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Az elmúlt években az idegenforgalomban egyre nagyobb 

szerepet kaptak az iparral kapcsolatos emlékek. Hazánk terüle
tén kétszáznál is több olyan épület vagy gyűjtemény illetve 

természetvédelmi terület van, melyeket ipari műemléknek tekint
hetünk.

A műemlékeknek ebbe a csoportjába azok sorolhatók be, 
amelyek hazánk iparának múltjával kapcsolatos jellegzetes, pó
tolhatatlan építmények vagy egyéb alkotások, illetve azok tar
tozékai, gyártmányai, s melyek az ország gazdasági fejlődésének 

tárgyi bizonyítékául szolgálnak és ipartörténeti szempontból ki
emelkedő jelentőséggel birnak.

Ipari műemlékek tehát a természetvédelem alá eső bá
nyák, épületek, műhelyek, a termeléssel kapcsolatos gépek, szer
számok, komplex üzemek és gyártmányok.

A gyártmányok sok esetben határterületet képeznek az 

iparmüvészettel és építészettel.
A jelenleg ismert ipari műemlékek fennmaradásukat sok 

esetben véletlennek, értéküknek, épittetőjüknek, készítőjük sze
mélyének köszönhették. A gyárak esetenként gyűjteményt állítot
tak össze termékeikből, s ezek a gyári muzeum alapját képezték.

A legkedvezőbb helyzetben azok a műemlékek vannak, ahol 
a XX. század második felében is folyt termelés vagy jelenleg is 

az eredeti funkciójuk szerint dolgoznak.
A hatvanas évektől kezdve egyre több iparral kapcso

latos gyűjteményt szerveztek. Például a salgótarjáni, várpalo
tai, ajkai bányászati, várpalotai vegyipari, miskolci kohászati, 
zalaegerszegi olajipari múzeumot. Építészeti értéküknél fogva 

kaptak védelmet olyan épületek, melyek valamely ipari tevékeny
séghez kapcsolódtak, pl. malmok. A természetvédelem előretöré
sével váltak védetté azok a bányák, ahol ma már nem folyik -ter
melés és ahol különleges geológiai értékek vannak.

Ipari tevékenységgel kapcsolatos műemlékeink terüle
tileg a középhegységek és a Kisalföld területén vannak.
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Érthető, hiszen ezek a vidékek jelenleg is hazánk legiparoso- 

dottabb tájai. Az Alföldön és a Dél-Dunántulon csak kisebb 

számban találhatók védett ipari létesitmények.
Hazánk ipari műemlékeit a gazdasági élet ágai sze

rint lehet csoportosítani:
NEHÉZIPAR 

bányászat 
energiatermelés 

kohászat 
fémfeldolgozás 

vegyipar

KÖNNYŰIPAR 

textil - 

üveg - porcelán 

élelmiszeripar

Időrendi sorrendben a műemlékeket az ipari tevékeny
ség nagy korszakai szerint is lehet rendezni.

A naturális gazdálkodást а XIV. század során a céhes 

keretek között folyó termelés váltotta fel. А XIX. század má
sodik felében indult meg a gépi nagyipar kibontakozása.

А X - XIV. század ipari tevékenységének emlékei a 

bányászat, a fémművesség területéről kerülnek ki. A többi ipar
ágat csak néhány lelet képviseli.

Bányászat: ság-hegyi bazalt bányászat
fertőrákosi mészkő "
tatai " ”
rudabányai színesfém és vasbányászat 
vasas! 
upponyi 
szarvaskői

Fémművesség: Hernád - Sajó-völgye
Alpokalja 

Veszprém 

Vasas
különféle használati eszközök

Üveg-porcelán ipar: a régészeti feltárások során, edények, üveg
cserepek, kerámia tárgyak kerültek elő.

vaskohászat
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Élelmiszeripar: ma is meglévő malmok épületének egyes rész
letei utalnak a középkorra.

A korszak iparát korántsem tükrözi a felsorolás, 
csak azokat tartalmazza, melyeknek tárgyi emlékei vannak.
Az okleveles adatok szerint Magyarországon ebben az időszak
ban sokkal több iparág létezett és virágzott.

A XIV - XIX. század első feléig terjedő időszakban 

már szinte minden ma is meglévő iparág képviselteti magát 
tárgyi emlékekkel.

Számszerűleg a bányászat és a fémművesség a legje
lentősebb. A tárgyalt időszak vége felé az élelmiszer-, pa- 

pir-, vegy-, üveg- és porcelánipar előretörésével a műemlékek 

száma megnőtt.
Bányászat: Nagybörzsöny szinesfém kohászata

Telkibánya 

Szókolya 

Szarvaskő 

Dédestapolcsány 

Nekezsény 

Uppony 

Vasas 

Rudabánya 

Ság-hegy 

Fertőrákos 

Piszke 

Süttő 

Tata
Sárospatak 

Brennbergbánya 

Salgótarján 

Kösd

szinesfém és vasbányászat

kőfejtése

szénbányászata
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Fémművesség: Miskolc 

Szokolya 

Hegyesd 

Kislőd 

Vasas
Szalajka-völgye 

Buda 

malmok 

cukorgyártás 

Valero gyár
Pesti posztómanufaktura 

selyemgombolyitó 

kékfestők 

malmok
Zempléni-hegység 

Bükk 

Mátra 

Buda 

Tata 

Pápa 

Pécs 

Herend
Szalajka-völgye 

Várpalota
A XIX. század második felétől kezdve a műemlékek száma 

ugrásszerűen nő. Ez nemcsak az eltelt idő rövidségével magya
rázható, hanem a magyar ipar fokozatos kibontakozásával is.
Uj energiahordozók, uj iparágak jelennek meg. Az ebből a kor
ból származó műemlékeink közül nem is egy ma is működik, illet
ve működőképes.

Élelmiszeripar:

Textilipar :

Papiripar : 
Üveg-porcelán :

Vegyipar :
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Bányászat: Szentgál
Ajka
Várpalota szénbányászata 

Zalaegerszeg olajbányászata 

Gánt 
Nyirád
Iszkaszentgyörgy bauxitbányászata

Energiát érméié s: 
Fémművesség:

Ikervár
Ganz-gyár
Szentgothárd Kaszagyár 
malmokÉlelmiszeripar:

Textilipar: Goldberger Pamutnyomógyár 
Spitzer
Jacquard Szövőgyár

Üveg- porcelánipar: Herend
Pécs
Parádsasvár
Középhuta

Az ipari tevékenység helyi folyamatossága figyelhető 

meg a bányászatban, kohászatban, üveg- porcelániparban és az 

élelmiszeriparban, valamint a textiliparban.
Ugyanakkor vannak olyan települések is, ahol a tör

ténelem során országos jelentőségű virágzó ipar volt, s jelen
leg semmilyen ilyen jellegű tevékenység nincs.

Egy-egy terület ipari struktúrájának kialakulását 
számos tényező befolyásolja. A helyi és helyzeti energiák ér
tékelése a termelés technikai fejlettségének függvénye. A tár
gyalt ipari műemlékek telepitő tényezőinek, termelésének, mű
szaki felszereltségének vizsgálata révén érdekes képet kapha
tunk Magyarország iparának fejlődéséről.



- 6 -

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI ÉLETÉNEK 

RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A hazai ipari tevékenységet három nagy szakaszra
lehet osztani:

I. a háziipar kora, mely 13o7-tel zárul, az el
ső magyar céhlevél évével.

II. a céhesipar szakasza 1848-cal a céhek jogilag 

történő felszámolásával, illetve 1871-gyel az I. ipartörvény 

elfogadásával zárul.
III. a hazai gépi nagyipar előretörésének időszaka.

I. A háziipar kora

A korai feudalizmus korában az ipar és mezőgazdaság 

még szoros egységet képezett. A mezőgazdasági termékek feldol
gozása, az iparcikkek előállitása a háziipar keretein belül 
folyt. A szükségletek kielégítésének ez a feldolgozási forma 

még megfelelt.
A XIII-XIV. század során megjelent a termékfelesleg 

a mezőgazdaságban. Kibontakozásnak indult az árutermelés. A 

folyamat lehetővé tette, hogy az iparral foglalkozó jobbágyok 

felhagyjanak a mezőgazdasággal.
Az azonos iparral foglalkozók gyakran a településen 

belül is elkülönültek vagy önálló telepet alkottak, esetleg 

távolabbi erdőkbe húzódtak. Földesúri terheiket iparcikkekkel 
rótták le. Az iparosodás kezdeteire utalnak Kálmán király tör
vényei. A házilag készitett iparcikkek értékesitését, vámját 
szabályozták.

Az iparüzők egyik rétegét az önálló iparosok alkot
ták. A másik részét az úgynevezett hospesek képezték. Királya
ink, elsősorban III. Béla, II. Endre, IV. Béla, az Anjou ural
kodók és Zsigmond, kiváltságok adományozásával támogatták a 

külföldiek, elsősorban az iparosok, bányászok betelepülését.
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А XIII. században érkeztek a Bodva-völgyébe a sajátos német 
nyelvet beszélő kovácsok, akik egészen az újkorig kétszáznál 
is több vizikerékkel meghajtott kalapácsmalmot építettek a 

hegyi patakokon* Bucakemencéik maradványai ma múzeumokban 

láthatók.
А XII. században jelentek meg a vándoriparosok, 

akik vándorolva dolgoztak, áruikat nagyobb vásáros helyeken 

értékesítették.
Az ipari tevékenység mellett a bányászat is fokoza

tosain alakult ki. Ezen belül is a só- és ércbányászat volt je
lentős.

Károly Róbert uralkodása alatt a bányák fellendíté
sére több intézkedés született. A király itáliai, német, cseh 

bányászokat és pénzverőket telepitett le. Az 1327-28-ban ki
adott rendelkezés értelmében a királyi bányajövedelmek 1/3-át 
átengedte a földesurnak, akinek a birtokán a bánya volt. Az 

intézkedés eredményeként a tulajdonosok szorgalmazták a bányá
szatot és az érckutatást. Rudabányán, Nagybörzsönyben, Telki
bányán ezekben az években kezdődött a bányászat. A termelés 

mértékét jellemzi, hogy 1491-ig Magyarország adta az európai 
nemesfém termelés 1/3-át.

Károly Róbert uralkodása alatt bontakozik ki a keres
kedelem is. Azt támogatta a király által kiadott aranyforint és 

ezüst váltópénz is. A közvetlen termékcserét és a veretlen fém
mel való fizetést felváltotta a pénz.

Az önálló iparosréteggel rendelkező városok а XIII. 

században kezdtek kialakulni, azokból a királyi földesúri, egy
házi, megyei központokból, melyek egy-egy terület árucsere for
galmát lebonyolították. A vásáros helyeken az iparosok teleped
tek le, mezőgazdasági terményigényüket a piacon szereztek be.
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A városok fejlődésének üteme függött attól, kinek a 

fennhatósága alá tartoztak. A királyi városok kiváltságai 
gyobb mérvűek voltak, mint a földesúri hatalom alá tartozóké. 
Az előbbiek közül előnyösebb helyzetben voltak a külkereske
delmi utak mentén elhelyezkedők.

na

il. A céhesipar kora

A XII. század végén a városok lakosságának kb. го- 

25 %-в. volt kézműves. A függetlenné vált iparosok létrehozták 

Ny-Európai mintára érdekvédelmi szerveiket, a céheket. A kö
zépkor elején a céhek pozitiv szerepet játszottak. Védelmet 
nyújtottak az iparüzóknek a kontárokkal szemben. Elősegítet
ték a termékek legjobb körülmények közötti értékesítését. Sza
bályozták a munkaviszonyt, megszabták a munka minőségét, árát, 
meghatározták a piacokat, vagyis a céhtagok hegemóniáját biz
tosították a piacon. Limitálták a munkaidőt, a béreket. Biz
tosították a legények szakmai fejlődését a kötelező vándorévek 

letöltésével. A céhbe csak valóban értő iparost vettek fel, a 

szakmai ismereteket mesterremek készítésével kellett igazolni*
Az első ismert magyar céhlevél 13o7-ből származik, a 

kassai szűcsök kapták a város fóbirájától. A következő 1367-ből 
származik, a kolozsvári szűcsök kapták.

Nagy Lajos 1367-es céhszabályzata már 2o céhkereten 

belül működő mesterséget emlit. Pl. 1379-ben Sopronban 32 iparág 

létezett, 6o év múlva számuk 52-re emelkedett.
А XIV. században általános gazdasági fellendülés akti

vizálta a külkereskedelmet. Hazánk iparának fejlettségét jelle
mezte, hogy a kivitel főként ipari félhésztermékekből, ércekből, 
mezőgazdasági termékekből, borból, búzából, állatból adódott a 

behozatal pedig zömmel iparcikk volt.
A belső kereskedelem csak egy század múlva indult meg nagyobb a- 

rányban.
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A -XVI. századra a kisebb városokban és mezővárosok
ban is elterjedt a céhesipar. Pl. 1518-ban Szilben 59 jobbágy 
élt, közülük 17 iparos volt.

A török hóditás és az amerikai nemesére beáramlása 

a pénz vásárlóerejének csökkenéséhez vezetett, az iparcikkek 

ára a mezőgazdasági termékeké fölé emelkedett.
A bányászat s a bányavárosok fejlődését is sok té

nyező akadályozta. A megfelelő tőke hiányában a bányákat nem 

tudták korszerüsiteni. A nemesfémbányászat költségei egyre 

nőttek. A bányák munkaerőhiánnyal küzdöttek, az erdőket csak 

magas használati dijjal adták bérbe. Az uj bányák megnyitását 
a földesurak megakadályozták.

A török pusztítása miatt az ország jelentős része 

elnéptelenedett. A korábban virágzó városok lakói közül sokan 

a Felvidék, illetve a királyi Magyarország településeibe mene
kültek. Pl. Szilben 1584-ben 83 lakott porta volt, l6o8-ra már 
csak 17•

A majorsági gazdálkodás a XVI. században indult meg.
A jobbágytelkek jobbik részét a földesur saját használatára 

visszavette. A maradék földeken gazdálkodó jobbágyok egy része 

felhagyott a rossz minőségű, gyengén termő területek művelésé
vel és áttért az iparcikkek, fa- agyagáru, vászon, posztó, üveg, 
hamuzsir, szappan, mész stb. gyártására. A robotot pénzzel, i- 

parcikkekkel váltották meg.
Az alapvető közszükségleti cikkeket gyártó iparosok 

csak a közvetlen környék igényeit tudták kielégiteni. A textil
ipar csak durvább termékeket tudott előállitani, a fémművesség 

nem volt képes versenyezni a jobb és olcsóbb külföldi árukkal.
A hazai nyersanyag feldolgozásához hiányzott a megfe

lelő anyagi fedezet, a kellő számú szakmunkás. Az ipar fejlő
désének gátjává váltak a céhek, annak ellenére, hogy a korábban 

oly szigorú kötöttségek fellazultak, a céhszabályok elvesztett 
ték jelentőségüket. A vándorévek letöltése, a mesterremek ké
szítése sem volt kötelező.
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A Kézmüvesipar termékei főleg a majorokból és a fal
vakból, mezővárosokból kerültek ki.

A nagyobb majorok tulajdonosai iparosokat telepítet
tek le, kohókat, hámorokat, szappanfőző, fazekas, hamuszirfőző 

műhelyeket, üveghutákat, malmokat alapítottak. A kezdetleges 

műhelyekben 10-12 jobbágy dolgozott.
A felvidéki szines- és nemesfém, valamint vasbányák 

a XVII. század végére kincstári kezelésbe kerültek. A kamara a 

termelés korszerüsitésével, technikai színvonalának emelésével 
helyezte üzembe a korábban kimerült, leromlott bányákat.

A vasbányák érceit a hazai ipar dolgozta fel, s a 

belföldi piacon értékesítette. A kohászat nagyon kezdetleges 

szinten állt. A városi polgárság, gazdag paraszti és nemesi 
vállalkozók kezében sok kis kohó és hámor működött. Technoló
giai színvonaluk azonban alacsonyait.

Az 1600-as évek során iparunk színvonala elmaradt 
Ny-Európától. Ezt tükrözi kereskedelmünk is. A legfőbb kivi
teli cikkeink mezőgazdasági termékek, szarvasmarha, bőr, méz, 
viasz, bor, gyapjú, kása, szalonna és elenyésző mennyiségű i- 

pari termék, szőrdaróc, szappan, hamuzsir, anyagáru. Behozata
lunk inkább iparcikk, posztó, lenszövet, vasáru, szerszámok, 
gyarmati termékek.

A török kiűzése után Magyarország lakosságának terü
leti megoszlása igen egyenlőtlen volt. A hódoltsági területen 

élt az össznépesség /3-4 millió fő/ 1/5-e. Az egyenlőtlenség 

felszámolására megindult a betelepítés. Németeket, vallonokat, 
szerbeket, rácokat hivtak az országba. Az újonnan érkezők kö
zött sok iparos volt. Megindult a belső vándorlás is. 171o-ben 

Mosonban a gombkötők, 1728-ban az asztalosok, molnárok, laka
tosok, puskamüvesek, üvegesek 1766-ban a timárok, késesek, ko
vácsok, szappanfőzők alakítottak uj céheket. A céhek tagjai kö
zött sok külföldi volt.
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Magyarországon ezekben az években még hiányoztak a 

manufaktúrák, pedig Nyugat-Európában már számos iparágban meg
jelentek« A céhek korlátái között az ipar nem fejlődhetett 

gasabb szintre. A termelőerők fejlődése igényelte a magasabb 

szervezettségi fokot.
Az 1715-ös országgyűlésen a gazdasági fellendülést 

célzó javaslatok hangzottak el:
- meg kell gyorsítani a pénz belső cirkulációját,
- meg kell szüntetni az ipari nyersanyagok, első

sorban a gyapjú kivitelét,
- posztó és bőrgyárak felállításával biztosítani 

kell a hazai feldolgozást,
- külföldi iparosok betelepítésével kell megszün

tetni az égető szakemberhiányt,
- a belső piac forgalmának növelésére a hadsereg 

igényeit hazai forrásokból kell megoldani, ha a 

termékeket olcsóbban lehet beszerezni a külföl
dinél.

ma-

Az 1725-ös helytartótanácsi rendelet felszólította a megyéket, 
adjanak jelentést az ipar állapotáról, a fejlődés lehetősége
iről, tekintettel a feldolgozható nyersanyagokra, szükségletek
re, s tegyenek javaslatot: hol, milyen manufaktúrát lehetne fel
állítani. A jelentésből, bár korántsem volt teljes, kiderülnek a 

magyar ipar fejlődésének akadályai. Kevés az iparos, nincs fo
gyasztópiac, kivéve a hadsereget, az iparcikkek iránti igényeket 
a céhes kereteken belül is ki lehet elégíteni.

A kor legerősebben fejlődő iparága a bányászat. Az ak
nák fokozatos mélyülésével, a termelés növekedésével megnőttek 

a szállítás, szellőzés, vizmentesités műszaki feladatai, de a 

rendelkezésre álló anyagi erő kevés.
Magyarország gazdasági életében az 174o-es években 

változás következett be.
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Az 1741-48 között lezajló osztrák örökösödési háború végén a 

Birodalomnak a legiparosodottabb területéről, Sziléziáról, le 

kellett.mondania. Az 177o-es évekig úgy tűnt, Magyarország fog
ja pótolni a veszteséget* A birodalmi iparpolitika ebben az i— 

dobén a hazai ipar fejlődését támogatta* Az országnak másik 

fontos szerepe a birodalmi ipar ellátása nyersanyaggal, fél
késztermékkel, élelmiszerrel, valamint piacként értékesitési 
lehetőséget adni az ipar számára.

A magyar ipar azonban hamarosan erős konkurrenciát 
jelentett az osztrák és az örököstartományok iparának. 1754- 
től már érezhető a birodalom iparpolitikájának változása, a 

magyar ipar fejlődését visszafogó intézkedések születtek. A 

legelső volt a vámhatárok felállítását elrendelő törvény. Az 

osztrák ipar által igényelt nyersanyagok, bőr, gypju, rongy, 
hamuzsir, kiviteli vámját az érték 2 %-ában állapították meg.
A versenyképes termékekét pedig 3-5 9&-ban, s erre még az örö
kös tartomány ok külön vámot vetettek ki. Behozatalnál az oszt
rák árukra illetve az ott vásárolt külföldi termékekre 5 % - 

nál kisebb, a határokon túlról hozott iparcikkekre 5-2o #-os 

vámot és úgynevezett tranzit vámot róttak ki. Az intézkedé
sek a birodalmi ipar hegemon helyzetének biztosítását szol
gálták Magyarországon.

Az 177o-es évektől kezdve minden támogatást megvon
tak a magyar ipartól. A legjelentősebbnek Ítélhető iparág ek
kor a textilipar volt. Ágazatai közül csak azok fejlődhettek, 
melyek nem sértették a birodalom iparát. A kender feldolgo^- 

zásra a birodalmi ipar nem volt berendezkedve. Selyemfonás és 

selyemgombolyitás látta el félkésztermékkel a határokon túli 
ipart. Csak hazai igényeket elégített ki az abaposztó készí
tés.
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A háborús készülődés a század vége felé az iparoso
dás meggyorsitását kivánta. A céhesipart, mint a fejlődés gát- 

ját, egyre több támadás éri* Mária Terézia s II. József rende
letéi alaposan megnyirbálták a céhek jogait és önkormányzatát. 
II. József rendeletileg megszüntette a céheket és kimondta az 

iparszabadságot. Ezt az intézkedését halálos ágyán visszavon
ta. I. Ferenc 1792-ben kiadott rendeleté megkönnyítette a ma
gyarországi iparvállalatok alapítását. Az intézkedés nagy rést 
ütött a céhrendszeren.

Az 1771-74-ben, 1784-ben elkészített iparstatisztika 

szerint a legtöbb ipari vállalkozás lo főnél kevesebb munkás
sal dolgozott. Az árutermelés közép- és nagybirtokon egyaránt 
folyt.

Az 179o-es években a korábbi vámrendelkezéseket meg
szigorították. A magyar ipar termékeinek bevitelét a Biroda
lomba illetve külföldi értékesítését szinte lehetetlenné tet
ték. Az 18oo-as ivekben a kiviteli vámot 6o j6-ra, a birodalom 

határain oelül pedig 3o %-ra emelték. A magyar ipart, kereske
delmet igen érzékenyen érintették az intézkedések.

A mosoni posztógyár, mely méreteit és teljesitményét 
illetőleg jelentős volt, hiszen loo-15o szövőszéken a környék 

gyapjúját dolgozta fel kb. l6o posztó- és gyapjuszövő. Télen 

a környéken kb. Зооо-en fontak gyapjúionalat a manufaktúrák. 
Évente 7ooo vég rása posztót, 5oo vég gyapjurását, 12oo vég 

félrását, félkasztort, flanellt, lennel kevert egyéb árut ter
melt. 1796-ban a vámpolitika máatt megszűnt.

1790-1825 között megteremtődött a tőkés ipari fejlő
dés feltételei közül az egyik, a kereskedelmi tőke felhalmozó
dása. Számottevővé vált a belső vásárlőerő is. A kereskedelmi 
tőke fokozatosan behatolt az ipar területére. Kezdetben csupán 

az árut vásárolta fel, később a nyersanyagot adta ki feldolgo
zásra, végül a termelőeszközöket es az üzem épületet is bizto
sította. Ezzel megjelentek hazánkban az első tőkés vállalkozá
sok.
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A folyamatot jól ilusztrálják a következők: 1813-ban 

31 tatai csapómester saját gyapjúból készített pokrócot a maj- 

ki manufaktúrának, egy év múlva 35 mester és 112 segéd a ka
pott gyapjút dolgozta fel, 1815-ben 91 csapó 57o-ed magával még . 
a saját házában, 51 pedig 121-ed magával bérelt házban dolgo
zott .

A fejlődés másik lehetősége volt, hogy a manufaktú
rákból kiváló mester alapit üzemet. 1768-ban a korábban csőd
bejutott tatai fajanszmanufakturát élesztik újjá a holicsi 
gyárból érkező mesterek.

A harmadik lehetőség olyan iparágakban volt, ahol 
már a kialakulás pillanatában a céhesipar lehetőségeit meg
haladó beruházásokra volt szükség. Az iparágnak nem volt céh
szervezete. fiz a folyamat hazánkban a selyemiparban kisérhető 

figyelemmel.
A kialakuló manufaktúrák legégetőbb problémája a 

szakemberek hiánya. A céhlegények, elszegényedett mesterek, 
kontárok alkalmazása nem bizonyult megfelelő megoldásnak. A 

földesúri alapitásu üzemekben felhasználták a jobbágyok ro
botmunkáját is fa, wasérc, nyersvas, kő, agyag, késztermék 

fuvarozására.
A külföldi szakemberek betelepitése nagy arányokat 

öltött. A borostyánkői vegyi üzemben 9o munkás közül csak 15
volt magyar.

A kézművesek számának alakulása növekvő tendenciát
mutat: 7785 fő 

88422 fő 

94553 fő 

117156 fő

172o
1815
1826
1839

Az adatok a céhes kereteken belül és kivül dolgozókat is tar
talmazzák. A számszerű növekedés szembetűnő. Magyarázható a
háborús konjukturával.

Vii§ SZZtiili
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Ugyanis egyre többen fektették pénzüket ipari vállalkozásba. 
Ugrásszerű a porcelán, szesz-, cukorgyártás-, finomtextili- 

ákat elóállitó üzemek növekedése.
A napóleoni háborúk ösztönzőleg hatottak a vas

gyártásra. Az árak gyors emelkedése csábitólag hatott a vál- 

lakozókra. Az infláció csúcsán 1 bécsi q vas 25o-3oo forint
ba került.

A magánkézben lévő vashámorokat és kohókat a fő
úri és birtokos '.nemesi uradalmakban alapították. A tulajdo
nos vagy bérlője üzemeltette. A bérleti rendszer az üveg- és 

porcelániparban is megjelent.
Az uradalmi vállalkozások elsődleges célja a helyi 

adottságok kihasználása, illetve a bérleti szerződés révén a 

birtok jövedelmének növelése. A konjukturát kihasználni igyek
vő manufaktúrák közül a legtöbb tőkehiánnyal küzdve csődbe ju
tott.

Az olcsó nyersanyag, élelmiszer vonzotta a tarto
mánybeli tőkét. Számosán próbálkoztak Magyarországon üzemek 
alapításával. Kezdetben leányvállalatokat létesítettek, ahol 
félkésztermékeket állítottak elő, vagy részműveleteket végez
tek. Erre azért kerülhetett sor, mert a vámrendelkezések le
hetővé tették a szükséges nyersanyag vámmentes behozatalát

és a félkésztermék kivitelét. A termelési költségek igy ala
csonyabbak voltak. A fejlődés következő állomása a gyár át
telepítése. Az első jelentős üzem az Óbudai Hajógyár volt.

A kibontakozó gyáripart a magyar céhrendszer erő
sen akadályozta. Mig a tartományokban a vállalkozóknak nem 

kellett szakképzettséget igazolni, addig Magyarországon ez 

szükséges volt, különösen olyan iparágban, ahol céhszervezet 
működött. A tanulók képzését, és a segédek alkalmazását is 

akadályozták a céhek.
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1825-ig a tartományi tőke beáramlása számottevő volt.
A folyamat a következő években meggyorsult. 184o-ig 3o tartó - 

mánybeli vállalat alapitott lerakatot, ebből 2o textiliával fog
lalkozott. A pesti nagy árviz lehetőséget adott az építőiparnak 

is.
Az iparosodás legnagyobb akadálya a tőkehiány volt. 

1825-től .kezdve indult meg a banlcalapitások kora. A tőkehiány 

miatt igazán nagy vállalkozás nem született.
, A kereskedelmi tőke a fogyasztási javakat, elsősorban 

élvezeti cikkekek gyártásába, illetve ipari segédanyagokat, me
zőgazdasági termékeket,/szesz, cukor, malom, olaj/ feldolgozó 

iparágakba kapcsolódott be.
A cukoripar nagyüzemüvé válása miatt megnőtt a cukor

répa termelés. A feldolgozás főleg az uradalmakban történt. A 

gépesitési törekvések, a gőzgépek és gőzzel működő berendezések 

ebben az iparágban terjedtek el a leggyorsabban és legnagyobbc 

méretben. Később fokozatosan általánossá váltak a többi élelmi- 

szeripari ágazatban is. Ezek voltak az első lépések a gépi nagy
ipar felé.

