
4 A FA VEGYI ÁTALAKÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A könyv elején idézett csoportosításból következő ezen második meg- 
munkálási kategóriába szintén többféle eljárást lehet sorolni. Bennük 
egyetlen közös van: a fa valamely összetevőjét, „alkatrészét” kívánják 
hasznosítani. Abban azonban, hogy ezt hogyan nyerik ki, merőben elté
rő módszerek fejlődtek ki, mint ahogyan a termékek is különböző célo
kat szolgálnak. Végül még azt jegyezzük meg, hogy a történelmi válto
zások általában nem írhatók le olyan egyszerűen, miszerint előbb a ke
vésbé bonyolultabb vegyi eljárások honosodtak meg, amelyek aztán az 
egyre összetettebbek felé vezettek. A változás menetét sokkal inkább az 
adott kor ipari igényei és lehetőségei határozták meg.

4.1 Cserkéregtermelés

Az erdészettudomány az erdei mellékhasználat kategóriájába sorolja. 
Sőt SZÉCSI a „leginkább ipari czélokat szolgáló mellékhasználati tár
gyak” között emlegeti.742 Miért? A növényekből kivont cserzőanyag 
(tannin) ugyanis kimondottan az iparban, nevezetesen a tímár- és szűcsi
parba kerül; a bőrök fehérje- és egyéb, a rendeltetésszerű használatukat 
akadályozó anyagok kicsapatására.

A növényi eredetű cserzőeljárások igazi időszaka a XIX. század má
sodik fele, illetve a XX. század eleje. Kezdődött a tölgygubacsokból 
származó csersavval, de mivel annak az évi megjelenése bizonytalan, a 
fák kérgéből (háncsból) származó tanninra kellett áttérni. (Természete
sen megtartották a gubacsot is, de azt csak alkalomszerűen, jó tölgy- 
makkgubacs-termő években lehetett felhasználni.743) A tölgyek mellett a 
fuzfélék és a luc- és vörösfenyő kérge is tartalmaz nagyobb mennyiség
ben tannint.744 Kimondottan csererdő üzemet azonban csak tölgyekből, 
mégpedig leginkább kocsánytalan tölgyből rendeztek be.

„A kéregcserzés az erdőgazdaság átka” -  írták (német forrást ismer
tetve) 1878-ban az Erdészeti Lapokban.745 A kimondottan cserkéregter- 
melésre berendezett erdő ugyanis alacsony, 15-20 éves vágásfordulóban, 
ráadásul sarjerdő üzemben kezelendő, ami a talaj és a fák (tuskók) álta
lános állapotának leromlását ereményezi.746 Ennek ellenére az erdőtulaj
donosok -  a kincstár kivételével747 -  előszeretettel alkalmazták. Például
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Szolnok-Doboka megyében -  miként egy 1891. évi tudósításban olvas
ható -  a cserkéreg a birtokosoknak annyit jövedelmezett, mint korábban, 
a Számos-völgyi vasút megépítése előtt az összes egyéb erdei termékük, 
beleértve a faanyagot is. (A legtöbb csererdő a következő községek terü
letén volt: Fejérd (Kolozs m.), KisKapus (Kis-Küküllő m.), Sztolna, 
Szucság, K.[ecsed]Szilvás (Szolnok-Doboka m.), (Székely)Tamásfalva 
(Háromszék m.)).748 Ezért aztán például a kereskedelmi és iparkamara is 
ajánlotta az erdőtulajdonosoknak: „Eh[h]ez -  írták Kolozsvárról -  az er
dőterület 15-20 évre való beosztása lenne szükséges; a termelést pedig 
gazdáik jóval jutányosabb árban eszközölhetnék, mint a helyi viszonyo
kat nem ismerő vállalkozó, mert a termelés oly időben történik, mikor 
más mezei munkája nincs s így a munkáltatás és behordás felette kevés
be jőne; továbbá az árunak jó karban tartása, tekintettel az az időben már 
megürült magtárakra, semmi különösebb befektetést nem igényelne.”749

Itt álljunk meg és magyarázzuk meg, hogy a kéregtermelés a nedvke
ringés megindulásakor, azaz tavasszal, nyár elején volt esedékes. Tehát 
még a kaszálás, szénacsinálás előtti időszakban. A következő, a szárítás, 
tárolás kérdése, ami éppen a nyár eleji csapadékos időre esett, s így nagy 
gond volt a lehántott héj eső általi kilúgozódása.750 (Egy 1879-ben kelt 
aradi kamarai jelentés szerint az összes cserkéreg „3/4 része hibás, hol
ott egy kis gond mellett annak legnagyobb részét hibátlanul lehetne 
piaczra vinni.”751) Az említett kamarai ajánlásban szárítóhelyként a fe
dett magtárakra, épületekre hívták fel a figyelmet.

Folytatva az idézett ajánlásban felvetett gondolatok áttekintését, az 
idegen vállalkozók megjelenését kell megvizsgálnunk. A cserkéreg piac
ra jutásának legegyszerűbb módja az volt, amikor az illető vidék vargái 
azt az erdőn (lábon vagy ölekbe rakva) megvették. Gondoskodtak a le- 
hántolásáról, az elszállításáról s a visszamaradó fát, vesszőket pedig a 
műhelyük fűtésére használták fel.752

Amikor a németországi (és ausztriai) kereslet megélénkült,753 megje
lentek az említett idegen kereskedők. Ők helyenként a már lehántolt kér
get vették meg, de ekkor rengeteg minőségi kifogás merült fel. Ezt kikü
szöbölendő a vállalkozó a kérget saját munkásaival termeltette, ami termé
szetesen ellentétekhez vezetett. Például akkor, ha nem helyi, hanem ide
gen munkásokat alkalmazott, sőt gyakran az adózással is hadilábon állt.754 
Egy-egy ilyen művelethez azonban -  miként az egyéb célú fakitermelé
sekhez is -  koncentrált vágásterületekre, nagyobb cserkéregtermelésre 
rendelt erdőkre volt, lett volna szükség, amit nem mindenhol találtak. Pél
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daként idézhetjük Maros-Torda megyét, ahol az 1890-es években mintegy 
200 kh-nyi (kb. 115 ha) cserkéregtermelésre alkalmas erdő volt, de ez 50- 
60 község határában, 0,5-3,0 kh-nyi (0,3-1,7 ha) parcellákban. Természe
tes, hogy az ilyen körülményektől a kereskedők idegenkedtek.755

Mindezen nehézségek ellenére a cserfaüzlet nem az erdőbirtokosok, 
hanem kimondottan a kereskedők irányítása alatt folyt. Ők találták azt is 
ki, hogy a cserkérget őrölve adják vasútra. Ezzel nemcsak a vagonok ki
használtságát növelték, hanem az esetleges minőségi hiányokat is job
ban el tudták takarni.756 Ugyanakkor a vasúti tarifa -  miként azt az álta
lános faanyagszállítás esetén is láttuk -  igen-igen sok panaszra adott 
okot. Az említett minőségi követelmények pedig leginkább a németor
szági viszonylatban merültek fel. Az ottani megrendelők ugyanis ko
moly, ráadásul az általuk kijelölt laboratóriumban ellenőrzött minőségi 
előírást követeltek meg, amit a magyarországi kereskedők nem minden 
esetben tudtak teljesíteni. így Németország franciaországbeli cserkéreg- 
importja nőtt, amely nemcsak jobb minőségű anyagot, hanem közelebbi 
szállítást is jelentett.757

