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iNTREPRINDERILE DE EXPLOATARE ŞI PRELUCRARE 
A FIERULUI DIN BAZINUL BARAOL TU LUI * 

VAJDA LAJOS 

Mineritul şi prelucrarea f ierului în Baz. Baraolt, activitate care a cîştiga t 
în pondere mai ales din deceniile al treilea şi al patrulea ale secolului 
t recut, îşi are începuturile - după tradiţie, dar mai cu seamă conform des
coperirilor arheologice - încă in cele ma·i vechi timpuri. Astfel, la Doboşeni 
au fost aflate urmele a două cupto-are primitive, vechi de cîteva milenii, 1 Din 
albia pîrîului Baraolt a fost sc-oasă o nicovală asemănătoare acelora aflate 
în inventarul atelierelor de fierărie antice romane.2 Urme ale unor mine şi 
cuptoare de topit minereu de fier au fost dezvelite de arheologi în valea 
pîrîului Egres din Brăduţ, în zona muntoasă din jurul pîrîului Dung6, " pînă 
sus la Băţani" 3; alte descoperiri s-au făcut, de pildă , lîngă Biborţeni, pe 
vîrful Tortoma .4 "Zăcămintele de la Biborţeni, Doboşeni , Filia şi Herculian, 
mai uşor de topit, vastele zone împădurite şi pîra·iele bogate în debit de 
apă au favorizat această regiune, aidoma Trascăului , în construirea unor 
cuptoare de topit" - se arată într-un studiu c-onsacrat trecutului meşteşu
gului fierăritului în Secuime. Autorul continuă: "De-a lungul pîraielor, pînă 
departe în Ciuc, vom găsi holde de zgură, mărturii ale acti vităţii amintitelor 
ateliere".5 Mai recent, geologul Banyai Jânos constata: "Şi în prezent se 
mai pot identifica în multe părţi amplasările de minerit, depunerile de zg ură 
d in cuptoarele de topit."6 

Intreprinderea de fier Bodvai 

Şirul întreprinderilor de fier fondate în secolul al XIX-lea in Bazinul 
Baraoltului se deschide cu cea de la Bodvo i. 

Exploatarea ş i prelucrarea minereului de fier din Bodvai, în hotarul 
localităţii Herculian, este documentată prin izvoare scrise din anu l 1831, 

* Cefe de faţă co-nst itu ie prima parte a studiului cu titlu•! de mai sus. 
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dar referiri la activitate<:~ de oici gas1m încă mult înainte de această da·tă , 
cam între 1700 şi 1720, iar apoi, din nou, după anul 1768.7 Benedek Elek 
merge şi mai înapoi în timp, afirmînd că, cu sute de ani în urmă, Bodvoi-ul 
aparţinea unui fierar pe nume Gyorgy, al cărui nume îl regăsim în toponi
micul Gyorkov6cs, desemnind un fînaţ împădurit de cîteva sute de iug-ăre, 
aflat în hotarul localităţii învecinate, Băţanii Mici.a Orb6n Bal6zs invocă 
un trecut şi mai îndepărtat, prezent în tradiţie: ,.Pe vîrful Paphomlok, aflat 
la confluenţei pîraielor Halas şi Baraolt; apare zgură de fi-er în cantităţi atit 
de mari, încît trebuie să deducem de aici o an_1plă activitate de extracţie a 
f ierului practicată în vechime ( ... ). Tradiţia susţine că în epoca romană se 
aflau aici excelente mine de fier."9 

inceputurile întreprinderi'i de fier Bodvai sînt legate de numele lui 
Zakari6s Antal, coproprietar al minei de cupru Bălan. Zakari6s a fost în
cunoştiinţat despre existenţa zătămintelor de fier din zona Herculian de 
către Gal Samu din Băţanii Mici, fratele unui muncitor de-al său. Dupa 
efectuarea unor probe de topit, s-a luat hotărîrea de a se înfiinţa întreprin
derea şi, în primăvara anului 1828, în valea îngustă Feny6spatak au început 
lucrările de construcţii ale uzinei şi coloniei de locuinţe. fn 1831 , întreprin 
derea de fier de la Bodvai a intrat în funcţiune . 10 