A mezőgazdaság fejlődése, a nagybirtokon meginduló ka- 

pitalizálodás szükségletei a mezőgazdasági eszközöket, szerszá
mokat gyártó gépgyárak felállítására ösztönöztek.

A magyar ipart továbbra is az elmaradott technológia, 
a magas önköltség, a gyenge minőség, a helyi igények kielégíté
sére való törekvés jellemezte. A helyi lehetőségek kihasználd - 

sára törekedtek. Nehezítette a helyzetet a bérleti szerződések 

rendszere is, mely nem ösztönözte a bérlőt a fejlesztésre.
Változás csak a vasgyártásban következett be, ahol a 

fokozott értékesitési lehetőségek növelték a termelést. A tu - 

lajdonosok azonban az erdők maximális kihasználására töreked - 

tek továbbra is.
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Az 184o-es években a gazdasági élet akadályai voltak:

- pénzügyi és kereskedelmi függés a Habsburg biroda
lomtól

- a fennálló vámrendelkezések
- hitelélet hiányosságai
- a belső piac lassú fejlődése
- a közlekedés hiányosságai
- feudális maradványok, nemesi adó- és vámmentesség, 

ősiség, nem nemesi származásúak birtokszerzésének 

hiánya
- a céhrendszer
- a szakmunkások hiánya
- a szükséges tőke hiánya

Az ipar helyzetét mutatják a kereskedelem adatai is. 

Kivtelünk zöme mezőgazdasági alapanyag és élelmiszer, behoza
talunk főleg iparcikk. A külkereskedelem a korábbi évekhez ké
pest nagyobb mennyiségű. A belső piac csak lassan növekszik, 
az igények lassan emelkednek.

A kereskedelem alakulása ösztönzőleg hatott a közle
kedésre és az iparra. Az első közlekedési vállalatok külföldi 
tőkével indultak meg. A vasutépitkezések, a folyami gőzhajó - 

zás osztrák tőkivel bontakozott ki.
A folyamat eredményeként 1846-ban az iparral foglal

kozott a lakosság 5 %-a, kb. 23oooo fő, kereskedelemben dolgo
zók száma megkétszereződött. Az összbirodalom tartományai 
között Magyarország a termelést tekintve - 6ol72oo frt - a 13. 
helyen, az egy főre eső termelési értéket nézve - 5 frt/fő - 

a lo. helyen állt.
Hazánkban ezekben az években 548 üzeqi működött.
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A legkiemelkedőbbek a következő iparágak:

kő-, föld-, agyagáru 

vashámor
más érc és ércáru 

pamutáru
len-kender-selyemáru 

posztó és gyapjúszövet 
vegyipar
cukoripar /hazai alapanyagból/ 
gép-, műszeripar

24
144

42
1

27
5

94
11
16

A magyar ipar fejlettségét a gőzgépek elterjedésével mérve: 
1831-39 között csak elvétve akadt
1840-48 között a vas-, malom- és cukoriparban kb. looo LE 

teljesitményü gőzgép található.

Összehasonlításul:
Birodalom Magyarország

183o-ban 15 db gőzgép 238 LE 1 db 8 LE a birodalmi meny- 
nyiség 3 %-a.

4,7 *-a 

12,4 *-a
184o-ben 122 db 

1849-ben 533 db
1741 LE 9 db 82 LE 

7749 LE 61 db 967 LE

Az ipar általános állapotát a szénfogyasztás elter
jedése is jellemzi. Ezekben az években Magyarországon csak 6 

üzem használ szenet. A széntermelést tekintve a tartományok 

között az 5. helyen álltunk, & 800000 q-val. 1841-ben 7
kőszénbányaválla lat volt, ebből kettőben folyt nagyobb meny- 
nyiségü kitermelés: Brennbergbányán kb. 25oooo bécsi q, és a 

Pécsi Magánbányatársaság bányáiban kb. 8З000 bécsi q.
A szakemberek hiánya továbbra is nagy gondot oko

zott. A földesúri vállalkozásokban a robotmunka volt az el
sődleges.



- 19 -

Az ipari tőke legfőbb forrása a kereskedelem, azzal 
a különbséggel, hogy már nem uj üzemeket alapítottak, hanem a 

már meglévőkbe fektették be. A Hengermalom például engedély- 

lyel alkatrészek gyártását kezdte meg, a saját szükséglet mel
lett piacra is termelt.

A gépesítés megindult a papíriparban is. Mig 179o- 
ben csak 3 folyóirat jelent meg, 184o-ben már 37. A megnöve
kedett szükségletet 3 nagyobb és 4o kisebb kézi papírgyár lát
ta el. Az alapanyagok hiánya nehezítette a termelést.

A malomiparban az amerikai szárazörlési eljárás el
terjedése megnövelte a tárolási időt és a szállítási távolsá
got. A gabona helyett lisztet lehetett a piacra vinni, ami 
sokkal kifizetődőbb volt.

A textilipar helyzete a legválságosabb. Bár Magyar- 

ország Európa legjelentősebb gyapjutermelője, a feldolgozói
part mégsem tudja kifejleszteni. Az ország legnagyobb posztó- 

manufakturája, a gácsi sem dolgozott fel évi looo bécsi q-nál 
többet. Összehasonlításként:

örökös tartományokMagyarország

260000 

60 millió
gypju /q/
érték /Ft/

7oooo 

5 millió

A gyapjú mennyiségének 1/4-t, a termelési érték 

1/12-t jelenti a hazai termelés.
A pamutszövés és fonás terén az aránytalanság még

szembetűnőbb.
Birodalom 

6111 db 

1356180 db

Magyarország 

1 db 

1440 db
fonógép
orsó

A hazai ipart teljes egészében az osztrák piac lát
ta el nyersanyaggal s a szükségletnek csak l/loo részét tudta 

kielégíteni.

1\\
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A textilipar helyzetén a Védegylet fellépése is csak 

részlegesen javitott. Az 184o-es években Pest-Budán lo, vidé
ken 4 uj üzemet alapitottak.

A vegyészeti ipar, szükebb értelemben a festék es a 

vegyicikkek gyártása, az ipar fejlődésének eredményeként len
dült fel.

A termelőeszközöket gyártó ágazatok, öntödék, gép - 

gyárak is csak a XXX. század közepére váltak számottevőbbe.
Az 184o-es évekre egyre több céhes iparos műhelye 

nőtte ki a céh kereteit. A mester még a szervezet tagja, de 

üzeme méreteit, technológiáját tekintve meghaladta azt.
A nagybirtokosok mezőgazdasági termékeket feldolgo

zó és vasipari üzemeket létesitettek. A majorságokban működő 

vállalkozások közül még mindig a cukorgyártás a legkiemelke
dőbb. A magyar cukoriparnak nagy lendületet adott a tagositá- 

si törvény és az ugarföldek l/lo mentessége.
A cukoripar alakulását jellemzik az adatok is:

1841.184o.1839.
répa vetés tér. 

/kát. h./ 

termés /bécsi q/ 
finomcukor /bécsi

67762o534
188293 2186oo 236920

q/ 9410 lo93o 11846

Az 1836. évi XXV. te. 12 vasútvonal épitését rendel
te el. A vasút mellett a legnagyobb fogyasztó az I. Magyar Gőz
hajózási Társaság és a pesti Hengermalom. A szükségletek a vas
feldolgozás növekedését eredményezték. A magyar nyersvasterme - 
lés és feldolgozás 1841-ben birodalmi szinten nem volt jelentős.

A hazai üzemek
nyers-, friss-, tört-,durva- és nyújtott vasat, vagyis félkész - 

termékeket és nyersanyagokat állítottak elő. 
rodalmi piacokon értékesítették.

A szükségletnek csupán 1/3—át tudta kielégíteni.

A termelt árut a bi-
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1841. 1846.
nyers- törtvas 

öntöttvas 

durva- friss 

nyujtottvas
nyers- és nyujtottacól

6o934 bécsi q 169459 bécsi q
6ol _ tt _ 481 _ и _

2996o 48461_ t» _ _ и _

llo - " - 73o — " —

A vasipar jellemzői:

- feudális üzemvitel
- fő telepitőtényező az erdő
- gyenge érceket használtak, s igy rossz minőségű vasat álli- 

tottak elő
- néhány tőkeerős vállalkozás már uj eljárásokat és korszerű 

felszereléseket használt

A kiviteli vámok szabályozása lehetővé tette a nyers
vas ki- és a kovácsoltvas behozatalát, a gyér belső piac, rossz 

közlekedés miatt inkább a külföldi értékesitést vállalták a tu
lajdonosok.

A magyarországi szenet szinte teljes egészében külföld
re szállították. Akitermelés terén jelentős az idegen tőke ér
dekeltsége. A bányákat zömmel bérleti vagy szerződéses viszony 

alapján, illetve tulajdonosként birtokolják a birodalmi tőkések. 
Például Misbach Alajos, osztrák gyáros, kőszénszükségletének ki
elégítésére 184o-től bérelte a brennbergi bányavidéket. 1846- 
tól szerződéses viszonyban állt az esztergomi Káptalannal a kör
nyékén lévő szénbányák kihasználására, s ebben az évben a tokodi 
szénbányák tulajdonosa is volt.

1848-ban a magyar ipar egyes ágainak $-os részesedése 

jellemzi gazdasági helyzetünket, a termelésből.
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Bányászat
Vas-fémipar
gépgyártás
villamosenergia termelés
épit őanyagipar
faipar
bőripar
textilipar
ruházati ipar
papiripar
vegyipar
nyomdaipar

6,7 % 

12,6 % 

9,o %
2.4 %
3.5 %
6.6 % 

2,1 %
3.6 % 

1,4 % 

1,1 %
5.7 % 

1,2 %

loo,o %

III. A gépi nagyipar kibontakozásának kora

Az 1848-as forradalom eltörölte a feudális kivált
ságokat és jogilag megszüntette a gyáripar fejlődésének aka
dályát a céheket. A magyar gazdasági élet azonban csak az 

186o-as évektől kezdve indult újból fejlődésnek, A hitelélet 

csak az 5o-es évhktől kezdve jött mozgásba. 1856-ban már 8o 

pénzintézet működik az országban, ezek zömmel takarékpénztá
rak. 1863-ban alakult meg a Magyar Földhitelintézet, de tő
kéje kevés az igényekhez képest. A kiegyezést követő konszo
lidáció hatására megindult a külföldi tőke beáramlása. A leg
nagyobb magyar bankok közül az első 5 tőkeereje 1872-ben 98o 

millió korona, s ez az összeg az összes bank tőkeerejének fele. 

Mind az öt hitelintézmény külföldi érdekeltségű.
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A közlekedési hálózat kiépítésének igénye egyidős 
a vasutak magyarországi megjelenésével, 
nagyobb lehetőségek nyiltak volna a mezőgazdasági termékfe
lesleg külföldi á>rtékesitéséhez, s aaz exportlehetőségek ré
vén a nagybirtokramehezedő tőkehiány leküzdéséhez. 1848-ig 

összesen 2oo km vasutat építettek. 1866-ig 2l6o km-t. A vo
nalak 97 %-& osztrák tőke tulajdonában volt, illetve befolyá
sa alatt állott. Az 1873-ig létesült vonalak 16 %-& volt a 

magyar állam kezében.
A kiegyezés évében épült az első ipari szempont

ból is figyelmet érdemlő Pest-Salgótarján, majd három év 

múlva a miskolci vonal. Iparilag fontosnak minősíthető a 

vasutak lo %-&.

A modernizálással

A nagy vasutépitkezések lenditően hatottak a ma
gyar iparra, főként a vasgyártásra és a bányászatra. Az oszt
rák tőke elsődlegesen ezekre a területekre nyomult be. A ko
hászat, a barna- és feketeszénmezők zöme, a vasbányászat je
lentős része volt birtokában. Korszerű eljáráspkat vezetett 
be, nagyfokú volt a gépesítés. Az Osztrák Államvasut Társa
ság telepein működtek 1863-ban a Magyarországon üzemben lévő 

gőzgépek zömmel, s mennyiségileg az összes LE 17 $-át képez
ték.

A nagy vasúttársaságok kohói saját szükségletre ter
meltek, az osztrákgyárak pedig hazai igények ellátására tö
rekedtek. A kisebb hazai vállalkozások előtt megnyíltak a pi
acok. A gépgyártás fejlődéséhez hozzájárult a mezőgazdasági 
konjuktura is. A kis gépműhelyek lassan nagyipari vállalko
zássá alakultak.

1863-ban a vasöntödék és gépgyárak gépparkjának tel-
osztrák gépgyártás gépesitettségé-jesitőképessége 218 LE, az 

nek csupán 1/9- e.
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Nagy az érdeklődés a mezőgazdasági termékeket fel
dolgozó ipar, elsősorban a malomipar iránt. 1847-ig Pesten 

14 nagyberendezésű malom működött. A fővárosi malmok

1866-ban o,5 millió q lisztet termeltek

1875-ben 3,o nq

1879-ben 4,3 »* q

ez alatt az idő alatt az őrlőképesség 8-szorosára nőtt. A tech
nikai fejlődés - hengerszék alkalmazása - lehetővé tette, hogy 

hegemon helyzetbe kerüljön a magyar malomipar a birodalom ha
tárain belül, s betörjön a világpiacra is.

A másik gyors ütemben fejlődő iparágazatunk a cukor- 

gyártás volt. A kiegyezést követő időszakban a répatermelés 8o 

%-kal, a termelés 124 #-al nőtt. A fejlődés magyarázata a gépe
sítésben keresendő.

A textilipar továbbra is nehéz helyzetben volt. A ha
zai szükségletnek csak lo %-át fedezte, a pamutszövetből pedig 

mindössze 3,5 %-át.
A textilársók száma is mutatja az elmaradottságot. 

Mig Németországban lo millió, Ausztriában 4,5 millió, addig
Magyarországon csak llo ezer db volt.

A nehéziparban a bányászat fejlődött a legjobban. A 

szénfogyasztás 1866-73 között 7 millió q-ról 16,3 millió q-ra 

emelkedett, de ezzel a hazai bányászat nem tudott lépést tar
tani*

I860. 2379 ezer q feketeszén2364 ezer q barnaszén

8o5o
13672

I880. lol34 

1900. 52o81

ft

ItI»

A bányászat gépesítését a vas szállitópályák és a 

gőzerő alkalmazása jelentette.
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A vasércbányászat mennyiségi alakulása a következő: 
1869-73 köBött 2,9 millió q-ról 5,5 millió q-га emelkedett, A 

kitermelt érc 1/5-ét Ausztriaoan dolgozták fel#
A feldolgozás üteme elmaradt a bányászatétól, 
vasérc /ezer t/ nyersvas /ezer t/ acél /ezer t/

lo5 
14o

év
1867.
188o.

294
16586

4561666 427
A termékeket illetően a magyar gépgyártás egyes ter

mékeivel betörr. a világpiacra. Például a Ganz-gyár a henger - 

székekkel és a vagonkerekekkel, a Mávag a gőzmozdonyokkal. A 

magyar gépgyártás 2/3 részét közlekedési eszközök gyártása 

adta. Jelentős még a közlekedési eszközök mellett a mezőgaz - 

dasági és élelmiszeripari gépek készitése. is.
Az 18oo-as évek végére még mindig a kisipar volt a 

jelentősebb. A gépi nagyipar, mivel a gépesitettség csak né
hány iparágra szoritkozott, nem vált általánossá, bár a gőz
gépek teljesítőképessége 8,1 LE-ről 63,9 LE-re emelkedett.

Változást csak az 189o-es ipartörvény életbelépése 

jelentett. Kamatmentes kölcsönök, állami szubvenciók folyó
sítása révén hatása a vasiparban és a textiliparban érezhe
tő volt.

19oo.

A magyarországi gyárak száma 1898-1913 között 
ezerről 5,5 ezerre emelkedett. A munkáslétszám 3o2 ezerről 
563 ezerre, az erőgépek LE-ben kifejezve 

zerre nőttek.

2,7

3o7 ezerről 93o e-

A kiegyezéstől számitva a magyar ipari termelés át
lagosan 6,2 %-kal nőtt. A gépi nagyipar az összes ipari vál
lalkozás o,9 #-át jelentette. Az összes munkás 21 $6-a, kb. 
llo ezer fő, a nagyiparban dolgozott. Ez a szám 19oo-ra 4o %- 
ra, kb. З06 ezer főre emelkedett. A termelés 3/4-ét a nagyi - 

par adta.
Az ország iparának központja ezekre az évekre Buda

pest. A közlekedés koncentrációja, a közművesítés, a munkaerő 

összpon tositása, a gyárak kooperációjának lehetősége mind 

lősegitette ezt.
e-
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MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ADOTTSÁGAINAK GAZDASÁGI
VONATKOZÁSAI

Természetföldrajzi adottságaink az ipari termelés 

szempontjából kedvezőek. Ezeket a termelésben elfoglalt helyük 

szerint lehet csoportosítani.
A./ Elsődlegesek az energiahordozók, a fa, viz, szél, 

szén, szénhidrogének.
1. Magyarországon a középkortól kezdve az elsődleges 

energiahordozó szerepét a fa töltötte be. A legnagyobb erdősé
gek területére, illetve közelébe települt az ipar.

Erdőink a hegyvidékeken és dombságainkon találhatók.
A faanyag összetétele a domborzattól és a lejtő fekvésétől 
függően változik. Az alacsonyabb, szárazabb vidékeken, a vulkani
kus talajokon, illetve a homokköveken tölgyesek jellemzőek. Az 

északi, hűvösebb, nedvesebb lejtőkön inkább gyertyánosok, töl
gyesek vannak. A mészkőhegységekben a mészkedvelő karszttölgye- 

sek, gyertyánok, bükkösök az elterjedtek.
Alapvető fafajták közül az iparban elsősorban a bük- 

köt és a tölgyet hasznosították.
Az üveghuták, hamuzsirfőzök, vasmüvek, agyagérut ké

szítő műhelyek elterjedésében nagyon fontos telepitő tényező - 

ként szerepelt az erdő. A fa mennyiségének csökkenésével sok 

esetben az ipar megszűnése járt együtt.
2. A viz nemcsak mint energiahordozó, hanem mint 

technológiai feltétel is fontos volt.
A lehulló csapadék mennyiségének egy része, kb. 8-lo
3

milliárd m a folyókba került. A lefolyási viszonyok a Ny-i 
határvidéken, a kristályos kőzetből felépülő hegységekben a 

legjobbak. A 7oo-8oo mm évi csapadék a folyók bővebb vizmeny- 

nyiségét eredményezte. A kőzetanyag miatt a vízhálózat sürü.
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A relief eneggia nagynak mondható, ez együtt jár a vizek nagy 

munkavégző képességével*
Hasonló a helyzet az impermeábilis agyaggal, márgával 

és vályoggal borított vidékeinken.
A mészkőből, vulkáni tufából felépült hegységeinkben 

a viz bő források formájában tör a felszínre. Az időszakosan 

változó vizhozamu források a csapadék függvényei. Vizük meny- 
nyisége, átlagos adatok alapján 169 ezer és 118oo ezer m^ kö
zött változik. A vízmennyiség kiegyensúlyozására tározókat é- 
pitettek*

A karsztforrások közül kiemelkedő szerepe 

nak, melyek vize télen-nyáron egyenletes hőmérsékletű volt.
Pl. a Tapolca-patak forrása.

Hasonlóan fontos szempont volt az ipar telepítésénél 
a hévforrások meleg vize. A termália. törésvonalak mentén fel
törő egyenletesebb, bőséges hévvizek vonzották az ipart, ugya
nis lehtővé tették az állandó üzemet. Ezért alakult ki pl. az 

óbudai textilipari körzet.
Patakjaink mellett a középkortól kezdve találunk ipa

ri tevékenységet. A vízfolyások vizbőségükxel, egyenletesebb 

vízjárásukkal és fokozott munkavégző képességükkel vonzották 

a malmokat, a textil- és agyagipari tevékenységet.
A termelés igényeinek legjobban megfelelő vizeink a 

hegységek területén vannak. A Sajó, Szinva, Egér-patak, Séd, 
Tapolca, Karasica, Zala, Gyöngyös vizére számos iparág tele
pült .

volt azok-

Folyóink elsődlegesen a szállításban játszottak sze
repet, illetve az ipari folyamatokhoz szükséges vizet adták. 
Munkavégző képességüket kezdetben a hajómalmokkal, majd a 

villamoserőmüvekkel hasznosították.
Magyarország vizienergia Jészlete a századfordulón 

készült felvétel alapjáh kedvező képet mutatott. A 875o km- 
nek vett magyar folyószakaszok összes ereje 1,7 millió 

ebből csak 9o ezer LE-t hasznosítottak, korábban még keve -
LE,

sebbet.
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Technológia szempontból csak a tiszta, lágy, ala
csony kálcium- és magnéziumsó tartalmú, áradás, áradásmen
tes folyóvizek feleltek meg a textilipar és a papifipar 

követelményeinek, ezért ezek az iparágak csak kevés helyen 

tudtak megtelepedni.
3. A szelek erejét csak a XVIII. századtól kezdve 

használták fel hazánkban. Az egyéb energiahordozóktól tá
voleső területeken hasznosították. Elsődlegesen malmokat 
működtettek vele.

A nyugati országrészeken a csatornahatás miatt fel
erősödött szelek területére, a nagyobb széljárta fennsikok- 

ra települtek malmok. Az Alföldön szinte minden településen 

megtalálhatók voltak.
4. A szén mint energiahordozó szintén a XVIII. szá

zadban terjedt el. Általánossá válását a közlekedési viszo
nyok elmaradottsága és az idegenkedés nehezítette.

A hazai szeneink a földtörténet középkorától kezdve 

képződtek. A legidősebb és egyben legértexesebb szenünk a 

jura időszakban képződött liász korú fekete szenünk a Mecsek
ben.

A kréta időszakban a tengerek elzárt lagúnáiban kép
ződött az ajkai barnaszén.

A harmadidŐ3saki, eocén korú a Vértes, Gerecse, Pi - 

lis, Tatabánya, Dorog barnaszene. Az oligocén időszak elején 

az északi medencék, Ózd, Salgótarján és a Sajó-völgy barna - 

szene keletkezett. A korszak végéről származik a várpalotai, 
hidasi, brennbergbányai szén.

A negyedkorban lignit és tőzeg jött létre. A várpalo
tai, hidasi, mátrai, bükki lignitek, a Kisbalaton, Tapolcai - 

medence, Sárrét és a Hanság tőzege származik ebből a korból.
5. A szénhidrogének a XIX. század elején váltak is - 

mértté-» A kitermelés csak az 193o-as évektől indult meg.
A ha^hi szénhidrogén készletek az oligocén tenger 

rosszul szellőzött öbleiben képződött. lnne® a törések men-
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tén a magasabb fedőrétegekbe szivárgott. Főbb előfordulásai: 

a Zalai-dombság területe és az Alföld. Az előbbi helyen 

enyhén gyűrt és tört mezozoosz és miocén, pliocén rétegek 

boltozataiban található. Az utóbbi vidéken több helyen halmo
zódott fel. Az É-i lelőhelyeken a mezozoosz és neogén rété - 

gekben, a középső részen az ópaleozoosz rögök felett, D-en a 

neogén medencében fordul elő.
B./ Az ipar területi elhelyezkedésében fontos szerepet 

játszottak a különböző alapanyagok lelőhelyei. Az ércek, kő
zetek, agyagásványok közelsége, kitermelhetősége elsődleges 

szempont volt a telepítésnél.
1. Érceink közül a legidősebbek a Velencei-hegység 

gránitmagmájának utómüködése során keletkezett pegmatitos - 

pszeumatolitos és hidrotermális eredetű ásványtársulások. Gaz
dasági szempontból jelentéktelenek.

Az alsó-karbon időszakban a Kővár-hegyen, Szabadbaty- 

tyán mellett metaszomatikus ólom ércek keletkeztek nyomokban.
A permi homokkövekben halmozódtak fel másodlagosan a 

Mecsekben, az eredetileg hidrotermás eredetű gránitokhoz 

kötött uránércek.
A Keleti-Alpok Magyarországra átnyúló rögei között a 

Vid-hegyen és Cák mellett az uj paleozoikumban a metamorfi - 

tokhoz kapcsolódó, részben hasznosítható, szegényes ásványtár- 

sulásokat ismerünk.
A jura időszakból származik a Dunántuli-középhegység 

mangánja Úrkút és Eplény környékén.
A kréta időszakban a Mecsekben, Vasas környékén, nyo

mokban vaselőfordulások keletkeztek.
Ugyancsak a kréta korszakhoz kapcsolódnak azok az ofi- 

olitokkal rokon összetételű, alkáli tartalmú bázisos magmati
tok, melyek a Darnó-hegytői a Bükk nyugati részén Szarvaskőn, 
Bélapátfalván át a Bodva-völgyéig nyomozhatok. Velük állnak 

kapcsolatban a szarvaskői elő-, a darnó-hegyi és bodva-völgyi

az



Зо -

utókristályosodás során keletkezett titános-réz, illetve 

vastartalmú érc lelőhelyek.
Kréta korúnak vélhető az a plutonit is, melynek ma

radék oldata a rudabányai anizuszi dolomitot részlegesen me- 
taszomatizálta szideritté.

A triász alaphegység töbreiben az alsó- és felső kré
ta időszakban halmozódtak fel bauxitjaink.

A harmadidőszak eocén szakaszában reszomatizálta az 

andezitmagma a Velencei-hegységben a Meleg-hegy csekély hid- 

rotermás ércesedésének egy részét.
Miocén andezitekhez kötöttek a Börzsöny mezotermás, 

gazdaságilag ma már jelentéktelen pirrhotinos ércfészkei. A 

Mátrában, Gyöngyösoroszi mellett, kovasavban rendkiviil gaz - 

dag epitennák mürevaló cink és ólom ércesedést hoztak létre.
A Keleti-Mátra legértékesebb ércelőfordulása a Lahoca-hegy 

miocén korú amfibolandezitjében mezotermás tömzsöket képező 

arany tartalmú pirit. Az ércesedési folyamat a Velencei-hegy
ségtől a Börzsönyön át a Zempléni-hegységig kimutatható. Tel
kibányán a gyér aranyos-pirites, epitermás ércesedés kálitrac- 

hitokhozhoz kötötten jelentkezik.
2. Az iparilag hasznosítható kőzeteink közül a leg - 

nagyobb mennyiségben kitermelt mészkövet lehet kiemelni. É - 

pitóanyagnak, ipari alapanyagnak és segédanyagnak használták 

fel.
Mészköveink az Északi-középhegység, a Dunántuli-közép- 

hegység és a Mecsek területén, kisebb mennyiségben az Alpokal
ja vidékén találhatók.

Magyarországon a földtörténeti ókortól kezdve képződ - 

tek mészkövek. A legidősebbek a karbon időszakból valók, zöm - 

mel középkoriak, de nagy mennyiségben keletkezett még a har - 

madkorban is.
Homokkövet főként építőanyagnak használták, de az ipar

ban is alkalmazták, őrlőköveket gyártottak belőle a malmoknak.
A homokkövek a szárazföldi lerakodás eredményeként ke

letkeztek az ókor perm időszakában és a harmadkor oligocén kor
szakában.
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Kovasav tartalmú kvarcitjaink elsődlegesen az üveg
es agyagipar szamára fontosak.

A harmadidőszaki vulkáni tevékenységhez kapcsolód
va keletkeztek a Balaton-felvidéken, a Velencei-hegységben, 
a Mátrában és a Tokaji-hegységben.

Ugyancsak ebben a korszakban lezajló vulkáni tevé
kenység hozta létre az Északi-középhegység területén elő - 

forduló riolittufákat, melyek fontos ipari alapanyagok.
3. Agyagásványaink közül az agyag és a kaolin a

legértékesebb.
Agyagjaink zömmel a harmadidőszakban keletkeztek. 
Kaolin a Zempléni-hegységben fordul elő és a közép

ső-miocén riolitjaihoz kapcsolódik illetve kálitrachitok- 

hoz.
C./ Az iparban feldolgozásra kerülő mezőgazdasági 

termékek termelésének területi elhelyezkedése meghatározó
ja volt egyes iparágak kibontakozásának.