Az igazi veszélyt azonban mégsem ez, hanem a cserkérget helyette
sítő anyagok feltűnése okozta. Legelőször megemlítjük a „kivonatot”, a 
tannint. Ezzel sokkal hatékonyabban, főleg pedig gyorsabban lehetett a 
cserzés műveletét elvégezni. Ilyen tanningyár Erdélyben nem, hanem 
csak a Felvidéken működött, s -  érthetően -  az ottani lucfenyőkérget 
dolgozta fel.758 Ugyanakkor megjelent a Földközi-tenger keleti meden
céjéből származó vallonea (Quercus vallonea Kotschy.) és a Dél-Ameri
kából behozott kebrakkófa.ls9 A német tímárok szinte teljesen ezekre, il
letve részben az ásványi cserzőanyagokra álltak át, sőt a hazai „bőrösök” 
is egyre inkább az említett importanyagokkal kezdtek dolgozni.760 Ter
mészetesen az átállás nem egyik évről a másikra ment -  hiszen például 
a valloneát a gubaccsal együtt használták - ,  de az emelkedő munkabé
rek, a szállítás drágulása a cserkéregtermelés hagyományos, erdőben fo
lyó módját fokozatosan visszaszorította. A folyamatban fordulatot majd 
csak a háború hozott, amikor a külföldi forrásoktól elvágott Központi 
Hatalmak ismét a hazai cserzőanyagalapokra voltak utalva.

A cserzőanyag mint stratégiai cikk már az 1913-as évben -  összefüg
gésben a Balkán-háborúk mozgósításaival -  növekvő keresletnek örven
dett. Ez nemcsak áremelkedésekben jelentkezett, hanem az 1914 elejére 
beállt áruhiányban is.761 A hiány őszre nyomasztóvá vált, mivel a német 
tengerentúli behozatal megszűnt. Ezért már 1914-15 telén a magyar er
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dőbirtokosokat az Erdészeti Lapok hasábjain ösztönözték akár a a több 
évi (cserhátó üzemi) vágásterület kitermelésére, sőt a szálerdőben felve
rődő tuskósarjak cserkéregként való értékesítésére.762 Amikor elérkezett 
a tényleges munkák ideje, tavasszal miniszteri rendelet jelent meg. A 
23.803/I-A/2/1915. FM. számú intézkedés szerint cserkéregtermelésre 
rendkívüli, ráadásul soron kívül elintézendő fahasználati engedély adha
tó, továbbá az esedékes egyéb vágásterületeken is a cserzőanyagok nye
résére fokozott figyelmet kell fordítani.763

Ugyanezen év őszén a cserzőanyagok forgalmát miniszterelnöki ren
deletekkel szabályozták (3462/1915. és 3463/1915. ME.). Azokat csak a 
Bőripari Központon keresztül, ráadásul maximált áron lehetett áruba bo
csátani (3464/1915. ME.). A Bőripari Központ azonban az elosztás lehe
tőségén kívül a cserzőanyagnyerésre alkalmas állományok kényszerter
melésének elrendelését és további rendkívüli fahasználatok engedélye
zését kérte. Az elsőnek a földművelésügyi miniszter ellenállt, míg a 
rendkívüli fahasználatok engedélyének kiadását megkönnyítette 
(142.788/1-A /1915. FM.).764 Ugyanakkor egyre nagyobb gondot okozott 
a szükséges munkaerő biztosítása. Kéregtermelésre hadifoglyokat, míg a 
gubacsszedésre a tanulóifjúságot próbálták meg biztosítani.765 A felvá
sárlást pedig a Bőripari Központban kívüli kereskedőknek (név szerint 
felsoroltaknak) is engedélyezték, hogy a cserzőanyag a felhasználókhoz 
minél hamarabb eljuthasson. A rendeletek hatására nemhogy a hazai 
szükségleteket, hanem a németországit is ki tudták elégíteni.766 Az árak 
megállapítása azonban gondot okozott, mivel munka- és fuvarerőt nem, 
vagy alig lehetett kapni. Összességében azonban a cserkéregüzlet ugyan
olyan jónak mutatkozott, mint az induláskor, az 1870-es években. „Ter
mészetes -  írta az egyik jószágigazgató - ,  hogy a hadsereg által szüksé
gelt tárgyak előállítása főleg a gyáriparnak hajt aránytalan jövedelmet, 
és mivel a háború, még a dicsőséges győzelem mielőbbi bekövetkezése 
esetén is, az adózó állampolgárokra sok súlyos terhet fog róni, nem in
dokolatlan, hogy a gazdálkodó is iparkodik termékeit minél előnyöseb
ben értékesíteni, és nem hazafiatlanság, ha a birtokos -  különösen az 
ipar elősegítése mellett -  részesedni kíván a nagyipar és a vállalkozás 
előnyeiben.”767

1917-ben és 18-ban a korábbinál is szigorúbb rendeletek jelentek 
meg. Olyannyira, hogy a cserkivonatok szállítását is csak megfelelő iga
zolvány mellett lehetett végezni (41.190/1918. KM.). Azaz a stratégiai 
cikket a legszigorúbb ellenőrzés, elosztás alá vonták.768
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4.2 Hamuzsírfőzés

A hamuzsír, azaz a kálium-karbonát (K2C 0 3) előállítása769 kezdetben a 
legfontosabb felhasználókhoz, az üveghutákhoz kötődött. Ez utóbbiak 
pedig megkövetelték az üveggyártáshoz nélkülözhetetlen homok meglé
tét, na és természetesen -  mint energiaforrás770 -  a fáét. A hamuzsír ön
állóan a Mária Terézia idejéhez köthető kameralista gazdaságpolitika ex
portnövelő hatására kezdett árucikk, sőt -  észak felé -  exportcikk lenni. 
A korábbi magánkezdeményezések tehát legfelsőbb helyről kaptak meg
erősítést. S ez vezetett az erdők, főleg a bükkerdők olyan „megtámadá
sához”, amelynek során az erdőtakaróban megbontott, az üstök körül ki
alakuló koncentrikus körök; elhamvasztott erdőrészek keletkeztek.

SZÉCSI „Erdőhasználattan”-ában a XIX. század végén már így ír: 
„igaz ugyan, hogy ez [tudniillik a hamuzsírkészítés] az utolsó jövede
lemforrás, melyet fából nyerhetünk /.../. A hol azonban valamely fasze
net vagy választékot -  pl. őserdőben vagy más eddig kellően ki nem 
használható erdőkben nagy mennyiségben heverő kidőlt fákat, továbbá 
gal[l]y- és hulladékfát -  másként értékesíteni nem lehet: előállhat az az 
eset, hogy a fa értékesítésének egyetlen módja a hamuzsírfőzés, s ebből 
kell az erdésznek jövedelmet csinálni.”771

A két időszak, nagyjából 150 év, tehát eltérő célkitűzést hozott; előbb 
bármi áron kívánták a hamuzsír-előállítást, majd -  és itt azért az erdé
szettudomány fejlődésére is hadd utaljunk -  csak mint szükségmegol
dásra tekintettek. Mielőtt az erdélyi emlékeket áttekintenénk, még egy 
dologra hadd hívjuk fel a figyelmet. Nevezetesen: a felhasznált hamuzsír 
zömét nem az erdőben, hanem a háztartásokban elégetett fából nyerték. 
Következésképpen a túlzó, az erdők „katasztrofális” fogyását taglaló írá
sok, jelentések azon kalkulációit, amelyek a megtermelt (az országból 
kivitt) hamuzsír mennyiségéből számítják vissza az erdők területének 
csökkenését, a „vasárnapi tudomány” körébe utalhatjuk.

