
havit. Tehát a bútorkészítőknek nemcsak az előállításra, hanem az érté
kesítésre, a befektetett pénz visszaszerzésére is adtak elegendő időt. A 
földrajzi elhelyezkedésen pedig úgy próbáltak meg segíteni, hogy a gyá
rat megvásárló új tulajdonos azt 1884-ben Kishalm ágyra helyezte át. 
Igen ám, de vasút itt sem volt, tehát sem Szegedet, sem Budapestet nem 
tudta olyan kedvező szállítási lehetőségekkel elérni, mint például a bé
csiek. Ugyanakkor a 80%-ban felhasznált diófa beszerzése -  mind a 
Bánságból,448 mind Erdély belső részeiből, mind pedig „Oláhországból” 
-egyre nehezebb volt. így érthető, hogy 1891-től a gyár már csak időn
ként volt üzemben, akkor is főleg épületfát fűrészelt.

A fumérhasító (-gyaluló) gép termelékenységét a korábban alkalma
zott fűrészekhez képest 30-40-szeresére tették. Ennek ellenére voltak 
olyan konzervatív asztalosok, akik továbbra is a fűrészelt furnért hasz
nálták. Mondván, azt jobban lehet -  a felület érdessége miatt -  enyvez
ni, így ragasztani. ENGEL Sándor, aki a kőris- és a (habos)szil- mellett 
elsősorban a diófumér-készítést tartotta faipari szempontból számotte
vőnek, a következőket írta: „A törzsek fűrészeken 3,4 és 5 cm vastag 
deszkákra és 10, 11, 12 cm vastag padlókra vágatnak; azután szárító paj
tákba rakatnak, hol csak a levegő által száradnak ki. /.../ 3-4 év múlva 
(mert legalább annyi ideig tart míg a padlók annyira kiszáradnak, hogy 
szelvény felmetszésére alkalmasokká lesznek) a padlókat szelvényekre 
felmetszik...” Az ilyen, hagyományos módon készült furnér 40%-kal is 
drágább volt, mint a gépi.449 így érthető, hogy a gyáripar miért is tudott 
egy-két évtizeden belül győzedelmeskedni.

A diófahiányra bizonyság, hogy miközben Ausztriába vittek ki rön
köket, onnan kész furnérokat hoztak be. Továbbá a tem esvári asztalosok
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Budapestről (esetleg már az Ausztriát megjárt diófákból), míg a kézdi- 
vásárhelyeik Romániából hozták be. Ezért vetődött fel, hogy kimondot
tan bútoripari céllal dióültetvényeket kellene létesíteni.450

Ha a rendelkezésre álló források alapján az üzemeket északról délre 
haladva áttekintjük, akkor megállapíthatjuk: ahogyan a legelső furnér- 
gyár, a Lo-Presti-féle, úgy a későbbiek is nemcsak furnért, hanem azok
ból rétegelt lemezeket, netalán a bútorkészítéshez (hajlított vagy egye
nes) léceket is termeltek. Önmagában a furnér-előállítás ugyanis -  bár 
komoly gépi beruházást igényelt -  kevés helyen lehetett nyereséges. 
Magyarországon pedig, ahol az egyes üzemek között óriási szállítási tá
volságok voltak, különösen nem.

Máramarosban a szaploncai Dürcher-(és Herczog-)féle gyárról tu
dunk, amely hajlítottbútor-alkatrészeket állított elő, s feltehetően furnért 
is, illetve azokat összeragasztott, -préselt. Aztán Nagyváradon a Gerö 
Sándor-féle székgyár szintén hasonlóan működött. Remecen (Bihar m.) 
Kohn Jakab és József gyárának létezéséről ugyan tudunk, de a működés 
részleteiről nincs adatunk.451 Folytatva a Bihar megyei gyárakra vonat
kozó áttekintést, meg kell emlékeznünk a gurányi görléc- és fumérgyár- 
ról.452 A Kummer és Bassista-vezette, az 1890-es évek körül működő te
lepet már gőzgép üzemeltette, de a beszámolók szerint csak 10 munká
suk volt. Következésképpen inkább műhelynek tekinthető, mint gyár
nak. (A „gyár” a statisztikák szerint 20 munkásnál kezdődött.) Alapanya
gát feltehetően a környékbeli, a görög katolikus püspökséghez tartozó 
erdőségekből szerezte be.

A nagyenyedi (Alsó-Fehér m.) „vállalat” ugyanebben az időben a 
székülésgyártásra alakult.453 A Svoboda Károly-, majd Neumann és Jó- 
nás-féle cég a beszámolók szerint „tulajdonképpen a fegyenczmunka ok
szerű kihasználására van fektetve, a nyers fát ugyanis a zólyomi szék
gyár szolgáltatja, s a fegyenczek ráspolyozzák, páczolják, politúrozzák, 
fonják és csomagolják.”

Az 1906. évi gyáripari statisztika szerint Szászrégenben (Maros-Tor- 
da m.) működik az „Első Erdélyi Bútorlécz és Fűrészelt Falemezgyár.” 
A Weinrich Frigyes által 1898-ban alapított üzem felszerelését állami se
gítséggel vásárolta, míg az alapanyagot a görgényüvegcsűri (Maros- 
Torda m.) erdőkből vette, ahol azt elődarabolták. „A kitűnő faanyagból 
készült bútorléczek -  írták 1905-ben -  nagy kelendőségnek örvendenek, 
nemcsak a hazában, de immár külföldön is. Bécsben, Brün[n]ben, Krak
kóban, Lembergben és Szarajevóban is vannak állandó megrendelői.”454
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A bútoriparral kapcsolatos vizsgálódásunknak tulajdonképpen ez le
het a végszava. Magyarországról vitték ki a bútoralkatrészeket (például 
faléctermelésünk 96%-át455), miközben onnan kész bútorokat hoztak be. 
Ráadásul ehhez még olyasféle ideológiákat is gyártottak, amelyek sze
rint „a magyar munkás a hajlított-bútorgyártásban előforduló kényesebb 
műveletek végzésére nem alkalmas, sőt be sem tanítható arra.”456 Tehát 
hiába volt az ország alapanyagban gazdag, a bútorig, a késztermékig ke
vés gyárban jutottak el. így a jövedelmezőséget -  hasonlóan a fűrészi
parhoz -  csak a feldolgozott tömeg növelésével lehetett biztosítani, ami
nek viszont az erdők, illetve a szállítási lehetőségek szabtak korlátot.

2.2.2.5 Hangszerfa- és szitakáva-készítés

BEDŐ meghatározása szerint a hangszerfák „tulajdonkép[p]en a fino
mabb minőségű asztalos fák azon kivétellel, hogy göcs-foltos darabok 
nem vétetnék meg; különösen jól fizetett a zongorákhoz keresett hangfe- 
nékfa, mely igen finom növésű és egyenlő évgyűrűkkel bíró lucz fenyők
ből nyerhető; kívánatos, hogy az évgyűrűk minél sűrűbben legyenek, s 
hogy egy centimétemyi szélességre legalább 6 vagy 8 évgyűrű essék.”457 
Az erdészeti szaksajtóban a hangszerfák zongoraépítésben és hegedűké
szítésben történő felhasználását H. GABNAY Ferenc ismertette. (SZÉ- 
CSInél a zongorákhoz „hangszerfát /Resonanzholz/”, míg a hegedűhöz 
/brácsa, bőgő/ „hasított hangszerfát” használnak.458) Az említett célokra a 
mesterek nemcsak luc-, hanem jegenyefenyőt is felhasználtak. Fontos kö
vetelményük volt azonban, hogy a fák évgyűrűinek szélessége 1-4 milli
méterközé essék. Erre leginkább az 1000-1500 méteres tengerszint felet
ti magasságban, egyenletesen fejlődő fenyők voltak képesek.459

A hazai erdők ilyen minőségű fáira az 1873. évi bécsi nemzetközi ki
állításon figyeltek fel,460 s elkezdődött a fenyvesek ez irányú hasznosítá
sa. A művelet-, illetve a gyártáshoz alkalmas fák kiválogatása a bécsi 
pénzügyi krach-hal, tehát éppen a kiállítás évével fiigg össze. Akkor 
ugyanis a megélhetési nehézségek miatt Csehországból munkások ván
doroltak ki, akik eljutottak Naszód vidékére is. Letelepedve „elkezdték 
a készítményeikhez [tudniillik a hangszerfához és szitakávához] szüksé
ges s alkalmas fákat szálonként vásárolni”, mert „az erdő kihasználását 
semmi sem akadályozta.” Az 1879. évi erdőtörvény azonban „ez iparág
nak -  írták Kolozsvárról - / . . . /  ily alakban anynyiban korlátokat szabott,
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hogy az erdők rombolásával együtt járó szálonkénti fa-vásárt lehetetlen
né tette s e munkások egy része Rodnáról már el is húzódott.”461

A csehországiak által meghonosított, akkor még háziipari szinten 
űzött termelés óriási kára nem is a kiválasztott fák ledöntése, feldarabo
lása, netalán az erdőn való hasogatása, faragása volt, hanem a „fakósto
lás”. Azaz válogatás során a kiszemelt fát fejszével meghasogatták, hogy 
rostlefutását, évgyűrűszerkezetét megvizsgálják. Amelyikről kiderült, 
hogy a célra nem alkalmas, egyszerűen ott hagyták állva -  utat nyitva a 
gombáknak, így enyészetre kárhoztatva. Ezért a válogatva történő kiter
melést 1880 után valóban betiltották. Az erdőfelügyelő azonban mind az
1882., mind az 1883. évi jelentésében kitért rá, hogy a tilalom dacára 
„Radnán, Magurán, Májerben, Borgó-Prundon ily nemű faanyagok óriá
si mennyiségben vannak összehalmozva a fakereskedőknél, kik azt kizá
rólag a csempészetből vásárolják össze.” Ezért aztán kérte az erdőtörvény 
115. §-ának, a „faeladási igazolványok” rendszerének a bevezetését.”462 

Tárgyunk szempontjából érdekes a másik oldal, a feldolgozó, jelen 
esetben a borgóprundi gyár tudósítása is: „A havasi lakosság -  írták a 
Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelentésében -  örömmel hordja 
mindenfelől ide a legszebb tönköket, bizonyos lévén benne, hogy itt ér
tékesítheti legmagasabb árban /.../. Ezenkívül szerződésekkel távoleső 
egész falvak vannak lekötelezve a faszállításra, s több kisebb kereskedő 
a gyár számára való bevásárlatokkal nyerészkedik.” Ez utóbbiakhoz 
hadd említsük meg Triska Ferenc kolozsvári zongoragyárost, aki „erdő
termények értékesítésére” részvénytársaságot hozott létre. Ugyanakkor 
Pölcz Albert kereskedőcége Óradnán is rendelkezett teleppel. A legfon
tosabb azonban a borgóprundi volt, amelyet C.G. Haltrich vezetett a fiá
val. (Ők ketten a borgóprundi papírgyár tulajdonosai is voltak.)463

A gyár teljes leírását az 1880. évi kamarai jelentésből ismerjük, s a 
műveletekből célszerű egy-két dolgot kiemelni. Legelőször: mind a fű
rész-, mind a gyalu- és csiszolgógépeket gőzzel hajtották. A fákat előbb 
négyfelé, majd -  továbbra is a sugár irányát tartva -  ujjnyi vastagságúra 
vágták fel. A nagy fűrész alól kikerülő deszkákat körfűrésszel szabták 
méretre, illetve ejtették ki belőlük a göcsös, nem használható részeket. 
Azután jött a gyalulás és a csiszolás. Készletezéskor ügyeltek rá, hogy 
egy kötegbe mindig ugyanabból a fából készült deszkák kerüljenek.464 
Az éjjel-nappal dolgozó gyárban nemcsak „resonauce-fát”, hanem „cla- 
viatur-fát” is készítettek, amelynek a minőségi kívánalmai az előbbivel 
azonosak voltak, csak a metszési irány volt más.
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ANaszód-vidéki, kitűnő hangszerfát adó erdőségekre a századfordu
lón Romolyban Hoffmann Hersch alapított gyárat (ami később a „Mélik 
István és Társai” cég tulajdonába ment át),465 Dornavatrán (Bukovina) 
pedig a Goetz-féle cég.466 Valemennyi üzem terméke elsősorban külföl
di piacra került. Egy 1884-ben kelt tudósításban olvashatjuk: „A rodnai 
erdőkből Borgó-Ruszra [Oroszborgó] is vittetik nagy mennyiségű fe
nyőfa, melynek alkalmas része gyárilag hangfenéknek dolgoztatik fel, és 
Németország- és Francziaországba- szállíttatik.”467