Noua întreprindere dre îhsă de înfruntat unele obstacole, fără să mai 
punem la socoteală greutăţile inevitabile legate de pornirea producţiei şi 
asigurarea desfăşurării ei continue, probleme de ordin tehnic, tehnologic 
sa u ale necesarului forţei de muncă calificată. O preocupare de prim ordin 
a fost pricinuită de delimitarea teritoriului pe care se afla exploatarea mi
nieră. Unul din coproprietarii întreprinderii de fier din Filia, înfiinţată în 
1842, baronul Rduber N6ndor, uzînd de drepturile sale de proprietar funcia r 
pe resp~ctivul teriţoriu, a intentat un proces - prelungit ani de zile ş i 
motivat prin ,.conflicte îri problema demarcării perimetrului minei" 11 - lui 
Zakari6s Antal, socotit !de el concurent. la 10 septembrie 1842, bdro:nul 
Raubert înaint& o .. fntîmpinare de protest" Tribunalului montanistic provin
cia l regal ,.în cauza sechestrului judecătoresc asupra pădurii numite Pîrîul 
Bodvai din Herculian", cerînd t.opografia perimetrului minier.12 Cu toate că 
adresa tribunalului trimisă scaunului Brăduţ specifica cloar existenţa unor 
vicii de formă din partea lui Zakari6s Antal, întrucît, ,.neincliaŞteptînd pro
cura din partea suszisului tribunal montanistic regal, el exploatează o mină 
de fier în hotarul localităţii Herculian, aparţinînd scaunului Brăduţ", decizia 
fu de partea lui Rauber, emiţîndu-se un .,Sigiliu . de interdicţie" impotriva 
lui Zakarias; spre aducerea la împlinire a deciziei, s-a cerut delegarea unui 
comisar din partea scaunului.13 

Problemele .,conflictelor ivite în jurul minei de fier" au fost agravate 
pri·n molestarea ·muncitorilor lui Zakarias şi violenţele îndreptate impotriva 
lor, care au tulburat activitatea minieră şi de prelucrare. Redăm, în acest 
sens, textul unei , apr~se a tribunalului montanistic, reda,etată de Szentkirâlyi 
Zsigmond, datată 9 noiembrie 1843 şi trimisă scaunului Brăduţ: "Proprietarul 
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minier Za.kari6s Antal din S1ndominic ni s·a plins că, deşi a început pe bază 
de d<maţie . legolg primită de gici exploatare9 min.~i 9e fierîn 'locul numit 
B:rQ.dv.aj (l!ic !) 'din ho-ţart;JI localităţii Herc4lian, de curînd m~ncitorii săi ou 
fost atqcaţi de unii l()cuitori din Băţanii Mici, care le-au şi răpit ~ouă sape 
ş.i un · tim~cop; luind in considerare petiţia solicitantului, dorim să ne adr~
~0'1 oficial On. lnstpnţe, invitin~·o să aţragă atenţia locuitorilor din satele 
'tnconjurătoare că donaţie emisă de tribunalul montdni~ttc în ca~ul dat esţe 
u-n fapt real şi legal, ca urmare să-i avertizaţi ca nu cumva să se încumete 
o tulbura şi impi.e<;fico prin aseme~a violenţ~ pe Zakarios Antal in conti
n4(Jre.a exploatărilor de fier in cq4ză. "H Adresa nu a avut insi;~ ef~ctul scon
tat. O mărturiseşte şi o scrisoare a pr~şedint~lui tribunalului montanistic 
în care se cere instanţei scăunale "să .~e oblige ... a interzic~ orice fel de 
violenţe." 15 

Pînă în 1847, Zakariâs Antal a investit 60 000 de florini in întreprin
d~rea de la Bodvai. Contemporanii au apreciat pozitiv activitatea de c~:m
sttuire a atelierului de extracţie şi prelucrare a fierului, precum şi de ~x
ptootore minieră; totuşi, Zakori6s a ajuns într-o situaţie critic:ă, întrucît 
ot.ît insuficienţa energiei hidroulice, cit Şi lipsa de combustibil {lemne Sa!J 
carbuni) frinou ~xtrogerea şi prelucrarea minereului de fier exploatat şi 
fabricarea unor produse comerciale, cum ou fost sape!,~. co.asele, furcile şi 
ofte unelte agricole. Din această cauză, la Bodvoi s-a ajuns - arată infor
Jllaţio în core este prezentată sitţt.pţi~ - ca .. <;,~c~:~m propri~torul să se gîn
degscă cum ar putea transporta la mina sa un chintal de pr9f de puşcă, 
d:rept încheiere o activităţii. "16 