A hamuzsírégetés XVIII. század végi átmeneti hanyatlását egy újabb 
fellendülés követte, amely a napóleoni háborúk idejére esett. Ekkor az 
erdészettudomány pedig már egyre inkább az erdők, a fák megőrzéséért 
szállt síkra. Például KISS József Torda vármegyei erdőfigyelő szerint a 
„hamuzsírfőzést, üveghutát, vagy egyéb ilyen szintű erdőt pusztító mí- 
veleket” nem szabad olyan helyen felállítani, „ahol az erdők vidékéről 
tutajozható víz folyik bé az ország belsejébe, ott semmi esetben meg 
nem engedtetik a fának ilyen szintű elpusztítása.”772
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Egy kimutatás szerint a XVIII-XIX. század fordulóján a Fogaras-vi- 
déki Felső-Kománán (Fogaras m.) és a Kraszna vármegyei Dohon és 
Maiadén (Szilágy m.) folyt hamuzsírfőzés.773 JAKÓ Zsigmond kimuta
tásából pedig ismerjük a két erdélyi, a XIX. század elejére kialakult ha- 
muzsírfőzési tájat: 1. az avasi, a szilágysági, a bihari és a zarándi hegy
vidéket; 2. a Székelyföld és Brassó vidéke, továbbá a Kárpátok Brassó 
Nagyszeben közötti szakasza. Ő mutatott rá, hogy a Bánffy család erdő
inek, egyáltalán gazdaságának jövedelmezőségét hamuzsírhuták létesí
tésével próbálta meg növelni. A történetíró végső következtetése azon
ban ez: „A hamuzsírhuta keveset jövedelmezett, de a Bánffyak mégis 
fenntartották azután is, amikor már nem álmodoztak mesés bevételekről; 
egyszerűen azért, mert pénzt hozott a házhoz. / . . JA szilágysági erdők
ben /.../ a Bánffyak, megfelelő vízi út hiányában, nem vezethettek be 
olyan üzletszerű fakitermelést, mint a kalotaszegi havasaikon. Az erdők
nek hamuzsírégetés által való hasznosítása pontosan beillett a rövidlátó 
feudális erdőgazdálkodás felelőtlen módszerei közé.”774

Még a feudalizmus idejéből való a [maros]illyei (Hunyad m.) „ham- 
másztiszt”, BÍRÓ Pál tudósítása.775 BÍRÓ a Vasárnapi Újság egyik 1846. 
évi füzetében a korabeli eljárást részletesen ismerteti. Számunkra fontos 
adalék az, amely szerint égetésre „a reves, lyukatos, taplós, régi bükk, 
szil- és juharfákat” a „hammásztiszt” jelöli ki. Mégpedig úgy, hogy a fá
kat a fejsze fokával ütögeti, és egészségi állapotukra azok kongásából 
tud következtetni. A megfelelően „odvasakat” kijelöli. A „hammászok” 
csak ezeket a fákat gyújthatják meg, fejenként 5-7 darabot. A törzs lassú 
égése („kolytolása”) rendszerint 3 napig tart. „Az egy tömegbe leégett 
szenes hamut -  írja BÍRÓ -  szerte vonczolják, máskép[p]en nagy része 
szénnek marad magában, naponta legalább egyszeri rávizsgálás által kell 
hamuvá hűlni az ily szerűleg származott parázsnak.” A 3. napi hűlést kö
vetően zsákokba rakják és viszik a lúgozás helyére.

A második munkafázist, a lúgozást előbb mintegy féléves tárolás elő
zi meg, de közben gondoskodnak a hamuba került szennyeződések 
(gallyak, faszén stb.) eltávolításáról is. Majd következik a nedvesítés, 
amely után a vizes hamut 1-2 napig ismét tárolják. Ez a nehezen oldha
tó sók jobb oldhatóságát biztosítja. Majd következik a (meleg) vízzel 
történő kilúgozás, amely több kádban (lépcsőben) megy végbe. KŐ- 
VÁRY László 1840-ben a Kraszna melletti (Szilágy m.) „hamuhutában” 
ezt látta: „Az épület egyik része harminc kádtól környezve, belőlük lúg 
csorog, s közös csatornán két nagy kádba gyűl. Középben két 17 mázsás
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üst, az egyiken kőkemény hamuzsír bamáslik, míg a lúg főzése után be
lé hűltiben keményedett; majd hegyes csákányokkal kitördelik, katlan
ban égetés után a most barna anyagból hófehérségű hamuzsír alakul.”776

A hamuzsírból származó jövedelemmel a feudális gazdasági beren
dezkedés megszüntetése, illetve az osztrák-magyar kiegyezés után is 
számoltak. DIVALD Adolf a kincstári erdőkről szóló egyik jelentésében 
nem magát a fák elhamvasztását, hanem a pazarlást, a gyenge kihozatalt 
rosszallotta.777 (Ugyanezt tette a Székelyföldet illetően ORBÁN Balázs 
is.778) Ha egy birtokost, mondjuk, az Ősmarosszék Havasgazdaságát vesz- 
szük példának, akkor ott is a hamuzsírfőzésből származó jövedelem nö
velésének igényét érhetjük tetten.779 Az 1878 márciusában tartott birto
kossági közgyűlésen felszólították DÉKÁNI Ernő főerdészt, hogy „ha- 
muzsímak nagyobb mértékbeni égetése iránti javaslatait mielőbb ter
jessze elő.”

Abban az évben egyébként 9 személy égetett összesen 10 167 font- 
nyi (1 font = 0,56 kg, azaz 5694 kg) hamuzsírt, amelyből a birtokosság 
167,79 frt-nyi tiszta jövedelmet ért el. 1879-re vásárolt a közösség 4 ha- 
muzsírfőzőüstöt, amelyet „köröndi lakos Katona György és Oláh 
György” szerződés szerint -  és teljes kártérítési felelősség mellett! -  
használatba vett. Ők égették 100 fontonként 3,66 forintért a hamuzsírt, 
az év folyamán összesen 60 050 fontot. Ezért az égetők kaptak összesen 
242,91 frt-ot, míg a birtokosság bevétele 300,25 frt-ot tett ki, mert azt 
100 fontonként 5 forintért tudta eladni. így a tiszta jövedelem 57,34 fo
rintot adott volna. Vegyük azonban figyelembe az előbb említett üstök 
75 forintos árát, továbbá azok kiszállítása Szovátáról Sebesdre 9,12 fo
rintba került. Magyarul: a hamuzsírégetés ebben az esetben nem hozott 
jövedelmet. Az említett mellékhasználatot azonban továbbra is fenntar
tották, de 1881-ben már ezt jegyezték fel (amikor az éves bevétel 36,10 
frt volt): „A hamuzsír főzetés -  mivel a hamus hozzáférhetőbb területek 
a hullott reves fáktól meglehetősen ezen üzlet által kihasználva [vannak]
-  évenként kevesebb jövedelmet fog kaszálni.”

