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Geológia*

a) A m. k. földtani intézet kiállítása.

A geológia ápolása úgy tudományos, mint gyakorlati téren első sorban 
az erre hívatott m. k. földtani intézetet illeti meg, melynek főfeladata hazánk 
geológiai átkutatása és a vizsgálat eredményeit úgy tudományos szempontból 
értékesíteni, valamint a gyakorlati életnek használhatóvá tenni.

Mindenekelőtt tehát a m. k. földtani intézet kiállítását, valamint az intézet 
tagjai által külön kiállított tárgyakat kell megszemlélnünk ; ennek megkezdése 
előtt azonban röviden megismertetjük az intézet működését, hogy kiállítását 
annál jobban megérthessük.

A m. k. földtani intézet 1869-ben alakult meg. Ez idő előtt (1850— 
1869-ig) a bécsi földtani intézet (k. k. geologische Reichsanstalt) az átalános 
országos felvételeket keresztülvitte, minek alapján 1875-ben jelent meg a 
Hauer-féle »Geologische Karte von Österreich-Ungarn«-

1868-ban felállittatott Budapesten a »földtani osztály«, mely függetlenül 
a bécsi intézettől megkezdte működését, és a melyből a m. k. földtani intézet 
keletkezett.

Az idő folyamán kibővittetett az intézet. így kezdettek meg 1883-ban 
a bányageologiai felvételek, és egy év múlva, 1884-ben életbe lépett a vegy
tani laboratórium.

1889-ben kreáltatott egy új állás, és a geológia terén mozgó vízügyekkel 
és a vasutépitkezés körüli teendőkkel új szakerő lett megbízva.

1892-ben pedig az agrogeologiai felvételek számára új külön osztály lett 
szervezve.

Föfeladat a részletes felvételek, vagyis a térképezés, mely a nyári 
hónapokban az összes geologok által végeztetik. A kutatás alapjául szolgáltak 
az előbbi években az eredeti térképek 1 : 28.800, mig jelenleg az 1 : 25.000 
lapok használtatnak mely utóbbiak térnagysága 4.36—4.82 négyszög mértföld, 
a mint inkább délre vagy északon fekszik az illető terület. Ezen lapok nyo
mán be lesz járva az illető vidék, ki lesznek puhatolva a fellépő kőzetek és

l
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kiterjedésök; kőzetek és kövületek lesznek gyűjtve és mind pontosan be
jegyezve a térképen. Különös gond fordittatik a használható anyagok elő
fordulására.

A téli hónapokban fel lesz dolgozva a gyűjtött anyag. Kőzetek és kövü
letek meg lesznek határozva és a gyűjteménybe kerülnek, hol okmányképen 
őriztetnek meg, mert ennek alapján történik a térképen a geológiai szinezés, 
vagyis geológiai beosztás. A kutatás eredménye pedig közölve lesz az évi 
jelentésekben, melyek 1882. óta megjelenvén, a geologok működésének ábrá
zolásán kívül az intézet beléletét is röviden ecsetelik.

Az intézet többi kiadványai a következők:
Az intézet évkönyvei: önálló dolgozatokat tartalmazva (12 kötet). Geo

lógiai térképek 1 : 75.000 és a hozzájok tartozó magyarázó szöveg; továbbá 
másféle dolgozatok. Ezen kiadványok német fordításban is megjelennek, minek 
folytán 110 külföldi társulattal és intézettel csereviszonyban lévén, összes 
kiadványait megkapja az intézet. Belföldön pedig száznál több társulat, iskola 
stb. kapja a kiadványokat.

Olcsó áron vehetők meg az összes kiadványok Kilián Frigyes könyv- 
kereskedésében IV. Váczi-utcza 28.

* * *

1896-ig, azaz 28 év alatt geologiailag fel lett véve 1453 négyszögmért- 
föld =  88.776 négyszögkilométer; azonkívül 518 négyszögkilométer =  9 
négyszögmértföld bányageologiai felvétel és 12.373 négyszögkilométer =  215 
négyszögmértföld átalános felvétel a Székelyföldön.

Az első évtizedben a főfeladat volt a »Dunántúl« felvétele, mely felvétel 
az 1885-iki kiállítás alkalmával 1 : 144.000 térképen be is lett mutatván. 
Azonkívül felvétetett a Zsilvölgy környéke és Máramaros, Szatmár és Ugocsa 
vármegyéknek egy részlete. A másik feladat volt a krassószörényi közép- 
hegység felvétele, hol 18 éven át több geolog működött (1877—1895); ezen
kívül Máramarosban folytak a felvételek, valamint 1883 óta a bányageologiai 
felvételek Selmecz- és Körmöczbányán, Nagybányán, Felsőbányán, Kapnik- 
bányán és Zalatnán.

Ezen felvételek állását tüntette ki egy térkép : A m. kir. földtani intézet 
földtani felvételeinek állása 1896. május hó 1-én.

Az átnézetes lap bemutatta a magyar földtani intézet által az 1868. és 
1869-ik években, valamint a későbbi m. kir. földtani intézet által 1887-ik év 
óta 1896-ik évi május hó 1-ig fölvett területeket. És pedig:

Országos részletes földtani fölvételek. (1868—1869-ig.)
Bányageologiai felvételek. (1883—1896-ig-)
Átnézetes földtani fölvételek. (1870—1875-ig.)
Agrogeologiai fölvételek. (1891 — 1896-ig.)

Az intézet működésének rövid vázlata után megtekintjük a kiállított tár
gyakat, melyek két főcsoportban : a bányászati és kohászati pavillonban (VIII/A. 
csoport), valamint a . mezőgazdasági pavillonban (VJ/17. alcsoport) elhelyezve
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voltak. Az elsőben ki voltak állítva a térképészeti munkák a hozzájok tartozó 
gyűjteményekkel; az utóbbiban főleg a vízügyre vonatkozó munkálatok és az 
agrogeologiai osztály kiállítása volt, mely utóbbiról Inkey Béla a jelen mű 
VI. kötet 15 és köv. lapjain ad számot.

Térképészeti munkák.

A térképészeti munkák fénypontját képezte a krassószörényi Középhegység 
és környező vidékének részletes geológiai térképe (1 : 75.000).

Valamint az 1885. évi kiállításon a főtérképészeti munka Magyarország 
dunántúli kerületének részletes földtani térképe volt (1 : 144.000), tizenhat évi 
munkának eredménye; úgy a millenniumi kiállítás alkalmával hazánk említett 
részének geológiai térképe lett kiállítva, mely munkán főleg négy geológus: 
Bőckh, Róth, Halaváts, Schafarzík és az utolsó évben Adda is, 1877—1895-ig 
dolgoztak.

A tizennégy lapból álló térképen 60 geológiai színezés fordul elő.
Ezen térképhez tartozott egy kisebb gyűjtemény, mely a krassószörényi 

Középhegységben a felvételek alkalmával összegyűjtött anyagból állíttatott 
össze Róth Lajos által és tanulságos képét adta mindazon kőzetek és kövü
leteknek, melyek ott találtatván, alapját képezték a térképen való geológiai 
megkülönböztetésnek és színezésnek.

A gyűjtemény két részből állott: a palaeontologiai és petrografiai gyűj
teményből.

Az első gyűjtemény tagozása a következő volt:
I. Kaenozoi csoport: 1. Alluvium; 2. Diluvium; 3. Neogen: A) pontusi emelet: 

a) felső osztály; h) alsó osztály; B) Szarmát emelet; C) felső mediterrán emelet: 
a) tengeri lerakódások; b) édesvízi lerakódások.

II. Mesozoi csoport: 1. Alsó Kréta: A) Gault: B) Felső Neocom : a) Urgoaptien 
kifejlődés ; b) felső neocom; c) alsó neocom ; 2. Malm ; A) Tithon ; B) Maim mészkő 
és márga; C) Oxford; D) Callovien; 3. Dogger: A) felső dogger (Klaus rétegek); 
B) középső dogger; C) alsó dogger: a) Gryphaea- vagy Murchisona-rétegek ; 4. Lias : 
A) felső Lias ; B) középső Lias; C) alsó Lias ; D) Triász: kagylómész.

III. Palaeozoi csoport: 1. Alsó Diasz; 2. Carbon: A) felső carbon; B) alsó 
carbon 1 p.

A petrografiai gyűjteménynél pedig ki volt tüntetve a következő : Alluvium; 
Diluvium ; Neogen : a) pontusi emelet; b) sza rmát emelet; c) felső mediterrán emelet; 
d) Trachytok, Alsó kréta, Malm. Dogger : a) középső ; b) alsó Lias, Rhaet, Trias, Alsó 
Dias. Carbon : a) felső, alsó devon (?), Gránitok. Kristályos palakőzetek : a) felső (III.) 
csoport; b) középső (II.) csoport; c) alsó (I.) csoport; Metamorf képződmények, Szer
pentin és Gabbro.

* * *

A krassószörényi hegységből származott egy másik kiállított gyűjtemény 
»Ásványok a krassószörényi Középhegység érczes vidékéről« és pedig Vaskő, 
Dognácska, Oravicza, Csiklova, Szászkabánya és Uj-Moldova községekről.
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Ezen kis gyűjteményt, mely 88 darabból állott, dr. Schafarzik Ferencz 
szakértelemmel kiválogatta és izlésteljesen összeállította.

Az utóbbi geológus állított ki egy másik térképet (Mehádia, Herkules- 
fiirdő és Orsóvá környéke 1 : 25.000) földtanilag felvette dr. Schafarzik Ferencz 
1884—1885, 1887—1890.

A geológiai színezésen kívül ki vannak tüntetve a hévforrások, neveze
tesebb közönséges vizű források, vasércz-előj övét elek, kőbányák, agyagvermek, 
jobb kövület lelőhelyek, szénkibuvások és bányák, rétegcsapások és dűlések. 
A nagy szakértelemmel és kiváló pontossággal szerkesztett térkép époly első
rendű munka, mint az előbb említett térkép.

Egy harmadik térkép volt: Budapest környékének részletes geológiai tér
képe. 1 : 75.000. Böckh János, Hantken Miksa, dr. Hofman Károly és dr. Koch 
Antal régi részletes felvételei, valamint saját bejárásai, részben pedig újabb 
felvételei alapján szerkesztették : dr. Schafarzik Ferencz (a 15- zóna/XX. rovat 
jelű éjszaki lapot) és Halaváts Gyula (a 16. zóna/XX. rovat jelű déli lapot) 
magyar kir. osztálygeologusok.

A régibb felvételek alapján a hatvanas évek végén készült el Budapest 
környékének geológiai térképe (1 : 144.000), mely elfogyván, újabb kiadás 
rendeltetett el, még pedig 1 : 75.000 méretben. A nevezett két geológus az 
1894. és 1895. években reambulálta a vidéket, az újabb feltárásokat is igénybe 
véve. A térkép, melyen 38 geológiai színezést látunk, a régi térkép újabb 
javított kiadása.

Egy negyedik térkép volt: a Fruska-Góra hegység átnézetes földtani 
térképe. 1 : 100.000. Saját kutatásai és az irodalom alapján összeállította 
dr. Koch Antal, kolozsvári egyetemi tanár. 1894.

A térképen húszféle geológiai színezést látunk, melyek a következő 
képződmények közt oszolnak meg: alluvium, diluvium, neogén, felső oligoczén, 
felső kréta, alsó Trias, kristályos palák, szerpentin és diorit. Ki vannak tün
tetve továbbá a barnaszén kibúvások és kutató aknák, szénbányák, nagyobb 
kőbányák, felső mediterran, rhiolithes kvarcztrachit telérek.

A térkép mellékletét képezi egy nagyobb munkának, melyet a nevezett 
tanár, ki több Ízben a hegységet bejárta, és számos éven keresztül adatokat 
gyűjtött, a tud. akadémia mathematikai és természettudományi közleményeiben 
(XXVI. kötet 1895) »a Fruska-Góra geológiája« czím alatt adott ki.

Ide sorolandó egy a Fruska-Góra faunáját megismertető gyűjtemény is, 
t. i -a  péterváradi hegység (köznyelven Fruska-Góra) kréta-periodusheli faunája. 
Cserevitzi hyperszenon-rétegek.

Ezen gyűjtemény — mely a m. kir. földtani intézet sajátja — egy 
rendkívül érdekes faunának legszebb alakjait mutatja be, mely faunát Koch 
tanár Cserevitz község melletti patak medrében találta; alaposan pedig dr. Pethő 
Gyula főgeologus tanulmányozta, ki az anyagot újabb gyűjtésekkel szaporította; 
és igen sok új fajt határozott meg.

A vizsgálatokból kiderült, hogy ezen fauna a legfiatalabb krétaképződ
ményekhez tartozik, hogy némely faj azonban az eoczén-fauna jellegét is 
mutatja ; és továbbá a.z, hogy a fajok 55 százaléka egészen új.
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A gyűjteményben ki volt állitva:
Cephalopoda 1, Gastropoda 41, Lamellibranchiata 46, összesen 90 példány; ezek 

közül 61 Pethő által meghatározva.

Bányageologiai térképészeti munkák.

A bányageologiai felvételek egy részét a m. kir. földtani intézet főbánya- 
geologusa mutatta be. Mig az 1885-ki kiállítás alkalmával Selmeczbánya és 
környéke mutattatott be, most Körmöczbánya geológiája volt kiállítva, még 
pedig két térképben, u. m.:

A körmöczi bányavidék földtani térképe a telérek vonulataival. Északi 
rész. Földtanilag felvette Gesell Sándor 1885—1888. Hosszmérték 1 : 14.400.

A körmöczi bányavidék földtani térképe a Nándor-altáró kitüntetésével. 
Déli rész. Földtanilag felvette Gesell Sándor 1885 — 1888. Mérték 1 : 14.400.

Színkulcs: Biotittrachit, piroxéntrachit (zöldkő) és módosulatai, riolit-törmelék, 
riolit, sphaerulit, perlit, kaolin, riolit tufák, vulkáni homok, obszidián, hidrokvarczit, 
bazalt, telérkibuvások, diluviál-képződések, alluvium.

Ezen két térképhez tartozik az az anyag, melyet Gezell Sándor főbánya
tanácsos összegyűjtött és összeállított, t. i. a körmöczbányai bányavidék 
földtani térképéhez való magyarázó kőzetgyüjtemény.

A szépen összeállított gyűjtemény 76 darab kőzetből áll, melyek leginkább 
a Nándor-altárna, továbbá a Ludovika-akna és a Kirchberg-telér felső-altárnából 
valók.

Ezen munka a térképpel együtt megjelent a m. kir. földtani intézet 
évkönyve XI. kötet 4. füzetében 1895., a következő czím alatt: »A körmöczi 
bányavidék földtani viszonyai bányageologiai szempontból.« Gezell Sándortól.

Nagy elvi fontossággal bir négy térkép, mely magyar petroleumos 
vidékek geológiai felvételét mutatja b e ; és úgy látszik, csak kezdetét képezi 
az ország petroleumos vidékek rendszeres földtani átkutatásának.

Wekerle Sándor miniszterelnök és pénzügyminiszter 1893-ban hozzá
fogott a magyarországi petroleumbányászás kérdésének rendszeres megoldásá
hoz ; és a m. kir. földtani intézet igazgatósága véleményezése folytán elhatároztatott 
az egyes petroleumos vidékek részletes átkutatása — mi ez ideig nem 
történt volt meg — úgy hogy a vizsgálat alapján lehessen eldönteni, hol és 
mily mélységig fúrandók le az esetleges fúrólyukak annak megállapítására, 
hogy van-e elegendő kőolaj az illető vidéken, vagy sem.

Ez időszerint négy petroleumos vidék lett ilykép átkutatva, és a vizs
gálat eredménye közölve is lett (térképpel együtt) a geológiai intézeti évkönyv 
XI. és XII. kötetében. A térképek ki voltak állitva, u. m. :

Az Iza völgye felső szakaszának geológiai tétképe. Az 1893-ik évben 
geologiailag felvette Böckh János. Mérték 1 : 75.000. A térképen a következő 
kijelölést látni:

Alluvium. Ó-alluvium. Kavicsterrasz. Diluvium: homokos agyag, részben már 
diluviális, kavicsterrasz. Mioczén: amfibol-andezit, konglomerát es brecsia, gipsz»
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dacittufa. Oligoczén: sótartalmú képződés, felső, alsó (menilitpala). Eoczén: felső 
csoport, középső csoport, alsó csoport: márgapala és palaagyag, nummulitmész. Felső 
kréta. Kristályos mész. Kristályos pala. Rétegek csapása és dűlése. Létező, vagy fel
hagyott, de még felismerhető petroleum-kutatások helyei. Jelenleg lemélyesztésben levő 
fúrólyukak. Fúrásra ajánlott pontok. Sós és kénhydrogén tartalmú források.

Zsibó környékének (Szilágym.) geológiai térképe. Dr. Hofmann Károly 
1878. évi részletes felvételei nyomán telegdi Roth Lajos. Mérték 1 : 75.000, 
a következő kijelöléssel:

Alluvium. Diluvium. Sárga agyag és kavics. Neogén: pontusi rétegek, agyag 
homok és homokkő, szármát rétegek, palás agyag és andezittufa, felső mediterrán, 
uralkodó kvarcz-andesittufa, agyag, márga, homok, konglomerát, gipsz. Oligoczén. Alsó 
hójai mészkő. Eoczén : felső : num. intermedia márga ; közép : tubuczai rétegek (zöldes 
agyag, fehér márga és édesvízi mész), Rákóczy-csoport, numm. perforata és gipszpad ; 
alsó (?) : tarka agyag, konglomerát és homokkő, édesvízi mész és márga. Csillámpala. 
Rétegek csapása és dűlése. Kutató aknák. Tárók. Fúrólyukak. Fúrásra ajánlott pontok. 
Keserüforrás. Nyeregvonal menete.

Kőrösmező környékének földtani térképe. 1894-ik évben földtanilag fel
vette dr. Posewitz Tivadar. Mérték 1 : 75.000. Kitüntetett geológiai képletek 
és jelek:

Felső és alsó oligoczén. Középeoczén korú, petroleumtartalmu rétegek. Petróleum- 
kutatásra érdemes terület. Kutatási aknák. Fúrólyukak. Lemélyesztendő új fúrólyuk. 
A rétegek csapása és dűlése.

A háromszékmegyei Sósmező és környékének geológiai térképe. Az 1894-ik 
évben geologiailag felvette Böckh János. Mérték 1 : 75.000. Kitüntetett geológiai 
képződések és jelek :

Alluvium: jelenlegi patakhordalék, agyag, mésztufa. Ó-alluvium és kavicsterraszok. 
Diluvium. Mioczén (mediterrán) gipsz. Kárpáti homokkő : oligoczén : felső Kliva vagy 
góri homokkő, alsó menilitpala csoport; felső eoczén: magyarosi homokkő , alsó 
eoczén: felső hieroglifa rétegek; idősebb kréta: felső és középső ojtozi vagy űzi 
homokkő, alsó Kréta : ropianka rétegek. A rétegek csapása és dűlése. Eddig lemélyesztett 
fúrólyukak. Még felismerhető egyéb petroleumkutatási míveletek. Fúrásra ajánlott pontok. 
Sós források. Kénhidrogéntartalmu források. Limonitbánya helye. Az alaphegység fel
léptére valló chloritos fillit előjövetel. Granitgneisz nagy tuskói.

A gyakorlati téren mozgó térképészeti munkák után legczélszerűbb egy, 
hasonló gyakorlati értékkel biró térképet itt felemlíteni, t. i. ;

A magyar korona országainak területén mívelésben és feltáró félben 
levő nemes fém, érez, vaskő, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási 
helyei, a m. kir. bányakapitányságoktól nyert hivatalos adatok nyomán és 
ezek kerületei szerint összeállították Böckh János min. osztálytanácsos, 
a m. kir. földtani intézet igazgatója, Gezell Sándor m. kir. főbányatanácsos, 
főbányageolog. 1896. Mérték 1 : 90.000. A térképen a következő bánya
kijelölések vannak :

Arany, ezüst, aranyezüst, aranyezüstólom, réz, réz és ólom, vaskő, mangan, 
chromvasércz, vaskovand, kobalt, ólom, ólomréz és vasércz, antimon, gálma, kén,
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higany, nemes opál, kősó, timsó, petroleum, földgyanta és lignit, kőszén, barnaszén, 
lignit. Bányászat rendes mívelésben. Bányászat feltáró félben.

Ezen térkép jó átnézetet ad ; és kétségkívül bővített és javított alakban 
tünteti fel a használható ásványok előfordulási helyeit, mint az 1885-ki 
kiállítás alkalmával bemutatott két térkép, melynek egyike a magyarországi 
fém- és ásványszéntermelő helyeket tüntette fel; a másik a vas- és kősó
termelő helyeket.

Nem tartozik ugyan ezen térképhez, de mégis hasonló keretben mozog 
a következő nagyobb gyűjtemény a gyakorlati geológia köréből, u. m .:

A magyar korona országainak ásvány szén, aszfalt, bitumenes márga, 
földviasz és petroleum mintái. Összeállította Gezell Sándor főbányatanácsos 
és főbányageologus. Ki volt állítva:

Kőszénminta 13, barnaszénminta 39, lignit 14, petroleum 6 és aszfaltföld 5 
helyről.

Ezen szénminták be lettek küldve felszólítás folytán nagyrészt hazánk 
egyes széntermelői által. A szenek részben meg vannak, részben meg lesznek 
vizsgálva az intézet laboratóriumában és külön munkában közzé fog tétetni 
a vizsgálat eredménye.

Nagy gyakorlati értékkel bir a következő térkép is :
A magyar korona országai megvizsgált agyagjainak átnézetes térképe. 

Kalecsinszky Sándor, m. kir. földtanintézeti chemikustól. Mérték 1 : 900.000. 
Budapest, 1896.

A térképen a m. kir. földtani intézet múzeumában levő, részint hivatal
ból, részint az intézet tagjai által összegyűjtött, iparilag értékesithető agyagok 
termőhelyei és tűzállóságuk szerint különbözü színű jelzéssel és számokkal 
vannak ellátva.

A tűzállósági fokozatok jelzése :
Tűzálló agyag, tűzállósági fokozat 1—3-ig, vörös kör, vörössel kitöltve. Tűzálló 

és égetés után fehér színű agyag, vörös kör. Tűznemálló agyag, tűzállósági fokozat 
4—7, kék kör, kékkel kitöltve. Tűznemálló agyag, a mely az égetés után fehér színű 
lesz, kék kör.

Ezen térképhez tartozott egy érdekes gyűjtemény, mely két részben 
ki volt állítva ; még pedig a bányászati csarnokban »a magyar korona orszá
gainak agyagjai, márgái és festékföldjei« ; a mezőgazdasági csarnokban pedig 
»a gazdasági iparban fölhasználható közönséges agyagok és a gyakrabban 
előforduló talajjavitási kőzetek«. Összeállította és megvizsgálta Kalecsinszky 
Sándor intézeti chemikus. Az első gyűjteményben ki voltak állítva az agyagok 
egy része, még pedig:

az első tűzálló fokozatba tartozók közül 53, a másodikba 44, a harmadikba 39, 
a negyedikbe 94, az ötödikbe 61, a hatodikba 58, a hetedikbe 121 (mezőgazdasági 
csarnokban), összesen 470 helyről ; azonkívül külföldi összehasonlító agyagok 12 helyről.

Ki volt állítva továbbá a bányászati csarnokban :
tufa 23, agalmatolith, alumit 2, magnesit 6, márga és cement 14, festőföld 18, 

kőocker 2, malachit-iszap 1, bolus 2, zsirkő 1, asbest 2 helyről.
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A mezőgazdasági csarnokban:
mészkő 15, dolomit 9, gipsz 8, foszforit 1, földpátdara 1 helyről.

Az 1885-ki kiállításon kiállítva láttuk »az agyag-, üveg-, czement- és 
ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok gyűjteményét« 
240 kőzetmintában. A jelen gyűjtemény az imént említettet jóval túlhaladja 
a mennyiben a kőzetminták száma ez idő szerint meghaladja a 700-at és az 
anyag megvizsgálása is tetemesen előrehaladt. Ezen gyűjtemény összeállításával 
nagy érdemet szerzett magának Kalecsinszky Sándor vegyész.

Megemlítjük még, hogy az intézet kiadásában a magyar anyagokra 
vonatkozólag újabb közlemény megjelent; t. i. A magyar korona országainak 
megvizsgált agyagjai Kalecsinszky Sándortól. 1893.

A gyakorlati életbe vágó volt a mezőgazdasági csarnokban kiállított 
tőzegtérkép is : Magyarország tőzegtel epeivek térképe. 1 :900.000. Dr. Staub 
Móricz térképe után kiegészítette néhány hivatalos adat nyomán dr. Posewitz 
Tivadar geológus.

Dr. Staub Móricz az utóbbi években sokat foglalkozott a hazai tőzegekkel 
és tanulmányai eredményét közölte is a földtani közlöny XXIV. kötetében. 
(A tőzeg elterjedése Magyarországon, egy térképpel.) A kiállított térkép nem 
más, mint dr. Staub Móricz nagy szorgalommal szerkesztett térképe nagyobbitott 
méretben, néhány új adattal kiegészítve. A térképen a felláp vörös, az álláp 
zöld, a kiszáradt láp pedig barna színnel van megjelölve, Dr. Staub Móricz 
meghatározása alapján. Ide tartozik Magyarország tőzegei gyűjteménye, melyben 
76 darab tőzeg ki volt állítva az ország különböző részeiből, bemutatva lévén 
ismeretesebb tőzegtelepeink anyaga.

A gyakorlatilag fontos gyűjteményekhez tartozott a következő gyűj
temény is :

A magyar korona országainak iparilag értékesíthető kőzetei. Összeállította 
dr. Schafarzik Ferencz.

A kiállított kőzetkoczkák részben az intézeti tagok által gyüjtettek, 
részben magánosok és egyes hivatalok által küldettek be és ajándékoztalak. 
A nagymennyiségű beérkezett anyagot azonban teljesen feldolgozni még nem 
lehetett s igy a vizsgálat eredménye később tétetik közzé. A kiállított gyűjte
mény a lehetőség szerint egyforma 1 köbdecziméter nagyságú koczkákból áll. 
A koczkák oldalai, a szokásos kőmegmunkálást mutatják. A gyűjtemény 
czélja szakköreinkkel a Magyarországban előforduló legkülönbözőbb kőzeteknek 
ipari hasznavehetőségét megismertetni, illetőleg azok figyelmét a szükségletek
nek a lehetőségig hazai anyagokkal való fedezésére felhívni.

A gyűjteményből kiállíttattak a következő minták: fehér mészkő (márvány) 17, 
világos szinü mészkő 32, világos vörös szinü mészkő 22, sárgás mészkő 5, sötétvörös 
mészkő 20, világos barna mészkő 18, sötétebb barna mészkő 21, világos szürke 
mészkő 15, tarka mészkő 8, sötétebb szürke és fekete mészkő 52 ; közönséges mész
kövek: triász korú 4, rétiai 1, jura 7, kréta korú 4, eoczén korú 13, oligoczén 2, felső 
mediterrán 117, szarmát korú 34, pontusi korú 7, negyedkori édesvízi mészkő (dilu- 
viális mésztufa) 25, dolomit 13, gipsz 7, agalmatolith 1, kvarczfélék 10, szteatit 2,
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szerpentin 3, gránit 21, felsitporfir 6, diorit 4, diabasz 4, gabbro 1, kvarcz trachit, 
trachit és módosulatai 23, dacit 28, biotit-amfibol-andezit 47, amfibol-andezit 18, 
piroxen-andezit 52, bazalt 8, kristályos és egyéb palák 10, trachit- és andezit-tufa 61, 
bazalt-tufa 1, homokkő és konglomerat 152.

Az 1885-ki kiállítás alkalmával is közszemlére volt kitéve »a magyar- 
országi mű- és építőkövek gyűjteménye«, mely legnagyobb részét (325 dara
bot) a 420 belföldi kőzetből álló gyűjteménynek mutatta be. Részletesebb 
tájékoztatásul szolgált egyszersmind a Gezell Sándor és Schafarzik Ferencz dr, 
által összeállított, mű- és építőipari tekintetben fontosabb magyarorszagi kőze
tek részletes catalogusa 1885.

Összehasonlítva a mostani gyűjteményt a tíz év előttivel ép úgy, mint 
a többi gyűjteményeknél látjuk a nagyfokú haladást, a mennyiben a gyűjte
mény tiz év óta tetemesen kibővittetett.

Ezen gyűjtemény értékét nagyban neveli egy másik összehasonlító 
gyűjtemény, mely az építőipari szempontból nevezetesebb külföldi kőzeteket 
mutatja be.

Ezen gyűjtemény, melyet Schafarzik Ferencz dr- összeállított egy 
köbdeciméterre kidolgozott koczkákból áll és egyetlen a maga nemében 
Közép-Európában. Ezen koczkákat megszerezték külföldi utazásaik alkalmával 
Schafarzik Ferencz dr. és Szontagh Tamás dr., nevezetesen Ausztria, Belgium, 
Szerbia, Görög-, Német-, Olasz-, Svédország és Norvégiában.

A gyűjtemény, mely több mint 700 kőzetmintából áll, országok szerint, 
és petrografiailag van csoportosítva:

Svédország: gránit 21, kvarczporfir 1, diorit 2, hiperit 4, piroxen-gnajsz 1.
Norvégia: Ofimagnesit 2, gránit 2, szienit 9, porflr 1, gabbro 1.
Belgium: mészkő 3, kvarcz diorit 3.
Francziaország: mészkő 3, édesvizi-kvarcz 8.
Németország: mészkő 55, szerpentin 19, gránit 54, porflr 6, diorit 20, gabbro 2, 

melafir 2, trachit 1, bazalt 13, gnájsz 2, porfir-tufa 3, homokkő 120.
Ausztria: mészkő 9, triász mészkő 57, gránit 19, porflr 3, Phonolit 1, diorit 11, 

Serpentin 3, csillámpala 1, homokkő 20.
Olaszország: mészkő (márvány) 127, gránit 4, sienit 2, szerpentin 2, trachit 2, 

dolerit 2, leucitit 3, lencitittufa 6, homokkő 11.
Szerbia : édesvízi kvarcz 3.
Görögország: mészkő (márvány) 81, trachittufa 4.

Sok érdekeltséggel bir egy másik összehasonlító gyűjtemény: A régi 
Róma díszítő építő kövei.

Ezen ritka és gyönyörű, fényesre csiszolt 213 darabból álló gyűjteményt, 
mely a régi rómaiak által használt díszítő köveket mutatja be, Schafarzik 
Ferencz dr. vásárolta meg és állította össze, Semsey Andor ajándékozván 
meg evvel a földtani intézet múzeumát.

A gyűjtemény kőzetmintái származnak Olasz- és Görögországból, 
Egyptomból és Numidiából; a petrografiai megnevezésen kívül az Olasz
országban divó helyi nevek is jelöltetnek meg.
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Van a gyűjteményben forrásvizi mészkő 23 darab, mészkő 60 darab, kagyló 
mészkő 22 darab, cipolino 7 darab, mészkő breccsia 25 darab, mészmárga 6 darab, 
fluorit 1 darab, ametiszt 1 darab, agát 1 darab, kalczedon 3 darab, jaspisz 10 darab, 
kvarczit 3 darab, faopál 2 darab, nefrit 1 darab, amazonit 1 darab, gránit 7 darab, 
szienit 1 darab, porfir 7 darab, diorit 2 darab, gabbro 1 darab, diabáz 1 darab, 
diabáz-porfirit 7 darab, szerpentin 12 darab, leucitit 1 darab, diabáztufa 2 darab, 
bazalt-tufa 1 darab, obsidián 1 darab, amfibolit 1 darab, műkő 2 darab.

Függelékképen az iparilag értékesithető kőzetekhez emlitendő fel egy 
másik gyűjtemény: Az alduna zühatagainak kőzetei, mely a vizszabályozási 
munkák alkalmával a szabályozási vállalat által egybegyűjtve, dr. Schafarnik 
által összeállittatott.

Itt találjuk képviselve : a Stenka-, Kozla-Dojke-, Izlás-, Tachtália-, Grében-,Vlasch-, 
Júcz-zuhatagot, Svinyiczai kőbányát, Ribniczai kőbányát, Traján tábla melletti Zseverin 
kőbányát.

A földtani intézet ép oly buzgó, mint alapos tudományu tagja Schafarzik 
Ferencz dr. összeállított és megbatározott egy más gyűjteményt is az úgy
nevezett iskolai gyűjteményt: mintakőzet-gyüjtemény magyarországi kőzetekből 
középiskolák részére, mely 120 az ország különböző vidékeiből összehozott 
mintából áll.

A magyar kir. földtani intézet már fennállása óta azon törekedett, hogy 
fölös példányokból juttasson magyar lelőhelyekről és pontosan meghatározott 
kőzetgyüjteményeket a középiskoláknak. 1884-ben kezdődött ily iskolai gyűjte
mények rendszeres gyűjtése, mely 1894-ben ismétlődött, midőn az anyag 
majdnem egészen elfogyott volt.

Már az 1885-iki kiállítás alkalmával ki volt állítva egy iskolai gyűjte
mény ; és hogy milyen kelendőségnek örvendett, mutatja az, hogy eddigelé 
mintegy 180 ilyen gyűjteményt osztott ki a földtani intézet díjmentesen a 
hazai középiskoláknak.

Ezen gyűjteményhez való egy kis magyarázó füzet:
A magyar kir. földtani intézet Mintakőzet-gyüjteménye magyarországi 

kőzetekből, középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák, gazdasági 
és felsőbb ipariskolák) részére. Összeállította és meghatározta Schafarzik 
Ferencz dr. 1885-ben, melynek második sorozata 1896-ban jelent meg.

A kőzetek osztályozása némi változással Credner és Rosenburch rend
szerei alapján történt meg.

A magyar kir. földtani intézet hű munkatársa dr. Staub Móricz, ki szá
mos éven át ép oly nagy szorgalommal és kitartással, valamint szakértelemmel 
az intézetben mint Phytopalaentologus működik, állította ki a következő térképet: 
Ösvilági növények lelethelyei a magyar korona országaiban, tervezte és 
rajzolta Staub Móricz dr.

A csinosan elkészített térképen az összes hazai ősvilági növények mos
tanáig ismeretes lelőhelyei pontosan be vannak jegyezve és a különböző geoló
giai kor szerint más-más színnel kitüntetve, úgy hogy azonnal szembetűnik 
az ősvilági növények geográfiái holléte és kora.

Tartozik ide a következő kis válogatott gyűjtemény Staub dr. által bemutatva.
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Phytopalaeontologiai gyűjtemény.

Diluvium: Jégkorszaki növények Felekről, Szebenmegye ; Forrásmészkő. Gánócz, 
Szepesmegye. Szarmata emelet: Munkács, Beregmegye. Aquitani emelet: Zsilvölgy, 
Hunyadmegye. Kréta szisztéma: Munkács környéke, Beregmegye. Liasz sectio: 
Domán-Resicza, Steierlak, Anina. Krassó-Szörénymegye. Ctenis Hungarica Staub. Domán, 
Beregmegye. Diasz (Felső Perm) szisztéma: Araucarites fatörzs. Cserkút, Baranyamegye. 
Foszil fatörzs a sótestből, körülbelül 2 méter hosszú. Rónaszék, Mármarosmegye.

Érdekes gyűjteményt állított ki Adda Kálmán geológus. Tudniillik: Kőze
tek és mállást terményeik. Negyven mintában be voltak itt mutatva különféle 
ép kőzetek és elmállásuk többféle stádiumai; vagyis a talajképződés. Meg van 
a gyűjteményben jelölve a kőzet neve, minősége, geológiai kora és lelőhelye.

Ki voltak állítva még a következő gyűjtemények:
Őskori emlős állatok: Diluviumból : Cervus elaphus Lin. Közönséges rőt szar

vas. Zimony, Szerémmegye. Cervus elaphus Lin. Közönséges rőt szarvas. Tiszamedre, 
Csongrádmegye. Cervus (Megaceros) eurycerus Aldo. Osvilági óriás szarvas. Tisza-Ugh, 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye. Ursus spelaeus Blumb. Barlangi ősmedve. Oncsásza, 
Biharmegye.

A beocsint (pontiisi korú) czementmárga kövületei.
Nagy fontossággal bir továbbá:
Magyarország geológiai térképe. Kiadja a magyarhoni földtani társulat, a magyar 

kir. geológiai Intézet és semsei Semsey Andor közreműködésével. Budapesten, 1896. 
Mértéke 1 : 1.000,000-hoz. A magyar kir. földtani intézet fölvételei, valamint a bécsi 
cs. kir. geológiai intézet térképei és egyéb geológiai adatok alapján kidolgozta: Böckh 
János, Koch Antal, Pethő Gyula, Roth Lajos, Schafarzik Ferencz, Szontagh Tamás, 
továbbá Gezell Sándor, Halaváts Gyula, Inkey Béla, Posewitz Tivadar.

Ezen térkép, melyen 37 geológiai színezés látható, a magyar korona 
országainak első geológiai térképe, melyet önállóan magyar geológusok szer
kesztettek, nagy haladásnak mondható.

Eddigelé csakis a Franz Ritter von Hauer, a bécsi földtani intézet (k. k. 
Geologische Reichsanstalt) volt igazgatója által 1875-ben kiadott térkép »az 
Osztrák-magyar monarchia geológiai térképe« (kétféle nagyságban) létezett. 
Az új kiállított térkép a legújabb ismeretek alapján készült el a magyar föld
tani társulat kezdeményezése folytán ; és a könyvkereskedésben rövid magya
rázó szöveggel együtt kapható.

A magyar királyi földtani intézett kiállított tárgyai közt egy jelentékeny 
és fontos csoportot képez mind az mi a vízügyekre vonatkozik.

Láttunk itt több érdekes térkép-gyűjteményt és $ irodalmi munkát. 
Működik pedig e téren első sorban két buzgó szakértő : Halaváts Gyula, ki 
évek óta az Alföld artézi kútjaival foglalkozik és dr. Szontagh T., ki az 
utolsó évek óta hivatalosan meg van bízva a vízügyi szakmunkák elintézé
sével. Az anyag három csoportra osztható u. m .: védőterület, artézi kutak és 
városok vízellátása.

Az első csoportnál látjuk a következőt: A magyar korona országainak 
ásványos vizű forrásai. A védőterületekkel biró ásványos vizű források külön
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kitüntetve. Szerkesztette Szontagh Tamás dr. osztálygeologus,1895. Alaptérkép. 
Mértéke 1 : 360,000'hez.

Ezen térképen a számos ásványos források különböző szinü jelekkel ki 
vannak tüntetve, nagy buzgóság és szorgalommal összegyüjtvék az adatok a 
meglevő irodalom alapján.

Az ásványforrások csoportositása a következő:
1. Tiszta hévvizek. 2. Egyszerű savanyúvizek. 3. Égvényes savanyúvizek: 

a) Sziksós tavak, b) Égvényes savanyúvizek, c) Égvényes konyhasós savanyúvizek, 
d) Égvényes glaubersós savanyuvizek. 4. Keserű vizek. 5. Konyhasós vizek. 6. Vasas vizek ; 
a) Vasgáliczos vizek, b) Vasas hévvizek, c) Vasas savanyúvizek, d) Égvényes konyhasós 
vasas savanyúvizek, é) Égvényes konyhasós vasas savanyúvizek, / )  Égvényes glauber
sós vasas savanyúvizek, g) Földes vasas savanyúvizek. 7. Kénes vizek: a) Kénes 
hévvizek, b) Hideg kénes vizek, c) Hideg kénes égvényes konyhasós vizek, d) Hideg 
kénes meszes vizek. 8. Földes vagy mésztartalmú vizek. 9. Láp- és iszapfürdők. 
10. Gázfürdők. 11. Pontosan nem ismert ásványos vizű források.

Különösen ki vannak tüntetve (vörös karikával) az 1895. év végéig védő
területtel biró ásványos gyógyforrások, melyeknek száma 21.

Ilyen gyógyforrás védőterülete térképben is be van mutatva, u. m; 
Herkulesfiirdő gyógyforrásainak védőterülete. Geologiailag fölvette dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeologus. A védőterületet kijelölte telegdi Roth Lajos fő- 
geologus, 1895. Mértéke 1 : 25,000-hez.

A térkép mutatja a forrás környékének geológiai szerkezetét, mely 
mindig alapul szolgál a védőterület megállapításánál; továbbá ki van jelölve 
a külső védőterület (czinober piros színnel) és a belső védőterület (zöld 
színnel).

Irodalmilag említendő meg itt dr. Szontagh Tamás munkája: az ásványos 
források védőterületéről. 1893. (Balneologiai Évkönyv 1893.), továbbá : A védő
terület (Bányászati és kohászati lapok 1889.) %

A második csoport szintén igen érdekes és tanulságos. — Ki voltak 
itt állítva a következő térképek közül: A magyar korona országainak artézi és 
fú r t kútjai. Hivatalos adatok nyomán szerkesztett Szontagh Tamás dr. osztály
geologus, 1895. Alaptérkép. A magyar állam közúti, vasúti és vizi térképe. 
A közmunka- és közlekedési magyar királyi miniszter úr rendeletére hivatalos 
adatok alapján összeállította a vízrajzi osztály, 1887. Mértéke 1 : 360,000-hez.

A csinos és érdekes térkép átnézetes képet ad a vizre való fúrásokról, 
melyek 1895. évig a földtani intézetek tudomására jutottak.

Meg vannak külön jelölve az artézi vagyis felszálló vizet szolgáltató 
kutak, a fú r t kutak, melyeknél a viz csak a térszínig emelkedik, vagy mester
ségesen felszivatik, és az ásványos gyógyforrásokon lemélyesztett fúrások. 
Fel van tüntetve továbbá a térképen a fúrások mélységei különféle színes 
jelek által.

A térképből látjuk, hogy a legmélyebb artézi kút fúrás a budapest 
városligeti artézi kút 970 méter mélységgel.

Egy másik ide tartozó térkép a következő : Az Alföld Duna-Temes 
közötti részének földtani térképe az artézi kutak kitüntetéseivel. 1 : 75,000
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mértékű térkép, geologiailag fölvette Halaváts Gyula osztálygeologus. Szerkesz
tette Halaváts Gyula osztálygeologus, 1895.

Az alföld ezen része geologiailag színezve van, és meg van jelölve a 
számos artézi kút, melyek különösen Torontál megyében nagy számban vannak.

Érdekesek voltak továbbá 'az artézi kutak szelvényei. Az eredeti fúró 
próbákból való anyag üvegcsőben volt foglalva, minden egyes réteg egymástól 
élesen el volt választva a geológiai kor megnevezéssel. így kisebbített mérték
ben látjuk előttünk több fúrólyuk rétegsorozatát és rétegvastagságát.

Ilyen artézi kutak szelvényeit az eredeti fúrópróbákból kisebbítve össze
állította Halaváts Gyula osztálygeologus, u. m.

1 A püspök-ladányi III. fúrólyuk földtani szelvénye. Mérték 1 : 250-hez. Fúrta 
Zsigmondy Béla mérnök. Mélysége 276 90 m. 2. A szentesi artézi kút földtani szelvénye. 
Mérték 1 : 250-hez (1 m. =  4 mm.). Fúrta Zsigmondy Béla. Mélysége 313’86 m, 
3. A verseczi fúrólyuk földtani szelvénye. Mérték 1 : 250-hez. Fúrta Gold János. 
Mélysége 162 m. 4. A herczeghalmi artézi kút földtani szelvénye. Mértéke 1 : 250-hez. 
Fúrta Zsigmondy Béla. Mélysége 251*70 m. 5. A pécsi artézi kút földtani szelvénye. 
(Sertéshizlaló telepen.) Mértéke 1 : 250-hez. Fúrta Zsigmondy Béla. Mélysége 149*57 m. 
6. A Zichyfalvi artézi kút földtani szelvénye. Mértéke 1 : 250. Fúrta Seidl Gyula. 
Mélysége 57*98 m.

Több ily szelvény egymással összekötve, mutatja az illető vidék föld
tani szerkezetét.

Halaváts Gyula osztálygeologus állított ki két ily tanulságos összetett 
szelvényt, még pedig: az Alföld déli részének földtani szelvénye, fektetve 
a zombori, szabadkai, szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi artézi kútakon át. 
Szerkesztette Halaváts Gyula osztálygeologus, 1895. Mértéke 1 : 500-hoz 
(1 m. =  2 mm.), mely a nagy magyar Alföld Duna és Tisza folyók közti 
részét mutatja b e ; és továbbá a hódmezővásárhelyi és szegedi két artézi kút 
szelvénye (az egészségügyi pavillonban kiállítva), mely ezen két helység közötti 
földtani szerkezetet tünteti elő.

Ide tartozott egy gyűjtemény is : Petrografiai és palaeontologiai anyag 
az artézi kutak fúrási próbáiból. Gyűjtötte és összeállította Halaváts Gyula 
osztálygeologus.