in cele din urmă, înt~prinderţ-a reuşi să scape de strimt9are şi astfel, 
din noiembrie 1848, ca prim 1~ al făuririi de tunuri în Secuim~. o devenit 
unul din factorii cu o contrib~ţ~ important~ la lupta d~ autoopqrare anti
h.absburgicp cu coract~r popular din Trei Scaun!'!. moment re-marcabil al 
revoluţiei burghezo-democratice din Transilvania. 

Cercetările din ultimii ani au adus dovezi incontestabile, demonstrind 
că Gabor .Aron a turnat la Bodvai primele două tunuri care. montat~ la 
Sfîntu G~eorghe, ou fost introduse în lupţo victorioasă de la Hăghig 1n 30 
noiembrie 1848, impotriva formaţiunii militare conduse de căpitanul de 
drag.oni Heydte, făCînd parte din trupele imperiale· pătrunse ' in zona Ba-
Zin ului Boraoltului. 17 · · · 

Turnarea celor două tunuri d~ şase livre, "după un model confectio
nat ... d~ . (36bc;>r Aron, caporal secui ş.i arti!~rist foarte ag-~r la min'te",1t~ 
va fi avut l9c în jur de 20 noiembrie, urmînd unor pregăţiri precipitate şi de 
more in-yenti~iţate. lucrgtorii inţr~prinde~ii 1-o~:~ 8iutot cu toată dăruirea pe 
G6bor Aron şi l?e m.eşţerul turn9~r ~e cl<?pot~ K!şs ~qnos, ~osit impreţ~nă 
cu primul la ~odvai, să ~fectuez~ turnarea tunurilor, fără să dezarmeze 
după. primele incerct?ri n~r.-euşite. txecuti!? 'coclîili~l' q -rey~~}f Jui Nag·y~ Abra
~om v'i· lllYnc:ttoryl{Ji c~lificqt .Pcx:Jr6c~~ . d~ 9rigi':"~ cefî? ~~~ ~~lierul de 
t.1mplo~re-m?d~l. c1t şi lui Solo F~renc df) !o strungăriţ!; ei s-au foloşit d.e 
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strungul lui Nagy ibrahâm din Herculian, trpnsportat . la' ~?dvai, î.ntrudt 
strungul de 50 de ţoli al intreprinderii nu era potrivit pentru confecţionarea 
cochiliilor cu diametru! de 60-70 de ţoli. Operaţiunea turnăr.ii a fost exe
~·~tată, sub conducerea maestrului Bartalis Sândor, de germanu{ Eiben, de 
Ko,lâka Ferenc din scaunl,.!l. Ciuc, de .Timcs6k J6nos, ceh de pe ·ta .Brno Şi 
de alţ.ii, cu consimţămîntu,l şe_fului de. proou'ctie al întreprinderii, Bard6tz 
l6szl6 din Băţanii Mari.19 

Bodola Lajos senior, martor ocular şi' ·participant,· relatează · . in felul 
următor procedeul aplicat la turnare: ,;·Mai întîi, tunul era cioplit din lemn 
la dimensiunile sale normale, strunjit pînă devenea · neted; apoi, linia de 
unire între cele două urechi ale tunului era tăiată cu ferăstrăul in două 
jumătă(i de tunuri. In interiorul a două lăzi umplute pînă la refuz cu ·lut 
executam cochilia celor dou6 jumătăţi de tunuri, iar atunci cînd cochiliile 
s-au uscat bine, le asamblam exact şi atît de strins pe cît puteam,. cu copci 
de fier. Inainte însă de asamblare, plasam în mijlocul celor două jumăJăţi 
de tunuri uh cilindru din lemn de stejar bine uns de jur-împrejur cu lut in 
aşa fel, incit, în măsura posibilului, să stea în· aceeaşi direcţie cu axa ICf;)R

gitudinală a ţevii ·de ·tun -şi, corespunzător diametrului calibrului, să repra
zinte orificiul ţevii. După aceasta, masa încinsă· era turnată în cochilia de 
lut. "20 . · 