Ugyanebben az időszakban a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara 
megemlíti, hogy az erdőkben lévő „sok vén fa” még mindig alkalmas a 
hamuzsírfőzésre. (A terméket Vargyason, Sepsiszentgyörgyön, Zágon- 
ban, Kézdivásárhelyen, Erdőszentgyörgyön és Székelykeresztúron 
gyűjtötték.) Az előző, 1870-es évtizedben a brassói piacra sokkal több 
hamuzsírt hoztak, amit aztán a városi kereskedők Bécsbe szállítottak. 
((Tárolásra, szállításra legjobbnak a bükkfahordókat tartották.) Most
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azonban a „németországi ásvány-lúgsó” -  csekély behozatali vám mel
lett -  mindent eláraszt, maholnap ennek a mesterségnek vége lesz.780

Az említettek ellenére a hamuzsírfőzés nem hirtelen, hanem csak fo
kozatosan húzódott vissza. Az üvegipari gyárak, a szappanfőző üzemek 
mellett valameddig még volt létjogosultsága. Sőt a XX. században a mű
trágyázás elterjedésével a gazdag kálitartalmú fahamut is felfedezték,781 
de a hamuzsírfőzés mégis elsorvadt. Ma legfeljebb az egykori hatáme- 
vekben él tovább, például Vargyas (Udvarhely m.) határában: Hamvas, 
Hamuzsírfőző.782

4.3 Faszenítés

Fa

gázok folyadékok faszén
lepárlása

nyers kátrány nyers ecet nyers faszesz

ester aceton allyl olajok

A szénégetés a fa vegyi feldolgozásának legegyszerűbb módja, amelyet 
évszázadok óta ismernek és használnak.783 Amíg ugyanis a kőszénből 
előállított koksz nem terjedt el, a XIX. század végéig, a különböző ko
hászati eljárásokban egyedül a nagy hőértékű faszén révén tudtak meg
felelő hőt nyerni. Mennyiségben ugyan kisebb, de nem elhanyagolható 
a kovácsműhelyekben, a háztartásokban felhasznált faszén (különösen a 
kőszént megelőző időben), továbbá a puskaporgyártásban (elsősorban a 
speciálisan kutyabengéből -  Frangula alnus -  tökéletlen módon, úgyne
vezett vörös szénné égetetté), és később a fagázmotorokhoz, netalán a 
gyógyászatban alkalmazott faszén.
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Erdészeti szempontból a szenítést két okból is megkülönböztetett fi
gyelemmel kell kezelnünk. Az egyik: a faszén előállítására legjobbak a 
bükkerdők. Tehát azok, amelyek hasznosítása még a XIX. század végén 
is szinte megoldhatatlan feladatot jelentett. A másik: a szenítés elsősor
ban az erdőn történik, a vágásterületen vagy annak közvetlen közelében.
S mivel a termék, a kiégett faszén tömege a felhasznált fának legfeljebb 
fele, a szállítási feladatok lényegesen egyszerűbbek. Azaz szenítéssel a 
kevésbé hozzáférhető erdők faanyagát is lehetett hasznosítani.

A XIX. századi erdészeti tudományban a boksa- vagy vándorló (tá
bori) szenítést legjobban -  természetesen -  SZÉCSI Zsigmond foglalta 
össze, míg az Erdély néprajzi emlékeivel foglalkozó források közül ki
emeljük TAGÁN Galimdzsán művét, a Fakitermelés és szénégetés Szé- 
kelyvarságon (Udvarhely m.) címűt.784 Ezekben mind a műveletek sor
rendje, mind a szerszámok, netalán az esetleges rendellenes események 
leírásra kerültek, ezért magának a szenítés folyamatának az ismertetésé
től itt eltekinthetünk. Egy fontos dolgot azonban kiemelünk, amelyre leg
inkább a néprajzosok hívták fel a figyelmet. Nevezetesen: a szénégető 
munkája ugyan köthető -  a táji munkamegosztástól következően is -  
egy-egy településhez, de mindig a legszegényebb, legelesettebb rétegek 
foglalkozása volt, akik sokszor még igavonó állatokkal sem rendelkez
tek. A fogattal bírók például Atyháról (Udvarhely m.) Marosludasra 
(Torda-Aranyos m.) és Dicsőszentmártonba (Kis-Küküllő m.) hordták 
a szenet.785 Szintén ilyen, elsősorban kiskereskedelmi forgalomban érté
kesített szenet égettek az Erdélyi-érchegységben,786 illetve Nyárádse- 
lyén (Udvarhely m.). Ez utóbbiról írta ORBÁN Balázs: „A szenet a Be
kecsen égetik, s van elég oly selyei ember, ki hónapokig oda van az er
dőre szenet égetni, mialatt úgy meg szakál[l]osodik s annyira bekormo- 
sodik, hogy hazatértekor övéi sem ismernek reá.” Ugyancsak ORBÁN 
tudósít arról, hogy az erdőfülei (Udvarhely m.) bányaigazgatóság kerü
letében (Bodvaj -  vasgyár) az útépítéssel feltárt erdőségekben a széné
getők „roppant pusztítást visznek végbe.”787

Erdély másik vidékéről, Hosszúaszóról (Bihar m.) tudjuk, hogy azt a 
„szénégetők hazájá”-nak hívták. Munkájuk nyomán -  hasonlóan a selye- 
iek Bekecs nevű hegyéhez vagy a szintén ORBÁN Balázs által leírt Lö- 
véte (Udvarhely m.) környékéhez -  bizony megritkított, netalán teljesen 
letarolt erdők, hegyoldalak maradtak.788 A szabályozatlan, nehezen kor
dában tartott szénégetés az erdőtörvény rendelkezéseinek hatására foko
zatosan eltűnt, bár felszámolni soha nem sikerült. Főleg azért, mert a fa
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szén iránti kereslet folyamatosan megmaradt. Ennek bizonyítására Nagy- 
enyed (Alsó-Fehér m.) vidékét említhetjük meg. Ott még a mészégetés- 
re használt, teljesen el nem égett, hanem csak elszenesedett fát is el tud
ták adni.789 Ugyanezt bizonyítja, hogy a „faszénport” is vásárolták, rá
adásul vagontételben.790 Utóbbi bizonyára kimondottan ipari felhaszná
lásra kellett. S itt visszajutottunk a már említett, bizonyos kohászati el
járásokban nélkülözhetetlen faszén kérdéséhez.

A XIX. század végén, majd az új században szenítést végző szénége
tők munkája valóban az egyik legutolsó foglalkozásnak számított, de ko
rábban, a XVIII. században a Bánságba, illetve Hunyadba külföldről 
hoztak munkásokat, akik a műveletet nemcsak évtizedekig végezték, ha
nem a helyieket arra be is tanították.791 Azaz itt is párhuzamot találunk 
például az erdei tutajozással; a munkafolyamatok megismertetése, elsa
játítása a nálunk fejlettebb iparral rendelkező tartományokból hozott 
munkásokkal volt megvalósítható.