1. A gabonanövények termelése az egész ország terü
letén általános volt. Ennek megfelelően a feldolgozó ipar - 

ágak is szinte mindenhol megtalálhatók voltak. A közlekedés 

fejlődése révén a malomipar központjai fokozatosan a fogyasz
tópiacok és forgalmas csomópontok közelébe helyeződtek át.

2. Az ipari növények termelése már differenciáltabb
képet mutat.

A textilipari nyersanyagok előállitása az éghajlati 
adottságok szerint történt.

A hűvösebbet kedvelő lent a Kisalföldön termelték a
legnagyobb mennyiségben.

A melegebbet igénylő kender az Alföldön volt jelen -
tős.

A cukorrépa termelése a XVIII. században a nyugati 
országrészeken, az ottani nagybirtokokon terjedt el, ma^d fo
kozatosan került át az Alföldre.
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Az olajos növények termelése siintén az egész ország 

területén általános volt.
2. Az állattenyésztés termékeit többféle iparág hasz- 

nositotta. A területi difi'erenciáció itt is megmutatkozik.
A juhtenyésztés a hegyvidéken és az Alföldön volt el - 

terjedt. A kevert gyapjút adó magyar fajtákat főként az utóbbi 
helyen tartották nagy számban. Mivel a gyapjú minősége ipari 
szempontból nem »olt megfelelő, csak bizonyos termékek előállí
tására volt alkalmas a feldolgozás gyártmányok szerint különült 

A Kisalföldön még a ZVIII. században elterjedt a meri - 

női fajta, majd az Alföldön is megjelent, de az itteni feldől - 

gozás minőségileg elmaradt a nyugat-magyarországitól. Ehhez még 

egyéb feltételek is társultak természetesen.
A selyemhernyótenyésztés szintén a XVIII. században kez

dődött hazánkban. Főleg a melegebb éghajlatú déli területeken 

telepitették az eperfákat s a hernyótenyésztés is ezeken a vidé
keken honosodott meg.

A feldolgozó ipar Baranyában, Tolnában majd az óbudai 
kisérleti telepek mellett fejlődött ki.

el.
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MAGYARORSZÁG BÁNYÁSZATI EMLÉKEI

1. LovasI. Festékbányászat:

II. Ércbányászat: 1. Nagybörzsöny
2. Parádfürdő
3. Pécs-Vasas
4. Recsk
5. Rudabánya
6. Szarvaskő
7. Szokolya
8. Telkibánya
9. Uppony

10. Úrkút
11. Nyirád
12. Gánt
13. Iszkaszentgyörgy
14. Dunán aranymosás

III. Szénhidrogénbányászat: 1. Zalaegerszeg

IV. Szénbányászat: 1. Brennbergbánya
2. Ajka
3. Kösd
4. Salgótarján
5. Szentgál
6. Várpalota

V. Kőfejtés: 1. Ezüst-hegy
2. Fertőrákos
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3. Nyergesujfalu
4. Ság-hegy
5. Sárospatak
6. Sümeg
7. Süttő
8. Tata
9. Visegrád 

lo. Zebegény

I. /l. Az ország és talán Európa legrégibb bányá - 

szati emléke a lovasi fesfrékbánya. A Balaton É-i partján, 
Pelsőőrs mellett lévő dolomitbányában találták meg a szele- 

ta-kultura emberének festékbányáját. A kb. 4o-5o ezer év - 

vei ezelőtti termelés csonteszközökkel folyt. A kultikus 

célokra használt vörös festéket a Kárpát-medencében csak 

itt lehet megtalálni, ezért feltehetően élénk kereskedelmet 
bonyolítottak le a bányászok. Az itt talált eszközöket és 

az egyéb leleteket múzeumban őrzik.
II. /1. Nagybörzsöny bányászatát az okleveles ada

tok már a XV. században emlitik. A bányákat azonban a meg
előző századokban is művelték. 1313-1442 közé esik a terme
lés fénykora. A XV. század közepére felhagytak a termeléssel. 
A bányászok elmenekültek a török elől.

A beomlott tárok újra nyitásával először l6lo-ben 

kísérleteztek. A munka megindulásáról azonban nincs adat.
Ám Bél Mátyás a börzsönyi bányákat a selmeciekhez hasonló - 

an gazdagnak mondja.
1847-ben megkísérelték a bányászatot, de a kezde

ményezések a szabadságharc miatt abbamaradtak.
1913-ban, majd a Зо-as években a kutatások csak a 

próbálkozásokig jutottak el. Hasonló eredménnyel végződtek 

az 5o-es években folytatott kísérletek.
A nagybörzsönyi szulfidos ércek pirrhotinnal, ga- 

lenittel és szfalerittel együtt fordultak elő. A tortonai
/2

f szscíű
\\

&
;v>* »ívűé
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andezithez kapcsolódó mező- és epitermás folyamatok eredmé - 

nyeként jöttek létre.
A hegység, Nagybörzsöny-írtáspuszta vonaltól É -ra 

eső részének, fedőkőzete durva vulkáni agglomerátum váltako
zó lávaárakkal és telérekkel. A legidősebb az eocén-oligocén 

határán feltörő gránátos amfibolandezit, ezt követi a piro - 

xénes amfibolandezitösszlet. A már kialakult kőzetek közé 

nyomult , szubvulkáni jelleggel amfibolandezit és amfibol - 

dacit. A»kőzetek lefolytottságuk miatt erősen zöldkövesedtek.
A mezotermásjbórt is tartalmazó, gőzők és forróvi

zes oldatok a kőzetek repedésein benyomultak a kioldás révén 

kitágított résekbe és üregekbe, s ott lerakták ércfcartalmukat. 
Az ércesedés két szakaszban folyt le. Az elsőben pirrhotinos 

ércek, vasban gazdag szfalerit és kalkopirit, a másodikban az 

első rovására bizmut ásványok, arzenopirit és galenit kelet - 

kezett. Az érceket hozó oldatok szállították a nemesfémeket. 
Kisérő agyagásvány az illit.

A Rózsa-hegy tömegében található ércesedést a műve
lés idején az Alsó- és Pelső-Rózsabánya, Istenáldása és Lúd - 

milla tárókkal, D felől a Pagyosasszony-bánya táróival tár - 

ták fel. Ezek már nagyrészt beomlottak. Néhol még megtalálha
tó a bejáratuk. / lásd 1. ábra /

Az elhagyott vágatokon kivül a hajdani bányászat 
emlékét őrzik a falu temploma, illetve a feldolgozásra utaló 

kohóromok.
2. Parádfürdő környéki ércnyomok a fürdő körül emel

kedő Pehérkőhöz és a Veresvár-hegyhez kötve jelennek meg.
A feltörő forróvizes oldatok hozták magukkal az ér

ceket. A piritimpregnáció szericitesedéssel és kovásodással 
járt együtt.

A termelés a telérkibuvásokban kezdődött. A XVIII- 

XIX. század során a Pehérkő és Veresvár rendszertelen telér - 

hálózatát, néhol dús fészkeit bányászták. A legszámottevőbb 

ércesedést a Jószomszéd-táróval fejtették ki. A Pehérkő D-i 
oldalán pár cm széles lencsésen vékonyodó telérkitöltések vol
tak, melyeket a llyugati-altáró tárta fel.A magasabb szinten
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hajtott Egyezség-táró ércesedése szegényesebb volt.
Ugyancsak hamar abbamaradt a bányászkodás a Veresvár 

úgyszólván lépésről-lépésre változó ércvezetésü telérein is.
Az Egyezség-táró laza, pirites-szulfátos un. "timsós 

tufáját" használják gyógyviz előállítására.
A bányászat emlékét 18 elhagyott táró és 1 külfejtés 

őrzi. /lásd 2. ábra/
3. Pécs mellett, Vasas bányatelep feltárásaiban már 

a XI. századtól ismert ferósziderit előfordulások vannak.
A XVIII. századtól rendelkezünk Írásos adatokkal a 

a bányászatról. 1854-6o között 4o kisebb bánya volt, mely az 

itteni ércet termelte ki. 186o-ban a Vasgyármező dűlőben kisebb 

hámort is építettek, de az érc gyenge minősége miatt a bányá - 

szat és a feldolgozás is megszűnt.
A Lámpás-völgy érces kibúvásait az Osztrovszky-táró 

151 m hosszan tárta fel. 31 érces rétegen haladt át. Ezek több
sége 5-lo cm vastag, csak 3-4 réteg érte el a 2o cm-t, 2 réteg 

pedig az 5o-6o cm-es vastagságot.
A fejtés nyomát az elhagyott Osztrovszky-táró őrzi.
4. Recsk közelében már a középkorban a Báj-patak völ

gyében termésréz előfordulások voltak ismertek. A készletek a- 

zonban hamar kimerültek. A XIX. század végén a termelés már 
mélymüveléssel történt. A Lahoca-hegyen lévő tömzsöket a Kata - 

lin-, a Középső- és a Felső-György-tárokkal hajtották ki.
1889-19o2 között 111545 q nyers ércet termeltek ki. 

Ebből 5756 q rezet, 639 kg ezüstöt, 8o kg aranyat nyertek. Szá
zadunk elején rövid ideig szünetelt a réz kitermelés. Csak 1926- 
ban indult meg újból. Az eddig, ismert készletek fokozatosan ki - 

merültek. A jelenleg még működő tárók egyikét a közeljövőben mú
zeumnak fogják átalakítani.

Recsken miocén korú hidroandezitben epitermás metaszo- 

matikus impregnációs eredetű fakóérc, enargit tartalmú érctöm - 

zsök találhatók rézércekkel és aranytartalmu pirittel. Az érce- 

sedés igen szabálytalan, tömzsökben és kisebb gócokban vált ki.
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Az ércet kvarcosodott mellékkőzet kiséri olajnyomokkal. A ter
mák a triász üledéksor üregeiből ragadták magukkal az olajat.

A Recsken folyó feldolgozás technológiai érdekessége, 
hogy az aranyat és az ezüstöt pörkölés után lugozással vonták 

ki.
5. A Sajó és a Bodva közötti területen található Ru- 

dabánya. ahol az ország jelenleg is működő vasbányája van.
Az érctelepek a triászképződményből álló alaphegy - 

ségben a részben letakart karbon vonulattal érintkező, tekto - 

nikusan átmozgatott sávban vannak. Rudabánya és Alsótelekes 

között a Bábadomb felső pannon fedője alól több helyen bukkan 

elő az érces képződmény. Ж-en Llartomyi, Шу-on Uppony határá
ban folytatódik a vasérces metaszomatozis. Az érc sorozat an- 

keritből, barnavasércből, pátvasércből, ferósziderites ércből 
áll és kompilimárgába vagy alsó anizuszi dolomitba ágyazódik.
A felszinen oxidos érccé alakult át.

A rudabányai pátvasércet vastartalma általában 16 - 

sziliciumdioxidtartalom 2-8 %, kálcium- és magnézium -32 *, 

oxid 6- 17 %.
Az érc kibányászása már a XIII--XIV. században meg- 

kezdödődtt. A külszíni kibúvásokban feltárt érceket termelték 

ki és dolgozták fel.
A középkorban virágzó ezüst és rézbányászat is folyt.

A török hódoltság előtt a bányászat hanyatlásnak indult. A vas
ércbányászat a XVIII. században a diósgyőri, szendrői és dédesi 
vashámorok építésével kezdődött meg újból. A múlt század máso - 

dik felében a diósgyőri kincstári vasgyár folytatta a bányásza
tot. 188o-tól kezdve már vasúton szállították az ércet és ez a 

bánya fellendüléséhez vezetett.
A nagyüzemi külszíni bányában 1891-ben már gőzhajtá

sú kotrógépet használtak. 1928-ig több mint lo millió t ércet 
termeltek ki. 1928-tól fokozódott a mélymüvelés.

A rudabányai bányában és a környékén folytatott ré -
gészeti feltárások eredméyneként középkori tárókat találtak.
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Ezek közül egy a budapesti Nemzeti Múzeumban van "in situ" 

kiállitva.
A kutatások alkalmával szerszámokat, bányatámokat 

hoztak a napvilágra. Ezek nagyszerűen szemléltetik a közép
kori bányászati technikát.

6. Szarvaskő közelében a Vasbánya-hegyen 

szinre bukkanó, fekete szinü, súlyos, felületén rozsdásodó 

kőzet már a XII-XIII. században ismert volt. Ennek bizonyi- 

téka a környéken felszínre került bucakemence és a közelé
ben talált néhány vasdarab.

Koncz János 18ol-18o4 között a Szalajka-völgyben 

működő hutája számára vasbányát keresve fedezte fel ismét. 
Mivel az üzem hamarosan tönkrement, a bányászattal felhagy
tak.

fel-

Az érces tömeg csekély vastagságú 7o x 3o m-es
ércek a Vasbánya-hegy ult-ellipszoidot képez. Az oxidos

lencséjében halmozódtak fel. Főként ilmenit, ti- 

tanomagnetit, magnetit található itt.
rabázisos

A szarvaskői bányászatnak közvetlen tárgyi bizo- 

nyitékai a XII-XIII. századból ismertek. A későbbi korokból 
nincsenek ilyenek, csupán a szalajka-völgyi kohó és hámor 
kapcsán kerül említésre az ottani gyűjteményben.

7. Szokolya mellett a Börzsönyben, sok kis jelen
téktelen vasérc előfordulás ismert. Ezért már a XVIII. szá
zadban kisebb kohó épiisésére is gondoltak.

A lelőhelyek két központ köré csoportosulnak, Ól
hegy, Vasbánya-hegy-Lukács-szállás. A felső helvét riolit - 

andezittufára, részben agyagosodott homokos feküre települt 

üledékes érc zöme hidrohematit s kisebb mennyiségben 

esés hematit. Az érg vastartalma igen kevés. Lukács-szállá
son 34»8 %, Ólhegyen 33,49 %• A felszínen erősen okkerese - 

dik. A vas mellett kisebb mennyiségben ezüst is előfordult.
A termelés emlékét a hajdani ezüst kohó romja, 

valamint a salakhányó és a vizduzzasztó árokrendszere őrzi.

len-
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8. Telkibánya a középkorban Magyarország legfonto
sabb nemesfém bányáját mondhatta magáénak.

1341-ből maradt az első Írásos adat, amely a bányá
szatot emliti. Ez időben Telkibánya királyi bányatelep. 1344- 
ben Nagy Lajos emelte városi rangra. 1497-ben már az 5. leg
nagyobb bányavárosunk. A nemesfémek kitermelése 1547-ben fe
jeződött be. 1657-ben Mária Terézia rendeletére nyitották 

meg újra a tárókat.
A XIX. századra már a termelés jelentéktelenné vált. 

Századunkban már csak 3 tárót ismertek.
A telkibányai ércesedés a kárpáti fiatal arany-ezüst 

tartalmú előfordulás egyik érdekes tipusa. A fémeket tartalma
zó oldatok a felső-szarmata korban törtek fel, s kálitrachi - 

tokhoz kapcsolódtak. A kiválás mezoepitermás jellegű teléres 

kifejlődéssel történt. Az ércek 14 csekély vastagságú, párhu
zamos hasadékot töltöttek ki. A vastagság mindenhol 1 m alatt 

maradt.
A Gyepü-hegy András-, üohann-, Baptista-, s a Kánya

hegy Lobkovicz-, Glükauf-, és Brenne»-tárói, a telérek oxidá- 

ciós-cementációs övbe eső részét hajtották ki.
A vidék bányászatának emlékét kis muzeum őrzi a fa

luban. Az itt elhelyezett tárgyak tanúsítják, hogy az érceket 
15oo előtt a helyszínen olvasztották meg. /lásd 3. ábra/

9. Az upponyi vasércbányászatnak hasonlóan a szar
vaskőihez csak közvetett emléke él. Az itteni érceket a ki
búvások mellett termelték ki. Pazola Henrik személyes kutatá
sainak eredménye a vörösvasérc felfedezése. Az érc vastartalma 

3o-4o %-os lehetett. A bánya kezdetben 12-16 ezer bécsi q
vasat adott. Kitermelése csak nagyon rövid ideig folyt, a köz
ség Bánya nevű részén és a Zsinye-tető É-i lábánál.

lo. Mangánbányászatunk emlékét Úrkúton a ma már ter
mészetvédelmi területté nyilvánított Csárda-hegy külfejtése 

őrzi.
A hazai mangán a jura kor tengerében keletkezett, s 

legnagyobb részben triász mészkőre települt. A telepek fejlő-
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désének befejeződése után a fedőben barnaszén rétegeket magá- 
bazáró homok és agyag s ezeken pedig mészkő halmozódott fel.

A mangán először Böckk János említette 1847-ben. A 

legkorábbi felhasználásról a kislődi vashámor salakja tanúsko
dik, de itt nem tudatosan alkalmazták.

Csak 1917-ben kezdték meg a qjangán kitermelését .Fel
fedezése szénkutatás közben történt meg. 1917-193o közötti i-
dcszakban a fejtés a Csárda-hegyen folyt.

A kitermelés ÉK-DNy csapásiránnyal, kb. lo km hossz-
8 km2ban és 4-6 km szélességben történt. A mürevaló mangánt 

területről fejtették. Az érc többsége karbonát formájában tar
talmazta a fémet. Mangántartalma 15-2o % között mozgott, néhol 
elérte a 25-35 %-t is. A rétegek vastagsága 2 m körül volt.

A mangán bányászat révén felszínre került feküt al - 

kötő erősen karsztosodó triász mészkő felszine. Az egykori bá
nyát ezért, mint geológiai érdekességet természetvédelmi terü
letté nyilvánították.

A bánya mellett az egykori völgyzárógát is látható, 
melyet már uj korában sem tudtak használni, ugyanis mészkőre 

épült és a viz a repedéseken keresztül elszivárgott.
11. A hazai bauxitbányászattal kapcsolatos, s ma már 

emléknek tekinthetők a gánti, nyirád-darvastói és iszkaszent - 

györgyi külszíni fejtések.
Bauxittelepeink az alsó kréta időszakban jöttek lét

re, a trópusi lepusztulás idején. A már erősen karsztosodó do
lomit és mészkő térszínek töbrei kiváló gyüjtőcsapdát jelentet
tek a bauxitosodó agyag számára. A telepek csak ott maradtak 

meg, ahol az eocén tengerből üledék rakodott rájuk. Éppen kelet
kezésük módja és lerakodásuk miatt a lennsék alakja, vastagsága, 
ásványianyagtartalma igen változó, ami a kitermelést megnehezí
tette .

Korábban a dunántúli telepeket külszíni fejtéssel 
termelték ki. A bányászat befejeződése után a területeket ter
mészetvédelmi területté nyilvánították.

Az I. világháború alatt kezdtek hozzá a magyar bauxit 
kitermeléséhez. 192o-ban a Bakonyban bukkantak rá a halimbai le-
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lőhelyre. Az első igazi sikert a Vértesben, Gánton végzett ku
tatás hozta meg. Innét 1925-62 között 11 millió t ércet termel
tek ki. A bányászatot a készletek kimerülése és az érc gyenge 

minősége miatt fejezték be a 6o-as években.
A bauxittestek 3-4 km-nyi területen voltak elszórod- 

va. Vastagságuk elérte a 2o-25 m-t. A bányák területén megfi - 

gyelhetők azok a fekete szinü, szenes, mocsaras réteg is, 

lyek az 5o-6o millió évvel ezelőtti süllyedés során rakódtak a 

telepekre.

me-

A bauxittermelés legkorábban Nyirád környékén Izama- 

jornál kezdődött meg 1925-ben, de a vargatanyai, deákhegyi és 

darvastói előfordulásokon is folyt.
Az elszigetelt mélyedésekben felhalmozódó bauxit te

lepek vastagsága lo-3o m között mozgott.
Iszkaszentgyörgyön a hajdani külfejtés ma már csak 

geológiai&ag érdekes. A törések mentén sakktáblaszerüen szab
dalt felszin szép látvány.

14. Ténylegesen nem tartozik a bányászathoz, de itt 

emlitem meg a dunai aranymosást, melynek emlékeit a mosonmagyar
óvári és a várpalotai muzeum méltó keretek között mutatja be.

Moson és Győr között a Duna mellett ősidők óta űzik 

az aranymosást. Kisbodak, Ács, Ásványráró, Hédervár lakói között 
mindig voltak "aranyászok".

3
A parti kavicsban néha m -ként o,8-l g az aranytarta

lom. A parttól 5-lo m-re a legfelső rétegekben az érték már
3

o,3-o,2 g/m alá süllyed.
A Duna kaviesteraszának aranytartalma Szádaczky - 

Kardos E. szerint a Cseh-masszivum, a Selmec-Körmöc vidéki ér
ces területről és kisebb mennyiségben a Magas-Tauern, valamint 
a Dunántuli-középhegység területéről származik.

III./1. A magyar szénhidrogénbányászat emlékeit Zala
egerszegen gyűjtötték össze, az ország egyetlen Olajipari Mú
zeumában.

Hazánkban már a múlt században megtalálták a kőola-
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jat a Mátra és Bükk közötti területen. A recski ércbánya vá
gataiban a kitermelés során mindig szivárgott olaj. 1936-ban a 

Katalin-táró egyik oldalvágatában naponta 2o kg nyersolaj tört 

a felszinre. Még ebben az évben megkezdődött a környék geoló
giai felmérése. A kutatások eredményeként 1937-ben Bükkszéken 

263 m mélyből olaj tört fel.
Zalában az első kutakat szintén 1937-ben nyitották 

meg Budafapusztán és Lovászi határában.
Az Alföldön a II. világháború alatt kezdték meg a ku

tatásokat, de ekkor még eredménytelenül, battonya és Tótkomlós 

határában gázt találtak.
1938-ban egy évvel az első kutak megnyitása után Ma-

3gyarországon 43 ezer t olajat és 8 millió m földgázt termel
tek.

Az alföldi kutatások 1957-től váltak eredményesekké. 
A hajduszoboszlói, dél-békési, szanki és szegedi lelőhelyek 

birtak nagy jelentőséggel.
A hazai olajipari eszközök a II. világháború, majd 

az azt követő újjáépítési időszak miatt az elavulási időnél is 

hosszabb ideig álltak üzemben. Ez lehetővé tette megőrzésüket 
az utókor számára.

Az Olajipari Múzeumot 1959-ben avatták fel. A gyűjte
mény elsősorban technikai jellegű.

IV./1. A szénbányászat Magyarországon az 17oo-as é- 

vekben indult meg. A hazai első szénbánya Soprontól 11 km-re 

Ny-ra Brennbergbányán nyilt meg.
A széntelepeket magukba foglaló rétegek kristályos 

palából felépülő alapkőzeteken fekszenek. A fedő rétegek mérgé
ből, homokból és kavicsból állnak. A fedő eddig megállapított 
legnagyobb vastagsága 426 m. A széntartalmu rétegeket vastag 

szén és agyagpadokkal átszőtt homokkő alkotja, melynek a vastag
sága o-2o m között változik és D felé egyre vékonyodik.

A szén 4-lo m-es sávban helyezkedik el. A régi térké
peken a medence K-i részén eléri a 16 ra-t is, Ny felé azonban 

vékonyodik.
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Brennbergbánya szene az alsó-helvét időszakban kelet
kezett.

A szenet 1756-ban találták meg, bányászata csak három 

évvel később kezdődött meg a kibúvások mentén.
Még ebben az évben 824 bécsi q-t fejtettek ki, egy a 

felszinhez közeleső félig elmosott szénlencséből.
1789-ben már rendszeres földalatti művelésbe kezdtek. 

A kitermelt mennyiség 2ooo bécsi q.
A legfontosabb fogyasztópiac Bécs volt. A könnyebb 

szállitás miatt megkezdték a Bécsújhelyi-csatorna épitését, de 

a munka nem fejeződött be. Vevőkre találtak Sopronban is.
Az igények növekedése miatt fokozódott a termelés, a 

bánya műszaki szinvonalát is fejlesztették. A fejtés a felszí
ni kibúvásokban és tárókban egyaránt folyt. Kezdetben kézijár
gánnyal szállították a szenet, a fejtés ékeléssel történt. Az 

18oo-as évek közepétől már lójárgánnyal és lőporral dolgoztak. 
184o-től a bányában már egy 12 LE-rős gőzgép adta az energiát. 
1912-től pedig elektromos energiával dolgoztak.

Brennbergbánya teljes szénkészlete 26 millió t volt.
Jelenleg a hajdani bánya szállitó gépháza áll, me

lyet 1835-ben épitettek. S utal a település lakóinak foglalko
zására a Bányász-templom hajója is, ami a bányavágatokat biz
tositó ácsolatok alakját utánozza.

A brennbergi szénbányászat 2oo éves története tűk - 

rözi országunk szénbányászatának fejlődéstörténetét is. Itt 

alakultak ki a magyar szénjogi viszonyok, itt alkalmazták el
sők között a gőzgépet, itt alakitottak ki a hazai szénviszo
nyokhoz alkalmazkodó fejtésmódokat, /lásd 4. ábra/

2. Hazánk, talán legrövidebb múltra visszatekintő 

bányászati emléke Ajkán található a Csinger-völgyben.
Az ajkai felső-kréta időszakból származó barnaszén 

a Déli-Bakony LNy-i peremén fekszik a város déli előterében.
A lelőhely un. beszakadásos üledékgyüjtő, melynek hossztenge
lye párhuzamos a Bakonyával, Ny felől pedig törésvonal hatá -
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rolja.
A széntelepek aljzata triász dolomit DNy-on, alsó

kréta és jura mészkő K-en. A szén három rétegben helyezkedik 

el. A legalsóban 5 kisebb szénréteg van. A középső és a fel
ső csak egyet tartalmaz. A bányászat során csak a legalsót 
termelik ki, mivel a többi minősége egyre gyengébb. A fütőér- 

ték 22oo-38oo Kal/kg.
A telepek alatt felső-kréta időszaki bauxit van.
Az ajkai szénbányákban néhány geológiai érdekesség

gel is találkozunk. Az egyik az ajkaitnak nevezett megköve - 

sült gyanta, a másik egy édesvizi csigafajnak, a Pyrgulifé - 

rának a váza. Mindkettő szép számmal fe'lszinre kerül. A szén
nek igen magas az urántartalma.

A bányászat a külszini kibúvásokban kezdődött, majd 

fokozatosan az alsóbb rétegek kitermelésére tértek át. Ekkor 

jelentkezett a karsztviz veszélye. A fedő rétegek erősen karsz
tosodott mezozoosz mészkő és dolomit, valamint eocén mészkő s 

ezért igen gyakori a vizbetörés a bányába.
A Bányászati Muzeum a bánya egyik, ma már üzemen ki- 

vül helyezett tárójában és a gőzgépek telepének épületében ta
lálható. Mind a gép, mind a hozzátartozó berendezések müemlé - 

keknek számitanak. A gyűjtemény a bányászattal kapcsolatos a- 

nyagot őrzi.
3. Kösd közelében ma már lezárt bányatárók vannak.

Az itteni szénrétegek feküje dachstein mészkő. A 

telepeket óharmadidőszaki konglomerátum és szürke agyag tartal
mazza. Az utóbbiban három egyenként 7o cm vastagságú, magas fü- 

tőértékü barnaszén telep van. A fedő édesvizi mészkő.
A bányászat a XVIII. században kezdődött. A tárókat 

18o7-ben viz öntötte el. A termelést azonban hamarosan folytat
ták 1931-ig, amikor is ismételten vizbetörés következett be. A 

termelést befejezték, a tárókat lezárták.
A vízbetörések oka a fedő és a fekü kőzetanyagában 

keresendő. A szén a karsztvizszint alatt található, s a mészkő
ben nagy mennyiségben halmozódik fel a viz.
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4. A magyar szénbányászat leghíresebb gyűjteménye Sal
gótarjánban található. Ez a muzeum európai viszonylatban is 

vezetes. A kontinensen csak három helyen mutatják be a bányász - 

kodással kapcsolatos anyagot az eredeti helyszínen, a bányavága
tokban.

ne-

A nógrádi szénmezők a miocénkorban, a burdigáliai eme
leten keletkeztek. A tengeri elöntés háromszor ismétlődött meg 

és ennek megfelelően a partmenti mocsarakból három rétegben ke
letkezett szén. A medence határát északon az orázághatár jelöli 
ki, keleten és nyugaton a megemelt oligocén rétegek, délen a Pa- 
rádsasvár-Romhány vonal adja meg. A telepek kifejlődése alapján 

a medencét három részre osztjuk: északi, középső és déli terű - 

letre. Az északi részben, Salgótarján, Salgóbánya, Etes, Inászó 

és Baglyasalja térségében az un. III. réteg fejlődött ki. A kö
zépső medencében, Kisterenye, Kazár, I/iizserfa, Mátranovák 

nyékén, mind a három telep kifejlődött. A déli vidéken, Mátrave- 

rebély, Nagybátony, Dorogháza körzetében, az I. a főtelep.
A nógrádi szémmedence szerkezetileg zavart, a törések 

hatására kiemelt és lesüllyedt területek váltják egymást. A sakk- 

táblaszerüen tört területen az elvetési magasságok l-2oo m között 
váltakoznak. A telepek vastagsága o,7-5 m, a szén fütőértéke 

22oo-38oo Kal/kg.

kör-

A természeti adottságok miatt a szénkutatás és kiterme
lés nagyon nehézkes. A bányászkodás az összefüggő szénmezők hiá
nyában un. vándorbányászkodássá vált.