Természetesen nem kell azt gondolnunk, hogy kiváló, hangszerfa- 
előállításra alkalmas fenyőerdők csak a Naszód-vidéken voltak. A Ma
rosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1891. évi jelentésében olvas
ható: „Csíkmegye területén a hangszerfa és a szita-kéreg gyártását a tár
gyalt évben nagyobb arányokban kezdték művelni.” A következő eszten
dőben pedig arról tudósítottak, hogy „a legfinomabb hangszerfa Gyi- 
mesből” Lipcsébe került.468 VITOS Mózes „fuzetei”-ből tudjuk, hogy 
Csobotfalva és Várdotfalva határában, a Hosszú- vagy Rakottyás-ha- 
vas volt ezen kiváló fenyők lelőhelye, amelyre Gyimesbükkön Thieme 
Károly létesített „hangszergyárat” 469

A Csík megyei erdők legnagyobb ilyen irányú vállalata a „Kissing és 
Möllmann” német cég volt. Ez 1876 ha erdőterületet vásárolt meg, 
melynek fatermése 350 000 m3, vételára 270 000 korona volt. A cég fő
leg hangszerfát gyártott, de egyéb fűrészáru előállítására is berendezke
dett.470 Háromszék megyében Papokon Müller János, míg Zabolán a 
Mikes család foglalkozott hangszerfa előállításával.471 Valamennyi 
üzemre jellemző, hogy a kitűnő minőséget követelő hasított-fűrészeit 
áru mellett nagy tömegben más, szerényebb minőségű árukat is előállí
tottak. Csak két, eddig nem szereplő példát említünk meg. Az egyik Ur
mánczy János Kis-Békás-völgyben (Csík m.) lévő fűrésztelepe, ahol fű
részelt és gyalult hangszerfát (és szitakávát is) szintén készítettek. A má
sik a nevezetes Hom-Groedel-vállalkozás Gábor-fűrésze (Háromszék 
m.). Ez a fűrésztelep szintén be volt „hangszerfenék-deszka” termelésé
re is rendezkedve.”472

Amikor hazánkban a háziipari fejlesztést szorgalmazták, a „népipar 
magasabb fokát” jelző hangszerfa-előállítást is javasolták. A külföldi 
példák ugyanis azt mutatták (és láttuk, a csehországi bevándorlók is), 
hogy ezt is lehet kisipari módon végezni.473 A XX. század elejére azon
ban a hangszerfát adó fenyvesen erősen megfogytak. Továbbá nem sza
bad elfeledkeznünk az erdőtörvény fakitermelését szabályozó rendelke
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zéseiről sem. így az egykori használati módnak mára legfeljebb csak az 
emlékei maradtak fenn.474

A szitakávák alapanyagát szintén az egyenes rostlefutású luc- és je
genyefenyő adta, s a válogatás ugyanúgy történt, mint a hangszerfák ese
tében. Az egyik leírás szerint így: a fa északi részén „V alakú rovást 
nyestek, majd a metszet fölött 35-40 cm-re ugyanilyen bevágást tettek. 
A két bevágás közti szakaszrészt a fejsze élével «kipattintották» -hasítot
ták. A kihasított darabot aztán lemezekre «pattogtatták». Ha a kimetszett 
próbadarab hasításkor egyenletesen és könnyen hasadt” akkor jónak ítél
ték.475 Egyébként pedig követelmény volt: „csög ne legyen benne, fehér 
húsa, mint a gyolcs, úgy hasadjon.”476 Ugyanakkor a ledöntött törzsek
nek is legfeljebb 5%-át használták fel. Azaz a szitakáva-készítés óriási 
anyagpazarlással járt.477 (A kidolgozás nyersen, kizárólag kézi eszkö
zökkel /fűrész, fejsze, illetve vonókés/ történt.) A mesterség meghonosí
tásában szintén a német, illetve cseh és galíciai-bukovinai lakosok mű
ködtek közre, hiszen mind a favágást, mind a kész fa hajlítását, netalán 
a szitafenék befeszítését meg kellett tanulni.478 A méretek pedig a sziták 
leendő felhasználásától függtek.

Az általunk vizsgált erdélyi részeken szitakérget leginkább a Szé
kelyföldön készítettek, továbbá a hangszerfák másik „termőhelyén”, Na
szód vidékén. Ez utóbbi helyen szintén a már említett csehországi be
vándorlók honosították meg,479 míg a Székelyföldön feltehetően több 
irányú hatásra kezdték el csinálni. KOZMA Ferenc 1879-ben mindene
setre ezt írta: „A szitakéreg-készítés Zágon és Kovászna stb. erdőségein 
nyert újabb időben lendületet.”480 Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) 1887. évi sepsiszentgyörgyi (Háromszék m.) köz
gyűlése alkalmával rendezett kiállításon Bíró Gyula a bemutatott zsin
delyek mellett a szitakérgekért is díjat kapott.481

A Romániával kiütött vámháború ezt az iparágat szintén sújtotta, mi
vel a termékek jelentős része ott talált vevőre. A következmény nem le
hetett más, mint a készítők kivándorlása.482 Ezzel egyidőben a szitaszö
vés, amelynek legfőbb helye Székelykeresztúr (Udvarhely m.) volt, ha
nyatlott. A szövött árut ugyanis mind jobban gyárakban állították elő, 
miközben a boltokban meg egyre több lisztfélét lehetett kapni. Követke
zésképpen azok rostálására nem volt szükség.483

Közben, az 1890-es évekből tudunk egy szitagyárról is. Nevezetesen 
a Fesztinger Herman-féle „Első Gyergyói Szitakéreg és Finom Fenyőfa- 
czikkek Gyárá”-ról, amely Gyergyódomokoson (Csík m.) működött.484
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Termékeire csak a nevéből következtethetünk, de a főprofilt feltehetően 
a dobozkészítés és könyvkötéshez használatos fenyőlapkák adhatták. 
Azok ugyanis nagy tömegben, valóban, gyárszerű körülmények között 
voltak előállíthatok, míg a szitakéreg-alapanyagot a nehezen hozzáfér
hető erdőkből nem volt érdemes kihozni. Helyette a rönköket helyben 
hasogatták fel, s legfeljebb a finom faragást végezték a telepen, illetve a 
házak udvarán, pajtájában.485

IMRE Dénes 1894-ben arról ír, hogy „szitakéreg termelés ez ideig 
csak egy magán birtokon, a Jánosy-Züllich félén eszközöltetik, melyet 
Urmánczy János haszonbérel.”486 Urmánczy Kis-Békás-szorosban, 
Szurduk nevű részen lévő fűrésztelepéről már az előbb szóltunk. Itt csak 
megjegyezzük, hogy szitakávára évente mintegy 4200 m3 fát használtak 
fel. A kész kávákat Budapestre szállították. SÜMEGH Ignác 1898-ben 
megjelent ismertetőjében a papolci Bajkó Barnabásról és a zágoni Izsák 
Dénesről emlékezik meg, akik Háromszékben szitakéreg-termeléssel 
foglalkoznak.487 A vállalkozók kovásznai, (csoma)kőrösi, papolci és 
zágoni favágókkal dolgoztattak, akik a munkájukért -  mai fogalmaink 
szerint -  darabbért kaptak.

A szitakéreg-termelés a belterjes erdőhasználattal, illetve a fűrészü
zemek térhódításával visszaszorult, legfeljebb a romániai oldalon űzték 
még egy darabig. (Ott az erdőbirtokosok nem is az erdőterületért kértek 
bért, hanem a vállalkozónak a szitakérget termelő fejszésenként kellett 
egy-egy aranyat fizetnie.) NAGY György mindenesetre 1900-ban leszö
gezte: a hasítottáru-előállítás, „különösen a szitakéregtermelés, óriási fa
pazarlással járt; a munkások a szebb növésű törzseket helyenkint mind 
meghajkolták, s azokat csak kis részben döntötték le, és a ledöntött, leg
szebb növésű fának is alig 5%-át dolgozták fel.”488 így aztán az erdők 
ilyen irányú kimerülése elkerülhetetlen volt. A kérdést azonban nem le
hetett ilyen egyszerűen elintézni, hiszen az a szakköröket még évek múl
va is megszólalásra késztette.

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1913-ban kelt jelen
tésében a szitakéreg-készítés nehézségeit részletesen elemezte. Szerin
tük az alapbaj a 700-800 éves (?) lucfenyő állományok meggyérülése, 
elfogyása. így eleve kevesebb terület van, ahol a kéregnek alkalmas fá
kat keresni lehet. (Ezen nem segít a romániai őserdők bejárása sem, ami
vel egy kovásznai mester próblákozott.) Ugyanakkor az erdőtörvény 
rendelkezései, illetve az állami erdőkezelés nincs tekintettel a kéregké
szítők speciális igényeire. Következésképpen „ha az állami, közbirto-
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kossági erdőkben nem gondoskodnak arról, hogy ily czélra alkalmas fák 
kijelöltessenek és azoknak illy czélra successiv [egymás után követke
ző] csoportonként vágása nem biztosíttatik, úgy közeli anyag hiányában 
ez iparág nálunk nyomtalanul el fog tűnni, helyet adva a külföldi beho
zatalnak.”489

GAUL Károly a kérdést az egész ország, illetve a Székelyföld gazda
sági felemelkedése szemszögéből elemezte. Rámutatott, hogy például 
1898-ban a szitakéreg-behozatalunk ötszöröse volt a kivitelnek, miköz
ben például a Székelyföldön még mindig lenne lehetőség mind az 
anyagbeszerzésre, mind az ottani lakosság munkaerejének lekötésére. 
Ehhez azonban a termelésre, forgalmazásra vállalkozókat támogatni kel
lene. Legfőképpen pedig az erdőállományokat nem sablonosán, a rende
letekben előírt módon, hanem „kivételes” rendszer szerint kellene érte
síteni, „a melylyel az olyan faháziipamak a Székelyföld finom faanya
gát biztosítanák, boldoggá tehetne néhány ezer székely családot, sikert 
biztosítva a vállalkozónak és a mainál sokkal jobb értékesítést nyújtana 
az ottani erdőbirtokosoknak. Az állam pedig kamatostul kapná vissza az 
aránylag csekély befektetési tőkét.”490

A továbblépésre vonatkozó ezen elképzelések azonban nem találtak 
meghallgatást, mint ahogyan a szitakáva-készítés bükkfából történő elő
állításának szorgalmazása is visszhang nélkül maradt.491 Hadd jegyezzük 
azonban meg: kár az erdészeket egyedüli felelőssé tenni akkor, amikor 
az alapanyagbázis megtartásáért éppen ők tették a legtöbbet.

2.2.2.6 Kerék- és kocsigyártás

SZECSI Zsigmond kerékgyártófa alatt a kerékagyat, a keréktalpat és 
küllőket értette. Azzal a megjegyzéssel, hogy a kerékgyártó legfonto
sabb készítménye ugyan a szekér, de annak viszont „főrésze” a kerék.492 
DOMONKOS Ottó a bognárok céhrendszerét vizsgálva rámutatott: az 
erdélyi szász céhek már a XVI. században létrejöttek. „Jelentőségüket-  
írta tovább -  talán nem is kell külön hangsúlyozni, hiszen sok helyen az 
ekét, boronát, parasztszekeret és kocsit, hintót-csézát, postakocsit, szánt 
készítették, és mindezek javításával is foglalkoztak.”493

MATLEKOVITS Sándor az 1896. évi közgazdasági viszonyokat ér
tékelve arra jutott, hogy a kocsi fa alkatrészeinek elkészítésével foglal
kozó bognármesterség hazánkban mindig virágzik. S mivel ők általában
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helyi szükségleteket elégítenek ki, a gyáripar versenyétől nem kell tarta
niuk.494 Ehhez képest az 1906. évi gyáripari statisztikában vidékünkről 
már két kocsigyár is szerepel: „Szeszák Ferenc és fia kocsigyára, Kolozs
vár” és „Vadász és Grósz kocsigyárosok, Nagyvárad.”495 A kocsi-előál
lítás gyárszerű viszonyaira még vissza fogunk térni. Előbb azonban a 
kérdést erdészeti szempontból érdemes megvizsgálni.