Be voltak itt mutatva a kőzetek és kövületek, melyek a zombori, 
szabadkai, szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi artézi kutakból kerültek ki, 
geológiai kor szerint csoportosítva.

E helyen említendő meg Halaváts Gyula a milléniumi kiállítás alkalmából 
irt munkája: a magyarországi artézi kutak története, terület szerinti eloszlása, 
mélységük, vizök bőségének és hőfokának ismertetése. 1896.

Ezen kitűnő munka megemlékezik a mély fúrások terén úttörő férfiról 
hazánkban, Zsigmondy Vilmosról; röviden előadja az artézi kutak fúrásának 
fejlődését, és betűsoros rend szerint elsorolja az egyes megyékben történt 
fúrásokat. Ezek szerint összesen 1325 fúrás volt ismeretes 1895. év végéig 
(legtöbb Torontálmegyében 391), és legtöbb kút fúratott 1893. évben, t. i. 366.

A vízügyekre vonatkozó munkálatok harmadik csoportját képezik a 
vízellátást feltüntető térképek, u. m .: A magyar korona országainak rendes
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vizvezetéssel ellátott városai. Az 1895. év végéig beérkezett hivatalos adatok 
nyomán összeállította dr. Szontagh Tamás osztály geológus, 1895. mérték 
1 : 900.000-hez

A térképen a tényleg működő és tervben levő vizvezetések a következő csoportok
ban külön-külön vannak kitüntetve: A) Tényleg működő vizvezetések kék jelekkel. 
1. Vizvezetés előttünk ismeretlen módszer útján. Győr városa. 2. Vizvezetés termé
szetes forrásokból: Anina, Brassó, Beszterczebánya, Fiume, Késmárk, Körmöczbánya, 
Oravicza városokban. 3. Vizvezetés artézi kutakból: Szeged városa. 4. Vizvezetés fúrt 
vagy ásott kutakból: Nincsen. 5. Vizvezetés természetes szűrőkön (kavicson, homokon) 
átömlő folyó- vagy talajvizekből: Budapest székes fővárosában, Nagyvárad, Pozsony, 
Sopron városokban. 6. Vizvezetés mesterséges szűrőkkel: Eddig nincsen. 7. Csoporto
sított vizvezetés: Dobsina (forrásvíz és közkút), Pécs élőforrás és artézi kút. B) Tervben 
vagy kiépítés alatti vizvezetések. Barna jelekkel. 1. Vizvezetés természetes forrásokból: 
Veszprém. 2. Vizvezetés fúrt vagy ásott kútakból: Székesfehérvár. 3. Vizvezetés ter
mészetes szűrőkön átömlő folyó- vagy talajvizekből: Komárom városa.

Pécs sz. kir. város vízellátása, 1895. Három térképen összeállította 
dr. Szontagh Tamás osztálygeologus.

1. Pécs sz. kir. város és környékének topográfiái térképe. Mértéke 1:25.000. 
Rajta a város térszíni vizeit befolyásoló vízválasztó, továbbá a vízlefolyások és források 
kitüntetve. 2. Pécs szab. kir. város környékének földtani térképe. Mértéke 1 : 28.800. 
Böckh Jánostól, 1876. 3. Pécs szab. kir. város térképe. Mértéke 1 : 5760. Cséfay 
Flórián adatai alapján készítette Hochrein Ottó. Pécs, 1895. A város geológiájának, 
kútjainak, forrásainak, artézi kútjainak és vízvezetékének kitüntetésével. Szerkesztette 
dr. Szontagh Tamás osztálygeologus, 1895.

Végül ide sorozandó be egy érdekes tanulságos térkép : Térkép a Tisza 
folyó folyamterületének vizeresztő és vizrekesztő kőzeteiről. A magyar királyi 
és az osztrák cs. kir. földtani intézet geológiai fölvételei után a m. kir. víz
rajzi osztály megbízásából készítette dr. Szontagh Tamás osztálygeologus. 
Budapest, 1894. Magyarázó színkulcscsal. Az alaptérkép mértéke 1:900.000. 
A térképet készítette a m. kir. vízrajzi osztály. Magyarázat.

Külön meg vannak jelölve a vizet eresztő kőzetek (karminvörös színnel), 
a feltételesen vizet eresztő kőzetek (kék színnel) és a vizet rekesztő kőzetek 
(sárga színnel).

Összegezve a m. k. földtani intézet által kiállított tárgyakat, minden 
téren csakis haladást tapasztaltunk.

Láttuk a haladást a térképészeti munkáknál, a midőn egy egész hegység 
földtani vizsgálatának eredménye térképben és gyűjteményben be volt mu
tatva ; valamint a bányageologiai felvételeknél i s ; haladásra utal a magyar 
petroleumvidékek átkutatása, mi a gyakorlati életre nézve fölötte fontos.

A gyűjtemények egyaránt szaporodtak és kibővittettek; igy az agyag, 
üveg, czement- és ásvány festéknek szolgáló magyarországi nyers anyagok 
gyűjteménye; továbbá az építőipar keretében használható kőzetek gyűjte
ménye, melynek értékét a külföldi hasonkőzetek gyűjteménye nagyon növelte, 
mig a tőzeggyűjtemény újnak mondható.
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Legnagyobb haladást pedig látunk a geológiai intézetnek vízügyekre vonat
kozó működésében, hol sok térkép, szelvénygyüjtemény mutatja be a serényen 
folyó munka eredményeit.

b) A geológia alkalmazása a gyakorlati életben.

A m. k. földtani intézet kiállításának megtekintése után lépjünk a gya
korlati élet terére, melynek különböző ágaiban a geológia fontos szerepet 
játszik.

1. Fémbányászat.
Miller J. M. és társa dárdanyműve Szalonok (Vas megye), igen tanul

ságos hosszmetszetben az Antimonit telér előjövételének módját mutatta be. 
Ki voltak állítva tüntetve a következő kőzetek: chloritpala, éreztartó grafitpala, 
mészcsillámpala és agyagcsillámpala. Nehány nagyobbméretű keresztmetszet
ben az érczelőjövetel részletesebben ki volt jelölve. Kiegészítette ezen érdekes 
kiállítást több érez telérminta és Antimon-érczek bemutatása.

A felsőmagyarországi bánya és kohómii r.-társulat Budapest, bányahivatal 
Szomolnokhuta Szepesmegye állított ki egy bányatérképet és nehány szel
vényt kovandtömzsről feddő és fekvő kőzetével. Csinos gyűjteményben látjuk 
a szomolnoki bányaterület kőzeteit, ásványait és terményeit; különféle kristá
lyos palát, réz- és kénkovandot, termésrezet, czementrezet stb. ; a fajniczai 
bányából való kristályos palát mint mellékkőzet, kénkovandot és vaspátérczet, 
zúzóaranyat, a botesi aranybányából való kárpáti homokkövet és calcitot, 
sferitot és termésaranyat.

Gróf Andrássy Géza mutatott be birtokairól (Berzéte, Oláhpatak, Alsó- 
Sajó, Betlér, Gombaszög, Szalócz) néhány bányatérképet és szép érezmintákat, 
u. m. vaspátot és barnavasérczet, czinobert és amalgamot (Alsó-Sajó) ; valamint 
szép wolnynjegecz-csoportot is Rozsnyóról.

Dobsina város vaskő és kobalt-nickelércz bányászata Gömörm. a leg
jobban rendezett és tanulságos kiállítások egyike. Látjuk itt Dobsina város 
vaskő és kobaltbánya telkeinek geológiai és fektetési térképét (1 :2880.), 
melyen ki van tüntetve: kristályos pala (vaskőérczczel), kvarezdiorit (Co és N 
érczczel), homokkő, vaskőtelep, napi vájások vaskőre és a birtokviszonyok 
értelmezése. A csinosan elkészített térképet kiegészíti egy igen tanulságos 
harántmetszet, valamint több keresztmetszet is, melyek a kobalt-, illetőleg vas- 
ércz előjöveteli módját mutatják be. Kiegészíttetik a kiállítás egy csinos gyűj
temény által, melyben a Mária-Jóremény-Zemberg-Márton nevű bányák érczei; 
u. m. Co és Ni érczek — Co és Ni érez telepér tölteménynyel, Co Ni fémeskő 
(Co 9°/o, Ni 20°/o, Cu 6'4°/o tartalommal), Co érez csúszó felülettel és a 
mellékközet kvarezdiorit szép példányokban képviselve vannak. Egy másik 
gyűjtemény válogatott mintákban mutatja be a dobsinai Massárter és Bien- 
garten vaskőbánya érczeit, u. m. pátvasércz, barnavasércz és a homokkő 
mint fekükőzet.
M a t l e k o v it s : Magyarország az ezredik évben. VII.; 2
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A wittkoviczi vaskőbánya Kotterbach, szép gyűjteményben mutatta be 
érczeit, u. m. rézércz (32°/o Cu), sulypát, fakóércz (23‘87°/o Cu, O'os Hg, 
7-o°/o St és Hs, 7'o°/o Hg), telérkőzet, barnavasércz zinoberrel, barnavasércz 
rézérczczel 57°/o Fe, vascsillám 69% Fe, barnavasércz réz- és fakóérczczel, 
nyers vaspátércz 40% Fe, pörkölt vaspátércz 56% Fe, mállott vaspátércz 
48% Fe, barnavasércz 53% Fe. Kiállított továbbá bányatérképet és a pörkölőt 
fényképben is.

A Krompach-Hernádi vasmű r.-társaság bemutatta a Krompachvidéki 
Klippberg átnézeti térképét (1:2880); továbbá egy haránt- és két kereszt
metszetet, az érczelőjövetelt az aknák és tárnák megjelölésével. Több sikerült 
térképen látni a régi és az új telep helyi viszonyait és fekvését.

A Frigyes főherczeg pavillonjában láttuk a Szepesmegyei Zsakarócz és 
Bindti vaskőbányák kiállítását, a zsakaróczi völgy domborművű térképét a 
Mária-hutától a Klippbergre menő fogaskerekű, illetve drót-pályával és alatta 
a Zsakarócz mellett előforduló kőzetrétegsorozat átmenetét 2 méter hosszú, 
2 méter magas kőzetmintákban; egy bányatérképet; Frigyes főherczeg bánya
telkét a szepesmegyeit máriahutai bányakerületben (1 : 2800); egy telértérképet 
a zsakaróczi bányákról, valamint képeket is.

Ide tartozik egy szépen rendezett, csinos gyűjtemény, melyben a kőzet- 
sorozatot láttuk az Albrecht- és Rudolf-aknában ; továbbá be voltakmutatva a 
bányaterület ásványai, u. m. rézkovand, termésréz fakóércz, sulypát, malachit; 
valamint mellékkőzetek csúszófelülettel.

A bindti bányakerület is hasonlókép a bányakerület átnézeti térképe, 
bányatérkép és telértérkép által volt bemutatva. Egy külön gyűjtemény szép 
sorozatban a feddő és fekükőzeteket és több ásványt, u. m. fakóérczet, 
rézkovandot, vaspátot és vascsillámot tüntette fel válogatott példányokban.

A rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-társaság saját csarnokában állí
totta ki a gömörmegyei vasércz bányakerület átnézetes térképét. Ezen bánya
térkép mellett egy ép ofy csinosan rajzolt, illetőleg színezett, mint tanulságos 
harántmetszet tűnt fel, mely a vashegyi és rákosi vasércztelep előjöveteli 
módját szépen mutatta. A kőzetek rétegsorozata a következő : gránit, gneisz, 
chloritpala, sötétebb és világosabb agyagpala; továbbá mészkőagyag, alluvium. 
A vashegyi éreztelep a sötétebb és világosabb agyagpala határán jön elő egyes 
tömzsökben, a rákosi éreztelep ellenben a világos agyagpalában telérként. A tér
képhez tartozott egy gyűjtemény, mely a gömörmegyei vashegyi bánya kőzet
példányait mutatta be, u. m. gránit, gneisz és többféle agyagpala; mig a rákosi 
bánya több gyönyörű mutatópéldány által volt képviselve (limonit, wad, psilo- 
melan, pyrolusit).

I ajda-Hunyad a gyalári vaskőbányák térképét, egy hossz- és néhány 
keresztmetszettel állította ki.

Tiszolcz és Libetbánya vasérczeket mutatott be.
Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg saját pavillonjában a dobsinai és 

bindt-iglói vasérezbányák ásványait (vaspátércz, barnavasércz és rézkovand) 
feddő és fekükőzeteivel állította ki, továbbá a vashegy rákosszirki vasércz- 
bányából barnavasérczet szép példányokban; a polomkai tűzálló anyagot,
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nyers, öntött és égetett kvarczot és magnesitet, dolomitot; végül érdekes volt 
a 150 darabból álló kőzetgyüjtemény, melyet az egyes erdőhivatalok terüle
tükről küldtek be. A cserépvári erdőhivatal Mastodon csont-maradványokat is 
állított ki.

A merényi vasgyár, Scholtz Gusztáv, valamint Jakobs Ottokár Kassa- 
hámor vasgyára vaspátércz mintákat állított k i; d'Ella József pedig chromvas- 
érczet Tissovitza és Ebenthal községek környékéről (Krassó-Szörény m .); 
Fáy Béla és társa Nyustya Gömörm. kénkovandot, melynek vegyi összetételét 
analysis mutatta. Demuth K. József fehérkő Zólyomm. arany és ezüsttartalmu 
érczeket, valamint mangan- és barnavasérczet állított ki.

A borsodi bányatársaság Rudóbányán egy köbméter nagyságú barna- 
vasércz-koczkát több kisebb mintával és a napi fejtés módját több képen, 
a brassói bánya- és kohó r.-társulat P.-Kalán barnavasérczet koczkaalakban, 
Lánszky Sándor Szent-Keresztbánya Udvarhelym. vaskőmintán kívül palát, 
agyagot, conglomerátot, alkalmasint mint mellékkőzetet állítottak ki.

A bányászati csarnokban ki volt állítva a) a selmeczbányai magyar kir. 
bányaigazgatóság bányageologiai osztálya által: 1. Selmeczbánya geológiai
térképe 1 : 14.000; 2. geológiai átmetszet a II. József altárna vonalán, dr. Szabó 
Józseftől 1888. Méret 1 : 14.000. Szinkulcs : pyroxentrachit, biotitandesittrachit, 
a tárna hossza 16.334 méter; 3. a Pachertáró bányatelep Spitalerér geológiai 
viszonyait kitüntető térképe; 4. Szelvény Vichnye és Hodrusvölgy között 
(dr. Szabó, Selmeczbánya, geológiai leirása szerint); 5. Selmeczbánya ércz- 
ereinek geológiai viszonyai: Metszet a Teréz-Biber-Spitaler-, János-, István-és 
Grüner-érczeren át a Ferencz császár altáró, illetve Miksa-akna és István-akna 
irányában fektetve. Szinmagyarázat: pyroxenandezit, porfiros biotit-orthoklas- 
trachit, ’porfiros biotit-orthoklastrachit riolitos módosulata, kvarcos ér, agya
gos ér. (Cseh Lajos 1895.) Ide tartozott egy izlésteljesen összeállított, érdekes 
és tanulságos, 250 darabból álló gyűjtemény (130 drb telérkőzettel), melyek 
a vidék kőzeteit mutatják be. Itt volt látható az úrvölgyi malachit remek 
mutató-példánya is.

b) A szélaknai m. kir. bányamérnökség által: 1. a selmeczi bányavidék 
ércztelér vonulatai; 2. a selmeczi bányavidék átnézeti térképe a telérek vonu
lataival, 1884; 3. a hodrusi és vichnyei bányamívelés átnézeti térképe (mind 
a három bányatérkép); 4. II. József altáró átnézeti térképe geologiailag szí
nezett hosszmetszettel, u. n. trachit, triaszmészkő, conglomerat, pala, 
kvarczit, aplit, gneisz ér. 1886.

A körmöczbányai bányamérnökség részéről ki volt állítva Körmöczbánya- 
vidék átnézeti térképe (1 : 14.400) a Nándor-tárna kitüntetésével és a telérek 
vonulataival; egy szép gyűjtemény Körmöczbánya kőzeteit mutatta b e : 
piroxenandezit és tufák, ríolit és tufák, zúzó érczek.

Az Urvölgyi m. kir. bányáhivatal a Magurka bányamű átnézeti tér
képét (1:2880) és gyűjteményt állított ki, melyben Magurkáról látható volt: 
antimónércz, termésarany és a mellékkőzet, gránit és talkpala; Urvölgyről 
pedig urvölgyit, rézkovand, fahlércz, malachit, gypsz.

Az aranyidkai m. kir. bányahivatal kiállította az aranyidkai bányavidék
2'
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átnézeti térképét és egy bányatérképet alap- és hosszmetszettel; egy gyűjte
ményben az érczek, a feddő és fekü kőzetek voltak láthatók.

Verespatak bányaművé (Abrudbányai m. kir. bánya és fémbeváltó hivatal) 
a verespatak-orlai sz. kereszt altárói bányamű földtani térképét (1 : 2880) állította 
ki. Ezen bányatérképen csak az altáró mentében húzott hosszmetsze
ten látni a geológiai színezést, úgymint kárpáti homokkő, dacit, amfi- 
bolandezit, tufa és brecsia, harmadkori homokkő. A hozzá tartozó gyűjtemény
ben látható volt 1. Verespatakról: a) mellékkőzet (többnyire kárpáti homokkő 
és dacit); b) arany érczek: telértöltemények termésaranynyal ; c) közép 
érczek; d) zúzó érczek; e) előkészülő termények. 2. A nagyági bányamű
igazgatóságtól : a különféle szintekről való telértöltemény és mellékkőzetek ; 
a Ferencz József altárói kőzetek, többnyire trachytok; ásványok u. n. syl- 
vanit, nagyágit stb. szép példányokban.

A m. k. és társigazgatóság Nagyágon bányaművét térképen mutatta be, 
melyen külön megvolt jelölve a sylvanit (vörös), nagyágit (kék), előfekvő Ion* 
ginércz (sárga) és üledékes kőzet, 18 mellékelt keresztmetszettel, melyek az 
érczelőjövetelt ábrázolják. A gyűjteményben látható volt a mellékkőzet, telér
töltemény és kiválogatott sylvanit és nagyágit ásványpéldányok.

A Szent Mihály-tárna Selmeczbányán szép gyűjteményben mutatta be a 
telértöltemény és mellékkőzet képződményének jellegét; láthatók voltak József 
calasanti tárnái ólomérczek, a telértelep mellékkőzete és több érez kőzetmin
tákban.

A Schöpfer-tárna Hodrusbányán gyűjteményében bemutatta : 1. a telér 
kőjellegét; a Mangánpát által jellemzett fekülapot és az Amethyst által jel
lemzett feddőlapot; 2. a Schöpfertárnai telér átnézeti vázolása átlagos terje
delmét és természetes tölteményét illetőleg. (50 kőzetminta.)

A nagybányai bányaigazgatóság és az alárendelt bányaművek kiállításá
ban térképek és gyűjtemények voltak. I. térképek: a) felsőbánya-kapnikbányai 
bányászat átnézeti térképe; b) telértérkép a felsőbányái, sajori, kapniki, rótai 
érczerek kitüntetésével; c) hosszmetszet.

A nagybányai bányavidék átnézeti térképe, a) telértérkép, melyen ki van
nak tüntetve a misztbányai, láposbányai, borpatak-seresviz-fokhagymási, kereszt
hegyi érczerek a m. kir. földtani intézet felvétele alapján ; b) hosszmetszet.

A veresvizi és kereszthegyi bányamű átnézeti térképe. Ez tiszta bányatérkép.
A nagybányai érezbánya-terület bányageologiai térképe (a geológiai viszo

nyok a földtani intézet felvételei alapján) hosszmetszettel.
A Kapnikbányai bányamű geológiai és átnézeti térképe. Szinkulcs : allu

vium,congéria rétegek, szürke andezit, dacit, quarzit, amfibol-trachyt; a telérek 
csapása szintén ki van tüntetve.

Az Oláh-láposbányai bányavidék átnézeti térképe: a) telértérkép: zata- 
anczai, tátos-gerapai, oláhlápos-varatiki érczerek; b) Hosszmetszet.

Az Oláh-Láposi bányamű átnézeti térképe.
Az O-radnai bánya átnézeti térképe, geológiai és települési viszonyok ; 

telértérkép hossz- és keresztmetszettel.
II. A kiállított Gyűjtemények közül felemlitendők a következők ; Kapuik-
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bánya és Felsőbányáról szép mutatópéldányok (240 drb): chalcopyrit, tetraedrit, 
fluorit galenittel, sfaerosiderit, baryt, semseit (O-Radna Naszódm.), cerussit, 
bournonit, pyrit, czinkfényle, antimonit; az egyes telérek válogatott és zúzott 
érczei és mellékkőzet (csiszolt felületű mintákban is).

O-Radna, Felsőbánya, Kapuik, Veresvizről termés-aranyérczek, a calasanti 
ér és tölteléke [veresviz] (240 drb).

Veresvizi bányamű: több tanulságos érczdarab.
Érdekesen állítottak ki az erdélyi aranybányák is, nevezetesen:
1. A Muszári aranybánya r.-társaság, Brád : a muszári aranybánya bel- 

méreteinek térképe és a helyrajzot kitüntető térkép ; több telérkőzet termés- 
aranynyal és mellékkőzettel; érdekes volt a nagy aranydarab mintája, melyet 
a bányában találtak.

2. Első erdélyi a ranybánya-r. - társaság Boicza: a bányatelepet és kör
nyékét kitüntető fényképek ; szép csiszolt és formatizált telérkőzet-minták és 
zuzóérczek (100 kgr. zuzóércz 6'oo3 kgr. Au. tartalommal), valamint termésarany. 
Fölötte érdekes volt a boiczai bánya szemléltető mintája, hol egy kis üveg- 
szekrényben plastikusan láthatók voltak a különféle érczvonulatok és szintek.

3. Rudai tizenkét apostol, Brád: a rudai 12 apostol bánya átnézeti tér
képe harántmetszettel, az érczvonulatok kitüntetésével; a gyűjteményben látha
tók voltak a Zsófia, Mihály, Teréz, József, Magdolna telérkőzetek, termésarany 
és mellékkőzet-minták; érdekes volt egy a Zsófia-hasadék feddőjében 200 méter 
mélységben talált római felirat, mely szintén ki volt állítva. Ezen társulat 
aranytermelése 1885—1895-ig grafikusan ki volt tüntetve különböző nagyságú 
koszkák által.

4. A füzesd-tresztiai aranybánya-vállalat Füzesden bányatérképet haránt
metszettel és gyűjteményt állított k i: igen szép aranytufás zöld kőtrachit 
mellékkőzettel Trasztia-, Borbála- és Magura-bányákból.

5. A kajanelli aranybánya-vállalat Boiczán bányatérképet keresztmetszet
tel, egy a fejtést kitüntető térképet és szép aranykőzet-mintákat állított ki.

6. A kisalmás-porcurai aranybánya-vállalat Kisalmáson a bánya átnézeti 
térképét, a Magúra és a Borbála aranybánya alapfelrajzát hosszmetszettel és 
Lajosbánya telkében eszközölt míveletek térképét állította ki. Kiállítva voltak 
továbbá a Lajos-bánya Glückauf-tárna kőzetei és érczei.

Felemlítjük itt még a vörösvágás-dubniki opálbánya szép gyűjteményét. 
(Bérlők Egger testvérek.) A nemes opálnak csiszolt és nem csiszolt állapot
ban gyönyörű példányai voltak itt láthatók.

A fémbányászat terén látott után Ítélve a következő eredményhez jutot
tunk. Mindenütt a geológia azon nagy szerepet játsza, a mely fontosságánál 
fogva méltón őt megilleti. Vannak ugyan egyes kiállítók, kik csak hézagosán 
állítottak ki, de a zöme a geológia fontossága tudatának magaslatán állott.

A magánosok közül Dobsina város kiállítása az elsők között említendő 
fel; valamint az erdélyi aranybányák kiállítása nagy érdeklődést keltett. A kincs
tári bányaművek szintén méltón állítottak k i: itt geológiai térképek harántmetsze
tekkel kiegészítve, bányatérképek és gyönyörű gyűjtemények voltak láthatók.



2 2

2. Sóbányászat.

Első sorban említjük meg a marmarosmegyei sóbányák kiállítását.
Szép 68 darabból álló gyűjteményben (mely a három sóbánya Szlatina, 

Sugatag és Rónaszék együttes kiállítása) be voltak mutatva az előforduló 
kőzetek: homokkő és pala, valamint a jellemző dacittufa; továbbá tiszta és 
földes só ; rostos só, sókristályok, viztiszta kristálysó,- sóvirág.

Itt említendő meg, hogy Flórián Károly sófaragó Rónaszéken, sófarag- 
ványokat is állított ki.

Rónaszék állította ki a Ferenczbánya egy részletének mintáját, mely 
sóból művésziesen összeállított bányamívelést mutatott be ; továbbá egy viz 
által oda sodort és sóval impregnált fatörzsöt, mely 120 m. mélységben ezen 
bányában az agyagpalában találtatott.

Sugatag állított ki főtt- és csatornasót és természetes telitett sósvizet.
Az erdélyi sóbányák szintén különféle sómintát és a kisérő kőzeteket 

állították ki.
Több bányatérkép is a sóbányamívelés módozatait tüntette fel.

3. Szénbányászat.

A  fémbányászat után tekintsük meg a szénbányászat kiállításának a 
geológiára vonatkozó részeit.

A Kőszénbánya és téglagyártársulat Budapesten a doroghi, aunavölgyi 
és szászvári bányákat mutatta be térképeken és gyűjteményekben.

A térképek a következők voltak: Az újdoroghi és annavölgyí bányák és 
a hozzájuk tartozó esztergomvidéki területek átalános átnézeti térképe (1: 25.000), 
melyen a trachit és triaszmészkő külön színnel van jelölve. Mind a három 
bányaterület bányatérképei is be voltak mutatva. Érdekesek a térképekhez 
tartozó hossz- és keresztmetszetek, különösen a mi a két első bányát illeti. 
Külön színezéssel meg volt itt jelölve a fekű kőzet a triasmészkő, és felette 
láthatók a széntelep rétegei többszörös vetődésben. Mindegyik bányaterület 
rétegének sorozata be .volt mutatva fúrólyuk-szelvényben, mi valóban minta
szerűnek mondható. Külön ki volt jelölve, illetőleg megnevezve a fúrólyuk 
mélysége, az egyes rétegek vastagsága, e rétegek rajzbani kitüntetése mellett 
az egyes rétegek kőzettani megnevezése és a rétegek jellemző kövületei. 
Kiegészitette ezen szép kiállítást a szénminták bemutatásán kívül a három 
bánya kőzetgyüjteménye is. Az annavölgyi bánya gyűjteményében ki volt 
jelölve : diluvium, oligocen, eocen.

A Trifaili kőszénbánya részvénytársulat részéről, Esztergom bányájára 
vonatkozólag 1. a tokod-doroghi kőszénbányai fekvési térkép (1 : 2880) egy 
hosszmetszettel D ny—Éj. k felé, a széntelep éles kitüntetésével. 2. Az ebszőnyi 
kőszénbánya fekvési térképe hosszmetszettel. Ehhez ki volt állítva egy kis 
magyarázó kőzetgyüjtemény. 3. Színezett érdekes keresztmetszet az ó-tokodi 
bányaműven keresztül. Ezen két térképhez tartozott egy szépen formatizált 
gyűjtemény (szén- és kövülettartó agyag- és homokrétegek). 4. Keresztmetszet
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a doroghi bányaműven keresztül 1 : D—Éj. irány. A doroghi új akna szelvénye 
1 : 100 (mintaszerű). Hosszúkás üvegszekrényben az egyes rétegek kisebbített 
mértekben be voltak mutatva a kellő magyarázattal, u. m. az egyes rétegek 
vastagsága, az átalános mélység, az egyes rétegek petrografiai meghatározása, 
valamint geológiai koruk megjelölése. 6. Fúrólyuk a Papnövelde-tér területén 
Ebszőnyön. 7. Fúrólyuk a káptalani területen Doroghon. Mindkét szelvényen 
az egyes átfúrt rétegek és vastagságuk pontosan meg volt jelölve; látni lehetett 
a szénrétegeket és véget ért a fúrólyuk a fekü Triasz-mészkövön.

Fölötte érdekes, tanulságos és izlésteljes volt a Dunagőzhajózási társaság 
pécsi szénbányászat kiállítása, mely négy részre osztható : 1. bányakerületek 
harántmetszetei; 2. aknaszelvények ; 3. gyűjtemények; 4. bányatérképek.

Harántmetszetek. 1. A vasasi bányakerület. A Thommen és a Ili. számú 
aknák rétegszelvénye. A metszet a vasasi széntelepülés kanyarulatának két 
szárnyát keresztezi. A harántszelvényen ki van tüntetve a fekvetnélküli, a 
produktiv szénformatio és a porfir által áttört rétegek. 2. A pécsi bányakerillet. 
A Király- és Schroll-akna által feltárt rétegek harántmetszete a harmadkor, 
alsó Lias és rhát kitüntetésével. 3. A szabolcsi bányakerület. A György-akna 
által feltárt rétegek harántszelvénye az egyes rétegek megjelölésével.

Szelvények 1 : 100. Az egyes bányakerületek aknaszelvényein tanulságosan 
és izlésteljesen elkészítve voltak bemutatva a rétegsorozat, a szénszintek éles 
kitüntetésével. Érdekes ezen szelvények egyikén a porfir fekvési viszonya 
a széntelephez. A szelvények a következők: A vasasi bányakerület Rücken- 
akna szelvénye. A thommen-akna két mívelési szénszinttel. Pécsi bányakerület 
az András-akna szelvénye 4 szinttel, a Schroll-akna szelvénye 2 szinttel, a 
Király-akna szelvénye 2 szinttel, a Vasgyár-akna szelvénye 6 szinttel. A sza
bolcsi kerület: Ferencz József-akna szelvénye 4 szinttel, György-tárna szel
vénye 5 szénszinttel.

Bányatérképek. A pécsi, vasasi és szabolcsi bányakerületek átnézetes 
térképei.

Gyűjtemények, melyekben szép, válogatott példányokban a szénterület 
jellemző kőzetei, valamint kövületei voltak bemutatva. A Thommen-akna 
gyűjteményében látható volt a feddő és feküagyagpala növénylenyomatokkal 
(Calamites, Pteridea); továbbá természetes, az ottani eruptiv kőzetek okozta 
kokszminta, Dórit. A Lajos-akna gyűjteményében látható volt szintén a feddő 
és fekü kőzet, a kitöréses telér kőzet és növénylenyomatok. A György-akna 
gyűjteményében többek közt a harmadkori feddőrétegek kövületei is láthatók 
voltak. Az András-akna gyűjteményében voltak a legtöbb conchyliák, mint
hogy tudvalevőleg ezen aknában a legtöbb kövülettartó réteg találtatott; külö
nösen az az egyes szénrétegekre jellemző kövületek, melyek közül kiemelendő 
az alsó lias korra jellemző Arietites geometricus. Továbbá a régen ismert szén
gömbök szép példányokban; négy darab biconcav ágyék csigolya, alkalmasint 
Plesiosaurustól származva, szép széngyüjtemény: u. m. darabos-, kovács-, 
mozdony-, finom fütő szén, 12 darab építő kő (1. kőipar).

Époly érdekes volt a rimamurány- salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
kiállítása saját pavillonban. Ki volt állítva: a borsodmegyei szénterület átnézetes
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térképe, valamint Bánszállás és Járdánháza kőszénbánya átnézeti térképe. Át
metszetek is voltak láthatók, melyek a széntelepek fekvési viszonyait kitüntetik. 
Különösen kiemelendő egy metszet a borsodmegyei szénterületen át, mely 
színezése folytán áttekintőbb, és mely az egyes rétegek petrografiai megneve
zését tartalmazza, hiányzik a geológiai kor megnevezése, mely tudvalevőleg 
neogen korú. Ki volt állítva továbbá két szelvény, u. m .: a nógrádmegyei 
Medves fönsík földrétegsorozatának szelvénye (1 : 40), valamint Borsodmegye 
Hangony-völgy földrétegsorozatának szelvénye (1 : 40). Két méter hosszú és 
félméter széles üvegszekrényben láttuk az egész rétegsorozatot, az egyes 
rétegek relativ vastagságukban és élesen egymástól elválasztva. Az egész 
szelvény izlésteljesen volt összeállítva, de hiányzott a magyarázat hozzá. Ezt 
pótolta azonban egy csinos gyűjtemény, mely a borsodmegyei Hangony-völgy 
földrétegsorozatának kőzet- és kövület-példányait nagy mintákban bemutatta s 
ugyanazon sorozatban, mint a szelvénynél. Itt is hiányzott a geológiai kor 
(Neogen) megnevezése.

Érdekes volt néhány homokkő-concretio 60 cm. átmérőig terjedve, melyek 
a felső széntelep feküjét képező homokkőrétegek közepette előfordulnak.

A m. általános kőszénbánya r. társulat saját pavillonjában látható volt
1. Sajó-szent-péteri bányakerület geológiai térképe (1 : 10.000) 2. A putnoki 
bányakeriitet geológiai térképe (1 : 10.000) 3. A sajószentpéteri bányatérkép 
(1 : 2880). 4. A királdi bányatérkép (1 : 2880). 5. A sajó-szentpéteri barna 
bányaszéntelepeinek szelvényei (1 : 2880). 6. A királdi barnaszéntelepeinek szel
vényei (1 : 2830). Ezen szelvények igen tanulságosan mutatták a rétegsoroza
tot és a sajószentpéteri bánya szelvényein szinkulcsot is látunk. 7. Fúró
próbák kis darabokban minden megnevezés nélkül a sátai XXII. és a királdi 
XXXI. és XXXV. fúrólyukból. 8. Feddő és fekü kőzetek kis gyűjteményben 
összeállítva a három bányából.

Hasonlókép állított ki külön kisebb csarnokban az észak-magyarországi 
egyesült kőszénbánya r. társaság is ; még pedig látható volt: a tokodi mély 
fúrások által áthatolt kőzetrétegek táblázatos összeállítása, mely szelvény izlés
teljesen és tanulságosan volt összeállítva és az egész rétegsorozatot elénk 
tárta a széntelepig. Továbbá a következő színezett metszetek (1 : 2500): Ort- 
vány és János-aknán át, hol szépen láthatók a szénrétegek többszörös vető
dései, épúgy, mint a József-aknán, Gábor-tárnán és Ortvány-aknán át húzott 
metszetek. Hasonló egy metszet az ettesi- és Gusztáv-aknán, valamint az 
András-aknán á t; úgyszintén a kutatóakna. Néhány fú r  ólyuk-szelvény, még pedig 
a Karancsalja, Ettes, Nemti, Homok-Terenne községek határában lemélyesztett 
fúrólyukak szelvényei az egyes rétegek pontos petrografiai megnevezésével. 
A tokodi bányatelep színezett térképe két átmetszettél. Végül egy érdekes, 
tanulságos gyűjtemény a tokodi bányakerület kőzetrétegeiben talált kövületeket, 
valamint a kőmintasorozatot a külszíntől a széntelepig mutatta be. Ezenkívül 
több kiválogatott mutató kövületpéldány is ki volt állítva, u. m. : Cardium 
edule, Cyrene semistriata, Cyrene edule, Cerithium striatum stb. Érdekes volt 
néhány homokkő concretio 60 cm. átmérőig terjedve a baglyasaljai és ka- 
rancsaljai bányákból a széntelep feküjét képező homokból.
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Az »Union« zólyomi vas- és aczélgyár saját csarnokában állított ki 
barnaszenet és a zólyomvidéki barnaszénmedencze geológiai térképét, hol a 
geológiai kor megjelölése azonban teljesen hiányzott.
agyagpala, mészkő, diluviális kavics, Angitanderit, törmelék, Hasfeni pala, 
dolomit, márga, homokkő, Trias homokkő, Angitrachyt (normál), lősz, alluvium.

Az osztrák-magyar vasutak magyarországi bányái, hutái és uradalmai 
külön pavillonban minden tekintetben dicséretre méltóan állítottak ki. Itt lát
ható : 1. A dognácska-moraviczai bányaterület geológiai térképe (1 : 10.000)
2. A stájérlak-aninai kőszénterület földtani térképe (1 : 5000)

Néhány metszet még érdekesebbé tette a csinosan kiállított két térképet.
Itt említendő fel az Anina-Stájerlak és környékének geológiai dombor

művű, öntött vasból készült térképe (1 : 25.000). A csinosan kivitt térképen
külön színnel meg vnlt jelölve az alluvium, diluvium, középső kréta, Pikrit, 
alsó kréta, Callovien, alsó Dogger, Diabasz, felső Lias, Diasz, csillámdús 
gneisz, kristályos palák és Szerpentin. A térkép tanulságos voltát még növelte 
volna egy-két keresztmetszet bemutatása.

A térképeken kívül ki volt még állítva néhány csinos érdekes gyűjte
mény, u. m .: 1. Az uradalom területén előforduló kövületek gyűjteménye; 
igen szép növénylenyomatok a szekuli Carbonrétegekből (calamites, equisetum, 
annularia, astrophyllites, pecopteris stb.), dománi Lias-korbeli növénylenyo
matok : kövületek Anináról. 2. Az uradalom területén előforduló kőzetek 
gyűjteménye, mely petrografiai gyűjteményben az üledékes kőzetek szin
tűjük szerint és követve az eruptív-kőzetek által be voltak illesztve, vala
mint a különféle szenek (132 db.). Szép szénminták voltak azonkívül láthatók 
a szekuli, aninai, dománi és a mehádiai bányákból. 3. Az uradalom területén 
előforduló ásványok gyűjteménye 132 darabban Vaskő, Dognácska, Oravicza, 
Csiklova, Szászkabánya, Moldova lelőhelyekről.

Kiválogatott mutatópéldányokban láthatók voltak: realgar és auripigment 
Moldováról; aragonit, schweizerit Dognácskáról; magnetit, gránát Vaskőről stb.

A Salgótarjáni kőszénbánya-részvény társaság saját pavillonjában, valamint 
a bányászati csarnokban is állított ki több térképet és szelvényt, u. m .: Salgó
tarjáni szénbirtokának átnézeti térképét, geológiai harántmetszettel a szénterületen 
át (1:5000), mely igen tanulságosan mutatta be a széntelepek többszöri vető
déseit az egyes rétegcsoportok külön megjelölésével; — Etes, Petrovaj, Inaszó 
geológiai térképét 1 :75.000 ; geologiailag színezve, de magyarázat nélkül; — 
a zsilvölgyi szénmedencze keresztmetszetét az aninocza tárna pontjától éjszak
déli irányban (1 : 5.000) ; — a petrozsényi szénmedencze éjszaki szárnyának 
keresztmetszetét deákbányától a livazényi fúrólyukig (1 :3.000); — a Livazény- 
ben mélyített fúrólyuk metszetét (1 : 200), az egyes rétegek pontos megneve
zésével ; továbbá érdekes gyűjteményeket, u. m. (a bányászati csarnokban) a 
petrozsényi bányakerületből az egyes széntelepek feddő- és fekü kőzeteit szép 
formatizált mintákban, a saját pavillonban pedig a salgótarjáni széntelepek 
feddő- és fekükőzeteit. Ezen gyűjtemény kiegészítő részét képezte az említett 
geológiai harántmetszetnek, a mennyiben az ott a térképen kijelölt rétegek itt 
is mind előfordultak. Be volt mutatva továbbá tizennégy széntelep szene,
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feddő- és fekü kőzetei Petrozsényből; és végül néhány fúrólyuk kőzetmintái. 
A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársaság kiállítása a legérdekesebbek és 
legtanulságosabbak egyike, és igen sok ízléssel volt összeállítva.

Az urikány-zsilvölgyi kőszénbánya-részvénytársaság (saját csarnokában) 
állította ki a lupényi bánya plasztikus tájtérképét, melynek értékét nagyon is 
emelte egy keresztmetszet, mely a nevezett irányban a térkép fölött felfüggesztett 
üvegtáblából állott, melyen az egyes kőzetrétegek, valamint a széntelepek 
fekvési viszonyai színezve voltak. Ily tanulságos és izlésteljes keresztmetszet 
több nem volt a kiállításon.

Ki volt állítva továbbá az Árpád- és Ráfael-tárna (1 : 500), színes átmet- 
szetben. Ugyanazon társaság a bányászati csarnokban állította ki az éjszaki 
bányaterület átnézeti térképét (1 : 1.000). Ezen bányatérképen az eg}res telepek 
különböző színnel voltak megkülönböztetve.

A zsilvölgyi kincstári kőszénbánya birtokáról lehetett látni egy átnézeti 
térképet 1 : 14.000, különféle birtokosok megjelölésével; hozzá tartozott egy 
szelvény : a deákgyarmati 730 m. mély fúrólyuk földtani szelvénye.

A felső-zsilvölgyi kő szénbánya-társaság Petrozsény kiállította a kincstár 
által mélyített fúrólyuk szelvényét (1 : 2.000), melyről azonban rossz elhelye
zése miatt többet említeni nem lehet; továbbá a Zsilvölgy geológiai térképét 
1:1 440, a felső-zsilvölgyi bányatársulat bányabirtokának térképét 1 : 28.800, 
valamint e társulat vulkáni bányáinak térképét is ; ez utóbbi három kereszt- 
metszettel a széntelepen keresztül.

A diósgyőri magyar kir. vas- és aczélgyár kiállította (saját csarnokában) 
szénbányája mivelésének átnézeti térképét (1:2.500), a diósgyőri barnaszén
telep lefejtési módjának mintáját (1 : 200), az egresvölgyi és a pereczesi fúró
lyukak szelvényét (1 : 200). Nagyobb mértékben be voltak itt mutatva az 
egyes földrétegek egymásutáni fekvése minden további magyarázat nélkül.

Látható volt a bányászati csarnokban még •
A felső-árvái kőszéntelepek átnézetes geológiai térképe 1 : 75.000, homokkő, 

breccsia. Nehány keresztmetszet mutatta a széntelepeknek a meredek mész- 
szirtek közötti fekvését. Hiányzott a színezésnél a geológiai kor megjelölése; 
és növelte volna a térkép értékét, ha alapul a topográfiái térkép vétetett volna.

Báró Radvánszky-féle sajó kazai kőszénbányák vállalata (Mandello és társa 
Budapest) állított ki bányatérképet három keresztmetszettel, melynek az 
egyes földrétegek, úgymint: agyag, homok, finom homok stb. külön színnel 
megvoltak jelölve. A csinosan kivitt térképen hiányzott azonban a geológiai 
kor megnevezése.

A brennbergi szénbánya-részvénytársaság Sopron, a szénterület átnézetes 
bánya-térképét mutatta be színezett hosszmetszettel a főcsapás mentében, 
valamint a kőszénterület színezett plasztikus topográfiái térképét is.

Knoblauck Richard Szapáry kőszénbánya Veszprém m. topografikus 
térképen a bánya fekvését, továbbá bányatérképen a helyzeti viszonyokat 
és aknaszelvényen a széntelepek fekvését mutatta be.

A drenkovai kőszénbányák (Guttmann testvérek Berszászka, Krassó- 
Szörénymegye) szénmintát mutattak be, valamint egy geologiailag színezett
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domborművű geológiai térképet, melyen a különböző kőzetek, illetve formá- 
cziók (Liasz, Porfir, Juramész) más-más színnel ki voltak tüntetve. Egyéb 
megnevezés vagy megjelölés a térképen nem volt, és hiányzott a mérték meg
jelölése is.

Az erdővidéki bányaegylet műigazgatósága Köpecz, Háromszékmegye, 
két hatalmas koczka barnaszén-mintát állított ki.

Sárkány Kornél Disznós-Horváth, Borsodm. két nagy barnaszénkoczkát 
mutatott be.

Gróf Erdődy Ferencz a mezőgazdasági csarnokban állított ki zgribesti 
(Krassó-Szörénym ) lignitet nagy koczkákban, gróf Zelenski salánki uradalma 
pedig barnaszenet.

Az egri főkáptalan uradalma (Hevesmegye) csarnokában barnaszén-mintát 
állított ki. meg nem nevezett lelőhelyről.

A szénbányászat terén tapasztaltból kiindulva, itt talán még inkább 
érvényre jutottnak láttuk a geológia fontosságának elismerését, mint a fém
bányászatnál.

A nagyobb kőszéntársulatok kiállítása fényesnek mondható. A geológiai 
térképek kifogástalanok voltak a legtöbb esetben ; nagyon tanúlságos volt a 
számos fúrólyukszelvény, melyeknek némelyike valóban mintaszerűen volt 
szerkesztve; és a gyűjtemények is kiegészítették azon képet, melyet a szem
lélő a szénbányászat terén észleletből nyert, hogy tudniillik a geológia fontos
sága kellően el van ismerve.

A kisebb kiállítók közül lehetett ugyan itt-ott egy hézagot észrevenni, 
de az csak kivétel volt.