A legkorábbi értesülésünk a tarjáni szénről Bél Mátyás 

tollából származik. 1766-ban bukkantak az első szénkibuvásra, a 

kamarához 1769-ben beküldött mintákat azonban értéktelennek ta - 

lálták.
A közlekedési nehézségek, a fejletlen ipar, az ismeret

len energiaforrástól való idegenkedés miatt csak 1848-ban került 
sor az első, inászó-pusztai Máriának nevezett táró megnyitására.
A kitermelt szén mennyisége 78oo bécsi q. legfőbb piaca a szénnek 

Poroszló, Szolnok, de eljutott a fővárosba, is . Elsősorban ipar
telepek vásárolták meg.
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186l-ben osztrák tőkével szénbánya és vasutépitési 
társulat jött létre, s 18б7-Ьеп a Pest-Hatvan-salgótarjáni va
sútvonal megépitéséval lehetővé vált a szén gyors szállítása.

A kereslet és kinálat azonban nem volt egyenlő mér
tékű. A termelés korszerűsítése tőkehiány miatt szinte lehe - 

tetlen volt. A bányászatot rentábilissá a MÁV kedvezményes ta
rifái tették lehetővé.

A legnagyobb gondot' a munkaerő hiánya jelentette. 

Salgótarjánnak 1826-ban 671 lakosa volt, 1867-ben már 37oo fő. 

A növekedést a Szlovákiából, Ausztriából, Stájerországból,Ka- 

rintiából, Morvaországból és Lengyelországból toborzott bányá
szok bevándorlása okozta. A következő esztendőben és az azt kö
vetőekben a lakosság számszerű alakulása még számottevőbb. 
/l89o-ben 9478 fő, 191o-ben 13552 fő, ebben az évben már 54 ke-

élt a városban./ A szénbányá -reskedő és 131 kézművesiparos 

szat 17oo munkást foglalkoztatott.
A századfordulóig loo millió q szenet hoztak felszín

re, az évi termelés elérte a 6 millió t-t.
Szükségessé vált a technikai korszerüsités. Soronykö- 

télpálya, szénosztályozó épült, több bányában bevezették a sű
rített levegővel működő légkalapáasot, a gőzgépeket villamosé - 

nergia váltotta fel. Mizserfán 1892-ben villanyvontatást hasz
náltak, mig a többi helyen bányalovak dolgoztak még 1952-ben is.

A felszínhez közeli jó minőségű szén fogytával a mé
lyebben fekvő és a medence középső részén lévő telepek kitér - 

melése is megkezdődött.
A salgótarjáni Bányászati Muzeum a Veremoldal-hegy 

belsejében van, hossza 28o m. A gyűjteményben a korábban hasz - 

nált eszközök vannak elhelyezve. Az anyagot kőzet és ásványgyüj- 

temény egésziti ki.
5. Szentgálon a bányászat emlékét lignit külszini fej

tés őrzi.
A középső miocén korú rétegek között helyezkedett el a

I.2-5 m vastag lignit.
Keletkezése a tengeri előrenyomulással és a vidék süly-
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lyedésével s nagy mennyiségű növényi felhalmozódással magyaráz

ható.
6. Várpalotán a Helytörténeti Múzeumban a helyi bá - 

nyászkodás loo. évfordulóján 1967-ben Bányászattörténeti Gyűj
teményt nyitottak meg.

Várpalotán 1867-ben bukkantak szénre, a vár melletti 
kastély udvarán kútfúrás közben. 1877-ben nyitották meg az el
ső aknákat. A Fanny és az Antal aknák 12-14 m mélységből ter
melték ki a szenet. Az 189o-es évekre elérték a 12o-15o m-t is. 

Hamarosan áramfejlesztő, brikettgyár, mész- és téglaégető te
lepült a helységbe.

A szén a Bakony DK-i peremén fekszik. Erősen földes, 
fás. Feküje kristályos pala és permi homokkő. Héhol alsó és kö
zépső triász márga, mészkő és dolomit beépülések vannak. É-on 

és Ny-on felső triász dolomitok találhatók. A medence É-i és 

középső részén eocén rétegek települtek bauxittal és szénzsi - 

nórokkal az alapkőzetre. A művelés alatt álló rétegek a közép
ső miocén üledéksor felett illetve annak felső negyedében van
nak. Vastagságuk átlagosan 5 m, É-on 9, D-en 2-4 m. Fütőérté - 

ke átlagosan 2ooo-28oo Kal/kg.
A lignit telepek 5o-ioo m vastag kovaföldes, leveles 

agyaSmárga alatt találhatók, melyre szarmata agyag és kavics 

rakódott le.
A város közepén áthaladó törésvonal két részre oszt

ja a telepeket. A kitermelés a fedőben lévő homok miatt nagyon 

veszélyes. A készlet 5o %-a bányászható.
V./ Bányászati emlékeink következő nagy csoportját a 

kőfejtéssel kapcsolatos emlékek alkotják.
1. Budapesttől ÉNy-ra a Kevélyek DK-i lábánál az dur

va szemű homokkövet termeltek ki az Ezüst-hegyen. Malomköveket, 
épületek idomköveit készitették az itteni kőzetből.

Az elhagyott bányaudvaron malomkövek, lépcsők, mezs
gyekövek hevernek.
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2. Fertőrákoson, Soprontól 15 km-re ÉK-re, a Fertő
tó partján található a geológiailag és ipartörténetileg 

értékes kőfejtő.
is

A felső-miocénban keletkezett lajtamészkő legszebb 

feltárása látható itt. A bányában a kb. 2o millió évvel ez- 

lőtti tenger élőlényeinek maradványait lehet megtalálni.
A kőfejtést már a rómaiak megkezdték, majd a közép

korban folytatták nagy intenzitással. A faragásra igen alkal
mas követ Sopron számos épületénél felhasználták.

1945-ben megszűnt a termelés, azóta idegenforgalmi 
látványosság a kőfejtő. A bányászat során a bányaudvarból nyi- 

ló termek sokaságát nyitották meg.
3. Nyergesujfalu közelében a Küszörükő-bányában az 

alsó-kréta tengerben keletkezett tüzkőkavicsokból, mészkőgör
getegekből álló konglomerátumot fejtették és köszörükővet ké
szítettek belőle.

A Tölgyháti-kőfejtőben a "piszkei márványhoz" hason
ló jura mészkövet termelték ki. A kőnek csak néhány, alsó, 
vastag, pados, rózsaszínű rétege alkalmas építőkőnek. A bányá
szat során csak ezeket a rétegeket termelték ki.

A kőfejtők területe sok geológiai érdekességet tar
togat.

4. Ság-hegyen található kőbánya már természetvédel
mi terület.

A Marcal-völgy vulkánosságának legtekintélyesebb ma
radványa a Ság-hegy. Alsó része üledékes tengeri eredetű 

mok, kavics, agyag, erre tufa és lávatakaró települt, 

megvédte az alatta lévő rétegeket a lepusztulástól.
A bazalt fejtését már a rómaiak megkezdték. Colonia 

Claudia Savaria / Szombathely / utcáit és a "Borostyánkő-utat" 

kövezték ki az innen származó lapokkal. A középkorban a terme
lés tovább folyt. A sárvári várat is a Ság-hegy bazaltjával e- 

rősitették meg.

ho
A bazalt

A nagyüzemi bányászat 191o-ben kezdődött meg és 1958-
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ban fejeződött be. Ez idő alatt kb. 1,5 millió t követ hordtak 

el. A termelés 4 szinten folyt. A hegy eredetileg 291 m magas 

volt, a bányászat miatt jelenleg 279 m. Területét meddőhányók 

és bányaudvarok tarkitják.
Az egyik bányaépületben működik a Ság-hegy Muzeum. A 

régészeti leletek mellett a bányászat emlékeit is bemutatják.A 

múzeumban látható Eötvös Lóránd torziós ingája, melyet a Ság- 
hegyen próbált ki.

5. Sárospatak közelében a Megyer-hegyen lévő "tenger
szem" középkori bányászkodás eredményeként jött létre.

Az átkovásodott riolittufát a XV. századtól kezdve 

fejtették. Gabonaőrlő és érczuzó köveket készítettek belőle. A 

későbbi századokban a bányát elhagyták, de teljes épségben meg
mar idtak a bányafalak, a kivágásra előkészített őrlőkövek s a 

gyámlukak, melyekbe az ácsolatot erősítették. Maga a bányaudvar 
is épségben megmaradt.

A köveket külszini fejtéssel termelték ki, a helyükön 

keletkezett üregekoen fülhalmozódott az es^viz és innen kapta a 

"tengerszem" elnevezést.
6. Sümeg mellett a Mogyorós-dombon a régészek uj kő

kori bányagödröket tártak fel. Az itt lerakodott kréta korú tüz- 

köves, lemezes mészkövet kaparta ki az ősember. A fehér tűzkövet 
használta fel.

7. Süttőn a Tardosbánya felé vezető ut közelében a

"piszkei márvánnyal" egyidős mészkövet fejtettek ki, mely tömött 
és ezért jól csiszolható, fényezhető. Szilárd és a nagy nyomás
nak is ellenáll.

Jellegzetes vörös szine vasoxidtól származik. A jura 

kor nyilt tengerében keletkezett, erre utalnak a benne találha
tó ősmaradványok. Jellemzőek a nagy számban előforduló Ammoni - 

tész maradványok.
A kőbányák már a középkorban is működtek. Innen tér

melték ki a visegrádi királyi palota, az esztergomi Bakócz ká
polna, a középkori budai vár számos diszitő elemének anyagát. 

Hasonló bánya található Villány közelében a Szársom-
lyon.
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8. Magyarország világhirü geológiai érdekessége a ta
tai Kálvária-domb elhagyott kőfejtője, ahol a jura és kréta ü- 

ledékképződés szinte hiánytalanul tanulmányozható, a rétegek u- 

gyanis folyamatosan követik egymást, csak a kréta alsó szakaszá
nak néhány emelete hiányzik. A bányából szebbnél-szebb ősmarad
ványok kerülnek elő.

A kőfejtőből kitermelt kővekből épült Tata számos épü
lete.

9. Visegrádon a királyi palotában a II. teraszon lévő 

sziklaudvar falán látható gyámlukak és vésőnyomok alapján megis
merhető a XIV. századi kőbányászat technológiájának néhány jel
legzetessége. Az itt kitermelt kővet a palota épitésnél használ
ták fel. A megmaradt bányaudvart Nagy Lajos korában sziklaudvar
ként használták. Majd később az átépítések során szobává alaki - 

tották át.
lo. A Zebegény mellett működő kőfejtőben piroxénande- 

zitet termeltek ki, s az ut- és vasutépitkezésekhez használták 

fel.
A kőfejtő oldalán a miocén kor vulkáni működésének 

teljes folyamata tanulmányozható. Az alpi-kárpáti felgyürődés - 

sei egyidőben indult meg a vulkanizmus a Börzsönyben. Igen érdekes 

a lösz beépülése a vulkanikus rétegsorok közé.
A Malom-völgyben van az "Olaszbánya". Az itteni fehér 

mészkő a vulkanizmus befejeződése után a hajdani meleg tenger 

partközeli sekélyzátonyából képződött. Pedője édesvizi lerako
dás eredményeként kvarckavics.
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AZ ENERGIA TERMELÉS EMLÉKE

A Rábán Ikervárnál létesítették 1896-ban az ország 

első vizierőmüvét, amely 1 MW villamos energiát termelt.
Helyén a Batthyány grófok Ella-malma volt. A malom 

üzemeltetéséhez szükséges viz biztosításához rőzsegátat emel
tek. A rendelkezésre álló energi jobb kihasználására alaki - 

tották meg a "Vas Vármegyei Elektromos RT"-t.
A vizierőmüvet 1895-96 között-. Bánó László és Szűcs 

Béla tervei alapján építették.
A duzzasztómű és a vizkiviteli müvet a lebontott 

vízimalom felett építették, a vizet 5,4 km hosszú csatornán 

vezették az erőműhöz. Az alvizcsatornát a Herpenyő-patak med
réből alakították ki.

Az erőmű három, egyenként 22o KW-os ikerturbinája 

1896-ban kezdett dolgozni. A berendezéseket Svájcból vásárol
ták, Az erőmű összteljesítménye 585 KW volt.

1899-ben két újabb 22 KW-os turbinát helyeztek tí
zembe, igy a termelés 985 KW-ra emelkedett, s ezzel a telje
sítménnyel Közép-Európa legnagyobb erőmüve volt.

A bővítés során részben osztrák, részben magyar, a 

Ganz-gyárban készült gépeket állítottak üzembe.
A kedvezőtlen vízjárás idejére az 19oo-as évektől 

gőzgéppel "segítettek rá" az erömürev.
A termelt áramot Ikervár, Sopron és Szombathely fo

gyasztói használták fel.
A nyolcvan éves erőmű ma is üzemel. Az eredeti gé

peket 1923-ban újították fel s jelnleg is ezt az állapotot őr
zi.
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A KOHÁSZAT EMLÉKEI HAZÁMBAN

A vaskohászat legkorábbi emlékei Magyarországon a 

honfoglalást megelőző időszakból származnak.
A X-XI. századból a kohászat és a kovácsmesterség 

együttes emlékei ismertek. Az oklevelek szövegezése alapján 

az is megállapítható, hogy a vasat szolgáltatók és a ková
csok, vagyis a bányászat és a feldolgozás közötti 
megosztás már létetik.

Ennek az időszaknak az emlékei régészeti feltárá
sok során kerültek napvilágra.

A XIV. században a vizikerék elterjedésével a ko
hászat jelentőségében és számszerüségében is növekedett.Né
met bevándorlók honosították meg hazánkban a XIV. század 

második felében a vizikereket, s ezt összekapcsolták a fuj- 

tatóval és a farkkalapáccsal, s igy fokozták a termelékeny
séget és javították a minőséget. 147o-ből származó oklevél 
már acélgyártásról is említést tesz.

A bányászat a Sajó-völgyére, a Gömör-Szepesi-Érc- 

hegységre és az alsó-magyarországi bányavidékekre koncent
rálódott.

munka-

A termelés messze elmaradt a szükséglet mögött. A 

bányavidékek közül csak a gömör-szepesi vasvidék szállított 

rendszeresen az ország távolabbi vidékeire. Nagy jelentősé
ge volt éppen ezért a stájer vas importjának. A szállítás 

főként hajóval történt.
A török előretörése miatt a hódoltsági területen a 

vastermelés visszaesett. Nyugat-Magyarországon pedig a szom
szédos Stájerország termelése jelentett konkurrenciát. Az É- 

a bányászat csökkenése miatt volt visszaesés. 
Csak Besztercebánya és Kassa környékén mutatkozott a kohá - 

szatban emelkedés.

i területeken
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A XVIII. századra kb. 80-I00 vashámor működött 
gyarországon. A termelés becslések szerint évente 16-32 ezer 

q lehetett. A termelés ezért jelentős volt. A hámorok csak a 

közvetlen környéket látták el. A Felvidékről a Tiszántúl É-i 
részébe és Erdélybe szállítottak. A kereskedelem központja 

Tokaj volt.

Ma-

Ebben a században a vasfeldolgozás terén nagy lehe
tőségek bontakoztak ki. Az iparpolitikai határozatok, a vá - 

rosépitkezések, a háborús szükségletek serkentő hatással vol
tak. A vállalkozók minden lehetőséget igyekeztek kihasználni, 
sok esetben létesítettek megalapozatlanul üzemet. A gyenge 

nyersanyag, elmaradott termelési technológia, szakember és tő
ke hiánya miatt igy gyenge, versenyképtelen árut állítottak e- 

lő, amelyek értékesítése szinte lehetetlen volt, s végül az tí
zem csődbe került.

A nagyolvasztók elterjedése a XVIII-XIX. században 

forradalmasította a termelést. A XIX. század végén Magyaror
szágon Martin-acélmű működött és 1881-től Bessemer-acélt 
gyártottak.

is

A vasfeldolgozás egészen az 17oo-as évekig elsőle - 

gesen földesúri és kisebb mértékben más társadalmi osztályok 

kezében volt.A gazdasági konjunktúra miatt azonban a kincstá
ri alapitás is megjelenik és egyre nő a részesedése.

A termelés céhes keretek között folyt, de a szabály
zatok már a tőlés termelési mód megjelenéséről tanúskodnak. A 

hámorokban a feldolgozás egyes területen, elsődlegesen a föl - 

desuri alapitásu üzemekben, még jobbágymunkát alkalmaztak, a- 

zonban a szűkén értelmezett gyártási folyamatokat már képzett, 
főként külföldi szalemberek végezték és irányitották bérmunká
ban.

A XIX. századra a polgári, kereskedő tőke 

sa révén kezdetét veszi ebben a gazdasági ágazatban is a kapi- 

talizálódás.

behatolá-
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A magyar kohászat fejlődését ennek megfelelően a kö
vetkező módon lehet periodizálni:

1. a vaskorszak kezdetétől a vizierő felhasználásá
ig /i.e.VII-VI.sz.

2. a vizierő felhasználásától a nagyolvasztók el - 

terjedéséig /XIII-XIV.sz.
3. a faszéntüzelésü nagyolvasztók elterjedése

XIX. sz. vége/

ХШ-ХП. sz./

l69o-174o/

/174о-18бо 

4. a modern kohászat kora

Az első csoportba tartoznak a Nyugat-Magyarországon 

és Észak-Magyarországon fellelhető korai kohászati emlékek, 
a másodikba a Mátyás korabeli felhévizi /budai/ vashámor és 

puskapormalom, a harmadikba a Borsodi-medence, a Bükk-hegység 

tezületének emlékei sorolhatók be.
1. A vaskohászat első csoportjáha tartozó emlékeit 

két nagy központ köré lehet csoportosítani: az Alppkalja és a 

Hernád-Sajó közötti területre. A többi lelőhely az elszórtan 

található meg a Dunántuli-középhegységben az Északi-középhegy
ségben s az Alföldön, Kardoskuton.

A régészeti feltárások az Alpokalján Sopronban, Ól
modon, Répcevisen, Szakonyban, Tömördcn, Kőszegfalván folytak 

sikerrel.
Észak-Magyarországon Alsószuha, Döveny, Pelsőkele - 

csény, Edelény, Rudabánya, Kurittyán, Kánó, Ragály, Szuhafő, 
Trizs, Imola, Égerszög, Jósvafő, Aggtelek körzetében találtak 

kohászati emlékeket. Ehhez a körzethez tartozik még, de a Sa
jón és a Hernádon túli területen van Boldogkőváralja, 
Szilvásvárad és Szarvaskő.

A felsorolt emlékek múzeumokban vannak.
Számos közös tulajdonsága van a lelőhelyeknek, 
a./ Az olvasztók mind patak közelében voltak, vi - 

zet adhatott forrás és kút is. A viz elsősorban a kemencék -

Monok,

' »ÍV«,.
f/4'*' 41
fi s fi
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hez használt agyag megmunkálásához volt szükséges, de ige - 

nyelte a technológia is.
A kemencék többnyire a patakok felső folyásánál, a 

viz felé irányulva helyezkedtek el.Pl. az imolai I. és II. 

számú műhely közel 9o fokos szöget zárt be egymással. Ezt a 

patak futásával lehet magyarázni.
b./ A völgyön belüli helyet a légmozgások szerint 

választották. A kohókat szinte mindig "huzatos" helyre épí
tették: kisebb völgyek, vízmosások torkolatába, elágazások
ba.

c. / Az És zak-íáagyr országón található lelőhelyek - 

ről előkerült ércekről kimutatták rudabányai eredetüket. A 

Nyugat-IJagyarországon felhasznált nyersvas eredete nem ilyen 

egyértelmű. Több bánya is számításba jöhet. így a Rax vidék, 
Kismarton, Vaskeresztes környéke / ma Ausztria/.

d. / Az érc feldolgozása többnyire a bánya közelé
ben történt. A telephelyet a viz és a fa mennyisége határoz
ta meg. Az érc mindig elérhető közelségben volt.

A talált faszén elemzése révén megállapítható, el
sődlegesen tölgyerdőket kerestek. A lelőhelyek nagy számát a 

kutatók az erdők ritkulása miatti vándorlással is magyaráz - 

zák.
Mindkét körzetben a XIII-XIV. században megszűnt a 

termelés. Ennek több oka is lehet. Egyrészt az erdők ritkulá
sa, másrészt távolabbi bányák feltárása, ahonnan az érc szál
lítása már nehézkesebb volt, a helyi lelőhelyek kimerülése.

A kohászat az északi területről a Szepes-Gömöri- 
Érchegységbe, nyugatról Ausztriába települt át.

legszebb emléke az imolai vasko
hó, melyet "in situ" helyeztek el a budapesti Kohászati Múzeum
ban.

Ennek a korszaknak

2. A második korszakot a Mátyás korabeli felhévizi 
vashámor és puskapormalom képviseli.

Budán a Lukács-fürdő felett a hegyoldalban a Frankel
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Leó utca 46. számú ház udvarán fedezte fel Zolnay László 

üzem maradványait. A malmot 1884-hen lebontották, köveit 
Lukács-fürdő épületébe épitették bele.

A bőséges, nagy esésű, melegvizü, tehát télen 

felhasználható források működtették a fegyvergyárat. Az üzem 

jelentőségére utalnak azok az ábrázolások is, ahol a hámort 
s a malmot négy saroktoronnyal megerősített erődként ábrázol
ják.

az
a

is

Zolnay nászló szerint ez volt Buda első fontos ipa
ri létesítménye.

3. A faszéntüzelésü nagyolvasztók elterjedése a XVIII. 

századtól kezdve indultak meg. Ebből a korszakból számos emlé
künk maradt fenn. /lásd 5.6. ábrát/

a./ Szokolya környékén lévő vaselőfordulások már ko
rábban sugalmazták kohó alapítását. A feldolgozás csak 1778 - 

ban indult meg. A kohó mellé hámort is telepitettek. A szükséges 

vizierőt a környék patakjainak felduzzasztásával biztosítot
ták.

A vasműben nyers-, öntött-, nyujtottvas árut készí
tettek. A nyersvasat részben helyben dolgozták fel, részben a 

kislődi hámorba szállították.
A kohó csak 14 évig működött, a hámor sokkal rövi- 

debb ideig. Megszűnésének oka a lelőhely kimerülése, illetve 

a viz gyakori hiánya.
Emlékét csak a salakhányó és a vizduzzasztó árokrend

szere őrzi.
b./ Hegyesben két hámor is működött. Az első 1756-ban 

a másodikat 178o-ban alapították. A telepítésnél elsődlegesen 

az aránylag bővizű Eger-patakot vették figyelembe, másrészt a 

környék erdőit. A közelben nincs megfelelő nyersanyag ezért a 

hámor feldolgozó jelleggel létesült. A szükséges alapanyagot a 

kislődi, szokolyai illetve a zirci kohóból szereztek be. A ter
melés folyamatosságának biztosítására Bécsből 1778-tól kiselej
tezett muníciót és ágyukat vásároltak.
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A felhasznált alapanyag és a termelés mennyiségi ala
kulása:

faszén /kg/ 

77oooo
termelés /q/ 

lo73,65 

800-900 

958,2o 

898,41

év alapanyag /q/
1785. 1427,35
1786.
1787. 1334,25
1788. 1251,oo

645000

A hámor 18ol-ben megszűnt, bár ez nem tekinthető pon
tos dátumnak. A leállás oka a szokolyai huta működésének meg - 

szünése, a Bécsben vásárolt munició elfogyása, valamint az er
dők kimerülése és a fa árának emelkedése.

A hámor helyén malmok állnak, a Hámori malom és a 

Szekfü malom. Közelükben régi ágyúgolyók kerültek elő, ismere
tes még a salakhányó is.

с./ A XVIII. század első jelentős vasmüve a kislődi 
volt. Épülete ma is megtalálható Kislődtől DNy-ra, Vasbányától 
Ny-ra a Torna partján.

A helyválasztást a Torna indokolja. A patak vizének 

energiája elegendő volt a felülcsapó vizikerék üzemeltetésé
hez. A faszenet a környékről szerezték be. Az ércet pedig 8- 

9 km-ről szállitották a kohóhoz. Kislődőn bauxitos barnavas - 

ércet, valamint vastartalmú bauxitot és mangánt dolgoztak fel. 

A salak és nyersvas elemzése révén kiderült, hogy a mangánt 
véletlenül keverték az ércekhez.

A kohó és hámor kovácsoltvas árut állitott elő.
Termékeinek értékesitését nehezitette az osztrák á- 

ruk konkurrenciája, különösen a pozsonyi és bécsi piacokon 

volt éles a vetélkedés. Kapuvár, Sopron, Kőszeg vásárain a 

hegyesdi hámorral kellett konkurrálni.
Az üzem megszűnése részben az előbbiekkel, részben 

az 1817-es árvizzel és a nyersanyag csökkenésével magyarázha
tó.

Emlékét csak a salakhányó és az épület őrzi.
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d. / A legjelentősebb kohászati emlékünk Miskolcon 

található. A vasfeldolgozás területileg három helyen volt : 
Ómassán /1772-1813/, Ujmassán /1814-1871/ és Hámoron /1773- 

1871/, majd Diósgyőrbe /1861-/ került.
Fazola Henrik az ómassai kohót 1772-ben alapította. 

Egy évvel később kezdte meg működését Hámorban a hámor. A viz 

mennyiségénak hiánya késztette Pazolát a kohó áttelepítésére 

Ujmassára./A réginek a támfala ma is áll./
Az ujmassai üzem beindulását is nehezítette a meg - 

felelő gyorsaságú és esésű viz hiánya. A Szinva és a Garadna 

együttes erejének fokozására, valamint az időszakos vizhiány 

kiküszöbölésére megépítették a Hámori-tó gátját /1811-1812/.
Az alapanyag ellátást Pazola saját bányából kíván

ta megoldani.Széleskörű kutatásainak eredményeként fedezte 

fel az upponyi vörösvasércet. Az itt termelt érc 3o-4o % va
sat tartalmazott, s kezdethen 12-16 ezer q vasat adott. Ké
sőbb Nekezsényből, Dédestapolcsányból is vásároltak, majd a 

vincepáli, alsótelekesi és felvidéki ércet használták fel.
Az olvasztáshoz szükséges energiát a fa szolgáltat-* 

ta, melyet szintén a környékről szereztek be.
Termékeit a környéken és Erdélyben értékeditette az 

üzem. 1788-tól Pest-3uda és Kolozsvár piacait látta el.
A kohónak és a hámornak az utolsó nagy munkája az 

uj vasgyár építkezéséhez szükséges műtárgyak elkészítése. A 

diósgyőri üzem felépülése után 1872-ben megszűnt a termelés a 

korábbi helyeken. Ma már csak az ujmassai kohó áll. /Mellé há
mort építettek 1979-ben s igy a vasfeldolgozás teljes folyama
tát tudják bemutatni a látogatóknak./

Pazola üzeme településföldrajzi szempontból is je - 

lentős. Ómassa és Hámor kialakulását segítette elő a vasgyár.
e. / Az 17oo-as évek végén, 179o-ben alapították a 

szala.ika-völgyi hámort. Emlékét csak néhány szerszáma, viz - 

tározója és egy ott készült vastábla őrzi. Mindezek a Szaljka- 

völgy Erdei Múzeumában megtekinthetőek.
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Kezdetben csak hámor működött itt, 18o2-ben kohót is 

létesítettek. A szükséges érceket Koncz János fedezte fel.Elő
ször Iíekezsényben talált vasat, erre telepitette a kohót. Ez a 

lelőhely azonban még kevésnek bizonyult. Szarvaskőn és Bélapát
falván jártak eredménnyel a kutatások, s az itt talált érceket 
is felhasználták a kohóban.