. . Turnarea ţevii de tun nu însemna însă ter~i;1a~eo operaţiunii. Era ne
cesară o finisare, din două m·otive conexe izvorite din caracterul rudimentar 
a l insta!aţiei tehnice a intreprinderii. Intrucît la Bodvai nu exista o insta
la ţie· de afinare a fierului brut, se putea utiliza pentru turnare numai o 
"m'dsă feroasă" împură, plină de zgură şi grăunţe, provenită din· prima td
pire. De· aoeea, după răcirea ei, ţ~ava devenea ca ciupită de vărsat, pro
dudndu-se pe oo băşici ·atit în exterior, cît şi in partea interioară . la aceasta 
a contribuit în mare măsură sdluţia · tehnologică specială aplicată la tur
na{e, şi anume faptul că ţeava era turnată în poziţie orizontală şi nu ver
tical(]. Asemenea soluţie a fost aplicată de Gâbor Aron şi tovarăşii săi siliţi 
fiind de. împrejurări, întrucît la Bodvai, la acea dată, încă nu exista o tur
nătorle, întreprinderea fiind profilată pe fabricarea de produş,e forjate. ,,Noi 
-~:continuă Bo.dolo Lajos să-şi depene amlntiri.!e - ştiam pr:ea hine că tur
narea se face de obicei în poziţie verticală, căci numai aşa fenta poate 
căpăta,. o consi?tenţă uniformă; dar, pe de o parte din lipsa instalaţiilor ne
cesci-re •. a. schele lor, pîrghiilor şi a unor fundaţi i solide, pe de alta din cauza 
?Cu.rtirnii ,timpului, nici nu ne puteam gînd i la amenajarea unor instalaţii 
care să ·necesite o m1,1ncă a'tît de îndelungată . "21 Proerninenţele, băşiCile 
produs·e . în' .interiorul ţevii erau tăiate, pe dt se puteq,_ c::u ojutorul uno~ dălţi 
înmănuşate în mînere lungi, ia~ suprafata. exterioară era· lăsată n~finisată . 
~; ;· ... ; Sint zbirlite . ca aspect - scrie Orb9n Balâzs despre aceste tunuri ~. 
pentru. c9. cu ocaziq turnări l nu mai -era timp să fie curăţate;. au rămas _pină 
la sfîrŞit· 'in ace<;~ stă - stare, iar poporul, i!Pre a · le deosebi de tunuriJe .de 
::.~ra mă de mai tîrziu, le-a· poreclit broaşte riioase."22 De asemenea, din 
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cauza scurtimii timpului, pentru. stabilirea qimensiunilor ţevii de ţun şi a 
accesoriilor sale, a inelelor direcţionale din faţă şi spate, a afetului, a ca
rului de tractare şi în general a fiecărui a-ccesoriu feros şi lemnos - spre 
a contracara "caracterul rudimentar şi imperfect" al procedeului de fabri
caţie -, s-a utilizat o scară mai mare decît cea prevăzută în instrucţiunile 
regulamentului de inginerie militară Gribeauval, încetăţenit în tehnica mi
litară a vremii. Prin urmare, tractarea şi minuirea lor erau mai greoai~. decit 
ale tunurilor de acelasi calibru fabricate în uzinele de armament. Cu toate 
aceste· inconveniente, 'însă, practica · de pe cîmpul de · bătălie a demonstrat 
cu strălucire utilitatea şi·eficacitatea lor. De fapt, G6bor Â11on, încă înainte 
de a fi montate - pentru aceasta lemnăria fusese furnizată de cei din 
Herculian -, le-a încercat cu .succes pe un poligon improvizat lîngă intre
prinderea din Bodvai.23 Cele două tunuri au fost transportate .. la Sfîntu 
Gheorghe, oraşul luînd asupra-şi toate cheltuieli!e.24 