4. Tőzegek.

A szénbányászat függelékéül említendők fel a kiállított tőzegek is.
A földtani intézet tőzeggyüjteményéről már megemlékeztünk volt.
A tőzegek kiállítása magánosok részéről nagyon csekély volt; mi alkal

masint össze függ azzal, hogy mostanáig a tőzegek gyakorlatilag még nin
csenek kellően kihasználva.

Tőzeget állított ki Frigyes főherczeg, továbbá gróf Hunyadi Imre Két- 
helyről, gróf Jankóvich Tivadar Szőllős-Györökről és a Kegyestanitórend 
Öcsödről, mind a három Somogymegyéből való: továbbá állított ki gróf 
Erdődy Ferencz sági és szergényi tőzeget (kis mintában) a mezőgazdasági 
csarnokban.

5. Bitumenes anyagok.

Az aszfalt- és kőolajfinomitó társulatok, illetve gyárak kiállításában első 
sorban említjük fel a Kőolajfinomitó-Gyár Részvénytársaság kiállítását, mely 
saját csarnokban mutatta be tárgyait.

Itt láttuk négy magyar kőolajterület földtani térképét 1 : 75.000, melyek
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az utóbbi években részletes vizsgálódások alapján készültek e l; u. m .: Az Iza 
völgye felső szakasza geológiai térképe; az 1893-ik évben geologiailag felvette 
Böckh János. Zsibó környékének (Szilágym.) geológiai térképe ; dr. Hofmann 
Károly 1878. évi részletes felvételei nyomán Telegdi Róth Lajostól (metsze
tekkel). Kőrösmező környékének földtani térképe ; felvette 1894-ben dr. Posewitz 
Tivadar. A háromszékmegyei Sósmező és környékének geológiai térképe; 
felvette 1894-ben Böckh János.

Ezen térképekről már megemlékeztünk volt a földtani intézet által 
kiállított tárgyainál, hol szintén ki voltak állítva.

Láthattuk itt továbbá dr. Gorjanovic tanártól Horvát-Szlavon- és Dalmát- 
országok földtani átnézetét a petroleum, nafta és aszfalt leihelyekkel. Szinkulcs : 
alluvium és diluvium, neogen, eocen, kréta, ura, trias, carbon, kristályos palák, 
Serpentin, eruptiv kőzetek, gránit. Külön ki voltak tüntetve a bitumenes anyagok 
(aszfalt, nafta, petroleum) lelőhelyei, összesen 14. Á térkép szerint a lelőhelyek 
közül van a triasban 1, a krétában 6, eocenben 2, neogenben 3, diluviumban 
2 lelőhely.

Egy másik térkép az egész földön előforduló kőolaj vidékeit ábrázolta.
Volt látható nehány gácsországi petroleum-előjövetel átmetszete; vala

mint Ropica ruska fúrólyuk szelvénye is (2504 mély); több fényképen be lettek 
mutatva a gácsországi, valamint a külföldi kőolaj-előjövetek; valamint a bitu
menes anyagok is a jellemző kisérő kőzetek társaságában.

A többi gyárak, illetve társaságok csakis a nyers anyagot és gyártmányait, 
különféle kenőcsöt és olajat állított ki, u. m .: a Hazai Aszfaltipar-Részvény- 
társaság,a Magyar Aszfalt-Részvénytársaság (bihar-szilágyi olajipar), a Buda
pesti Ásványolaj gyár, a Magyar Petroleumipar Részvénytársaság, az Apollo 
Kőolajfinomitó Gyár, a Hazai Aszfaltipar Részvénytársaság, Posnansky és 
Strelitz aszfalt és kátrány vegyitermék gyára, a Neufchátel Aszfalttársaság.

6. Kő- és agyagipar, festékföld.

Tanulságosan és érdekesen állított ki a Kissebesi Gránitkőbányák Rész
vénytársasága (a bányászati pavillonban) ; az általuk mívelt kőbányák a követ
kezők : Kissebes (Kolozsm.) 1880. év óta; Zsidóvár (Krassó-Szörénym.) 1873. 
év óta; nyitrai bánya (Galgócz-Lipótvár és Tótmegyer között) 1895 óta. Egy 
grafikus táblázat mutatta a kőbányák termelésének fejlődését 1880—1896; 
egy másik térkép a termett kő használati elterjedését hazánkban ; miből látható, 
hogy leginkább az alföld veszi igénybe a kissebesi követ; mig a zsidóvári és 
nyitrai kő csak lokális kiterjedéssel bir. Nehány fényképen és egy festményen 
látni lehetett a kissebesibánya telep fekvését és a fejtést. Ki voltak állítva 
a kövek koczkákban, közúti kavicsalakban (kőzúzógéppel aprítva) és a bányá
szati csarnok előtt lépcső, valamint oszlop alakban kidolgozva. Kiállított továbbá 
(a bányászati csarnok előtt): Gáli József lukareczi bazaltot koczkaalakban. Ugyan
azon bazalt be lett mutatva Temes vármegye kiállításában is a gazdasági csar
nokban), mely megye területén ezen kőbánya fekszik; — Somosújfalusi bazaltkő-
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bányák iparvállalat (Komis Gábor) bazaltot; koczka és hosszúkás minták 
alakjában; a cserepesi kőbánya (Abauj-Tornam.) riolittufának nevezett építő
követ koczkamintában; — Móricz Pál zöldes Dacittufát Pudplesa telepről (Már- 
marosm.) porfirkőnek nevezve, csiszolt alakban és mint lépcső kidolgozva. 
(Épitőiparcsarnok.) Müller József, kőfaragómester és bányatulajdonos Süttő 
Esztergomm.), u. n. haraszti kővet (diluviális édesvízi mész a Süttő melletti 
haraszti kőbányából) durván faragott nagy lemezben (5'so m. hosszú, 1*50 m. 
széles, 1.25 m. vastag). (Épitőiparcsarnok.); — Braun József somosújfalusi- 
sátorosi granat-trachitot biotit-amfitolt (labradorit) granat-andesitet mint koczka 
és kavics; selypi bazaltot nagy darabokban és mint kavics; bukini gránitot 
koczkában.

Bibel János oraviczai műépítész és kőbányatulajdonos (Oravicza és Karan- 
sebes) a ruszkivai fehér márványból állított ki több csinos sirkövet; továbbá 
az Oravicza melletti predetti fensikról való Tithon szürkemeszet lemezben és 
oszlopalakban.

Gussetti Bálint kőfaragómester Oraviczán, ugyanazon Tithon-mészkőből 
állított ki 6 méter hosszú durván faragott darabot.

Goldberger Mór kőfaragó Pancsován az épitő-iparcsarnok egyik bejárata 
előtt csiszolt táblát állított ki, melyben a »Szózat« kezdete be volt vésve.

Ney Ede és társa köfaragómester állított ki rókahegyi mészkövet 
— Dachstein-mész — és csillaghegyi falkövet — Orbitoid-mész — piramis
alakban ; továbbá koczkaalaku kőzetmintákból álló magas oszlopot a következő 
helyekről: Várpalota: lithothamnium-mész, Zsarnó : Triasz-mész, Piszke : vörös 
mészkő liaszkoru, Beszterczebánya: eoczén-homokkő, Duna-Almás: édesvízi 
diluviális mészkő, Kaláz: édesvízi mész, Bia : mioczen-mész.

Müller József kőfaragómester Süttőn, nagy lemezben állított ki ottani 
vidéki liaszkoru vörösszinü és szürke mészkövet.

Több anyagot mutatott be a márvány-, gránit-, szienit-kőipar* részvény- 
társaság leginkább Svédország és Norvégiából.

Igen szépen állított ki Hausmann Sándor építő- és faragómester. Ő bemu
tatja fényesre csiszolt nagy kőmintákból összeállított pavillon-alakban a magyar 
nemes márványokat, úgymint: a kolos-hradistyei (Nyitramegye) fekete szinü 
és fehér eres márványt, a siklósi szürke-piros és szürke márványt, a vaskohi 
vörös márványt, a gyüdi sötét-világos márványt, az oraviczai fehér márványt.

A mezőgazdasági csarnokban gróf Zselénszki salánki uradalma állított ki 
többféle kőzetet; továbbá gróf Erdődy Ferencz összes uradalmai néhány 
terméskövet állítottak ki, úgynevezett sághegyi bazaltkő, somlóhegyi bazaltkő, 
somlói lávakő.

József főherczeg pavilion ja  előtt ki volt állítva a borosjenői kő, a hárs
hegyi homokkő, durván faragva egy köbméter formában és lapalakban is ; 
továbbá az ürömi kő (Bryozoa-mész) hat méter hosszú lapban.

Jolsva rendezett tanácsú város állított ki néhány minta szürkés mész
követ, márványt, dolomitot stb. (minden megjegyzés nélkül).

A fővárosi pavillonban nagy koczka-mintában mint járdakő ki volt 
állítva: csódbogdányi trachit, csódbogdányi szürkés trachit, csódbogdányi
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félkékes és kékes trachit, szobbi trachit, apátkuti trachit, somosujfalussi bazalt, 
kissebesi kvarcz-porfir, mauthauseni gránit.

A dunagőzhajózási társulat állított ki a bányászati pavillonhan a pécsi 
szénbányászat kiállításában 12 darab épitőkoczkát is, jobbára homokkövek 
és harmadkori meszek, melyek a társulat által kiaknáztatnak.

Az erdészeti pavillonhan gróf Schőnborn-Buchheim munkács-szentmiklósi 
uradalma hat darab építőkövet (különféle mészkövet) koczkaalakban állított ki. 
A nadrági vasipar-társulat két darab koczka-trachitot és márvány levélnehezéket, 
Hunyadmegye obeliszk-mintát a dévai ampribolandesitból és egy másikat kréta- 
mészből mutatott be. Szépen állítottak ki a m. kir. erdőhivatalok is, igy m. kir. 
erdőhivatal Zsarnóczán : több építő követ koczkaalakban ; a m. kir. erdőhivatal 
Lippán: többféle mészkövet, diabaszt, milovai homokkövet koczkaalakban ; a 
sóvári erdőhivatal trachit-koczkákat, a liptóujvári erdőhivatal többféle mészkövet 
koczkaalakban, a zágrábi erdőhivatal 40 darab különféle mészkövet koczka
alakban, a szászsebesi erdőhivatal tőzeget, gipszet és kaolint. Ide sorolandó 
egy szép térkép, melyet a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság a kerületéhez 
tartozó rezsőparti m. kir. erdőgondnokság geológiai viszonyairól készített 
1 : 12.500. A csinosan készült térképen ki van jelölve : gránit, gneisz, amfibolpala, 
csillámpala, palaeozoos-mész, kvarczit, vörös homokkő, melafir, kagylós mész, 
lunczi homokkő, triaszdolomit. triasz-mész, márga, liasz, kréta, konglomerat, 
alsó dolomit, tályog, agyag és kavics, alluvium.

Egy másik tetszetős térkép : a beszterczebányai r. k. püspökség erdejének 
C/2 és C/3 üzemosztályaiban található kő- és agyagtalaj-, nemkülönben kő
bányáinak átnézeti térképe. Kiadja a püspöki erdőhivatal. Lutillán 1" : 10°. 
A térképen ki volt tüntetve az édesvízi kvarcz-, trachit-, trachittufa-, homokkő- 
és agyagtalaj; valamint megjelölve a különféle kőbányák.

Gróf Latour Károly hosszúszói uradalma mutatott be kárpárti homok
követ mint építőanyagot; továbbá fekete, fehér márványt.

Kassa sz. kir. város állított ki hét darab koczkaalaku építő követ Hradova, 
Tehany, Kisfalu, Kis-Ladna helyiségekről stb. mészkövet, márványt, trachitot, 
palát; porczellánföldet Kisfaluról, kaolint Tehanyról. Nemeskéri Kis Miklós 
véghlesi uradalma állított ki mészkövet, trachitot és gránitot koczkában.

Kiállított a vizépitészeti csarnok előtt a dunabogdányi és visegrádi m. kir. 
kincstári kőbányakezelőség dunabogdány-csódihegyi szürke, félkék és kék 
gránittartalmu labrador-csillám trachytkövet, (fajsuly 2'36—2'55); valamint 
visegrád-apátkuti vörös porfiros labradorit amphibol-biotit-trachytot koczkaalak
ban. (Fajsuly 2'65.)

Gróf Batthyány József mezőgazdasága (külön pavillonban) sötétes szürke 
fehéreres márványt, különböző nagyságú koczkában (egyik oldalon fényesre 
csiszolva) állított ki Élesdről (Biharmegye) ; továbbá cseppkövet a csernaházi 
barlangból; és barna vasérczet meg nem jelzett helyről 52°/° vastartalommal.

Gróf Károlyi Alajos hitbizományi uradalma (az erdészeti csarnok előtt) 
állított ki oszlopalakban durván faragott fekete márványt, valamint koczka- 
mintában is.

A magyar államvasutak üzletvezetőségei a közlekedésügyi csarnokban
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igen szép és érdekes építő kőanyagot állítottak ki 100 darab koczkamintában. 
így a debreczeni üzletvezetőség vonalai mentén termelt építőköveket u. m. 
amfibol- és augittrachytot, riolit- és riolittufát Tokaj, Ujhely, Erdőbénye, 
Szerencsről; továbbá kárpáti homokkövet és konglomerát kőzetet a Tisza és 
Vissó völgyéből; dacittufát (itt riolithnak nevezve) Pudplesa telepről Marma
rosban. Az aradi üzletvezetőség szép sorozatot állított ki trachit, bazalt, sienit, 
gránit, kvarczporphyr; mészkő, homokkő és konglomerát kőzetekből. Ki 
volt állítva nehány nem hazai épitőkőminta Istria és a Karst vidékéről is.

Tomschay Károly máriavölgyi palabánya az építőipar és bányászati 
pavillonban állított ki különféle palaterményeket; az első helyen említett csar
nokban kis pavilion is állíttatott össze a palás anyagból.

E mellett zöldes franczia, kék angol és sziléziai háztetőpala is lett 
bemutatva.

Festékanyagot állított ki a magyar festékgyár r. társaság a vegyészet; 
pavillonban ; Weisz Adolf bányavállalkozó Miskolczon, a munkácsi püspökség 
tapolczai uradalombérlője a bányászati csarnokban; Borhy György Gyön
gyösről a mezőgazdasági csarnokban; és Reichard Márk állított ki a vegyé
szeti csarnokban rákói magnesitot.

Gipsz volt kiállítva nagy darabokban (nyers gipszkő és stuccaturgipsz) 
a Sátori-pavillonban Mező-Telegdről és az épitőiparcsarnokban Wiszner Richard 
által Szepes-Iglón.

* * *

Kőből csiszolt dísztárgyakat csak két czég állított ki, u. m .; a zsoboki 
márványgyár Erdélyben, mely a sárgabarnás gipszből készült sokféle tárgyat 
állított ki az iparcsarnokban, hasonlókép Höfer József és fia (Vasm.) borostyán
kőből (serpentin) készült kisebb dísztárgyakat állított ki.

Kőbányászatunk egy másik ágának terményei a malomkő gyártást illetik.
Ép oly érdekesen és tanulságosan láttuk itt képviselve hazánk gazdag, 

a malomkőgyártásra való kitűnő anyagát, mint az 1885-iki kiállítás alkal
mával ; első sorban trachitos kőzeteink kvarczitos módosulatai; másodsorban 
különböző kvarczkonglomerátok és kvarczhomokkövek; csakhogy hiányzott 
a csicsóhegyi (Szolnok-Dobokam.) riolitos biotit-andesin-kvarcztrachyt és a 
petroszai (Krassó-Szörénym.) kvarczkonglomerátos malomkő.

Képviselve voltak a hírneves sárospataki, valamint a barsmegyei hidrok- 
varczitok.

A gépcsarnokban kiállított: a sárospataki malomkőgyáregylet (vöröses 
likacsos hidrokvarczit); a sárospataki régi trachyt-malomkőbánya (szürkés, 
likacsos hidrokvarczit, elkvarczosodott trachittufa) ; a kárpáti kőbánya és 
malomkőgyártó társaság Schwarz, Behrle és társa Garam-Sz.-Kereszt Bars- 
megye. Majerszky István és társa geletneki trachytmalomkőgyár: Bars- 
Geletnek. (Az ismeretes geletneki vöröses kvarcztrachit hidrokvarczitos módo-
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sulatát; — Kann és Heller malomkőgyár, Budapest. Schlesinger testvérek 
franczia malomkőgyár Pápa (Veszprémin.). Geittner és Rausch budapesti 
malomkőgyáros (nagy számú malomköveket) ; részben az egész malomkő 
állott a budai felső-eocenbeli kakukhegyi szarukőbrecsiából, vagy pedig csak 
a belső nagy, mig a külső korong kvarczhomokkőből készült el.

Az első újbányái malomkőgyár részvénytársaság (képviselő Geittner és 
Rausch) állitott ki a vöröses fehér pettyes anyagból, mely az orthoklas- 
oligoklas kvarcztrachit hidrokvarczitos módosulata; de édesvizi kvarczból 
készült malomkövet is.

Az erdészeti csarnok előtt kiállított a zsarnóczai m. k. erdőgondnok
ság kvarczos trachit malomkövet durván kidolgozva; a cementcsarnokban 
pedig az újvidéki édesvizi kvarczmalomkőgyár által édesvizi malomkőgyártás
hoz való kvarcz koczkaalakban volt bemutatva.

Az építőipar-csarnokban több kiállítóval találkozunk az agyagipar terén.
Itt említendők fel: az első sümegi mész- és téglagyár; Billik Ferencz, 

Pápa (Veszprémin.), mésztelepe : Tapolczafőről és Ugodról; az Egyesült tégla- 
és czementgyár; Freiberger battai gőztéglagyára és Kraszna gőztéglagyára Kő
bányán; Weisz Lipót gőztéglagyára Temesvár. Báró Baratta, Polgár, Nógrádm. 
A kőbányai gőztéglagyár agyagból készült mintán mutatja be a termelési 
műveletet.

Képviselve volt a gyömrői gőztéglagyár, az újlaki tégla- és mészégető, 
Mansfeld Pál chamotte-téglagyár, Lenk Lajos téglagyár, Sopron, a brassói 
portlandczementgyár. Az arad-csanádi vasutak gurahonczi czement- és agyag
árugyára : az oraviczai portlandczementgyár; Kramer G Károly építész, 
Besztercze-Naszódmegye; A nyerges-ujfalusi czementgyár; oraviczai portland
czementgyár. Fleischmann Antal Dunakotró-vállalat kavicsot, finom és durvább 
homokot, porzót, finom kavicsot állitott ki.

Itt említendő meg, hogy Wünsch Róbert czementtechnikus saját csar
nokban mutatta be a káposztásmegyeri vízmű szelvényét. Ki volt tüntetve a 
térképen: agyagos homok, kavics éles homokkal, kékes kemény agyag- 
márga, puha agyagmárga és szépen lehetett látni az egyes rétegek fekvését.

Ide sorozzuk a Diatomacea kovaföld bányaterméket, melyet Barsmegye, 
Jasztraba községéből kiállított dr. Zechenter-Teschler hőelszigetelő anyaggyártó 
közkereseti társaság Körmöczbánya (Gépcsarnok). Ki volt állítva a fehér
palás nyersanyag, valamint égetett és iszapolt állapotban; diatomacea föld
ből készült tégla, hővédőtégla, stb.; végűi egy térkép és főtelepeink jellemző 
diatomacea kovavázainak 600—832 nagyított képei.

A kőipar terén is láttunk haladást. Első sorban említendő fel Hausmann 
Sándor építő és faragómester ki a magyar nemes márványok kiállítása által 
bemutatta, hogy hazánkban is található sok és szép díszkő; továbbá Bibel és 
Ney kiállításai. Az erdészeti hivatalok, a főváros és a magyar államvasutak 
leginkább bemutatták építőköveinket, melyek közül sokféle számos trachit - 
jaink, valamint a diluviális édesvizi meszek játszák a főszerepet. Szépen voltak 
képviselve a malomkőgyártáshoz való kőzetek is, csekély azonban azon kőze
tek száma, melyek mindeddig csiszoló dísztárgyakra használtatnak fel.
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c) A geológia a tanügy terén.

A selmeczi akadémia ásványtani tanszéke mutatta be a selmeczi bánya
kerület ásványait szép válogatott példányokban.

Ugyanazon akadémia vaskohászati tanszéke a kohászati termények mel
lett a különböző vasérczek egész sorozatát különféle lelőhelyekről állította ki, 
és továbbá mész- és homokkövet, valamint agyagmintát is.

A selmeczi bánya- és erdészeti akadémia által bemutatott gyűjtemé
nyek közt említendő meg a talajtani gyűjtemény is, a fontosabb talajalkotó 
sók, ásványok és kőzetek tekintettel a növény táplálkozásra voltak 75 mintában 
tanulságosan és izlésteljesen összeállítva.

A keszthelyi gazdasági tanintézet is szép és tanulságos gyűjteményt 
mutatott be a talajalkotó ásványokról és kőzetekről.

Hasonló csinos és tanulságos gyüjteménynyel dicsekedhetett a debre- 
czeni gazdasági tanintézet, a melynél 42 mintában a talajt alkotó főbb kőzetek, 
és elmállási terményei ki voltak állítva.

A földmivelési iskolák csoportos kiállításában is hasonló gyűjtemény 
foglalt helyet.

Lóczy Lajos egyetemi r. ny. tanár állított ki a geológia és fizikai föld
rajzi előadásokhoz tartozó gyűjteményt u. m .: kőzetek elmállásának folyamata ; 
mutatódarabok az átalános geológia és fizikai földrajzhoz (réteggyürődés stb.); 
a magyar folyók hordalékmintái: Maros, Duna, Tisza, Kőrös, Száva stb.

A tanügyi csarnokban volt látható Arad vármegye geológiai térképe a 
m. kir. földtani intézet megbízásából Lóczy Lajos, dr. Pethő Gyula, dr. Szontagh 
Tamás felvételei alapján szerkesztette Lóczy Lajos. A térképen 36 geológiai 
színezés volt kitüntetve. Ugyancsak Lóczy Lajos állította ki a Balaton hegy- 
és vízrajzi térképét is több tanulságos kereszt- és hosszmetszettel.

A fiumei állami főgimnázium állította ki Fiume és környékének földtani 
térképét 1 : 75.000. (Zóna 24/Col. XI.) 22 geológiai színezéssel.

Igen csinos és tanulságos ásvány- és kőzettani gyűjteményt középiskolák 
számára állított ki Themák Ede tanár Temesvár. A beosztás a következő: 
terméselemek, szulfidok, kaloidok, oxydok, szilikátok; továbbá a főbb kőzetek 
és néhány jellemző kövület, köztük egy-két növénylenyomat is. A gyűjtemény 
körülbelül 360 darabból áll, melynek negyedrésze kőzet és kövület.

A dobsinai állami fiúiskola szép rendezett ásványgyűjteményt állított k i; 
úgyszintén az aszari r. k. népiskola Komárom m. Hasonlókép volt látható az 
iskolacsarnokban 100 darabból álló csinos iskolagyűjtemény.

Az országos chemiai intézet állított ki több szénanalizist grafikus táblázatban.

d) Vízügyek. Egészségügy és Balneológia.

Az egészségügyi csarnokban Halaváts Gyula m. kir. osztálygeologus 
kiállította a hódmezővásárhelyi és a két szegedi artézi kút ^szelvényét, melyről 
már említést tettünk a földtani intézet kiállított tárgyainál.

Győr sz. kir. város bemutatta artézi kútjának szelvényét (1 : 200.) Láttuk,

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 3
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hogy az artézi kút 176*95 m. mély és hogy öt víztartó rétege van 62*4 m., 
87 m., 113*5 m., 174*4 m., 176*i m. mélységben. Az átfúrt rétegekben az 
agyag- és homokos rétegek felváltják egymást.

Hevesmegye kiállította saját csarnokában a jánostanyai és a csárdamajori 
fúrt kút fúrópróbáit üvegben. Az első kút 72*89 m., a másik 60*68 m. mély, 
A különböző rétegek vastagsága meg van ugyan határozva, de a földminták 
megnevezésére nézve nincs semmi megjegyzés téve.

Temes városa állította ki a gazdasági csarnokban a belvárosi artézi kút 
fúrása alkalmával kiemelt földrétegek mintáit kis csinos üvegekben izlésteljesen 
összeállítva és pontos megnevezéssel; láttuk itt képviselve az alluviumot, 
a diluviumot és a harmadkort. Ehhez hozzá voltak csatolva dobozban a 
fúrópróbák is.

Az egészségügyi csarnokban egy térképen kitüntetve láttuk Temes 
vármegye artézi kútjait, vörös színnel megjelölve a hely, hol artézi kutak 
vannak. A térkép mellett néhány adat is látható, így: a legtöbb felszálló 
vizet szolgáltató kút, a fúrt kutak mélységeinek feltüntetése, vizelemzések 
és grafikus rajza az 1896. évig fúrt kútaknak.

Zsoldos Ferencz gyártulajdonos Szentesen 240 darab fúrópróba-mintát 
állított ki kis dobozokban egy 220 m. mélységig terjedő fúrólyukból.

A fürdőhelyek közül Vichnye fürdő  által kiállított tárgyai között láttuk 
a fürdő viztárójának és aknájának keresztszelvényét, melynek geológiai 
színezése dr. Szabó József után történt meg.

A harkányi fürdő  néhány kőzetmintát mutatott be minden további meg
jegyzés nélkül, valamint kénnel bevont agancsot és borsókövet. Alsó-Tátra- 
füred és a tárcsái fürdő vaslápföldet állított k i; Borberek ellenben lápsót.

A hazai turista-egyesületek közül csakis a Magyarországi Kárpát- 
Egyesület állította ki a Kárpáti Múzeumnak kiválóbb tárgyait és nevezetesen 
a geológia körébe vágó szép és tanulságos ásványokat és kőzeteket, a bélai 
mészhavasok, a Magas-Tátra, a szepes-gömöri érczhegység és a Hegy alja 
szerint csoportosítva ; továbbá különféle vidékről származó csiszolt kövek gyűj
teményét és néhány kövületet. Szép példányokban voltak bemutatva az agg
teleki és a bélai barlangok cseppkövei.

Hunyadmegye is állított ki nehány cseppkövet és mészkövet minden 
megjegyzés nélkül és inkább díszítésre. Stahl Mór bányász Mármaros-Szigetről 
állította ki a Mármarosmegyében előforduló ásványok egész sorozatát, úgymint 
többféle érczet, szenet, kőolajat és máramarosi gyémántot. A Hevesmegye 
csarnokában látható volt egy Elephas primigenius zápfoga,a Tisza vizéből, kövült 
bükkfadarab a Tárná patakból és hat métermázsás kövült gyertyánfa.

Bars vármegye körülbelül 300 kőzetmintában mutatta be Bars vár
megyének kőzeteit és a megye földtani térképét is 1 : 25.000 méretben. Ezen 
térkép a m. kir. földmivelésügyi minisztérium megbízásából a mezőgazdasági 
egyesület részére készült el; még pedig az 1865—1869. években eszközölt 
átalános feltételek alapján elkészült térképek 1 : 144.000 méretben át lettek 
hozva az 1 : 25.000 méretű térképekre. Barsmegye ezen kiállítása csakis dicsé- 
retreméltó és példa gyanánt szolgálhat hazánk többi megyéjének is.
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Horvát-Szlavonország kiállítása.

Megnehezítette nagyban a körültekintést a horvát pavillonban a többnyire 
csak horvát nyelvbeli feliratok és másrészt, hogy a különben kitűnő katalógus 
szerint kiigazodni nem igen lehetett. Jelentésünk netaláni hézagosságának ez 
az oka. Legszebb részét képezte a kiállításnak a zágrábi földtani és palaeon- 
tologiai múzeumnak Dr. Gorjanovic Kromberger tanár által kiállított következő 
tárgyai:

1. a samobori és zumberaki hegyek földtani térképe (1 : 75.000) követ
kező szinkulcscsal: diluvium, harmadkor, kréta, trias, carbon, eruptiv kőzetek. 
Ezen térképhez tartozott egy csinos gyűjtemény ezen hegyek kőzeteiből össze
állítva és egy Samobor melletti Dubrava-tól való miocén korú puhányok szép 
kollekcziója.

2. Északi Horvátország egy részének földtani térképe (1 : 25.000). Szin- 
kulcs: alluvium, diluvium, congeria-rétegek, szarmát, mediterrán, oligocen, 
eocen, trias, carbon, eruptiv kőzet. Egy gyűjtemény az illető kőzeteket mu
tatta be. Cephalopodák gyűjteménye is volt kiállítva, mely a trias-korbeli 
mészkőben a Pregrada melletti Kunagorától származott.

A zágrábi ásvány ̂ kőzettani múzeum állította ki Horvát-Szlavon-Dalmát- 
országok kristályos kőzeteit az egyes hegységek szerint csoportosítva körül
belül 300 kőzetmintában.

A szénbányászat terén láthattuk: A trifaili kőszénbánya-részvénytársaság 
által kiállított Krapina bányakerület földtani térképét (1 : 14.400). Szinkulcs: 
Triász mész, alsó és felső mediterrán, szarmát, alluvium, két tanulságos 
harántmetszettel; továbbá egy ép oly érdekes, mint tanulságos négy méter 
hosszú és 30 centiméter magas szelvényt az Emánuel-aknán át (1 : 500,) 
melyben a helytálló kőzetminták által a fekvési viszonyok természetes, de 
kisebbített mértékben be voltak mutatva.

Ki volt állittva továbbá : a misolinovaci szénbánya lignitmintája két nagy 
koczkaalakban ; és az Eduard-akna melletti fúrólyuk szelvénye (1 : 50.); Kop- 
rivniczéről hatalmas lignitminta; a vrdniki szénbánya szénmintája, továbbá 
mészkő, nyers anyag, trachytkoczka, nehány ásvány és kövület; és a 
Fruskagora hegység egy régibb földtani térképe. A kalniki kőszénbánya 
kőszenet és mészkövet, valamint egy fúrólyuk geológiai szelvényét, Ganz és 
társa petrovagorai vasgyár Topuskán barnavaskő-gyüjteményt állított ki.

Az Unió beocsini cementgyár nyers anyagot, gróf Kulmer, Zabok, 
fazekas-anyagot állított ki.

Az erdészeti horvát pavillonban több koczka (gneisz, bazalt, márvány), 
volt látható; egyik külcsarnokában: 1. Bakic kőfaragó által durvább és fino
mabb szemcsés dioritból készült sírkő (Zamarica Zsupánja mellett). 2. Litho- 
thamniun-mészből készült kútmedencze (a zágrábi ipariskola). 3. 1.907. hosszú 
és 85 cm. széles »szobrászkő,« finomszemcsés Lajthamész (Stefan Jambresics 
Vinnicéről). 4. Díszes síremlék alkalmasint a 3. alatt említett kőzetből. 5. Két 
darab malomkő amfibolgneiszból (Olifcsics-Krapina).

3*
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Bosnyákország és a Herczegovína.

Bosznia és a Herczegovína kiállítását jelentésünk végén említjük fel 
ugyan, de azért mi a tökéletességét és izlésteljes összeállítását illeti, minden 
habozás nélkül az elsők közt szerepelt.

Szépen és tanulságosan láttuk itt képviselve a bányászat minden ágát 
és az építőipart; szép térképek és válogatott gyűjtemények kiegészítették 
a nyert képet.

Első sorban említendő itt fel Bosnyákország és a Herczegovína ásvány
tani térképe 1:300.000.

Ezen földtani térkép a legújabb felvételek alapján szerkesztve a két 
ország geológiai alkatával ismertet meg minket; különösen ki vannak itt tün
tetve a használható ásványok. Ezek a következők: szén, só, vas, mangan, 
chrom, ezüst, arany, antimon, réz, higany, aranytartalmu kénkovand, szén- 
kibuvás.

Egy szépen rendezett gyűjtemény a két ország ásványait és kőzeteit több 
szekrényben mutatta be.

Sóbányászat Dolnja-Tuzla- és Sziminhan-ban, űzetik a kincstár áltah 
Fényképben és rajzban mind két hely be volt mutatva; továbbá négy fúró
lyuk geológiai szelvénye s több sónem (stalaktit-sóbriquetta, kazánsó és. 
sóviz). Nehány vegyelemzés a só összetételét tüntette ki.

A són kívül a szénbányászat is a kincstár kezében van, még pedig a. 
harmadkori krekai és a zeniczai kőszénbánya.

A Dolnja-Tuzla melletti Kreka kőszénbánya állította ki a szénbánya 
átnézeti térképét; a fejtési rendszert és a régi bánya széntelepének haránt
metszetét ; e két utóbbi térkép színezve volt; azonkívül több fényképben a  
bánya telepet és kőszénmintákat.

A zeniczai kőszénbánya által állíttatott ki a harmadkori medencze keleti 
részének szelvénye a következő szinkulcscsal: konglomerát, feddő mészmárga,. 
fekü mészmárga és homokkő, triasmész, széntelep ; a fő- és feddőtelep szel
vénye és egy szelvény a mély mívelődés ereszkedésen á t ; továbbá több fény
kép és szénminta. Egy grafikus táblázat mutatta a termelést (1885—1895).

Egy kis gyűjteményben láthatók voltak a barnaszén-formáczió kövületei,, 
mely formáczióhoz a két bányaterület tartozik.

Ide volt csatolva néhány Szerajevo mellett talált limonit és más kövület is-
A vasbányászat terén kiállított a varesi vasipar-részvénytársulat.
Tanulságos egy keresztszelvény (Vazes-Przsici vasérczbányászat) a kül

fejtésen és az alsó tárón át. Meg voltak jelölve a mészpát-eres feküpalák, a 
fedőrétegek (mész és agyagpala) és az ércztömzs, a barnavasércz, vaspatércz 
befektetéssel. Számos fénykép a telepet mutatta be. Szép barnavasérczből 
összeállított piramis itt volt látható (Fe 59'43°/o).

A »Bosnia« bányatársulat chromércz- és manganércz-bányászatát mu
tatta be.
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Számos művésziesen rajzolt és festett keresztmetszetben láttuk az elő- 
jöveteli módot, a fekvési viszonyokat. A chromérczek szerpentin-vonulatban 
fészkek gyanánt vannak elhelyezve ; a mangánércz tarka mészkövön fekvő 
palában (Psilomelan) fordul elő.

Ki volt állítva a chromérczek szép sorozata Dubosticáról és más 
helyekről; (C2r oxyd 5 2 ‘26°/o — FeO 22*92°/o). Mangánérczek Psilomelan (Mn 
50*42°/o), Cevljanovic, Klade stb. helyekről; továbbá a mellékkőzetek : szer
pentin, amfibolit, gabbro, vörös jaspis, vörös és zöld pala, mészkő.

Számos fénykép mutatta a telepet és a festési míveletet.
Ugyanezen bányatársulat rézbányászatát is mutatta be.
A rézkovand Sinjako mellett palaeozoi palában fészkekben fordul elő. 

Szelvényben láthattuk volt a fekvési viszonyokat az érczek (réz-, kénkovand, 
vaspátércz) valamint a mellékkőzet szép kitüntetésével.

Különféle érczek: u. m. rézkovand (Sinjako); galenit (Ljubia), higany- 
ércz (Maskara) a bányászat eredményéről tauuskodtak.

Ki volt állítva okker-föld Szrebeniczáról több mintában. De az agyagipar 
is képviselve volt, a mennyiben a Dolnja-Tuzla melletti körkemencze többféle 
nyers anyagot és gyártmányt állított ki.

Végül említjük fel a szép épitőkő-gyüjteményt, mely koczkamintában 
480 darabban mutatta be a lelőhely megnevezésével Bosnyákország és a 
Herczegovina iparilag értékesíthető kőzeteit.





K Ö S Z É N B Á N Y Á S Z A T .

IRTA

GE Z E L L  S Á N D O R
M A G Y A R  K I R .  F Ő B Á N Y A T A N Á C S O S  É S  F Ő B A N Y A G E O L O G .





Kőszénbányászatunk mívelésí és gazdasági viszonyai 
millenáris kiállításunk évében.

A magyar korona országainak szénbányászata — bányaiparunk legfiatalabb 
ágazata — csak a múlt század második felében keletkezett. Sopron vidékén 
nyilt meg az első kőszénbánya, Brennbergen 1753-ban.

A XVIII. században fedeztek ugyan fel még kőszéntelepeket Komárom 
és Krassó-Szörénymegyékben, de a többi szénlelőhelyek felkutatása már a 
XIX. században történt.

így a pécsi szénbányák Baranyamegyében e század első tizedében, az 
annavölgyi bányák Esztergommegyében valamivel későbben, és a salgó
tarjániak Nógrádmegyében 1840-ben tárattak fel.

Gőzhajózásunk és vasúti hálózatunk kiterjedése, valamint gyári iparunk 
fejlődése folytán, nyilt meg fokozatosan a magyar korona területén a többi 
kőszénbánya. Horvát- és Szlavonországban különösen az utolsó évtizedbeli 
vasutépitkezések adtak lendületet az ásványszéntermelésnek azokon a vidé
keken, hol kőszéntermelésre alkalom van, és ezen termelés feltételei a brod- 
rumai, a szlavón transversal-vasut és a zagoriai vasúti vonalakban meg 
lőnek adva.

A részben nagyon jó horvát lignitet még mindig nem használják ugyan 
jelentékeny mennyiségben, miután csekélyebb tüzelőértéke kelendőségét már 
magában véve csökkenti, és a főmozgató erő, a helyi ipar is, Horvátországban 
meglehetősen gyöngén fejlődött. Azonban itt is javulás észlelhető.

A nagybirtokosok jószágaikon maguk nyitnak lignitbányákat, honnan a 
különféle iparvállalatokat tüzelő anyaggal el fogják látni.

Statisztikai adatok nyomán kiderül, hogy 1890-ben kezdett némiképen 
emelkedni a szénbányatelkek területe Horvátországban, mely 1894. évig már
11.873 hektárt ért e l; ebben az utóbbi számban mutatvák ki először 253 hektárnyi 
kincstári bányatelkek.

Az egész ásványszénre adományozott felületből esik Modrus-Fiume- 
megyére 108, Zágrábmegyére 911, Varasdmegyére 5540, Belovármegyére 2169, 
Pozsegamegyére 2198 és Szerémmegyére 946 hektár.
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A munkások száma 1885-ben 704 volt, 1894-ben pedig 1715.
A munkások javára 1894. évben 8 társláda és egy betegpénztár 

működött összesen 97.073 forint vagyonnal.
A széntermelést illetőleg ez 1885-ben 62.106 q. lignit 21.270 frt értékben 

és 63.504 q. barnaszén 22.026 írttal, összesen 125.610 q. ásványszén, 
45.297 frt értékkel, mig 1894-ben 133.439 q. volt a lignittermelés 30.466 frt 
értékben és 856.168 q. barnaszén 349.655 frt, összesen 989.607 q. ásvány
szén 380.121 frt értékben; a termelés tehát 9 év alatt majdnem 8-szor 
annyit tesz ki.

Boszniában és a Herczegovinában a megszállás idején nem volt tulajdon- 
képeni bányaművelés, de nyomban ez után a közös kormány figyelmét a 
bosnyák bányaiparnak uj életrekeltésére fordította; már 1879-ben elkészítette az 
ország geológiai felvételét a bécsi országos földtani intézettel, nagyszámú kuta
tásokat rendelt el és megvizsgáltatván az ország széntartalmu területeit is, 
lefoglalták a zenicza-szerajevoi harmadkori medenczét a bosnyák-herczegovinai 
országos kincstár számára, mely azután 1880-ban 15 évre a bécsi szénipar- 
társulatnak kihasználás végett lett átengedve.

Ugyancsak ebben az évben javaslatot dolgoztak ki a bosnyák-herczego
vinai bányamívelés szervezéséről,; es egy másik javaslatot a bosnyák bánya- 
törvényről. 1881-ben megalakult a Bosznia bányatársulat, 1882-ben behozták 
a bányatörvényt, melynek következtében egyéb bányavállalatok mellett az 
országos kincstár a kőszénbányákat Krékában és Zeniczában létesítette.

Ezeket előrebocsátva, az egyes kiállítók felsorolását bányakapitánysági 
kerületek szerint adjuk, a tullapon levő térképre utalván, melyen a millennáris 
évben mívelésben és feltárófélben levő 159 ásványszénlelőhelyet látunk kitün
tetve; ezek közül 13 helyen kőszénre, 87 helyen barnaszénre és 59 helyen 
lignitre bányászkodnak; e térképből egyúttal kivehető, hogy melyik vállalat 
vagy bánya hiányzott az ezredéves kiállításon.

I. Budapesti bányakapitánysági kerület: Magában foglalja a brennbergi, 
esztergomi, ajkai, felsőmagyarországi és pécsi szénterületeket.

Ezen kerületből a m. kir. földtani intézet ásványszén-gyüjteményében a 
következő lelőhelyekről és megyékből való szénmintákat láttuk a bányászati és 
kohászati csarnokban, u. m .: Tolna-Váralya Tolnamegye, Nagy-Mányok Tolna
megye, Ajka Veszprémmegye, Szászvár Baranyamegye, Szabolcs Baranya- 
megye, Pécs Baranyamegye, Vasas Baranyamegye, Diósgyőr Borsodmegye, 
Királd Borsodmegye, Csolnok Esztergommegye, Disznós-Horváti Borsodmegye, 
Tokod és Dorog Esztergommegye, Szápár Veszprémmegye, Vértes-Somlyó 
Komárommegye, Lajta-Ujfalu Sopronmegye, Nagy-Kovácsi Pestmegye, Járdán- 
háza Borsodmegye, Sajó-Szent-Péter Borsodmegye, Thalheim Vasmegye, Hidas 
Baranyamegye, Várpalota Veszprémmegye, Alsó-Lendva és Zala-Apáti Zalá
in egye és végre Fiume Modrus Fiumemegye.

A bányászati és kohászati csarnokban képviselve voltak:
A Brennbergi szénbánya-részvénytársaság Sopron. Átnézetes térképeket, 

diagramokat és tervrajzokat, profilokat, fényképeket és szénmintákat állított ki 
és egy igen tanulságos plasztikai domborművet.
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Foglalkoztat 560 szakmunkást, 250 napszámost; rendelkezik kórházzal, 
élelmitárral, 6 osztályú népiskolája van és 900 lóerejü gőz- és villamgépe.

Termel évente 670.000 métermázsa szenet. Az összes eddigi széntermelés 
28,080.231 q, melynek egy része Ausztriába ment és jelenleg is megy.

A kiállított grafikonok, bányatérképek, szelvények, fejtési tervek a kor 
színvonalán álló vezetésről tanúskodnak.

A kőszénbánya- és téglagyár-társulat Budapesten. 1. Doroghi új akna. 
Dorogh község határában, Esztergommegyében a kenyérmezői vasúti álló
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mástól 2*5 kilométer távol fekszik. A széntelep 12 méter vastag, fedője szürkés
barna agyag Cerithiumhéjakkal, fekvője pedig édesvizi mész.

A kitűnő berendezésű akna 162 méter mély és a feltárásra előirányzott 
szénmennyiség köbméterekben 2,083.000.

A doroghi szénnek gőzfejtési képessége a fűtési berendezéshez képest 
5—57/io liter egy kgr. szén után.

2. Samu-tárna. Annavölgyön, Sárisáp község határában, Esztergom- 
megyében, az Annavölgy-sárisápi vasúti állomástól l's km. távol.

Négy fejtésre méltó széntelep míveltetik, melyek vastagsága a következő :
a) a felső (fedő) telep l's—2'o m., b) a második telep 0*5— l'o m., c) a középső 
telep 2*o—4*5 m., d) az alsó (fekvő) telep 2*o—2's m.

A széntelepek között levő meddő rétegek vastagsága 2—5 méter között 
váltakozik.

A feltárt szénmennyiség 65.000 kbm.
Az utolsó öt évi széntermelés átlaga 401.500 q ; a szén a palától kézzel 

választatik.
3. Szászvári kőszénbánya. Szászvár-Máza vasúti állomástól 5.3 km. távol 

Baranyamegyében. Hét széntelep képezi a mívelés tárgyát 0's—5'o m. vastag
ságban. A széntelepülés fedője és fekvője váltakozva szénpala és homokkő. 
A bánya mívelése két, egyenkint 200 méter mély akna által történik.

Az utolsó öt évi széntermelés átlaga 350.000 q. A szén közvetetlen a 
bányából kerül eladásra, a mennyiben osztályozások nagyon ritkán történnek, 
mosásnak a szén pedig egyátalán nem lesz alávetve.

A szászvári szénbánya keletkezése röviden a következőkben foglalható 
össze. Mintegy száz év előtt egyes ide telepedett német bányászok a vidék 
kovácsai számára ástak szenet a kibúvásokon. A negyvenes években Misbach 
és Dräsche, a későbbi tulajdonos elődje megkezdte a rendes bányaüzemet és 
a Szentháromság-aknát mélyesztette le. Draschetől a kőszénbánya és tégla
gyár-társulat vette át e bányát, melynek üzeme és termelése azonban csak 
akkor gyarapodott a nyolczvanas években, mikor a m. kir. államvasut e szenet 
üzemében felhasználni kezdte.