A hámor alapítása után Betlérről / ma Szlovákia / is 

vásároltak vasat. A fa és a viz helyben volt.
hamarosan akadozni kezdett. Az ércek meny- 

nyisége és minősége sem volt megfelelő, gazdasági problémákkal 
is küzködtek, s végül a termelés megszűnt.

A termelés
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A VASFELDOLGOZÁS EMLÉKEI A XIX. 
SZÁZADTÓL

Magyarországon az iparban az 18oo-as években alap - 

vető változások következtek be. Megindult a külföldi tőkeerős 

szakképzett munkaerő bevándorlása, akik kihasználva a lehető
ségeket gyárakat alapítottak hazánkban.

A korszak emlékét őrzi a budapesti Öntödei Muzeum, 
a hajdani Ganz-gyár épületében

Ganz Ábrahám Svájcból érkezett Magyarországra. 1845- 
ben alapította gyárát, mely Budán a Vízivárosban kezdte meg 

működését. A hely kiválasztásában fontos szerepe volt a Duná
nak, mivel az olcsó viziut elősegítette a szállítást. A foko
zatosan fejlődő főváros piacára is számított.

Nyersvasat Darnóról, Cse;tnekről, Nagyklabosról vá
sárolta. A csetneki Concordia Vasgyártársulás és a Gömöri-fé- 

le Csetnekvölgyi Vasmű felelsleges Nyersvasát a Ganz-gyár vá
sárolta meg.

A szükséges fekete szenet Orovicáról, Csehországból
szállította.

Az alapítást követő években elsősorban csatorna,víz
vezeték csöveket, kályhákat, kerítéseket, préseket, gazdasági 
eszközöket készítettek.185o-től a vasutépitkezések jelentettek 

fontos piacot.
Ganz Ábrahám alkalmazta elsőként Európában a kéreg - 

öntéses eljárást vasúti kerekek készítéshez. Az amerikai 
lálmányt továbbfejlesztette, a kerekeket antimonnal kezelte, s 

igy csökkent a kopás, megnőtt az élettartam. A találmányát itt
hon nem tudta elfogadtatni. 186o-ra a gyár fő profilját mégis 

a vasúti kerékpárok és kereszteződések adták. Termékeit teljes 

egészében külföldön értékesítette. Legfőbb piacai Oroszország, 
Ausztria, Olaszország és Svájc.

ta-
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1853-ban 1 megrendelőnek szállítottak 16 db kereket, 
186o-ban már 14 megrendelőnek 7125 db kerék és 6ooo db keresz
teződés készült el a gyárban. A hazai piacokon továbbra is ha
gyományos vasárakkal jelentkeztek.

A gyár felfutására a következő termelési adatokból
lehet következtetni:

termelés /q/ 

98oo 

loooo

év
1847.
1851.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.

12ooo
2oooo
34277
43920
49955
65691

A Ganz-gyárat Mechwart András vezette.0 terjesztet
te ki Ganz találmányát a hengerszékek gyártására, s ezzel for
radalmasította a világ malomiparát.

Az alapitó halála után a gyár 1869-ben részvénytár
sasággá alakult át. lo évvel később beolvasztotta az I,Magyar 

Vagon RT-t, igy a főváros egyik legnagyobb ipari létesítményé
vé vált.

A századforduló igen érdekes ipari műemléke a szent
gotthárdi Kaszagyár.

19ol-ben merült fel a gyár alapításának gondolata. 
19o2-ben már 8-I0 osztrák kaszakovács dolgozott Wieser József 
manuf akturáj ában.

A Lapincs partján álló vízimalom épületében helyez
ték el az első műhelyt. A patak vize működtette a farkkalapá
csokat, egy felülcsapó vizikerék és egy közlőmü segítségével.

Az egyenletes vízellátás érdekében épült a műhely -
tői kb. 800 m-re lévő gát a Rábán. A gát jelenlegi formáját 
1922-ben kapta.
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Legfontosabb terméke a kasza és a sarló volt. Terme
lékenységére jellemző, hogy 1 kaszakovács 1 műszak alatt 12o- 

15o kaszát, 15o-18o sarlót készített.
19o4-től már vízturbinát használtak, ezeket a Ganz - 

gyár gyártotta. Az energiahordozó továbbra is a viz maradt. A 

turbinákat a Rába vize tartotta üzembe. A vizállás szabályozá
sára zsilipaket alkalmaztak. 191o-től gőzgépet használtak az 

esetleges üzemzavarok elhárítására. 1937-ben helyezték üzembe 

a gyár vizierőmüvét, mely Szentgotthárdot és kilenc községet 
látott el elektromos energiával.

Az alapanyagot kezdettől fogva Ausztriából szerezték 

be. Az acfi hengerelt áru formájában érkezett.
Kezdetben csak a hazai piacra termelt. 193o-4o-es é- 

vekben a kivitel Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába, Bul - 

gáriába, Albániába, Törökországba és több ázsiai országoa irá
nyult.

A gyár berendezését 196l-ben védetté nyilvánítottak.
A vasfeldolgozás fontos csoportját alkotják a kovács- 

műhelyek, melyek a falusi ipari tevékenységről tanúskodnak.
A leghíresebb és ezért védelmet élvező népi müemlé - 

keink: a verpeléti, godisai, mikófalvi, balatonlellei, bakony- 

gyiróti, mosonmagyaróvári, sajószentpéteri, szilsárkányi, hot- 

tói /jelenleg már a zalaegerszegi Falumúzeumban/, melyek teljes 

berendezésükkel őrzik-a vasmivesség emlékét.
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A SZÍNESFÉM kohászat emlékei

A velem-szentvidi és a Ság-hegyi brónzöntőmühelyek 

ennek a gazdasági ágnak legrangosabb képviselői.
Velem Kőszegtől DNy-ra, Szombathelytől ÉNy-ra ta

lálható.
Itt tárták fel az i.e. XV. századtól az i.sz. V. 

századig virágzó települést, amely hazánk területén a leggaz
dagabb ipartelep volt a bronzkorban.

Az iparosok antimonbronzot állitottak elő. Az ötvö
zetet lo-18 % antimonból és 75-8o % rézből nyerték, később az 

antimon szerepét ón vette át.
A telep kifejlődését lehetővé tette a környéken ta

lálható réz és antimon tartalmú érc, a tégelyek készítéséhez 

használt grafit, az energiát szolgáltató fa és a kedvező for
galmi helyzet. Ugyanis a telep az Észak- és Dél-Európát össze
kapcsoló kereskedelmi útvonal mentén volt.

A termelés kizárólag kereskedelmi célokra folyt.Er
re utalnak a feltárások során előkerült raktárak is, ahol a 

felhalmozott áruk között számos olyan horog is előkerült, a- 

melyet csak tengerparton használhattak.
Ugyanennek a kornak másik, de kisebb jelentőségű 

telepe a Ság-hegyen került feltárásra.
Az itteni lakosság kereskedelem utján szerezte be a 

szükséges antimont és rezet, illetve a már kész bronzot. Ter
mékeik anyagénak összetétele megegyezik a velemiekkel, tehát 
valószinü a két hely közötti élénk gazdasági kapcsolat.

A feltárások öntőformákat és különböző tárgyakat ta
láltak.

A középkori Magyarország nemesfém kitermelése szá -
1

mottevő volt. A bányászat mellett a feldolgozásról is tudomá
sunk van.
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Nagybörzsönyben 1777-ben építettek egy jelentéke - 

nyebb ezüst kohót. A telepek kimerülése miatt azonban hamaro
san megszűnt a feldolgozás. A romok ma is megvannak.

Szokolyán is volt egy kisebb ezüst kohó, de három - 

évi működés után leégett, s nem építették ujja.
Telkibányán az ércet a XIV. századig a helyszínen 

kohósitották, csak később kezdték a felvidéki kohókba szállí
tani.

Rudabányán a rézelőfordulásokban kitermelt réz fel
dolgozása 1692-1724 között a helyszínen folyt.

A szines és nemesfémeket feldolgozó kohók mindig a 

viz mellé, az erdők közelébe települtek, kivéve a rudabányait, 
ahol a megfelelő hajtóerő hiányában lójárgányt használtak egé
szen az újkorig.
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A BRONZMÜVESSÉG EMLÉKEI

A ma már kihalt iparágat képviseli a harangöntés. Em
lékét a pécsi Rudle-féle és a soproni Seltenhofer harangöntő 

műhely, valamint a ma is használt illetve a múzeumokban elhelye
zett harangok őrzik.

Alapanyagként rezet, ónt és cinket használtak fel. Az 

ötvözőanyagok szerint különbséget tehetünk bronz - réz és ón - 

valamint sárgaréz - réz és cink - között. A XIV. századig csu
pán bronzot hassaáltak fel. A cink csak ettől kezdve szerepelt 
ötvözőanyagként. Korábban fémállapotban nem tudták előállítani.

A középkori feljegyzésekből tudjuk, hogy 8 font réz
hez 68 font cinkkarbont /galraeit/ használtak fel. A feldolgo - 

zás mindig a cinkérc lelőhelyek közelében bontakozott ki.
Magyarországon a bronz előállítására volt lehetőség.
A középkori magyar harangöntésre vonatkozó adataink 

nagyon hiányosak. A legkorábbi harangjaink a XI-XIII. század - 

ból maradtak fenn. Készítésük helye, mesterük neve felirat hi
ányában ismeretlen. Valószínűleg 12oo körül készült az a ha - 

rang, amely Dág községben került elő. A másik ugyancsak ebből 
a korból származik az a harang, melyet Szeged mellett, Rúzsán 
találtak meg. Visegrádon az ásatások közben, a Salamon torony 

tövében, egy hulladékkal feltöltött gödörben harang öntőfor - 
májának töredékeire leltek a régészek.

A XV-XVI. században a harangöntők tőkeereje igen ki
csi volt, hiszen vagyonukat forgótőkeként nem használták, több
nyire a megrendelők szerezték be a szükséges nyersanyagot és 

ők szállították az öntőmesternek.
Általános szokás volt, hogy az öntés mindig a hely

színen történt. A kész harang szállítása a közlekedési viszo
nyok miatt nagyon nehézkes lett volna. A nyersanyagot és fü -
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tőanyag illetve a sze számok szállítása könnyebb volt.
Az iparág fejlődését a török hóditás megtörte. Ez i- 

dő alatt sem az Alföldön sem a Dunántúlon nem működött harang
öntő műhely.

A török kiűzése után a felszabadított területeken az 

elpusztult harangok pótlására volt szükség. A termelés az igé
nyek nagysága miatt fellendült.

A XVIII. században elsősorban a püspöki székhelyeken, 
/Pécs, Eger, Győr/ majd a század közepétől a fontosabb kereske

delmi központokban /Sopron, Kőszeg/ létesültek műhelyek. Voltak 

olyan települések,ahol nem sikerült meghonosodnia a harangöntés
nek, pl. Esztergom, Vác, Debrecen.

A XIX, században Szombathelyen, Veszprémben, Székesfe
hérváron, Baján és Pest-Budán is megtelepedtek a harangöntők.

A városokban működő mesterek csekély számuk miatt nem 

alapítottak önálló céhet, hanem más mesterségekhez csatlakoztak. 
A XIX. században általában az ónmüvesekhez tartoztak.

A XVII. században az egyes városokban működő mesterek 

piaca egybeesett a város kereskedelmi területével, vagy a püs
pöki székhelyen dolgozóké az egyházmegye területével.

Egy századdal később a mesterek száma csökkent s igy 

a piaci lehetőségek megnőttek. Buda a Dunántúl keleti részét, a 

Duna-Tisza közét és a Közép-Tisza vidékét látta el. A győriek 
elsősorban Győrt, Veszprém és Komárom megyét elégítették ki. A
soproni mesterek főként Bécs, Bécsújhely és részben Grafe, piacát 

hódították el Sopron és Vas megye területén. Kőszeg és Szombat
hely is a graziak versenytársa. Bischer János pécsi műhelye az 

178o-as évektől Baranya, Tolna és Somogy megye vidékét látta
el. Az egri harangöntők elsősorban Heves, Borsod szükségletét 
fedezték. Szállítottak még a Tiszántúlra és Biharba is.

Az ország keleti részét vándoriparosok látták el.

/lásd 7. ábrát/
A nyugati országrészeken a mesterek műhelyben dől - 

goztak és a XVII. századtól raktári készletet is képeztek. Ke
leten pedig a már emlitett vándoriparosok dolgoztak.

\'
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szágrész közötti gazdasági különbséggel magyarázható. A nyuga
tiak jelentős tőkével rendelkeztek, a keletiek szinte tőke nél
kül dolgoztak. Az előbbiek zömmel németek voltak és polgári 
származásúak, az utóbbiak magyar kisnemesek, akik vagyonukat i- 

pari vállalkozásba fektették. A polgári mesterek a kereskedelmi 
és ipari központokban éltek, a nemesiek a falvakban maradtak és 

vándorolva dolgoztak. A nyugati mesterek kész árujukat a nagyobb 

vásárokon is értékesitették.
A harangokat kezdetben súly szerint fizették, később 

kerek összegben állapodtak meg.

1745-ben 1 font ára 0,64 frt 

1786-ban 

1789-ben
o,7о frt 

o,75 frt
A napóleoni háborúk idején az infláció érintette a

-.11 —

harangok árát is:
18ol-ben 1 font ára o,85 frt

l,oo frt 

l,5o frt 

2,oo frt
7,oo-ra emelkedett 
1,35 frt 

3,62 frt
Ezt követően az árak csökkentek, s 1,87-1,75 frt volt 

az átlagos érték, 1848-tól az I. világháborúig 1,25 frt lett az 

egységár.

18o2-ben
18o4-ben
18o8-ban
1811-ben
1813-ban
1816-ban

A fenti összegek csak a harang testére vonatkoztak, 
a sisak, a vasalás, az ütő, és a szij_ külön díjtételként sze
repelt. A becserélt régi harang esetében csak a munkadijat számol
ták el súly szerint.

Az öntés dija az uj harang árának egy meghatározott 
%-a. volt, melynek értéke 1743-1851 között 67 i'o-ról 17 %-ra 

csökkent.
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A XIX. században a műhelyek már csak az elpusztult 
harangokat öntötték újjá, de ez a munka 25 mesternek nyújtott 

megélhetést. A század közepére jelentős változás következett 
be az iparágban. Több mester átállt a szivattyúk és tűzoltó- 

szerszámok gyártására. Kiléptek céhük keretei közül, fokoz - 

ták a forgalmat, bővítették piacukat, ez utóbbit elősegitet- 

te a vasúti szállitás is. A tőkeerős mesterek műhelyüket ü- 

zemraé alakították át, a gyengébbek fokozatosan tönkre mentek. 
186o-9o között szűnt meg a szombathelyi, kőszegi, győri és 

egri műhely. Ugyanakkor a soproni Seltehofer Frigyes és fiai 
cég áttért a fecskendők gyártására és a vidék egyik legna - 

gyobb vállalkozásává nőtte ki magát.
A XIX. század végére a harangöntő kézműipar megszűnt.
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A VEGYIPAR EMLÉKEI HAZÁNKBAN

A legjelentősebb vegyipari ágazat a XVIII. században 

a hamuzsirfőzés volt. Az ipari nyersanyagok exportjában ekkor 

az egyik legnagyobb tétel a hamuzsir, melynek legfőbb felhasz
nálója az üveg- és textilipar valamint a szappanfőzés. A kivi
tel iránya Csehország, Ausztria, majd Anglia, Hollandia, Fran
ciaország. Az utóbbi piacokra a század első felében tört be a 

magyar hamuzsir. Ugyanis a Nyugat-Európai területeken az erdő
ket már erősen megritkitották, s a gyártás nehézségekbe ütkö - 

zött.
A feldolgozás méreteinek hatása hazánkban is hamaro

san éreztette hatását. A túltermelés miatt az árak csökkentek, 
az erdőállományban pusztulás következett be. Egyetlen műhely 

8-lo ezer hold erdőt pusztított el. Főként a bükkfát használ
ták fel. Mária Terézia 1755-ben rendeletileg tiltotta meg a 

kivitelt, majd hat év múlva évi 24 ezer bécsi q-ban állapítot
ta meg az export mennyiségét.

Minden intézkedés ellenére a XIX. század közepéig 

kb. 4 millió hold erdőt égettek el, s készítettek a fahamuból 
hamuzsirt.

Később csak a cseh üveg- és textilipar számára vit
tek ki hamuzsirt.

A gyártási folyamat nagyon vizigényes, a hamu kilú
gozásához sok vizre volt szükség. xgy a műhelyek telepítésé - 

nél az erdők mellett a viz volt a legfontosabb tényező.
A hazai hamuzsirfőzés emlékét őrzi a Ssalajka-völgy 

Erdei Múzeuma. A várpalotai Vegyipari Múzeumban egy Bakonybél- 

ről származó XVIII. századi főzőüst látható, s itt a gyártási
folyamatot is bemutatják maketteken.
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A hazai vegyipar másik fontos ága volt a szóda gyár
tása. Magyarországon a szikesekről összesöpört szódát használ
ták fel. A szappan-, üvegipar használta fel nagy mennyiségben 

a szódát, de igényelte a textilipar is.
külföldön tengeri növényekből állították elő egészen 

az 18oo-as évekig, ezért nagyon drága volt. A magyar ipar a
itthoni lehetőségek miatt s az egyszerűbb gyártási kö

rülmények miatt olcsóbban szerezte be.
A szódagyártás emlékeit a várpalotai Vegyipari Muzeum 

őrzi. Rajzokon mutatja be a gyártást, s az alapanyagok kiterme
lését .

kedvező
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A TEXTILIPAR EMLÉKEI

Magyarország textilipari emlékei területi elhelyez
kedésükkel tükrözik a telepítésnél szerepet játszó földrajzi és 

társadalmi tényezőket.
I./A helyválasztásnál a természeti feltételek ját

szottak nagyobb szerepet.
1. A legfontosabb követelmény a viz közelsége, ele - 

gendő mennyisége és minősége. Ebben az iparágban is kettős fe
ladata volt a viznek.

a./ A technológiai követelmények lágy és tiszta,sok
szor csak nagy esésű vizet igényeltek. Az állóvizek, lassú,sok 

hordalékot szállitó folyók alkalmatlanok voltak a finom áruk 

előállitására. Az Alföldön ezért tudtak csak durvább terméke - 

két késziteni.
b./ A vizet munkaeszköznek is használták. A lassú, 

kevés energiával rendelkező patakok mellett ványolók nem tud
tak dolgozni, mivel a kádakba vezetett viz gyűrte, forgatta a 

szövetet.
c./ A vizfolyások energiáját áttételekkel gépek mű

ködtetésére használták. A XIII. századtól kezdve szinte min - 

denhová telepitettek kallókat és kölyüket, ahol alkalmas viz 

volt és a környékről gyapjút lehetett beszerezni. Sok esetben 

szükséges volt a patak felgyorsitása. Itt>kettős csatornarend
szert és zsilipeket épitettek, illetve terelőcsatornákat ás - 

tak. A kerekek méretét a viz mennyisége szerint választották 

meg. Gyors folyású patakon tengelyhez közel hajtott, vagyis de
rékba csapott kereket készitettek. A lassúbbakon pedig felül 
csapott kerék működött.

Ha szükséges volt, egyes nagybirtokokon szabályozási 
munkákat is végeztek, pl. Tatán.
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2. Az éghajlati és talajadottságok csak áttételesen 

hatottak a textiliparra a nyersanyagok termelése révén.
Az alapanyagok hazai előállítására a természeti fel

tétele adottak voltak, mégis a XVTII. századig csak szegényes 

választék volt.
a. / A növényi eredetű nyersanyagok termelése terü

leti differenciációt eredményezett. A hűvösebb éghajlatot i- 

génylő len feldolgozása inkább a nyugati területeken vált ál
talánossá. A déli vidékeken inkább kender volt jellemző. 
Mindkettőt a háziipar igényelte, a manufaktúrák közül csak né
hány foglalkozott feldolgozásukkal.

b. / Az állati eredetű alapanyagok, gyapjú, hernyó - 

selyem termelése csak a XVIII. században bontakozott ki.Juh- 

tartás korábban is volt, de a racka gyapjúja un. kevert gyap
jú és alkalmatlan finom textiliák termelésére. Az 17oo-as é- 

vekben fokozatosan elterjedt hazánk nyugati területén, az ot
tani nagybirtokokon a merinói juh, s lassan az ország nagy 

juhtenyésztő vidékein is meghonosodott. A finomgyapju már le
hetőséget jelentett a hazai textilipar számára a termékek mi
nőségének javítására.

A selyemhernyótenyésztése a tolnai és baranyai vi - 

dékeken indult meg. Az eperfák számára szükséges meleget itt 

a délibb fekvés biztositotta.
II. A társadalmi feltételeknek, bár másodlagosnak 

tűnnek, fontos hatásuk volt.
1. a./ Az országon belüli elhelyezkedésnél a föld

rajzi fekvés nagyon lényeges. A Bécs-Pest-Hatvan-Kassa or - 

szágut mentén alakultak ki a nagy textilközpontok.A forgal
mas utak kedvező feltételeket teremtettek a szállításhoz. A. 
közelükben kibontakozó települések fogyasztópiaca még olyan 

helyekre is vonzották a textilipart, ahol a szükséges viz nem 

volt meg. Pl. Esztergom, Győrsziget.
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b. / Az alapanyagok termelése területi specializáció- 

hoz vezetett. A gyapjú feldolgozása a juhtenyésztő körzetekben, 
a lenáruk készítése a Kisalföldön volt jelentős, a selyemgyár
tás kezdetben a Dél-Dunántulon, majd Óbudán, a kísérleti telep 

közelében honosodott meg.
c. / A fogyasztópiacnak különösen nagy hatása volt a 

termelés területi elhelyezkedésére. A Kisalföld fekvése a leg
kedvezőbb. A külföldi piacok, Morvaország, Szilézia, Ausztria 

közelsége serkentőleg hatott az iparra, de ugyanakkor konkurren- 

ciát is jelentett. Itt a nagyobb népsűrűség nagyobb vásárlóerőt 
is jelentett.

Pontos ipari centrum lett Pest, ahol a forgalmi fek
vés, a vásárlóerő és a selyemhernyótenyésztésre irányuló kirá
lyi kisérletek vonzották a feldolgozást.

Az előbbiekben felsorolt okokkal magyarázható az or
szágon belül'- a Hatvan-Pest-Sopron vonaltól északra települt 
textilipari központok. Ettől a vonaltól délebbre csak néhány 

elszórt termelőegység volt, de ezek fokozatosan elsorvadtak. 
Közülük csak néhány tudta fenntartani magát.

2. A textilipari létesitmények településen belüli el
helyezkedése összefügg a termelési viszonnyal.

a. / A céhes keretek között folyó termelésnél a fel - 

dolgozás a településen belül elszórtan folyt. A helyválasztást 
a vizrajzi adottságok határozták meg.

b. / A premanufakturális időszakban a termelés még el
szórtan történt.

c./ A koncentrált manufaktúrák korában már változás 

következett be a termelés területi elhelyezkedésében.
A helyválasztást mindig az alapitó tőke eredete szab

ta meg.
- a feudális nagybirtokból származó tőke

gokba telepitette az üzemet, ezzel célja a birtok 

nyersanyag és munkaerő lehetőségének kihasználása, 
jövedelem emelése volt.

a majorsá-
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- a kereskedelmi tőke a fogyasztópiacot, a kedvező 

szállitási lehetőségeket frette figyelembe.
- az állami tőkével alapított vállalkozások a kama

rai birtokon a nyersanyagra és munkaerőre települ
tek.

Az utóbbi kettő mindig a települések szélére épült.
- az ipari tőkével, tehát a céhes keretekből kinőtt 

manufaktúrák a városok belsejében helyezkedtek el, 

s a fogyasztópiacot vették figyelembe.
A ma is meglévő textilipari emlékeinket a termelés 

szervezettségi foka szerint lehet csoportosítani.
A. A háziipar szintjén lévő termelő egységek;

1. Szin - kendertörő malom
2. Szilvásvárad - kendertiloló

B. A céhes ipar emlékei:
1. Pápa - kékfestő műhely
2. Csorna - kékfestő műhely
3. Jászapáti - kékfestőház
4. Szendrő - festőház
5. Pápa - kallómalom

C. manufakturális termelés
1. Hatvan - Grassalkovichok gyapjufeldolgozója
2. Pest - Invalidusok gyap jumanufakturája
3. Valero Selyemgyár
4. Óbuda - Selyemgombolyitó
5. Siklós - Selyemgombolyitó
6. Buda - Beywinckler Ágoston selyemmanufakturája

D. A gyáriparral kapcsolatos emlékeink
1« Goldberger Kékfestő-gyár
2. Spitzer Kékfestő-gyár
3. Hungária Jacquard Szövőgyár
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A./ A háziipar szintjén folyó termelésnek csupán né-
és a szilvásváradi kendertörőhány emléke maradt meg. A szini 

ezért érdemel különös figyelmet. A berendezések az évek során 

elpusztultak, s csak az épületek állnak. A patakok erejével mű
ködő malmok az alföldi kendert dolgozták fel.

B./ A kékfestéssel kapcsolatos emlékeink és kalló - 

malmok a céhes kereteken belül folyó termelést idézik.
A kékfestés a XIX. században terjedt el hazánkban. 

Bácskában, a karostól D-re eső területeken, a Tisza középső fo
lyása mentén, a Jászságban és a Kisalföldön foglalkoztak gyár - 

tásával.
A leghíresebb kékfestő műhely, mely teljes berendezé

sével együtt őrzi a technológiát Pápán található. A Kluge-féle 

műhely 1783-1948-ig működött, s ennek köszönhette fennmaradó -
s at.

A Tapolca-patak vizére, a környező rétekre, melyeket 
szárításra használtak és a fogyasztópiacra települve létesült. 

A viz, energiája mellett állati erőt is használtak, a mángorlót 
lovakkal működtették. A patakra a festés és a mosás miatt volt 

szükség.
Hasonló teljes műhelyt őriznek Csornán. A Frászt - 

féle műhely még az elmúlt időkben is rendeltetés szerint mű
ködött.

Ma már muzeum a Jászapátiban és Szendrőn lévő mü -
hely.

Pápán a Tapolca-patak vize kallómalmokat is működte
tett. A környező vizben szegény településekről hozták ide a 

feldolgozandó árut az ottani iparosok. A patak vizének mennyi
sége, ereje, állandó hőmérséklete kedvező körülményeket terem
tett a munkához.

С./ A XVIII. század második felében bontakozott ki a 

manufakturális termelés hazánkban. A legelsők közé tartozott a 

Hatvan melletti Gombospusztán lévő Grassalkovich - major-
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ban beinduló posztógyár is, mely 1762-ben kezdte meg a termelést.
Az üzem a konkurrencia miatt hamarosan csődbe jutott. 

Jelenleg csak az épülete áll.
Pest első ipari létesitményei közé tartozott az a ké - 

részéletü manufaktúra, melyet az Invalidusok épületében létesi - 

tettek. Rövid működése miatt pontos adatok szinte alig vannak.Az 

1776-ban meginduló üzem célja a hadsereg posztó és pokróc szük
ségletének kielégítése, illetve a rokkant katonák foglalkoztatá
sa.

Az 177o-es években Pest, Buda, Óbuda és Ráckeve lett a 

selyemtermelés központja. A környéken kialakított kísérleti te - 

felvásárlás és begyűjtés vonzotta a feldolgozó ipart ide. 
v Tolnában és Baranyában a hernyótenyésztés folyt, s voltak kisebb 

gombolyitok is, de a feldolgozás zöme a már emlitett helyeken 

folyt.

lep, a

A dél-dunántuli selyemipar emlékét а XIX. század ele
jén Siklóson emelt épület őrzi. Itt gombolyitás és fonás folyt.