A kerékagy anyagának repedésre kevésbé hajlamosnak kellett lenni. 
Ezért ehhez leginkább a szilfa volt ajánlott. A keréktalp nem szálkásod- 
hatott, aminek legjobban a gyertyán felelt meg. A kerékküllőktől pedig 
rugalmasságot és némi hajlékonyságot kívántak meg. Ezeket az igénye
ket a kőrisfa, továbbá az akác elégítette ki.496 Ezen ideálisnak tekinthető 
fafajmegválasztást helyről helyre természetesen a rendelkezésre álló fa
féleségek befolyásolták. Következésképpen mindenhol -  bár válogatva
-  olyan fából állították elő a kerékalkatrészeket, amilyenek a belátható, 
szállítással elérhető vidéken előfordultak.

S akkor még nem beszéltünk arról, hogy a XVIII. század végéig ál
talánosan használták -  sőt Erdély egyes vidékein egy századév múltán is
-  a vasabroncs nélküli, ún. „fakószekeret” Azt is tudnunk kell, hogy 
szintén a XIX. század végéig általános volt a fatengelyes, gyakorlatilag 
minden alkatrészében fából készített szekér.497 Végül megemlítjük, hogy 
a szekéralkatrészek közül az ún. kocsifát és a kocsipallót, azaz a szekér
derékba kerülő fűrészelt (kocsifa) és hasított (sugár irányúan, de ezt az 
irányt tartva a íurészelés is meg volt engedve) fának „szokványa” is volt. 
Azaz a bécsi tőzsdén forgalomképes árunak számított.498

Számunkra azonban érdekesebb, hogy az említett alkatrészeket az er
dőn általában félkészre faragták. Tehát a kerékagyat, a keréktalpat és kül
lőt nagyolva „megidomították”. A lőcsöknek, hámfáknak és rudaknak va
ló fákat viszont az erdőből többnyire a kocsikészítő bognárok válogatták 
ki. Itt mindjárt látható, hogy a tervszerű, vágásos erdőgazdálkodás meg
teremtése a válogatásnak egyáltalán nem kedvezett. Bizonyság erre a Ma
rosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1891. évi jelentése: „A nyers 
anyag beszerzése -  írták -  nagy nehézséggel jár, amióta az erdők állami 
kezelés alá kerültek. Ez állapotok miatt iparosaink segédeket sem igen 
tarthatnak, csakis tanonczokkal kénytelenek bajlódni, akiknek, ha kita
nulnak, nem a mester veszi hasznát, mert felszabadulásuk után, különö
sen Háromszék és Udvarhely megyéből, azonnal Romániába mennek.”499

Az idézett utolsó mondathoz tudnunk kell; mint számos más fával 
foglalkozó iparág (mesterség) esetében, így a kerék- és kocsigyártásban
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is érvényesült a földrajzi munkamegosztás. Egyes települések kimondot
tan a kerék-, illetve a szekérgyártásukról voltak nevezetesek. A mester
emberek által kitanított, tehát már nem falusi keretek között, esetleg al
kalomszerűen végzett „bognárkodás”-ból pedig meg lehetett élni, akár a 
határ túloldalán is. Annál is inkább, mert egy 1883. évi forrás szerint Ro
mánia legnagyobb részét a sepsiszentgyörgyi (Háromszék m.) kerekes
ipar látta el szekerekkel.500 S amikor a vámháború, illetve az említett 
anyagbeszerzési nehézségek jelentkeztek, a kitanult iparosok mentek a 
piacok után. (Ahol ráadásul az anyagbeszerzés is könnyebb volt.)

Háromszék megyénél maradva említjük meg Bodost. A faluról OR
BÁN Balázs úgy emlékezett meg, mint ahol vas szerkezet nélküli szeke
reket készítenek, és az egész falu, még az asszonyok is, ezzel foglalkoz
nak. Igaz, vélekedett ORBÁN, a járművek hamar tönkremennek, de ez a 
nép szorgalmából semmit nem von le.501

Az Udvarhely megyei székely szekérről, illetve annak készítéséről az 
első világháború után HAÁZ Ferenc Rezső közölt tanulmányt. Ő írt töb
bek között a „fakószekérről” is, amelynek a kereke is vasabroncs nélkül 
készült. A kerék így az öt keréktalppal nem gurult -  mert elkopott - , ha
nem „lépett.”502

Maros-Torda megyében a szekérgyártás Kibéden fejlődött ki. A falu 
lakói ráadásul bükkfával dolgoztak, azaz a korszak még mindig nem 
eléggé becsült fafajával.503

Kolozs megyében az 1903. évi kimutatások szerint Kajántón volt 
szekéralkatrész-készítés, ahol jármokat is faragtak.504 Megjegyezzük, 
hogy Dr. KOS Károly az erdélyi ekekészítést -  amit szintén ebbe, a 
„bognármesterséges” csoportba sorolhatunk -  részletesen bemutatta. 
Ebből az ekéhez felhasznált különböző tulajdonságú fafajokat idézzük: 
a „mestereknek a kellő fajta és alakú fát többnyire a megrendelők hoz
ták: gerendelynek és köldöknek szívós kőrisfát, talpnak is kemény kőris
vagy tölgyfát, szarvnak könnyű, megfelelő görbületű nyírfát, kormány
deszkának pedig ugyancsak nyírfát, de még inkább a nedves sártól föl 
nem szálkásodó bükkfát.”505

Bihar megyében Bélfenyéren az 1904. évi összeírás szerint 20 család 
foglalkozott üzletszerűen szekér- és szekéralkarészek készítésével.506 K. 
NAGY Sándor a falu lakóiról (akik őseit a tótok között kereste) húsz év
vel korábban ezt írta: „igen szorgalmas nép: nyáron mezőn, télen kerék
gyártó műhelyében, és annyi és oly szép szekereket készítenek, hogy 
messze földön híre van a bélfenyéri szekérnek és méltán. Egy kerék
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gyártó-telep az egész falu s a közeli erdőség szolgáltat elég anyagot 
szorgalmának.”507Az, hogy a közelben még találtak elegendő fát, múlan
dó dolog volt. A kamarai jelentések szerint a Bihar megyei kerékgyártók
1908-ban már csak az Arad megyéből behozott kőris- és akácfára szá
míthattak.508

Szintén kamarai jelentésből tudunk arról, hogy a városi bognárok 
nem szívesen látták a különböző „barkácsoló” falvakat. Ezek ugyanis 
termékeikkel házaltak, s akinek a helyébe vitték a szekeret (kereket, sa- 
roglyát stb.), az nem ment a városi mesterhez. Ebből a kiutat abban lát
ták, amely szerint kerékgyártóságot szakképzettséghez kell kötni. Akkor 
ugyanis -  vélték -  a falusi lakosok nem rontják a városi mesterek lehe
tőségeit.509

A bevezetőben utaltunk rá, hogy a gyáripar versenye ezt a mestersé
get úgy általában nem veszélyeztette. A szaksajtóban mindenesetre je 
lent meg leírás, amely a „kocsigyár” teljes munkafolyamatát ismertette. 
Erdészeti szempontból talán a legérdekesebb az, hogy a gyárak állandó 
kőrisfahiányban szenvedtek. Ugyanakkor viszont keréktalpnak tudtak 
bükköt is használni, amit mesterséges hajlítással „idomítottak.” A fel
használási szempontból pedig az érdemel kiemelést, miszerint a kocsi
gyár nagyobb teherbírású, „városi” kocsikat is készített, továbbá 
könnyűjárású városi „luxuskocsikat.”510

BEDŐ Albert 1875-ben még arra figyelmeztette az erdőtulajdonoso
kat, hogy tölgy, kőris és szil „műszerfát” semmiképpen ne adjanak el fél
kész állapotban. Azaz a saját munkásaikkal ne csináltassanak sem fadön
tést, sem előfaragást, hanem egész erdőrészeket tövön bocsássanak áru
ba. Aztán minden további művelet legyen a fakereskedő kockázata.511 
Amikor a XX. század első éveiben a belterjes erdőgazdálkodásra való 
törekvéssel összefüggésben felmerült a házikezeléses rendszer , a 30 év
vel korábbi álláspontot felül kellett vizsgálni. KAÁN Károly a lugosi er
dőigazgatóság facsádi erdőgondnokságában (Krassó-Szörény m.) látta: 
a gyengébb, már átszálalt keménylombfa -állományokból akár az 55- 
60%-os iparifa-kihozatalt is el lehet érni. Ehhez azonban tölgyfaküllő
ket, bükk-keréktalpakat és más „alárendeltebb” választékokat és fél- 
gyártmányokat kell készíttetni -  na meg értékesíteni.512 Az 1910-es 
években a kincstári erdőgazdasági egységek kerékküllőket, -agyakat és 
-talpakat, továbbá kocsirudakat, -lőcsöket hirdettek megvételre.513 Egé
szen addig, amíg a háború okozta munkaerőhiány a nagyobb feldolgo
zottsági fokú termékek előállítását lehetetlenné nem tette. A háborúval
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kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a hadműveletek során elpusztult sze
kerek pótlására -  a háború közeli végében reménykedve -  az erdészeti 
sajtóban a bognárfakészletek feltöltését, megfelelő raktározását javasol
ták.514 Ugyanebben az évben, 1915-ben FODOR Lipót mutatott rá: „ha- 
diczélokra nagymennyiségű mindennemű keményfát fogyasztanak.” 
Különösen magas áron vásárolták a kőrist és szilfát. Előbbit a repülő- 
gépgyártásban, utóbbit főleg a kocsikészítésben használták.515

2 2 2 .1  Donga- és hordókészítés

A hasítással előállított termékek közül a hordódonga-készítés nagyon ré
gi múltra tekint vissza. A kádárok valamikor céhekbe tömörülve dolgoz
tak. Tudjuk, hogy Marosvásárhelyen már 1633-ban önálló céh alakítás
ról döntöttek.516 A kádármesterséghez hozzá tartozott az alapanyag, a 
megfelelő fa kiválasztása, ami évszázadokig az erdőn történt. Az éves 
munkarendjük úgy alakult, hogy ősszel kimentek a tölgyfaerdőkbe, ahol 
az arra alkalmas fákat kiválogatták és kitermelték.517 A válogatás legfon
tosabb szempontjai voltak: lehetőleg göcsmentes, ágtiszta törzs és egye
nes rostlefutás. Ez utóbbira a kéregrajzolatok alapján következtettek; 
igyekeztek olyan fákat kiválasztani, amelyeken a kéregrepedések a fa 
hossztengedélyével egyeztek meg. A téli döntés és darabolás után hasí
tás, majd hosszú, akár több éven át tartó szárítás következett, s csak azu
tán kerülhetett sor a dongák finom faragására és illesztésére.

Az évszázados gyakorlatban akkor következett be változás, amikor a 
donga mint félkésztermék vált áruvá. Ez nálunk a XIX. század közepé
re tehető, s legelőször a francia dongát kezdték el az erdőn faragni. Fran
ciaország ugyanis -  mint a világ legnagyobb bortermelője -  hordóihoz 
nem fát, hanem dongát importált. Ez abból következett, hogy még a leg
gazdaságosabb, legtakarékosabb hasítás mellett is egy-egy rönkből don
gának legfeljebb 20-40%-nyit lehet felhasználni.518 Tehát a válogatott 
tölgyfát nem érte meg a franciaországi kádárokhoz szállítani, hanem az 
úgynevezett francia dongát.

A dongák hasítását, faragását, készletezését és osztályozását ENGEL 
Sándor és SZÉCSI Zsigmond könyveiben megtaláljuk.519 Tárgyunk 
szempontjából csak az az érdekes, hogy a hasítás során igyekeztek min
dig a fa húr irányát tartani, na és természetesen a dongákba sem bél, sem 
pedig szíjács nem eshetett. (A dongát vonókéssel simították le.) Az áru
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átvétele ezrivel (esetleg százával), úgynevezett normáldongára vetítve 
történt, s így került eladásra a trieszti vagy a fiumei kikötőben is. Egy 
normáldonga 36 párizsi hüvelyk (1 hüvelyk = 27 mm) hosszúságú, 1 hü
velyk vastagságú és 4-6 hüvelyk szélességű. A normáldonga jelölése pe
dig 36/1.