A szakmunka után a szállítást már rá lehetett bízni a helyi lakosság
ra. A bánsági XVIII. századi állapotokról például a következőket írták: 
„A szén /.../ mind lóháton zsákokban szállíthatott; a zsákok kecskeszőr
ből készültek és körülbelül 0,16 m3 szenet tartalmaztak, egy lóra két ily 
zsák rakatott, vagy körülbelül 67 kgramm szén, és 6-8 ló képezett egy 
vonatot, melyet egy legény vezetett.”792 Később, utak építésével -  ame
lyek a bányák és kohók kiszolgálásához elengedhetetlenek voltak -  a 
szén (zsákokban) szekerekre került,793 majd erdei vasutakra.

Ugyanilyen fokozatosság figyelhető meg a szenítés „modernizációjá
ban” is. Részben a tót és az olasz szenítési mód tőkésedése, részben pe
dig a lakosság, az alkalmazott szénégetők tapasztalatának, tudásának el
mélyülése a folyamatos szénellátás biztosítékává vált. Vidékünkön 
ilyen, a vasgyártást kiszolgáló szenítés -  miként már említettük -  a bán
sági iparvidéken, továbbá a vajdahunyadi (állami) vasgyár794 vonzás- 
körzetében alakult ki. Erdészeti szempontból lényeges: mindkét helyen 
szinte korlátlan, kimeríthetetlen mennyiségben álltak bükkerdők rendel
kezésre. Az a fafaj, amely a szénégetés legfontosabbikának számított.

Amikor DIVALD Adolf 1871-ben áttekintette az erdélyi kincstári er
dők hasznosításának lehetséges módjait, még arról is számításokat vég
zett, hogy miként, és főleg mennyiért lehetne Görgényből faszenet a vaj
dahunyadi (Hunyad m.) kincstári vasgyárhoz vinni.795 A vasgyárat 
ugyanis mindenképpen az állami erdőkből akarták szénnel ellátni. Igaz, 
ehhez nemcsak a marosi tutajozást kellett Piskiig megoldani, hanem a
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Piski-Vajdahunyad közötti vasúti szállítás díjtáteleit is a nagy térfogatú, 
de könnyű faszén fuvarozásához igazítani (bár ez a tutajozási bérek mel
lett elhanyagolhatónak tűnt). Általában úgy számoltak, hogy egy mázsa 
vas előállításához egy (tömör)köbméterből égetett faszénre (ami körül
belül 4,5 hektoliter szenet tett ki) van szükség.796

A fenti, megközelítő értékek alapján AJTAY Sándor 1891-ben tanul
mányban foglalkozott a két állami, a vajdahunyadi és a govasdiai (Hu
nyad m.) vasgyár faszénfelhasználásával, továbbá a szintén Hunyad me
gyében lévő, de a Brassói Bánya-Kohó Részvénytársulat tulajdonában 
működő kaláni vasgyáréval.797 AJTAY ezen gyárak szükségletét (kerekít
ve) 2,1 millió hektoliternek tette, amelyből 1,4 milliót Hunyad megyében 
szereztek be, illetve égettettek. Ilyen óriási mennyiséget természetesen 
nem lehetett az Atyhánál vagy Hosszúaszónál említett kizüzemi módon, 
szekeres kereskedelemmel biztosítani, ráadásul úgy, hogy a kohók folya
matos működésében ne legyen fennakadás. Ezért a kincstári gyárak vállal
kozókkal dolgoztak. Ők vettek meg szenítésre alkalmas (bükk)erdősége- 
ket. Mivel azonban közülük kevesen rendelkeztek akkora tőkével, hogy 
több évi vágásterületet kifizethessenek, a gyártól kaptak előleget. Azzal 
aztán -  többnyire magánerdőkre -  licitáltak, illetve „szabadkézből” alkud
tak. (Esetenként a gyár is vásárolt erdőket, ahol természetesen szintén 
szükség volt az említett vállalkozók közreműködésére.)

Mivel keményfáról van szó, a fakitermelést ősztől tavaszig végezték, 
majd a fa egy évig sarangokban állt. Miután így kiszáradt, a szenítést a 
második tavaszon kezdték el. A vállalkozó a szenítő munkásokkal állan
dó alkalmazási szerződést kötött, míg a fakitermelők és fuvarosok -  akik 
rendszerint a környékbeli falvakból kerültek ki -  alkalmanként jelent
keztek s kaptak munkát.

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy ahol saját erdőségek voltak, például 
a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaságnál (StEG), ott más
képpen jártak el. A vágás alá kerülő területről előbb a magasabb értékű vá
lasztékokat szállították el, azután fogtak hozzá a szenítésre alkalmas fa -  akár 
ágfa -  gyűjtéséhez. Tehát a szénégetés mintegy a vágástakarítás részét képez
te (amelyet ma is hasznos alapelvként fogadnánk el). Ők ügyeltek arra is, 
hogy a szenítés nyáron a távolabbi, míg télen a közelebb fekvő erdőségekben 
történjék. Helyenként állandó „szenítőplaccokat” alakítottak ki, azaz a tábori 
égetés mellett az iparszerűbb termelés irányába is tettek lépéseket.798

Szintén megemlítjük, hogy egyik-másik fakereskedelmi vállalkozás 
még akár távolabbi vidékeken is a vajdahunyadi vasgyár szükségletére
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termelt. Erről olvashatunk például a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és 
Iparkamara jelentésében: az „Első Székely Fakereskedő Társulat” és Dá
niel Elek erdőbirtokos „az 1895. évben nagyobb mennyiségű bükkfasze
net termeltek és szállítottak [Vajdahunyadra].”

Itt érdemes megállni, s idézni SÁNDOR Vilmost. Szerinte Magyaror
szág azért ragadt meg a fával történő kohósítás „elmaradt színvonalán”, 
mert a nagybirtokosok, azaz az erdőtulajdonosok érdekei ezt kívánták. A 
kérdésben maga BEDŐ Albert 1896-ban szólalt meg.799 Szerinte a kőszén
termelés csak fokozatosan „nő fel” az akkor évi 3 millió q-nyi nyersvas
hoz szükséges koksz előállításához (annál is inkább, mert a kokszosított 
szenet is jórészt importból fedeztük). Következésképpen nem nagybirto
kos, hanem országos érdek volt, hogy a szenített fát addig, amíg gazdasá
gosnak mutatkozott, fenntartsák. így SÁNDOR Vilmos 1954-ben kelt, tu
lajdonképpen „osztályszempontú” meglátását elvethetjük. (A vajdahunya
di vasgyár szénellátására lásd az 5. számú mellékletet.800)

A kohókban felhasznált faszén rendszerébe természetesen a vasgyár
tásban bekövetkező kisebb-nagyobb megtorpanások (például az 1880-as 
évek végén) zavart hoztak. Ha megvizsgálunk két kereskedelmi- és ipar
kamarai területet, az arad it és a kolozsvárit, a faszéntermelés akár éven 
belüli nehézségeit is láthatjuk.