A m. kir. államvasutak mozdonyain számtalan kísérletet tettek; ezeknek 
legjobb eredménye az volt, hogy egy kilogram szén 6*/2 kilogram vizet 
párologtatott el, holott befalazott kazánoknál az elgőzölgési képesség 7l/s 
literre is emelkedett.

Kokszolási kísérletek nem tétettek; egy gázgyártási kísérlet Zágrábban 
eredménytelen maradt.

A társulat dorogi és annavölgyi bányáiban harmadkori, a szászváriban pedig 
liaszkorbeli szenet fejtenek; a társulat évi összes széntermelése 2,000.000 q.

E bányák igen gondosan voltak kiállítva és aránylag kis területen átnéze- 
tesen rendezve, földtani gyűjteményeket, térképeket (1 : 1000) és szénmintákat 
láttunk. Rendkívül érdekesen voltak a dorogi és szászvári szénbányák mintái 
oly módon kiállítva, hogy a bányák egyes szintjei üvegtáblára festve és 
egymás fölé rakva, a széntelepülés természethű képét adták.

A Trifaili k ősz cnbányatársulat. Szintén Esztergommegyében nyitott
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kőszénbártyákat. Tanulságos mélyfúrási szelvényeket mutatott be Ebszőny és 
Dorog vidékéről, egy új aknának szelvényét, földtani gyűjteményeket és szén
mintákat.

A m. kir. államvasutak kezelésében levő kőszénbányák. 1. Baross-akna 
az adriányi telepen Parasznya község határában Borsodmegyében, mely a 
diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárral — melyhez a kőszénbánya tartozik — 
és a hol a diósgyőri vasúti állomás is van, 11 km. hosszú bányavasuttal van 
összekötve.

Egy 2—2-5 méter vastag telep van mívelésben ; 1893-ban 600.000 m3 
volt a feltárt szén mennyisége.

A fedőkőzet szürke neogén tályag, mely több helyen congeriákkal van 
helyettesítve.

E telep a Frigyes-tárna és a 65 méter mély Baross-akna által három 
szinten van feltárva.

Az utolsó öt évi széntermelésnek évi átlaga 170.000 tonna. A szállított 
szén darab-, közép- és aprószénre osztályoztatik. E széntelep már a 30-as 
években mívelés alatt volt, de a termelt szén csak tengelyen szállíttatott el 
és igy nagyobb lendületet nem vehetett, később a diósgyőri gyárral vasúttal 
köttetett össze, minek folytán a termelés is emelkedett, a bányák nagyobb 
üzeme azonban csak a diósgyőri vas- és aczélgyár kiépítése után kezdődött.

A Baross-akna 1882—1883. években lett lemélyitve, teljesen felszerelve és 
a széntelep nagyobb mérvben való mívelésének kezdete is ezen időszakra esik.

Elemzése a szénnek:

a hamu alkatrészei:

c  - 44" 79% Si 0 2 = 34-40%
H = 3-io% Fe2 O3 - 14-50%
O = 7*88% > a 0 II 16*80%
N = O’95% Ca O — 13-30%
S = 1'95% p2 o 5 = 0-77%
H2 0  - 26-77% S 0 3 = 13-32%
Hamu = 15'06% Alkáliák és veszteség — 6-03%

Összesen 100'00% Összesen 100-oo%

Elgőzöltető képesség 2—3 kg.

2. Wiesner-bánya, Parasznyán Borsodmegyében, mely a diósgyőri vasúti 
állomással 10 km. hosszú bányavasuttal van összekötve, és szintén a diós
győri m. kir. vas- és aczélgyárhoz tartozik.

A telep 1 — 1 '3 méter vastag és a feltárt szén mennyisége 60.000 m3.
Szürke homokos tályog a fedő- és sárga homok a fekvőkőzet. E vidéken 

a legelső szénbányászat ezen széntelepen lett megnyitva, de miután minősége 
gyenge, nagyobb lendületnek nem indult és a később feltárt adriányi szén
telep minősége háttérbe szorította, azért a Wiesner-bánya csak mint tartalék
bánya van fentartva.
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Elemzése a szénnek :

c = 31 -3 4 %

H = 1"7Í°/o
0 = 9‘69%
N = 0-72%

S = 1-13%
H2 0 = 38-29%
Hamu — 17-12%

Összesen 100 -oo%

a hamu alkatrészei:

Si 0 2 =  50-ii%
Fe2 0 3 =  14-95%
ai2 o3 =  9-49%
Ca O =  9-91%
Mg O =  2-14%
p 2 o 5 =  nyoma
S 0 3 =  12-36°/o

Alkáliák és veszteség =  1 *04°/o

Összesen 100"oo%

A magyar általános kőszénbánya r. társaság pavillonja.

Elgőzöltető képesség 2—3 kg.
A bányák évi termelése 2,765.000 q.
A kiállított tárgyak közül felemlitendők a széntelep fejtési mintája 

és a perecsei és egervölgyi mélyfúrások szelvényei (1 : 2 0 0  méretben) ; 
e tárgyak a m. kir. államvasutak pavillonjában egy fülkében a diósgyőri vas- 
és aczélgyár kiegészítő részét képezték.

Magyar átalános kőszénbánya részvénytársaság Budapest (bányák Királd 
és Sajó-Szent-Péter). A királdi bányatelep Borsodmegyében Királd község 
határában a putnoki m. kir. államvasutak állomásaitól 8*2 kilométerre fekszik.

E szénterületen két telep ismeretes. A két telep közötti beágyazás vastag
sága 15—45 m. között váltakozik. A felső telep vastagsága 0'5 - 2 a  m., az 
alsóé pedig 0 '5—4 méter.



49

A felső telep közvetetlen fedője osztriga-kövületekben dús homokpale, 
fekvője pedig futóhomok.

Az alsó telep közvetetlen fedőjét homokpala képezi, fekvőjét pedig agyagos 
kékes márgaréteg.

A társulat adatai szerint a termelőképesség 1893-ban 1,180.000 q volt 
és jelenleg már 21/2 millió.

Á szén közvetetlenül a bányából kerül eladásra, az osztályozás csak 
abból áll, hogy a darabos szén a vegyestől elkülönittetik. E bánya 1891-ben 
létesült és csak 1892-ben kezdte működését.

A társulat foglalkoztat 795 szakmunkást és 196 napszámost, a társláda 
vagyona 32.500 frt; élelmezési raktárak, kórház és iskola a munkások szellemi 
és anyagi jólétéről gondoskodnak.

Külön pavillonban láttuk kiállítva a királdi és sajószentpéteri bányák 
térképeit, geológiai térképeket, szelvényeket, fényképeket és a bányák ter
ményeit.

A báró Radvánszky-féle sajókazai kőszénbányák vállalata, Mandello és 
társa, Budapest. Szénbányászatot űz Kaczola-pusztán, Sajó-Kaza mellett, 
Borsodmegyében. Kiállított egy bányacsillét szénterményeivel megrakva, a bánya 
keletkezésére és üzemére vonatkozó adatokkal.

Alapittatott 1886-ban, foglalkoztat 123 szakmunkást és 80 napszámost, 
a társláda vagyon 8091 frt; van iskolája és gyógytára. Termel évente

900.000 q szenet.
Sárkány Kornél, Disznós-Horváti, Borsodmegyében. E szénbánya Barczika 

államvasuti állomástól 7 kilométer távol fekszik. A széntelep vastagsága Töo—2 
méter között váltakozik.

Az eddig feltárt szén mennyisége 1,700.000 m3. A széntelep közvetetlen 
fedője egy 150 cm. vastag kemény csigaréteg és ez után kék agyag. Az utolsó 
öt évi termelésnek évi átlaga 134.165 q. ; a szén a bányánál három minő
ségre osztályoztatik.

A bánya 1879-ben lett feltárva és 1883-ban üzembe véve.
A bécsi kőszénipartársulat (»Kohlenindustrie- Verein«) bányagondnoksága, 

Csingervölgy, u. p. Ajka. Bányái Ajka község területén Veszprémmegyében 
a Csingervölgyben léteznek és a m. kir. államvasutak ajkai állomásától hét 
kilométernyire fekszenek.

Lefejtésre jelenleg csak egy alkalmas széntelep van előkészítve, melynek 
vastagsága két méter; a feltárt szénmennyiség 133.100 m3.

A széntelep közvetetlen fedője márga, fekvője fekete agyag; a feltárás 
egy 33 méter mély aknával történik.

Az utolsó öt évi termelés 'átlaga 819.655 métermázsa, mely osztályo
zásnak lesz alávetve.

Átlag eladási ára 31'26 kr. métermázsánként.
A Csingervölgy, melybe jelenleg gőzmozdonyu vasút vezet, 1865. évig 

még erdővel fedett lakatlan vidék volt, melyben ugyanaz évben Hantken Miksa, 
akkoriban a kereskedelmi akadémián tanár, útmutatásai szerint a kutatások 
megindittattak.
Matlbkovits : Magyarország az ezredik évben. VII. 4
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1869. évben több budapesti nagykereskedő czégből társaság alakult 
a kőszénbányajog megszerzése és a kőszénterület okszerű feltárására.

1872-ben a bányát a bécsi Unionbank szerzé meg, mely a szárnyvonalat 
Ajkáról a Csingervölgybe létesítette s munkásházakat épített; e bányabirtokot 
azonban már a következő évben a jelenlegi birtokosra a »Kohlenindustrie- 
Verein« társaságra ruházta át.

A szén 1891-ben a budapesti m. kir. technológiai muzeum által ki 
lett próbálva, s ekkor egy kilogram szén 4's kgr. vizet pároltatott el. E társu
lat csupán egy bányatérképpel volt képviselve.

A szápára szénelőfordulást Veszprémmegyében bemutatta Knoblauch Richárd 
egynéhány kőszénmintával.

Az első cs. kir. szab. dunagőzhaj ózási társaság bányaigazgatósága, Pécs, 
Bárány amegy ében. E társaság, mely 1830-ben alakult, 1852-ben már 70 gőz
hajóval birt és az osztrák-magyar monarchia legnagyobb szénfogyasztója volt, 
úgy hogy folyton növekvő szénszükségletének állandó fedezéséről kellett gon
doskodnia. Megszerezte Pécs város határában a mai bányatelepen magánosoktól 
az első szénbirtokot 1853-ban; a városi szénterületet 1867-ben, a pécsi székes- 
egyházi uradalom szabolcsi szénbányáit bérelte 1868-ban és megvette a nagy- 
kiterjedésű városi bányákat. 1894-ben a somogyi és szabolcsi bányák is 
a társulat birtokába kerültek; 1892-ben a Koch-féle bányát vette meg és végre 
1895-ben a Victoria-társulatnak pécsi és várallyai bányáit, mi által a társaság 
pécsvidéki bányabirtok kikerekitése teljesen befejeződött és 1895. év végén 
16,259.378 négyszögmétert tett ki, melyhez még 8,244.458 m2 bérelt bánya
telkek csatolandók. A bányákhoz tartozó földbirtok pedig 1895 végével 617 
katasztrális hold volt.

A szénfekveteket tartalmazó hegység átlag 800 méter vastag és a fő
csapás irányában, tehát délnyugottól északkelet felé való hossza körülbelül 
15 kilométer. —

Főképen az agyagpala és homokkő, azután alárendelten márgarétegek 
és agyagvaskőlencsék váltakozó településsel alkotják a széntelepeket tartal
mazó hegységet és délnyugoton az agyagpala helyenkint470°/o-kal válik uralko
dóvá, mig Vasason a homokkő van túlsúlyban.

A produktiv kőszénképződményben különböző közökben száznál több 
széntelep létezik, mely közül 25—30, 0'8—1 *3, de gyakran 4—10 méternyi 
vastagságban mutatkozván, fejtésre méltó.

A széntelepülés főcsapása délnyugot-északkeleti irányú 30—40 foknyi 
délkeleti dőléssel.j)

A pécsi liaszkorszak leggazdagabb széntelepülése a 11. és 12. számú 
telep szintjében létezik, mely megközelítőleg a szénképződmény közepével 
esik össze. A pécsi kőszénbányák aknák által míveltetnek, szállításra jelenleg 
12 akna szolgál és ezekben összesen 736 lóerejü szállítógép működik.

Ez aknák közül öt a pécsi, három a szabolcsi, három a vasasi és egy 
a várallyai kerületben fekszik.

Szellőztetés czéljából a három bányakerületben jelenleg nyolcz Pelzer- 
és jQuibel-rendszerü ventillátor működik 370 lóerejü hajtógéppel és az általuk



51

kiszívható légmennyiség perczenkint 11.900 m3, egy-egy munkásra perczenkint 
2—3 m3 jó levegő számittatik. A munkások kivétel nélkül biztonsági lám
pákkal dolgoznak.

Viz emelésére jelenleg a felszínen 12, összesen 952 lóerejü és a bányában 
hat, összesen 98 lóerejü vizemelőgép működik és a perczenkint emelhető viz 
mennyisége összesen 12'9 m3.

A pécsi szén elméleti és gyakorlati fűtőértéke a következő táblázatban 
foglaltatik.

100 súlyrészben van:

Bányakerület Akna Széneny
C

Köneny
H

Éleny
O

Légeny
N

Viz
HO»

Caloria
értéke

P é c s .................... A ndrás 78-48 3-67 4-60 1-19 l-li 7302
» ......................... » 81-10 3 85 4"60 1-28 0'92 7568
» ......................... Schroll 77-32 3-93 5-03 1-34 0-95 7288
» ......................... Vasgyár 78-44 3-94 6'76 1 '34 1 ‘38 7334

Szabolcs................ Ferencz József 82-30 4-22 4'42 1-42 • 1-29 7752
» .................... » » 77-65 3"96 4 ’97 1'45 1 "47 7282
» .................... » » 81-43 4-19 5 11 1 "39 1-19 7645
» .................... » » 78-59 4-01 4-52 1*41 1-38 7388

V a sa s .................... Rükker 77-75 4-11 6"40 1-39 1*47 7303
» ........................ József-tárna 78-34 4-12 6oo 1-43 1*01 7323
» ......................... Thommenakna 75-81 4'22 7-44 1 '24 1-61 7130
» ........................ » 74-85 4-05 5"78 1-23 1-27 7052

Átlag . . 7364

Dr. Schwackhöfer tanár szénelemzései szerint. Dr. Klimont Izor tár
sulati vegyész által eszközölt kőszénelemezései szerint ezen Caloria átlag 7388.

.Tényleg 1 kg. pécsi szén 51/z—71/2 liter, 1 kilogram sajtolt szén pedig 
6x/á —’8Y2 liter vizet gőzölögtet el; a pécsi szén fajsúlya 1*3—l ’e között 
ingadozik.

A társulati bányák kőszéntermelése fennállásuk óta fokozatosan emel
kedve, 1853-ban 22.628 q., 1863-ban már 1,680.155 q., 1873-ban
2,727.294 q., 1883-ban 4,488.637 q., 1893-ban 4,868.629 q. és 1895-ben 
már 5,835.455 métermázsát tett ki évente és összesen termeltetett a társulat 
fennállása óta 123,853.914 q.

A briquet vagy sajtolt széngyártás kitett 1867-ben 37,440 q. és 1895-ben 
294.215 métermázsát, a kokszgyártás pedig 1861-ben 6000 q., 1895-ben 
120.326 métermázsát.

A magyar vasútépítés és ipar fejlődésével a dunagőzhajózási társulat 
magánfogyasztóknak szénnel való ellátását is szemügyre vette, minek követ
keztében az eredetileg csak saját czéljaira szolgáló bányaüzem hatalmas fejlő
désnek indult.

Magyarországnak legnagyobb szénfogyasztója, a vasút is mindjobban 
méltányolja a pécsi szénnek előnyeit, melyből kifolyólag jelenleg már körül
belül 11/2 millió métermázsát használ mozdonytüzelésre, még pedig főképen 
hegyi vonalakon, úgymint többek között az ismert fiumei vonalon is.

4'
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A pécsi nyers szenet, sajtolt és pirszenet külföldön, Ausztriában, Szer
biában, Rumániában és Bulgáriában is kedvelik és sokan használják ; tengeren 
(Fiume, Triest, Póla) való felhasználását pedig a még igen magas vasúti 
szállítási díjak korlátolják.

Legújabb időben a magyar vasgyárak is a pécsi szenet mindjobban 
méltányolják és igy remélhető, hogy ezen fiatal iparág nagyobbszerü lendü
letnek fog indulni.

A társaság foglalkoztat jelenleg 3149 szakmunkást, 366 napszámost; a 
társládai vagyon 438.166 frt; fentart templomokat, iskolákat, kórházakat, élelmi 
raktárakat és 289 társulati lakóházat 1300 lakással, 4 vendéglőt, könyvtárt és 
fürdőket stb.; van 2655 lóerejü különféle munkagépe gőz és villamerőre és 
termel évente 5,500.000 q. kőszenet, 300.575 q. sajtolt szenet és 102.500 q. 
pirszenet.

E bányák kiállítása mutatja, hogy a dunagőzhajózási társulat kőszén
bányáival nemcsak a hazai vállalatok között méltó helyet foglal el, hanem 
még a külföldi efféle vállalatokkal is bátran kiállja a versenyt. Egy igen gazdag 
földtani gyűjtemény illusztrálta a bányavidék földtani viszonyait; az 1 : 100 
méretben kiállított szelvények előtüntették a települési viszonyokat, kiegészítve 
grafikonokkal és fotográfiákkal. Tanulságos minták bemutatták a telep tech
nikai berendezéseit, melyek közül különösen kiemelendők egy szeleltető gép 
és egy szénosztályozó gép csinos modelljei, és a kiállítási fülke közepén fel
állított teljesen felszerelt aknatorok a szállitókassal együtt.

II. A beszterczebányai bányakapitánysági kerület területéről a magyar kir. 
földtani intézet ásványgyüjteményében képviselve voltak :

Salgó-Tarján Nógrádmegye, Fenyő-Kosztolány Barsmegye, Herencsány 
Nógrádmegye, Ustja Árvamegye.

Külön pavillonban és a bányászati és kohászati csarnokban a kiállításban 
résztvettek:

1. A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, mely Salgótarján 
mezőváros határában Nógrádmegyében szénbányászatot üz.

A széntelep 1*5—2*5 méter vastag és a feltárt szénmennyiség 800.000 m3. 
A telep fedője agyagos homokkövek, fekvője fekete agyagos pala, erre követ
kezik homokos tályag és végre homokkő. Az utolsó öt évi széntermelés átlaga 
837.486 métermázsa. A szén közvetetlenül a bányából szállittatik a salgótarjáni 
aczélgyárba, osztályozás- vagy mosásnak alávetve nincsen.

Magánosoknak szén nem adatik el és igy a fogyasztási piacz a társulat 
tulajdonát képező salgótarjáni aczélgyárra szorítkozik. A kőszéntelep Szilárdy 
Ödön és Koch volt tulajdonosoktól örök áron vásároltatott, 1869-ben lett 
megnyitva és azóta folyton a salgótarjáni vasfinomitó társulat, illetve 188L 
évtől ennek jogutóda a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság által 
míveltetik.

A vegyi elemzés eredménye, bányanedves szénre számítva :

Ha O C H S O -f- N jpamu' Caloria
15-662 46-25  3-045 0 ‘686 1 9-417 1 4 -94 3  9  2 6
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Tischheim-féle gőzkazánnal megejtett kísérletek szerint a tényleges elgőzöl- 
gés 1 klgr. kőszénre 3'9. Ugyané társulat Nádasd község határában is űz bányá
szatot Borsodmegyében.

E bánya a magyar királyi államvasutak ózdi állomásától 16 kilométer 
távolságra esik, a melylyel egy keskenyvágányu gőzmozdonyu iparvasut által 
van összekötve. A széntelep 2—2’5 méter vastag és a feltárt szénmennyiség
20.000 köbméter. A telep fedője agyagos homokkövek, fekvője 2—3 méter

A Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részv.-társ. pavillonja.

vastag tályag, erre világos homokkövek és helyenként Rhyolith következnek. 
A feltárás tárna által történik és az öt évi széntermelés átlaga 161.762 q.

A szén közvetetlenül a bányából szállittatik osztályozás és mosás nélkül 
a társulat nádasdi lemezgyárába. A bánya 1845. év óta míveltetik.

A kiaknázási jog közbirtokossági területen 1845. évben a nádasdi köz
birtokossággal kötött szerződés alapján a társulat részére van biztosítva. 
A nádasdi úrbéresek területén található kőszén a társulat által 1885—1891. év 
folyamán megvásároltatott.
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A vegyi elemzések eredménye, bányanedves kőszénre számítva :

H2O, C, H, L, 0 -f- N, Hamu, Caloria
16 ‘ 892 41'345 2'903 0'781 15'96 22'136 3602

Ellenáramú gőzkazánnal megejtett kísérletek szerint a tényleges elgőzöl- 
gés 1 klgr. szénre 3#07.

A társulat végre még Bánszállás és Sajó-Várkony községek határában 
Borsodmegyében mível szénbányákat.

A mívelési és kiaknázási jog 1868 óta szerződés alapján a Rimamurány- 
völgyi vasmű-egyletnek, illetve jogutóda, a Rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaságnak van biztosítva.

E bánya a magyar kir. államvasutak czenteri állomásával l ’s kilométer 
normál vasúti vágánynyal van összekötve.

Két telep képezi a fejtés tárgyát, melyek felseje 1—2 méter, alsója pedig 
2—3 méter vastag.

A feltárt szén mennyisége mind a két telepen 500.000 köbméter.
A felső telep fedője agyagos homokkövek, fekvője folyóhomok.
Az alsó telep fedője agyagos homokkövek, fekvője 2—3 méter vastag 

agyag, azután világos homokkövek és helyenként Rhyolith.
A bánya tárna által táratik fel és az utolsó öt évi széntermelésnek évi 

átlaga 765.730 métermázsa.
Eladásra nem kerül ez a szén, hanem csak a társulat ózdi vasgyárában 

dolgoztatik fel.
A bánya 1868. évben lett megnyitva s azóta folyton a rimamurányi vas

műegylet, illetve 1881. évtől ennek jogutóda, a Rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaság által műveltetik.

A vegyi elemzések eredménye, bányanedves szénre számítva:

H2O C H S O-f-N Hamu Caloria
24'65 02'50 3'10 0*827 1 7'793 21'10 28'46

Lamashire-féle gőzkazánnal megejtett kísérletek szerint a tényleges 
elgőzölgés 1 kilogram szénre 3-i4.

Valamennyi társulati kőszénbánya évi termelése 1895-ben 2,748.000 méter
mázsára emelkedett. A Rimamurány-salgótarjáni részvénytársaság pavillonjában 
igen szép szelvényeket (1 : 40 és 1 : 50) láttunk, továbbá térképeket, földtani 
gyűjteményeket és szénmintákat, melyek ezen kőszénbányaterületet igen tanul
ságosan illusztrálták.

Eszakmagyarországi egyesitett kőszénbánya-részvénytársaság Budapest. 
Bányák: Baglasalja, Karancsalja, Mátraszele, Homokterenne, Csibaj, Nemű 
és Tokod.

Alapittatott 1881-ben, foglalkoztat 1170 szakmunkást, 692 napszámost, 
a társláda vagyona 170.000 forint.

Vannak a társulatnak népiskolái, kórházai, 3166 lóerejü munkagépei gőz- 
és villamerőre. Évi termelése 3,800.000 métermázsa szén.
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Külön pavillonban tanulságosan és czélszerüen rendezve, kőzet és barna
szén-mintákat, bányászati szerszámokat, modelleket, terveket, térképeket és 
földtani szelvényeket láttunk.

Albumokban a társulat közművelődési és közegészségi intézményeit 
mutatta be fényképekben.

Tokod mellett Esztergommegyében a társaság nagyobb szénterület fel
tárásához fogott, mely immár befejezéséhez közeledik és oly hatalmas szállító
gépekkel lesz felszerelve, hogy az évi termelés lényegesen fokozható lesz.

Salgótarjáni kőszénhánya-részvény társulat Budapest. Bányászkodik Nógrád- 
megye füleki járásában Salgótarján területén.

1. József-akna, melynek távolsága a salgótarjáni vasúti állomástól 3450 
méter. Itt csak egy lefejtésre méltó telep létezik, melynek átlagos vastagsága 
1 "2 méter.

A széntelep fedőkőzete a rhyolittufa, de azért gyakran a széntelep és 
rhyolittufa között egy duzzadó agyagréteg is található. A telep fekvője csillám
dús homokos agyag. Az utolsó öt évi széntermelésnek átlaga 1,500.000 
métermázsa. A termelt szén már a fejtési műhelyen nagyság és minőség szerint 
lesz osztályozva és a bányából minden további osztályozás nélkül egyenesen 
a vasúti kocsiba kerül.

E szénbánya 1879. évben keletkezett. Kokszolási czélokra a szén nem 
alkalmas, de nyersgáz gyártására igen.

2. Forgách-akna. Ez a vasúti állomástól 2620 méter távol. Ez aknában 
is csak egy lefejtésre érdemes telep van 1*2 méter átlagos vastagsággal. Fedő
kőzet a rhyolittufa és gyakran a széntelep és rhyolittufa között az előbb 
említett duzzadó agyagréteg is található.

A széntelep fekvője csillámdűs homokos agyag és homokkő.
Az utolsó öt évi széntermelés átlaga 1,000.000 métermázsa.
A szén osztályozása nagyság és minőség szerint már a fejtőhelyeken 

történik. E szén kokszolható ugyan, de nyersgáz előállítására nem alkalmas.
3. Lajos-tárna. A salgótarjáni vasúti állomástól 10.800 méter távol és 

egy átlag 2'2 méter vastag széntelepet művel. Az utolsó öt évi széntermelés 
átlaga 1,000.000 métermázsa. A szén osztályozása szintén már a bányában 
történik, kokszolásra nem alkalmas a szén, de nyersgáz-gyártásra igen jól 
használható.

4. Az I. és Il-ik számú Lajos-tárnák Nógrádmegye füleki járásában, 
Kazár község határában fekszenek és a salgótarjáni vasúti állomástól 1.400 méter 
távol vannak telepítve.

A fejtésre kerülő széntelep átlag vastagsága 2*2 méter, fedője rhyolittufa, 
fekvője homokkő.

Az utolsó öt évi széntermelés évi átlaga 600.000 métermázsa, mely már 
fejtés közben a bányában osztályoztatik. Kokszolásra nem alkalmas e szén, 
de nyersgáz gyártására igen jónak bizonyult.

5. Királytárna. Ez a salgótarjáni vasúti állomástól 4000 méter távol 
esik. A telep 2*a méter vastag, fedőkőzete homokkő, fekvője rhyolittufa. Az 
utolsó három évi széntermelés évi átlaga 300.000 métermázsa.
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A szén nem kokszolható, de nyersgáz-gyártásra alkalmas.
6. Zichy-akna. Ez szintén Kazár község határában létezik, 10.500 méter 

távolságra a salgótarjáni vasúti állomástól. A telep 2'2 méter vastag és az 
utolsó öt évi széntermelés évi átlaga 150.000 métermázsa; a termelt szén már 
a fejtési műhelyeken osztályoztatik, és itt a szén a bányából kivételesen egy 
rácsra kerül, hogy a daraszéntől tisztuljon és csak azután vasúti kocsikba. 
Kokszolásra nem, de nyersgáz gyártására igen alkalmas e szén.

7. Róna-tárna. Róna község határában van telepitve és a salgótarjáni 
vasúti állomástól 10.500 méter távol esik. Egy három méter vastag széntelepet 
művel, melynek fedője rhyolittufa, fekvője agyag és egynéhány helyen 25 méter 
vastag bazaltréteg, vagy agyagréteg bazalt görgeteggel. 400.000 métermázsa 
az utolsó öt évi széntermelésnek évi átlaga és a szén osztályozása itt is már 
a bánya fejtőműhelyein történik.

E tárna 1891 óta létezik. A szén nem kokszolható, de nyersgáz-gyár
tásra alkalmas.

8. Ferencz-akna. Kazár község határában, 11.500 méter távol a salgó
tarjáni vasúti állomástól fekszik és egy átlagosan 2*2 méter vastag széntelepet 
művel, ennek fekvője rhyolittufa, a széntelep és rhyolittufa között egy duzzadó 
agyagréteg is találtatik, a fedőközet csillámdús homokos agyag és homokkő.
110.000 métermázsa az utolsó öt évi széntermelésnek évi átlaga. A lefejtett 
szén már a bányában osztályozva, egyenesen a vasúti kocsiba kerül, kokszolásra 
nem alkalmas, de nyersgáz gyártására jónak bizonyult.

9. Károly-akna. Baglasalja község határában létezik, 4000 méter távol a 
vasúti állomástól; a telep átlagos vastagsága 1'2 méter, fekvője rhyolittufa, 
gyakran a már emlitétt duzzadó agyagréteggel, a széntelep és rhyolittufa 
között, fekvője pedig csillámdús homokos agyag. 500.000 métermázsa az utolsó 
öt évi széntermelésnek évi átlaga. A szén osztályozása már a bányában tör
ténik. Kokszolásra a szén nem alkalmas.

A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársaság 1866. lett alapítva és jelenleg 
3112 szakmunkásnak és 123 napszámosnak ad foglalkozást, az üzem fen- 
tartására pedig 3000 lóerejü különféle munkagép áll rendelkezésre. Társulati 
iskolák, munkáslakások, kórházak és élelmi szertárak az alkalmazottak szellemi 
és anyagi jólétéről gondoskodnak; a társláda vagyona már 367.582 forintra rúg.

A társulat külön pavillonban szerepelt az ezredéves kiállításon, melynek 
földszinti részében a néző közönség a kőszénbánya belsejét látta, dolgozó 
bányászokkal és innét az emeleti terembe jutván, tanulságos kőzetgyűjte
ményeket, modelleket, képeket, helyrajzi, geológiai és egyéb térképeket talált, 
melyek ezen hazai bányavállalatnak magas nívójáról úgy technikai, mint 
kulturális tekintetben tanúskodtak.

Reisz Vilmos örökösei Turdosin, Arvamegyében. Bányászkodik Lignitre 
Alsó-Stepano és Lavkó községek határában. Bemutatta bányaterményeit, továbbá 
helyrajzi és egyéb térképeket.

III. Szepesiglói bányakapitánysági kerület. Ezen kerület egyedüli szén
bányája Somodi Abauj-Tornamegyében, csak a magyar királyi földtani intézet 
ásván37szén-kiállitásában volt képviselve szénmintákkal
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IV. Nagybányai bányakapitánysági kerület. A magyar királyi földtani 
intézet szén- és petroleumgyűjteményében mint szénlelőhely egyedül Brebeny- 
falu Szolnok-Dobokamegyében volt képviselve. Petroleum e kerületben Szacsalon 
Máramarosmegyében, Szamos-Udvarhelyben, Zsibó és Felső-Dernán Szilágy
megyében és Hagymádfaluban Biharmegyében találtatott.

Végre gróf Zselénszki gazdasági kiállításában is találunk szenet Szalánk- 
ról Ugocsamegyében, továbbá gróf Batthyány József pavilonjában Elesd- 
ről Biharmegyében.

V. Az oraviczai bányakapitánysági kerületből a földtani intézet gyűjteményé
ben a következő szénlelőhelyek voltak képviselve: Mehádia, Krassó-Szörény-

A salgó-tarjáni kőszénbánya részv. társaság pavillonja.

megye; Stajerlak, Krassó-Szörény ; továbbá Domán, Székül, Anina, Pregrada, 
O-Sopot, Verciorova és Bozovics községek, valamennyi Krassó-Szörénymegyében.

Külön képviselve a következő társulatok voltak:
Szabadalmazott osztrák-magyar államvasnt-társaság. Saját pavilonjában 

igen tanulságosan a társulati magyar bányákat, hutákat és uradalmakat mutatta 
be. Szakunkat illetőleg két kőszénbányaterület kötötte le figyelmünket, úgymint 
a resiczai és az aninai, melynek elsejéhez tartozik:

1. a szekuli kőszénbánya, Székül község határában, Krassó-Szörényben. 
Közvetetlen az államvasut-társaság tulajdonát képező szekul-resicza-német- 
bogsáni bányavasut mellett, a magyar kir. államvasutak Német-Bogsán állo
másától 32-6 kilométer távol fekszik.
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Itt négy telep míveltetik és pedig : az I-ső telep O's m. vastag; a Il-ik telep 
2 méter vastag; a III-ik telep két pádból áll, úgymint a fedőpad 0*7 méter, és a 
fekvőpad O's méter vastag; és végre a IV-ik telep 1—3 méter vastagságban.

A feltárt szénmennyiség 168.000 köbméter. Az I-ső telep fedője a kőszén
képlet palásagyaga, fedője homokkő. A Il-ik telep fedője vastagrétegzetü 
pala, fekvője ^homokkő. A III-ik és IV-ik telep fedője és fekvője homokkő.

Az I-ső és Il-ik telep közötti távolság 20 méter, a Il-ik és III-ik közötti 
10 méter és a III-dik és IV-dik közötti távolság 40—60 méter.

A feltárás a 416 méter mély Alfréd-akna által történik. Az utolsó öt évi 
széntermelésnek évi átlaga 57.000 tonna.

Az összes szén osztályozásnak lesz alávetve, ezenkívül a termelés körül
belül háromnegyed része, mely a kokszoláshoz használtatik, mosás alá kerül.

A négy telep elemzése következő eredményt adott százalékokban.
I-ső telep 11-dik telep III-dik fedőpad III-dik fekvőpad IV-dik telep

Széneny ............................ 59'85 68 ‘83 69-76 70'80 75 "40
Hydrogen ....................... 3 ‘89 4'22 4'32 4"30 4 "42
Oxigén -j- nitrogén . . 12.98 11-11 12 ‘23 13-04 9-80
1. gr. szén redukál 1 

gr. olmot . . . / 23"oo 26-10» 26 "330 27‘ois 28-850
1 kg. kőszénnek meg

felelő hőegység . . 5.388 6.188 6.257 6.344 6.844

A szén majdnem kizárólag, kokszolásra használtatik és kitűnő tapadási 
képességgel bir.

2. A dománi község területén levő Szécsén-, Almásy- és Lipót-aknák 
Krassó-Szörényben, melyek közvetetlen az államvasut-társaság tulajdonát képező 
szekul-resicza-németbogsáni bányavasut mellett léteznek.

A széntelepek száma kettő, melyek elseje 2*5 méter, a második pedig 
két méter vastag.

A feltárt szénmennyiség 300.000 köbméter. Az első széntelep fedője 
részint palás, részint szilárd liászhomokkő, fekvője szilárd homokkő.

A második széntelep fedője szilárd homokkő, fekvője túlnyomóan szilárd 
homokkő és gyakran 0*5 — 1 méter vastag pala.

A szén az említett három aknában a 2350 méter hosszú Ferencz József 
altárna szintjére emelve, onnan mozdony nyal a külszínre szállittatik.

Az utolsó öt évi széntermelés évi átlaga 76.000 tonna. A szén osztá
lyozás után (mosás nélkül) részint mint sajtolt szén, részint a szekuli szénnel 
elegyítve, mint koksz, vagy pedig közvetetlenül a hogy a bányából jön, a resi- 
czai vas- és aczélgyárakban talál alkalmazást.

Az elemzés a következő eredményeket szolgáltatta :

Széneny . . .  ....................

I-ső telep 
o/o 

78’2ő

II-dik telep 
o/o

77-45
Hydrogén és nitrogén . . . . 3-74 3 ’29
Oxigén és nitrogén.................... 7-40 6 "59
Hamu............................................ 10*61 12-47
1 gr. szén redukál gr. ólmot . . . . 29-507 29*469
1 kgr. szénnek megfelelő hőegység . 6.995 6.904
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A hőegységek a vegyelemzés és a redukált ólommennyiségből számított 
adatok átlaga.

A dománi szénnel keresztülvitt kazánpróbák eredménye :

a Bellevill-kazánoknál . . 
a Mai-Nikol-kazánoknál . . 
a hullámcsöves kazánoknál

7'52 7'98-szoros
— 6’72-szeres
— 6'92 »

elgőzösitési képesség.
E szén csekély tapadásképességgel b ir, a szekuli szénnel elegyítve, 

kokszgyártásra alkalmaztatik.
A szénpor sajtolt szén előállítására jó eredménynyel használtatik.
A társulatnak még Stájerlakban van szénbányája Krassó-Szörényben, 

mely a magyar kir. államvasutak aninai állomása mellett fekszik. A széntelepek 
száma öt és pedig a fedőtelep 1*2 méter vastagsággal, a főtelep 2*8—4'4 m., az
1-ső fekvőtelep l's méter, a 2-ik fekvőtelep 1*5 méter és a 3-ik fekvőtelep 
2 méter vastagsággal.

A feltárt szénmennyiség 724.983 köbméter.
Valamennyi telep liász-homokkőben van beágyazva és csak a fedőtelep 

tartalmaz bitumenes palás agyagot 74 méter vastagságban a fekvő irányában.
A fedő és főtelep közti távolság 10 m. ; a főtelep és első fekvőtelep 

közti 97 méter ; az első fekvőtelep és a második fedőtelep közti 11 méter és 
végre a harmadik fekvőteleptől a vörös homokkővig (Dyasz) 19 méter a 
távolság.

A feltárás 264—501 méter mélységű 7 akna által történik. Az utolsó 
5 évi széntermelésnek évi átlaga 252.000 tonna.

Az összes szén osztályozás alá kerül, melynek kokszoláshoz használandó 
része mosásnak lesz alávetve.

A szénelemzések eredménye a következő:

Lelőhely Viz
o/o

Hamu
o/o

Koksz
O/o Hőegység

Főtelep (K übeck-akna)........................ 1*5 1-7 66-3 6.384
Fedőtelep » » ........................ 3 4 1*5 64-3 6.283
Főtelep (B reuner-akna)........................ 1 '8 1 '7 66-3 6.605
Fedőtelep » » ......................... 2-5 1 '9 63-3 6.492
Il-ik fedőtelep (Utrisch-akna)................ 1*5 1 ‘9 65-6 6.492
Főtelep (Thinnfeld-akna) .................... 1*65 1 ‘7 66-3 6.494
Fedőtelep » » .................... 2‘69 1 '7 63-8 6.388
Fekvőtelep (Schwarzenberg-akna) . . . 1'5 1 9 65 g 6.492
Főtelep (Thinnfeld-akna) .................... — 1 "2 a bécsi cs. kir. 6.590
Fedőtelep » » . . . . . . — 3-0 földtani inté- 6.625
I. fekvőtelep (Gusztáv-akna)................ — 3 i zet elemzése 6.590

II. fekvőtelep » » ................ — 8'7 1881. 6.268

A szén fűtőértéke az egyes telepek szerint 6200—6800 hőegység kö
zött váltakozik.
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Az aninai aprószénnel keresztülvitt kazánpróbák eredménye a hullám
csöves kazánoknál 7‘o7-szeres elgőzösitési képesség.

A szén kokszolható. A kihozatal 60°/° darabos kokszot és 8°/o koksz
hulladékot eredményez. Aninán van egy kokszgyár 52 kokszoló kemenczével, 
mely évente 24.000 tonna darabos kokszot termel. Világitógáz előállítására 
ezen szenet több gázgyár használja.

Az osztrák államvasut-társaság külön pavillonjában láttuk e társulat geo
lógiai és bányászati térképeit bemutatva, továbbá a területen előforduló ásvá
nyok, kövületek és kőzetek gyűjteményét, meg egy kőszénbánya igen tanul
ságos fejtési mintáját 1 : 20 méretben.

Drenkovai kőszénbánya (Gutímann testvérek) Berszászkán. Alapittatott 
1860-ban. Foglalkoztat 309 szakmunkást, 111 napszámost, van négyosztálvu 
elemi iskolája és 80 lóerejü munkagépe gőzerőre ; a társláda vagyona 
46.669 frt. A termelt szénnek egy része kiviteli tárgyat képez Rumániába.

Kiállított fotográfiákat, szénmintákat és egy geologiailag színezett dom
borművet.

VI. A zalatnai bányakapitánysági kerületből a m. kir. földtani intézet 
kiállításában szénmintákkal a következő lelőhelyek voltak képviselve: Lupeny, 
Hunyadmegye ; Pirszén (Lupeny), Macsesd, Brád és Argyas, Hunyadmegye ; 
Egeres, Kolozsmegye; Vaskoh, Biharmeg}^ ; Köpecz, Háromszék; Szepsi- 
Szt.-György, Háromszék és petroleum Sósmezőről, szintén Háromszék- 
megyében.

A bányászati és kohászati csarnokban külön képviselve voltak:
A zsilvölgyi m. kir. kőszénbányahivatal, Petrozsény, Hunyadmegyében. 

(Livadzeny és Petrilla.) Alapittatott 1869., kiállította a kincstári bánya és föld
birtok átnézeti térképét.

Cluido Gerberl és Rotter József-féle zsilvölgyi köszénbányatársulat Vul
kán-Zsilvajdeiben. Bányatérképek, szelvények, helyrajzi térképek és szénmin
ták által volt képviselve.

A salgótarjáni kőszénbányatársaság petrozsényi kőszénbányái Hunyad- 
megyében. A Zsilvölgy földtani térképét 1 : 1440 méretben, fotográfiákat és 
egy földtani gyűjteményt állítottak ki.

E bányákat 1895-ben vette meg a társulat a brassói bánya-és kohó-egy
lettől ; a termelés akkor 3,462.000 q. volt, de ez évben már a négymilliót 
meghaladja. 1868-ban az évi termelés csak 200.000 q. volt.

Urikány-zsilvölgyi magyar kőszénbánya részvénytársaság Budapest. 
Saját pavillonjában mutatott be kőszén- és kokszmintákat; igen szép fotográfiák, 
térképek és egy Párisban készült, a társulat bányaterületét előtüntető és a 
pavilion közepén felállított érdekes dombormű egészítette ki ezen igen tanul
ságos kiállítást.

A társulat 1891-ben alakult és jelenleg 60 szakmunkásnak és 800 nap
számosnak ad keresetet, építtetett templomot, iskolát és kórházat; a társ
láda vagyona 25.000 frt. Évi széntermelése 250.000 tonna, melynek egy része 
Szerbiába megy.

Erdővidéki részvénytársaság Köpecz Háromszékül egy ében. 4—6 kim. távol-
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ságra fekszik az államvasut köpeczi állomásától. A telep négy méter vastag, 
fedője fehér márga, sok Planorbis-sal, fekvője szürke tályag.

Az utolsó öt évi széntermelésnek évi átlaga 367.300 q, mely osztályo
zásnak van alávetve.

A kutatásokat 1872-ben kezdették és 1874-ben alakult az erdővidéki bánya
egylet egy félmillió alaptőkével, mely társulat most is fennáll.

A megejtett kazánpróbák szerint 1 kilogram köpeczi szén 3‘2 kilogram 
vizet párologtat el.

Az Urikány-zsilvölgyi magyar kőszénbánya r. t. pavillonja.

A társulat 268 szakmunkást foglalkoztat; a társpénztár vagyona 22.098 
forint. 40 lóerejü gőzgépekkel rendelkezik és termel évente 545.855 métermázsa 
szenet. Kiállítva láttunk szénmintákat, egy statisztikai kimutatást és egy térképet.

VII. A zágrábi bányakapitánysági kerületből a m. kir. földtani intézet 
ásványszéngyüjteményében következő szénlelőhelyek voltak képviselve : Ljubes- 
cica, Varasdmegye; Ledincze, Vrdnik és Csierevicz Szerémmegye; Pozsega, 
Pozsegamegye; Punikre, Golubovecz, Varasdmegye; Sedlaria, Belovármegye 
végre petroleum Moszlavinaról Szlavonországban.
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A horvát pavillonban a barnaszén és lignit területek birtokosai szép 
számban mutatták be szeneiket. Láttunk itt barnaszénmintákat a pozsegamegyei 
Csiernik község területéről, Johavacsaról, Kutináról, a Starigrad hegyről Kaproncza 
mellett Vulkovje község területéről.

Gyurgyevaczról szintén a Starigrad hegyről Belovár vidékén ; Petrovagora, 
Golubovecz, Gyurgyevac, Mecsevcsani, Novska, Raic, Brestovac és Samarica 
községek területéről.

Az első horvát részvénytársaság nyers anyagok forgalma és kidolgozá
sára Belovárt barnaszenet mutatott be a trojatori kőszénbányából, továbbá 
rajzokat és bányászati berendezéseket.

A Trifaili kőszénbányatársaság Krapinán kiállította a krapinai bánya 
térképét és szelvényeket; a bánya és egyes berendezéseinek fényképeit és 
intézkedéseit a bányamunkások anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítására, 
kőszénmintákat és kövületeket.