A franciadonga-hasítást, -faragást legelőször a szlavóniai tölgyesek
ben kezdték, ahol mind a kitermelésben, mind a dongakészítésben (ami 
rendszerint egyszerre, télen történt) krajnai (szlovéniai) és horvát mun
kások dolgoztak. Ahogyan aztán a kereslet -  főleg az 1873. évi pénzügyi 
krízis után -  nőtt, ugyanezek a munkások az ország más tölgyeseiben is 
megjelentek.520 Ugyancsak a más vidékek felé fordulást ösztönözte a 
szlavón tölgyesek fogyása, következésképpen a tőárak változása, növe
kedése. Ennek ellenére a „szlavóniai tölgyből való hordó” mind külföl
dön, mind belföldön minőségi garanciát jelentett -  akár ott, akár máshol 
(mondjuk, a Maros-parton) termelték is.521

Az erdei dongakészítés másik terméke a német donga volt, s tulaj
donképpen ez megegyezett a hazai kádárok által felhasznált „előregyár
tott” félkészáruval. A hasítás és faragás (ahol szintén nagy, 50-75% kö
rüli termelési apadékkal kellett számolni522) itt az oldaldongák nagyobb 
előkészítésére, a „has” („Bauch”) kivágására (bárddal vagy szekercé- 
vel), továbbá az öszeállítandó hordó fenéklapjainak csatolására is kiter
jedt. Következésképpen a készletezés, majd az átvétel, elszámolás és ér
tékesítés fontban vagy hektoliterben történt. Azaz az illető táblából mek
kora, hány hektoliteres hordót lehet összeállítani. Egy hordóhoz három 
tábla (négyzetsor) oldal- és két tábla fenékdonga kell. Bármely űrtartal
mú hordó oldaldongájának hossza egyenlő a kétakkora hordó fenékdon
gájával, vagy fordítva: bármely űrtartalmú hordó fenékdongájának 
hossza egyenlő a félakkora űrtartalmú hordó oldaldonga hosszával.

A sörfőzdék általában az 1-2 akós (egy bécsi akó = 56,59 liter) és 20 
akónál nagyobb hordókat keresték.523 így a kádárok az alapanyagot eh
hez választották meg. A borszeszgyárak termékeiket 9-12 akósokban tá
rolták. A borkereskedésben elkülönült a tárolási, vagy ászokhordó és a 
szállítási hordó. Az előbbiek 50-85 hektoliteresek voltak, míg az utóbbi
ak a kialakult, a borvidékre jellemző nagyságúak. Például Gönc (Abaúj- 
Toma m.) tájékán 136 liter. Ez a méretezés azért érdekes, mert -  miként 
az egyik kortárs, H. GABNAY Ferenc írta -  „a tölgyfa ára /.../ méretei
nek majdnem négyzetével arányosan emelkedik, így, mint a gyémánt sú
lyáéval, s több apróbb hordó együttes ára ugyanakkora űrtartalmúval bí
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ró egy nagy hordó árát meg sem közelíti.”524 Természetesen a pincében 
lévő ászokhordók élettartalma -  megfelelő kezelés mellett -  több évtize
dekre terjedt, míg a kereskedelemben „forgóké” (főleg ha a borforgal
mazó valamivel nem ösztönözte a kocsmárosokat a visszaszállításra) 
csak legfeljebb néhány idényre. Következésképpen a hordó-, így a don
gaszükséglet mindig függött az adott év várható bortermésétől. Nem be
szélve aztán a XIX. század második felében fellépő filoxéráról, amely 
egész Európában átalakította nemcsak a borfogyasztást, hanem ehhez 
kapcsolódva az általunk most vizsgált fafelhasználási ágat is.

A szőlő, így a bor mennyiségi csökkenése természetesen legelőször a 
franciaországi piacra való bejutás nehézségében jelentkezett. A franciák 
védvámokkal igyekeztek a magyarországi bevitelt -  némileg -  mérsékel
ni.525 Ugyanakkor megkezdődött a költséges (és pazarló!526) erdei donga
hasítás műveleteinek gépi-gyári kiváltása, továbbá a drága tölgy helyett 
más fafajok keresése. Mindkét törekvés hozott eredményeket.

A donga- és hordógyártás -  melyet az 1898. évi gyáripari statisztika 
„aránylag fiatal” iparágnak minősített527 -  üzemi megoldása mellett 
WAGNER Károly már 1867-ben érvelt. Aradi példán keresztül mutatta 
be, hogy „gépi donga” két és félszer többet jövedelmez, mint a kézzel 
előállított.528 Hadd jegyezzük azonban meg: a fűrészekkel (rendszerint 
szalag- és körfűrésszel) is nagyon kellett arra ügyelni, hogy a vágás le
hetőleg a bélsugarak mentén, illetve úgy történjék, hogy az esetleg átvá
gott bélsugarak a dongán ne menjenek át. (Úgy kivezetnék a szeszt, il
letve a folyadékot.) Ennek ellenére a gyártelepeken történő dongaelőál
lítás majd csak az 1880-as években vált Erdélyre, illetve a Bánságra jel
lemzővé. A báró Klein testvérek borossebesi (Arad m.) gyára német 
dongát is gyártott, míg az alsórákosi (Nagy-Küküllő m.) „Clement és 
Társa cég” -  lévén a tulajdonosok franciák -  francia dongát.529 Ugyan
csak francia érdekeltségű volt a Tőkepataknál (Szolnok-Doboka m.) 
alapított fűrésztelep, amely a kabalapataki, Kolozsvár város tulajdonát 
képező erdőket aknázta ki. A dongát és talpfákat Franciaországba szállí
totta, addig míg „áldozata nem lett egy szédelgő franczia ügyvédnek.”530

Az említett (első) gyáripari statisztika vidékünkön hordógyárat még 
nem mutatott ki, de a XX. század első éveiben Zarándpatakon (Arad 
m.) létesült egy. A Neugröschl Dániel-féle gyár -  miként azt az 1906. évi 
kamarai jelentésben írták -  „tulajdonosának szívós kitartása révén tavaly 
már fokozott üzemben dolgozhatott /.../, tavaly már kisebb kivitele is 
volt Franciaországba és Ausztriába, mert készítményei úgy minőségben,
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mint árban versenyképesek. Utóbbi időben különben a belföldi fogyasz
tás is erősebb lett és a zsírszállító hordók iránt élénk volt a gyárnál a ke
reslet.”531 A zsíroshordók bükkfából készültek. Azaz eljutottunk a másik, 
a tölgyhordók helyettesítésének kérdéséhez.

Az általánosan használt kocsányos és kocsánytalan tölgy mellett pró
bálkoztak a csertölggyel is. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 
1904-ban figyelmeztette a vállalkozókat: fordítsanak gondot a cserer
dőkre, mert a cserdongára is van kereslet.532 Tudnunk kell azonban, hogy 
ez a fafaj sem szövetével, sem egyéb, a hordógyártásban megkövetelt tu
lajdonságaival nem volt tartós hordók gyártására alkalmas. Igaz, az eset
leges felhasználását a későbbiekben is felszínen tartották.533

Az igazi helyettesítő fafaj a bükk volt. Ezt mind nyersen, mind gőzöl
ve használták, de nem boros-, hanem sörös- és egyéb hordóknak.534 (A 
sört is csak belül szurkozva tartotta meg.) Maga a dongagyártás kissé bo
nyolultabb, több körültekintést igénylő művelet volt, mivel a bükk fülle- 
dékeny fafaj. Ugyanakkor viszont felcsillantotta a kiterjedtebb bükkösök 
hasznosításának lehetőségét. Ismereteink szerint azonban a bükkdonga- 
előállítás nem az erdei munkákhoz, hanem kimondottan a faipari üze
mekhez kapcsolódott. Ilyen, a Körös-völgyi bükkerdőkre alapozott hor
dógyár működött például Szegeden.535 Végül megjegyezzük, hogy a pin- 
cebeli-, ászokhordók helyettesítését belül üveggel bélelt betonhordókkal, 
míg a szállításiakét a vasúti tartálykocsikkal látták megvalósíthatónak.536

A kérdést a városi kádárok oldaláról vizsgálva, a dualizmus idejének 
gazdasági, továbbá a filoxérajárvány által meghatározott termőhelyi vál
tozásai szintén jól nyomon követhetők. EDVI-ILLÉS László írja: „A ká
dár-mesterség a hatvanas és hetvenes években Aradon és Arad megyé
ben virágkorát élte. Magának a székhelynek 20 nagy kádárműhelye volt, 
melyek 70-80 munkással alig győzték a munkát. Naponta mintegy 50 
drb 12-13 akós és ugyanannyi kisebb hordó készült és a napi forgalom 
8-900 frtot tett ki. A készítmények nagyobb részét a szeszgyárosok vet
ték meg, csakis júniustól szeptemberig dolgoztak a bortermelők részére 
a kádárok /.../ Az 1878. és 79. években olyan bő szüretje volt az aradi 
hegyaljának, hogy a kádárok nem voltak képesek elegendő hordót készí
teni, s ekkor egy üres hordóért egy ugyanolyan hordónyi bort adtak. De 
az aranynapoknak egyszerre vége lett. A szeszgyárak behozták a tartály- 
kocsikat /.../, a hegyalját pedig elpusztította a fillokszera.”537

Az 1880-as években a szeszgyárak már egyre inkább nem is a kádá
roktól vásároltak hordókat, hanem saját kádárműhelyt rendeztek be, ahol
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saját szükségletre, akár „kontárokkal” is, dolgoztattak. Ezt természete
sen az iparosok kifogásolták, de sokat nem tudtak tenni.538

Az 1890-es években a filoxérajárvány hatása két oldalon is megmu
tatkozott. Az egyik a már kipusztult szőlőtermesztő vidékek hordóinak a 
piacon való megjelenése, ami a kádárok munkájára gátlólag hatott.539 A 
másik viszont a sörfogyasztás fellendülése, ami új, a söripar igényeinek 
megfelelő hordók gyártására ösztönzött. Ezt ugyan felemásul, fanyalog
va értékelték („csak sörös hordókban mutatkozott nagyobb szükséglet -  
írták 1891-ben Aradról - ,  és azok készítése eléggé el is foglalta a kádá
rokat, de természetesen ezen munka nem nyújthat kárpótlást a többi 
veszteségért”540), de tény: a túléléshez elegendő volt, a kádármesterség 
fennmaradt.

Annál aggasztóbbnak ítélték a dongának való fák beszerzési nehézsé
geit. Mint már a korábban tárgyalt mesterek esetében, itt is a nagy vágás
terek együttesen történő megvásárlása adhatott megoldást, de ehhez nem
csak összefogásra, hanem tőkére is szükség lett volna.541 Ezt a filoxéra 
pusztítása miatti „tökéletes pangás” nehezítette, miközben látták: az újra
telepített szőlőterületeken előbb-utóbb lesz hordóra kereslet. A szőlősgaz
dák ugyanis hordóikat eladták, netalán gondozatlanul hagyták, tehát újra 
vásárlókként jelentkeznek.542 Aradon már 1898-ban elindult a hordókészí
tés, amit ezúttal a munkáshiány hátráltatott. A „pangás éveiben” ugyanis a 
kádárkodást többen abbahagyták, de még nagyobb baj volt, hogy -  példá
ul a Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara kerületéből -  számosán Szer
biába vándoroltak ki. Ugyancsak nem jelentkeztek „tanonczok” sem, így 
a mesterek a kereslet felfutását csak üggyel-bajjal tudták követni.543

A XX. század első évtizedében a fenti nehézségekhez még a sztráj
kok is hozzájárultak, amelyek a kádáripart különösen sújtották. A néhány 
segéddel, netalán még 1-2 tanulóval dolgozó műhely termelése ugyanis 
azonnal leállt, mihelyt a szakszervezetek -  például 1906-ban Temesvárt
-  munkabeszüntetésre szólítottak fel.544 A mester egyedül képtelen volt 
dolgozni, így megélni. (A munkásviszonyok kérdésére külön alfejezet- 
ben térünk vissza.) Ráadásul az évi munkamenet is munkáshiányhoz ve
zetett; „a kádárokat csaknem kizárólag ősszel, szüret előtt rövid idővel 
lepik el a megrendelések, míg az év nagy részében szünetelnek. Erre a 
kis időszakra aztán drága áron se kapnak elég ügyes kádársegédet.”545 S 
a végső következtetés: a kádárok „mindinkább meggyőződnek arról, 
hogy a hordóknak kisipari úton való készítése nagyon gyönge megélhe
tési forrás.”546
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Az 1906. évi gyáripari statisztika szerint547 az általunk most vizsgált 
területen a következő dongagyárak működtek:

1. Neuschloss-féle nasiczi tanningyár és gőzfűrész rt. gőzfűrésze, 
Beszterce (Beszterce-Naszód m.)

2. Salamon Márton fűrésztelepe, Nagybánya (Szatmár megye)
3. Reizmann Hermann gőzfűrésze, Felsőbánya (Szatmár m.)
4. Neugrösch Dániel gyára, Zarándpatak (Arad m.)
Hordógyárak:
1. Bihar-szilágyi Olajipari rt., Mezőtelegd (Bihar m.)
2. Műnk R. és társa, Karánsebes (Krassó-Szörény m.)
3. Neugröschl Dániel gyára, Zarándpatak (Arad m.)
Vissza kell térnünk az erdőn végzett dongakészítés kérdéséhez. 