La Bodvai, sub conducerea lui Kiss J6nos, au mai fost turnate şi mon
tate încă două tunuri de infanterie de cîte 3 livre, ele fiind puse la dis
poziţia artileriei conduse. de G6bor Ăron.25 Evoluţia nefavorabilă .a ·eveni
mentelor militare întrerupe însă continuarea producţiei de tunuri. La 7 ia
nuarie 1849, soldaţii căpitanului imperial de dragoni Heydte au distrus în
treprinderea de la Bodvai. lncă înainte de aceasta, temindu-se de un atac, 
cei din Bodvai au transportat la Sfîntu Gheorghe, în atelierul lui Kiss J6nos, 
cochiliile şi o parte din piesele turnate, iar stocurile şi instalaţiile rămase 
pe l·oc au fost ascunse în pămînt.26 . . 

La iniţiativa C910nelului Gal S6ndor, comandant-şef al trupelor mili
tare secuieşti de la sfîrşitul .lui ianuarie 1849, conducerea autoopărării 
populare ontihabsburgice din Trei Scaune a acordat un rol de seamă între
prinderii de fier Bodvai in lărgirea producţiei de război. Cu ceva mai mult 
de o lună după distrugerea întreprinderii, în ziua de 16 februarie, s-a ho
tărît reconstrucţia sa cit mai grabnică . In acest scop, lui Zakari6s Antal i 
s-a alocat un avans de 2.000 florini ca garanţie pentru producerea şi livra
rea "fierului necesar obuzelor, tunurilor şi montării acestora." Instalarea 
uzinei de tunuri şi obuze Bodvai a fost proiectată într-un interval record de 
numai 7 zile, ea avînd ca destinaţie producerea de tunuri cu more putere 
de foc~ de 12-18 şi chiar 24 livre.27 

ln cadrul întreprinderii reconstruite din Bodvai, nu s-au produs, e 
drept, tunuri, dar pînă in momentul înfrîngerii revoluţiei a. fost turnată o 
mare cantitate de obuze, G6bor Âron participind personal la pregătirea 
l ucrărilor. În afară de aceasta, întreprinderea - la · nivelul capacităţii sale 
de producţie - a mai furnizat şi fier forjat şi turnat, destinat fabricilor de 
tunuri şi obuze din Secuime.2B ·· 

În anii '50,...'60 .ai secolului al XIX-lea, perimetrul minier. al intreprin
deri.i - făcînd parte din zona. Herculian-Bodvai -, cuprindea o .suprafaţă 
de circa 86 867:-101 360 m2• Zăcămi nte!e de limonită şi sferosiderită formau 
un strat gros de doi metri, cu o cantitate de minereu de circa un rni'liori 'rn3, 
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care conţinea în părţile de la Herculian 31,7-37,4 °/o fier, iar în cele de la 
Bodvai 42,7% fier.29 

G9~eta "Kolozsv6ri Ko~lony" menţi_~na Bc:>dvaiul drept "o fabrică re
marcabilă", qvînd o colonie de locuinţe cu peste 100 de locuitori; se scoate 
in reli~f execuţia migăloasif a produselor turnate,·· mai ai~s a vaselor de 
fier, pentru a căror strunjire dispune de un strung speci~l. Ga~eta n:~greţ8 
însă lipsa forţei motri~e cu aburi, atunci cînd, din cauza resurselor redus~ 
de · fortg hidr~uf!că. (de care se plîng~ şi Zak~ri6s Antal), nu se puţ~ci 
qsig~ra o funcţion9re continuă a procesului de producţie.30 Intr-adevăr, in 
d~~rs ~e un an munc.a se efe.ctu9 doar cîte o perioadă scurtă. Astfel, în 
1867 s-a lucrqt doar timp de 16 săptămîni, iar în 1868 12 săptămîni.31 

ln 1857 s-a decis ca întreprinderea s9 fie reconstruită, ridicîndu-se un 
furnal nou şi o turbină acţionată hidraulic, mai economicoasă, în locul roţii 
hidraulice de pînă atunci. "Un mecanic de pripas s-a şi angajat să le con
struiască - se arată într-o relatare a vremii - ... şi atunci, cînd clădirile 
erau deja terminate, două baraje de retenţie şi un canal de aducţie erau 
deja executat~. iar cochiliile necesare turbinei nu numai că erau gata lu
crate, dor stăteau chiar turnate şi nu mai lipsea decît să fie montate, el şi-o 
luat rămas bun de la călciie, cu avans cu tot, de nici urmă de el . . . " 32 