Ivaneczi kőszénipar-társaság Ivanecz. A bánya átnézeti térképe és egy 
hosszszelvénye meg kőszénminták által ismertetette meg velünk a bányabirtokot.

A Vrdniki bánya (tulajdonos báró Pongrátz Gusztáv) Vrdniken. Raj
zokat és a szénbánya termékeit állította ki.

A Boszniai és Herczegovinai kiállításban a következő kőszénbányákat 
láttuk képviselve:

A krekai kőszénbánya Dolnja-Tuzla alatt abban a hatalmasan kifejlett 
harmadkori (neogen) medenczében fekszik, mely Derventtől északnyugat
délkeleti irányban vonul Gracsaniczán és Tuzlán keresztül s mérhetetlen 
kőszénmennyiségeket tartalmaz.

A kutatási munkálatokat 1884-ben kezdték meg. 1885-ben megnyitották 
a főszállitó-tárnát (Vilma-tárna) és a vízlevezető tárnát (altárnát).

A kőszéntelep 18 méter vastag, a szén 4500 Caloriát szolgáltat és kén
tartalma igen csekély. 1886-ban a bánya már 165.000 q szenet adott. Midőn 
a cs. és kir. bosznavölgyi vasút is e szenet használni kezdte s Tuzlában a 
magánipar is fejlődésnek indult, a bányatelepet csakhamar kibővíteni kellett 
s igy az 1887. és 1890. években újabb tárnák nyittattak és egy húsz lóerejü 
szállítógépet, meg egy 15 lóerejü gőzgépet a műhelyek és a villamos világítás 
számára felszereltek. A munkások elszállásolására munkásgyarmatot építettek 
60 házzal. Az 1895-iki termelés már 1,320.000 q-ra rúgott, a munkások 
száma pedig 430 volt. A széntermelésből 1895-ben 145.500 q vittek ki.

A bosnyák pavillonban láttuk e bánya átnézeti térképét, a fejtési rend
szert, az ó-bánya telepének szelvényét, a krekai munkástelepet és a bánya 
terményeit szénkoczka alakjában és szénbriquetteket a majaviczai szénből 
előállítva.

'A zeniczai kőszénbánya. Zenicza város mellett van telepítve a zenicza- 
szerajevói nagy harmadkori szénmedenczében, nagyszámú fénylőszén-telepeket 
tartalmazván, ezek közül csak a 9 méter vastag főtelep van mívelés alatt, 
melynek szene 5000 Caloriát szolgáltat. E bányászat 1880-ból datálódik, mely 
évben a bécsi kőszénipartársulat a »Ferencz József« és »Jó szerencse« tárnát 
telepítette; tőle megvette a bányát a bosnyák országos kormány 1884-ben.
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E telep fejlődése lassúbb volt, mert a magánipar nagyobbára Tuzlában 
telepedett meg, az ország főfogyasztói pedig, a vasút, meg a kincstári szabnák 
főképen Krekából fedezték szénszükségleteiket. A magánipar csak újabb idő
ben honosodott meg Zeniczában s azóta ez a bányatelep is szép fejlődés
nek indul.

1895-ben 520.000 q volt a széntermelés 295 munkással; itt is létezik 
munkástelep 23 házból.

Következő a gépkészlet: két szállítógép (80 és 30 lóerőre), egy 25 lóerejü 
gőzgép a szén előkészítésére, egy 6 lóerejü gőzgép a villamos világítás szol
gálatában és két vizemelő gép a bányában 100 lóerőre.

A kivitel volt 1895-ben 42.000 q a dalmát parthajózás számára.
E bánya kiállítási tárgyai közül felemlitendők : a széntelep mély neve

lésének szelvénye, a fedőtelep szelvénye ; a zeniczai harmadkori szénteknő 
keleti részének szelvénye, a zeniczai bánya és a munkástelep látóképe, szén
minták és egy szekrény a szénelőkészités terményeivel.

Ki kell emelnünk végre, hogy a bosnyák kiállításon bemutatva volt 
szén, fém és egyéb mivelésben levő bányákon kívül 1880. év óta folytonosan 
folyt a kutatás és pedig: arany után Travniknál, ólom és ezüstre Szrebreni- 
czánál, Ljulijánál és Boroviczánál; higanyra és antimonra Fojniczánál (Cse- 
mezniczán, Pogoroliczán és a Zesz-planinán); fakóérczre Maskaránál, Csoruj, 
Vakufnál és Kresevonál; manganérczre Ivanszkánál és Konyiczánál, krom- 
érczre a Krivavölgyben, Zsepczénél és Borja-planinán, végre kőszénre a Maje- 
viczában, Csornya-Tuzlánál és Gaczkonál.

E kutatások átlag 44 bányászt foglalkoztatnak.
Legyen szabad végre még a m. kir. földtani intézet ásványgyüjteményét 

felemlítenem.
Hogy hű képét adhassa a magyar korona országai területén előforduló 

ásványkincseinek, az intézet az ország széntermelőihez már két évvel ezelőtt 
felhívást intézett, hogy kőszénmintáikat küldjék be.

A felhíváshoz kérdőív is volt csatolva, a mely a legfontosabb termelési 
és előfordulási körülményekre kér felvilágosítást.

E felhívásnak eredménye is volt, a mennyiben a m. kir. földtani inté
zetnek ebbeli kiállításában a kiállított szénminták nagy része ily utón gyűlt 
egybe. A kiállításon külön képviselve volt kőszénbánya-vállalatok elősorolásá- 
nál pedig a kérdőivek szolgáltatták a műszaki és termelési adatokat.

A m. kir. földtani intézet szénmíntái a bányászati és kohászati csarnok
ban a következő czím alatt voltak bemutatva és kiegészítve az aszfalt, föld
viasz és petróleum-mintákkal :

A m. korona országainak ásványszén, földviasz és petróleum-mintái.
A minták következő lelőhelyekről valók :
Kőszén. Tolna-Váralya, Tolnamegye R/8; Nagy-Mányok, Tolnamegye R/12; 

Ajka, Veszprémmegye R/15'><'’ ; Mehádia, Krassó-Szörénymegye R/20; Stájerlak, 
Krassó-Szörénymegye R/22‘?«'*; Szászvár, Baranyamegye R/33*«'; Domán, Krassó- 
Szörénymegye G/1633*; Anina, Krassó-Szörénymegye G/1634*«'; Szabolcs,
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Baranyamegye G/1636 ; Pécs, Baranyamegye G/1637*«*; Székül és Domán, 
Krassó-Szörénymegye R/16*«'; Pregrada, Krassó-Szörénymegye G/2817 ; Vasas, 
Baranyamegye G/1653*''*.

Barnaszén. Lupeny, Hunyadmegye G/l 644*"*; Pirszén (Lupeny), Hunyad- 
megye G/1653*"*; Diósgyőr, Borsodmegye R/40 ; Ljubescica, Varasdmegye R/30 ; 
Királd, Borsodmegye R/32*"* ; Ledincze, Szerémmegye G/1645; Posega, 
Posegamegye R/39 ; Csolnok, Esztergommegye G/1639 ; Salgó-Tarján, Nógrád- 
megye R/21, G/1618*«*; Disznós-Horváti, Borsodmegye R/9*»*; Fenyő-Koszto- 
lány, Barsmegye R/23; Ivanecz, Horvátország G/1649; Tokod, Esztergom
megye G/1623; Dorog, Esztergommegye G /l626*"* ; Punikre, Horvátország 
G/1630; Szápár, Veszprémmegye G/2820 ; Brebenyfalu, Szolnok-Dobokamcgye 
G/2708; Disznós-Horváti, Borsodmegye R/17 ; Vértes-Somlyó, Komárom- 
megye R/3 ; Herencsény, Nógrádmegye G/2699 ; Salgó-Tarján (Salgóbánya), 
Nógrádmegye R/5*"'; Lajta-Ujfalu, Sopronmegye R /2; Ó-Sopot, Krassó-Szö
rénymegye R/14; Dorog, Esztergommegye (régi bánya) G/1626; Vrdnik, 
Szerémmegye G/2706, R/29 ; Macsesd, Hunyadmegye G/1642; Nagy-Kovácsi, 
Pestmegye G/1627 ; Járdánháza, Borsodmegye R/13; Lupeny, Hunyadmegye 
R/4*"*; Nagy-Kürtös, Nógrádmegye R /4 ; Argyas, Kolozsmegye G/1640; 
Handlova, Nyitramegye G/1625; Bozovics, Krassó-Szörénymegye R/10; Ege
res, Kolozsmegye G/l 644 ; Krapina, Varasdmegye R/28; Vercserova, Krassó- 
Szörénymegye R/14; Golubovecz, Varasdmegye R/34.

Lignit. Somodi, Abauj-Tornamegye G /l651 ; Vaskoh, Biharmegye G/1648; 
Lajta-Ujfalu, Sopronmegye G /l622; Thalheim, Vasmegye G/2717; Hidas, 
Baranyamegye G/1628; Várpalota, Veszprémmegye G/1706; Becske, Nógrád
megye R/38; . Köpecz, Háromszékmegye R/19*"*; Alsó-Lendva, Zalamegye 
G/1692; Zala-Apáti, Zalamegye G/1673; Sedlaria, Belovármegye G/2748; 
Cserevicz, Szerémmegye R/27; Fiume-Modrus R/24; Szepsi-Szt-György, 
Háromszékmegye R/28; Ustya, Árvamegye G/2728.

Aszfaltföld. Felső-Derna, Szilágymegye G/1620 ; Moszlavina, Slavonország 
G/1671 ; Zsibó, Szilágymegye G/1620; Hagymádfalu, Biharmegye G /l652; 
Peklenicza, Muraköz G /l670.

Petroleum. Szacsal, Mármarosmegye G/2742 ; Szamos-Udvarhely, Szilágy
megye ; Zsibó, Szilágymegye; Soósmező, Háromszékmegye G/2714; Recsk, 
Borsodmegye G/2775.

A csillaggal jelölt szénminták ezredéves kiállításunkon külön képviselve 
voltak ; ezek alig 20°/o-át képezik a fentebb közölt térképen kitüntetett ásványszén
lelőhelyeknek, melyek közül valamivel több egy harmadánál, a földtani intézet 
ásványszéngyüjteményében bemutatva voltak. R/40, G /l653 stb. számok a 
földtani intézet gyakorlati gyűjteményeinek leltári számait jelzik.

Megjegyezzük végre, hogy ezen szénlelőhelyek geológiai leírása a hő- 
egységi vizsgálatokkal és a kérdőívekből nyert adatokkal kibővítve, a m. kir. 
földtani intézet részéről külön munkában annak idején közzé fognak tétetni.

A kőszénbányászatnak a millennáris és az 1885-iki országos kiállításban 
való részvételét illetőleg azt látjuk, hogy több bányabirtokos hiányzott, a ki 
1885-ben képviselve volt, u. m. :
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Az Esterházy Miklós herczeg javainak zárgondnokságához tartozó lajta- 
ujfalusi szénbánya, a Zwirzina-féle kőszénbányatársulat, Esterházy Miklós 
gróf tatai uradalmának széntelepei a komárommegyei Zsemle község hatá
rában ; Binet Jakab borsodmegyei szénbányája; Szányi Gyuláné szül. Liptay 
Emma borsodmegyei szénbányája Czenker község határában; Riegel Antal 
nagymányoki kőszénbányászata Tolnamegyében; Ringeisen József szén- 
bányászata Sviniczán, Bojkó Mátyás borszéki barnaszénbányászata Csik-

megyében; Zell és Arzt »Concordia« szénbányája Újvár-Törcsvár vidékén 
Brassómegyében ; a lovacsi barnaszénbányamű Kostajnica mellett; a prescse- 
nicai szénbányamű Zágráb mellett és a Pongrátz-féle bányavállalat ugyanott, 
a Radoboji kén- és szénbányatársulat; a stajer-horvát barnaszénbányatársulat 
Varasdmegyében; az ujgradiskai szénbányaművek Szlavóniában és végre a 
Mostár és Jablongrádi szénterületek Boszniában.
M a t l b k o v i t s  : Magyarország az e z r e d i k  é v b e n .  VII. 5



6 6

Ellenben pótolta némileg ezen hiányt millennáris kiállításunkban Sárkány 
Kornél Disznós-Horvátiban és a Magyar általános kőszénbánya részvény
társulat Budapesten, mely csak 1891-ben keletkezett.

A statisztikai adatokra áttérve, melyek kőszénbányászatunk fejlődését 
kitüntetni hivatvák, az előbbi oldalon látható termelési diagram azt mutatja, hogy 
ásványszéntermelésünk, mely 1885-ben 9,558.787 métermázsát tett ki kőszén
ben "és 15.867.663 métermázsát barnaszénben, összesen tehát 25,426.450 
métermázsa volt, ‘ 1895-ben összesen (10,455.225 métermázsa kőszén és 
35,645.531 métermázsa barnaszén) 46,100.816 métermázsára emelkedett.

A milyen nagyok ezen számok, még sem felelnek meg az ország szén
szükségletének, meg a természetadta viszonyoknak, a mennyiben 1895-ben 
még mindig 8’5 millió forint volt a szénbehozatal értéke.

Kőszénbányáink miveléáét illetőleg azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb 
szénbányavállalatok úgy műszaki, mint kulturális tekintetben, valamint mun
kásaik anyagi jólétére törekvő intézményeiben teljesen a kor színvonalán 
állanak és kedvező tényképen konstatálható, hogy az ásványszéntermelés 
1885 óta 80°/o-ra felszállt.

És daczára a széntermelés oly nagymérvű emelésének, ez ideig nem 
sikerült a szénbehozatalt hazánk területéről kiszorítani és mind a mellett, 
hogy számos helyen a szén konstatálva van, mégis különös jelenség az; 
hogy ezen szénterületek parlagon hevernek.

Ez részben abban leli magyarázatát, hogy az ásványszén nem tartozik a 
rezervált ásványok közé, hanem a földbirtokhoz lévén kötve, az erre való 
kutatás lényeges megszorítást szenved, a mennyiben kutatás a földbirtokos 
beleegyezése nélkül egyátalán ki van zárva.

A vállalkozói kedvre ez a körülmény bénító hatással van és újból 
mutatja, mennyire égető szükség az új bányatörvénynek végre megteremtése, 
melyben azonban a kőszénbányászatnak fejlődése érdekében kívánatos, hogy 
az ásványszén a rezervált ásványok sorába felvétessék.

De egy új bányatörvény egymagában alig fogná lényegesen előmozdítani 
a kőszénbányászat felvirágzása ügyét, hiányzik az érdeklődés bányászati 
vállalatok iránt, mert eltekintve egyes pénzerős társulatoktól, nálunk a tőke 
nagyobb összegnek kutatási czélokra való fordításától irtózik. Itt az államra 
vár háladatos feladat, a mennyiben a geológiának gyakorlati alkalmazása által 
nemcsak a szénnek, de egyéb ásványoknak felkutatása által bő alkalom nyíl
nék, új bányaterületek megnyitásával hazánk anyagi jólétének előmozdítására.

Utalhatunk e tekintetben Ausztriára, hol az e század elején felállított kutató 
bizottságok a bányaipar, különösen a kőszénbányászat lendületes fejlődésére 
üdvös befolyást gyakoroltak.

E kutató bizottságok működése akkoron Magyarországra is kiterjedvén, 
a pécsi és krassó-szörénymegyei, jelenleg virágzó bányák megnyitása is azok
nak köszönhető.

Megjegyzem még, hogy annak idején Magyarország földtani felvétele 
körül a cs. kir. birodalmi földtani intézetnek Bécsben, valamint az ottani 
egykori bányászati múzeumnak is bokros érdemei vannak.
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Nálunk a földtan gyakorlati téren való alkalmazásának kiváló fontos
ságát az irányadó körök felismerték és a m. kir. földtani intézetnél 1883-ban 
egy, a bányászat szükségleteit szolgáló, 1893. óta az agronomiai felvételekre 
és a vizügyek (u. m. védőterületek, artézi kutak, fúrások stb.), valamint a 
vasúti munkálatok geológiai kérdéseinek megoldására rendszeresittetett egy-egy 
geológiai állás, melyek fokozatos kibővítésével mintegy közeledünk a földtan 
életbevágó fontosságának elismerése, azaz az amerikai irány felé.

E téren felülmúlja a nagy amerikai Unió a többi államokat, a mennyiben 
a geológia kellő jelentőségét régen elismerte és földtani felvételi intézményeinek 
nagyszabású, sokoldalú, minden irányt és igényt kielégítő szervezete máris a 
legszebb gyümölcsöket hozza.

A nagyszerű tudományos munkálkodás mellett nincs ott országút, vasút, 
■csatornaépítés, vizszabályozás, áradás elleni védekezés, nem nyittatik kőfejtés 
vagy bányaterület, melynek kezdeményezésénél az arra hivatott geológus 
véleménye meg nem hallgattatnék.

Magyarországon már számottevő azon nemzetgazdasági tőke, mely a 
földtani kutatások eredményeinek ignorálása következtében a fent elősorolt 
munkanemeknél veszendőbe ment.

Ez okból, de különösen a bányászatnak lendületes fejlődése érdekében 
■czélszerii lenne a pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályával kapcsolatban 
egy, a kezdetben felemlített kutatási bizottsághoz hasonló intézménynek újból 
felállítása, mely a m. kir. földtani intézet útmutatása alapján az ország 
arra alkalmas területén feltárási munkálatokat és mélységfúrásokat is végezni 
hivatva volna.

E tekintetben Németország áll előttünk követendő példaképen, mely 
bányászatának felvirágozását nemcsak az összes bányászat fölötti czélszerü 
állami őrködésnek köszöni, hanem annak is, hogy újabban a bányakutatásnak 
egyik ágazata, tudniillik a mélyfúrás, az állam részéről különösen fejlesz- 

■ tetett, a mi az érdekelt vidék anyagi jólétének emeléséhez gyakran lényegesen 
hozzájárult, sőt sok helyen életképes bányaipart is teremtett.

Eszaknémetország lapályos vidékein, a hol aránylag kevés a mély völgy, 
az állami bányák gondnoksága az ásványkincsek fölfedezését már több év 
■óta itt-ott mélyfúrásokkal kísérletté meg. E fúrásokkal néha nagy mélységre 
hatolt le.

Már az 1846-ik évben a »Neusalzwerk« nevű só telepen 696'5 méterre 
fúrtak le.

A német nagy kőszén- és kősókincsek (nevezetesen a kálisók) felfede
zését kizárólag mélyfúrásoknak köszönhetni. Az elért fényes eredmények 
után 1865. óta a föld belsejének kikutatására a német állami költségvetésben 
évente egy bizonyos összeg van felvéve és a Schönebek nevű sótelepen mély

fúrásokra egy központi állomás szerveztetett.
A mélyfúrásoknak kiváló előhaladását újabban ezen állomásnak köszön

hetni, mely munkálatait a legnagyobb mélységben páratlan sebességgel és 
.■biztonsággal végzi.

5*
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Mellékesen megemlítem, hogy a legmélyebb fúrt lyukak Berlintől délre, 
Sperenberg környékén mélyittettek, a melyeknek egyike 1871 -ik évben 
1276'6 métert ért el (városligeti artézi kutunk 970 méter mély), Liethnél 
Altonától északra Holsteinban 1338 méter mélyre fúrtak és Weserburg mellett 
Stassfurttól északra az 1882-ik évben 194 nap alatt 1293‘4 méterre hatoltak 
le ; Weserburgtól keletre pedig Schladebach mellett egy fúrt lyuk 1748'4 méternyi 
mélységet ért el 1886-ban.

Az említett kutatási intézmény egy ilyen fúrási állomással kiegészítve, # 
hivatva lenne a nyert vájmányok elemzése alapján gyakorlati előkészítési 
kísérletek által kideríteni azt, hogy egy bizonyos bányaterületnek kitartó és a 
költségeket fedező kiaknázása lehetséges-e.

Az új intézmény tanulmányozná továbbá, hogy vájjon az ilyen bánya, 
mint mintamű, az állam vagy magánosok által kezeltessék, vagy pedig közös 
mívelés alá volna bocsátandó.

Magyarország ásványkincseinek kifürkészésénél, nevezetesen a petróleum
nak és kőszénnek, nagy és üdvös szolgálatokat tehetne egy ilyen kutató 
fúrásokra jól felszerelt állomás, mely egyes esetekben az egészséges ivóvízzel 
való ellátás ügyét is szolgálni hivatva lehetne.

Ilyen kutatási intézménynek életbeléptetése bizonyára számos, nálunk 
jelenleg parlagon heverő bányát nyitna meg, és sok más még szűz területen 
a bányáipar, különösen a kőszén- és petroleumipar megnyitásával és meg
honosításával munkásosztályunknak új meg új kereseti forrást teremtene, mely 
nemzetgazdasági fejlődésünkre csak üdvös hatással volna.
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Fémbányászat*
Irta : SzAt h m á r y  Bé l a  miniszteri tanácsos.

Hazánk közgazdasági életében előkelő helyet foglal el a fémbányászat ősi 
időktől kezdve mostanig.

Az aranybányászat kiválóan hazánknak a királyhágóntúli részeiben 
összpontosul, mig a többi fémeknek, nevezetesen az ezüst, ólom, réz, antimón 
stb. bányászata a Magyarországot övedző éjszaknyugoti, éjszaki és éjszak
keleti hegységekben van telepítve.

Keletkezésére nézve legrégibbnek az aranybányászat látszik. Hogy már 
a római hódítást megelőzőleg is lehetett főleg az erdélyi részek területén 
aranytermelés, ezt némely történész Herodotnak egy leírásából következteti, 
ki midőn Dárius Histaspes persa királynak Kr. e. 513-ban a Scytha birodalom 
ellen — melynek Erdély kiegészítő része volt — indított hadjáratát leírja, 
Scythia és lakosai ismertetésénél azt állítja, hogy a Maris partján az Agothyrzek 
laknak, egy »aranyat kedvelő nép«. De hogy már a római foglalást megelőzőleg 
is létezett itt aranybányászat, az más körülményekből is következtethető; mert 
bármily olcsó és nagymérvű munkaerő állott is a rabszolgák és hadifoglyokban 
a hódítók rendelkezésére, mindazáltal tekintetbe véve a repesztőanyagok akkori 
teljes hiányát, alig hihető, hogy a nem több, mint másfél századig tartott 
uralmuk alatt egyedül ékkel és csákánynyal képesek lettek volna oly roppant 
mérvű hegyrombolást véghezvinni, a minőt ez a vidék az ó-korból felmutat. 
A római uralom korszakákan folytatott nagymérvű aranybányászatról az arany- 
tartalmú érczhegység tájain ma is feltalálható számos római emlék és bányász- 
vonatkozású lelet tanúskodik. A Kr. u. III. században megindult népvándorlás, 
melynek árja Róma Erdély feletti uralmának véget vetett, megsemmisíteni 
látszott az itt megteremtett kulturális életet, a nemesfém-bányászat is való
színűleg csak kisebb mérvben tartotta fenn magát a hegyekben visszaszorult 
néptöredékeknél.

Az aranyon kívül leginkább a réz lehetett a legrégibb időkben a bányász
kodás tárgya, nevezetesen Beszterczebánya környékén a Kr. u. VIII-ik századba 
helyezik a bányamívelés kezdetét.
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A vezérek korában sem szünetelt végképen a bányamívelés. Ezt bizonyítja 
ama tudósítás, hogy magyarok és morvák, mint szövetségesek 953-ban Cseh
országban, Zdier és Csaszlau vidékét elfoglalták és ott tiz évig bányákat 
míveltek. A XI. századból van tudósítás réz-, ólomkereskedésről és a XIII. 
századból már vannak okmányok, melyek bányavárosok létezéséről tanús
kodnak. A mongol-tatár járás alkalmával megbénult a bányamívelés, később 
azonban, főleg a vegyes házakból származó királyok és első sorban az Anjouk 
buzgólkodtak a bányaipar fejlesztése körül. Számos bányaváros ennek a kor
szaknak köszöni szabadalmait, gazdasági és közjogi megizmosodását. A XV. 
század végétől a XVI. század másik feléig főleg a vállalkozó Thurzók és 
Fuggerek emelik fényre a réz- és ezüstbányászatot Beszterczebánya környékén. 
Különösen lendített a bányamívelésen az 1523-ik évi 39-ik törvényczikk, mely- 
lyel a bányaszabadság elve törvénybe iktatást nyert.

Ez a fontos elv lényegében zsinórmértékül szolgált ugyan már régóta 
királyaink minden intézkedéseinél, melyeket a bányák birtoklására nézve tettek, 
és a bányavárosok szabadalmai is ezen az elven alapulnak, de csak akkor 
mondatott ki határozottan a törvényben, hogy a Felség mindenkinek szabad
ságot adjon érczek felkeresésére és bányák nyitására, hogy a külföldről is 
hozasson be a bányászathoz értőket és mind a régieket, mind az új bánya- 
mívelőket védje meg szabadalmaik élvezetében. Addig a bányafőuri jog fenn
állott ugyan, de csak az a jellege volt, a mi a hűbéri adományozásnak, azaz 
a fejedelem tetszése szerint adhatta és vonhatta el ismét a bán}rát ép úgy, 
mint a földbirtokot. Az említett törvénynek rendelkezése folytán »Majestas 
regia committat fodinas minerarum auri et argenti ac cupri et aliorum 
metallorum libere omnibus colere« a bányaadományok elvesztvén hűbér ter
mészetüket, inkább oly engedélyek alakjában tűnnek fel, melyek a fejedelem, 
illetve az állam nevében adattak azoknak, kik a törvényes feltételek meg
határozásával bányát mívelni akartak.

A jogélet rendezését egyébiránt sokáig az egyes bányavidékeken a helyi 
szükséglethez és a bányászat különleges viszonyaihoz képest kifejlett particu- 
láris bánya statútumok eszközölték, minők voltak az alsó-magyarországi, 
a felső-magyarországi bányavárosok, az erdélyi bányaközségek statútumai. 
A XVI. század második felében nyert szilárdabb alapot a jogrend, a midőn 
a Miksa-féle bányarendtartás 1573-ban a szorosan vett magyarországi bányá
szatra nézve irányadóul jelentetett ki, mely azután majdnem háromszáz éven át 
1854-ig a bányászat jogi alapjául szolgált. Akkor lépett életbe az osztrák 
átalános bányatörvény, mely az ideiglenes törvénykezési szabályokban foglalt 
módosításokkal mostanáig áll érvényben.

Az erdélyi részekben I. Lipót 1702-ben léptette életbe a Miksa-féle 
bányarendtartást, de csak ideiglenesen, mig az 1707-iki országgyűlés annak 
teljes érvényt adott, azonban némely különleges statutum fentartása mellett. 
A múlt századtól kezdve szakadatlan lánczolatban követik egymást a kormán}’ 
buzgó gondoskodásairól tanúskodó rendeletek és intézkedések, melyek részint 
közvetetlenül a bányászatra, annak technikai és jogi viszonyai szabályozására, 
részint a kohászatra és fémbeváltásra, valamint a bányászat és erdészet közötti
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kölcsönös viszony minél czélszerübb rendezésére vonatkoztak. A kincstár 
időnként különféle módon támogatta a megszorult vállalatokat, altárókat 
nyitott egész bányavidékek segítségére és a felhagyandó volt bányákat saját 
üzemébe vette át. A bányatermékek értékesithetése czéljából kincstári kohókat 
és fémbeváltó hivatalokat létesített, a bányaadózásokat szabályozta és az 
adminisztrácziót szervezte. A szakoktatásra szintén a múlt században kezdtek 
különös gondot fordítani és a Mária Terézia által alapított bányászati akadémia 
Selmeczbányán az újabb időkig, tudniillik mig ott a változott viszonyoknak 
megfelelően a német előadási nyelv helyébe a magyar lépett, mint nemzetközi 
elsőrendű intézet világhírnek örvendett és a két hemiszféra számára nevelte 
a szakférfiakat.

A legrégibb időben igen lassan haladhatott előre a bányász munkája. 
A kőzet kivájására egyedüli eszköze volt a véső és kalapács, a hol pedig 
igen szilárd volt a kőzet, ott tűzzel és eczetpermetezéssel mállitották a kőzetet. 
Kezdetleges eszközök állottak rendelkezésre a szállítás, vizemelés és szellőz
tetésnél, ezért évszázadok kellettek hosszabb tárók kivájására. Őseink tehát 
minden meddő munkát kerültek és a telérek kibúvásán kezdve, munkájukkal 
folyton lefelé hatoltak az érez után, s miután a bányában fakadó vizek 
kiemelésére a szokásos veder és kötél elégtelen volt, csakhamar ott maradt 
elfúlva sok reményteljes bánya. A későbbi középkorban, bár még ezeket 
a kőrepesztési módokat használták, már némi tökéletesbités mutatkozik a szál
lítás, vizemelés és szellőztetés körül. A tárókban kezdik az érczeket kis 
fakerekű kocsikra rakni és fasíneken vagy deszkapallón kitolni; a bányavizek 
kiemelésére kupás emelőket és szivattyúkat használnak, a légvezető aknákat 
szellőzőkkel látják el és a vájatokba fúvókkal hajtják be a friss levegőt; 
a gépezeteket emberi és állati erőn kívül viz- és szélerővel hajtják.

Nevezetes momentumot képezett a kompasznak alkalmazása a bánya
méréseknél, melyet először Flavio Gaja használt Amalfiban 1300-ban. •

A természet erőivel való folytonos küzdelem találmányokra vezette 
a bányászt, ezért majd minden nevezetesebb gép a bányászatnál nyert első 
alkalmazást. Körmöczbányán már 1331-ben történik említés gépmesterről: 
»Leopoldus magister machinarum domini regis Hungáriáé«. A Selmeczbányának 
levéltárában őrzött XIV. századbeli okmányokon gyakran említenek vizemelés 
iránti rendelkezéseket és érezzúzókat.

Bélabányán a XIV. században volt egy rota artificalis, vizemelésre szol
gáló kerékmü. A vízzel való érczelőkészités 1507-ben kezdődött; az 1550-ik 
év nevezetes arról, hogy abban jelent meg Agricola Georgiustól a »de re 
metallica« czímü könyv, az első mű, mely a bányászatot és kohászatot tudo
mányos alapon tárgyalta. A magyar bányákban a XVI. századtól kezdve 
használták a vízszivattyúkat, Újbányán már 1535-ben volt egy ilyen felállítva.

Nevezetes változás állott be a XVII-ik században a bányamívelés tech
nikájában, a mikor ugyanis a kőzet repesztésére a puskaport kezdték hasz
nálni, Freibergben először 1613-ban és utána Selmeczen 1627-ben.

Ismét óriási lépést tett előre a bányatechnika a gőzgépnek Thomas-savary 
által 1698-ban való első gyakorlati alkalmazása és James Watt által 1763-ban
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való tökéletesbitése következtében. Cornwallis után és a kontinensen legelőször 
Magyarországon használták a gőzgépet a bányászati üzemnél. Potter Ignácz 
angol gépész állított fel egyet Újbányán 1722-ben; azután 1833-ban Selmecz- 
bányán és később Hell József selmeczi főgépmester szerkesztett és állított fel 
ilyen u. n. tűzgépet. Ezt megelőzőleg ugyancsak Hell találta fel és alkalmazta 
a vizoszlopgépet 1749-ben és a szellőztető gépet 1753-ban. A jelen században 
a ló-járgány mellett vizikerekek, vizoszlop és gőzgépek már átalános hasz
nálatban vannak a kohászatnál, érczelőkészitésnél és a bányamivelésnél, az 
utóbbinál föld alatt is beépítve, mint Nagy-Bányán a kereszthegyi bányamű
nél, a hol 1845-ben épült a Lobkowitz altáróban az altáró szájától 1600 méter 
távolságban egy 30 lóerejü gőzgép, a kazánnal együtt, melynek füstje egy 
régi aknán vonul ki.

A technika jelen állása mellett most már egymást érik a találmányok 
és tökéletesbitések a bányafejtés, érczelőkészités és a fémek kinyerése körül. 
Újabban pedig a villamosság, mely a bányászat minden ágában már is alkal
mazást nyert, fog nagymérvű tökéletesbitésekre vezetni.

Tartózkodás nélkül kimondhatjuk, hogy a magyar fémbányászat átalá- 
ban a bányászati technika modern színvonalán áll, de ez csak a nagyobb 
vállalatokról mondható. Sajnos, hogy a történelmi fejlődés némely bányavidé
ken a nagyobb vállalatok keletkezésének útját állja. Ilyen különösen az arany- 
ércz-hegységnek egyrésze, Verespatak tája, a hol még mindég számos apró 
vállalat akar a természet adományaiban osztozkodni. Itt nem észlelhető hala
dás, a bányaüzem régi, sőt ősrégi egyszerűségében folyik, mert szétforgácsolt 
értelmi és pénzbeli erővel újítani és tökéletesíteni nem lehet. Miután az arany
hoz viszonyítva, valamennyi fémnek az ára mélyen leszállóit az előbbi évek 
és századokhoz képest, az életviszonyok pedig lényegesen megváltoztak, a 
munkálkodók igényei emelkedtek, és a termelés minden tényezője megdrágult, 
kétségtelen, hogy a fémbányászat az egész vonalon erős küzdelmet kell 
hogy vívjon és csak is a technika vívmányainak minden irányban való fel- 
használásával birja fennállását biztosítani. Épen ezért, tekintve, hogy nálunk 
a legtöbb bányaüzem aránylag szegény érez előjövetelekre van telepítve, nem 
szenved kétséget, hogy a létező fémbányaszatunk egészben és nagyban a kor 
színvonalán áll. Azonban sajnos sok bányahely, mely a középkorban és még 
később virágzó bányaipart űzött, nem birt a küzdelemben megállani, és áldo
zatul esett a kedvezőtlenre változott viszonyoknak. így a többi között az úgy
nevezett alsómagyarországi bányakerületben megszorítást szenvedett a hajdan 
nagymérvü körmöczbányai bányászat, az urvölgyi bányászat, mely a XVI-ik 
században 50 év alatt 1,200.000 bécsi mázsa rezet és 450.000 márka ezüstöt 
adott, megszűnt és ott még csak kutatási munkálatok történnek. Bakabánya, 
Ejbánya, Libetbánya, Bócza, Faraba, Faszena fémbányászata végképen elenyé
szett. Hasonlóképen nem bírtak a világversenyben helyt állani Szepes és 
Gömör vármegyének számos rézbánya-vállalatai, Nagybánya környékén pedig 
Turcz, Visk, Láposbánya, Illoba, úgyszintén Délmagyarországon több helyen 
már csak kisszerű tengődés létezik, vagy végképen megszűnt a bányaművelés.

*  *  *
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Hazánk ércztelepeiben, a bányászati jövesztés tárgyát képező fémek 
kisebb-nagyobb mértékben együtt szoktak előfordulni. A mennyiben azonban 
hol az egyik, hol a másik fém bir kiválóbb jelentőséggel, az illető bányánál 
czélszerünek véljük a kiállításban részt vett fémbánya-vállalatokat a következő 
csoportozásban bemutatni1!; úgymint aranybányák, ezüst-, ólom-, rézbányák és 
egyéb fémbányák.

Aranybányák.

A kincstári és társulati orlai szentkereszt altáró Verespatakon Alsó- 
Fehér vármegyében.

Ez az altáró, melynek czélja volt az összes verespataki aranybányák 
mély vizeit lecsapolni, még a múlt században kezdetett meg a kincstár által 
és czéljának elérése után magánkezekbe bocsáttatott ; miután azonban igy 
majdnem elpusztult, 1845-ben újra a kincstár vette át. Főczélja most is a bánya
vizek levezetése, a mellett azonban ez a kincstári és magántársulati vállalat 
az altáró által feltárt ereket fejti le.

Az 1895 évi állapot szerint van a bányaműnél 113 gömb és köbhatár, 
13 kezelési, 15 üzemi épület, 46.36 kataszteri hold földbirtok. A szállításra 
szolgál 8450 méter földalatti és 3750 méter földszint vaspálya, egy 600 méter 
hosszú kettős vágányu sikló, egy gőzgép 16 lóerőre, egy lójárgány. Az ércz- 
előkészitésnél közreműködik kilencz vizikerék, két turbina 97 lóerőre, 135 zuzó- 
nyíl, 114 foncsoritó malom, 33 különféle töményitő szér. Az évi feldolgozás 
77,800 q zúzó és közép érez. Évi termelés 64 kilogram arany, 28 kilogram ezüst, 
érték 105,000 forint. Alkalmazva van 6 altiszt, 270 férfi, 26 nő és 72 gyermek
munkás. A betegsegélyző és nyugbérező társpénztár vagyona 177,897 forint.

A kiállításban részt vett tellérkőzetekkel, termés-aranyércz darabokkal, 
foncsor-arany és színporral, egy foncsoritó kád, római bányamécs és térképekkel.

A nagyági kincstári és magántársulati bányamű Huny ad vármegyében.
Nevezetes az aranynak tellur kíséretében való előjövetele miatt. A bányamű 

a múlt század közepén keletkezett. Adományozott terület 960.122 méter, van
14.000 méter földalatti, 2000 méter földszinti vasútja, egy gőz-szállitógépe. Ter
melés 101 kilogram arany, 151 kilogram ezüst, érték 188.755 forint, munkások 
száma 368. A társpénztár bevétele 12.979 forint, kiadása 11.895 forint. A tár
sulat egy bányaiskolát altisztek képzésére, és élelmi raktárt tart fenn.

Kiállított a kincstári bányák csoportjában és külön még Hunyad vár
megye gyűjteményes kiállításában: tellérkőzeteket, arany tartalmú sylvanit, 
nagyágit, perzit érezdarabokat és térképeket.

Muszári aranybánya-társulat Bvádon.
A bányák Rudán és Felső-Lunkojon vannak, az érczelőkészitő-mű Brádon 

Hunyadmegyében. Adományozott terület 1,474.772 m2, 7993 m. földalatti, 
695 m. földszinti vaspálya, 3060 m. kötélpálya, 1 álló gőzgép, 1 benzin- 
lokomotiv, 5 Pelzer, 2 Victoria szellőztető. Az érczelőkészitésnél: 78 nyílvas, 
50 foncsor-malom, 28 szér, kőtörő és golyós malmok.
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Termelés 274.000 métermázsa érez; ebből 636 kilogram nyers arany, 
7283 métermázsa színpor, értéke 776.310 forint.

Munkás 313. Társpénztár a rudai 12 apostol bányatársulatéval közös, 
vagyon 89.875 forint, munkás lakházak, fogyasztási egylet.

Kiállított: termés-aranyat, érczpéldányokat, telérkőzetet, az érczelőkészitő 
telep és kötélpálya fényképeit, az évi termelést ábrázoló koczkát.

Első erdélyi aranybánya-részvénytársaság.
A bányák Boicza, Füzesd, Krecsunesd községekben vannak Hunyad 

vármegyében.
Adományozott terület 1,525.785 m2, földalatti vasút 15.300 m., földszinti 

1000 m. hosszú. 1 áró- és aknaszállitási üzem villamos-erőátvitellel. Kaliforniai
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zúzó 53 zúzónyillal, 18 frue Waning szér, 3 golyós malom, 2 álló gőzgép 
20C lóerőre, 1 lokomobil 12 lóerőre, 4 primär dinamó 50.000 Watt, 1 turbina 
70 lóerőre.

Termelés 275 kg. nyersarany, értéke 481.396 frt, munkás 604 férfi, 102 
gyermek. Társpénztári vagyon 20,207 frt, munkás lakházak, fogyasztási egylet.

Kiállított: termésaranyat, telér- és mellékkőzetet, zúzóterményeket, a 
boiczai bánya mintáját, fényképet a telepekről.

Rudai 12 apostol bányatársulat.
A bányák Rudán, Kristyoron és Cserecsel községekben vannak Hunyad- 

megyében.
Adományozott terület 5.864,227 m2, 20.800 m. földalattti, 6.600 m. föld

szinti vaspálya, 1 álló gőzgép 75 lóerőre, vizoszlopszállitógép 25 lóerőre,
2 lójárgány, vizemelő turbina 5 lóerő, 2 hajtó turbina 80 lóerőre, 194 forgó- 
nyil. Termelés 550 kg. nyersarany, értéke 630,360 forint, munkás 886 férfi, 
128 gyermek. Társpénztári vagyon 89.845 forint. Gyári iskola Gurabárzán, 
fogyasztási egylet, munkáslakóbázak.

Kiállított tárgyak: termésarany, telér- és mellékkőzetek, régi vizemelő 
kerék, telérkőzetdarab, melyben a rómaiak idejéből H. E. P. betűk bevésvék, 
térképek és fényképek a terjedelmes telepről.

Fűzesd-Trestiai aranybánya. Landau ./. Berlinben.
A bányák Füzesd, Barbura, Magúra, Toplicza ésTrestia községekben vannak 

Huny ad vármegyében. Adományozott terület 3.648,513 m2, 3.600 m. szállító 
vaspálya, 2 gőzgép 65 lóerőre, 2 ventillátor, 24 pár foncsoritó. Termelés 
29 kgr. szinarany, 25 kgr. zuzóarany, 1,600 q szinpor, értéke 76.422 forint. 
Munkás 260. Társpénztár 5790 frt. Kiállított érczdarabokat, telér és mellék
kőzeteket, fényképeket.

Kajanelli érczbányatársaság. Berliner Handelsgesellschaft.
A bányák Felső-Kajanelben Hunyad vármegyében vannak. Adományozott 

terület 803.750 m2, 1777 m. földalatti, 417 m. földszinti vasút, 2 gőzgép 
24 lóerőre, egy lokomobil 12 lóerőre, zúzó 4 szérrel. Termelés 48 kgr. arany 
értéke 55,069 forint.

Munkás 119. Társpénztár 5.325 forint. Kiállított termésaranyat, ásvá
nyokat, átnézeti és fejtési térképeket.

Kisalmás, Porkurai aranybányatársaság.
A bánya létezik Porkura mellett Monaco-telepen, Hunyad vármegyében. 

Adományozott terület 1,019.718 m2, 1770 m. földalatti, 770 m. földszinti 
vasút, 2 gőzgép 46 lóerőre, 1 lokomobil, zúzok és kőtörő malmok. Termelés
3 kgr. szinarany, 34 q. dúsércz, értéke 11.890 forint. Munkás 40, munkás
telep, élelmitár.

Kiállított: telérkőzeteket, termésaranyércz-példányokat, ezüst-ólom érczeket.
Arany-ezüstbánya Valea-Doszoluj (Bölcs) Alsó-Fehérmegyében. Felső

magyarországi bánya- és kohómű-részvénytársaság Budapesten.
Adományozott terület 289,170 m2, 550 méter szállitópálya. Termelés 

(1895. október hótól kezdve) 5 kgr. arany, értéke 5.673 forint. Munkás 220. 
Kiállított telér- és mellékkőzeteket.
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A felsorolt kiállítók első helyen állanak az aranyat termelő vállalatok 
között. Van kivülök még az erdélyi részekben, jelesül Alsó-Fehér vármegyében 
Verespatakon és környékén, Búcsúmban, Zalatna környékén és Hunyad vármegye 
több községeiben mindössze 121 kisebb aranybányamű, de ezek egyenként csak 
kisebb üzemet folytatnak, együttvéve azonban szintén tekintélyes, mintegy 
600 kgr. aranyat termelnek évenként.

A felsoroltak, a nagyági és verespatak-orlai bányaművek kivételével, most 
jórészt mint új vállalatok jelentkeztek, mert mai nagyszabású és magas szín
vonalon álló berendezésük az utóbbi 10 év alatt jött létre, még pedig nagyob- 
bára külföldi, különösen németországi tőkével.

Nem jelentéktelen az aranytermelés a selmeczi és nagybányai kerüle- 
letekben is, de mivel ott az ezüst, ólom a túlnyomó, ezeket alább fogjuk 
ismertetni.

Ezüst-, ólom-, rézbányászat.

Az ebbe a csoportba sorolható bányák legtöbbjénél ezüstön kívül arany, 
ólom, több-kevesebb réz és antimon képezi a termelés tárgyát.

A kiállítók között előkelő helyet foglal el a selmeczi m. kir. bánya
igazgatóság a kerületéhez tartozó fémbánya- és kohóművek gyűjteményes ki
állításával. A kohászat kiállítása alább külön fog tárgyaltatni, e helyen csupán a 
bányaműveket fogjuk egyenként ismertetni.

A felső-biebertárói m. kir. bányamű.
A bányák Selmeczbányán, Bélabányán, Szélaknán Hontmegyében és 

Vihnye, Hodrusbányán Barsmegyében vannak telepítve.
Hazánk fémbányái között kétségkívül ez foglalja el az első helyet és 

úgy régi eredetére, mint terjedelme és technikai berendezésére nézve méltán 
sorolható Európa elsőrendű bányavállalatai közé.