WAGNER Károly 1868-ban elemezte a tölgyerdők eladási módjait.548 
Ezek:

-  lábon az egész faállományt;
-  lábon, de a vevő csak a kihozott donga után fizet díjat;
-  lábon, de a vevő válogathat, s csak a dongahasításra alkalmas fákért 

fizet.
Kétségtelen, hogy mindhárom módszernek volt előnye, hátránya, 

mint ahogyan annak is, ha az erdőtulajdonos maga termeltetett és a kész 
dongát vitte piacra. A válogatva történő döntés mindenesetre nem veze
tett tarvágáshoz, így elősegítette az erdő felújulását. (Ezzel az erdőtulaj
donosok akkor még -  mivel erdeikből a leghamarább akartak pénzt lát
ni549 -  nem törődtek, de a hosszú távú gazdálkodás miatt fontos.) Ké
sőbb, az 1879. évi erdőtörvény életbelépését követően azonban az üzem
tervek a teljes fakészlet hasznosítását, lehetőleg egyszerre történő leter
melését írták elő.

Az erdélyi részeket illetően már az 1870-es évekből tudósítanak 
Szatmárnémeti, Nagybánya (Szatmár m.), Kőhalom (Nagy-Küküllő 
m.) és a Homoród völgyéből (erdei) franciadonga-termelésről.550 Az
1885. évi budapesti kiállításon „Kohn Lajos és társai” cég Kisjenőről 
(Arad m.) 100 ezer akóra való (tehát német) dongával vett részt.551

Arad megyéből érdemes a Fehér-Körös völgyét tüzetesebben meg
vizsgálnunk. A térség kitűnő ismerője, AJTAY Sándor szerint az 1870- 
es, 80-as években ott kiterjedt dongatermelés folyt. A tölgyeket (az arra 
alkalmas törzseket!) kitermelték, a fából dongát hasítottak és lovakra 
málházva szállították a Maros-völgyi vasút mellé. Azaz az erdők hasz
nosításának az egyik legkülterjesebb módját űzték. Annyit mindenesetre
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elértek, hogy a tölgy egyes részeken teljesen elfogyott, s helyette a bükk 
hódított tért.552

Ahogy a feltártság nőtt, és a Körös völgyében is vasút épült, a még 
meglévő erdők dongatermelési célú kihasználása nőtt. Az Aradi Keres
kedelmi és Iparkamara 1903. évi jelentésében olvashatjuk: „Brád és Jó- 
száshely vidékén a Wanner és társa bécsi cég mintegy 20 ezer akó német 
dongát, Körösbánya vidékén a Herschkovits Ignác és fiai aradi cég kb. 
ugyanannyi német dongát, a vaszojai erdőségben a Wolfner S. budapes
ti cég 25 ezer akó német dongát készítettek, míg más cégek különböző 
vasúti állomásokra mintegy 15-20 ezer akó német dongát raktároztak be. 
A Maros mentén Zámig lehúzódva több cég 25-26 ezer akó német don
gát vágott.” (A franciadonga-termelés -  a kereslet teljes hiánya miatt -  
szünetelt.)553 A leírásból láthatjuk, a „nyüzsgés” továbbra is nagy, hiszen 
ezen a vidéken még van hozzáférhető tölgyerdő.

Végül térjünk vissza Észak-Erdélybe. A szurduki (Szolnok-Doboka 
m.) uradalomban Schlesinger Károly zágrábi vállalkozó vett meg a dés- 
zilahi vasút által feltárt vidéken kiterjedt erdőséget, ahol 1892-ben 600 
munkással hasíttatta a dongát.554 A dongatermeléshez legjobban tovább
ra is a krajnai és horvát-szlavónországi vállalkozók, illetve munkások 
értettek. GAUL Károly 1907-ben ezért azt javasolta, hogy onnan szer
ződtessenek szakembereket. Ok aztán vándortanítók módjára járnák az 
arra alkalmas vidékeken, és „a nagy fizikai erőt, nagy ellenállást az idő
járás változásával szemben, nagy szorgalmat és kitartást igénylő foglal
kozásra alkalmas” egyéneket, munkacsoportokat a helyes munkaműve
letekre betanítanák.555 így az ország fogyó tölgyerdeit belterjes haszno
sításra lehetne berendezni, illetve a bükkösöket is dongatermelés alá 
vonni. Ez annál is inkább sürgető volt, mert a XX. század első évtizedé
ben a donga-előállítás országos viszonylatban jelentősen csökkent.556 Ez 
részben a tölgyfa drágulásának, részben a behozatali vámmal nem védett 
piacnak volt a következménye. Utóbbi miatt az orosz és az amerikai fa 
jelent meg, amit -  miként azt az egyik tudósító felháborodottan írta -  
még az államilag támogatott sörgyárak is szívesen megvettek.557

Összefoglalásként arra mutatunk rá, hogy a magyarországi, illetve 
horvát-szlavónországi donga volt az, amellyel legelőször a nemzetközi 
piacra kiléptünk. S itt jelentkezett már az 1900-as évek legelején a ter
melés visszaesése, sőt az egyre növekvő import. Ugyanakkor viszont a 
hozzá kötődő foglalkozás, a népi kádárság -  mint (néprajzi besorolás 
szerinti) kismesterség -  a XX. század végéig fennmaradt.558
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2.3.7.1 A „fehér kádárok” készítményei

TAKÁTS Sándor XVI -  XVII. századi forrásokat idézve mutat rá: Szat
már megyében például Szinérváralja és Atya községek jobbágyai hor
dókötöző berkét, illetve hárshéjat hordtak adóba. Ezzel a később általá
nossá vált vasabroncsozás elődjét, a „berkézést” végezték el. A művele
tet TAKÁTS a borkötőmesterekhez kapcsolta, akik azonban nemcsak ke
ményfából készített boroshordókhoz, hanem egyéb edények összeállítá
sához, netalán újrakötéséhez is értettek.559 A mesterek aztán egyre inkább 
specializálódtak, amit az adott vidéken előforduló fafajok segítettek elő. 
A fenyőfából különféle dézsákat, vedreket, sőt hordókat előállítókat ne
vezték fehér kádároknak, mivel a fenyőfa, illetve a belőle készített áru fe
hér volt. A kötéshez pedig többnyire mogyorót és nyírt használtak.560

KŐVÁRY László 1853-ban kelt írásában a „Nyugati-havasok” lako
sait, a mócok vagy mokányokat így jellemezte: „szénégetés, fenyőfa 
edénykészítés, tutajozás s pásztorkodásból élnek.”561 K. NAGY Sándor 
szintén velük kapcsolatban jegyezte meg, hogy őket Mária Terézia ide
jében a Bihar-hegység keleti oldalára telepítették „a kincstári erdők ki
használása végett, nagyobbára a Székelyföldről, s itt összevegyülve az 
oláhokkal lettek belőlük a móczok.”562 Egyes (román és német) kutatók 
pedig arra a következtetésre jutottak, hogy mivel a mócok nyelve őrizte 
meg a legarchaikusabb (román) elemeket, ők akár a római idők óta itt él
hetnek.563 Bárhogyan is van, amikor DIVALD Adolf 1871-ben jelentést 
készített az Erdélyi-érchegység (mert a magyar földrajzi irodalomban ez 
a név honosodott meg) fahasználati viszonyairól, a következő, megdöb
bentő dolgokat tapasztalta. A topánfalvi erdőkben a dézsák készítésére 
„szanaszét lévő törzsek adatnak el, 20-30-szor annyi fa lopására szolgál
tatván alkalmat. Köztudomású ugyanis, hogy a [streza]szkercisorai 
hegylakók évente legalább 150 öl fát dolgoznak fel dézsává, az pedig a 
miért ily czím alatt fizetnek, évenként öt ölet tesz.”564

A másik, hagyományosan „fehér kádárok” által lakott vidéknek a 
Székelyföld számított. Innen ORBÁN Balázs Zágont (Háromszék m.) 
említi, ahonnan főleg Brassóba szállítanak -  más egyebek mellett -  edé
nyeket is. A Gelence-patak völgyéből a következő költői leírást adta: 
„Az erdő titkos kebléből füst emelkedik fel, s ha az utas oda közeleg, 
egy kezdetleges zsindely- vagy hordógyártót talál ott, hol Isten szabad 
ege alatt nagy tűz körül vidoran éneklő szép leányok és daliás termetű 
férfiak szeldelik és idomítják át a rengeteg fát.”565
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A kérdés lírai oldalától eltekintve egyértelművé kell tennünk: számta
lan székely községnek majdnem egyedüli megélhetési lehetősége volt a 
faedénykészítés. Példásul a háromszéki Hilib és Haraly kádárai a „sós
tejes” dézsákat a brassói és hétfalusi (Brassó m.) vásárokon romániai ju
hosgazdáknak adták el.566 A vámháború aztán a kereslet csökkenéséhez 
vezetett, miközben az erdőből beszerezhető faanyag elé adminisztratív 
(erdőtörvény!) és anyagi korlátok (a kihasználható erdőrészek egyben, fa- 
kitermelési vállalkozóknak történő eladása) álltak. A vámháború követ
keztében „a háziiparosok nagyobb része kiköltözött Romániába.”567 

Az itthon maradottak arra panaszkodtak, hogy amennyiben a vágás
terekről kapnak is anyagot, az általában nehezen feldolgozható, selejtes. 
Tehát: az erdészeti adminisztrációnak gondoskodnia kellene ezekről a 
helyi igényekről. Mire a válasz: álljanak össze, szövetkezzenek, s akkor 
nagyobb területeket, azaz vágástereket is megvehetnek. Ez utóbbinak 
azonban az általános elmaradottság, a pénzhiány volt az akadálya.