1904-ben Aradról azt írták, hogy a nyári aszály hatására „voltak [a] hu- 
nyadmegyei terjedelmes faszénégető üzemek között nagyon sokan, a hol a 
nagy szárazság következtében az erdei források és patakok kiapadván, a fa
szén-égetéshez szükséges vizet nagy távolságról hordókban, szekéren kel
lett az erdőkbe szállítani. A szárazság okozta takarmányhiány a fuvarevő ke
reskedésében és drágulásában nyilvánult [meg]. így a faszéntermelés tete
mesen megcsökkent, s nem egy gyári üzemük kénytelen volt a faszén hiá
nyát koksszal pótolni.” 1906-ban a magas tűzifaárak miatt „már azt a fát is 
eladják tűzifának, a melyet pár év előtt még szenítésre se tartottak elég jó
nak. Az erdők rohamos letárolása folytán a szénégetés felszorul a hegyek te
teje felé, s a magas munkabérek is erősen befolyásolják a termelést.” Három 
évvel később pedig azt jelezték, hogy a vaskohászati üzemekben sztrájkok 
voltak, amelynek során a termelés, így a faszénfelhasználás is csökkent. A 
megtermelt szenet viszont mindenképpen el kellett adni, akár az előállítási 
árak alatt is, „mivel a szénnek a szabadban való tartása nem lehetséges.”801

A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara a faszenítés jelenére és jövő
jére vonatkozó tényeket és elképzeléseket 1910-ben tekintette át. Szerintük 
a faszéntermelés továbbra is jelentős marad. Annak ellenére, hogy a koksz
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készletek (mivel a vasgyártásban némi megtorpanás tapasztalható) felhal
mozódtak. A tűzifa ugyanis kevésbé kelendő, tehát az el nem kelt bükköt sok 
helyen felszenítik. Ugyancsak mérséklőén hatnak azok a törekvések is, ame
lyek során a vasgyárak saját erdőket szereznek meg, termelnek ki. A másik 
oldalon viszont az árak mégis emelkednek. Ősszel ugyanis sok eső esett, 
ezért a tábori boksáktól nehéz volt a kiszállítás, amit a marhaállományt érin
tő száj- és körömfájás is nehezített. Ez a tendencia, tehát az árak emelkedé
se azonban -  vélték Kolozsvárott -  tartós maradhat, mert

-  egyre több vasüzemet létesítenek;
-  a sziléziai, kokszolható szenet adó telepek kimerülőben vannak;
-  végül: a termelés napról napra nehezebbé válik, mert „a kivándorlás 

folytán egyébként is megtizedelt munkásságból ti. egyre nehezebben 
vállalkoznak a szenítésre, mint fárasztó és piszkos munkára, ami a 
fizetett magas munkabérekben nyer pregnáns kifejezést.”802

Tehát visszajutottunk oda, amit fél évszázaddal korábban ORBÁN 
Balázs látott; a nehéz és főleg pedig piszkos munkát még a legelesettebb 
réteg sem szívesen vállalja. Érdekes módon pedig egy-egy vidék feleme
lésének programjában -  például a „csángó akció” során -  ott volt a szé
négetés meghonosítása is.”803

Végül hadd utaljunk rá, hogy a faszenítés nem szűnt meg a XX. század 
végén sem. A századfordulón ugyan még úgy látták, hogy a szívógázmoto
rok (amelyeket -  mint stabil gépeket -  elsősorban a malmokban telepítet
ték804) lesznek azok, amelyek a faszén felhasználásának újabb teret nyitnak. 
Nem, hanem a háztartások, a háztartási szokások. Előbb, a háborúk805 és a 
nehéz gazdasági viszonyok között, főleg mint szükség-energiaforrás, majd 
pedig a különböző kerti partik tüzelőanyaga került felhasználásra. S mivel a 
gazdag nyugat-európai országokban senki nem vállalkozik ilyen piszkos 
munkára, a „keleti blokk” országaiban, köztük Magyarországon (nem kevés 
helyen éppen az Erdélyből átjött munkaerővel) fo ly t, folyik faszenítés.

4.4 A fa egyéb vegyi felhasználása

A korábban említetteken kívül a fa, illetve a fából nyerhető különböző 
váladékok hasznosítása az általunk most vizsgált időszakban hellyel- 
közzel Erdélyből is kimutatható.

Kezdjük rögtön azzal, hogy a fát mint katalizátort alkalmazták az 
ecetgyártásban. Van egy adatunk, amely szerint az 1880-as években a
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Szabadalmazott Osztrák-Magyar Vasúttársaság (StEG) csiklóbányai 
(Krassó-Szörény m.) fűrészüzemének bükkfahulladékát faforgácsnak 
dolgozták fel, adták el faecetgyáraknak.806

A fából nyerhető váladékok közül a mézga- és gyanta bír kereskedelmi ér
tékkel. A gyantatermelés, -nyerésről egy korai tudósítás a Brassói Kereske
delmi és Iparkamara 1880-84. évi jelentésében olvasható: az „a fenyvesek
ben Csík megyében nagyban, és Háromszék megyében is meglehetősen foly; 
a felvásárló kereskedők Bécsbe szokták küldeni.”807 A gyanta- és terpentin
nyerés azonban a magyar erdőkre egyáltalán nem vált jellemzővé. Ennek 
részbeni okát az erdei- és feketefenyvesek -  mint legjobb gyantatermelők- 
viszonylag kis térfoglalása, részben pedig az erdészek, erdőkezelők idegen
kedése adta.808 A gyantanyerés céljából megsértett fákat ugyanis nem lehetett 
olyan jól eladni, mint a többit. S amikor a fakereskedők a legkülönfélébb ela
dó erdők közül választhattak, a gyantászottakat nem vették meg. Következés
képpen ezekből a termékekből Magyarország jelentős behozatalra szorult. 
Csak a világháború okozta ellátási nehézségek idején fordult a figyelem a ha
zai gyantatermelési lehetőségek felé. Ebben legnagyobb érdemei ROTH 
Gyulának, a későbbi soproni professzornak volt, aki tanulmányozta és ismer
tette a külföldön kidolgozott, alkalmazott gyantázási technológiákat.809

Bár nem kereskedelmi áruként, de meg kell még emlékeznünk a gyan
ta világításra történő használatáról. A szurkoskanál úgy készül -  írja NYÍ
RÓ József-, hogy „fenyőfából hasítanak jó félöles darabot, azt kanál ala
kúvá faragják, és a lapos végét megtöltik bőven olvasztott fenyőgyantá
val.”810 A néprajzos VÁMSZER Géza is megemlékezik a gyanta ilyen cé
lú falhasználásáról, amit megtold egy másik, szintén fenyőből készülő 
készséggel. A hasított fenyőfaléc előállításához fát „ujjnyi szélességben, 
de vékonyan meghasogatnak és két helyen összekötöznek /.../. Régebben 
a lucfenyő szárított gyökerét is használták világításra.”811

A fa száraz lepárlásának termékei közül a fakátrányt Herkulesfürdo 
(Krassó-Szörény m.) környékén tábori (erdei) körülmények között éget
ték. A feketefenyő-tuskókból készített kátrányt a kolumbácsi légy ellen, 
marhakenőcsként használták.812

Több, a fából kinyerhető összes (vegyi)termék (világítógáz, faecet, 
fakátrány és faszén) előállításához retortákat volt célszerű építeni, s a le
ginkább felhasználható fának a bükk bizonyult.813 Ilyen retortát épített az 
Arad-Családi Egyesült Vasutak (ACSEV) Honctőn (Arad m.).814 A kü
lönböző árkalkulációk azt mutatták, hogy ez a bükkfa hasznosításának 
megfelelő módja. Szükséges azonban hozzá közeli vasúti összeköttetés,
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továbbá a nyers faecetet célszerű volna tiszta faecetre és faszeszre elkü
löníteni, és úgy értékesítni.815 Ez utóbbihoz azonban a retortáknál sokkal 
komolyabb ipari berendezésekre lenne szükség.