Az 178o-9o-es években királyi támogatással indult meg 

Óbudán a selyemfeldolgozás. A begyüjtőhely közelében létesített 

üzemek félkésztermékeket készítettek. A gombolyitóban választot
ták le a guboról a szálat, a fonóban fonalat készítettek. A sző - 

vetgyártás már külföldön történt. Óbudán később szövődével is 

kísérleteztek . Zichy kastélyban rövid ideig működött Beywinck - 

ler Ágoston szövődéje, de hamarosan megszűnt.
A fonoda 1780-82 -ben indult meg és 1783-ban üzembe 

lépett a gombolyító is. Óbuda természeti adottságai kedveztek a 

feldolgozásnak. A források vize működtette a fonoda és a gombo- 
lyitó gépeit, melyeket Itáliából hoztak. A gubón lévő szálakat 
forró vízzel lazították fel. A vizmennyiség ingadozása miatt a 

fonoda megszűnt. A Gombolyitó azonban ma is áll. Jellegzetes a- 

lakjával jelzi az épület eredeti funkcióját. 40 gépét vizierő - 

vei működtették.
A Valero testvéreket a pesti és a magyar piac vonzot

ta hazánkba. 1776-ban létesítették selyemszövődéjüket, mely a 

XVIII-XIX. század legjelentősebb textilipari üzeme volt.
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Az 177o-es évek háborús konjunktúrájának idején az 

igények növekedése miatt megnőtt a selyem iránti kereslet. A 

feldolgozást támogató királyi rendeletek és az alapanyag ha - 

zai termelése kedvező helyzetett teremtettek az uj üzemnek.
A gyár kezdetben csak egyetlen kicsi műhelyből állt. 

1783-ban a Terézvárosban épült fel az uj épülete, ahol már a 

termelés manufakturális keretek között folyt.
Kezdetben még selyemhernyót is tenyésztettek.
Az alapitást követően fokozatosan megnőtt a termelés. 

1797-ben már 126 szövőszéken dolgoztak. Ebből 12o-on flórt, 22- 

ön selymet és bársonyt szőttek.
Ettől az évtől kezdve csökkent a termelés. Állandóan 

nyersanyag hiánnyal küzködtek. A korábbi állami támogatást meg
vonták a Valero testvérektől és nem kaptak selyemhitelt illet- 

se'lymet sem.
1793-tól már csak Pesten és Debrecenben tudták árui - 

kát értékesiteni. A Ny-i exportjukat a kinti üzemek lconkurren- 

ciája és az árakat befolyásoló kiviteli vámok megakadályozták.
Az 181o-es évekre csak két manufaktúra maradt Magyar- 

országon, az egyik a Valeró-gyár volt. A sorozatos csőd oka a 

kamarai intézkedésekben keresendő. A felvásárolt selymet szin
te teljes egészében a birodalom üzemeinek jutatta, a hazaiak 

csak a bécsi piacon vásárolhatták meg felárral az alapanyagot. 
Az 18o3-ban született rendelkezés sem javitott a helyzeten. A 

kamara köteles volt évente 5o q selymet a magyar gyáraknak jut
tatni. A Valeró-gyár egyedül 5o-6o q-t dolgozott fel évente.

18o4-ben Pesten 13o szövőszék működött, s ebből 
80-I00 Valeróéknál volt. A század elején 400-600 munkást fog
lalkoztattak. A gépekből csak 85 volt az üzem épületében, a 

többi házaknál volt.
A gyár gópesitettségének és munkáslétszámának alaku

lása a következő volt:
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szövőszékmunkásév
l6o1816. 9o

4o1818. 7o
8232o1828.

1836.
1845.

18o
25o35o

A felfutást a reformkor gazdasági mozgásaival lehet
magyarázni.

Az üzem 1848-ban megszűnt. Az itt gyártott anyagok
ból készült ruhát az Iparművészeti Muzumban őrzik. A gyár é- 

pülete ma is áll.
D./ A gépi nagyipar kibontakozásának korszakát idé

zi néhány ma is működő gyár épülete.
A Goldberger-gyár 1784-ben jött létre, 3 festékes dé

zsával, 3 kézinyomóasztallal, 4 munkással. Negyven év múlva már 
14 kád, 5 nyomóasztal, loo minta, 2 mángorló a gyár felszerelé
se. Termékeit Pesten és Debrecenben értékesítette. Majd állandó 

üzletet nyitott Pesten.
Az üzem termékeivel igyekezett betörni az osztrák pia

cokra is. Ehhez minden lehetőség adott volt. A vászonfestés ott 

fejlettlen volt.
termelési felfutást a technikai válA nagyon gyors

toztatások is el'segitették. A vizienergia helyét gőzgép foglal
ta el. 1863-ban a textiliparban működő 6 gőzgépből 2 működött a

4oo főt foglalkoztattak. AzGoldberger-gyárban. Ekkor már kb.
189o-es években már valóban gyárnak nevezhető a kékfestődé. 
Nemcsak a munkások száma szerint, hanem gépesitettségük alapján 

is. A gyártási folyamatokat szinte teljes egészében gépek vé - 

gezték. Az évi teljesitmény 5 millió m körül mozgott.
Napjainkban is a főváros legjelentékenyebb üzeme. Az 

eredeti gyárból csak a Lajos u. 136-138. alatti épület maradt 
meg.
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Ugyancsak Óbudán találjuk a másik nagy textilfestő
gyárat, a hajdani Spitzer-féle kelmefestődét. A gyár emlékét a 

Lajos u. 93-lol. számú ház őrzi.
Az 182o-as években Óbuda fejlődött a három város kö

zül a leggyorsabban. Lakóinak száma 7ooo körül mozgott, s meg-
A textilipar számára kedvező fel- 

1826-ban a Spitzer-
felelő vásárlóerőt képezett, 
tételek adottak voltak. Ezért került sor
féle műhely megalapítására.

A kezdeti időszakban 6 emberrel, 3 csávagödörrel, 1 

toronyszáritóval és két nyomóasztallal működött. A nyers és 

félkész illetve már festett vásznakat a Dunában mosták ki. A 

csávázásihoz és gőzöléshez szükséges vizet kutból nyerték.
A megfestendő vásznakat a szepasségi és bécsi keres

kedők szállították, festéket pedig Pesten vettek.
Lenvászonról hamarosan áttértek a pamutkelmére.
Termékeiket Buda, Óbuda és Pest vásárain értékesí

tették. Méterárut és kendőket gyártottak. Hamarosan állandó 

üzletük volt Pesten.
A negyvenes évek ipari konjunktúrája alatt korszerű

sítették a gyárat. A munkáslétszám 60 főre emelkedett.
1851-től már valóban gyár. loo-nál több munkást fog

lalkoztatott, a gépesített műhelyben a gépeket lovak hajtot
ták. Pár év múlva már gőzgéppel dolgoztak.

A gyár jelenleg is Óbuda egyik nagy textilgyára.
A Bajza utcában kezdte meg működését 6 jacquard szö

vőgéppel Schwart Lajos üzeme a századfordulón. A gépeken cseh 

munkások dolgoztak.
19o3-ban a Thaly K. utcába költöztek. Itt már 36 ké

zi és lo mechanikus géppel 54 munkással működött. Hamarosan
A munkaerő közelsége interjeszkedési problémák jelentkeztek, 

dokolta a kispesti uj üzem megépítését. 1911-ben a gyárban már
42 mechanikus és 56 kézi szövőszék termelt.

A Hungária Jacquard Szövőgyár emlékét a Bajza és a 

Thaly K. utcai házak őrzik.
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AZ ÜVEG PORCELÁN- ÉS KŐEDÉNYGYÁRTÁS

I. ÜVEGIPAR

A magyar üvegipar hosszú múltra tekint vissza. A 

középkorban a huták és üvegcsürök a szines- és nemesfém ko
hászat közelében működtek. Egyrészt legjelentősebb fogyasz
tója mellé települt, másrészt a vizierő és fa közelsége, ami 
a kohászat településénél is fontos szerepet játszott, vonzó
erőt gyakorolt erre az iparágra is.

A középkori üveggyártásnak csak nagyon kevés konk
rét tárgyi emléke maradt. Néhány üvegcserép és kevésszámú 

üvegtárgy, de ezek hazai eredete sok esetben kétséges.
A XVIII. századtól kezdve lehet nyomon követni 

tárgyi emlékek segítségével a magyar üvegipart.
A zempléni, mátrai huták gyártmányai ma múzeumaink 

féltett kincsei, esetleg néhány berendezési tárgyuk, épüle
tük ismert.

Az 17oo-as évektől az üveghuták száma emelkedni kez
dett :
1711-1786
1819.
1837.
1842.

32 db 

3o db 

54 db 

6o db

Helyileg a huták továbbra is a bányavárosok közelé
ben voltak. A XVIII. században megnövekedett a főúri uradal
makban emelt üvegcsürök száma. A növekvő kereslet inditja meg 

ezt a folyamatot. Különösen a hegyvidékek területén lévő bir
tokoknál tapasztalható ez a jelenség, ugyanis a jelentős fa
állomány, illetve hamuzsirfőzés, valamint a jobbágyok robot
munkája kedvező feltételeket jelentett. A majorsági gazdálko
dás térhódításával az ipari tevékenység tört előre, mivel a
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földek gyenge minősége miatt a mezőgazdasági tevékenység foko
zatosan háttérbe szorult az emlitett területeken. Az uradalmak 

jövedelmük növelésére kísérleteztek üveghutákkal. Kezdetben még 

a földbirtokos alapított műhelyeket, később bérleti szerződések 

révén az alapítások között egyre több a polgári eredetű.
A XIX. századra az üveg mint használati tárgy, mint

építőanyag is előtérbe került. A meginduló polgárosodással a 
fogyasztói igények is növekedtek. A meginduló piaci lehetőségek
kedvező hatást gyakoroltak a termelésre. A magyar üvegipar nem 

állta a versenyt a külföldről hozott árukkal, a hazai homok mi
nősége és a fatüzelés miatt. Nyugaton ezekben az években már 
tiszta szilikátokkal dolgoztak, az olvasztáshoz szenet használ
tak. Az üvegtárgyak minősége sokkal jobb volt, az égetési idő 

1 hétről 48 órára csökkent, ezzel nőtt a termelékenység és az 

önköltség is kisebb lett. Megjelentek az első gépek is az üveg
iparban, de a hazai vállalkozók sok esetben tőkehiánnyal küz - 

ködtek, gépesítésre nem is gondolhattak.
A fogyasztópiacoktól távoleső, elmaradott technológiá

val valamint a rossz közlekedés miatt magas önköltséggel dolgo - 

zó huták egymás után mentek csődbe a külföldi konkurrencia miatt. 
A fenti megállapítást igazolja a hollóházi üveghuta is.

A huták helyileg a nyersanyagok, energiahordozók, viz, 

fa közelébe létesültek.
Magyarországon kvaschomokot, kovasavas gejziritet, rio- 

litot, perlitet, meszet, néhol kaolint is felhasználtak.‘A szük
séges nátriumot, szóda, a káliumot, hamuzsir adagolásával vitték 

be az alapanyagok keverékébe.
A tárgyalt üveghuták közelében a szükséges kiindulási 

anyagok még a gazdaságos szállítás határain belül megtalálhatók.
A majorságokban működő műhelyek 1848-ig robotmunkával dolgoztak, 
s ez csökkentette a termelés költségeit.
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A zempléni huták riolitot és perlitet, a mátraiak 

kovasavas gejziritet, a bükkiek homokköveket használtak fel.
A szükséges segédanyagokat részben vásárolták, 

részben a huta mellett állították elő.
Szükséges volt, hogy a fűtéshez és a hamuzsirfő- 

zéshez nagy mennyiségben és elérhető közelségben álljon ren
delkezésre fa.

A végleges helykiválasztást a viz közelsége hatá
rozta meg. A zúzok működéséhez megfelelő esésű és vizmeny- 

nyiségü patak kellett.
Egy-egy hutában lo-nél kevesebb munkás dolgozott. 

Nagyon sok volt közöttük a külföldi, főként cseh, szlovák és 

német szakember.
/lásd 8. 9. ábra/

1. A Zempléni-hegységben az első hutákat a Rákó- 
cziak alapították. Ó- és Ujhután 1698-ban.

Az óhutai üzem termelékenységét a következő ada
tok jellemzik:

4o42 db üvegkarika 

11475 db - " -
8871 db - " -
8817 db - " -

1712-ben
1715-ben
1728- ban
1729- ben

A huta 1716-tól Kohanovszky György tulajdonába ke
rült. Lengyel származása révén élénk kereskedelmi kapcsolatban 

állt Lengyelországgal és a munkások között több lengyel dolgo
zott.

Egy 1726-ból származó leirás szerint a hutában há
rom kemence működött. Ezeket a kő előzetes égetésére, a fa 

szárítására és az üvegmassza olvasztásához használták. A mű
helyt egy malom egészítette ki, melyet zuzónak és őrlőnek hasz
náltak.
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1758-ban a környék faállománya megritkult a hutát 
Ujhutára költöztették át. A növekvő kereslet miatt az ujhu- 

hati műhelyt kibővítették, itt 5 kemencével folyt a termelés.
Az üveget a Kemence-patak völgyében, a Borzás-hegy 

déli lábánál, Pálházán a Hangyás oldalnál fejtett riolitból 
és perlitből állították elő.

1849-ben az ujhutai műhely a fa hiánya miatt meg
szűnt. Az üveggyártás Közép-Hutára, az <5- és ujhutai ország
út elágazásához települt át. Hamuzsirfőzés maradt csak Ujhu- 

tán.
187o-től kezdve Csehorszázgból vásárolt alapanya

got dolgoztak fel. 1895-ből pontos adatok ismertek a huta 

készleteiről és felszereltségéről. Ebben az évben looo q ho
mokot, 2ooo q kvarcot, 5ooo m^ fát használtak fel. A terme
lés 1 kéttengelyes kemencében folyt, s 1 kőtörő malom dolgo
zott itt, melyet vizkerék hajtott meg. A hutában 15oo q üve
get állítottak elő.

19l6-ban szűnt meg a munka a középhutai üvegmühely-
ben.

A huta termékeit vándorkereskedelemmel értékesítet
ték. Bőként a környező sárospataki, miskolci piacokon adták 

el. A kereskedők szekereken szállították az üveget. A tábla
üveget vándoriparosok vásárolták fel, a Hegyköz, Hegyalja, 
Bodrog-köz és Hernád-völgy falvaiban adták el. Az 187o-es é- 

vektől kezdve a vasútvonal megnyitásától a távolabbi piaco
kon is megjelentek a huta termékei. Az árut Olaszliszkán rak
ták vasútra.

A huta leghíresebb termékei a borospalackok voltak. 
Jellegzetes formájú üvegekben forgalmazták a tokaji bort. 
1827-ben 1953 db, 1842-ben már 5675 db palackot gyártottak.

A huta termékeinek, legszebb gyűjteménye a sárospa
taki Rákóczi Múzeumban látható.
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A Mátrában folyó üveggyártás a XVIII. század-2.
ban idult meg.

A termelés központja Párád környéke. 17o8-ban Ó- 
hután II. Rákóczi Ferenc üveghutát alapított. A műhelyben 

ablaküveget, háztartási öblösüveget gyártottak.
A szükséges homokot a Gilice-völgyében bányászták, 

a hamuzsirt helyben főzték, a kemencékhez és formákhoz szük
séges anyagot Poltárról szerezték be. A műhelyben fával fü- 

töttek, de egyes formákat is fából készítettek.
I712-I727 között szünetelt a termelés. 1727-ben 

indult meg a munka újból.
1764-ben az iratok szerint 2o q hamuzsirt használ

tak fel, ami arra enged következtetni, hogy a hutában jelen
tős termelés folyt.

Három év múlva az erdők ritkulása miatt a hutát el
költöztették Ujhutára /Parádsasvárra/. Az uj műhely a nyers
anyaglelőhelyekhez közel maradt.

A század végén, 1785-ben, a huta 3o q hamuzsirral 
évente 15o q üvegárut állítottak elő. A nyersanyag előkészí
téséhez 18o3-tól a Kerészpatakon malmokat építettek.

A technikai fejlesztés ellenére a gyártmányok minő
sége nem javult a rossz minőségű alapanyag miatt. A XIX. szá
zad első felében Zólyom közeléből szállították a homokot, igy 

sikerült a minőséget javitani.
Mig korábban csak a környéken, Gyöngyösön, Egerben, 

Pesten, Kecskeméten és Temesváron értékesítették áruikat, et
től az időtől kezdve már balkáni exportra is termeltek.

1848-tól kezdve szénnel fütötték a kemencéket s az 

alapanyaghoz szódát is kevertek. Az ujitások megjavították a 

termékek minőségét és csökkentették az önköltséget is. A szén 

alkalmazásának nagy jelentősége volt, hiszen még 189o-es évek
ben a 32 magyar üveggyárból csak 6 használta ezt az energia- 

hordozót.
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1895-ben Telkes Simon a legnagyobb hazai gyárnak 

nevezte a parádi üzemet. A termelés során évente 12oo q kvar
cot, 3ooo q homokot, 15 ooo q szenet használtak fel.

A század elején indult meg a gyár korszerüsitése.
A termékek köre is nőtt. Az üzem jelenleg is működik.

Termékeinek legszebb gyűjteménye az egri Dobó Ist
ván Múzeumban található.

2. Ъ/ Mátraszentimré161 2 km-re ÉNy-ra lévő huta 

olvasztótartályát Mátraszentistvánon őrzik. A helyszinen csak 

három kemence maradványai vannak.

2. с/ Gyöngyössolymostól É-ra lévő huta tevékeny
ségéről csak az Asztag-kői hidrokvarcit bánya tanúskodik.

3. A bükki üzemek feltételei azonosak a mátrai hu
tákéval. A legfontosabb telepitő tényezők itt a fa és a viz. 

Eltérés az alapanyagban van. A Blikkben a homokkő és a homok, 
valamint a mészkő a legfőbb kiindulási anyag.

Az üveghuták működésére a Szalajka-völgyben lévő 

Erdei Múzeumban látható rekonstruált olvasztó kemence utal.

II. PORCELÁN- ÉS KŐEDÉNYGYÁRTÁS

A hazai porcelángyártás és kőedénykészités alapvető 

telepítési szempontjai a viz, a fa és az alapanyagok közelsé
ge.

A viz ebben az iparágban is kettős szerepet tölt be. 
Energiahordozó, vagyis a masszamalmokat és a zuzókat hajtották 

vizzel. Az alapmassza gyúrása is sok vizet igényelt.
A fa tüzelőanyagként szerepelt. A porcelán- és kő

edénygyártás igen sok fát igényelt, mivel a félkész és máza- 
zott ái*ut is égetni kell.

Az alapmasszát agyagból, kaolinból, kvarcból, föld- 
pátból vagy földpáttartalmu kőzetekből, mészkőből keverték.
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Mivel a gyártás nagy tömegű alapanyagot igényelt a 

termelés mindig a lelőhelyek közelébe települt. A porcelán- 

gyártás és a kőedénykészités elhelyezkedése az igényelt alap
anyagok szerint elkülönülhet egymástól. A kezdeti porcelán
gyártási kisérletekről gyakran tértek át kőedénygyártásra. 
Porcelángyártáshoz többnyire külföldi alapanyagokat használ
tak fel.

A hazai gyártás helyi alapanyagokra települt.

Bél-apátfalva
Buda
Herend
Hollóháza
Pápa
Pécs
Tata
Telkibánya
Városlőd

mészkő
mészkő
mészkő

agyag
kvarcagyag

kaolin riolittufaagyag
mészkő 

riolittufa mészkő 

mészkő

kvarcagyag
kvarcagyag
kvarcagyag

kaolin riolittufa
riolittufa mészkő

agyag
kvarcagyag

A legkedvezőbb helyzetben a hollóházi és telkibányai 
gyárak voltak. Közvetlen közelükben jó minőségű nemesagyag for
dult elő. A posztvulkáni tevékenység hatására a riolit mállás 

termékeként jött létre amközépső miocén időszakban a kálitra- 

hitok mellett.
Hollóházán a Szurokrét környékén 76,3 # ban kaolinit- 

ből álló agyag fordul elő.
Telkibányán hasadék kitöltés vagy fészek alakjában 

fordul elő kedvező minőségű alapanyag kvarcitos alunitos trac*- 

hitokban.
Mindkét gyárhoz közel van Füzérradvány. A Korom-hegyi 

bányából nagy százalékban illitből álló nemesagyag bányászható. 
Ezek az alapanyagok lehetővé tették a termelés kibontakozását.
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Az itteni lelőhelyek iránt a dunántúli gyárak is érdeklődtek, 
ugyanis a masszához keverve nagy plaszticitásuk miatt növel
ték az alakíthatóságot. /Lásd lo. 11. 12. ábrát/

1. A hazai porcelán és kőedénygyártás Telkibányán 

indult, meg. Az üzem a környék kaolinját dolgozta fel.
A gyárat 1827-ben alapították. Mindjárt az első 

időszakban súlyos gondot jelentett a masszamalom működésének 

akadozása. A hétforrástól vezetett viz mennyisége erősen in
gadozott, s télen befagyott. A probléma megoldására 1838-ban 

újabb malmot emeltek.
Az eredeti malomépület ma is áll, konyhájában lát

ható a tengely helye.
A gyár számára nagy konkurrenciát jelentett a he

rendi és külföldi porcelán. A massza keverési aránya miatt a 

termékek szine zöldes, s ez nehezítette az értékesítést. Pró
bálkoztak cseh kaolin alkalmazásával, de ez az önköltség nö
vekedését jelentette, s ebből újabb értékesítési gondok szü
lettek. A termelés két ágon folytatódott. A cseh alapanyagú 

porcelán mellett kőedényt is készítettek a költségek fedezé
sére.

Az 18oo-as évek közepén a kassai gyár megszűnt, a 

hollóházi és radványi gyárak termékei nem jelentettek vetély- 

társat, igy az üzem helyzete a környező piacokon javult.

Az 187o-es években a kaolin mennyiségének csökkené
se miatt felhagytak a porcelángyártással és csak kőedényt ké
szítettek itt.

Az agyagot helyben termelték ki. A már említett 
vízhiány miatt alkalmaztak egy в, LE-rős gőzgépet a malom mű
ködtetéséhez.

A kemencéket és a gőzgépet is fával működtették.
Az üzem már rentábilisan működött. 1894-ben 35 ooo 

Ft értékű kőedényt gyártott.
Termékei a sárospataki Rákóczi Múzeumban tekinthetők
meg.
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2. A Zempléni-hegység másik kerámia üzeme a holló
házi kőedénygyár. Helyén 1742-1783 között üveghuta működött, 
amelynek megszűnése után a környéken lévő alapanyagokra te
lepült a gyár. Alapitási feltételei nagyon kedvezőek. Adott 
a fa, kaolin, az üveghuta épületei, keverő-, massza- és tö
rőmalmok, valamint két bővizű hegyipatak szolgáltatta ener
gia.

1831-ben kezdte meg működését a vállalkozás, s 

1845-ben már Pesten létesített lerakatot. A következő év
tizedben a fővárosi piac mellett Nagyváradon és Debrecenben 

értékesítették a termékeit.
A gyártás színvonala lényegesen javult, szakmun

kások érkeztek Németországból, Sziléziából, Csehországból.
A gyár műszaki berendezése ebben az időszakban 

egy 12 LE-rős gőzgép, 1 hat köves malom, 1 zúzó, négy köves 

agyagmalom, 1 présház három sajtológéppel. A munkáslétszám 

85 fő.
A gyártáshoz szükséges alapanyagokat a radványi 

bányából és a Miskolc melletti pongyeloki bányából szerez
te be. Homokot kellett a legmesszebbről szállítani. Festé
keket, mázat külföldről vettek.

A késztermékek szállítása nagy nehézségekbe ütkö
zött; a kedvezőtlen útviszonyok és a nyári mezőgazdasági 
munkák akadályozták a szállítást.

Az iglói gyár megszűnése után a felvidéki piaco
kat szerezte meg az üzem.

Jelenleg is folyik Hollóházán kőedénygyártás. A 

pataki múzeumban lehet látni itt készült kerámiákat.

3. Tatán 1758-63 között működött fajanszgyár. A 

termelési nehézségek miatt nem tudott megbirkózni a holicsi 
gyár konkurrenciájával s hamarosan csődbe jutott.
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1768-tól ismét megkezdődött a munka. Főként hasz
nálati eszközöket készitettek. Termékeivel országos hírnév
re tett szert. A század végén már külföldi megrendelésre is 

dolgozott a manufaktúra.
A szükséges agyagot a környékről szerezte be, ha

sonlóképpen a fát is.
A XIX. század első felében fokozatosan hanyatlás

nak indult és a század végén meg is szűnt.
Az itt készült tárgyak részben Tatán a Kuny Domo

kos Múzeumban, részben az ország más múzeumaiban láthatók.
A tatai József malom a gyár 1791-ben épült festékzuzó mal
ma volt.

4. Budán kezdte meg működését az ország negyedik 

fajanszgyára. Alapitója Kuny Domokos. A manufaktúra telepí
tésénél több lehetőség is felmerült, Komárom, Pozsony, s 

végül Buda. Az előbbit gyakran pusztították árvizek, s a 

környéken sok fazekas dolgozott. Pozsony piacát lefoglalták 

a stomfai korsósok, de termékeivel konkurrenciát jelentett 

Szobozis, Dejte, Modor, Kosolva és Boleráz is.
Buda látszott a legalkalmasabbnak fajanszgyár ala

pításához.
Felépült a királyi palota, a két városrészt hajó

híd kötötte össze, s ezzel jelentősen megnőtt a pesti vásá
rok forgalma. Budára kerültek az országos hivatalok és szá
mos kulturális intézmény. A városiasodás küszöbén álló te
lepülés kedvező lehetőségeket kinált az 1784-85-ös eszten
dőkben a vállalkozáshoz.

A gyár telephelye a pesti oldalon lett volna a 

legkedvezőbb, de a fajanszkészitéshez vizre van szükség, s 

ez vezette Kuny Domokost a budai telek megvásárlásához az 

Ördög-árok mellett.
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A manufaktúra 1787-ben már üzemelt. Majolikát és 

fajanszot készített. Termékeit elsősorban török kereskedők 

vásárolták meg. Az osztrák-török háború alatt ezt a fontos 

piacát elvesztette.
1818-ban szűnt meg a termelés.
Nagyon kevés gyártmányát ismerik. Néhány darab 

van az Iparművészeti Múzeumban és a tatai Kuny Domokos Mú
zeumban.

5. Városlőd környékének fájára, agyagjára és a 

vizre települt 1866-ban Mayer György kőedénygyára. Termé
keit elsősorban a pesti piacokon értékesítette.

A gyár még 1948-ban is működött. Termékeiből né
hány a veszprémi muzeum tulajdona.

6. A Tapolca-patak vize, a környék kaolintartal- 

mu agyagja és fája vonzotta Pápára a kőedénygyártást. Az 

üzem 18o5~ben létesült.
1811-ben 54 főt foglalkoztatott és 554 db 12 sze

mélyes étkészletet készítettek itt.
1839-ben privilégiumot kapott a gyár porcelán és 

angol wegwood edények készítésére és árusítására. Ezzel le
hetőség nyilott termékeinek országos, sőt külföldi forgalma
zására. Eddig csak a pápai piacon árusíthatta gyártmányait.

1842-től a termelés 1/5-ét Bécsben értékesítették. 
Ettől az évtől kezdve nam gyártottak porcelánt és az üzem 

1864-66 között Városlődre települt át.
Az itt készült tárgyakat a Bakony Muzeum és az 

Iparművészeti Muzeum őrzi.
A gyár épülete a Beloiannisz u. 84. szám alatt ma

is áll.
7. Bél-apátfalván már az 184o-es évektől próbál

koztak kőedénygyártással. Telkibányai, szerencsi kaolint 

dolgoztak fel. A századfordulótól kezdve, mivel az itthoni
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piacokról a konkurrencia kiszorította, a Balkán, Ausztria, 
Németország és az USA felé orientálódott.