Miként arra korábbi köteteinkben kitértünk, a kincstári erdészet a ki
alakult helyzetet megpróbálta kezelni, megfelelő mederbe terelni.568 Poli
tikai megfontolásokból is bizonyítani akarta: a hagyományos erdő(fa)- 
hasznosítás a tervszerű erdőgazdálkodásba beleilleszthető. Ennek ellené
re a topánfalvi erdődondnok 1894-ben is kénytelen volt leírni: „ez a nép 
az erdőre lévén szorulva, abban turkálkodott, ma már nincsen miben, 
mert az erdők mind ki vannak prevarikálva [engedély nélkül használva]
-  s hogy az erdők aránylag rövid idő alatt pusztítattak el, annak az ezen 
vidéken szokásos dongatermelés a fő oka volt, mivel ezen faanyag előál
lítására temérdek fát vágtak le, anélkül, hogy azt egészben felhasználták 
volna.”569 Négy évvel később pedig arra panaszkodott, hogy amíg nem 
voltak kiépített utak, addig lóra málházva csak dongát, zsindelyt, illetve 
helyben faragott faedényeket szállítottak. Amióta azonban az államerdé
szet utakat épített, illetve a községek közötti közlekedést is tengellyel jár
ható utak teszik könnyebbé, a mócok átálltak az épületfa- és deszkater
melésre. Ez pedig még több fafogyasztással jár, aminek a törvényadta 
korlátaiért viszont az erdőgondnokság felel, „s így a nép nemigen barát
ságos szemmel nézi az erdőgondnokság működését.”570

A szászrégeni (Maros-Torda m.) „fehér kádárok” 1895 májusában 36 
taggal szövetkezetei alakítottak. A szövetkezet Heiter György szervező- 
készségével és a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara hathatós 
támogatásával működött. Az államkincstártól 100 kh-nyi (56 ha) erdőt 
vettek kitermelésre meg, ahonnan a felhasználható fákat maguk, illetve
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az általuk alkalmazott munkások vágták ki. Szintén dolgoztattak bér
munkásokat a műhelyekben is, míg a kádak, hordók eladását csak 2-3 
tag intézte, ők jártak vásározni.571 (A vásárokon történő megjelenésükről 
lásd Dr. KÓS Károly dolgozatait.572)

Még egy vidéket idézünk, Hunyad megyét, ahol EDVI-ILLÉS Lász
ló beszámolója szerint a Vulkáni [később Petrozsényi] és a Körösbányai 
járásokban foglalkoztak fenyőfeldolgozással. „Amott Alsó- és Felső- 
Barbatényben, [Hobica]Urikányban és Kimpului-Nyágon [Kimpulu- 
nyág] hat család készít fenyőből dézsákat, csöbröket stb. Termelésük 
4100 darab ilyen faedényt tesz, a mi 240-250 frt értéket képvisel. A kö
rösbányai járásban Riskuliczán 100, Valleamárén 8, Báldovin 20, Dob- 
roczon 20, Lyauczon 20 és Tyiulesden 15 család kéreg-abroncsot, jobbo- 
dán a szilvalekvár szállítására felhasznált, de önálló forgalmi tárgyat is 
képező hordókat és kádakat készít. A munka értéke alig haladja meg a 
4000 frt-ot. Mindeme készítményeket apró lovaik hátára kötözve Ma
gyarország vásárjaira viszik el a készítők, kik ezenkívül a hordókkal 
Szerbiába és Romániába is ki-ki látogatnak, hogy nehéz fáradsággal sze
rezzenek 1-2 frtnyi átlagos heti keresetet.”573

A hosszú idézetből kivilágló kereseti lehetőségek számunkra azért 
fontosak, mert GAUL Károly 1902-ben Zágon (Háromszék m.) hely
ségben végzett számításokat. Szerinte két munkás 19 (12-14 órás) mun
kanap alatt 262 K értéket állít elő. Ebből naponta és személyenként 3,45 
K „esik le”, de majd még 10%-nyi egyéb költséget is le kell „ütni.” A 
maradék így is tisztes. (A fentiekkel úgy hasonlíthatjuk össze, ha tudjuk: 
1 frt = 2 K, illetve némi inflációt is hozzászámolunk, bár az a Monarchia 
ezen, 1897-től 1902-ig terjedő időszakára nem volt jellemző.) Ha azon
ban a kádárok -  számol tovább GAUL -  a fát kénytelenek megvásárol
ni, sőt a feldolgozási helyre szállíttatni, akkor az anyagbeszerzés a gyárt
mány értékét felemészti: „panaszkodnak is a háromszéki kádárok, hogy 
a szó szoros értelmében, ingyen dolgoznak.” „Ily körülmények okozzák
-  állapítja meg GAUL - , hogy ott, a hol azelőtt a «szabad erdőhasználat 
mellett)) /.../ és midőn Románia még nyitva volt előttük, egy-egy község
ben 400-500 kádár is dolgozott, ma már csak 15-30 ember foglalkozik 
ezzel, sőt ez a szám is rohamosan apad.”574

A kérdés elvezet a Székelyföld általános helyzetéhez, benne a szé
kely kivándorlás kérdéséhez. (Erre még vissza fogunk térni.) Tárgyunk 
szempontjából lényeges, hogy a fenyőből készült kádárárura nem volt 
olyan nagy, ráadásul egységes méreteket igénylő kereslet, mind a ke
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ményfából készített hordókra. így erre gyárak a dualizmus idejében 
nem(igen) álltak rá; megmaradtak -  szinte a XX. század végéig -  a kis
ipari módszerek és a kisipari eszközök.

2.3.8 Zsindely- és drányicakészítés

Az erdélyi épületek fából történő fedését négy nagy csoportra, eljárásra 
oszthatjuk. Az első a deszka, amit ideiglenes épületekre, többnyire fe
nyőfából vágnak és az épület (a tető) hossztengelyének megfelelően sze
geznek fel. A következő -  és talán a legelterjedtebb -  a zsindely, amely 
SZÉCSI szerint 45-50(-60) cm hosszú, 7-10 cm széles, 1,0-1,5 cm vas
tag, ékalakú keresztmetszetekkel, ahol a vastagabb oldalon a horony, 
míg a vékonyabban a horonyba illő oldal van.575 A zsindelyt a tartólécek
re felszegezik, míg a következő tetőfedőanyag, a „ tégla ” a felső végén 
egy faszöget kap, amivel a lécre ráakasztják úgy, hogy minden sor, illet
ve minden „tégla” egymást oldalt, illetve alul-felül takarja. Ezen „tégla” 
hosszát Vi ölben (0,95 m), szélességét 4 hüvelykben (10,5 cm), vastag
ságát pedig Va hüvelykben (0,66 cm) adták meg. A drányicát SZINTE 
Gábor „hasított vékony lemez”-nek írta le, melynek nagysága igen vál
tozó; szögekkel lesz felerősítve a léczekre s egymást többszörösen borít
ják, hogy az eső át ne hatolhasson rajta.”576 Ez utóbbi érdekében az épü
letek fedélszékét is igen meredekre ácsolták, hogy onnan a víz, illetve a 
hó minél előbb lefusson.577

Ezen tetőfedő anyagokat -  a deszka kivételével -  szintén hasítással, 
s természetesen a vízhatlanság biztosítása miatt lehetőleg sugár irányú
val igyekeztek készíteni. Mind fenyőből, mind keményfából (tölgyből és 
bükkből) előállíthatok. Az adatok arra utalnak, hogy a bükkből főleg 
„téglát” és drányicát készítettek, mivel az a zsindelynél szükséges 
homyolásnak keményen ellenállt.

A zsindelyhez leginkább a fa tövét lehetett felhasználni, s természe
tesen itt is fontos volt a göcsmentesség. Általában 1-1,5 m3 fából készült 
1000 zsindely, amely az elszámolás, a piaci forgalmazás alapját is jelen
tette. (Jele: l/m.)

A zsindely- és drányicakészítés nagyon régi mesterség. A zetelakiak 
(Udvarhely m.) a Bethlen Gábor által 1622-ben kiállított kiváltságleve
lük alapján évente 100 ezer db zsindelyt voltak kötelesek Gyulafehér
várra szállítani. Ugyancsak Zetelakával függ össze egy 1703-as forrás,
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amely szerint Udvarhelyszéknek fával, deszkával és zsindellyel adóz
tak.578 S ahogyan ORBÁN Balázs 1868-ban írta: „Zetelaka egy nagy 
gyár-falu, hol minden ház egy zsindelyműhely.” S a terméket „kenetlen 
szekéren” még Hunyad megyéig is elviszik.579

BENKŐ József a XVIII. század végén Bibarcfalvával (Udvarhely 
m.) kapcsolatban írta: „itt is, mint a Szék többi községeiben, többnyire 
tölgyfából vannak az épületek, melyeket nem régtől fogva tölgyfazsin
dellyel fednek, s ezért nem sokban maradnak el a művészi kiviteltől.580

KÁDÁR Zsombor táblázatos kimutatása szerint Marosvásárhelyen 
1890-ben a lakóházak 80,8%-a, 1900-ban 80,0%-a volt zsindellyel fedett, ez 
az arány Csík megyében 88,5%, illetve 89,3%, de például Háromszéken is 
80% körüli.581 Mutatja, hogy helyben, a Székelyföldön komoly igény volt a 
zsindelyre, de Erdély más részein is. Dr. KÓS Károly a bánfíyhunyadi 
(Kolozs m.) vásárokat mint a zsindelykereskedelem, az Érchegységben 
megtermelt zsindely egyik piacra viteli helyét és alkalmát írta le.582

Mint minden hasítással előállított áru esetében, itt is számolni kellett 
a „(zsindely)kóstolással”, továbbá az óriási anyagpazarlással. „A zsin- 
delyes ugyanis -  írja DIVALD 1870-ben -  minden fát, mielőtt levágná, 
hasadékosságra nézve megkóstol, s ha leejtette, gyakran csak egy-két 
zsindelytönköt használ föl belőle, a többi ott vész.”583 Ráadásul a fel
használt farönkökből is 30, legfeljebb 50%-os a kihozatal, hiszen nem 
lehetett benne sem szijács-, sem bélrész, továbbá a zsindelyek mérete 
eleve megadta a törzsből felhasznált darab nagyságát.584 Mindebből kö
vetkezett az értékesítés módja is.

Aretyezáti Kendeffy-uradalomnam egészen az 1850-es évek végéig 
„csekély taxa befizetése mellett” bárki válogathatott a fákból, azokat 
„kóstolgathatta” : Ha pedig egyet ledöntött, s abból a zsindelykészítésre 
alkalmas darabot kivágta, hazaszállításkor minden tizediket leadta az 
uradalomnak -  hogy az is boldoguljon, tudniillik csináltathasson belőle 
zsindelyt. „Az egész 12 380 hold fenyőerdőben -  írja MADERSPACH 
1868-ban -  nincs 300 egészen ép erdőrész, a többi a völgyekhez közel a 
legrosszabb állapotban van, nem csak azért, hogy számtalan fatörzs le
vágva és felnemhasználva rohad használatlanul, hanem a mi még káro
sabb, majd nem minden törzs meg van faragva, s ennek következtében 
kivétel nélkül veres és hasznavehetetlen lett, a talajt beárnyékolja s új 
fiatal fenyvest nem enged felnőni.”585

Nem volt jobb a helyzet a kincstári birtokokon sem. DIVALD Adolf 
1871-ben a görgényi uradalomról írja, hogy az ottani jegenyefenyvese
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két drányicakészítők járták be. „A készítés helye és módja a munkásra 
bízatott és fizetésül az minden 300 drányiczáért, melyet Görgénybe állí
tott, a maga számára 1000-et készíthetett. Miután ily áru csak a legszebb 
és a leghasadékosabb fából készíthető, s arra a leejtett törzseknek néha 
csak egykét drányiczahossza használható: nem nehéz a pusztítást elkép
zelni, mely e használat folytán elkövettetett.”586

Az erdők rendszeres használatát előíró 1879. évi erdőtörvényt köve
tően a helyzet fokozatosan változott. A kincstári, majd a birtokközössé
gi és magánuradalmi erdőkben megjelentek a nagy favásárló cégek, akik 
egész erdőrészek faanyagát vették meg, többnyire lábon. így aztán sem 
az eladónak, sem a vevőnek nem volt érdeke, hogy a kitermelés előtt 
holmi kis fafaragók átválogassák, „-kóstolgassák” az erdőt. Helyette a 
fatermelő cégek igyekeztek a kitermelt, többnyire már a telephelyükre 
szállított faanyagot minél jobban feldolgozni. így annak egy részéből 
akár zsindelyt is lehetett faragni, vágni.