Az ezen bányászathoz tartozó műtelepek a selmeczábnyai, stefultói, 
szélaknai, hodrusi, vihnyei és bélabányai völgyekben feküsznek. A kezelés a 
szélaknai m. kir. bányahivatalban összpontosul. Ez alá tartoznak a telep
vezetőségek, Ferencz-József-akna, Pacher-táró, Zsigmond-akna, Isten-áldás- 
táró, Miksa-akna, Károly-akna, Mindszent-táró, Új-Antal-táró, Ó-Antal-táró, 
György-táró

Továbbá alája tartozik a kerületi gépész-építészeti hivatal, a kerületi 
bányamérnöki hivatal és a zúzómű-felügyelőség. Az üzem arany, ezüst, ólom 
és rézteléreken folyik, melyek zöldkőtrachitban feküsznek, melyek közül 
némelyek majdnem miriaméter hosszúságban ismeretesek.

A nevezetesebbek: a Grünertelér, Istvántelér, Jánostelér, Kórháztelér. 
Wolftelér, Biebertelér, Teréztelér, Mindszenttelér, Antaltelér, Colloradotelér, 
Erzsébettelér, Hofertelér; ezeken kívül van számos kisebb érczes ér. A mívelés 
aknákból és tárókból történik. A legmagasabb mívelés 900, a legmélyebb 105 
méterre fekszik a tenger színe felett.
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A bányahatóságilag adományozott bányatelkek térfogata 23,367.176 m2. 
Rendelkezésre áll 111 kezelési és 213 üzemi épület, a földbirtok 512‘06 kát. 
hold. Kertek, tavak, utak, vízvezetékek bányaüzemi terek számára. A vizfogó 
és vizvezető árkok hossza 129 kilométer, föld alatt van 48.266 m., földszinen 
7874 m. hosszú bányavasut és 215 m. sikló. A szellőztetésre szolgál 5 gőz
gép 95 lóerőre, a szállításnál 5 gőzerejü, 3 vizerejü és 3 állati erőre beren
dezett szállítógép 168 lóerőre. A vizemelést 3 gőzgép eszközli 116 lóerőre.

A főaknák száma 23, közel 7000 m. összes mélységgel. A legmélyebb 
az Amália-akna, 540 méter.

A bányavizek levezetésére és a bányaműhelyeknek üde levegővel való 
ellátására szolgáló jelentékenyebb altárók közül felemlithetők: a Bieber-altáró, 
mely a XIV. században kezdetett, 575 méter a tenger színe felett és most 
5600 m. hosszú. A Szentháromság-altáró kezdetett 1549-ben, 528 m. a 
tenger színe felett, 9000 m. hosszú; a Ferencz császár altáró, régebben Han
del Hodritsch altáró375 m. a tenger színe felett, kezdetett 1494-ben, mostani 
hossza 30.000 m.és a legújabb a II. József altáró, 1782-ben kezdetett, 210 m. 
a tenger színe felett, oldalszárnyaival 22.000 m. hosszú.

A teléreken kivágott nyílásnak összes hossza meghaladja a 367 kilométert, 
melyből azonban jelenleg csak mintegy 140 kilométer van járható állapotban tartva.

Az érczek előkészítésére szolgáló telepeknél van 92 vizierőre berende
zett 495 lóerejü gép és 4 gőzgép 200 lóerőre. A 27 zúzótelepen teljesiti az 
aprítást 4 pofatörő, 9 zúzchengerpár, 1175 zúzónyil, a töményitésre szolgál 
20 zöcskölő, 307 lökő szér és 49 másféle szér. Ide tartozik még egy gőz- 
fürész, egy fürészmalom, kovácsműhely és drótkötélgyár. Utóbb volt a bánya
termelés 316.132 q. zúzóércz, 102.398 q. középércz, 23.878 q. szemelt érez, 
211 kg. arany, 5564 kg. ezüst, 8906 q. ólom, 217 q. réz, értéke 895.554 frt. 
A bányáknál és segédműveknél volt alkalmazva 103 altiszt, 2238 férfi, 10 nő 
és 222 gyermekmunkás.

A társpénztár, melyhez azonban a központi kohó kincstári személyzete 
és ezenkívül a selmeczi Mihály-táró, valamint a Schöpfer-táró magánbányák 
és a bélabányai magánkohó munkásai is tartoznak, utóbb 429.289 frt bevétel 
és 392.505 frt kiadás mellett 736.883 frt bruttó-vagyonnal birt. A munkások 
ápolására van két kórház berendezve, továbbá élelmezési raktár.

A kiállított jelentékenyebb tárgyak a következők: Átnézeti térkép a viz- 
gazdaság és az altárók feltüntetésével, az erőviz-gazdaságnak magassági tér
képe, a II. József altáró átnézeti térképe, 29 lap a Selmecz-Hegybánya- 
Stefultó bányamívelésről; Hodrus és Vihnye bányamívelésének átnézetei és 
vájatvég rajzok; 93 különféle régibb és újabb bányatérkép, végül a bánya
térképezésre útmutatásul szolgáló mintalapok. Mindezek a térképek és rajzok 
kiváló csínnal és átgondolt rendszerességgel vannak szerkesztve. A zúzómű- 
íelügyelőség kiállított igen sikerült mintát az ólmos középérczek előkészíté
sére szolgáló selmeczi Sándor-zúzóműről, az érczelőkészitési folyamat külön
féle stádiumaiból való terményeket, együtt 34 tárgyat.

A gépfelügyelőség kiállította az 1828. évben a Lipót-aknában beépített 
vizoszlopos vizemelő gépnek és a György-táró zuzójánál akkor felépített viz-
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oszlopos hajtógépnek érdekes mintáit, további ízléses oszlopelrendezésben a 
drótkötélgyár különféle gyártmányait, úgymint aczélköteleket 36—144 szálból 
sodrott henger-szalag és kúpos köteleket. E helyen felemlítendő a selmeczi 
bányaigazgatóság geológiai osztályának igen tanulságos kiállítása: Selmecz- 
bánya környékének geológiai nagy térképe; geológiai szelvények a Spitaler- 
éren, Selmeczbánya érczeinek geológiai viszonyait feltüntető rajzok és szelvé
nyek, valamint a II. József altáró szelvénye.

Különálló sziklacsoportban fel voltak tüntetve a kerületbeli jellemző 
kőzetek és telért kitöltő ásványok, szekrényekben rendszeres gyűjtemény volt 
kiállítva földszinti és telérkőzetekből. Az előbbiekből az Alluvium-korhoz tartozó 
5 darab, a Diluviumból 3 darab, a kenozói Pliocen-korból 20 darab, a Plio- 
cen-Miocenből 88 darab, az Oligocenből 10 darab, az Eocénből 2 darab; a 
mezozói korból 40 darab, a Paleozói és Archeiből 22 kőzetdarab.

Erkőzet és kitöltési ásvány volt kiállítva: a Colloredo-érből 8 darab, az 
Ahtal-érből 12 darab, a Baptista-érből 5 darab, a Finsterorti-érből 11 darab, 
a Mindszenttáró-érből 50 darab, a József-érből 18 darab, az ó-Antal-táróérből 
43 darab, a Teréz-érből 28 darab, a Pjergaknai lapos érből 2 darab, a 
Móder-tárói érből 3 darab, a Benjamin-érből 1 darab, a Vorsinken-érbőí 
1 darab, a Wolfakna-érből 2 darab, a Bieber-érből 23 darab, a Grünner- 
érből 29 darab, a Spitaler-érből 125 darab, a János-érből 22 darab, az István- 
érből 5 darab, a György-táróból 13 darab.

Körmöczbányai m. hir. bányamű.
Ezen, talán a selmeczbányainál is régibb bányamű 1546-ban került 

kincstári kezelés alá.
Adományozott bányaterület 8,652.409 m2. Van 18 kezelési és 64 üzemi 

épülete és 196 kát. hold földterülete.
A bányamívelés tárgyát zöldkőtrachytban fekvő arany-, ezüst-tartalmú 

telérek képezik, melyeknek némelyike 50—60 m. vastag. Nevezetesebb a 
főtelér, a Schrámen-telér, a Kirchbergi telér számos födü és fekü érrel.

A munkálatok régente itt is aknából indultak ki, melyeknek víztelení
tése végett 1385-ben a városi félő altárót kezdték kihajtani, mely ez idő sze
rint 6000 m. hosszú.

Alantabb 108 méterrel a Mély altárót nyitották 1519-ben; vájataival 
együtt meghaladja a 10.000 métert. Idővel a mívelések 160 méternyire 
mélyebbre haladván le, 200 méterrel a mély altáró alatt 1841-ben a Garam 
folyó partján a Nándor-altárót kezdték, melyből 1895. év végéig 10.107 m. 
volt kivájva, hátra van még a közvetetlen czélig, a Ludvika-aknáig 3253 m. és 
az Anna-aknáig további 1726 méter.

A földalatti vasutak hossza 13.161 m., a földszinieké 2057 in., a szel
lőztetésre szolgál 2 gőzgép 50 lóerőre, 3 vizerejü gép 75 lóerőre.

A szállításnál van 1 gőzgép 25 lóerőre, 3 vizerejü gép 26 lóerőre és a 
villamos erőátvitelre egy primár-dinamo 47.300 Watt, egy turbina 100 lóerőre, 
a vizemelést közvetíti egy 100 lóerejü gőzgép.

Az érczelőkészitésnél vannak vizi kerekek 209 lóerőre, 240 zúzónyil, 
34 lökőszér, 15 fekvő, 34 seprő, 305 ponyva és 39 arany szér.
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Termelés 270.146 q. zúzóércz, 28 kg. arany, 129 kg. ezüst 61.853 frt 
értékben.

Munkás van 579 férfi, 41 gyermek.
A társpénztár bevétele 30.550 frt. Kiadás 29.320 frt, vagyon 17.089 frt. 

Munkás-laktanyák.
A kiállításban résztvett a bányamű 8 petrografiai térképpel, a bányamű 

átnézeti térképével, 42 darab érkitöltési és mellékkőzettel, 10 különféle zúzó- 
érczterménynyel, továbbá a Nándor-táró eddig kivájt részéből eredő 110 db. 
kőpéldánynyal.

M. kir. és társulati bányamű Aranyidkán, Abauj-Torna vármegyében.
A bányamívelés tárgyául szolgál agyagpalában keleti irányban vonuló 

számos telér, melyek ezüstérczeket tartalmaznak, arany ritkán fordul elő. 
A mívelések még nagyobb mélységre nem hatoltak.

Adományozott terület 567.940 m2; 6 kezelési és 27 üzemi épület, 
107 kát. hold földterület. A földalatti vasutak hossza 10.562 m., a földszini 
1250 m.

A szállítás vizmotorral, villamos erőátvitellel történik. A vizemelést egy 
12 lóerejü vizoszlopos gép eszközli.

Az érczelőkészitésnél 32 lóerejü vizi kerekek vannak és egy 8 lóerejü 
gőzgép 48 zúzó nyíl, 22 lökőszér.

Termelés 58.834 q zúzóércz 5321 q szemelt érez, 1869 kgr. ezüst 
148.918 frt értékben.

Munkás, 237 férfi, 25 nő, 16 gyermek.
A társpénztár, melynek kötelékébe az aranyidkai kohó munkások és a 

volt szomolnoki kincstári munkások is tartoznak, 83.246 frt bevétel, 79.064 frt 
kiadás mellett 101.281 frt vagyonnal bir.

Kiállított: átnézeti térképet a bányaműről, az érczelőkészités törzsfáját, 
20 darab érkitöltési és mellékkőzetet és 9 különféle zúzóterményt.

M. kir. bányamű Urvölgyön, Zólyommegyében.
Ez a bányamű tényleg fel van hagyva, azonban miután ez a hajdan 

elsőrendű gazdag ezüst-, rézbánya a mélységben még reményekre jogosít, 
kutató feltárási munkákat végez itt a kincstár, és ilyen módon 1895-ben 
2892 q szemelt érczet, 74 kgr. ezüstöt és 694 q rezet termeltek, melynek 
értéke 24.473 frt.

A kiállításban csak ásványokkal volt képviselve.
A tárgyalt kincstári ezüst-ólombányaművek mellett felemlítendő mint 

legjelentékenyebb magán ezüstbánya vállalat a Geramb János József-féle há
ny aegy let, Selmeczbányán.

Az arany-ezüstbányák tekintélyesebb része a Hodrusvölgynek egyik 
mellékágában van telepítve.

E vállalathoz tartozik a bélabányai kohó- és ólomárú-gyár és a Szandrik 
ezüstgyár Alsó-Hámoron.

Adományozott bányaterület 8,000.000 m2, 113 üzemi és kezelési épület. 
Szállító pálya 11.000 m. hosszú és 5300 m. mozdonyüzemü vasút.

Termelés 64 kgr. arany, 5700 kgr. ezüst, 7000 q ólom, érték 570.216 frt.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. 6
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Bányamunkás: 750 férfi, 66 gyermek.
A munkások a selmeczi kincstári kerületi társpénztár kötelékében állanak. 

Van betegsegélyző és temetkezési egylet, 120 munkáslakás, templom, óvoda.
Kiállított 75 db csiszolt érczkövet, 132 db egyéb ásványt, és zúzóterményeket.
A nagybányai m. kir. bányaigazgatóság alá tartozó kincstári bányaművek 

szintén valamennyien képviselve voltak a kiállításon.
A m. kir. veresvizi bányamű Nagybányán.
A bányászat zöldkő-trachytban keleti irányban vonuló arany-ezüst 

tartalmú teléreken űzetik. A nevezetesebb telérek: a fő- vagy Lőrincz-telér, 
a Mihály, Nepomuk, Lipót, Márton, János, Evangelista, István, Ferencz, 
Zsuzsána, Salvator és Calasantii József telérek.

A tárók közül említést érdemel a Sarlós Boldogasszony-táró, melynek 
ékkel és kalapácscsal történt kivájása a lőpor használata előtti időre vall; 
hossza 2500 m. Alatta van a Sváiczer segédtáró, mely 6000 m. hosszú, és 
ez ideig lehetővé tette a szintes szállítást, a vizlevezetést és szellőztetést 
gépek mellőzésével.

Adományozott bányaterület 2,644.856 m2, 3 kezelési és 12 üzemi épület. 
18 kát. hold földterület.

Az üzemi berendezések közül kiemelendők: 6230 m. földalatti, 3080 m. 
földszini vasút.

Az érczelőkészitésnél van 3 vizi kerék 59 lóerőre, 85 zúzónyil, 35 foncsor- 
malom, 33 különféle szér. Évi termelés 126.532 q zúzóércz, 1319 q szemelt 
érez, 87 kgr. arany, 205 kgr. ezüst; érték 162.856 frt.

Munkás: 205 férfi, 20 gyermek.
A munkások a nagybányai kincstári kerületi társpénztárhoz tartoznak, 

melynek évi bevétele 213.000 frt, kiadás 210.000 frt. vagyon 300.000 frt.
A kiállításban résztvett : termésarany-ásványdarabokkal ; telér és 

mellékkőzetekkel 99 darab, zúzótermény 4 példányban és térképekkel.
M. kir. Kereszthegyi bányamű, Nagybányán.
Ez a bányamű a XIV. században keletkezett és 1768-ban került kincstári 

kezelés alá.
Mivelés alatt áll három arany-ezüst tartalmú telér: a főtelér, a Csóra 

telér, és a Csóra feküér. A telérek éjszakkeleti irányban vonulnak orthoklas 
quarcz trach\'tban.

A jelenlegi bányamívelés a Lobkovicz-altáró és Werner-akna segítsé
gével történik.

Az adományozott bányaterület 746.609 m2, 7 kezelési és 11 üzemi 
épület, 25 kát. hold földterület.

A földalatti vaspályák hossza 4935 m., a földszini 541 m.
A Lobkovicz-altáró szintjén a Werner-akna mellett van telepítve szállí

tásra és vizemelésre egy 45 lóerejü gőzgép és 30 lóerejü vizoszlopgép. Az 
érczelőkészitésnél van 10 vizi kerék 70 lóerőre, 2 gőzgép 44 lóerőre, 
75 zúzó nyil, 23 szér, 60 foncsormalom.

Termelés 74.046 q zúzóércz, 7714 q szemelt érez, 126 kgr. arany, 
320 kgr. ezüst, 41 q ólom, érték 235.356 frt.
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Munkás: 185 férfi, 26 gyermek.
A munkások a kerületi társpénztárhoz tartoznak, van ott óvoda, kórház, 

fogyasztási egylet.
Kiállított ezüstérczeket, telérkitöltést, mellékkőzeteket 82 darabot, hétféle 

zúzóterményt, térképeket és fényképet a telekről.
M. kir. bányamű Felsőbányán.
E mű keletkezését a XIII. század előtti időbe helyezik. A kincstár 

1690-ben vette át.
Jelenleg a kincstári üzem fölfelé bizonyos lebegő vonalig terjed, ezen 

felül számos, ez idő szerint 55 kis vállalat űz külön alapszabályok mellett 
bányamívelést.

A telérek keletirányban vonulnak; aranyat, ezüstöt, kevés ólmot és 
czinket tartalmaznak. Mívelés alatt van egy 3—18 méter vastagságú főtelér 
és több melléktelér.

Az adományozott bányatelkek területe 1,443.724 m2, külhatárok 115.092 
m2, 7 kezelési, 24 üzemi épület, 10 kát. hold földterület.

A földalatti vaspályák hossza 6060 m., a földszinen 2676 m.
Az üzem két bányaosztályra oszlik és aknákkal történik. Van 2 gőzgép 

102 lóerőre, 1 vízoszlop-vizemelőgép 36 lóerőre, 1 vízoszlopos szállítógép 
18 lóerőre, 1 villamos szállítógép 30 lóerőre és villamos vízemelő 25 lóerőre 
Az érczelőkészitésnél vannak vizi kerekek, turbinák és tartalékgőzgép, együtt 
285 lóerőre, 240 zúzónyil, 150 különféle töményitő szér.

Termelés 245.555 q zúzóércz, 3472 q szemelt érez, 44 kgr. arany, 
1806 kgr. ezüst, 7504 q ólom, érték 363.457 frt.

Munkás: 502 férfi, 115 gyermek, kerületi társpénztár, segélypénztár.
Kiállított zúzómintákat forgó nyilakkal és közönséges nyilakkal, tér

képeket, 13 drb kőzetet és ásványt, 14 különféle zúzóterményt.
M. kir. bányamű Kapníkbányán, Szatmár megy ében.
A bányamű keletkezése jóval a XIV. század előtti időbe esik. A telérek 

két bányaosztályban kerülnek mívelés alá.
A felső bányaosztályban van 6 nevezetesebb, az alsó bányaosztályban

9 arany, ezüst, ólom és réztartalmu telér.
Közlekedésül szolgál a Venczel akna, mely 166 m. mély és a Kneuburg- 

akna, mely 127 m. mély, továbbá a Ferencz-kültáró, a Reiner-altáró és 
Nándor-altáró.

Adományozott bányaterület 2,719.690 m2, 6 kezelési, 13 üzemi épület,
10 kát. hold földterület. A vasutak hossza 23.439 m., van 2 vizerejü szállító
gép 21 lóerőre. Az érczelőkészitésnél van 14 vizerejü gép 161 lóerőre, 104 
közönséges zúzónyil, 63 különféle töményitőszér.

Termelés: 232.159 q zúzóércz, 7324 q szemelt érez, 18 q arany, 
1853 q ezüst, 120 q réz, 1824 q ólom, érték 205.103 frt.

Munkás: 313 férfi, 21 gyermek, kerületi társpénztár, templom, iskola, 
temetkezési és zeneegylet.

Kiállított geológiai és átnézeti térképeket, telér-szel vényrajzokat, telér- 
kőzeteket és ásványokat, a XI. zúzómű mintáját.

6*
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M. kir. bányamű Oláh-láposbányán, Szolnok-Doboka vármegye.
Ez a bánya 1769-ben jutott kincstári kezelésbe. Az üzem az Isteni

gondviselés teléren folyik, mely 4—12 m. vastagságban keletirányban vonul 
és kárpáti homokkőben, márga, pala és trachyt kíséretében fekszik.

A mívelés egy akna és több táróval már a mélységben folyik, a melynek 
víztelenítésére egy 22 lóerejü vizoszlopgép szolgál.

A termények kiszállítását az aknából egy 8 lóerejü vizi kerékmű eszközli.
Adományozott terület 308.883 m2 ; 6 kezelési, 12 üzemi épület, földalatt 

1602 m., földszinén 869 m. vasút.
Az érczelőkészitésnél van 13 vizi kerék 130 lóerőre, 117 zuzónyilvas és 

51 töményitő szér.
Termelés 90.503 q zuzóércz, 3379 q szemelt érez, 20 kg. arany, 155 kg. 

ezüst, 146 q réz, 5 q ólom.
Érték: 63.826 frt.
Munkás: 120 férfi, 42 gyermek, Kerületi társpénztár, kincstári iskola, 

zene- és segélyegylet.
Kiállított térképeket, érez- és kőzetdarabokat, zúzó terményeket.
Magyar kir. és társulati bányamű O-Radnán, Besztercze-Naszódmegyében.
A mívelés tárgyai itt az Ó-Radnától éjszakkeletre 12 kilométer távolságban 

a mészkő és zöld kőtrachyt érintkezési lapján előforduló éreztömzsök, melyek 
aranyat, ezüstöt és ólmot adnak.

Az óradnai bányászat igen régi. A mongol-tatár betörés alkalmával az 
általuk fogságban tartott Rogerius 1241-ben Radnát mint gazdag bányavárost 
említi. Kincstári kezelés alá 1795-ben került.

Adományozott bányaterület 270,698 m2, 4 kezelési, 28 üzemi épület, 
3705 kát. hold föld- és erdőbirtok.

A szállító pályák hossza 3670 m., sikló 510 m. Az aknaszállitást köz
vetíti egy 8 lóerejü vizi kerék. Van 2 vizemelő vizi kerék 20 lóerőre. Az ércz
előkészitésnél 19 vizi kerék 152 lóerőre, 114 zúzónyil, 48 töményitő szér. 
Termelés 105.320 q zuzóércz, 3600 q szemelt érez, 1 kg. arany, 115 kg. 
ezüst, 2241 q ólom, érték 57.705 frt.

Alkalmazva van 208 munkás, 65 gyermek. A társpénztár bevétele 
32.246 frt, kiadása 31.994 frt, vagyon 41.035 frt.

Kiállított érczköveket és mellékkőzeteket 49 darabot, zuzóterményeket, 
átnézeti és geológiai térképeket.

Egyéb fémbányák.

E csoportból mindenekelőtt az antimont termelő bányákat fogjuk meg
ismertetni.

Magyar kir. és társulati bányamű Magurkán.
Németlipcse nagyközség határában Liptómegyében van.
Ez a bányamű a seltneczbányai m. kir. bányaigazgatóság alatt áll és az 

urvölgyi kísérleti üzemmel együttesen kezeltetik.
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Az antimont és kevés aranyat tartalmazó telérek gránitban fordulnak elő.
Adományozott terület 1,184.596 m2.
A bányaüzem tárókra van berendezve ; földalatti vasút 4300 m., föld- 

szinén 1100 m. Az érczelőkészitésnél van 8 vizi kerék 62 lóerőre, 45 zúzó- 
nyil, 59 töményitő szér.

Termelés 27.370 q zűzóércz, 18 kgr. arany, 8 kgr. ezüst, 1510 q anti- 
mon érez és 27.370 q zúzóércz, 10 kgr. arany, 9 kgr. ezüst és 184 q antimon 
fémtartalommal; érték 34.548 frt.

Munkás: 120 férfi, 15 gyermek. Ezek a selmeczi kerületi társpénztárhoz 
tartoznak.

A kiállításban résztvett átnézeti térképpel, 4 darab termésaranynyal, 
11 darab telér és mellékkőzettel.

Miller J. M. és társa antimon-bányászata, Bányán, Vas vármegyében.
Adományozott terület 721.862 m2 antimontartalmu erekre és 180.466 m2 

kénkovandra, 32 kezelési és üzemépület, 3383 m. fapálya és 1948 m. vas
pálya, 3 gőzgép 43 lóerőre, egy vizemelőgép 3 lóerőre. Az érczkészitésnél: 
mosódob, osztályozógép, hengeres zúzó, 2 görgő és egy golyós kőtörő, 
15 nyílvas, 8 zöcskölő, 6 töményitő srér.

Termelés 4053 q antimonfém, 324 q darabos nyers antimon, 200 q őrölt 
nyers antimon ; érték 141.466 frt.

Munkás 162. Társpénztár 2196 frt bevétel, 1032 frt kiadás mellett 
4769 frt vagyonnal.

Ugyanezen vállalkozónak van Csúcsom, Rozsnyó és Bettlér községekben, 
Gömör vármegyében egy másik antimonbányaműve, 1,440.000 m2 adományozott 
területtel, 2200 m. szállító vaspálya, 2 vizemelőgép 6 lóerőre, egy szeleltetőgép.

Termelés 3253 q antimonércz, értéke 7213 frt, munkás 48.
Kiállított antimon regulust, nyers fémet, antimonérczeket, zúzótermé

nyeket, elektrolyt antimont és bányatérképeket.
Demutk Károly József antimonbányászata.
Alsó-Lehotkán és Dubrován, Liptómegyében és Csúcsomban, Gömör- 

megyében. Mind a három bányánál együtt van adományozott terület 360.930 m2, 
9 hosszmérték és 1 külmérték.

Termelés 5300 q antimonércz, érték 28.800 frt. Alkalmazva van 37 férfi-, 
20 gyermekmunkás.

Kiállított antimon regulust, érczeket.
Egyéb fémbányászatok közül felemlítendő :
A felsömagyarországi bánya- és kohó-részvénytársaság kénkovand és 

rézérezbányája Szomolnokon.
Ez a bányamű az 1885. évi kiállításon mint kincstári bányamű volt 

képviselve, azóta az említett részvénytársaság birtokába ment át.
Jelenleg főképen a tömegesen előforduló kénkovandtermelésre fektetnek 

súlyt, de a bányából kiemelt viz rezet tartalmazván, ebből ejtés útján kevés 
rezet is termelnek.

Adományozott terület 1,745.308 m2, 10 kezelési, 33 üzemi épület, 5495 m. 
földalatti vasút.
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Álló gőzgép 40 lóerőre, 3 szállítógép 58 lóerőre, 4 szeleltetőgép, 6 víz- 
emelőgép 185 lóerőre.

Termelés 500.000 q kénkovand, mely részben külföldön, részben a buda
pesti Hungária kénsav- és műtrágyagyárba kerül feldolgozás alá, további 
mellékterményképen 185 q réz, 200 q vasokker, 100 q vasgálicz, összes érték
300.000 frt.

Munkások száma 381 férfi, 49 gyermek. Társpénztár, kórház, munkás
lakások, élelmi tár.

Kiállított darabos kénkovandot, tömzs- és mellékkőzeteket 75 darabot, 
elektrolyt réztáblát, vizemelőgép-mintát, átnézeti térképet és fényképeket.

Az osztrák-magyar szab. államvasut társaság saját csarnokában kiállított 
a fémbányászat körébe eső ásványokat. A délmagyarországi régi fémbányá
szatból ez idő szerint csak egy, az új moldovai kénkovandbánya van üzem
ben. Ennek évi termelése 15.000 q kénkovand, melyből 20.000 q 66° Be kén
savat gyártanak. Alkalmazva van 46 munkás.

Dobsina r. t. város.
Vasérczeken kívül kobalt, nikelérczeket és fémes követ állított ki. E város 

határán van 9 bányavállalat összesen 26 bányamértékkel és hosszmértékkel. 
A termelés azonban újabban alig haladja meg az 500 q-t, értéke 10.000 frt.

Ezenkívül a bányászati csarnokban még kiállított: Beszterczebánya sz. kir. 
város térképeket és rézérczeket, az Erzsébet-bányamű Felső-Visóról, Mara- 
marosmegyéből barnakövet, Fay Béla Nyustyáról és Stahl Mór Máramaros- 
megyéből különféle fémtartalmú ásványokat.

A kiállítók száma csekély ahhoz képest, hogy hány külön fémbánya
vállalat van hazánkban a bányahatóságnál nyilvántartva.

A beszterczebányai magyar kir. bányakapitányság kerületében ugyanis 
van 15, a budapestinél 2, a nagybányainál 125, az oraviczainál 8, a szepes- 
iglóinál 78, a zalatnainál 139, összesen tehát Magyarországon 367 fémbánya
vállalat.

Horvát-Szlavonországban ez idő szerint fémbányászat egyátalán nincs.
A kiállításban 28 bányavállalat volt képviselve, ide nem számítva a kohó- 

és érczlúgzó műveket, melyek alább külön tárgyaltatnak, tehát távol maradt 
339 vállalat. De ezen a számon nem lehet megütközni, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy az elmaradtaknak legnagyobb része a kisbányászat körébe tar
tozik, más része pedig szünetel.

A kimaradtak közül felemlitést érdemelnek a következők :
A beszterczebányai bányakapitányság kerületéből: A körinöczi egyesült 

Károly-akna és városi bánya, tulajdonos parádi Rappaport Arnót. Arany- és 
ezüstbánya 200 munkással. Évi termelése 90.000 frt.

A Seybl testvérek czajlai, perneki és bazini bányászata és kohászata. 
Termel 30.000 q kénkovandot 15.000 frt értékben; abból gyárt kénsavat és 
vasgáliczot 70.000 frt értékben.



A budapesti bányakapitányság kerületéből kimaradt: Jármay Gusztáv 
és társa »Recski arany-, ezüst-, rézbányaműve« és lúgzó műve. Termel 76 mun
kással 35.000 frt értéket.

A nagybányai bányakapitányság kerületéből kimaradt a »Róta Anna 
Miklós bányatársulat Kapnikbányán«. Termel 198 munkással 69.000 frt értékű 
arany-ezüstöt. Ä Calasantii József bányamű Nagybányán, bérlő özv. Incze 
Györgyné. Termel 130 kgr. aranyat, 280 kgr. ezüstöt, 23 q ólmot, értéke
229.000 frt. Munkások száma 247 férfi, 113 gyermek.

A veresvizi János Evangelista bányamű Nagybányán. Arany-ezüst ter
melés értéke 20.000 frt, 45 férfi-, 26 gyermekmunkás.

A magyar kir. bányahivatal Rézbányán, 100 munkással, termel aranyat, 
ezüstöt, rezet, ólmot 10.000 frt értékben.

Első magyar vegyészeti ipar részvénytársaság kénkovand-bányája Borsa- 
bányán, Máramarosmegyében. Termel 130.000 q kénkovandot a nagybocskói 
szódagyár számára, ezüstöt és rézérczeket, 144.000 frt értékben, 77 emberrel.

A szepesiglói bányakapitányság kerületéből csupán most már kisszerű 
bányaművek maradtak el, többnyire rézbányák Igló, Szomolnok, Gölniczbánya, 
Szlovinka, Nagykunchfalva községekből és Nickelkobalt bányák Dobsináról, 
melyek jelenleg majd mind üzemen kívül állanak.

A zalatnai bányakapitányság kerületéből kimaradt az Ú-Mindszentbánya 
Nagy almáson. Termel arany-ezüstöt 15.000 frt értékben.

The Gold Mining Company limit, Tekerő-Pojána, termelése 1895-ben 
nem volt.

Magyar Tharsis-bányatársulat Trimpoeleben, Zalatna mellett; kénkovand, 
arany-ezüst-bányamű; berendezés alatt áll.

Rézbánya és kohómű Balánbányán, termelés nincs.
Higany bánya Valen-Doszuluj és Trimprelében; 100 munkás, 30.000 q. 

higanyércz, a kohó épülőben van.
Vulkoj Péter Pál, bányamű Búcsúmban ; termelés nincs.

* * *
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Az 1885-ik évi kiállítás alkalmával a bányászat és kohászat két csar
nokban volt elhelyezve : a kincstárnak összes bányászata a pénzügyminisztérium 
gyűjteményes kiállítási csarnokában; a magán bányavállalatok pedig a külön 
bányászati és kohászati csarnokban. Akkor a fémbányászat köréből mind a 
két csarnokban 45 kiállító volt ugyan, de nagyrészök csak olyan magánsze
mélyek voltak, kik kutatásokból eredő ásványokat mutattak be. Az akkori 
jelentékenyebb kiállítók ezúttal is jelentkeztek, kivéve a kapniki Kóta Anna 
Miklós bányatársulatot, Körmöcz sz. kir. bányavárost, melynek bányabirtoka 
azóta részint a kincstár, részint Rappaport tulajdonába ment át és a sólymos- 
bucsirai barnakőbánya, mely azóta megszűnt.

Az ezredéves kiállítás fémbányászati és kohászati csoportja most csak 
egy csarnokba volt összefoglalva, minélfogva az elrendezés nemcsak hatáso
sabb, de tanulmányozás és áttekintés szempontjából sokkal előnyösebb is 
lehetett, mint az 1885. évi kiállítás alkalmával.
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Az erre a kiállításra jelentkezett újabb vállalatok közül kiemelendők a 
Hunyad vármegyének gyűjteményes kiállításában részt vett, nagyobb arany
bányaművek, úgymint: a Muszári aranybánya társulat, az első erdélyi a 
Rudai 12 apostol, a Füzesd-Trestiai, a Kajanelli és a kisalmás-porkurai 
aranybánya-társulatokat, ámbár el nem hallgathatjuk, hogy ezek a vállalatok 
kellően képviselve nem voltak, mert mindössze egy kis zúzómű részlet min
táján kívül csakis néhány ásványdarabbal s térképpel és fényképekkel mu
tatkoztak be, pedig ezek a virágzó és bőventermő aranybányák nagyszabású 
és modern berendezésű üzemtelepeiknek mintákban való bemutatásaival elő
kelőbb helyet kereshettek volna maguk számára a kiállítók sorában.

A magánkiállitók közül még kiemelendő a Geramb János József-féle 
bányaegylet.

Eltekintve ugyanis annak a kohászati szakmába vágó tárgyaitól, melyek
ről egyebütt lesz szó, a kiállított bányászati tárgyak is figyelemre méltók 
főként telér- és mellékkőzetek csiszolatai, habár itt is érdekes lett volna a 
vállalat nagyszabású érczelőkészitő műveinek mintákban való bemutatása.

A kincstári fémbányaművek közül igen tanulságos módon voltak képvi
selve a selmeczi bányaigazgatóság alá tartozó művek.

A gondosan megválogatott és gazdag bányageologiai gyűjtemény, az 
elmésen és csinosan szerkesztett földtani, átnézeti és üzemi térképek, és a 
szelvényképek igen jó tájékozást nyújtanak az egyes bányatelepek helyzetéről; 
az érczelőkészités újabb berendezései közül, az ólmos középérczeket előké
szítő Sándor-zúzómű sikerült mintája érdemel felemlitést, úgyszintén a zúzó
termények rendszeres egybeállítása, mely a zúzóüzem műfolyamatait tünteti 
fel. A selmeczi bányászat vizgazdaságának terjedelméről helyesen konczipiált 
rajzok adnak felvilágosítást, és mint melléküzemág, a drótkötélgyártás volt 
előnyösen bemutatva.

Úgy ezen, valamint a nagybányai m. kir. bányaigazgatóság alá tartozó 
kincstári fémbányaművek és az abrudbányai bányahivatal fémbányászati kiállí
tása sok tanulságos tárgyakat tartalmaztak és átalában, ha még ezzel kapcsolatba 
hozzuk a külön ismertetett fémkohászati tárgyak gazdag sorozatát, és ha szem 
előtt tartjuk azt, hogy természeténél fogva a fémbányászati ipar aránylag kevés 
olyan tárgy felett rendelkezik, melyet kiállításban tetszetősen és hatásosan 
bemutathatna, mert a komplikált és a technika minden tényezőjének igénybe
vételével megalkotott berendezések nagyrészt alig, vagy csak igen költséges 
mintákban mutathatók be, ezenkívül pedig az üzemi viszonyoknak rajzban, 
ásványokkal és terményekben való bemutatása csak a behatóan kutató szak
értőknek birja felkölteni az érdeklődését, el kell ismernünk, hogy a fémbá
nyászatnak a kiállítása, a vele kapcsolatos fémkohászati kiállítással együtt 
alkalmas arra, hogy hazánk ezen őstermelő iparágának technikai fejlettségéről 
és terjedelméről képet nyújtson.

* * *

Hogy a hazai fémbányászati ipar közgazdasági értékének megítélésére 
kellő alapot nyerjünk, ki fogjuk mutatni a nevezetesebb fémekre nézve a tér-
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melés mennyiségét az alkotmányos korszak kezdetétől mostanig, további fém
termelésünknek helyzetét a nemzetközi kötelékben és a fémek fogyasztását, 
összehasonlítva más államok, nevezetesen Ausztriának fogyasztásával.

Arany.

Mint sok más tekintetben is fölötte érdekest, előrebocsátjuk négy év
századra visszamenőleg az ara^hermelésnek kimutatását.

R. P. Rothwell egybevetése szerint (Enginering and Mining Journal 
1895. V. 60. Nr. 4) Amerika felfedezése óta 1894. évig, a következő arany
mennyiségeket termelték az egész világon (1. egyúttal a II. kötet 24. lapján 
közölt táblázatot):

T e r m e l é s
Időszak évenkénti átlag együtt Érték

év kilogram kilogram dollár
1493— 1520. . . . . 5.800 162.400 107,836.848
1521— 1544. . . . . 7.160 170.400 114,102.912
1545— 1560. . . . . 8.510 136.160 87,305.536
1561 — 1580. . . . . 6.840 136.800 90,835.080
1581 — 1600. . . . . 7.380 147.600 96,870.400
1601 — 1620. . . . . 8.520 170.400 113,149.960
1621 — 1640. . . . . 8.300 166.000 110,227.320
1641 — 1660. . . . . 8.770 175.400 116,467.608
1661 — 1680. . . . . 9.260 185.200 122,974.600
1681— 1700. . . . . 10.765 215.300 142,961.844
1701— 1720. . . . . 12.820 256.400 167,875.680
1721 — 1740. . . . . 19.080 381.600 253,389.080
1741 — 1760. . . . . 24.610 492.200 326,831.120
1761 — 1780. . . . . 20.705 414.100 275,970.920
1781 — 1800. . . . . 17.790 355.800 236,257.840
1801 — 1810. . . . . 17.778 177.780 118,048.000
1811 — 1820. . . . . 11.445 114.450 75,998.160
1821— 1830. . . . . 14.216 142.160 94,397.940
1831— 1840. . . . . 26.289 202.890 135,722.280
1841— 1850. . . . . 54.759 547.590 363,609.260
1851 — 1860. . . . . 189.718 1,897.180 1,268.300.000
1861....................... . . — 171.215 113,800.000
1862....................... . . — 162.228 107,800.000
1863....................... . . — 160.999 107,000.000
1864.................. . . — 170.027 113,000.000
1865....................... . . — 180.860 120,200.000
1866....................... . . — 182.215 121,000.000
1867....................... . . — 156.485 104,000.000
1868....................... . . — 165.062 109,700.000
1869....................... . . — 159.795 106,200.000
1870....................... . . — 160.848 106,900.000
1871....................... . . — 160.999 107,000.000
1872...................... . . — 149.849 99,600.000
1873...................... . . — 144.487 96,200.000
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T e r m e l 1 é s
Időszak évenkénti átlag együtt Érték

év kilogram kilogram dollár

1874................................ — 136.090 90,800.000
1875................................ — 146.704 97,500.000
1876................................ — 156.034 103,700.000
1877................................ — 171.532 114,000.000
1878................................ — 179.055 119,000.000
1879................................ — 164.008 109,000.000
1880................................ — 160.397 106,600.000
1881................................ — 154.980 103,000.000
1882................................ — 153.626 102,000.000
1883................................ — 143.575 95,400.000
1884................................ — 153.039 101,700.000
1885. — 163.105 108,400.000
1886................................ — 159.509 106,000.000
1887................................ — 159.156 105,775.000
1888................................ — 165.659 110,197.000
1889................................ — 185.809 123.489.000
1890................................ — 178.825 118,848.700
1891................................ — 196.586 130,650.000
1892................................ — 220.133 146,297.600
1893................................ — 256.236 158,437.551
1894................................ — 293.542 179,345.704

Összesen . — 12,470.477 8,261.673.015

A kimutatásba foglalt 402 év alatt tehát mindössze mintegy 20.450 
millió forintértékű aranyat termeltek. Nagyobb fellendülés mutatkozik a jelen 
század negyvenes éveitől kezdve és legnagyobb az utóbbi négy év alatt, a 
mikor ugyanis Délafrika is belépett a nagytermelők sorába.

Prestonnak, az Egyesült-Államok pénzverdéi igazgatójának összeállítása 
szerint 1894-ben a következő országok termeltek nagyobb mennyiségben 
aranyat:

kg.

Délafrika..................................... 73.585
A u sz trá lia ................................  65.281
Északamerikai Egyesült-Államok 59.824
O roszország............................. 41.598
K i n a ................................................. 9.019
M e x ik ó ............................................. 6.771
B rit-In d ia ......................................... 6.507
C o lu m b ia .................... .. . . . 6.353
B ra z ília ............................................. 3.339
Németország (importált érczek-

b ő l) ............................................. 3.315

kg.

M agyarország ......................... 2.687
Franczia G u ia n a ....................  2.000
C a n a d a ..................................... 1.648
V enezuela................................. 1.213
Holland Guiana......................... 872
J a p á n ......................................... 737
K o rea ........................................  703
C h i le ......................................... 698
A usztria..................................... 61
12 más kisebb termelő állam . 7.301

Magyarország tehát 31 termelő ország közül a 11-ik helyen áll, azonban 
jelenleg alig egy százalékkal járult a világtermeléshez. Hazánk termelése az 
utóbbi években egyébként emelkedőben van. Az alkotmányos korszakban,
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illetve 1866-tól 1895-ig terjedő 30 év alatt a következő arany mennyiséget 
termelték nálunk:

Évben Kg. Évben

1866 ..............................................  1615 1881
1867 ..............................................  1827 1882
1868 ..................................................  1661 1883
1869 ..............................................  1557 1884
1870 ..................................................  1482 1885
1871 ..............................................  1392 1886
1872 .................................................. 1434 1887
1873 ..............................................  1233 1888
1874 ........................................   1291 1889
1875 ..............................................  1577 1890
1876 ..............................................  1890 1891
1877 ..................................................  1704 1892
1878 ..................................................  1807 1893
1879 ..................................................  1594 1894
1880 ..................................................  1604 1895

Kg.

1578
1724
1628
1684
1719
1789
1862
1806
2215
2131
2184
2247
2500
2687
3187

Összesen . . 54.609

Ennek az értéke 76,179.555 aranyforint.
Ebben az időszakban az 1873-ik évre esik a legkisebb termelés, de 

azóta folytonosan és 1888 óta tekintélyes növekedés mutatkozik, mig 1895-ben 
már majdnem háromszorosra emelkedett a termelés. Az ezen évben termelt 
aranyból esik 19°/o kincstári és 81°/o magánbányaművekre, mig az előbbi 
években csak 50—60%-a a termelt aranynak került ki a magánbányából. 
A termelés fokozásában részük van ugyan a kincstári bányaműveknek is, de 
csak mérsékelt arányban; leginkább hozzájárultak a Hunyad vármegyében 
újabban keletkezett nagyszabású bányavállalatok, melyeket tüzetesebben 
ismertettünk, s melyekre nézve mint sajnálatost, csupán azt kell fel
hoznunk, hogy nem hazai, hanem idegen tőke közvetítésével nyertek fellen
dülést, s hogy ennélfogva a gyümölcs is legnagyobb részben idegenbe fog 
kerülni.

A bányáinkban termelt arany, kevés kivétellel, pénzitési czélokra hasz- 
náltatik fel. 1894. évben ugyanis 1091 kg. belföldön készült és csak 337 kg. 
külföldi aranyáru került fémjelzés alá, azonban a belföldi árúnak is csak kis 
része készült bányaaranyból. Ausztriában ugyanazon évben 3420 kg. belföldi 
és 1384 kg. külföldi arany áru került fémjelzés alá.

A teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy évenként mintegy 10.000 klgr. 
aranyáru-bevitelünk van, s hogy Preston becslése szerint az 1893. és 1894.
években 75.500 kg. illetve 78.500 kg. aranyat használtak fel ipari czélokra,
e szerint tehát mintegy 180.000 kg. illetve 215.000 kg. arany maradt volna 
pénzitési czélokra, vagy bankletétben.
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Ezüst.

Az újvilág megmérhetlen ezüsttelepeinek megnyitása óta Rothwell szerint 
következő volt az ezüsttermelés a földkerekségén:

Időszak év

1493—1600 . 
1601 — 1700 . 
1701—1800 . 
1801 — 1850 . 
1851 — 1860 . 
1861 . . . . 
1862 . . . .
1863 . . . .
1864 . . .
1865 . . .
1866 . . . .
1867 . . . .
1868 . . . .
1869 . . . .
1870 • . .
1871 . . . .
1872 . . . .
1873 . . . .
1874 . . . .
1875 . . . .
1876 . . . .
1877 . . . .
1878 . . . .
1879 . . . .
1880 . . . . 
1881 . . . . 
1882 . . . .
1883 . . . .
1884 . . . .
1885 . . . .
1886 . . . .
1887 . . . .
1888 . . . .
1889 . . . .
1890 . . . .
1891 . . . .
1892 . . . .
1893 . . . .
1894 . . . .