ln deceniul al şaptelea, conducerea întreprinderii din Bodvoi a fost 
preluată de fratel~ mai mic al lui Zakari6s Antal, pe nume Andras. Acesta 
a căutat ca, in măsura posibilităţilor materia)e, să menţină întreprinderea 
in stare de funcţionare. In 1867, utilajul tehnic consta dintr-o cale de trans
port de 227 m în mină şi la suprafaţă, construită din lemn, ·cind maşini de 
extracţie acţionate prin forţă hidraulică, un cuptor zidit din piatră cioplită 
şi căptuşit pe dinăuntru cu lut refractar, de dimensiuni mijlocii, inalt de 24 
pi~oare, un cubilou mic pentru produse turnate şi un ciocan acţiorat hi
draulic pentru produse forjate.33 · După aprecierea contemporanilor, insta
laţia intreprinderii era simplă şi totuşi ea producea fier de calitate destul 
de bună, creind şi populaţiei din jur posibilităţi de lucru.34 

Galeria Anton, după intrarea sa în funcţiune, în 1853, a produs 2 172 · 
chintale (3 878 chintale vieneze) de minereu d~ fier. Can.titat~a a crescut 
în anii următori: în 1854 s-au extras 3 753 chintale de minereu de fier, in 
1855, 2 253 chintale, în 1856, 3136 chinte~le de minereu, fonta brută rezul~ 
tată dind 20, 15 şi respectiv 14% din cantitatea de minereu de fier SUP':JSă 
prqcedeului de topire. Producţia de fonţă turnată s-a ridicat in 1Ş53 la ?39 
chintale, in 1854 le 753 chintale, în 1855 la 347 chintale şi in 1856 la 42~ 
chintale. Faţă de c~le 729 chintal~ în 1853, produţţiq de fontă br~:Jţă şi tur~ 
notă însu ma in 1858, 1 438 ·chintaJe.35 · · · · 

Conform dqtel9r furni~ate de căpitănatul minier, din anul 18,67 pro
duc;:t!o ţotală ni~i~ ant1glq de f9nt~ erp ~e 1 18? chintal~. !=!1 ~~c~pţ!g p 
cîţiva ani, .ea fiind rep<irtizotă tn cantit9ţi destul de unif9rtne. limita ·;nff!;!
riO.oră s-a inregistrat in 1875, c~ea ce s~ expliţ~ prin faptul că , furnol~l s-a 
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dărlmat şi retonstrucţia s-o făcut moi lent. De altfel, datele refe,ritoare la 
pt~ucţre indică fabricarea cu prioritate lo întreprinderea din Bodvcii a 
produ!ielor de fier forjat, înde~.s~bi a uneltelor agricole. Dacă luăm in cC)n
siderâre media anilor 1867-1879, peste două treimi din totahJI pro4ucfiei 
de fontă du fost utiliiote in se'l>pi.JI Cii mintit, . restul vinzindu-se pe piaţă ca 
fontă brută. Produsele turnate erdu constituite în obiecte de uz casnic, cum 
ar fi cazanefe de fiert, sobele de încălzit şi d~ gătit plitele.36 

A1i'l.i! 