A századfordulón a bükkerdők kitermelésének fokozásával együtt nőtt 
a fa száraz desztillálására berendezett üzemek száma. Szintén Arad me
gyéből, a Marosszlatinán 1892-ben alapított gyárról írták 1897-ben: az 
„«Union» prágai rt. tulajdonát képező gyár a fa vegyi termékeinek előál
lításával foglalkozik; a bükkfából, melylyel itt gazdagon borítvák a he
gyoldalak és tetők, 20 000 köbm. feldolgozása által eczetsavat, eczetsavas 
agyagot, eczetsavas ammoniákot, acetint, acetont, faszeszt, fakátrányt, de
naturáló czélokra szolgáló faszeszt és methyl-alkoholt állít elő évenkint 
200 000 frt értékben, melyből 150 ezer frt értékű külföldi piaczokra megy. 
Agyárban egy 40 lóerejű gőzgép hozza működésbe a lepárló és tisztító ké
szüléket. A telepen 6 tisztviselő, 10 munkás és 70 napszámos dolgozik.”816

Később a Krassó-szörényi Resicabányáról és Ruszkatőről írtak fa- 
lepárlótelepet, de azok működéséről keveset tudunk.817 Egy biztos: a 
bükkerdők hasznosítása szempontjából egyre többen, egyre nagyobb tő
kével fordultak a száraz lepárlás felé.818 így nem csodálkozunk rajta, ha 
például a „csángó akció” keretében is javasolták: vegyigyárral egybe
kapcsolt fűrészüzemet kellene létesíteni.819 Az biztosítaná ugyanis a bük
kösök hatékony (és nyereséges!) feldolgozását.

Végül meg kell emlékeznünk a nagybocskói (Máramaros m.) vegyi
gyárról. Igaz, ez az erdélyi területeken kívül esik, de hatása, illetve nyersa
nyagbázisa érintette az általunk most vizsgált részeket is. Az 1870-ben 
„Müller és társai” cég által felépíttetett üzem kincstári bükkerdők fáját hasz
nálta fel. A később „Klotild”-nak nevezett gyár 1904-ben már 200 ezer m3 
bükk tűzifa száraz lepárlását végezte. S mint ilyen, az országban is a legje
lentősebb volt. Bizonyította: az ipar által kevésbé „feltárt” vidéken is lehet 
virágzó vállalatot alapítani -  természetesen vasúti összeköttetés mellett.820

4.5 Papír- és cellulózgyártás

Áfa felhasználásának ezen területe csak a XIX. század második felében 
nyílt meg, terjedt el. Korábban ugyanis a papír rongyból készült, jobbá
ra manufaktúra jellegű üzemekben. Az első papírgyárnak az 1514-ben 
alakult prázsmárit (Brassó m.) tartják.821 HORVÁTH Mihály a legelső 
papírgyárat Brassóba teszi. Szerinte ott Fuchs és Benkner János 1546-
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bán kezdett papírost előállítani.822 FÖLDVÁRY László erdélyi statiszti
kájában 20 papírgyárat (papirosmalmot) említ, amelyek az 1840-es 
években működtek.823 Ezen papírmalmok fokozatosan gyárrá alakultak 
át; O rláton (Szeben m.) 1840-ben, Felsőárpáson (Fogaras m.) 1850- 
ben.824 Új papírgyár létesült Zernesten (Fogaras m.), Péterfalván (Sze
ben m.) és Tordán (Torda-Aranyos m.)

A gyárak alapításához a természeti föltételt kezdetben a víz jelentet
te, míg a fa feldolgozásának, kémiai átalakításának alkalmazásával pár
huzamosan a közeli, lehetőleg lucfenyőerdők. A vékony, többnyire 25 
cm alatti választékok felhasználása a kitermelt fa értékesítésének új, ed
dig járatlan útját nyitotta meg; s az erdészet jövedelmezővé tételével 
foglalkozó szakemberek nagy lelkesedéssel üdvözölték. DIVALD Adolf 
1870-ben a máramarosi fenyvesek, míg SZÁVA Farkas 1872-ben az ud
varhelyszéki bükkösök felhasználásának egyik fontos területét éppen a 
papírgyártásban látta. (Megjegyezzük, hogy sem az egyikből, sem a má
sikból az adott vidéken nem lett gyár, holott például a máramarosi Nagy- 
bocskón -  a szódagyárral összefüggésben -  ilyen üzem létesítését maga 
a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is szorgalmazta.)825

Érdekesen kommentálta a témát BEDŐ Albert, aki 1889-ben írta: 
„Részünkről már tíz év előtt figyelmeztettünk a cellulose készítés elő
nyös voltára, s most őszintén örvendünk azon, ha ily fafogyasztó üzletek 
szaporodnak, de másfelől kívánatosnak tartanók azt is, hogy e vállalatok 
száma se emelkednék azon határon túl, melynél aztán egyik a másikat 
kezdi az üzlet terén annyira megszorítani, hogy aztán valamennyien 
küzdjenek a fennállhatással.”826

Itt mindjárt le is szögezhetjük, hogy BEDŐ aggodalmai alaptalanok 
voltak. A kimutatások szerint a folyton növekvő papírfogyasztásnak a 
hazai termelés 1883-ban csak a 63%-át, 1898-ban 60%-át fedezte. A szám
érték a XX. század első évtizedére ugyan 70% fölé emelkedett, de a ha
zai szükséglet kielégítésében (különösen a jobb minőségű termékeket il
letően) ausztriai behozatalra voltunk utalva.827

A fa alkalmazása a papírgyártásban először a gőzölt és köszörült fából 
készült barna színű csomagolóanyagot jelentette. Ekkor a növényi sejteket 
még nem szabadították meg az úgynevezett inkusztráló anyagtól, azaz a cel
lulózrostokat nem tisztították, vonták ki. Hamarosan, már a XIX. század kö
zepén azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a faköszörület további, vegyszeres 
kezelése az egyszerű barna csomagolóanyagnál értékesebb, a ronggyal ve
tekedő minőségű papírhoz vezet. A kidolgozott nátronos-szulfátos és szulfi-
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tos eljárás (amelyek közül nálunk ez utóbbi honosodott meg) legfontosabb, 
legnagyobb tömegben rendelkezésre álló alapanyaga a fenyőfa volt.828

Az 1896. évi kimutatás szerint „papírlemezt” állított elő:829
-  Copony Márton (korábban Éles Henrik), Orlát (Szeben m.).

1878-ban alapították, 14 munkással és 14 LE-ős „vízimotor”-ral 
működött.

Faanyagot (-köszörületet) készített:
-  Copony Márton, Zernest és Ótohán (Fogaras m.).
Cellulózgyárak:
-  Brassói Celluloza-részvénytársaság, Zernest (Fogaras m.). 200 

munkás és 300 LE-ős gép
-  Schöller és társa, Torda (Torda-Aranyos m.). 250 munkás és 200 

LE-ős gép.
Papírgyárak:
-  Neusidler Actien-Gesellschaft für Papierfabrikation, Péterfalva 

(Szeben m.). 1850-ben alakult, 190 munkás, 400 LE-ős „vízimo
tor” és 200 LE-ős gőzmotor.

-  Copony Márton, Zernest (Fogaras m.) és Prázsmár (Brassó m.). 
100 és 60 munkás, illetve a gépek: 200 LE és 70 LE.