Tudomásunk van kimondottan zsindelyfíírészelő gépekről,587 de köz
ben megmaradt a gyártelepen történő kézi, hagyományos módon való ha
sítás és gyalulás rendszere is. Ez utóbbit GAUL Károly úgy minősítette, 
hogy a „zsindelyes tulajdonkép[p]en szakmányban dolgozó gyárimunkás 
volna. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a zsindelyes /.../ idejének 
mikénti felhasználása tekintetében teljesen független, vagyis hogy nem 
áll a gyáros fegyelme alatt, tényleg háziiparosnak kell tekinteni.”588

A gyártelepen készített zsindelyre példa lehet az 1880-as évek elejé
ről a „Baiersdorf és Biach” cég Szászsebes (Szeben m.) melletti gyá
ra.589 Itt még hagyományos fűrészmalomban (ahol körfűrész is üzemelt) 
metszették a deszkákat, köztük a zsindelyeket is. Ugyanakkor az 1890- 
ben Máramarosban működő Haász Miksa-féle gyár már gőzgéppel ren
delkezett.590 Ugyanez mondható el a Mikes család zabolai (Háromszék 
m.) gyáráról.591 A nagyobb tömegben, gyárszerű körülmények között 
előállított zsindely külföldi piacokra is került. így tudunk arról, hogy 
Csíkból Trieszten át vittek ki zsindelyt.592

Természetesen a zsindelykészítés ipari üzemekhez kötése nem jelentet
te azt, hogy a többi faragás teljesen megszűnt volna.593 Tudunk róla, hogy 
Ugrón Gábor országgyűlési képviselő az 1890-es években az Udvarhely 
megyei bükkösök hasznosítására zsindelykészítő munkásokat telepített be. 
Emellett folyt a hagyományos, a saját szükségletre történő faragás is.594

A zsidelyfelhasználás évszázadokig csak a lakóépületekre, illetve a 
középületekre korlátozódott. Az alsóépületeket, így például a csűröket
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szalmával fedték. Ezt aztán a XIX. század második felében tűzveszé
lyessége miatt betiltották. így arra is zsindely (illetve drányica) került. 
Ott azonban korántsem bizonyult olyan tartósnak, mint a lakóépülete
ken. Miért? A házakban többnyire szabadkéményes tűzhely volt, ami 
biztosította a zsindely befüstölődését, így tartósítását. Mindez az alsóé
pületek esetében nem volt, tehát a faanyag füsttel történő konzerválása 
elmaradt.595

A zsindelyfelhasználás a XX. század közepére szinte eltűnt. A továb
biakban ilyen tetőfaanyagot már csak néhány műemlékre készítettek -  
többnyire fűrészeléssel, majd gyalulással.596

2.2.2.9 Gyufagyártás

Áfa felhasználása szempontjából a gyufa nem csupán egyszerű „válasz
ték”, hanem síklap (a doboz anyaga), hengeres vagy négyszögletes pál
cika (az egyes gyufák szára) és vegyszer (a gyújtófej), sőt papír (a do
boz burkolata) és nyomdaipari termék (a címke).

Természetesen nem minden gyárban rendelkeztek a teljes műveleti 
sorhoz szükséges eszközökkel. Ezért a gyufaszálkagyártás, mint a fával 
közvetlenül kapcsolatban lévő munka, sok helyen elkülönült a vegyi, il
letve csomogolási folyamattól. Hadd jegyezzük még meg, hogy a gyufa
gyártásban alkalmazott gépek, berendezések csaknem legkorábban ki
fejlődtek, mivel nagy tömegben, ráadásul nyereségesen lehetett ezt a 
mind nélkülözhetetlenebbé váló terméket előállítani. A mennyiségre je l
lemző, hogy Magyarországon az 1890-es években 600 millió doboz 
gyufát (ez 7800 millió szálnak felel meg) gyártottak.597

Az úgynevezett kénes gyufához -  amely bármilyen recés felületen 
meggyulladt -  száraz, lehetőleg göcsmentes fenyőfát használtak. A kör, 
esetleg ellipszis keresztmetszetű szálkákat gyalugéppel vágták le, azután 
méretre darabolták, berakókeretbe helyezték, s praffinba mártották (hogy 
a szálka ne kapjon egyszerre lángra), majd sárgafoszfor-keveréket vittek 
fel rá. Ez az egyszerűbb, a kezdetlegesebb gyufa, amelyet az 1850-es 
években kezdtek el gyártani Magyarország-, illetve Erdély-szerte.

Legelőször Brassóban és Szeben megyében létesült egy, illetve két 
kisebb gyár. Ezt H. GABNAY Ferenc, aki 1908-ban tekintette át a hazai 
gyufagyártás történetét, azzal magyarázta, hogy legelőször a „német aj
kú” vidékeken jelentkezett rá igény.598 Tudjuk, hogy az 1870-es években
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Szászvároson (Hunyad m.) is dolgozott egy kisebb gyufagyár.599 A leg
jelentősebb, legtöbb munkást foglalkoztató (1898-ban 250-et) mégis az 
Udvarhely megyei Parajdon létesült.600

A gyufagyárat 1858-ban Hafner János alapította 10-12 frt-nyi (!) tő
kével, amelyet később a Reiter testvérek vettek át. Az 1870-es években 
a vállalkozók tőkéje már több százezer forintra rúgott, és Ősmarosszék 
Havasgazdasága legnagyobb fafogyasztójának, így -  miként írták - 
„egyedüli biztos jövedelmé”-nek számított. A gyáros ugyanis évente 
mintegy 2400-3200 m3 hasábfát vágatott ki, úsztatott le, továbbá dolgoz
tatott fel. A Szék-havasából szállítópályának a Szováta-patakot használ
ták, s a 60-80 felnőtt dolgozón kívül a gyárban „asszonyokat, fiúkat és 
leányokat” is foglalkoztattak. A gyár például 1874-ben 20-25 millió cso
mag fehérfoszforos gyufát termelt. Az üzem a XX. század első éveiben 
Kolozsvárra költözött.

Mielőtt továbblépnénk, célszerű a fűrésziparnál idézett cím- és sta
tisztikai források gyufa- és gyufahuzalgyárakra vonatkozó adatait átte
kinteni.

JEKELFALUSSY 1885-ben a következőket mutatta ki:601 
Reiter József, Parajd (Udvarhely m.)
Stoián Juon és Puscariu József, (Felső)Törcsvár (Fogaras m.) 
Zell József, Brassó (Brassó m.)
Maderspach Győző, Alsóbarbatyén[iszkrony] (Hunyad m.) 
Bonyhárt Menyhért, Arad (Arad m.)
IQ. Steiner Károly, Temesvár (Temes m.)
Deutsch Lipót, Nagy(szerb)szentmiklós (Torontál m.)

A millennium évéből MATLEKOVITS Sándor a Reiter-féle gyáron kí
vül az „Első temesvári gyufa-, kocsikenőcs- és vegyészeti gyár részvény- 
társaságot” említi meg, ahol 6 LE-ős gép és 150 munkás dolgozott.602

Az 1912. évi címtár szerint gyufagyárak voltak:603 
Reiter József, Kolozsvár 
Székely Gyufagyár, Marosvásárhely 
Első temesvári gyufagyár, Temesvár.

A felsoroltakon kívül fenyőből készített gyufára, főleg pedig gyufa
szálkára berendezett üzemekről tudunk még Gelencéről és Kézdivásár- 
helyről (Háromszék m.). Gelencén iQ. Jancsó Mózes az 1880-as évek
ben honosította meg -  miként akkor írták -  az „új ipartárgyat” Később, 
1897-től Mikes Ármin gyártott szálkát, amely a fenyőfeldolgozásnak 
mintegy mellékterméke volt. A „gyufahuzalgyár” két ikergépe naponta 6
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m3 lucfenyőből 10 millió gyufaszálat készített, amelyet kész méretre 
vágva és tányérokra sajtolva adtak át a további -  vegyészeti -  eljárások 
céljaira.604 (Lásd a 7-8. fényképmellékletet.)

Végül megemlítjük a törcsvári faárugyárat, ahol „gyufahuzalokat, 
redőnylemezeket, luczfenyő-fürészárut, czukorládának való deszkákat, 
eczet- és sörgyártáshoz való forgácsokat” állítottak elő. Az üzem ott volt 
az 1890. évi bécsi kiállításon is.605

A biztonságra törekvés (tudniillik, hogy csak a gyufaskatulya oldalán 
lévő dörzsfelületen lehessen a gyufát fellobbantani), a fogyasztási szo
kások átalakulása, legfőképpen pedig a (sárga)foszfor 1910. évi betiltá
sa az úgynevezett biztonsági vagy svéd (jönköpingi) gyufa irányába te
relte a fogyasztást, így a termelést is.606 Ehhez a gyufához már nem szá
raz lucfenyőt, hanem lehetőleg frissen vágott nyár-, esetleg nyír-, fűz- és 
hársfát használtak. A göcs- és csomómentes hasábokat négyszögletes 
gyufaszálkákra vágták (gyalulták). A paraffint, majd pedig a vörösfosz
fort ezek a fafajok könnyebben és jobban felvették, mint a fenyők, így 
az átitatási, mártási eljárás lényegesen egyszerűbb volt.

A gondot a nyárfa beszerzése okozta. A gyártásra legalkalmasabb 
rezgő nyár607 ugyanis az erdőkben elegyesen, gyakran csak szálanként 
fordul elő. Ezért egy-egy erdőrészlet kitermelésekor a vállalkozók vele 
külön nem foglalkoztak. Gyakran lábon hagyták, hiszen nem tudták 
hasznosítani. Következésképpen a fapiacról hiányzott, amin a gyufagyá
rak a legkülönbözőbb módokon igyekeztek segíteni.608

A legelső és legkézenfekvőbb megoldásnak az államerdészet ostroma 
tűnt: vágják (vágassák) ki és szállítsák le a vasúti rakodókra a gyufagyártás
ra alkalmas nyárrönköket, netalán kisebb értékű választékokat -  ha már 
úgyis házi kezelésre törekednek. Ha ez nem megy, akkor az elő-, főleg pe
dig a véghasználatok alkalmával legyen a gyufagyárosoknak lehetőségük a 
vágásokban válogatni, netalán a nyilvános árveréstől eltérő módon fát be
szerezni. A földművelésügyi miniszter ehhez ugyan nem járulhatott hozzá 
(hiszen például a temesvári gyufagyár árverés útján is tudott ártéri nyáraso- 
kat vásárolni), de 1906-ban lehetővé tette: a gyufagyárak versenyeztetés nél
kül, megszabott tőárak szerint kapjanak a működésükhöz szükséges fákból. 
Ugyanakkor ismételten felhívta a gyárosok figyelmét a fűrésztelepeken ke
letkező hulladékanyag (és itt főleg a fenyőre kell gondolni) feldolgozására.

A következő megoldásnak az import tűnt. Annál is inkább, mert az 
Oroszországból behozott rezgő nyár alig volt drágább az itthon besze- 
rezhetőnél, miközben a minősége, így a kihozatali százaléka, sokkal
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jobb volt. Innen már csak egy lépés magának a (svéd) gyufának az im
portja, holott ezen importgyufa mellőzésére a kincstári erdészeket mi
niszteri körrendeletben szólították fel.609

A továbblépésre vonatkozó elképzelést, a nyárfahiányból fakadó ne
hézségeket Kolozsvárról 1912-ben -  az ipar- és kereskedelemügyi mi
niszternek címezve -  így fogalmazták meg: „A foszfortilalmi törvényre 
tekintettel hazai gyufagyárosaink kénytelenek kizárólag az ún. svéd 
gyújtó gyártására áttérni, minek következtében gyufagyárosaink a nyír és 
nyárfa szükségletek iránti kereslete lényegesen megnő, de aránytalanul 
fokozódik a nehézségük is, mert erdőgazdaságunk különösen a nyírfát 
meglehetősen elhanyagolta. Az eddigi kisebb nyárfaszükséglet kielégíté
sét is gyáraink Oroszországból voltak kénytelenek fedezni, jövőben ezt 
fokozottabban kell tegyék, ami nem lehet közömbös azért sem, mert a 
külföldre kivándorló tőkével hazai gazdasági vérkeringésünk lesz szegé
nyebb, de gyárosainkra is közdelmes és drága a külföldi beszerzés. Bát
rak vagyunk tehát kérni Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a Földművelé
sügyi Minister úrnál közbenjárni, hogy a nyárfa erdőségek ültetését ven
né gondozása körébe.”610 Tehát nyárfát kell ültetni -  de gyorsan. (Arra ak
kor még nem gondoltak, hogy idővel a fenyőfából is tudnak modem gyúj
tókat készíteni, bár Magyarországon a legutóbbi időkig megmaradtak a 
nyárfa felhasználása mellett.)

2.2.2.10 Egyéb faárugyártás

A kategóriát az 1906. évi gyáripari statisztika „találta ki” Ide mind a fű
részeléssel, faragással, sőt esztergályozással készített termékeket, illetve 
az azt előállító üzemeket sorolta. Vidékünkről főüzemként a következő
ket:611

Ginzberg H. és Nieder H. fagyapotgyára, Borsa (Máramaros m.) 
Monus Márton talpkéreg- és faárugyára, Marosvásárhely (Ma- 
ros-Torda m.)
Hoffmann Laufer és társa cipőfaszeg- és faárugyára, Bárót (Há
romszék m.)
Horváth M. J. faszerszámgyára, Feketehalom (Brassó m.) 
Heiker Győző első magyar kaptafagyára, Karánsebes (Krassó- 
Szörény m.)
Styasznyi József kaptafakészítő, Arad (Arad m.)
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Melléküzemként:
B. Bak Lajos fiai épület- és bútorasztalos, Kolozsvár (Kolozs m.) 
Hevesi József épület- és bútorasztalos, Kolozsvár (Kolozs m.) 
Eiven Károly épület- és bútorasztalos-árugyára, Brassó (Brassó m.) 
Műnk R. és társa hordó-, parketta- és faárugyára, Karánsebes 
(Krassó-Szörény m.).