1867 
1 !l66 

1869 

1870 
1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

187"7 

1878 

1879 

Producţia de minereu de fier şi foi;tă la Bod•ai într~ 
anii 1867-1879 

Minereu de Fon.t6 Fon~ă Total Nr. săptămîni 

f1er brută turn ata fontă lucrate 
-------- ---------·· 

- in chintale -

3 481 896 251 1 147 16 

4 533 631 245 876 12 

3459 1 012 284 1 296 16 

4 034 852 337 1 189 14 

3 932 740 324 1 064 14 

4 943 769 392 1 161 17 

5884 878 416 , 294 16 

5152 741 171 912 15 

5176 680 iS2 862 6 

2 912 993 340 1 333 22 

5 OQ2 868 501 1 429 27 

7 477 750 654 1 404 r\u avem date 

4 044 744 658 1 402 nu avem date 

Efectivul muncitoresc mediu al intreprinderii socotindu-i numai pe 
angajaţii permanenţi - era de 28 persoane. Cei mai puţini, numai 20, au 
lucrat în 1875, cînd - după cum am menţionat - furnalul şi-a întrerupt 
activitatea, iar cei mai mulţi, 33 la număr, în 1870. ln anul 1878, cînd s-a 
în registrat cantitatea maximă de minereu extras, de 7 477 chintale, numărul 
muncitorilor se ridica la 30, iar în 1877, cînd, cu 1 429 chintale, se ajungea 
la nivelul maxim al producţiei de fontă, lucrau un număr de 29 muncitori . 
Număru! !femeilor muncitoare oscila între 2-5 anual, iar al muncitorilor 
copii între 1-2.37 

Cu toate că în a doua parte a deceniului al optulea al secolului - pe 
baza datelor referitoare la producţie - intreprinderea a atins cota maximă 
în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare, fiind in aparenţă prosperă, rapor
tul pe 1 880 al camerei de comerţ şi industrie din Cluj r-elatează că, "lipsind 
capitalul necesar, întreprinderea de fier din Bodvai a fost nevoită ca la 
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sfîrşitul_ anului să-şi" sist~z~ vt~~<:l activ!tate~:"38 ~e pare. că Zakari~s ~ndr6;s 
utiliza iri finanţarea act1v1tOţ11 mtrepnndem ma1 ales 1mprumutun banfil_Ştl, 
ale· căror sume şi dobînzi, agravate şi de îngustarea posibilităţilor p,.ieţi"i, nu 
le putea plăti. O indicaţie în acest sens o constituie şi licitaţia., hotărîtă de 
tribunalul montanistic şi desfaşurată la 17 iunie 1882, cînd întreprinderea a 
fost cumpărată de comerciantul Sz6va Zakari6s.39 Noul proprietar nu a ştiut 
însă cum să-şi fructifice achiziţia · şi · astfel, la scurtă vreme,. a vînd.ut între-
prinderea. 

Din 1884, Bodvaiul a trecut în posesia proprietar\Jiui_întreprinderii de 
fier Vlăhita Lcmtzky S6ndor.40 In 1885, cu numai 4 mineri," .. a reinceput ex
ploatarea' ~inereului de fier, dar cu o producţie abia simţită. in decurs de 
cinci ani, s-au scos la suprafaţă numai 2 300 chintale de minereu de fier, 
nu cu mult peste jumătate din cantitatea extrasă în 1879, ultimul an de 
activitate de dinaintea si stării. producţiei. Din zăcămintele de minereu de 
-fier "s-ar putea scoate milioane de chintale şi . .. ele sînt destul de îmbel
şugate pentru a aduce chiar profituri, căci dau în medie 45% fier, dar lipsa, 
de bani, deconjunctura, nu permit darea în funcţiune a intreprinderii ·· şi 
aşa lîncezeşte o foarte frumoasă intreprindere în plină Secuime" - se plînge 
L6ntzky căpitănatului minier; adăugînd: ,.dacă guvernul ar acorda atenţie 
acestor factori, foarte mulţi ... ar primi de lucru, posi-bilităţile venind· în 
întregime din România, căci acoio s-ar putea · vinde toată producţia. "41 

Extracţia şi prelucrarea fierului întîmpina în continuare obstaco le In 
materie de valorificare, avînd de înfruntat concurenţa marilor întrepri nderi 
siderurgice, la care se adăugau urmările nefaste a le războiului vamal de
clanşat de monarhia austro-ungară împotriva României. Într-o dare de 
seamă a proprietarului se re;marcă că nu există perspective de punere. în 
funcţiune a· întreprinderii, deoarece "războiul vamal a ruinat cu desăvîr
şire"42 transportul de fabricate turnate în România. 