Összesen .

Termelt ezüst Kereskedelmi érték
kilogram dollár

22,833.600 1.329,961.880
37,234.000 1.778,635.520
57,034.900 2.534,500.000
32,723.450 1.384,769.680

8,956.330 338,383.900
1,013.617 43,474.200
1,025.955 43,423.800
1.105.659 47,864.500
1,172.349 50,645.500
1,189.152 51,182.100
1,357.477 58,411.200
1,448.332 61,843.800
1,347.444 57,145.300
1,269.295 54,071.700
1,378.855 58,876.100
1,903.998 81,300.700
2,034.852 86,521.800
1.967.683 82,120.000
1,719.901 90,673.000
1,939.539 77,578.000
1,107.210 78,322.000
2,174.619 75,240.000
2,326.432 84,644.000
2,174.531 83,383.000
2,322.999 85,636.000
2,453 581 89,777.000
2,690.109 98,230.000
2,774.227 98,986.000
2,537.564 90,817.000
2,841.572 97,564.000
2,896.882 92,772.000
2,992.451 94,031.000
3,424.771 102,283.000
3,901.809 112,399.700
4,180.532 132,399.700
4,267.380 135,524.800
4,758.955 133,822.600
5,339.746 134,241.121
5,205.065 105,429.034

242,019.823 10.266,884.715

A 402 év alatt termelt ezüstmennjdség kereskedelmi értéke 21.560 millió 
aranyforint.
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A termelés az utóbbi években ért el óriási mérveket. Ennek a századnak 
elején 1860-ig évenként 500.000—600.000 kilogramot termeltek, és ezzel szem
ben az utóbbi években már 5,200.000 kilogramnál többet, tehát majd tízszer 
annyit, de az előállított kereskedelmi érték alig volt háromszorta nagyobb.

Érdekes, hogy ez alatt a négy évszázad alatt milyen arányban állott a 
két nemesfémbeli termelés egymáshoz a súlymennyiségre és az értékre nézve.

Súlyaránya az Érték aránya az
Időszak ezüstnek az aranyhoz aranynak az ezüsthöz

arany =  1. ezüst =  1.

1493— 1520 ................... . . 8-1 10"75
1545— 1560 ................... . . 36-6 11-30
1601— 1620 ................... . . 49-6 1 2*25
1641 — 1660 ................... . . 41-8 14’50
1701 — 1720 ................... . . 27-7 15-21
1741 — 1760 ................... . . 21-7 14’75
1801 — 1 8 1 0 ................... . . 50-3 15-61
1841 — 1850 ................... . . 14-3 15'83
1876 ................................. . . 7-4 15-43
1870 ................................. . . 8‘6 15-57
1875 ................................. . . 13-2 16*59
1880 ................................. . . 14-5 18’05
1885 ................................. . . 17-4 19-41
1890 ................................. . . 23-3 19*76
1894 ................................. . . 17-9 32-81

Átlag 1493— 1894 . . 19-4 16-18

A jelentékenyebb ezüsttermelő államok voltak 1894. évben a következők :

Északamerikai Egyesült-
Kilogram

Columbia . .
Kilogram

52.511
Államok 1,550.387 Ausztria . . 38.246

Mexikó . . . 1,463.361 Argentinia * 37.334
Ausztrália . . . . . . 562.263 Görögország 35.436
Németország 193.151 Olaszország . 28.885
Peru . . . . 107.670 Magyarország 20.156
Francziaország 98.677 Canada . . . 20.202
Chile . . . . 88.680 Oroszország . 10.117
Spanyolország 85.000 Más államok 57.702

Az ezüsttermelők között tehát hazánk a 16-ik helyet foglalja el,
összes újabb termelésnek csak mintegy félszázalékával járul hozzá. 

Magyarországon termeltek a lefolyt 30 év alatt:

Évben Kilogram Forint érték Évben Kilogram Forint érték
1866 . . . . 26.827 2,414.065 1882 . . . . 16.568 1,490.753
1867 . . . . 27.116 2,440.186 1883 . . . . 16.708 1,503.549
1868 . . . . 27.010 2,430.913 1884 . . . . 15.049 1,353.990
1869 . . . . 26.007 2,340.648 1885 . . . . 16.672 1,499.835
1870 . . . . 20.456 1,841.021 1886 . . . . 16.043 1,433.823
1871 . . . . 20.127 1,811.469 1887 . . . . 17.665 1,588.184
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Évben Kilogram Forint érték Évben Kilogram Forint érték

1872 . . . . 17.136 1,542.269 1888 . . . . 16.963 1,497.712
1873 . . . . 18.576 1,671.893 1889 . . . . 17.229 1,532.595
1874 . . . . 17.421 1,567.938 1890 . . . . 17.050 1,597.906
1875 . . . . 21.236 1,911.209 1891 . . . . 16.737 1,506.294
1876 . . . . 22.783 2,051.320 1892 . . . . 18.424 1,658.143
1877 . . . . 20.506 1,845.575 1893 . . . . 23.975 2,161.315
1878 . . . . 19.571 1,761.403 1894 . . . . 20.155 1,217.186
1879 . . . . 18.661 1,679.488 1895 . . . . 20.432 1,231.584
1880 . . . . 17.444 1,569.943 Összesen . . 588.130 51,741.649
1881 . . . . 17.583 1,579.420

Az utolsó év termeléséből 62°/o esik kincstári, 38°/o magánművekre.
A táblázatból kitűnik, hogy termelésünk nagyobb volt az alkotmányos 

korszak elején, azután aláhanyátlőtt, még pedig legmélyebbre a nyolczvanas 
években, azontúl ismét emelkedőben van. A hanyatlás oka abban rejlik, hogy 
a kedvezőtlen állami pénzügyi viszonyok miatt a kincstári bányaművek, 
melyekre a termelés nagyobb része esik, üzemüket megszorították és beruhá
zásoktól tartózkodtak. Az utóbbi években javulván a pénzügyi helyzet, 
a bányászatnak is kijutott némi gondozás, czélszerű beruházások tétettek, 
minek eredménye az emelkedő irányzatban nyilvánul.

Az 1893. és 1894. években az egész világon ipari czélokra felhasznált 
ezüst mennyiségét Preston 662.000 kg., illetve 802.300 kilogramra becsüli.

Ennélfogva maradt volna pénztári czélokra és bankletétben 4,537.000 kg., 
illetve 4,443.000 kg.

Hazánkban az utóbbi két évben következő volt a nyersezüst-fogyasztás.

1894. évben 1895. évben 
k i l o g r a m

Behozatal.................................................  57.665 5.476
K iv ite l.....................................................  186 723
Behozatali tö b b le t ................................. 57.479 4.753
Termelés . ..............................................  20.155 20.432
F o g y asz tá s ............................................   77.634 25.185

Az 1894. évi aránytalan nagy behozatalban benfoglaltatik 50.100 kg. 
ezüst, a mely a bolgár kormány számára a körmöczbányai pénzverőben vert 
pénzekhez használtatott fel és mint kivert pénz ismét kiszállíttatott, tehát 
voltaképen csak átmeneti behozatalt képez.

Ha ez a rendkívüli mennyiség levonatik, marad 1894. évre csak 27.534 kg. 
mint rendes fogyasztás.

Minthogy e két évben magyar koronák pénzitéséhez 50.421 kg. és 
64.648 kg. szükségeltetett s ehhez a bevont régi ezüstpénzeken felül a bánya
termelés majdnem egészben volt igénybe véve, hazánkban csak mintegy 
5000 kilogramra tehető eddig a színez üstmennyiség, mely saját termelésünkből 
évenkint ipari czélokra felhasználtatik, a mi a fémjelzés adataival is meg
egyezik, a mennyiben 1894-ben 5503 kg. belföldi ezüstárú került fém
jelzés alá.
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Az osztrák fogyasztást a következő számításból tudjuk meg :
1894. évben 1895. évben

k i l o g r a m

Közös vámterületen behozatal . . . . 73.142 49.376
K iv ite l..................................................... 1.622 2.130
Behozatali tö b b le t ................................. 71.520 47.246
Osztrák term elés..................................... 38.246 38.000 (becslés)
Magvar » ..................................... 20.155 20.432

Összes nyers ezüst . . 129.921 105.678
Le magyar fogyasz tást......................... 77.634 25.185

Marad osztrák fogyasztás . . 52.287 80.493

Ausztriában a behozott nyers ezüstnek egy része levantei tallérok 
kiveretésére használtatik fel, de ipari czélokra is sokkal nagyobb mennyiség, 
mint nálunk, minek bizonyságául szolgál az, hogy az 1894-ben 51.900 kg. 
belföldi ezüst áru került fémjelzés alá, a mi átlag mintegy 40.000 kg. szin- 
ezüstnek felel meg, tehát nyolczszorta több, mint nálunk.

A magyar állam ezüstfogyasztása úgy viszonylik az osztrák államéhoz, 
mint 28 : 72, ha a bolgár pénzitésre használt nyers ezüst leüttetik.

A külföldről Magyarországba behozott ezüstmívesáruk évenkint az utóbbi 
években meghaladják az 50.000 kgramot. Hozzáadva ehhez a belföldön készült 
mintegy 5000 kg. árut, 55.000 kilogramra lehet az évi forgalmat ezüstárukban 
tenni. Minthogy a koronaértékü pénzités 1896. évben be lett fejezve, ezentúl 
az egész bányatermelés fog ipari czélokra rendelkezésre állani és remélhetőleg 
feldolgoztatni, ha ugyanis az újabban keletkezett szandriki ezüsáru-gyár üzletét 
a kívánt módon kiterjesztheti. A dolog természeténél fogva azonban ezüst- 
mívesárukban jövőre is mindig lesz behozatal, mely a kivitelt meghaladja.

Ólom.

Mielőtt ólombányászatunk viszonyait ismertetnők, némi tájékozást kívá
nunk nyújtani ennek a fémnek termeléséről és fogyasztásáról az egész világon 
és külön a jelentékenyebb államokban.

A »Metallgesellschaft Frankfurt a M.« a világ ólomtermelését a közel
múlt tiz évről a következőre becsüli:

Évben
Termelés

q-
Londoni jegyzés 

£
1885 ................... 4,522.000 11— 9— 11
1886 ................... 4,445.000 13— 4 — 5
1887 ................... 4,833.000 12 — 17— 1
1888 ................... 5.255.000 13— 18— 3
1889 . . . 5,501.000 13--------- i i
1890 ................... 5,418.000 13— 7— 11
1891 ................... 6,006.000 12— 8— 8
1892 ................... 6,323.000 10 — 14— 10
1893 ................... 6,305.000 9 - 1 8 -  6
1894 .................. 6,238.000 9— 11— 6
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A termelés tehát folyton növekedett e tiz év alatt és utóbb 38°/°-al 
magasabbra emelkedett.

Az 1894. évi nyersólom-termelésben a következő államok vettek részt:

Spanyolország................
Métermázsa
1,577.000 Olaszország . . . .

Métermázsa 
. . 196.000

Eszakamerikai Egyesült- Belgium.................... . . 135.000
Á lla m o k .................... 1,464.000 Görögország . . . .

Németország.................... 1,010.000 Francziaország . . . . 81.000
M exikó............................. 570.000 A u s z t r ia ................
Ausztrália......................... 500.000 Magyarország . . . . . 21.000
N agvbrittánia................ 428.000 Más államok . . . . . 54.000

Annak kimutatására, hogy milyen hullámzáson ment át az ólom ára a 
világpiaczon a múlt századtól kezdve, közöljük évtizedenkint az angol ólom
jegyzéseit:

S £
1796-ban ..................... 13— 7— 6 1854-ben .......................  23 — 13— 9
1804-ben....................  28---------  1864-ben ........................ 21—15---
1814-ben ....................  26—15---  1874-ben .......................  22----------
1824-ben ..................... 21--------- 1884 -ben ...........................  11— 2— 6
1834-ben ..................... 17---------  1894-ben ............................  9—11— 6
1844-ben....................  16—18— 9

A nemzetközi forgalomban tehát ebben az évszázadban legmagasabb 
ára volt az ólomnak 1806-ban £ 35'is mintegy 43 forint és legalacsonyabb 
a század végén £ 9—11 — 6, vagyis mintegy 11 forint 50 krajczár.

Legújabban 1895-ben már ismét javult az ólom ára, mintegy £ 11 körül
állott.

Hazánkban az alkotmányos korszak, illetve a lefolyt 30 év alatt a követ
kező volt a termelés nyers ólomból és ólomgelétből, mely utóbbi átlag 
92 százalék fémet tartalmaz.

Nyers ólom ólomgélét
É v mennyiség érték mennyiség érték

q frt q frt
1866 . 12.420 229.989 6.849 150.662
1867 . 15.842 330.414 5.243 116.654
1868 . 11.412 232.216 5.967 144.239
1869 . 15.370 307.209 6.607 168.268
1870 . 10.569 208.539 5.466 138.120
1871 . 16.175 360.732 4.325 111.454
1872 . 16.616 349.910 3.595 89.750
1873 . 14.711 290.653 1.479 34.604
1874 . 14.694 327.386 2.090 52.809
1875 . 17.333 255.250 2.016 48.008
1876 . 22.226 446.203 1.970 47.173
1877 . 21.204 447.167 2.266 54.112
1878 . 18.960 384.862 2.223 48.955
1879 . ................ 19.674 321.676 1.815 33.484
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Nyers ólom ólom gelét
É v mennyiség érték mennyiség érték

q frt q frt
1881......................... 17.854 245.565 4.822 91.434
1882 ......................... 16.649 193.130 2.219 39.428
1883 ......................... 21.051 261.705 1.528 26.412
1884 ........................ 17.648 254.700 2.253 34.930
1885 ......................... 39.675 458.798 2.017 29.557
1886 ........................ 21.407 263.572 3.548 50.553
1887 ......................... 17.791 220.383 2.316 32.982
1888 ......................... 19.953 278.626 1.316 19.312
1889 ......................... 23.853 376.190 2.046 37.814
1890 ......................... 12.657 181.945 1.972 36.863
1891......................... 21.729 350.230 3.511 60.988
1892 ........................ 23.352 412.558 5.069 93.886
1893 ......................... 25.134 348.591 4.413 75.937
1894 ......................... 21.129 295.015 6.891 117.512
1895 ......................... 22.766 323.174 6.154 119.591

Összesen . . . 566.740 9,207.757 106.631 2,185.341

Ebben az időszakban legnagyobb volt az ólomtermelés 1885-ben, leg-
kisebb 1870-ben, a legmagasabb ár pedig 1871-reesik, 22 forint 30 krajczár,
mig a legalacsonyabb 1885-re 11 forint 56 krajczárral. Az ólomtermelésnek
mintegy 90 százaléka a kincstári bányaművekből kerül ki.

A magyarországi ólomfogyasztást az utóbbi két évről a következő adatok
szolgáltatják :

Behozatal:
1894 1885

q q
Nyers ólom . . . . 19.346 16.695

31 148
Ólomcsövek . . . 10.869 9.807
Drót, lemez, rúd . 4.199 7.244

4.946 5.333
1.802 . 803

Ólomgelét redukálva fémre . 5.672 5.829
Behozatal összesen . . . 46.865 45.859

Kivitel:
1894 1895

q q
14.732 7.387

904 995
74 129

Drót, lemez, rúd 925 114
4.668 5.778

Egyéb áru . . . . 82 96
Gelétbeli ólom . . 49 80

Kivitel összesen . . . .  21.434 14.579
Behozatal összesen . . . 46.865 45.859

Behozatali többlet................................................. 25.431 31.280
Bányatermelés: nyers ólom..................................  21.128 20.432

» gelétbeli ó l o m ....................... 6.347 6.682
Fogyasztás.............................................................  52.906 58.374

M a t l b k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. VII. 7
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A számításból kihagytuk azt az ólommennyiséget, mely különféle ipari 
és vegyi szerek alakjában a vámhatáron átmegy és kétségen kívül behozatali 
többletet eredményez.

Ebből kitűnik, hogy hazai bányáink az ország ólombeli szükségletének 
még felét sem képesek fedezni.

Az osztrák fogyasztást csak a közös vámterület áruforgalmának számba
vételével állapíthatjuk meg.

Behozatal:
1894 1895

q q
Ólom, nyers, ó c s k a ......................................... 88.418 89.739
Öntött, hengerelt sth......................................... 2.003 2.078
Gelétbeli ó l o m ................................................. 3.284 3.270

Behozatal összesen . . . 93.705 95.087

Kivitel;
1 894 1 8 9 5

q q
Ólom, nyers, ó c s k a ......................................... 844 601
Öntött, hengerelt stb.......................................... 1.580 1.477
Gelétbeli ó l o m ................................................. 13.490 7.191

Kivitel összesen . . . 15.914 9.269
A közös vámterület behozatali többlete . . 77.791 85.818
Osztrák termelés, nyers ólom és gélét . . . 94.632 94.000 becslés
Magyar termelés, nyers ólom és gélét . . . 27.475 27.094

Összesen . . . 199.898 206.912
Le a magyar fogyasztás................................. 52.906 58.374
Marad osztrák fo g y asz tás ............................. 147.092 148.538

Az utóbbi két év eredménye szerint tehát úgy viszonylik a magyar 
ólomfogyasztás az osztrákhoz, mint 27 : 73-hoz, de az arány még kedvezőtle
nebb lenne, ha a különféle vegyészeti és ipari anyagokban levő ólommennyi
séget is figyelembe vehettük volna, minthogy kétségtelen, hogy ilyenekben 
szintén sokkal nagyobb a fogyasztás Ausztriában, a hol jóval fejlettebb az 
ipar, mint nálunk.

Összehasonlítás kedvéért adjuk e helyen a nagyobb államok 1894. évi 
fogyasztását nyers ólom és nevezetesebb ólomárukból.

q q
Észak-amerikai államok . 1,734.130 Belgium.............................  209.440
Angolország......... 1,454.210 Olaszország.....................  183.120
Francziaország . . . .  821.990 A u s z t r ia .........................  139.538
Németország........  791.440 M agyarország.................  58.374
Oroszország......... 268.000 S v á jc z .............................  25.480

Tisztán nyers ólomból a világ összes fogyasztását 1894. évben 6,270.000 
q-ra teszik.

Ólombányászatunk konjunktúráiról később lesz alkalmunk tüzetesebben 
nyilatkozni.
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Réz.

A réztermelés, sajnos, ma már kis szerepet játszik hazánk bányászatá
ban. A folyton növekedő fogyasztás daczára nem bírnak bányáink a piaczon 
versenyezni, mert főkép a nagymérvű amerikai termelés kizárja a versenyt.

A réztermelésre vonatkozó nemzetközi adatokat az 1894. évről Merton 
Henrey R. und CA nyomán közöljük. (Súlyegység: angol tonna á 1016. kg.):

Angol Angol
tonna tonna

A rg e n tin ia ......................... 230 Japán ............................. 20.050
A u sz trá lia ........................ 9.000 Mexikó.............................
A u sz tria ............................. 1.810 New-Foundland . . 1.900
Bolivia ................................. 2.300 Norvégország ................. 1.785
Canada ................................. 5.000 P eru ................................. 440
C h i l e ................................. 21.340 Oroszország ................. 5.000
C a p la n d ............................ 6.500 Svédország .................... 500
A n g lia ................................. 400 Spanyol és Portugál . . 54.175
N ém etország ..................... 17.200 Eszakamerikai Egy.-Áll. . 159.695
Magyarország..................... 310 V e n e z u e la .....................
Olaszország ......................... 2.500 Összesen . . 324.405

A nyersréz-fogyasztás 1894. évben következőleg oszlik meg:

N agybritannia.............................
q

910.330 Olaszország . . .
q

Németország................................. 560.145 Más európai államok . . . . .  110.000
Francziaország............................. 362.030 Egyesült-Államok . . .
Osztrák-magyar-monarchia . . . 151.280 Kelet-Ázsia.................... . . . .  140.270
Oroszország ................................. 117.000

Hazánk réztermelését az alkotmányos korszak alatt, annak értékével a
következő

Év

táblázatban m utatjuk be :
Nyers réz Érték 

q frt Év Nyers réz
q

Érték
frt

1866 . . 21.718 1,875.663 1882 . . 6.723 506.570
1867 . . 23.817 2,079.432 1883 . . 8.027 604.699
1868 . . 20.652 1,824.406 1884 . . 6.138 428.109
1869 . . 17.489 1,488.796 1885 . . 5.036 303.916
1870 . . 11.893 1,027.644 1886 . . 3.713 213.779
1871 . . 12.747 1,070.776 1887 . . 3.394 184.871
1872 . . 11.867 1,119.832 1888 . . 3.828 239.020
1873 . . 10.562 911.993 1889 . . 3.050 181.586
1874 . . 9.533 824.972 1890 . . 2.754 156.836
1875 . . 10.468 948.981 1891 . . 2.474 156.556
1876 . . 10.251 902.856 1892 . . 3.171 165.215
1877 . . 9.856 840.138 1893 . . 3.434 174.772
1878 . . 10.194 809.156 1894 . . 2.708 136.367
1879 . . 10.356 737.724 1895 . . 2.865 144.220
1880 . . 
1881 . .

8.302
8.280

602.333
580.935

Összesen 265.300 21,241.653

7
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Ebből kitűnik, hogy réztermelésünk 1867 év óta, mely évben még 
23.817 q volt a termelés, folyton sülyedt, mig végre 1891-ben már csak 
annak egy tizedét tette ki. A rézárak ugyanezt az irányzatot mutatják. 
A kimutatott korszak elején még 80—90 frt között állott a súlyegység ára, 
de 1878-tól kezdve erősen alább szállott, mig legújabban már csak 50 forintra 
csökkent.

A réz fogyasztása is tetemesen meghaladja termelésünket.

Behozatal
1894 1895

q q
Réztuskó és ócska ............................................. 8.610 7.724
Csövek ............................................................. 2.044 2.536
Drót, lemez, r ú d ............................................. 18.741 15.796
K á b e l................................................................. 3.028 5.146
Egyéb á r u ......................................................... 1.467 1.129

Összesen . . 33.890 32.331

Kivitel:
Réztuskó és ócska ............................................. 4.371 8.003
Csövek ........................  ................................. 347 68
Drót, lemez, r ú d ............................................. 1.501 1.277
K á b e l................................................................. 130 126
Egyéb áru ......................................................... 1.476 1.088

Összesen . . 7.828 10.562
Behozatali többlet............................................. 26.062 21.769

Figyelmen kívül maradt az a rézmennyiség, mely sárgarézben,, bronzban
és különféle egyéb ipari és vegyi alkatokban foglaltatik, s szintén tetemesen
emelné a beviteli többletet.

Ennek alapján megállapítható a fogyasztásunk.
1894 1895

q q
Behozatali több le t............................................. 26.062 21.769
Termelés......................................................... 2.708 2.866

Fogyasztás . . 28.770 24.635

A 25.000 q körüli évi szükségletet tehát bányáink alig tizedrészben
képesek ez idő szerint fedezni, nem is tekintve a tetemes egyéb szükségletet,
mely sárgaréz, bronz és egyéb réztartalmu árukban jelentkezik.

A közös vámterület áruforgalma ugyanolyan rézanyagokban a követ-
kező volt:

Behozatal:
1894 1895

q q
Nyers réz, ócska stb................. 133.830 117.468
Rúd, lemez, d r ó t .................... 658 522
K á b e l ........................................ 363 502

Összesen . . 134.851 118.492

Mlftí*
( M M M Y t t  f t U B t t t t  

KftVfftt*
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Kivitel:
Nyers réz és ócska stb........................................ 2.548 1.511
Rúd, lemez, d r ó t , .............................................  4.691 3.320
K á b e l .................................................................  403 770

Összesen . . 7.642 5.601
Behozatali többlet a közös vámterületen . . 127.209 112.891

Ebből leszármaztatható az osztrák fogyasztás.
1894 1895
q q

A közös vámterület behozatali többlete . . . '127.209 112.891
Osztrák te rm e lé s .............................................  13.410 8.650
Magyar » ..................................... .... . 2.708_______2.866

Együtt . . 143.327 124.407
Le a magyar fogyasztás................................. 28.770 24.635
Marad osztrák »   114.557 99.772

E két év adatait alapul véve, 
kiválóbb rézáruk fogyasztásában Ai 
Metallgesellschaft a jelentékenyebb 
hozzávéve a sárgarezet és finom
1894. évről:

q
Ném etország............................. 446.210
N agybritann ia ......................... 664.030
Francziaország......................... 262.600
Osztrák-magyar monarchia , . 148.210

úgy áll Magyarország a nyers réz és 
sztriához, mint 2 0 :80-hoz. Az említett 
államok réz és rézáru belfogyasztását, 
rézárukat, a következőleg mutatja ki

q
O laszország ........... 88.140
O roszország ........... 117.140 (?)
A többi európai állam . . . .  21.000 (?)
Északamerikai Egyesült-Államok 799.730 (?)

A réz termelési költsége az utóbbi 36—40 év alatt átlag 40%-kal 
csökkent, az eladási ára pedig 50°/o-kal. A rézfogyasztás előreláthatólag jövőre 
nagy mérvben fog emelkedni. Ebben a században a vas-, szén-, ólom-, czink-, réz- 
és ónfogyasztás minden 15—25 évben megkétszeresedett, s miután a réz 
a villamosság férne, az utóbbinak nagy jövőjével a réznek is meglesz a 
jövője. Legkésőbb 25 év alatt valószínűleg kétszerakkora lesz a világ fogyasz
tása, és még 1950. előtt egymillió tonnára fog emelkedni. Ebből következik, 
hogy valamikor a szegényebb, ma nem versenyképes magyarországi réz- 
érczhegységek is jövedelmező iparnak lesznek tárgyai.

Fémbányászati termelésünknél némi jelentőséggel bir az

Antimon.

Ebből termeltetett:

Antimonércz .....................................
É r t é k e .................................................
Nyers antimon és antimonfém . . .
É r t é k e .................................................
Súlyegységára....................................

1894 1895

12.664 q 
68.733 frt 
3.853 q 

124.642 frt 
33 frt 75 kr.

12.397 q 
66.330 frt 
4.654 q 

141.921 frt 
31 frt 20 kr.
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A mennyiséget tekintve, valami nagy változás nem volt a lefolyt 30 év 
alatt; a termelés fokozását akadályozza az árhullámzás, mely ennél a fémnél 
igen feltűnően jelentkezik.

Antimonfémből volt:
1894 1895

q q
Behozatal . . . ............................................. 411 377
K ivitel......................................................... .... • 3.040______ 4.617

Kiviteli többlet . . 2.629 4.240

Ausztriában csupán Csehországban van termelés és pedig 1894-ben 
termeltek 2793 q fém antimont.

Magyarországnál nagyobb termelők (1893.):
q q

Francziaország........................  72.000 J a p á n ......................................... 16.500
N ew -Sudw ales......................... 18.000 O laszország .......................... • . 11.900

A világ összes termelését 144.990 q-ra teszik, a mi a szükségletnek 
bőven megfelel.

A fémbányászat körébe tartozó bányatermény gyanánt felemlítendő még 
a kénkovand, melyből termeltek:

1894. évben........................  746.191 q 320.970 frt értékben
1895. » ........................  666.832 * 249.946 » *

1867. évben csak 15.121 q-t termeltek, azonban 1875. évtől kezdve 
emelkedett a termelés, és pedig kivitelre, főleg osztrák vegyi gyárak számára. 

Az áruforgalmi statisztika szerint volt Magyarországon :
1894 1895

q q
B e h o z a ta l.........................................................  600 206
Kivitel......................................................... .... , 580.528 476.403
Kiviteli többlet . . . .  ...................... ....  . 579.928 476.197
Termelés.............................................................  746.191 666.832
Hazai fo g y asz tá s ............................................. 166.263 190.635

Ausztriában a termelés 1894-ben csak 24.350 q-t tett ki.
A közös vámterületen volt 1894-ben :

q
Behozatal .............................................................................  596.854
K iv i te l .................................................................................  5.972
Behozatali többlet • ............................................................. 590.882
Hozzá az osztrák termelés.....................   24.350

» a magyar *    746.191
Együtt . . 1,361.423

Le a magyar fogyasztás..................................................... 166.263
Marad osztrák fogyasz tás .....................................  1,195.158

Ebből az ásványból tehát tetemes volt a kivitelünk Ausztriába, mely
csak keveset termel, de nagyon kifejlődött vegyi iparánál fogva sokat fogyaszt, 
majdnem tízszer annyit, mint Magyarország.
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Kivitelünk legújabban csökkenőben van ; kiszorítja az osztrák gyárakból 
kovandunkat a spanyol kovand.

* * *

Mint a fémbányászathoz tartozót felemlítjük még a higanyt.
Az alkotmányos korszak elején, 1867-ben 609 q volt a termelés, nagyobb

részt a szepességi bányákban. Ezeknek hanyatlása folytán csökkent a ter
melés, úgy, hogy 1894-ben már csak 18 q-t, 1895-ben 11 q-t termeltek.

A behozatali többlet volt 1894-ben 168 q, 1895-ben 100 q. Ausztriában 
5.354 q-t termeltek 218 frt 25 kr. átlagár mellett.

A nevezetesebb fémek között ónt és czinket nem termelünk. Az utóbbinak 
érczei sok helyütt találhatók ugyan érczteléreinkben, de oly minőségben, hogy 
külföldi kedvezőbb előjövetelekkel szemben kohósitásuk nálunk jutányosán 
nem foganatosítható.

Ausztriában 1894-ben termeltek 801 q ónt, de csak kis részben ottani 
érczekből, nagyobb részben Bolíviából bevitt érczekből. A czinktermelés ellenben 
tetemes Ausztriában, 1894-ben 68.104 q-t termeltek 1,268.940 frt értékben.

A világ összes óntermelését 1894-ben 767.960 q-ra teszik, melyből 
740.634 q Angolországra esik jobbára bevitt érczekből, 8960 q Németországra 
és 800 q Ausztria-Magyarországra.

Az összes czinktermelést 3,815.210 q-ra becsülik 1894. évre, melyből 
4 l°/o Nyugot-Németország, Belgium és Hollandiára, 27n/o Sziléziára, 10°/o Angol
országra, 7°/o Franczia- és Spanyolországra, 3°/o Ausztriára, 2°/o Oroszországra 
és 20°/o Amerikára esik.

A magyarországi áruforgalomban mutatkozott behozatali többlet:
. 1894 1895

q q

Nyers ón, ócska cső, lemez és egyéb ónáru . 7.163 8.857
Nyers czink, cső, lemez stb............................... 33.894 40.116

Ezeken ddvül még volt behozatali többlet nikel fém , nikelrúd, lemez, 
sodrony 001^488 q, aluminium fém, rúd, lemez, drótból 118 q.

* * *

Az előadott nemzetközi adatok, valamint a hazánk termelésére és fogyasz
tására vonatkozó adatok nyilvánvalóvá teszik azt, hogy fémbányászati ter
melésünk nem képes a nevezetesebb fémekben szükségletünket kielégíteni. 

Eltekintve az ezüstnek érmei rendeltetésétől, abból ipari czélokra közel
60.000 kilogramot fogyaszt az ország évenként, a termelés pedig csak
20.000 kg., ólomból és nevezetesebb ólomárukból kell mintegy 60.000 q, 
a termelés pedig 30.000 q; rézből, eltekintve a bronz és sárgaréztől, a 
fogyasztás 30.000 q, a termelés 3000 q, végül ónból mintegy 10.000 q és 
czinkből 40.000 q az évi szükséglet, melyet tisztán behozatallal kelj fedezni.

A fontosabb fémekre nézve ennélfogva a külföldre vagyunk utalva és 
pedig első sorban Németországra, azután az angol piacz közvetítésére.
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Ausztria maga is többet igényelvén ezekből a fémekből, mint a mennyit 
termel, legfeljebb közvetitőleg járulhat szükségletünk fedezéséhez.

Csupán antimon és vaskovand képeznek ez idő szerint kiviteli czikket. 
De ezekben is mindinkább csökken a kivitel. Minthogy újabban nálunk több, 
a vegyiipar körébe eső gyár létesült és van keletkezőben, lényegesen emelkedni 
fog ugyan a hazai kovandfogyasztás, ezt azonban kovandbányáink képesek 
lesznek kielégíteni, mert alkalmasak arra, hogy fokozottabb termelésre berendez- 
tessenek.

A feladat volna tehát a fémbányászati ipart legalább annyira fejleszteni 
és a termelést fokozni, hogy az országnak fémekbeli szükségletét fedezhessük.

Erczhegységeink kimerüléséről ugyan még szó nem lehet, de tény, hogy 
a fémek előjövetele nálunk nem oly hatalmas és kiterjedt, mint más, jelesül 
tengerentúli államokban.

Ezért bármi áldozatok árán is csak bizonyos határig lehet a termelést 
észszerűen fokozni és tekintve, hogy a művelődés emelkedésével és terjedésé
vel a fémek fogyasztása, nevezetesen az ezüst, ólom és réz fogyasztása is minél 
nagyobb mérveket fog ölteni, alig lehet kilátásunk, hogy valaha a fémekre 
nézve a külföldtől teljesen függetleníthessük magunkat, még kevésbbé arra, hogy 
valódi fölösleget kiszállíthassunk.

A termelés fokozása nemcsak azért kívánatos, hogy a passzív áruforgalom 
javittassék, hanem leginkább azért, mert egyedül a tömeges termelés teszi a 
legtöbb fémbányára nézve lehetővé azt, hogy magát fentartsa és ha csak az 
ország piaczain is, a külföld tömeges termelésének hatásával megküzdhessen.

Nagyobb mérvű termelésre irányuló törekvés mutatkozik ugyan az utóbbi 
időkben az erdélyrészi aranybányászatnál, de ott is leginkább csak Hunyad 
vármegyében. A kincstári kezelés alatt álló verespatak-orlai bányaműnél is 
történtek utóbb némi beruházások, azonkívül német és franczia vállalkozók 
részéről Verespatak és Zalatna környékén is, a nagy zöme a bányavállala
toknak itt azonban alig haladt valamit, a mint ezt már egyebütt jeleztük.

A haladásnak ugyanis útjában állanak a sajátságos birtokviszonyok, hogy 
tudniillik az évezredek óta át- meg átkutatott hegységben számos apró jogo- 
sitványos folytatja az üzemet.

Ezeknek törvényes intézkedéssel való kommasszácziója kivihetetlen, de 
magánegyezkedés sem igen vezetne czélhoz, mert nagy vállalat rendszeres 
üzemmel alig lenne képes az átlyuggatott hegyen annyit termelni, a mennyit 
a sok kis vállalkozó termel.

A mi az ezüst-ólombányászatot illeti, ezt tetemes beruházásokkal még 
jóval nagyobbra lehetne fejleszteni.

A valutaszabályozási műveletek kezdetén az ezüstnek ára 90 forintról 
57 forintra szállott alá, azóta már 49 forintig sülyedt, mig újabban némileg 
javult, de csak 54 forintig. Az ezüsttermelő bányák ekkor csak úgy menekül
hettek meg a válság elől, hogy a kormány az ezüstbeváltást továbbra is 
fentartotüi, ofyképen, hogy az ezüstárbeli különbséget több évre osztván fel, 
a beváltást évről-évre kisebbedő szubvenczió mellett foganatosítja s igy átmenetet 
létesítvén, módot nyújtott a bányavállalatoknak, hogy megfelelő berendezések
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által arra az időre előkészülhessenek, a mikor ezüstjüket már csak a piaczi 
áron értékesíthetik.

Ez alatt az idő alatt tehát okvetetlenül elő kell készíteni a tömeges ter
melést és ebben az irányban történtek is az utóbbi években beruházások a 
kincstári üzemeknél a selmeczi és nagybányai kerületekben, melyeket teteme
seknek kell mondani ahhoz képest, hogy megelőzőleg évtizedeken át alig történt 
valami, de mind ez igen kevés és nagyobb áldozatokat kell még hozni, hogy 
ezeknek az életképes bányaműveknek fennállása és egész vidékeknek a meg
élhetése biztosittassék.

Ezeket az áldozatokat az állam kell hogy hozza, mert a hazai magán
tőke idegenkedik a fémbányászattól, miután különféle más iparok létesítésénél 
kecsegtetőbb elhelyezést nyer.

A hanyatlott rézbányászatot alig lesz lehetséges a közel jövőben fel
támasztani, mert rézércz-előjövetelünk nem versenyezhet a tengerentúli elő- 
jövetelekkel. Csak távolabbi jövőben fog az újból feléledhetni, a mikor a 
rohamosan növekvő fogyasztás ezen fémnek árát ismét annyira emeli, hogy 
bányáink versenyre képesek legyenek.

Az üzem fejlesztésének előmozdításán kívül egyéb törvényhozási intéz
kedéseknek csak kevés szükségét érzi a fémbányászat. A hatályban levő bánya- 
törvény átalában elegendő jogvédelmet nyújt a fémbányászatnak s csakis az 
újabb korban sok irányban új alakot öltött forgalmi és szocziális viszonyok 
miatt kívánatos némi kiegészítése és módosítása.

Végül felemlítjük, hogy a fémbányászatnál és kohászatnál mindössze 
23.000-nél több munkás egyén nyer alkalmazást. A munkásoknak és hozzá
tartozóiknak betegség és rokkantság esetén való segélyezéséről az ősrégi 
bányászati intézmény, a társpénztár gondoskodik.

Ilyen társpénztárak vannak a rendezettebb bányaműveknél és ezek 1894. év 
végén 2,745.611 forint vagyonnal bírtak.

Az évi bevétel volt 1,175.479 forint, a kiadás 1,086.804 forint.

X * - ■*

E helyen megemlitendőnek tartjuk még a selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti akadémiát, valamint a bányaiskolákat, melyek a bányászati és 
kohászati csoport csarnokában gazdag és tanulságos kiállítással voltak kép
viselve.

A bányászati akadémia alapítása, a mint már említettük, Mária Terézia 
királyasszony uralkodása idejébe esik.

Már 1735. évben volt Selmeczbányán egy kisebb keretű bányaiskola, 
melyben nyolcz tisztjelölt nyert oktatást. Ez 1763-ban főintézetté alakult át, 
1770-ben akadémiává, 1838-ban hozzácsatoltatott az erdészeti oktatás és azóta 
bányász- és erdész-akadémiaképen áll fenn.

Nevezetesebb szervezéseken ment át ez az intézet 1846-ban, a mikor a 
tanfolyam négy évre terjesztetett ki, 1868-ban, a midőn az eddigi német tan
nyelv helyébe a magyar lépett, 1872-ben, a mikor külön bányászati, fém
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kohászati, vaskohászati és gépész-épitészeti szakiskolák szerveztettek három 
évi tanfolyam mellett és végül 1895-ben. Ezen legújabb szervezet szerint létezik 
— eltekintve az erdészeti szakmától — három szakiskola: a bányászati, fém- 
kohászati és a vaskohászati szakiskola, mindenik három évi tanfolyammal. Két 
szakiskolának az elvégzéséhez egy negyedik év szükséges. Az egyes szak

iskolák befejezése és két évi gyakorlati alkalmazás után államvizsgát kell 
letenni, melynek alapján az illető szakból mérnöki oklevél állittatik ki.

Ez idő szerint a bányászati előkészítő és szaktantárgyakat tiz rendes, 
két rendkívüli tanár és két docens adja elő.
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Az intézet alapítása óta mostanig volt 5104 bányászati és 2778 erdészeti 
hallgató.

Az 1895/96. tanévre beiratkozott 80 bányászati és 86 erdészeti hallgató.
Altisztek képzésére vannak a kincstár által fentartott bányaiskolák Selmecz- 

bányán és Felsőbányán és állami támogatás mellett a királyi és társulati 
bányamű által fentartott bányaiskola Nagyágon. Mind a három intézetben van 
98 tanuló.





Fémkohászat:*
Irta M A ly SAn d o r , miniszteri osztálytanácsos.

I. Adatok a hazai fémkohászat történetéhez.

Az ember természetének sajátsága, hogy az elmúlt időknek csak örven
detes eseményeire emlékezvén szívesen, azoknak terheit és viszontagságait 
már számba sem veszi, de annál inkább panaszkodik a jelenkor mostohasá- 
gáról, a jövőt pedig inkább rossznak, mint jónak képzeli.

Mindennap tapasztalhatjuk, hogy e tekintetben a kohászok sem képeznek 
kivételt. A régi kohótelepek történetét rendesen csak abba az egy mondatba 
foglalják össze: »valaha nagyon olcsón dolgoztak«. Pedig ha jobban utána 
nézünk ez állításnak, úgy fogjuk találni, hogy bizony a jólét sem volt mindig 
túlságos, és hogy kijutott a régi kohászoknak is az ő részük a rosszból 
éppen úgy, mint a jóból, és hogy minden korszaknak megvoltak az ő sajátságos 
küzdelmei és örömei csak úgy, mint a mostaninak és valószínű, hogy úgy 
lesz a jövőben is.

Az igaz, hogy a régi időkben sokkal könnyebb volt a megélhetés, mint 
m ost; munkabérek és anyagok mind sokkal olcsóbbak voltak, és ha valahol 
fémeket termeltek, a költségek fedezésére kisebb mennyiség kivántatott a fémek 
értékéből, mint most.

Miután a termelt érczekben levő fémek kinyerése végett azokat fel kellett 
dolgozni, kétségtelen, hogy a kohók keletkezése olyan régi, mint a bányáké, és 
épp úgy, mint a hazai bányászat legrégibb korát, a kohászatot is homály takarja.

Az erdélyrészi aranykerületben már a rómaiak idejében különös utasí
tások és rendszabályok léteztek az érczek olvasztására, a kohászati míveletekért 
pedig adót fizettek. A római világbirodalom összeomlása után és az erre követ
kező népvándorlás zavarai közben a hazai kohászat teljesen parlagon hevert. 
Csak királyaink uralkodása alatt nyert az ismét lendületet, s a mennyiben a 
magyarok ipart nem űztek, egyes bányavidékeket kohászattal foglalkozó idegen 
népekkel telepítettek be. Ezen idegen népek a más vidékről hozott ismereteiket 
— melyek többnyire kéziratokban voltak letéve és inkább talányszerüeknek
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tűntek fel — titkolták azon oknál fogva, mert attól tartottak, hogy a magyarok, 
ha a bányászat, fémkohászat és fémválasztás titkait elsajátítják, őket az ország
ból kiűzik. Ez a tudás apáról fiúra szállott és csak későbben, mikor az 
itteniekkel összeházasodtak, avatták be a rokonságot is, de csak a legszűkebb 
körben. E körülménynek is tudható be részben, hogy a fémek kohósitására 
vonatkozólag Írott emlékek egyátalán fenn nem maradtak.

Hogy honunkban őseink a XIII-ik századot megelőző időben fémeket 
állítottak elő, bizonyítja azon régi közmondás, hogy »Körmöcz falai aranyból, 
Selmecz városáé ezüstből és Beszterczebányáé rézből voltak«.

A tatárdúlás után, midőn Körmöczöt kivéve a többi bányaváros mind 
elpusztult, igen lassan kezd éledni a kohóipar. Csak 1245-ben épülhettek fel 
ismét a feldúlt ipartelepek, s ebben az évben erősítette meg IV. Béla király 
több bányaváros szabadalmait.

E századba nyúlik vissza a fernezelyi kohó története, a mióta többször 
magánosok és uralkodók tulajdonában van. Igen régi kohótelepek lehettek 
Miszbányán, Firizán, az Avason és O-Rodna vidékén is.

A XIV-ik századból eredő kútfők szerint a régi korban a közlekedési 
eszközök gyarlóságát tekintve, minden nagyobb bányamívelőnek saját kohója, 
illetőleg olvasztó-és fémválasztó műhelye lehetett; tehát a bányászat terményeit 
szétszórtan elhelyezett kisebb kohókban dolgozta fel, leggyakrabban a kohók az 
illető bányák közelében állíttattak fel, s ha az érczek minősége idővel silányabb 
lett, az olvasztókat egy jövedelmezőbb bánya szomszédságába telepítették; 
érczeiket feldolgozhatták más bányabirtokos kohójában is, a termelt aranyat 
és ezüstöt azonban kötelesek voltak a pénzverőben beváltani.

A fenmaradt adatokból, melyek jobbára számadások, a kohósitásnál alkal
mazott eljárást is csak megközelítőleg állapíthatjuk meg; valószínű, hogy a 
megpörkölt s nemes fémeket tartalmazó érczeket törpe aknás olvasztókban, 
ólmositás utján, sok esetben a dús ólmositás czéljából máshonnan, Selmeczen 
például Galicziából, inkább Sziléziából vásárolt ólommal kohósitották.