1928-ig működött a gyár.
Az itt készült kerámiák csak kis számban ismertek. 

A pataki múzeumban látható néhány.

8. A hazai porcelángyártás kiemelkedő képviselője 

a Herenden működő üzem, melyet 1829-ben alapítottak. Az el
ső tulajdonos, Stingl Vince sikertelenül kísérletezett a he
lyi alapanyagokkal.

A telephely kiválasztását szinte semmi sem indo
kolja. Pápán és Városlődön van csak kerámiagyártáshoz szük
séges kövérföld és homok. A fát Városlőd mellől, Csehbányá
ról, Alsóerdőről és Kislődről kellett beszerezni.

Helyben csak a Miklós-malom volt, melyet könnyen 

át lehetett alakítani masszamalommá.
Stingl Vince herendi gyáralapitását csak az indokol

ja, hogy a városlődi, pápai, tatai manufaktúráktól távol, de 

a nyersanyagokhoz, fához, vízhez közel akart maradni.
Kedvező időpontot választott, mivel a kerámia és a 

porcelán iránti igény növekedett. A napóleoni háborúk után 

gazdaságilag megerősödött polgárság vásárlóereje megnőtt. A 

magyar üzemek a formák, mázak, alapanyagok tökéletesítésével 
kívánták felvenni a versenyt a külföldi árukkal.

Stingl próbálkozásai kudarccal végződtek. Nem ren
delkezett elegendő tőkével, hogy a kísérletezés időszakát át
vészelje. Üzemét át kellett adnia Picher Mórnak, aki legfon
tosabb céljának tekintette a világpiacra való bekerülést.
Ennek érdekében korszerű gépeket vásárolt, külföldi szakem
bereket alkalmazott. A munkaerőhiány leküzdésére céhen kívü
li munkásokat is felvett.

A szükséges kaolint Zettlitzből vásárolta, de ho
zatott Passauból és Regensburgból is. Kavicsot Sopronból, 
1841-től Abelsbergből vett.

©
\
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Az első masszákat zettlitzi földből, városlődi ri- 

olitból és kavicsból keverte.
Termékeivel már a következő évben sikert aratott. 

Termékeit az európai és amerikai piacokon egyaránt keresték.
A cseh kaolin használata megnövelte a költségeket, 

s az igények növekedése miatt olcsó, hazai nyersanyagokat 
keresett. A zempléni nagy tisztaságú riolit-kaolin bányákat 
szerette volna megszerezni. Széleskörű kutatásokat kezdemé
nyezett ezen a területen.

Gyárát az alacsony önköltség tette rentábilissá.
A termelésben nem a kaolin ára, hanem az olcsó fa és a tüz- 

állóagyag ára a döntő" tényező. Mindkettő a gyár közelében 

rendelkezésre állt.
A Herendi Porcelángyár 1864-ben Pesten alapitott 

festő műhelyt. Eleinte csak a nyerskerámia festésével fog
lalkoztak. 1873-ban már az alapedényeket is itt állitották 

elő. A telepítésnél csak egyetlen cél volt a főváros piacá
nak megszerzése. A fokozatosan kapitalizálódó nagy városban 

nagy kereslet mutatkozott a porcelán iránt.
A szükséges alapanyagokat 58 különböző hazai és 

külföldi cégtől szerezték be. A szállítási költségek elle
nére is gazdaságosan dolgozott az üzem.

A Dob utca 63. alól 1895-ben az Öv utcába költö
zött a gyár. Ettől az évtől kezdve a Zsolnay gyár tulajdo
nába került át.

A gyárban működő házi múzeumban a legcsodálato
sabb tárgyakat őrzik.

9. Ugyancsak a XIX. század közepének jelentős 

üzeme a Zsolnay által Pécsett alapitott kerámiagyár. Az 

üzemet 1868-ban jegyeztették be.
Zsolnay a kereskedelemben szerzett tőkét hasz

nálta fel az ipari üzem alapításához.
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Az agyagiparban csak a porcelán vagy kőedény jöhe
tett számításba. Az előbbi iránt volt nagyobb a kereslet mind 

a hazai, mind a külföldi piacokon és az ide befektetett tőke 

megtérülése látszott a legbiztosabbnak.
Zsolnay gyára a szükséges alapanyagokat a környék

ről és Csehországból szerezte be.,. Agyagot Pécsváradról, Pécs- 

Szabolcsról, Kozárról, Lapisról, Váraljáról, Hidasról, Tolná
ról, Pilsenből, Zagorból és Biharból vásárolták. Kaolint 
Blanskóból, Pilsenből, Salmosról, Durinicsról hozatták. A rio- 

littufát Váraljáról, a mészkövet Pécsről, Villányból, a kvar
cot pedig Tettyéről szállították.

A kerámiagyártás igen sok vizet igényel. Alapítás
kor a gyár forrásvizet, majd 1868-tól az üzem melletti épít
kezésnél felfakadó forrás vizét használták fel. A masszamal
mot vizienergiával, majd egy 12 ЪЕ-rős gőzgéppel üzemeltették. 
Az égetést széntüzelésű kemencékben végezték. Az alapítástól 
193o-ig kizárólagosan pécsi szenet használtak. 1931-től Ta
táról is vásároltak, de ezt a pesti üzemben használták fel.

Termékei széles skálán mozogtak. Egyszerű háztar
tási edényektől, vízvezeték csövekig, falburkolólapokig, 
tűzállótégiákig szinte minden agyagárut készítettek. 1889- 
től porcelánszigetelőket is gyártottak.

Világhírűvé a porcelánfajansszal és az eozin máz
zal vált a Zsolnay gyár.

Termékeit a Monarchia egész területén forgalmazta. 
188o-ban 21 külföldi cégtől 36337 Ft értékű megrendelést ka
pott, amely az összforgalomnak kb. az egyharmada volt. 1881- 

ben 9/lo részt exportál Kinába és az amerikai kontinensre.
Az első lerakatot Bécsben létesítették. Ugyanak

kor Pesten is alapítottak fiókvállalatot. Itt főleg ipari 
célokra készítettek szigetelőket, csöveket, kályhákat. A fő
város piacának ellátására települt a gyár.
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Raktárai voltak Lipcsében, Hamburgban, Párizsban, 
Londonban, Koppenhágában, Varsóban, Isztambulban, Szmirná- 

ban, Portóban és Milánóban.
Az 18oo-as évek végétől kezdték meg a Budapest- 

Bécs közötti telefonvonalak kiépítését, az 19oo-as évektől 
nagyfeszültségű vezetéket telepitettek. A szükséges szige
telőket a Zsolnay gyár készítette.

Az igények kielégítésére 1888-ban 4» 1895-ben 

már 8 szigetelő-égetőkemence működött.
A XIX. század utolsó felében indultak meg a nagy 

városépitkezések. Uj építészeti stilus bontakozott ki. A 

gyár nagy mennyiségben kapott megrendeléseket pirogránit 

lapokra, fali, padló, medence és fürdőkád burkoló csem
pékre.

Az egyre növekvő igények kielégítéséhez több 

nyersanyagra volt szükség. A 7o-8o-as években fokozottan 

előtérbe kerültek a hazai nyersanyagok. Csak 1895-ben de
rült ki, hogy a magyar fehérföldek is kiválóan alkalmasak 

a porcelángyártásra. A riolit-kaolin magas alkálitartal
ma miatt megközelíti a japán porcelánok alapanyagának mi
nőségét. Ugyanakkor alacsonyabb hőfokon ég ki^ s igy a 

gyártási költségek lényegesen lecsökkenthetők. A pilseni 
kaolin és a blaszkói agyag helyett sárospataki kaolint,
dubrinicsi, nagyszentmihályi riolit-kaolint használtak 
fel. A gyár megvásárolta az utóbbi két bányát.

A nagy gazdasági világválságot a városiasodás, 
illetve a vasutak villamosításának megindulása révén vé
szeli át a gyár.

A nagyvárosok csatornázásához, Budapest-Hegyes- 

halom közötti vonal építkezéséhez gyártottak csöveket és 

szigetelőket.
A leghíresebb alkotások a gyári múzeumban és a 

világ számos gyűjteményében megtalálhatók.
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PAPÍRIPAR

Magyarországon a papíripar csak a XVIII. század má
sodik felében indult fejlődésnek. Korábbi adatok nem ismere
tesek. A természeti adottságok a papíripar kialakulását lehe
tővé tették volna, de a társadalmi feltételek csak ebben az 

időszakban jöttek létre.
A papírgyártás a legvizigényesebb iparágak egyike.

A vizet hajtóerőnek és segédanyagnak is használták. Malmot 
csak ott lehetett épiteni, ahol a patakok megfeleltek az i- 

parág feltételeinek: nagyesésü, tiszta, áradásmentes legyen, 
ne tartalmazzon kalcium- és magnéziumsókat.

A papirmalom helyének kiválasztása nagyon gondos 

előtanulmányokat igényelt. A legfontosabb követelményeket a 

következőkben lehet összefoglalni:

- a forrástól számított 15-2o km-es szakaszon belül 
legyen

- a viz átlagos esése 2-9 m/km közötti értéket mu
tasson

- a közepes sebesség 0,3-0,7 m/mp-en belül maradjon
- a vízmennyiség 0,2-0,9 m /mp legyen
- a környéken a levegő relativ nedvességtartalma ne

haladja meg az 50 %-t, különben a késztermék meg- 
penészedik

- legyen elegendő hely a csatorna és zsiliprendszer 

kiépítéséhez
- lakott helytől ne legyen túl messze, s azzal min

den évszakban járható ut kösse össze
- a patak felső szakaszán ne legyen másik malom, 

mely a vizet szennyezhetné
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- a patakot ne használják fausztatásra
- közelben elegendő erdő álljon rendelkezésre

Ilyen feltételek mellett nem is lehetett csodálkozni, 
hogy az 1777-es kamarai jelentés csak egyetlen helyet tart alkal*- 

masnak papirmalom létesítésére, mégpedig Diósgyőr környékén. A 

kamarai felmérés nem volt a legalaposabb, a megyei javaslatok a- 

lapján folytak a vizsgálatok.
A társadalmi feltételek közül a legfontosabb volt a 

megfelelő mennyiségű és hosszabb időre nélkülözhető tőke. A pa
pirmalom felállítása négyszer olyan sokba került, mint egy ga - 

bonamalom és a befektetés csak az évek során térült meg.
A malomalapitás földesúri jog volt, tehát többségük

ben világi és egyházi birtokokon működtek, s a termeléshez szük
séges munkaerőt a jobbágyraunka szolgáltatta.

A papíripar alapanyaga rongy volt. A gyártás akadozá
sa a szükséges nyersanyag hiányával indokolható. Az országos je
lentésekből azonban az derül ki, hogy az 18oo-.as években hazánk 

jelentős mennyiségben exportált rongyot a birodalmi tartományok
ba.

б7ооо q 

1З0000 q 

97ooo q rongyot

1844-45-ben
1868-7o-ben
1897-98-ban

vittek ki az országból.

А XVIII. században különösen megnövekedett a papir i- 

ránti kereslet. A szükségletek nagy részét külföldi vállalkozók 

lerakatai elégitik ki. A hazai gyártás csak szükebb területeket 
látott el.

A magyar papíripar főként a mészkőhegységek területén 

alakult ki. Főbb központjai a Mecsek D-i és DK-i lejtői, a Ba - 

kony vidéke és a Bükk.
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A hely kiválasztásánál a vizrajzi tényezőket vet
ték figyelembe. A malmokat az orografikus okok miatt csapa
dékosabb területekre épitették. Az évi csapadékmennyiség itt 

800 mm közelében van. Pécs környékén a késő tavaszi és kora 

nyári csapadékot az őszi csapadékmaximum egészitette ki. A 

Bakony vidékén a ciklonális eredetű csapadékot fokozta a 

K-i szelek esetében az Alpok okozta feltorlódás. Kivételt 

képez a Sajó-völgye, mely a főnjellegü szelek miatt sokszor 

esőárnyékban van.
A lefolyási koefficiens ezeken a helyeken l6-2o %,

2a fajlagos lefolyás 4-6 l/s/km . 
lálják, a mészkőhegységekben bővizű karsztforrások is ered
nek.

A vizek a patakokat táp-

Legnagyobb számban az Északi-középhegységben mű
ködtek malmok. A Sajó vízrendszerében, a Bodrogon és az 

Eger-patakon voltak ezek. A Dunántuli-középhegységben a Ta- 

polca-patak mentén, a Mecsekben a Tettye és a Karasica haj
totta a malmokat. A Kapos vízrendszerében is dolgozott pa
pirmai om.

Időrendben az első malmaink alapítási év, hely és 

értékesitési terület szerint: /lásd 13. ábra/

/apátsági/helyi szükségletre 

debreceni nyomda 

helyi szükségletre, 
veszprémi és pápai nyomda 

debreceni nyomda 

helyi és közvetlen 

környék szükséglet
re Pest, Horvát- Szla
vónia, dunántúli nyom
dák
Pest-Buda

1719. Pécsvárad 

1719. Sajószentpéter 

1729. Pápa /Eszterházy/

1741. Hejőcsaba 

1764. Pécs /Klimó György/

1771. Szentendre
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1786. Erdőhorváti helyi szükségletre, kincstári megren
delésekre

1787. Dédes debreceni, egri, miskolci, pesti, 

tokaji szükségletre 

zirci apátság számára 

kincstárnak 

egri szemináriumnak

1796. Sóly 

18o2. Diósgyőr 

1818. Bélapátfalva

/apátság/ 
/kamara/ 

/egri püs
pökség/

helyi szükségletre 

egri, miskolci igényekre 

saját szükségletre 

megyei szükségletre

1819. Mály
Szilvásvárad

/Eszterházy/
/megye/

182о. Igái 
1826. Hird 

1878. Vác 

1873. Pest

Az értékesítési területek alapján а XVIII. század
ban a legfontosabbak a pápai, pécsi, dédesi, szilvásvárad! és 

erdőhorváti malmok voltak. Ebben a században az országos pa- 

pirtermelés 75 ooo q körül mozgott.
А XIX. században már csak az igali, hirdi, pécs- 

váradi, szilvásváradi, bélapátfalvai, mályi, és a diósgyőri, 
ez utóbbi már gyárnak minősíthető, működtek. A termelés ek
korra 43oooo q-ra emelkedett.

A magyar papíripar emlékét három még meglévő ma
lomépület és a várpalotai Vegyipari Muzeum gyűjteménye őrzi.

Tatán és Pápán épségben látható a hajdani papiros
malom épülete, Sólyom a közel száz évig működő üzemnek csak 

romjai vannak meg.
A papíripar kapcsán néhány szót kell szólni a 

magyar nyomdaipar emlékeiről.
Az első magyar nyomda Budán működött a mai Hess 

András tér 4. szám alatti épületben. A nyomda tulajdonosa
Hess András volt.
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Szegeden a Széchenyi tér 13» számú házban dolgozott 
Grün Orbán nyomdája, melyet 181o-ben alapított.

Budapesten a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt volt a 

Länderer és Heckenas nyomda. A reformkori nyomdászat és kiadás 

legjelesebb képviselője a vállalkozás. 1846-ban kezdte meg 

tényleges működését.
A nyomda hamarosan Pest legnagyobb üzeme lett. Már 

a 4o-es évek első felében négy gyorssajtóval, öt vas kézi saj
tóval, harminckét szedővel és öt nyomtatóval dolgozott. A gé
peket Bécsből vásárolták és ugyancsak onnan szerezték be a be
tűket is.

Élénk kereskedelmi kapcsolatban álltak a haarlemi 
Enschedé-öntödével, ahonnan metszeteket szereztek be.

A legkülönfélébb termékek kerültek ki a nyomdából. 
Folyóiratok, könyvek, metszetgyüjtemények, kalendáriumok s 

megjelentek a nyomtatványok merőben uj csoportját képező i- 

pari és kereskedelmi hirverést szolgáló árjegyzék, röplap és 

hirdetés.

Gyomán található a Kner Nyomda Muzeum, amely a hi
res műhely egykori épületében működik.

A nyomdát 1882-ben Kner Izidor alapitotta. Az ide . 
telepitést semmi sem indokolja, csupán családi vonatkozások 

miatt került sor az üzem gyomai alapitására.
Az üzem első felszerelése egy nyomdagép és egy ké

zisajtó. A szükséges betűket és metszeteket Bécsből vásárol
ták. Az alapítást követő években báli meghívókat, irodai pa
pírokat készítettek. Az 189o-es években jelentek meg az első 

Gyomán nyomtatott könyvek. Az üzem gépesitettségi foka to
vábbra is alacsony, csupán egy gyorssajtóval rendelkezett. 
19o2-ben uj épületben, modern gépekkel dolgoztak. A szüksé
ges papirt a diósgyőri gyárból szerezték be. A betűket pe
dig az üzemben állították elő.
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A nyomda legfontosabb termékei azok a kiadványok, 
amelyeket nemcsak egy megrendelőnek tudott eladni egy al
kalommal, hanem bármikor, bárkinek, bármely mennyiségben* 

Ezek a közigazgatási nyomtatványok, űrlapok, nyilvántartási 
könyvek. Nagy mennyiségben készitettek meghivókat és rész
vényeket. Az utóbbiak iránt különösen megnőtt az érdeklődés 

az első világháborút követő tőzsdei láz idején. A huszas é- 

vekben borcimkéket, étlapkereteket és reklámnyomtatványokat 
készitettek. Újévi üdvözlőlapjaik és reklámbélyegeik iránt 

is nagy a kereslet. Nagy számban nyomtatnak naptárakat is.
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AZ ÉLELMISZERIPAR

A legfontosabb élelmiszeripari emlékeink a malom-, 
cukoripar, olajütés, a pékmesterség, a húsfeldolgozás és a 

szeszgyártás területéről kerültek ki.
I. A malomipar a legenergiaigényesebb iparágak kö

zé tartozik. A legfontosabb telepitő tényező éppen ezért az 

energia. A másik feltétel a termelés és a fogyasztás terü
leti közelsége, valamint a kedvező szállitási lehetőségek.
Ez utóbbinak van különös jelentősége, bár a kiindulási anyag 

és a végtermék mennyiségileg egyenlő, a liszt szállitása ne
hézkesebb.

Magyarország malomipari emlékeit a meghajtó ener
gia szerint lehet csoportosítani.

Az emberi és állati erővel működő szárazmalmok 

a XVIII. századig igen elterjedtek voltak. Főként olyan he
lyeken alkalmazták, ahol más energia nem állt rendelkezés
re.

A.

A víztől távoli, energiaszegény területeken a 

XVIII. század elején elterjedtek a szélmalmok.
B.

A patakok mentén a viz erejét használták fel. 

A nagy folyókon pedig hajómalmok dolgoztak.
C.

D. A magyar búza értékesítését az 183o-as, 184o- 
es évektől a lengyel és a bajor gabona nehezítette. Az ol
csó vasúti és vizi szállítás miatt alacsonyabb áron kelt el, 

mint a magyar. A gabona iránti kereslet visszaesett, nagyobb 

piaca volt a lisztnek. Ezért az időszakosan működő malmok he
lyét a folyamatos üzenni gőzmalom foglalta el. Az 183o-as é- 

vektől fokozatosan megjelenik a malomiparban a gőzgép.
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A magyar malomipar a XIX. század második felében 

is nagyon szines képet mutatott.

szélenergiával 
állatok erejével 
vizienergiát 
gőzt

665
3197

12139
952 malom használt fel.

1884-ben 122 gőzmalomból 13 a fővárosban műkö
dött, ebben az iparágban itt kb. 34oo ember dolgozott.
A malmok kapacitása 1447 LE volt, az országos átlag csak 

253 LE.
A számok is mutatják, hogy ezekben az években 

már Budapest volt a malomipar központja. Ez több okkal ma
gyarázható, Egyrészt a Duna mint fontos közlekedési útvo
nal lehetővé tette a nagy tömegű áru szállítását. A város 

lakossága és az itt megrendezett országos vásárok nagy fo
gyasztópiacot jelentettek.

A szárazmalmok még a XIX. században is szép szám-A.
mai dolgoztak.

7966 db1863.
1873.
1885.
1894.
1906.
195o.

6361
3197
2o33

619
4

Csökkenésük a gőzgép elterjedésével magyarázható. 
A malmokat fokozatosan gőzmeghajtásra állították át. Csak 

nagyon kevés helyen maradtak meg a régi módszer mellett.
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Szarvason a Tonka malomban teljes épsében megmaradt 
a belső berendezés. A Kiscelli Múzeumban a röjtökmuzsalyi ma
lom berendezése látható, amely egészen 195o-ig működött. Az u- 

tobbi szépen példázza a többféle energia felhasználásának lehető
ségét a folyamatos üzem biztosításának érdekében. Kisvizkor és 

áradáskor a malmot állati erővel hajtották, később kisebb gőz
gépet használtak kiegészítő energiaforrásnak.

Sajnos csak az épülete mara.dt meg a nagykörösi, tar- 

pai malmoknak. A vámosoroszi malom a szentendrei Palumuzeuba ke
rült .

C. Vízimalmaink a hegyvidékeken s a nagy folyókon 

terjedtek el. A malmok meghajtó kerekeit a viz sebességéhez, 
bőségéhez alakították. Ahol szükséges volt, ott zsilip- és csa
tornarendszert építettek. Ezzel a vizszintingadozást kivánták ki
küszöbölni.

Hazánkban a Tapolca-patak, Zala-folyó, Lajta, Séd, a 

Mecsek és Tata vízfolyásai hajtottak malmokat.

1. Pápán a Tapolca mellett 1928-ban Зо-nál is több ma
lom dolgozott. A Tapolcafőnél eredő patak 7o millió 1 vizet a- 

dott naponta, a téli-nyári vizhőmérséklet állandóan 19 C° 

rül mozgott. Még télen sem fagyott be, s igy folyamatos üzemet 
biztosítottak. Az 195o-es években a malmok zöme megszűnt, épü
letüket lebontottaák vagy átalakították.

Jelenleg csak a Kishantai és a Sávoly malom áll. A 

Tapolcafői ut melletti épületek az elmúlt években pusztultak el.

kö-

2. Tatára is a viz vonzotta a molnárokat. A leghíre
sebb és a legöregebb tatai malom a Cifra és a Nepomucénus. Mind
kettő már a középkorban is működött. A tatai malmok építészeti
leg is érdekesek.
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A legtöbbet Fellner Jakab, a XVIII. század kiváló épitésze 

tervezte vagy épitette át.
A malmok nagy száma a kedvező vizrajzi adottsá

gokkal magyarázható, illetve a viz állandó hőmérsékleté
vel. Tehát Tatán is biztositva volt a folyamatos üzem..

A városban ma is látható a Tóvárosi, Jenő, Sán
dor, Miklós, Berta malom épülete a korábban emlitett ket
tővel együtt.

3. A Séden Veszprémben a középkortól kezdve számos 

malom dolgozott. Ezek közül csak a Gabriel malom van meg, 
erősen romos állapotban. Az Urkuti malmot teljesen átala
kították, csak a kerék helye látszik a falban és a malom
árok látható.

4« A korábbi évtizedekben a Zala felső folyása men
tén Zalaegerszegen a malmok szinte kilométeres távolságban 

voltak egymástól. Az egyetlen épségben megmaradt malom a 

Falu-Muzeum területén található. A megfelelő vízmennyisé
get és a meghajtóerőt zsiliprendszerrel biztosították. A 

Zala szabályozása óta a meghajtáshoz szükséges viz már nem 

állt rendelkezésre.
Az előbbi malom közelében áll a. Baumgartner ma-> 

lom, ezt gőzmalommá alakították át az idők folyamán.

5. Mosonmagyaróváron számos vízimalom dolgozott a 

Lsjtán. A vidék gabonakereskedelmének központja volt szá
zadokon keresztül. A bécsi és nyugat-európai piacokra szál
lított gabona fontos állomása volt a város. Egészen 1758-ig 

itt a gabonát át kellett rakni szekerekre, ettől az évtől 
kezdve királyi rendelet engedélyezte, hogy a gabonát hajó
kon szállítsák Bécsbe.

A Lajta vize hajtotta a SuiLtzer és Akócs malmot.
A November 7. téren lévő malmot ma is a Lajta’ hajtja meg, 
természetesen korszerű energiahordozót is alkalmaznak.
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Pécs közelében az orfüi völgyben sok malom mű
ködött. A környék gabonáját itt dolgozták fel. A legnagyobb 

malomból Malommuzeumot létesítettek. A gabonafeldolgozás tör
ténetét mutatja be a kiállítás.

Az ország területén még igen sok malom található, 
amelyek mint műemlékek védelmet élveznek.

6.

Ajka
Ábrahámhegy

Devecseri malom ■ XVIII. sz 

XVIII. sz 

181o.
1458.

XVIII.
I767-69. Pellner 

Jakab

Egrespataki malomBag
Bodajк

Bököd

Bonyhád
Bonyhádvars ány 

Budapest
Korsós malom 

Krempl malom
I800.

/csak a- 
lapok/

16З0 körül 
178o.
XVII.-XVIII. sz

Király malom 

Dankó malom 

Püspöki malom

Diósgyőr

Fertőrákos
Gyöngyössólymos
Hejőcsaba
Hejőcsaba
Mezőkeresztes
Nagyvázsony
Naszály /Tata kör

nyékén/

1746.
175o.

Szabados malom

Kismalom

1854. /részben ere
deti felsze

reléssel/

Nógrádsáp

XVIII.Örvényes
Öskü
Pásztó
Perbál

XVIII.Barátok malma
XVIII.
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Sáregres
Sopron
Szarvaskő
Szilvásvárad
Szád
Tatabánya
Turistvándi
Zalaszentgrót
Zalaszántó
Zebegény
Zsámbék
Vác
Vászoly

Kárpáti maion XVII. /felszerelése 1832./

/Реliner Jakab/Lopоtári malom 1753.

Öreg malom XIX. sz 

1783. 
1753. /csak a kapuja/Zöld fa malom

A hajómalmok a folyók, hajózható vizek áramlását 
kihasználó szerkezetek, amelyeket úszó testekre szereltek 

fel. Vagy a sodorvonalmentén horgonyozták le, illetve a part
hoz kötötték ki. Hagy alőnyük volt, hogy a vízviszonyoknak 

megfelelően változtatni tudták helyüket. Télen viszont nem 

tudtak dolgozni.
A Dunán, Tiszán, Szamoson, Maroson, Dráván műkö

dött több száz malomból csupán 1 maradt meg. Napjainkban a 

szentendrei Falumúzeumban vár a restaurálásra.

B. Magyarországon а XVIII. század elején terjed
tek el a szélmalmok. A patakoktól, folyóktól távol eső, 
energiában szegény területeken a szárazmalmokat váltják fel. 

Az Alföldön még а XX. században is jellegzetes: szinte minden 

faluban volt szélmalom.
A dunántúli tájakon a csatornahatás miatt felerősö

dő szelek útjába épitették, illetve a széljárta fennsikokra.
A Kisalföldön Sopronban volt szélmalom, épülete ma 

is áll. A Bakony szeles fennsíkjain lévők közül csak a tési 
áll.

jf а'ъ 1
Ä

*/■'

ип
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Ezek a malmok csak kisebb vitorlafelülettel tud
tak működni. Ugyanis az erős lökésszerű szeleket csak igy 

tudták felhasználni.
A Dunántúl déli vidékein és az Alföldön homokos 

vályogból épültek a malmok. Az alacsony szilárdságú építő
anyag csak kisebb vitorlát birtak el, de ebből többet erő
sítettek fel.

Ma is meglévő és védelmet élvező malmaink:

Békéssámson 

Csemő 

Dusnok
Pábiánsebestyén 

Pelsőszentiván 

Hódmezővásárhely 

Karcag 

Kengyel
Kiskunf élegyháza 

Kiskunhalas 

Kunhegyes 

Kunszentmárton 

Nagytőke
Mártély Késmárki malom 

Örménykút 
Pálmonostora 

Szentes 

Szegvár 
Székkutas 

Tataháza

/Szentendrére kerül a Palu Múzeumba/ 
Horváth malom 

/romos/
Pap-féle malom

185o.Bagi major 

Pajkos-Szabó-féle malom /Muzeum udvarán/

Komlóssy malom

Bakulya-féle malom

Donát malom

/romos/Lajkó-féle malom

I. A malomipar gépi korszakának emlékei a buda
pesti Kohászati Múzeumban vannak. A gyűjtemény legszebb 

darabja a Mechwart András által feltalált hengerszék egyik 

példánya.