A rendszerezést nekünk most nem lehet célunk elvégezni. Csak egy 
dologra mutatunk rá: az itt szereplő termékek többnyire olyan gépeket 
igényeltek, amelyekkel csak műhelyekben, illetve nagyobb üzemekben 
lehetett dolgozni. Azaz elképzelhetetlen volt, hogy az erdőn megfarag
ják például a kaptafát.

Tárgyalásunkban legelőször a cipőfaszeggyártást említjük, mert talán 
ez kapcsolódik legjobban az előző alfejezetben tárgyalt gyújtószálka- 
előállításhoz. Az árut a cipészek és a csizmadiák vették, azok, akiknek 
ipara a századfordulón a legtöbb műhellyel dicsekedhetett.

Az alapanyagot fenyőfából állították elő, bár itt azért voltak speciá
lis, más fafajokra vonatkozó igények is. A műveletekhez kimondottan 
csak ebben az iparágban felhasználható gépekre volt szükség. A KÁ- 
DÁR-PÁL-ANTAL-féle kronológia idézi Sólyom Gyula marosvásár
helyi vállalkozót, aki az 1899. évi iparpártoló törvény (XLI. te.) alapján 
a következő gépekre kapott segélyt: „2 drb G.K.S. körfűrész, 4 drb 
A.S.G. hegyező gép, 4 drb A.S.T. hasítógép, 1 drb A.B. göcsfűró, 2 drb 
fehérítő készülék, 1 drb lapító gyalugép, 1 drb tárcsavágó fűrész-gép, 4 
drb hegyező-gép, 1 drb kettős hasító gép, 3 drb gőzszárító berendezés, 1 
drb fényező-gép, 1 készlet-osztályozó szita, 1 drb tisztító készülék.” Az 
összesen 26 géppel, berendezéssel azonban a vállalkozó évekig csak ten
gődött, mert termékét a kereskedők, illetve a csizmadiák, cipészek nem 
vették.612 Az amerikai gyárak -  ahol egyébként a fenti gépeket is meg
szerkesztették -  ugyanis ontották a szép és olcsó termékeiket, ami a ha
zai gyártást tényleg csak vegetálásra kényszerítette.

GAUL Károly a karánsebesi (Krassó-Szörény m.) gyárat az ország 
egyik legelső ilyen üzemeként említi meg. A cipőszeggyártás gyakran 
kapcsolódott a többi „cipőalkatrész” előállításához. A cipőtalpkérget ál
talában bükkfából készítették. A 0,5-2 mm vastagságú lemezeket speciá
lis gyalukkal, ileltve a fumérvágásra (-gyalulásra) használatos gépekkel 
állították elő. Mivel a terméket a lábbelik vaktalpának használták, ügyel
ni kellett a sugár irányú metszése. Hiszen már a korábbi alfejezetekből 
tudjuk; a fa a nedvességet legkevésbé így ereszti át.
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GAUL Károly 1905-ben kelt munkájában a Krassó-Szörény megyei 
Temesfőt emeli ki, ahol a lakosság otthon, tehát nem gyárszerű körülmé
nyek között évente 30-40 kocsirakomány tükörkérget állít elő. Ugyan
csak ő említi az Avas-hegységet, ahol vaktalpakat szintén erdőn hasíta
nak.613

Az 1890. évi arad i kiállításon a „Schwab Károly és Perlfaster H. és 
fia” cég cipőfaszeggel és „több köteg talpkéreggel” szerepelt.614 Az elő
ző évi kamarai beszámoló szerint az üzem termékeit belföldre és a dunai 
tartományokba szállítja. Sőt később a levantei irányt tudta növelni; a ve
vői körbe Törökország és Egyiptom is bekerült. 1893-ban azonban a 
gyár kénytelen volt működését beszüntetni. A tulajdonosok ugyanis „ar
ra számítottak a közös külügyminisztérium egy leirata következtében, 
hogy a hadsereg évenkint nagyobb mennyiséget fog átvenni; a miben 
azonban csalatkoztak, mert pár év előtt egy ízben a 5-600 kilóra menő 
megrendelést újabb megrendelés nem követte. A gyár üzemét igen meg
nehezítette a külföldi verseny és tetemes árubehozatal is, míg a keleti ál
lomokba való kivitel nem fizeti ki magát az elérhető alacsony árak és 
azon károsodások következtében, a melyek az ottani alkalmazásba vett 
önkényes árlevonásokból keletkeztek.” Az üzem később mégis működ
hetett, mert csak 1903-ban írtak arról, hogy a gyár végleg bezárt és a fel
szerelését átadta egy székelyföldi gyárnak. (Ez feltehetően a baróti -  
Háromszék m. -  vállalkozás lehetett.)615

Az előbbi felsorolásunkban szerepel Mónus Márton marosvásárhe
lyi gyára. Ott készítettek talpkérget is, de a KÁDÁR-PÁL-ANTAL-féle 
könyv arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalkozó többször „profilt vál
tott” Ennek pedig csak egy oka lehetett: próbált mindig az éppen idő
szerű kereslethez alkalmazkodni.616

Még mindig a lábbelikészítésnél maradva kell megemlékeznünk a 
kaptafa és sámfagyártásról. A cipőgyártás ezen segédeszközeihez gyer
tyánfát használtak, amely az erdélyi részeken is korlátlanul állt rendel
kezésre. Ennek ellenére még az 1880-as években kelt kamarai jelentések 
is arról számolnak be, hogy a gyertyánt legfeljebb a kerékgyártók hasz
nálják, miközben a lábbelikészítők a kaptafát Bécsből veszik.617 Csak 
Brassóból és Aradról van adatunk arra, hogy egy-egy „üzletember” 
ezen termékek előállításával foglalkozott. A brassói Sándor Lajos a sám
fák készítéséhez másológépeket szerzett be, s termékeivel több kiállítá
son is szerepelt. Aradról EDVI-ILLÉS László 1897-ben két kaptafamet
szőről tudósít. Nekik ráadásul segédjük és 2-2 tanoncuk is volt.618

126



A századforduló közvetlen éveiben Lúgoson Hecker Rezső, Temes
várott pedig Hinczmann J. fejlesztette fel a kaptafagyártást.619 Hecker -  
miként a kamarai jelentésben írják -  „a kereskedelmi múzeum közben
járásával biztos kiviteli piaczokra tett szert. Tavaly még kizárólag a du
nai fejedelemségekbe szállított, 1901. évre azonban már Kis-Azsia, In
dia, China és Középamerikából is nyert szép megbízatásokat.”

GAUL Károly a „végtelen” németországi piac lehetőségével kecsegtet
te azokat, akik ilyen gyár alapítására vállalkoznak. A kisipar ugyanis -  vél
te -  nem tud a kínálkozó piacon helyt állni. GAUL véleményét támasztot
ta alá a Hecker-féle karánsebesi gyárról készített híradás is, amely szerint 
az -  együtt a lugosival -  nem tudja az igényeket kielégíteni.620

Temesvárról 1912-ben kérték: a kincstár biztosítsa a kaptafához 
szükséges gyertyánfát, miközben a másik oldalon, a fogyasztók oldalán 
is állami fellépést sürgettek. Mondván: a hadseregnek bakancsot szállí
tók és az államsegélyt élvezők (akik gyakran ugyanazok voltak) kötele
zendők arra, hogy hazai előállítású kapta- és sámfát használjanak. Hadd 
utaljunk azonban itt is rá, hogy miközben Magyarországról Ausztriába 
jelentős mennyiségű gyertyán rönköt és deszkát vittek ki, megérte a be
lőlük előállított termékeket, így a kaptafát is importálni, mert a hazai 
előállítású sokszor drágább volt.621

A továbblépésre vonatkozó elképzeléshez leginkább az Aradi Keres
kedelmi és Iparkamara 1910. évi jelentését érdemes idézni. „A meglevő 
telepek nagy részének -  írták -hibája /.../, hogy úgyszólván kizárólag 
kaptafa előállítására szorítkozik, ellenben a lábbeli készítők egyéb szük
ségleteinek fedezésére szolgáló áruk előállítására (sámfa, ványoló desz
ka, bőrványológép, szabó- és ragasztódeszka, ragasztófa, csiptető, ke
rékszék, apró kézi eszközök és faszegek stb.) üzemüket kiterjeszteni 
nem törekszenek.”622 Az okokat pedig a szakismeret-, a tájékozottság hi
ányára, na meg az általános tőkeszegénységre vezették vissza.

Ebbe a csoportba tartozik még a kefefaipar, amelyet többnyire a ke
fegyártók maguk oldottak meg. így félkésztermékre (kefefára) általában 
nem volt szükségük. Itt azonban vissza kell utalnunk a Mónus Márton- 
féle marosvásárhelyi gyárra, ahol állami gépsegéllyel kefefa- gyalugé
pet is vettek, amit feltehetően használtak is. Annál nagyobb fantáziát lá
tott SZÉCSI Zsigmond a különféle dobozkák (szelencék) gyártásában. 
Sajnálatos módon azonban ez a tevékenység az általunk vizsgált vidéken 
(mint ahogyan Magyarországon is alig) nem fejlődött ki. Egyedül Eles- 
den (Bihar m.) tudunk egy falemez- és dobozgyárról, amely az 1880-as
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években működött.623 Ennél nagyobb jelentősége volt a következőkben 
részletesen tárgyalandó fagyapottermelésnek.

A fagyapot, ez a hosszú, keskeny forgácsból álló csomagoló- és töl
tőanyag a XIX. század második felében Amerikából indult világhódító 
útjára. Egyik oldalról az üvegnemű, sőt gyümölcsök csomagolási lehe
tőségét, illetve a korábban lószőrrel, kóccal való matrac- és egyéb ház
beli dolgok kitömésének új lehetőségét hozta magával. A másik oldalon 
viszont a fafelhasználás teljesebbé tételét. Tudniillik egy viszonylag 
egyszerű gyalu-, illetve forgácsoló géppel a fahulladékok ipari felhasz
nálását tette lehetővé. Igaz, elsősorban a lágyfáét, de akár a keményét is. 
Általában azonban megkövetelték a csaknem göcsmentes alapanyagot. 
Igaz, ezt a feltételt a fűrészüzemek is igyekeztek minél jobban érvénye
síteni. Magyarán: a hulladékból feldolgozott fagyapot könnyen teljesít
hető minőségi feltételeket támasztott.

Vidékünkön, igaz, már a Tisza jobb partján, Rahón (Máramaros m.) 
1901-ből tudunk egy kimondott fagyapottgyárról,624 míg a többi fűrészü
zemhez kapcsolódott.

AFraenkel Simon-féle cég az 1890-es évek elején a (magyar)valkói 
közbirtokossági erdőkből vett fára alapozta a jósikafalvai (Kolozs m.) 
gőzfűrésztelepet. Itt „fagyapjút” is készítettek. (Az üzem a tulajdonos 
öngyilkossága után részvénytársaságként működött tovább.)625

Csík megyében, Gyergyódomukon az „Urmánczy János és Társai” 
cég 1896-ban, az újonnan létesített fűrésztelepükön fagyapotgyártásra is 
berendezkedtek.626

A Krassó-Szörényben működő Nadrági Vasipari Társulat már 1889- 
ben beszerzett egy fagyapotgyalut.627 Naponta 1 q-át állított elő, amelyet 
1/2 q-ás csomagokba nyomtak össze, de megjegyezték: az áru vízre na
gyon érzékeny. Tehát a szállítása nehézkes volt. (A szakirodalom szerint 
1 m3 fából 2,5 q fagyapotot lehetett gyalulni.628) Annál is inkább, mert 
ekkor Nadrág községnek nem volt vasúti összeköttetése. Végül megje
gyezzük, hogy az említett alacsony napi teljesítmény azzal is összefüg
gésbe hozható, hogy a telepen -  amely 1890 elején leégett -  a fűrészelt 
fa mennyisége is igen-igen csekély volt.
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