Procesul de producţie se reia abia în 1890, deci după o întrerupere de 
zece ani, ş i aceasta intr-un cadru foarte modest: dispunind mai întîi de 
12-16 muncitori bărbaţi şi 2-3 muncitori copii, iar în 1893 cu un efectiv 
muncitoresc de 28 oameni.43 Producţia de fontă de 500 chintale în primul 
an a fost urmată de 1 000 chintale în 1891, 400 ch intale în 1892 şi 600 chin
tale in 1893, pe cînd cantitatea de fontă tu rnată a fost, în aceeasi ordine 
anuală, de 100, 200, tot 200 şi 2 400 chintale. Cifrele specificate' demon
strează că nu s-a putut efectua topirea întregii cantităţi de minereu de fier, 
care, în 1890, se ridica la 4 000 chintale, în 1891 la 5 000 chintale, în 1892 
la 4 000 chintale şi în anul 1893 la 11 300 chintale, producţie record. 

În 1895, un nou repaus impus de. împrejurări in terveni !a Bodvai. 
Muncitori i s-au împrăştiat şi în incintă n-a ră mas decît un paznic de noapte. 
In legătură cu aceasta, darea de seamă pe anul 1899 a camerei de comerţ 
şi industrie di n Tîrgu Mureş cuprinde următoa rele, pline de amar, conside
raţii: "lată cum se dezvoltă întreprinderi le industriale in Secuime; Da, astfel, 
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dureros lucru, pe care însă noi îl descriem şi-1 afirmăm, zi de zi, fără vreun 
rezultat ( ... ). în zadar arătăm, fără încetare de un deceniu încoace, că se
cuiul, pierzînd spaţiu, meserie şi pîine, peregrinează prin străinătăţi .. . , deci 
trebuie degrabă să se facă ceva în contra acestui fenomen; toate acestea 
rămîn cuvinte deşarte."44 

în toamna anului 1903, întreprinderea a fost repusă în funcţiune, cei 
3-4 muncitori lucrînd din stocul existent de fontă brută. Furnalul însă în
cepu să producă din nou doar în 1905, fără ca cei în drept să fie preocu
paţi de reconstrucţia sa tehnică, cu toate că, după. aprecieri de specia litate, 
,. prin utilajul·său rudimentar; aminteşte de starea de acum o sută de ani a 
furnalelor noastre."45 S-au utilizatîri rhuncă 14 cărbunari, ·16 mineri, 16 tur
nători, 8 furnalişti, 2 fierari, 16.căruţaşi ·şi 10 zilieri, în total 82 de persoa
ne.46 ·Deja anut ·următor însă, furnalul, învechit şi deteriorat şi · mai rău în 
timpul repausului de nevoie, deveni incapabil de producţi.e. Din cauza pre~ 
ţurilor joase ale fontei brute, Lântzky nu considera rentabile investiţiile de 
capital; de aceea, el continu-ă numai exploatarea mine-reu lui gros de 3 m, 
cu conţinut de fier de 55%, amînînd reconstrucţia pînă într-o perioadă 
conjuncturală mai propiceY care însă nu a mai sosit. 

În cele din urmă, în 1914 statul a achiziţionat întreprinderea din Bod
vai de la succesor.ii lui Lântzky Sandor, dar numai sp-re a completa necesarul 
de minereu de fier al -furnalelor din Hunedoara. Aceasta deoarece din ex
pertiza efectuată ia faţa locului a rezultat că furnaiul nu se putea integra 
decît cu multă greutote în ·ansamblul întreprinderilor siderurgice ale statu
lui, .,nefiind viabil" şi "ajungînd în stare de ruină". În schimb, mina "poate 
da 3 milioane de chintale minereu de fier de buriă calitate - se arată în 
expunerea de motive. Zăcămîntul de minereu continuă mai departe, astfel 
că se vor mai putea obţine noi cantităţi de minereu. Minereul de fier este 
de bună calitate, bogat în conţinut de fier şi iipsit de impurităţi, şi, întrucît 
furnolele din Hunedoara necesită asemenea minereu de fier, este justifi
cată achiziţionarea şi a acestui zăcămînt pentru întreprinderile siderurgice 
aie statului."48 În urma unor tratative, wccesorii care au făcut oferto de 
vînzare primiră 100 000 de coroane pentru întreprinderea lor de la Bodvai, 
d in suma de 1 544 600 coroane aprobată de parla ment spre a se aprovi
ziona cu moterie primă întreprinderiie siderurgice ale statu lu i.49 Odată cu 
acest contract de vînzare-cumpărare, !n Bodvai a ln'cetat activitatea minieră 
şi de prelucrare a fieru lui. 
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