108

II. A cukoripar fejlődése az 183o-as években kez
dődött. A napóleoni háborúk alatt a kontinentális zárlat a- 

latt kísérletezték ki, hogyan lehet répából cukrot előállí
tani. Hazánkban Tessedik Sámuel készített először répacuk
rot és szörpöt.

A termelőket csak nagyon nehezen lehetett a cu
korrépával megbarátkoztatni. A leghamarabb a dunántúli ma
jorságok kezdték meg a termelést.

A termelés a szükségletnek csak 0,1/lo-ét tudta 

kielégíteni. 1848-ban a behozatal 212234 bécs q volt, a 

szükséglet 280000 q.
Az első magyar cukorfinomitót Sopronban állítot

ták üzembe. Az épület ma is áll az Ujteleki utcában.
1794-ben Nagy György kiváltságot kapott cukor

gyár alapítására. A termelés két év múlva indult meg. Ked
vezményezett helyzetben volt az üzem, termékeit vámmente
sen vihette ki a tartományokba.

Kezdetben Triesztből vásárolt nádcukrot finomí
tottak, majd répacukor előállítására tértek át.

Az árut egész darabokban, por, és szirup formá
jában adták el a helyi és a bécsi piacokon. A szirupot 
szeszgyárak vették meg.

18o6-18o9 között a termelés 3ol3 bécsi q volt. 

Ugyanebben az időszakban a fiumei finomítóban 3o-4o ezer 

q cukrot, 8-lo ezer q szörpöt készítettek.
A finomító 1847-ig működött. Ebben az időszakban 

ez volt az egyetlen ilyen üzem hazánkban.

III. Az olajos magvakból nyert olajat az úgyne
vezett olajütőkben állították elő. A termelési folyamatban 

sok energiára volt szükség. Részben állatok erejét, rész
ben vizierőt használtak fel. Néhány berendezési tárgy ma
radt csak meg az olajütőkből.
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A legszebb és legépebb a zalaegerszegi Falu Múzeumban látha
tó; ezt állati erővel működtették.

Kisebb méretű, egyszerűbb látható a balassagyarma
ti Palóc Muzeum udvarán. Ezt házi használatra készítették.

Néhány kisebb tárgy van még a veszprémi és a pécsi
múzeumban.

IV. A gabona feldolgozása a pékmesterek feladata. 
A mesterségnek szép emléket állit a Sopronban megnyilt Pék 

Muzeum, illetve a Nemeskuti utón álló Pékkereszt.

V. A húsfeldolgozásnak két emléke van hazánkban, 
az egyik a tatai Tóparton lévő marhavágóhid, a másik a vér- 

teskethelyi vágóhid. Mindkettő fennmaradását építőjének, 
Fellner Jakabnak köszönheti.

VT. A szeszipar országosan elterjedt gazdasági 
ág volt. Szinte minden nagyobb településen volt sörház. 
Ezek közül ma már csak a békéscsabai, ászári, dadi, pécsi 
és soproni áll.

A másik fontos szeszipari ág a pezsgőkészités 

volt. Az iparágat két műemlék képviseli. Egyik a tatai 
Eszterházy uradalomban működő gyár épülete, a másik a Lit- 

key-féle üzem Pécsett, mely ma is eredeti funkciója szerint 
működik.
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BŐRIPARI EMLÉKE 1Ж

A bőrfeldolgozás az egyik legősibb kézműipari ágak 

közé tartozik. Állattenyésztő körzetekben bontakozott ki. 

Legfontosabb telepitő tényezőként szerepel a nyersanyag és a 

viz. A szükséges cserzőanyagokat részben külföldről szerez
ték be, részben hazai alapanyagokat használtak fel.

A bőrfeldolgozással a tímárok, tobakosok foglalkoz
tak.

A leghíresebb bőrösök a Mezőföldön, Dél-Dunántulon, 
a Tiszántúl É-i részén, és a Eakony vidékén voltak.

A feldolgozás munkafolyamatonként több részben 

folyt. A bőrök első feldolgozását a vöröstimárok, a cserző
vargák, végezték. Különböző tölgyfa kérgéből, cserszömörce 

leveléből, gubacsokból nyert cserzőanyagok segítségével al
kalmassá tették a bőrt további feldolgozásra. A következő 

munkafolyamatot a fehérvargák, az úgynevezett tobakosok vé
gezték. Finom bőröket, szattyánt, kordovánt, állítottak elő.

A munkafolyamatok vizigényességével magyarázható, 
hogy a legtöbb bőripari emlékünk Tatán, Veszprémben, Baján 

viz közelében van.
A XIX. században bontakozott ki a bőriparban a 

nagyüzemi termelés. A nagy gyárak a legfontosabb állatte
nyésztő körzetekben jöttek létre.

A kézműipar szintjén álló bőrfeldolgozás emlékei 
a szentendrei Tobakos kereszt, a veszprémi Séd-parti timár- 

ház és tobakos ház, a pécsi timárház, nagykőrösi bőrszári-
tó.

A gyáripar emlékét őrzi Tatán az Alkotmány utca 

2. és a Tópart u. 4. alatti bőrgyáraknak, valamint a bajai 
bőrgyárnak az épülete.



>> tri W >>



-т 112

\ ábra
Nagybörzsöny ban íjászaidnak гт 

í Fagyosasszong - all 

1. Fagyosasszony - bánya.

5. Fra ly réti - all ár о 

4 Fel so rózsa - bánya 

s or о zs Q - bánya.

Fistln aidds a-bang а 

ILudmilla-áard 

nem

Iákéi

aro

5 fi L

8-iá átkerüli azonoórtanr



Ojorcpfiupq ppJnfpp^Od

г

- си -



/juudzs у /иэЧ°5/
-эЯиъл/ъг? tuofp/gj ddap-o^upp fOfíuoq 'УЦЭ^

o-jqp £

i^OOSZ
+

у/ У >/ f 
у/ * V +

-f■+ -+ -h
+* I

X '1-++ + -f + -f X, + гЧ
-f x H

- SdOJp 0 

liLfOöJiupv jg
1'/°^ m £ IZQpUOUdXOJid {+]

XX/А/ /X j- ±-t, * ^
х/х/* (ГШШЩШíiddq-nddhq

i
A?\ xx

V.X
чПУ

Ч



- 
115 

-

NV55
£

es
о

О

U
i

к
X

1 
<3

ст
' Рз

с
W

Ö
-JC<3

X
с:

V
)

X
X

г-5
5

X
со

Рс
1а
 <з

-Й
><

а)5з
ё

с"(Ь>
сО

х
3.Cs)

X
2
 

Ч
 X

X
-О

£
- с$

о
С
 

53
а

хг 
о
 

е
а

с
-+~>

с
X

'ТЗ
сз

X
О

о
■• о

с
«3

о
о

X
сV

.
о

о
Ö

с
5з

-0
3

о
X

С
\

I
' CS
-£>

X
Рз

X
оCD

0
3

к
с

X
с

X
X

х>
X:

а
X



Э/Эрг!ФР9МШ д?
/pzdfiudj pj/dd/B] ра/эцр/шд pozspLfObfso/^

Ouqp

<о
l-f э

к ^ О *
Г

о;^ «о з: о <*• V л » <л

fr СЗ'Р
Ss.1 3^о С)<Г\

Q. &у
о о

Ия И 0 ®
и ИИ ииИИ яЕ7- 0Я1'

®и а®и
т ъ
м X

- 00»
щу
У//

лáУ
%

£ТГИн X
У УУУУУУ УУУУУ М УУУУ■ ŰÍFy XУ/ Xн и н У

Уq/ruztu/p ppj? - gl 

qqoFjÖofpd Z/Л - 1^1 

6ofiuosu?f>u punzsÖBLu gg 

OUdSOA -Щ

У- 006b У
yy MX!

0ä6b
^-s Z/Л - Q

¥ -joujoq - f-f 

°4°X -X

- 911 -



dapany од о 

keszíerrnek о
kohó f&h/o/e'kВ - В га 

Р* Pozsony 

Bú = Bécsújhely 

S- Sopron
H - Köpu/Qr

Xó -- Xászeg 

Sz * Szökő/'уa 

Szq - Szon/Qskó 

В - ßd/opdíjQ/vQ 
Szí - Szávásvörool 
U - Uppony 

Z?= Déde 5 

£ = Pud a hány О 

A Á/söée/Pes 

И - Hisko/c

Kolozsvár-

b. óbro

dós kohász oá em Jéke/nk q lop anyag és
készéermdu -forда/то



О XV" sz 
о XVIII-sz 
• x/x. sz

A műhelyek piaci körzete a Will. $z- ban

------ Sopron
X ő'szeg 
Szombathely 

•••••" Gryör
oooo PéCí

Eger 
x x Budo

\
I ii\ Eg&r\
\GP\ /} IPron\ 0 •VGyőr

^Kőszeg J Veszprém .

^уУ/ыы, V
■V fehér

bor

H
I Budo и

C ;I

I

Л/ Л/

*
\

++o ooocJ

о
о

0°
о Bscs:cО

О соо

Z dóra
flóroncjöntö mühe/yek а XV//-У/Х. ozozodban Magyarországon



И- Hollóháza 
Р - Pálhóza 
Ни-Hut áh 
И- Miskolc 
Sr -Szabjha 
P- PorGdsGsvdr 
Pó - Fbrddóhuka 
Ma - Mói r as ze niimre 
Gy- Gyöngyössolymos 

%- Gyöngyös 
В - Рдгг
к - Hecsk amét

нн
® rioht
Э per Hi

VO

Balkáni országok / P8P9- to//

8 ábra
Áz üveggyártás területi elhelyezkedései ás к г resko.de Inn ük iránya



© 0 tg
I I
0 -c "b-,'S 5- Q
Gi
оI

to■V. Аь-48 A. tO8,•4
^5

+ ■>

Mute C\w^4^Big©................
ujhuto 

Közephuta

<Ь:
&

«Э 
íb 0-^ с

•в 3- 
&: 3'

<í I,
R> ^ 
<4 Ö- 
0.0'
>• &

I0 00 M
to i\>

о0. Porddhu-ta
> ParddsQsvdr

H Kss:bbbbbb^ aa I

5
ss©Hollóháza

г
о

\l



*? д/Ър! /sppp/рш

рЭи/'дцр/ШЭ SOJjpFißftUdp'dpyt S'? uppDJOcf

ojqo-Qh

$
í к11 
& D

9£
>4

s= о A4-

II s §■ \оQ Q. 
^ cr 04L 1Г

О

V
О V
D и

-0£*r и
иV

A V 

0 О 
V П

I° ф
Ц V
р °□

V и-оодь о
1 V

и го□ оп/VZ V■ ош V о
ъ.о иУ, ш п□ %

иVs Vs
ъ- 006У

У/s. и
£

■ т

ч U/7S ~

эю/с/ — 13 

и//осу - 0
yo6ohuodö/o - \7

*!А - О 

%□- тгт



- 122 -



v '/'V — ^'v'7/v 'Г '-'■f

)fo6ofíuopp6d9 rv-c/o/ö j./puzroqpj uoqjodt UpfdOJod- huppdpft

O^qp V
~>o6oz

6oPuo 5Udfvj M-
JtVZQJJ

4%
pöJpAsOd/j

SVP'H -H
-л /-У /I

/^2><y
°4°1U^/!d

I

uojc/q^ o*löf N
г—I

I
w

x>bu zsoztódjvg / .
' • у/ lß/ОЦр
soj ujj qnq -/ Jjbböfí

4PdPJWUPppo;pA ридиэр^ 

vftuvcjijdsj

ojpqpiptf
P?ÍS.'M 7Щ№7 \

6uncjíUdbdü

4
■»

nOSíUp



Eo

De
Tokajs.

b И
Mályif -Erdőhorváti 

SSaió szent peter 
brSzilvásvárad 
D-D/ósquór
De-Dédes
n n f / ill

‘irhndi^fZaCy Eger

Debrecen

'&bZprém л

I
Hro

Ia/i/a Cuomo,
3JeH-Heiőésaba 

M~ Miskolc •í]al
^■^bvLraÁ
r&CS / Ф

0 papír ma lom

о piac 
e nyomda 

—0. ózálldasirdnya
Нте1

Wotml -Sziarónia
fi. ahra

Nyomdáink es papirmaImáink területi

elhelyezkedése



ч а;, £Р Q К К>



- 125

Az Országos Műemlékielügyelőség által nyilvántartott ipari 
vonatkozású műemlékeink;

BARANYA - megye *•
Pécs; Felsőmalom u. 9. - timárház 1786

padlásán bőrszáritó

Felsőmalom u. 19. - timár padlás XVIII. sz.
vége

Irányi D. u. 11. - Rudle-féle harangöntö
de XVIII. sz. műhely 

1785 óta működött az 

épületben

Sörház
Székesfe
hérvári

u. 8. - XIX. sz.

u. 1. - Zsolnay-ház XVTII. sz.
vége

u. 28. - kovácsmühely /népi kéz
művesség/

Gódisa: Petőfi

BÁCS-KISKUN - megye;

Felsőszentiván - Szabadság u. 9o. Nagy Terna Vince -
féle szélmalom
Bognár Józsefné 
féle szélmalom

- Bajai u. 75.Jánoshalma

Kiskunfél
egyháza - Vöröshadse

reg u. 9. Pajkos Szabó - féle 
szélmalom

u. 9. Molnár Pálné szélmalma- Dózsa Gy.Tataháza

BÉKÉS - megye

4. sörház
5o7. Kiss Jenő féle-'szél

malom
16. Kner Muzeum, egykori 

Kner-ház épült 1925-
ben

Békéscsaba - Kórház 

Békéssámson - Csokástanya
u.

- KossuthGyoma u.
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Örménykút - Tanya 2ol. Bakulya-féle szélmalom 

Szarvas - Bem J.u.26. Топка-féle szárazmalom
1836.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN - megye:

- Felsőhámor, Palota ut 54. Kohászati
Muzeum

Ujmassa /Hámor 9658/ Őskohó 1813.
Sárospatak - Megyer-hegy "tengerszem" malom

kőhánya
- Petőfi tér 5. Festőház - kékfestő 

műhely - muzeum

Miskolc

Szendrő

CSONGRÁD - megye:

Kiskundorozsma - szélmalom
- Széchenyi tér 13. - Grün Orbán

nyomdáj a
Fábiánsebestyén - Horváth Sándor szélmalma
Hódmezővásárhely - Erzsébet kövesut - Papi Imre-

féle szélmalom
- Tanya 24. Késmárki Imre-féle

szélmalom
- Kinizsi u. 43. szélmalom 

73. szélmalom

Szeged

Mártély

Szegvár
Szentes - Donát u.

FEJÉR - megye:

Székesfehérvár - Dózsa Gy. tér öntöttvas zenecsarnok 

Sáregres - vízimalom

GYŐR - SOPRON - megye:

- Fő utca 153. püspöki vízimalom
Mosonmagyaróvár - Lenin u. 113. városi vízimalom 1754.
Mosonmagyaróvár - Szt. László tér 6. kovácsmühely

XVIII. sz.

Fertőrákos

Brennbergbánya - Óbrenbergi ut 14. szállító gépház
1835.Bányász templom

- Fövényverem u. 1. kovácsmühely
XVIII. - XIX. sz.

Sopron
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Sopronbánfalva - Erdei malomköz lo. Kárpáti-féle ví
zimalom XVIII. - XIX. sz.

Szerkezete 1832.
Sopron
Sopron
Sopron

- Templom u. 2-4. Bányászati Muzeum
- Rozália u.
- Bécsi
- Nemeskuti ut
- Fő u. 12o.

2. szélmalom 1841.
5. Péküzem 

Pékkereszt 
kovácsmühely /népi/ 
sörház

u.

Szilsárkány
- Balfi u.2.

HAJDÚ - BIHAR megye:

- Böszörményi ut 1. Hortobágyi szél
malom

Huszár Gál nyom
dája

Nagytemplom szószéke a pesti Vogel 
Sebestyén gyárából 1817.

Debrecen

Nyomtató u.

HEVES - megye:

Gyöngyössólymos - Szabadság u. 129. Vízimalom
- Tonka-patak hidja XVIII. sz.
- vízimalom XVIII. sz.

Aradi Vértanuk u. 16. kendertilo- 
ló XIX. sz. első fele

Gyöngyöspata
Szilvásvárad

Tárnáméra - Tarna-hid 1813.
- Tarna-hid XIX. sz.Visznek

KOMÁROM - megye:

Tatabánya - Alkotmány u. /Bánhidai Kertváros/ La-
patári vízimalom

Fellner Jakab müve 

Naszály - Rákóczi u.
- Ady E. 26.
- Alkotmány u. 1. Nepumucénus malom 1758. 

Alkotmány u. 2. bőrgyár 179o.

Malomudvar vízimalom 

Miklós malom 176o.Tata
Tata
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- Alkotmány u. 6» József malom 177o. 
Bajcsy Zs.
Baji
Bartók B. u.

Tata
Berta malom XVIII. sz.

u. 53. pezsgőgyár 177o.
.3. Cifra malom XVI. sz.

vége
u. 1. Czégényi malom 1755. 

Szabadság tér 9. Jenő malom XVIII. 
Tópart 
Tópart 
Tópart
Berzsenyi u. 1. Farkasházy-ház 178o

körül
u. 19. Burgundia, Kotyogó, 

vagy Kása malom é- 
pülete középkori

- Malom

84. Vágóhid 178o.
4. bárgyár 177o.
9. Pötörke malom XVIII.

Fürdő

NÓGRÁD - megye:

PEST - megye:

Csemő - Szélmalom dűlő Hentházi szélmalom
Bányásztemplom XV.sz.Nagybörzsöny - József A. u. 

Nagymaros 

Szentendre
- vízimalom XVIII. sz.
- Bartók B. u. lo. előtt tabakos kereszt

XVIII. sz.
Vöröshadsereg u. 32. fürészlapgyár 

- Lővy S. u. 3.Vác Zöld fa malom kapuja 
1753.

Öregmalom XIX. sz. I.
fele

Zebegény - Bartók B. 4.

Vasúti viadukt

SOMOGY - megye:

Balatonlelle - Szabadság u. 52. kovácsmühely /népi/

SZABOLCS - SZATMÁR - megye:

Turistvándi - vízimalom
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SZOLNOK - megye:

- Vágóhid u. 22. szélmalom 1858.
- Bagi-major Sza

badság telep szélmalom 185o.
- Tanya 1627. Komlóssy-féle szél

malom XIX. sz.
Kunszentmárton - Szentesi ut szélmalom

Karcéig
Kengyel

Kunhegyes

TOLNA - megye:

VAS - megye:

VESZPRÉM - megye:

Veszprém - Penyves u. 17. Gabriel-malom kö
zépkori

Kollégium u. 2. Timár-ház 

Traktor u. 6. vizimalom 182o.

Ábrahámhegy - vizimalom XVIII.sz. 
Lauer-féle fűrész- 

malom

ZALA - megye:
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IPARRAL KAPCSOLATOS MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK

BUDAPEST

IX. Üllői ut 33-37. 
VIII. Muzeum krt.14-16. 

XI. Kaposvári u. 13. 
II. Bem u. 2o.

Iparművészeti Muzeum 

Magyar Nemzeti Muzeum 

Műszaki Muzeum 

Öntöde Muzeum

BARANYA MEGYE

Komlói Muzeum 

Malom Muzeum 

Zsolnay Muzeum

Komló Kossuth L. u. 117.
Orfü
Pécs Káptalan u. 2.

BÁCS-KISKÜN MEGYE

BÉKÉS MEGYE

Kner Nyomdaipari Muzeum Gyoma

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE

Központi Kohászati Muzeum Miskolc, Lillafüred, 
.Erzsébet sétány 3.

Miskolc III. kér.Mássá Muzeum
Kohászati Gyártörténeti

Muzeum
Érc- és Ásványbányásza

ti Muzeum

Ózd

Rudabánya
Fertőház
Szendrő
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PEJÉR MEGYE

- NádabordányMalom Muzeum

GYÓR-SOPRON MEGYE

- Brennbergbánya,
• Óbrenbergi u.19.
- Sopron, Orolya tér 5.
- Sopron, Bécsi u. 5»

Bányász Muzeum

Céh - emlékek 

Pék Muzeum

HEVES MEGYE

Cifra Istálló 
Kocsimuzeum
Erdei Muzeum
Kovácsmühely

- Parádsasvár
- Szilvásvárad
- Verpelét, Kossuth u.15.

NÓGRÁD MEGYE

Pöld alatti Szébányá- 
szati Muzeum - Salgótarján, Bajcsy Zs.

u. 3.

VESZPRÉM MEGYE

Szabadtéri Bányamuzeum 

Porcelánmúzeum ■
- Ajka, Ajkacsingervölgy
- Herend
- Pápa, Márc. 15. tér 12.Kluge Kékfestőmuzeum 

Magyar Vegyészeti Muzeum - Várpalota, Thury vár 

Bányászati Muzeum - Várpalota, Thury vár

ZALA MEGYE

Magyar Olajipari Muzeum - Zalaegerszeg, Falumúze
um u. 2.
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IRODALOMJEGYZÉK

Magyar gazdaság loo éve Bp. 1972.
A magyarországi papíripar története Bp. 
Diósgyőri papirmalom lapitási készlete 

Papir- és Nyomdatechnika 1955. 7. évf. 7.sz. 
Ivial omké s z it é s /Regé c i, Háromhut a,Uj hűt a/ 
Borsod m. 1951.
Az iparosodás értékes emlékei Bp. VIII.évf. 

8. sz. 197o.
Korai vasszerkezetű ipari épületek a ma
gyar historizmus idején
Épités és épitészettudonány II. kötet 1-2 

sz. 197o
A budai Császár malom eredete 

A szélenergia felhasználásának néhány elmé
leti kérdése és lehetősége hazánkban 

Időjárás 1953. jul-aug.
Sopron és környéke műemlékei Bp. 1953- 
A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyaror
szágon 17SO-1815.

Berend T. I. 

Bogdán I. 

Bogdán I.

Bakó F. :

Császár L. :

Császár L.

Csemegi J. 
Czelnai L.

:

:

Bercsényi D. 
Eckhart F. :

Az óbudai selyemfilatorium MTA Müsz. Tud. 
közi. XXII. kötet 1-3. sz.
Magyarország textilmanuf-ikturái a XVIII. 
században
Magyarország*leÍrása Pest 1847.
A magyar gyáripar története 

A magyar finomkerámiaipar története Bp. 
Másfél évtized az óbudai kékfestők és tex
tilnyomók között Bp. 1976.
Korai császárkori és Árpád-kori település, 
X. századi vasolva^ztó műhely Sopronban 

Arrabona 1973. évi 15. szám

Endrei W. :

Endrei W. :

Fényes E. 
Futó M. 
Grefcsik J.

Bp. 1944.

Dr. Geszler 0.

Gömöri J. :
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: A vaskohászat története Magyarországon a 

honfoglalástól a XVIII. századig 

Kohászati Lapok 1962. 7. sz.
: A magyarországi vaskohászat története a 

korai középkorban Akadémia 1968.
: Adatok a soproni magashidi vaskohó tele

pekről Kohászati Lapok 1961. évi 8. sz.
: A diósgyőri Központi Kohászati Múzeumban 

lévő vasbucák kohászattörténeti vonatkozá
sai Történeti Szemle 1961. évi 1. sz.

: Régi pápai vizimalmok
: Az ipar és kereskedelem története Magyar- 

országon az utolsó három század alatt 

Bp. 1940.
: A magyar kerámia és porcelán Bp.
: A herendi porcelángyártás előzményei és 

kezdetei Müv. Tört. Értesitő 1968.
: Agyag és stilusproblémák a magyar kerámia

iparban a múlt század végén 

Épitőanyag 1971. 6. sz.
: A magyar vizhasznositás, vizépités és via- 

gazdaság története
: Pápai keménycserépgyár története

Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 4. k.

Dr. Heckenast G.

Dr. Heckenast G.

Hegedűs Z.

Hegedűs Z.

Heitler L.
Horváth M.

Katona I.
Katona I.

Katona I.

Károlyi Zs.

К ér у В.

1965.
: A diósgyőri Központi Kohászati Muzeum 

: A diósgyőri szénbányászat kezdetei 1767- 
1868. Herman Ottó Muzeum Miskolc 

: A magyar malmok könyve Bp. 1914.
: A szentgotthárdi Kaszagyár 

Kohászati Lapok i960, évi 8. sz.
: Az agyag- üveg, cement- ásványfestéác ipar

nak a katalógusa Bp. 1885.
: Ráckvei hajómalom

Technikatörténeti szemle 1962. 1-2. sz.

Kiszely Gy. 
Kiszely Gy.

Lambreeh K.
Latinák I.

Mat t yas оvszky- 

Petrik
Kendele P.
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: Magyar iparfejlődés 177o-1848. Bp. 1951.
: Adatok a regéci porcelángyártás történe

téhez Müv. Tört. Tanulmányok Bp. 1957.
: Adatok a régi kerámiagyárak történetéhez 

Tört. Szemle i960, évi 3. sz,
: A városlődi kerámia

Fólia Archeológia 1955. 7. sz.
: A magyar porcelángyártás kezdetei 

Folia Archeol'ógica 1954. 6. sz.
: A veleip-szentvidi őstelep
: Porcelángyártással kísérletezők Apátfalván 

Egri Múzeumok Évkönyve 1969.
: A magyar selyemipar története Bp. 1971.
: Szarvasi szárazmalom Szarvas 1973.
: Rudabánya vasércbányászata
: Régi harangok Corvina 1977.
: A hollóházi /radványi/ riolit-kaolin Bp. 188S
: Magyarországi porcelánföldekről, különös 

tekinttel a riolit-kaoMnra Bp. 1887.
: Régi malomépités Bp. 1967.
: A mezőgazdasági jellegű ipari építészet 

műemlékei, malmok Bp. 1957. Építőipari és 

Közelekedési Műszaki Egyetem Tud. Közi. III.
: Brennbergbánya története 1935.
: A magyar üvegesipar története Bp. 1938.
: A magyarországi ipari kapitalizmus kibonta- 

kozásánek néhány kérdése Századok 1953.
: A hollóházi kerámia Bp. 1961.
: A kislődi vashámor története MTA Műszaki Tud. 

Közlönyei XXI. kötet 1-4. sz.
: Az 1813-ban épült és az 1952-ben újjáépített 

ujmassai vasolvasztó MTA Műszaki Tud. Köz
lönyei 12. sz. 1954.

Mérey Gy. 
Mihalik

Mihalik

Mihalik

Mihalik

Miskei K. 
Molnár L.

Németh A.
Dr. Palov J. 
Pantó E.

. Patay P. 
Petrik L. 
Petrik L.

Pongrácz P. 
Pongrácz P.

Reményi V. 
Sághelyi L. 
Sándor V.

Sikota Gy. 
Schleider A.

Schleider A.
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.

Vasbányák és vashámorok a Blikkben a 18. 
században Kohászattörténeti Bizottság Köz
leményei 1963. évi 23. sz.

: Fazola Henrik és Lénárd egri vasmüvesek 

Művészettörténeti Értesitő 1955. évi 1. sz.
: Rudabánya vasércbányászata 

: Magyarországi céhek története Bp. 1953.
: Az iparfejlődés és a céhek története Ma

gyarországon Bp. 1913.
: A Valero Selyemgyár Bp. 1958.
: Ganz Ábrahám élete és gyáralapitásának tör

ténete
: Telkibánya ércesedése és Kárpáti kapcsolatai 
: Zempléh-hegység üveghutái Bp. 1966.

.í. Középkori vasolvasztó Imolán
Kohászati Lapok 1961. évi lo. szám 

: A hegyesdi vashámor története 

Kohászati Lapok 1962. évi 2. sz.

Dr. Soós I. :

Dr. Soós I.

Dr. Soós I. 

Szádeczky Kardos L. 
Szádeczky Kardos L.

Szakács M. 
Szekeres J.

Székelyné Fux V. 
Takács B.
Dr. Vastagh G.

Dr. Vastagh G.

A dolgozatban felhasználtam meg a különböző múzeumokban talál
ható ismertetőket.

i i