Az 1898. évi gyáripari statisztika a következő üzemekről tud:830
-  Haltrich C.G. és Fia papírgyára, Borgóprund (Beszterce-Naszód m.),
-  Ifj. Varga Dániel és Babos Sándor papírlemezgyára, Kolozsvár 

(Kolozs m.)
-  Schoeller és társa cellulosegyára, Torda (Torda-Aranyos m.)
-  Péterfalvi papírgyár rt. papírgyára, Péterfalva (Szeben m.)
-  Copony Márton facsiszolat- és faanyaggyára, Zernest (Fogaras m.)
-  Brassói Cellulose-gyár rt. cellulose- és papírgyára, Zernest,
-  Copony Márton szalmapapír- és lemezgyára, Prázsmár (Brassó m.)
-  Pollák Frigyes első magyar szalmaanyaggyára, Arad.
Megemlítjük, hogy a brassói részvénytársaság évente 29 ezer m3, a

tordai vállalkozás pedig 25 ezer m3 fenyőt használt fel. Országosan ezek 
voltak a legtöbb alapanyaggal dolgozó gyárak.

„Brassói Cellulóse-gyár Rt.” Brassó városával kötött évi 15 ezer m3 (ké
sőbb ennek a kétszerese) fenyőanyagra szerződést. A városi erdőkre érvé
nyes üzemterv alapján a levágható fákat a zernesti erdőgondnok bélyegezte 
ki. És „a cellulose részvénytársaság a kibélyegzett fatörzseket 7 cm sudár- 
vastagságig köteles kihasználni és az erdőből kiszállítani. / . .JA kéreg vagy 
elhordandó az erdőből, vagy pedig a szúvész meggátlása czéljából ott elége
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tendő.”831 Az először 28 évre kötött fakitermelési-, felhasználási szerződés
sel mind a részvénytársulat (amely a Felvidéken is alapított gyárat), mind a 
város meg volt elégedve, így azt többször meghosszabbították.

1906-ban a zernesti, a tordai és a zsolnai gyárak adták a hazai cellu
lóztermelés 99,7%-át, azaz meghatározók voltak nemcsak itthon, hanem 
a Monarchia egészében.832

A tordai cellulózgyárat a „Schoeller és Társa” cég a kincstártól vett fa
anyagra alapozta.833 Nátroncellulózt állítottak elő, amelynek jelentős ré
szét, több mint 90%-át külföldön adták el, míg a termelés mintegy 5%-a a 
péterfalvi papírgyárba ment. Megjegyezzük, hogy már az alapításkor, beü
zemeléskor, 1892-ben sok panasz volt rájuk, mert Tordát és környékét kel
lemetlen szaggal árasztották el -  s elgondolható, hogy az Aranyos vizét 
sem kímélték. Ha már a folyónál tartunk, utalnunk kell rá, hogy az állami 
erdőkből úsztatandó faanyag érkezése kiszámíthatatlan volt. Ráadásul a fa
-  miként 1894-ben írták -  ,,minőség[e] a nap és víz változó hatása alatt, 
valamint az eliszaposodás következtében, rendkívül szenved.”

Mivel a papíripari munkának Tordán nem voltak hagyományai, ilyen 
szakembereket más vidékekről kellett hozni, ami a termelési költségeket 
tetemesen emelte. Ugyancsak kölségnövelő volt a kőszén is, mivel a főző
üstökhöz, turbinákhoz az előállított cellulóz súlyát kétszeresen meghaladó 
mennyiségű szenet kellett felhasználni. Ezért amikor 1896-ban a vállalko
zók a gyárat egy bécsi üzletembernek adták át, annak a legelső dolga volt 
az Aranyoson (Várfalva mellett) egy turbinatelepet berendezni.

A gyár 1900-ban „Tordai Cellulózgyár Rt.”-vé alakult át, s 250 mun
kást foglalkoztatott. Ekkor azonban alapanyagellátási nehézségek jelent
keztek. A kincstár Aranyoshoz közeli erdei kimerültek, sőt a tordai állami 
faraktárat is felszámolták. 1909-ben aztán a gyár az üzemét kénytelen volt 
beszüntetni. „Ezzel kerületünk -  írta a Kolozsvári Kereskedelmi és Ipar
kamara -  egyik legnagyobb jelentőségű vállalatát vesztettük el, hol 250 
munkás kéz marad tétlenül, kereset nélkül.” A kamara aztán a minisztériu
mokban próbált meg közbenjárni -  nem tudjuk, milyen sikerrel.834

Az említett péterfalvi papírgyár termelését 1881-ben 15-18 ezer má
zsában adták meg, amihez 6-8 ezer m3 fenyőt használtak fel.835 (A köb
méterenkénti cellulózkihozatalt egyébként 250 kg-ban számolták.836) 
Kezdetben a jelentősége az volt, hogy a kincstár által a „Baiersdorf és 
Biach” cégnek nagy tételben eladott, de általuk ki nem használt, mert vé
konynak ítélt fákat ez a papírgyár tudta feldolgozni. Később azonban, 
miként láttuk, Tordáról, illetve Zemestről hozatott cellulózt, abból állí
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tott elő papírt. Mivel maga a folyamat az erdészek előtt meglehetősen is
meretlen volt, FEKETE Zoltán az erdészeti akadémia III. éves hallgató
inak tanulmányútja alkalmával a műveletről részletes leírást adott. A 
gyár termelése ekkor, 1902-ben napi 7 mázsa „újságpapírt, különféle iro
dai papírt, többek között az E.M.K.E.-papírt és távírószalagot” tett ki, 
amihez 13 m3 fát használtak fel.837

Megemlítjük még az Aradon létesített, Pollák Frigyes-féle gyárat, 
amely mezőgazdasági melléktermékekből állított elő cellulózt -  szeré
nyebb igényeket kielégítve.838

A mondern papírgyártáshoz cellulóz, faköszörület -  továbbra is -  , 
némi rongyanyag és papírhulladék kellett. Az alapvető tételt azonban a 
cellulóz tette ki. Ezért fa nélkül nincs papírgyártás.

A továbblépésre vonatkozó elképzelésekben az erdészek és a papír
gyárosok nem értettek egyet. Ez utóbbiak elsősorban a könnyebb alap
anyag-beszerzést kívánták. Mivel rájöttek, hogy papírgyártásra legalkal
masabb a nevelővágásokból kikerülő faanyag elsősorban ezek megszer
zésére törekedtek. Ez ugyan egyezett az erdészek belterjességet célul ki
tűző gazdálkodásával, de az már nem, hogy a vállalatok elnyújtott faki
termelési időt, sőt az általánossá vált árverések mellőzését kérték. A má
sik törekvésük, hogy tudniillik az „áterdőlési faanyag” kivitelét vámmal 
sújtsák, az ország szabadelvű gazdaságpolitikájával volt összhangba 
hozható.839

Az erdészek a papírgyártásra használt fafajok számának növelésében 
voltak érdekeltek. SZÉCSI Zsigmond már 1881-ben szorgalmazta a 
bükk ilyen irányú felhasználását -  bár maga is elismerte: a keményfára 
vonatkozó papírgyártási technológia még nem tökéletes.840 Ugyanakkor 
a mind több papírgyár létesítése -  például a Székely földön841 -  nemcsak 
erdészeti, hanem komoly közgazdasági, sőt általános politikai érdek 
volt, lehetett.
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