Offenbányán, melynek bányászata e században vette kezdetét, a csórai 
völgyben 20, a hermaniaszaiban 15 salakhányó található; a hermaniaszai 
kohók a szegényebb érczeknek nyers olvasztására, a csórai kohók pedig a 
konczentráló és ólmositó míveletekre szolgálhattak, mivel az utóbb említett 
salakhányókban feltalálható kénes kőrészek dúsabbak amazoknál.

Nevezetes korszak kezdődik a kohóiparra nézve 1493-ban; ekkor vásá
rolta meg Thurzó János a legtöbb mívelés alatt levő bányát és kohót, s 
1495-ben lépett szövetségre Fugger Jakabbal. Hogy az érczek olvasztását 
megtanulja, Thurzó Velenczébe ment s itt mint napszámos dolgozott. 1496-ban 
Thurzó Ulászló királytól szabadalmat nyert, hogy Beszterczebányán vagy 
bárhol az országban olvasztókat építhessen, azokban rezet termelhessen és ezt 
az ezüsttől elválaszthassa. Ennek eszközlésére épült 1496-ban Beszterczebányán 
az első rézcsurogtató pest, addig a rezet a benne levő ezüsttel együtt kül
földre vitték.

Ez évtől datálódik az első intézkedés az ólom szabad és vámmentes 
beszerzése tárgyában.
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A réznek czementvizekből való kiejtését 1497-ben hazánkban, és pedig 
Szomolnokon alkalmazták legelőször.

Hogy a kohósitás ebben az időben is igen kezdetleges volt, arról a 
megőrzött okmányok tesznek tanúságot; azok szerint az ezüstércz-olvasztók 
csak öt napig voltak egyfolytában üzemben, a hatodik napon kitörettek; a 
nyert fémek a részesek között természetben osztattak szét; a kohótisztek irni 
és olvasni nem tudtak; minden kohónál külön írnokot alkalmaztak, ki ren
desen kémlész volt és a számadásokat is vezette.

A rézolvasztónál egy olvasztó csak három napig dolgozott egyfolytában 
és még 1500-ban is az képezte a kohászok főtörekvését, hogy az üzem 
— mint az ezüstkohóknál — legalább hat napra terjesztessék ki.

1515-ben a fernezelyi patakon öt olvasztó-kemencze volt.
1528-ban a Selmeczre kiküldött kormánybizottság panaszkodik a rossz 

olvasztómunka miatt, állítja, hogy rossz az érczolvasztás, sok az érez között 
a meddő, nagy az ezüstveszteség, s hogy sok ólomércz és szén fogyasztatik, 
hogy a kohók az érczeket ritkán próbálják és nem tudják, mit tartalmaz az 
érez és az elegy. Már akkor rendelték el, hogy a leüzést mindenkor két kohó
tiszt ellenőrizze, kik az ezüst súlyát megmérve és bélyeggel ellátva, a kamara
grófnak átadni tartoztak.

A XVI-ik században a zalatnavidéki faczebányai művek Mariahilf-bánvája 
egy olvasztóművel rendelkezett; a selmeczi kerületben egymagában húsznál 
több magán és két kincstári kohó létezett több száz munkással, mindmegannyi 
jele egy időnkint áldásos bányászkodásnak.

1545-ben Mária királyné meghagyja, hogy minden egyes olvasztó munkás 
a hűségesküt tegye le. 1560-ban épült a beszterczebányai új fémkohó, az 
olvasztás tartott 7 napig, a rézkohóban 3 napig.

1573-ban az elegy állott: 24 mázsa érez, 50 mázsa vaskő, 80 mázsa 
salak, 10 mázsa ólomércz, 2’e mázsa dús kéneskő és 2 mázsa fémólomból.

Székely Mihálynak 1575-ben kelt véleménye szerint a nagybányai ércz- 
olvasztók tudatlanok.

1600 körül Selmeczen mindegyik bányabirtokos maga olvasztotta érczeit; 
az olvasztáshoz nem jól értettek, nem jól aprították az érczeket, sok tüzelőt 
és vasadalékot használtak, dús ólom helyett rendesen csak oly tömeget 
nyertek, melylyel nem tudtak mit csinálni, az olvasztásnál pedig gyakran 
medvék keletkeztek.

1611-ben a selmeczi kerületben el lett rendelve, hogy oly bányabirtokos, 
kinek nincs saját kohója, érczeit más bányavállalat kohójában nem értékesít
heti, hanem csakis a kincstáréban.

1614-ben a nagybányai, felsőbányái és feketehegyi olvasztók a pénz
veréssel együtt évi 3000 tallérért báró Herberstein Felixnek adattak át.

A selmeczi kohászat akkori állapotát jellemzi, hogy az 1627-ben ismé
telten tartott próbaolvasztásoknál 26—27°/o ezüsthiányt tapasztaltak.

1629-ben adatott ki ugyanott szabályrendelet az érczeknek a kohók 
által való átvételére nézve, illetve elrendeltetik, hogy minden beváltmányból 
próba vétessék és hogy a magánkohók beváltmányai is a kamarai kémlő-
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műhelyben kémlendők meg. 1633-ban pedig elrendeltetett, hogy az érczeknek 
átvétele ürmérték helyett ezentúl súly szerint történjék.

Ez időben a mázsánkénti olvasztási költség tett 1 forint 80 dénárt — 
2 forintot.

Ugyanakkor az ottani főkamaragróf a kohók üzleteiről tájékozást szer- 
zendő, a kohótisztekhez a kővetkező főbb kérdőpontokat intézte:

1. Mennyiben egyezhet a kémlőpróba a fémkihozatallal nagyban ? Válasz 
volt, hogy az nem egyezhet pontosan.

2. Jó-e vagy nem, ha különféle érczek kevertetnek ? Válasz volt, nem jó.
3. Kifogásolta a pörkölés nagy veszteségét és a nagy ólomfogyatékot. 

Válasz : minél kevesebb az elegyben az ólom, annál nagyobb az ezüstvesz
teség, a kellő ólommennyiség tehát feltétlenül pótolandó.

4. A kohóterményekben levő ezüstből is oly nagy a fogyaték, mint 
a bányaterményekben levőnél, ha feldolgoztatnak ? Válasz : a fogyaték 
ugyanegy stb.

Az ottani kohóüzlet javítása érdekében 1638-ban kiküldött bizottság 
ajánlja, hogy az ólmositáshoz szükségelt s drága pénzen vásárolt fémólom 
helyett ólomérczet, melyet ez időtájt nem bányásztak (?) s használni sem 
tudtak, pótoljanak és hogy a szegény kohó ólom nem a leűzéshez, hanem 
további dúsítás végett az ezüstkivonáshoz adassék.

1648-ban kezdték a különféle érczeket egymással elegyítve olvasztani, 
mely időben a selmeczi kohóban csak egyetlenegy öreg munkást találtak, 
ki az olvasztáshoz értett, ha akart, jól olvasztott, ha nem akart, akkor rosszul, 
a többi munkás nem értett semmit, s igy állott a leüzésnél is.

1695- ről maradt okirat szerint a nagyalmási mindszentbányai bányából 
termelt kénes szinpor, melyből először az arany kivonatott, ólmos olvasz
tásnak vettetett alá, egy olvasztása a szinpornak (15 mázsa adatott fel egy
szerre) 8 márka aranyos ezüstöt eredményezett.

1696- ban Selmeczen jól sikerült kísérleteket tesznek az ólom előállitá- 
sára ólomérczekből, 1715-ben pedig sikerrel olvasztottak rezes ólomérc.zeket; 
az innen eredő kéneskőben a rezet kapták.

A selmeczi bányaiskolai tanulók kiképeztetése tárgyában 1735-ben. 
kibocsátott dekrétum szerint a kémlészet és olvasztásból két tanár által tanittatott:

1. a próbasúly, a kémiai jegyek, kémlőpestek, üzőkekészités, ezüst- 
próba-vétel különféle anyagokból, réz-, ólom-, ón-, vas-, kéneskő-, bizmuth- 
próbák és aranyoldás ;

2. olvasztó kemenczék szerkezete, olvasztástan, kéneskövek pörkölése, 
ólmositás, elegyitékek, azok jó vagy káros hatása szerint ; az ólmos kéneskő 
és ólom-sulfur olvasztása, a fémeskő konczentrálása ;

3. olvasztási folyamatok, pörkölés, égetés, csurgatás, finomítás, leüző- 
m íveletek és készülékek;

4. mázaganyag és felzék redukálása, ezüst finomitása.
1746-ban épült a zalatnai fémkohó, első berendezéséről csak annyi 

ismeretes, hogy a törpe olvasztókba a levegőt faszerkezetű szekrényfuvókkal 
vezették. Megindításától e század elejéig a csurgatási folyamat volt használatban.
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1754-ben külön bánya- és kohógyakornokokat neveltek, Sziléziából pedig 
a selmeczi kohóknál dús ólmot váltottak be.

Fernezelyen 1755-ben egy kis kohót 100 forinttal lehetett felépíteni; 
mint kuriózum említésre méltó, hogy ugyanott az 1760-ik évet megelőző időkben 
az ólom értékesítésének nyoma sem található fel, jeléül a tökéletlen kohászati 
üzemnek és bizonyítékául annak, hogy az ólomérczek különválasztására ez 
időben úgyszólván semmi gondot nem fordítottak.

A felsőbányái rézkohó és rézpöröly a szóhagyomány szerint 1760-ban 
épült. Üzemköre volt, a kerületi kohók által termelt rézterményekből tábla- és 
készeit rezet, továbbá rézgyártmányokat előállítani.

A láposbányai kohó eredetére adat nincs s valószínűleg magánosok 
alapították, kiktől 1762-ben vette meg a kincstár.

A csertesti kohó 1763-ban létesült két törpe olvasztóval, beváltmányok 
hiányában 1882-ben szüntettetett be.

Selmeczen 1763-ban nagy nehézséggel járt még a kovandos szinporok 
olvasztása és rendelet adatott ki, mely szerint arra kell törekedni, hogy a 
szinpor minél jobban konczentrálva olvasztassék.

Az óradnai olvasztóépületek már az 1766-ik év előtt léteztek.
A kapniki kohó keletkezése hasonlóan nagyon régi, valószínűleg a bányá

szattal egyidejű s Felső-Kapnikon volt, e század elején Alsó-Kapnikra hozatott.
Az offenbányai kohó 1770-ben szekrényfuvóval felszerelt négy közép 

olvasztóból állott; csekély évi beváltása miatt 1873-ban lett véglegesen 
beszüntetve.

1780-ban a csertesti kohónál egy fúkassal és szekrényfuvóval felszerelt 
két nagy olvasztó épült.

1782-ben építette a kincstár a felsőfernezelyi kohót.
1785-ben rendeztetett be, illelőleg tökéletesíttetett Szklenón a foncsoritás 

Born által, mely művet 1786-ban sok külföldi szakember látogatta meg.
A kohászat terén a bányászati szakiskolának létesítése és 1770-ben 

felsőbb intézetté, bányászati akadémiává történt szervezése, illetve a kohászati 
ismeretek rendszeres oktatása folytán minden irányban a javításra való 
törekvés észlelhető; a 18-ik század vége felé sok helyen kísérletek tétetnek 
a tüzelőanyag megtakarítására s átalában a kohóüzem olcsóbbá tételére. 
Hogy pedig különösen egyes akadémiai tanárok által ebben az irányban 
kifejtett folytonos munkálkodás meddő nem maradt, bizonyítják a Selmeczen 
1816-ban megtartott kohászati kongresszus határozatai, melyen a legjelesebb 
szakférfiak bírálták meg és fogadták el Höring Mihály akadémiai tanárnak az 
olvasztási rendszer gyökeres átalakítására vonatkozó javaslatait.

A kongresszus tárgyai voltak : az ezüst és réz foncsorozása, a nagy- 
olvasztók jó és rossz oldalai a kisolvasztókkal szemben, az olvasztók száma 
a beváltott érczmennyiségéhez viszonyítva. Az erdészet viszonyait tekintetbe 
véve, melyik kohó hagyandó meg, melyik alakítandó át, s ha új olvasztó kell̂  
hol építendő az ?

A kongresszus konstatálta: 1. hogy nem létezik kellő berendezésű 
olvasztó ; 2. hogy az ezüstérczek nem olvasztatnak ólomérczekkel és 3. hogy
M a t l b k o v it s  Magyarország az ezredik évben. VÍI. 8



114

az ólomkohók elhagyott és nyomorult állapotban vannak és nem birnak magas 
olvasztókkal, miért az eredmény is silány.

Határoztatott, hogy emeletes Kramer-féle, úgynevezett magyar pörkölő 
pestek építtessenek; az olvasztás munkálatára határoztatott, hogy a nyers 
olvasztás forsziroztassék, a dúsítás ellenben felhagyassék, hogy az érczek és 
szinporok egyrésze a kiejtőolvasztásnál dolgoztassák fel, hogy az érczek 
egyrésze már az ólomérczekkel egyetemben pörköltessék, a dús ólom csurgat- 
tassék stb. A 25°/o rezet és aranyat tartalmazó kénes kőnek aranynélküli 
ezüstérczczel való elegyítését, pörkölését és nagyolvasztóban fémólom pótlá
sával való ezüsttelenitését a kongresszus nem fogadta el és'a foncsorozás ered
ményéről sem igen dicsérőleg szólt s nem tartotta azt mindenhová alkalmasnak.

Ettől az időtől szakadatlanul folyt a javítás munkája úgy az üzemrend
szer, mint a kohósitásnál alkalmazott készülékek fokozatos tökéletesítése körül.

Az olvasztási költségek kiszabásánál már 1820-ban voltak tekintettel a 
könnyen és nehezen olvasztható kovandos szinporokra, megjegyezvén, hogy 
a kohók húsz évig folyvást nyereséggel dolgoztak.

Erre az időre, illetve az 1823-ik évre esik az aranyidkai foncsorműnek 
létesítése (európai foncsorozás hordókban).

1830-ban alkalmazta Debreczeni Márton bányatanácsos a zalatnai kohónál 
saját szerkezetű csigafúvóját, mely ott 1878-ig volt használatban.

1846-ban ajánlotta Hauch Antal volt selmeczi akadémiai rendkívüli tanár 
és nyugalmazott magyar királyi bányatanácsos a thio-szulfátokat a chlorezüst 
oldószeréül. Nagyban alkalmazta ezeket legelőször Patera, és proczesszusa ma 
is még használatban van Mexikóban, az Egyesült-Államokban és másutt.

1853-ban történtek Selmeczen az első felszólalások füstkárok miatt.
1856-ban ugyanott tétettek kísérletek a pörkölt nyers kéneskövek vízzel 

való lúgzására Ziervogel eljárása szerint, mely lúgból az ezüst fémréz által 
volt kiejtendő ; de miután az eredmények a várakozásoknak meg nem feleltek, 
az épült intézet hét évi kisérletezés után felhagyatott.

A szomolnoki kohónál 1860-ban alkalmazta Kiss Ferencz királyi kohó
tiszt mint kezdeményező a kalcium thio-szulfatot a chlorezüst oldására, ejtő
szerül kénkalciumot használt. Eljárása az Észak-Amerikai Egyesült-Államok
ban és Mexikóban még ma is alkalmazásban van.

1864-ben Tajón a feketeréz ezüsttartalmának kivonására az Augusztin- 
féle processzus hozatott alkalmazásba, tudniillik a feketerézben levő ezüst, 
chlorozó pörköléssel chlorezüstté változtatván át, ez utóbbi a pörkölékből kon- 
czentrált konyhasó-lúggal extrahálva, fémrézzel szinezüst alakjában lett kiejtve ; 
üzeme 1892-ben lett végleg beszüntetve.

Ugyancsak 1864-ben építtetett Nagybányán magánosok által egy ezüst- és 
rézlúgzómű.

A nagybánya- és felsőbányavidéki kincstári és társulati bányákból ter
melt arany, ólomnélküli, száraz és szegényezüst érczek kohósitására 1865-ben 
épült a ravaszpataki foncsormű.

A réznek bessemerezés útján való kinyerése iránt Szomolnokon 1867-ben 
Rittinger Péter miniszteri tanácsos által tétettek kezdeményező kísérletek, ki
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a nyers kéneskőben levő réznek összpontosítását akként próbálta meg, hogy 
a kéneskő kavarására gereblyealaku üres készüléket használt, melyen át 
a megolvasztott kéneskőbe levegőt fújtatott.

Az 1873-ban Kapnikon épült lűgzóműben Bittsánszky E. miniszteri 
tanácsos kezdemény esésére az Augusztin-Patera-Kiss proczesszusok egyesítésével 
az olvasztás által csak költségesen értékesíthető szegény bánya- és zúzda- 
termények dolgoztatnak fel. Az eljárás azon alapszik, hogy a nemes fémek chlorozó 
pörkölés útján chloridokká lesznek, melyekből az ezüstchlorid konyhasó
oldattal (Augustin), az aratiychlorid pedig natrium thio-szulfáttal (Patera), illetve 
kalcium thio-szulfáttal (Kiss) kilúgozható ; a nyert oldatból pedig az ezüstfém 
rézzel, az arany kénnatriummal vagy kénkalciummal ejtetik. Ezen eljárás 
— értesülésünk szerint — Akaiban és Görögországban is előnynyel alkalmaztatik.

Ugyanazon évben épültek Selmeczen az elsalakitó pörkölésnél használt 
legelső tovalapátoló lángpörkölök és a nyolcz fúvókassal felszerelt Pilz-féle 
körolvasztók, mely utóbbiakban ásványtüzelőnek (koksz) alkalmazása mellett 
az eddigi dúsító olvasztás helyett, a közönséges ólmositás van folyamatban.

1878- tól kezdve Kiss F. eljárása szerint rendeztettek be a nagybányai 
kerületben apróbb magán lugzóművek.

A dús ólmok leüzését a nagybányai kohóknál Bittsánszky javaslatára 
a horganynyal való ólom-ezüsttelenités váltja fel; az ezüsttelenitett ólmot 
konyhasó- és ólomszulfát-keverékkel, és végül fapóznákkal való fordogálással 
tisztították meg a czinktől.

1879- ben épültek Selmeczen a freibergi rendszer szerint az első Killn- 
pörkölők.

Ugyanakkor lépett életbe Zalatnán Hauch proczesszusa, mely helyén, vala
mint a volt csertesti és offenbányai kohóknál a múlt században és e század 
elején a csurgatási folyamat, 1850-től pedig a pörköléssel és dúsító olvasz
tással összekötött dús ólmositás, valamint a feketeréz amalgamálása volt 
üzemben, tudniillik a rézkéneskőből nyers rezet állítottak elő, melyből az 
aranyezüst amalgamálással hozatott ki. Hibája volt ezen komplikált és felette 
költséges kezelésnek a tüzelőanyag és munkapazarlással járó sokszori olvasz
tás és a kinyerendő fémeknek hosszadalmas konczentrálása.

Hauch eljárásának lényege: a beváltmányokban levő kénnek kénsav- 
gyártásra való felhasználása és az olvasztásoknál termelt kéneskőnek hígított 
kénsavval való oldása, illetve a fémek konczentrálása.

Nagy előnyére szolgál e kohósitási módszernek az is, hogy mellék
terményül a kénsavon kívül vasgálicz és kén termelhető, mely utóbbiból 
1882 óta nyers, 1889-iki évtől kezdve raffinált szénkéneg gyártatik.

Említést érdemel, hogy a kohászat honosította meg hazánkban a szén- 
kéneggyártás üzemét, és hogy szénkéneg ez idő szerint Ausztria-Magyarország
ban kizárólag csakis e kohónál gyártatik és pedig a fillokxera elleni védeke
zés czéljából.

1883-ban épültek Selmeczen és Ravaszpatakon a Designolle-íéle, üzlethez 
szolgáló foncsorművek oly czélból, hogy a konyhasóval pörkölt kénnélküli 
száraz érczek ezüsttartalma forgó, fekvő kovácsvas-hordókban, vasgolyók

8 *
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és higanychloriddal extraháltassék; e költséges kísérletek azonban sikerre nem 
vezettek.

1884-ben szereztetett be Selmeczen rézkiejtési kísérletek végzéséhez az 
első dinamógép.

A feketeréznek ezüsttelenitése és szinréznek előállítása végett létesült
1885-ben az István-hután elektrolyt rézejtőmű.

Selmeczen ez évben termeltek első ízben kemény ólmot, s ugyanott 
tétettek 1887 év óta az első kísérletek az ólomnak vízgőzzel való finomítására.

1888-ban épült Fernezelyen az első körolvasztó, s ugyancsak akkor 
tétettek kísérletek Szomolnokon az érczolvasztási salakban levő vas regenálására.

1888. és 1889-ben Hunyadmegyében: Brádon, Kajanellen és Sztanizsán 
Munktell svéd mérnök proczesszusa szerint kísérletek voltak folyamatban az 
aranyérczek és szinporokban levő aranynak extrahálására, ki a chlorozólag 
pörkölt anyagban chlort oly módon fejlesztett, hogy arra alkalmas csőrend
szerbe sósavat és calcium hypochloritot bocsátott; a két reagens összefolyásá
nál a chlor szabaddá lett, mely az aranyat aranychloriddá változtatta á t ; 
a légbe átment aranychlorid kénnatriummal, ferroszulfáttal stb.-vel ejthető. Igen 
költséges kísérleteik a kívánt eredményre azonban nem vezettek.

A nagybányai kerületi kohóknál termelt ezüstös feketeréznek korszerű 
feldolgozására épült 1890-ben a nagybányai elektrolyt rézmű ; 98°/° rezet és 
150 gr. aranyezüstöt tartalmazó nyersrézből jó minőségű és teljesen ezüst
nélküli rezet állít elő.

Ugyanakkor épült Selmeczen a nagy szállópor-csatorna és kamara- 
rendszer a központi kéménynyel, mely a növényzetre ártalmas kohófüstöt a 
kohó felett 142 méternyi magasságban vezeti el. Ezen létesítményekre költött
100.000 forintnyi összes költség kamatostul két év alatt a szállóporban talált 
fémek értéke által térült meg.

1892- ben küszöböltetett ki Selmeczen a régi olvasztópestek utolsója 
és be lett rendezve a tellurgyár.

A tellurfémnek a nagyági dús érczekből való kinyerése részint kohászati, 
részint tudományos szempontból vált szükségessé ; kohászatilag azért, mert 
tény, hogy a tellur a nagyági érczeknek leűzésénél arany veszteséget okoz 
s ezért eltávolítása az érczek feldolgozása előtt szükséges, másrészt 
pedig mert a selmeczi kohó hírnevének emeléséhez járul az a körülmény, 
hogy nálunk gyártanak, állítanak elő egyedül nagymennyiségű tellurt, mely 
az eddigi kutatások szerint a gyógyászat, és különféle iparok terén még 
nagy szerepet játszhatik, s mely olcsón eladva, könnyen lehet tárgya tudo
mányos kutatásoknak.

1893- ban létesült egy elektromossággal''hajtott fúvó a fernezelyi kohó
nál, tehát az elektromosság is módot nyújt arra, hogy a kohóktól távol fekvő 
vizezések munkája felhasználtassék.

A kéneskövek pörkölésére és a kénessav ártalmatlanná tételére 1894-ben 
Selmeczen Wellner-féle páholyok állíttattak fel. Ugyanazon évben épült egy 
két fúvókával ellátott rézraffináló lángpest, a leüző tűzhelyek pedig a központi 
csatornarendszerrel köttettek össze.
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Emlitést érdemel, hogy az 1893., 1894. és 1895-iki évek óta Hunyad- 
megyében és Selmeczen kísérletek vannak folyamatban a Mac-Arthur-Forrest- 
féle cyanid lúgzási eljárással; Pojana-Tekerőn pedig Sulman szabadalmazott 
eljárásával Bromcyankaliummal.

Az 1870 év óta szünetelő és most épülőfélben levő rézbányái kohónál 
kísérleteznek az értékes bizmuth-fém előállításával. Zalatnán pedig, miután 
annak olvasztási üzeme a Hauch-féle műveletek haladásával lépést nem tartott, 
az ottani kohósitásnak alapját képező szinpor és ólmositó olvasztás — annak 
szabályozása és olcsóbbá tétele szempontjából — a folyó évben az elsalakitó 
pörköléssel kapcsolatos üzemmel lesz helyettesítve.

Az ártalmas kohófüst elvezetésére és az értékes szállópor felfogására a 
zalatnai és fernezelyi kohónál jelentékeny terjedelmű szállópor-csatorna és 
kamararendszer létesült.

Legújabban Beszterczebányán tervben van egy központi elektrolyt réz
ejtőmű építése, ez eljárás előnyeit már a messze kelet is felismerte, minek 
jele, hogy a fentemlitett műnek tervezője, Woditska I. kir. kohómérnök 
1893-ban az Altaiban fekvő orosz császári koronabirtokok bányái számára 
nagyszabású elektrolytmű tervezésével lett megbízva.

II. Fémkohászat a kiállításon.

Míg egyfelől a vas — megfelelőleg előkelő és uralkodó befolyásánál fogva 
az iparra — tömeges és nagyarányú kiállításával emelkedett ki, addig a többi 
fémek kiállítása is nagymértékben felhívta figyelmünket már azért is, mert 
ezen fémek a technika és az élet különleges szükségleteinek fedezésére szol
gálnak és mivel előállításuk különfélesége is figyelmet érdemel.

Az ez idő szerint üzemben levő fémkohó-, lúgzó- és foncsorozóművek 
közül a kiállításon résztvettek:

1. A selmeczbányai ni. kir. központi kohó.
Hazánk ezen legnagyobb fémkohóműve, mely legújabban igen nagy 

haladást képes felmutatni, e század első felében mint a Siceli-féle kohótelep, 
régi hányósalakok kovandos színporral való olvasztásával két rongált törpe 
pesttel volt üzemben. A kincstár által 1846-ban vétetett át.

Beváltott 1895-ben kétmillió forint értékben 139.000 métermázsát; 
beváltás alá kerülnek a selmeczi kerület kincstári bányáinak — az aranyidkait 
kivéve — összes terményei, úgymint ezüstérczek s színporok, ólomérczek, 
ólomszínporok s ólmos rézérczek, a körmöczi kincstári és magánbányákból 
kovandszínpor, Magurkáról antimonszínporok, Nagyágról arany és ezüstben 
dús tellurérczek, Hunyadmegyéből éspedig főleg a rudai 12 apostol, a muszári, 
füzesdtresztiai, Első erdélyi stb. társulatoktól kovandos és aranyszínporok, 
Galicziából ólomérczek, bel- és külföldről mindenféle iparhulladékok, különféle 
kohóktól ólmos kéneskő, István-hutai ezüstiszap a rézelektrolyzistől, a bécsi 
és körmöczi pénzverőkből vakarék, olvasztótégelyek és sok mindennemű 
termény kisebb-nagyobb mennyiségben.
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. kir. központi fém
kóhó gyűitem

ényes kiállítása a bányászati és kohászati pavillonban.

1 18

Ingatlan birtoka: 22 üzemi épület, 20 kezelési épület, 210 kataszteri 
hold földbirtok.

Berendezése a következő készülékekből áll: négy tovalapátoló pörkölő 
pest, hat Wellner-féle pörkölő-páholy, négy Pilz-féle körolvasztó, egy réz-

finomitó lángpest, négy leüző-tüzhely, egy ólomcsurogtató pest két ezüst- 
telenitő üsttel, egy kétosztályu adagemelő torony, egy gőzfúvó, egy ventillátor, 
négy gőzgép, 2000 méter hosszú 55 centiméteres keskenyvágányu vasút, 
150 méter hosszú hordozható vasúti vágány, 45 szállító kocsival, egy tellur-
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gyár két oldóüsttel, öt ejtőkáddal és egy kéndioxydgáz-fejlesztő kazánnal, 
egy mázagszitáló-berendezés, egy téglaégető kemencze, két Dehne-féle szűrő
sajtoló, egy zúzda, egy készülék az ólomnak vízgőzzel való finomítására, egy 
szállópor-csatornarendszer kereken 6000 m3 űrtartalommal, 12.000 m2 felü
lettel és központi kémény 123 méter szivómagassággal stb.

Az 1895-iki évben a kohó 139.432 métermázsa beváltásával szemben 
114.846 métermázsa beváltványt dolgozott fel; összes feldolgozása bánya-, 
kohó- és pótló-anyagokban 500.000 métermázsánál nagyobb volt.

Termelése:
Értéke

írt
444 2192 kg. a r a n y .....................................................  728.568

14.100 » ezüst . . • .........................................  803.900
360 q. réz . . . .  • ..........................  13.920

4.314 » lágy ó lo m ..............................................  73.337
599 » kemény ólom ..........................................  12.600

2.677 » m ázag.......................................................  45.509
31 * forrasztó ó n ....................  . . . .  1.860
64*8 kg. t e l l u r ......................................................  1.278

20.000 db. tűzálló t é g l a ......................................... 3.000
Összesen.........................  1,683.972

Egy métermázsa beváltmány teljes feldolgozása mintegy 2 frt 90 krba 
került.

Hivatali személyzete áll: 10 tisztviselő és 16 altisztből, munkásainak 
száma 312 férfi, 4 nő és 12 gyermek.

A kohó kiállításával kohászatának teljes képét jobban mutatta be, mint 
bármely más fémkohó. Az ennek megszemlélésénél szerzett átalános benyo
más a lehető legkedvezőbb, különösen kohósitása technikai szempontból 
tekintve érdemel figyelmet; dúsan kiállított tárgyai, melyek egységes terv és 
rendszeresen csoportosítva voltak bemutatva, világos képét adták fejlődésé
nek és termelőképességének. Csoportozata a kiállításon a kohászati résznek 
mondhatni díszét képezte.

Kiállítási tárgyai: a kohó fejlődését feltüntető térképek és helyzetrajzok, 
fényképek és aquarellképek, törzsfa, körolvasztó és leüzőtűzhely-minta, a 
tellurgyártás igen szép mintákban; a kohósitás sorrendjében beváltmányok, 
adalékanyagok, márga és tűzálló anyag, pörkölék, nyers és pörkölt szállópor, 
kohótermények, hulladékok, árúgyártmányok, 1002’5 kg. súlyú aranyat és 
ezüstöt tartalmazó tárcsa, az 1894. évi feldolgozást és termelést feltüntető 
koczka, táblázatok, tellurgyártási közép- és kész termények, tűzi, nedves és 
elektromos útoni próbáknál használt eszközök, szerek, készülékek, Plattner- 
féle próbapest, laboratóriumi asztalminta, mérlegek stb .; tárgyainak, mintáinak 
és készítményeinek száma 150-nél is több.

A tellurgyártásról — különlegességénél fogva — e helyen megemlitte- 
tik, hogy nyers anyagát a nagyági tellurércz képezi; felforralt kénsavba 
gyors egymásutánban kis adagokban fokozatos tüzelés és folytonos keverés 
mellett adják azt fel, mig pépsűrűségűvé válik. A kihűlt tömeget azután sósavat



120

tartalmazó forró vízbe merítik folytonos kavarás közben, az annak szűrésével 
nyert lúgot ejtőedényekül használt üvegballonokba vagy szekrényekbe gyűj
tik. E lúgból a tellur folyékony kéndioxyddal ejtetik; a tiszta lúgnak lefejtése 
után az ejtett tellurt hideg és forró vízzel dekantálják s végül sósavval mos
sák, szárítás után apróra dörzsölik. Olvasztása boraxcsuporban 3—5°/o kemé
nyítő és bórsavval boltony alatt történik.

2. Az aranyidkai m. kir. kohó.
Hordókban az úgynevezett európai foncsorozási módszer szerint feldol

gozza az aranyidkai kincstári és magánbányák ezüstterményeit.
Ingatlan birtoka: 8 üzemi épület, 8 kezelési épület, 4 kát. hold és 830 

□-öl földbirtok.
Berendezése: 6 emeletes pörkölő lángpest, 2 őrlőmalom, 8 foncsorozó 

hordó, 1 habarcsmosó hordó, 1 vizforraló kazán, 1 lepárló görebpest, 1 ezüst
olvasztó pest, 1 telefonvezeték 2400 m. hosszú, melylyel a bánya- és kohó
hivatal van összekötve, 3 vizi kerék 26 lóerőre stb.

1895. évi beváltása 11.355 q, feldolgozása 10.673 q volt, termelése 
2026 kg. ezüst 115.482 frt értékkel, mely mint a többi összes kincstári kohóké, 
a körmöczi pénzverőnél váltatott be. 1 q beváltmány teljes feldolgozása 
2 frtba került.

A hivatali személyzet áll 2 tisztviselő, 6 altiszt és 1 szolgából; mun
kásainak száma 46.

Kiállítási tárgyai: nyers, pörkölt és szitált érczliszt, ezüstfoncsor, heví
tett foncsor, olvasztott ezüst, foncsoritási hátralék, az üzem törzsfája stb. 
összesen 10 db.

3. A beszterczebányai m. kir. rézpöröly és hengermű.
A kincstári és magánkohóktól vásárolt rezet dolgozza fel különféle árú- 

czikkekké.
A műtelep ingatlan birtokához tartozik: 17 üzemi, 6 kezelési épület és 

3366 n -ö l földterület.
Berendezése: 1 rézkészelő, 5 kis réztüzhely, 2 izzitópest, 1 szekrény 

és 2 bőrfúvó, 3 réz- s 1 vaspöröly, 1 lemezhengersor, 6 lapító és 3 mélyítő 
pöröly, 1 rézköteg, 2 lemez tusagolló, 1 körolló, 12 vizi kerék stb.

A telepen és pedig a pöröly műnél 107 lóerőnyi, a hengerműnél 95 ló- 
erőnyi vizerő áll rendelkezésre.

Évi réztermelése 500—700 q; 1895-ben a rézfinomitási, pöröly és henger
műnél termeltetett 393 q mélyített rézárú- és rúdréz 39.300 frt és 100 q 
hengerelt rézáru 7900 frt értékben.

A műtelep hivatali ügyeit 1 tiszt, 4 altiszt kezeli, munkásainak száma 
30—35; a telep korlátolt üzeme miatt az utóbbiak egy része szokás szerint 
évente bizonytalan időre szabadságolva lesz.

Igen tetszetősen kiállított tárgyai a következők voltak : tárcsa, elektromos, 
tábla- és tusagréz, pálinkafőző üstök teljesen felszerelve, pesti, liptói, losonczi 
mosóüstök, kacsulák, lekvár, tímár, szappanfőző üst, különféle bogrács, 
kazánfenék, gömbölyű üst, rúdréz, rézlemez stb., összesen 35 db .; rajzokban 
pedig a telep diagramja és törzsfája.
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E telepen a központi elektrolyt rézejtőmű épül, melynek feladata a 
hazai összes kincstári kohókban termelt és aranyezüstöt tartalmazó 1800— 
2000 q tisztában rézből jóminőségü ezüstnélküli elektrolyt rezet előállítani.

4. A fernezelyi m. kir. kohó.
Beváltja a felsőbányái kincstári és magánbányászat, a kereszthegyi és 

veresvizi kir. bányaművek, továbbá a nagybányavidéki magán bányaipar ara
nyat, ezüstöt, rezet és ólmot tartalmazó összes bánya- és zúzdaterményeit.

Ingatlan birtoka: 24 üzemi épület, 9 kezelési épület, 24 kát. hold föld
birtok.

Berendezése a következő készülékekből á ll: 3 tovalapátoló pörkölő pest, 
16 önműködő Bode-féle pörkölő pest, 3 Pilz-féle körolvasztó, 3 régi aknás 
olvasztó, 2 leüző tűzhely, 2 tégelypest, 1 csurogtató üst, 3 ezüsttelenitő üst, 
1 készülék az ólomnak vízgőzzel való finomítására, 2 adag-emelő, 1 fúvó hat 
álló hengerrel, 2 ventillátor ezek közül az egyik villamos erőátvitellel, 1 
szállóporcsatorna és Monier-kamararendszer, központi kéménynyel; a csatorna- 
és kamararendszer űrtartalma kereken 5211 m3, 7237 m2 felülettel, 4 vizikerék 
28 lóerőre stb.

1895-ben a kohó 74.489 q beváltásával szemben 86.968 q-t dolgo
zott fel.

Termeltetett:
Értéke

frt
268 kg. arany ..............................................................  439.520

4.169 » e z ü s t .........................  ..................... 237.630
135 q r é z .................................................................. 6.075

7.210 » ólom (ennek 10°/o-a árumázag) . . . .  129.780
Összesen......................... 813.005

1 q beváltmány teljes feldolgozása mintegy 2 frt 71 krba került.
Hivatali személyzete áll : 5 tisztviselő, 12 altiszt és 1 szolgából; munká

sainak száma 190 férfi, 30 nő és 30 gyermek.
Kiállítási tárgyai, melyek az olvasztásoknál használt épületi s pótló

anyagok, az üzem menetének sorrendje szerint nyers és pörkölt beváltmányok, 
kohó fél- és készárúkból állottak, téglaformátumban összesen 45 db. oszlop
alakban voltak felállítva; ezeken kívül rajzokat, diagrammot és fényképeket 
mutatott b e ; megjegyzés nélkül nem hagyható, hogy e nagyarányú kohó
telep tárgyaival a kiállításon felette szerényen volt képviselve.

5. A kapnikbányai ni. kir. kohó- és lúgzómű.
E telepnek központja a Bittsánszky Ede miniszteri tanácsos és nagy

bányai bányaigazgató szabadalma szerint berendezett lúgzómű, melynek már 
ismertetett módszerét a nagybányai kerület egyik kiküldött szakemberének 
Kurovszky Zsigmond m. kir. kohómérnöknek felügyelete mellett 1892/93-ban 
alkalmaztatta az orosz czár is a maga altai bányászatában.

Ingatlan birtoka: 17 üzemi épület, 3 kezelési épület, 4'4 kath. hold 
földbirtok.

Berendezése a következő készülékekből á ll; 2 lángpest pörkölésre,
26 önműködő Bode-féle pörkölő pest, 1 nagy és 4 középolvasztó, 1 leüző-
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tűzhely, 1 ólomezüsttelenitő és finomító telep, 20 lúgzó szekrény, 462 ejtő 
szekrény, 7 aranyejtő kád, 1 adagemelő, 3 fúvó, 4 vízi kerék 34 lóerőre, 1 kazán, 
207 m. hosszú vasút, 1 őrlőmalom, 2 lúgemelő szivattyú, 2 lúgfőző üst, 
1500 m. hosszú lúgvezető-csatornahálózat.

1895-ben beváltatott; a kohónál 11.874 q, a lúgzóműnél 21,368 q., 
termeltetett az egész telepen 53 kg. arany, 1972 kg. ezüst, 1635 q ólom, 
195 q réz 249.900 forint értékben.

Egy q beváltmány teljes feldolgozása 1 frt 93 krajczárba került.
Hivatali személyzete áll: 3 tisztviselő és 7 altisztből; munkásainak száma 

150 férfi, 3 nő és 15 gyermek.
A kiállításra küldött tárgyainak száma nem volt nagy, ezek közül azonban 

kettő érdemel különös figyelmet, tudniillik a Bittsánszky-féle lúgzómű és a 
chlorozásra szolgáló 18 önműködő s a két lángpesttel felszerelt pörkölőház min
tája, melyek alapján a lúgzási folyamat menete könnyen érthető.

6. A horgospataki m. kir. kohó.
Az ottani bánya- és zúzdatermények feldolgozására szolgál.
Ingatlan birtoka: 3 üzemi épület, 3 kezelési épület, 7*8 kát. hold

földbirtok.
Berendezése a következő készülékekből áll: 8 Bode-féle pörkölő pest, 

1 magas és 2 középolvasztó, 1 leűző tűzhely, 1 ólom ezüsttelenitő és finomító 
telep, 1 fúvó 2 hengerrel 14 lóerőre stb. 1895-ben 18.638 q beváltás mellett
feldolgozott 19.190 q-t.

Termeltetett:
17'9 kg. arany, értéke............................. 29.356 frt

239 » ezüst » ......................... 13.645 »
354 q réz » ......................... 15.930 ■>

Összesen . . . 58.931 frt.

Egy q beváltmánynak teljes feldolgozása került 1 frt 87 krajczárba.
Hivatali személyzete áll: 1 tiszt és 5 altisztből, munkásainak száma 37.
A kiállításon csak az olvasztáshoz szükségelt pótlóanyagokkal volt kép

viselve.
7. Az óvodnai ni. kir. kohó.
Ingatlan birtoka: 14 üzemi épület, 5 kezelési épület, 3739 kát. hold 

földbirtok erdővel együtt.
Berendezése: 1 tovalapátoló pörkölő pest, 1 középolvasztó, 1 leüző 

tűzhely, 1 ólom ezüsttelenitő és finomító telep, 1 hengerfúvó stb.
1895. évben 5016 q beváltásából 4923 q-t dolgozott fel; 1'409 kg. aranyat, 

266 kg. ezüstöt, 800 q árumázagot és 1110 q áruólmot termelt. 1 q bevált
mány teljes feldolgozása került 2 frt 93 krajczárba.

Hivatali személyzet: 1 tiszt és 4 altiszt; munkásainak száma 36 férfi és 
18 gyermek.

A kiállításon résztvett veres-zöld mázaggal és lágyólommal.
8. A nagybányai ni. kir. elektrolit rézejtőmű.
Ingatlan birtoka: 2 üzemi épület, 3 kát. hold földbirtok.
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Berendezése: 1 turbina 21 lóerőre, 1 vizi kerék 5 lóerőre, 2 dinamógép 
10 és 5 lóerőre, 3 Membran-szivattyu 41óerőre, 1 sajtoló szűrő, 20 ejtőczella 
és lugtartók 25.000 liter elektrolytára, 1 lúgbefőző üst 3000 liter űrtartalommal, 
jegeczesitő kádak 6000 liter oldatra.

Termelés 500 q elektrolytréz 30.000 frt értékben; 1 q finomított réznek 
gyártása 6 frt 48 krajczárba került.

A telepet kezeli 1 tiszt és 4 munkás.
A kiállításra küldött tárgyai voltak: 1 modell az elektrolytműről, anoda- és 

elektrolyt-tábla felszerelve, anyalemez kathoda-termelésre, anodaiszap, a mint a 
sajtoló szűrőből kikerül, 2 fénykép a czellaparkról és terményekről, végül 
regenerált rézgálicz.

Az 1760-ban felállított s a pörölyművel együtt 1839-ben újonnan épített 
felsőbányái rézkohó feladata volt a nagybányai kerület fémkohói által beváltott 
ezüsttelenitett kéneskövekből és feketerézből a pörölynek átadható rezet 
termelni.

A nevezett rézkohó és pörölymű 1891 óta végleg be lett szüntetve, 
folyamatban van ott csak a kerületben termelt feketeréznek készelése, illetve 
a nagybányai rézejtőmű részére szükségelt anodák öntése.

9. A zalatnai ni. kir. kohó.
Ingatlan birtoka: 18 üzemi épület, 3 kezelési épület, 20 kát. hold földbirtok.
Berendezése: 5 önműködő Bode-féle pörkölő pest, 1 tovalapátoló pörkölő 

pest, 1 Pilz-féle körolvasztó, 2 régi aknás nagy olvasztó, 1 régi aknás közép
olvasztó, 1 leüző tűzhely, 1 kénsavgyár 1775 m3 ürtartalmú kamrákkal, 
8 kénleoldó szekrény, 21 jegeczitő szekrény, 3 kéntorony, 4 szénkénegre- 
torta, 1 szénkénegfinomitó kazán, 3 fúvó és 2 blower, 1 szűrősajtoló, 1 szál- 
lóporcsatorna-rendszer-kereken 460 m3 űrtartalommal, 1450 m2 felülettel és 
központi kéménynyel 24 m. szivómagassággal stb.

Az 1895. évben beváltott 11.690 q-t, feldolgozott 15.854 q beváltmányt^ 
melyből a selmeczi kohóba elszállított 1451’64 q kéneskő fémtartalmának 
számbavételével termeltetett:

127*52? kg. arany, é r té k e .............................................  201.148 frt
269*2 » ezüst, »   15.346 »
43*87 q réz, »   2.149 >■
229*7 q ólom, »   2*560 •>

11.250 q kénsav 50° Be- é r té k e ..............................  7*101 »
1.175 q » 60° Be. »   2.136 »
5.215 q vasgálicz, » ............................  2.086 »
1.019 q kén » ............................. 3.172 »
2.373 q finomított szénkéneg, értéke..................... 35.646 »

Összesen . . . 271.344 frt.

Egy q beváltmánynak teljes feldolgozása került a melléktermények érté
kének levonása, illetve betudása mellett 1 frt 53 krajczárba.

Hivatali személyzete áll: 2 tisztviselő és 9 altisztből; munkásainak 
száma 113.
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Vegyiparral kapcsolatos összes proczesszusait tanulságos és igen sikerült 
mintákban, a feldolgozás alá kerülő bánya- és zúzdatermények gyűjteményét 
nyers- és pörkölt alakban, továbbá hulladékokat, gyártmányokat és a kohó
üzem törzsfáját, 5 Bode-féle pörkölőt, ezek közül egynek keresztmetszetét s 
a régi nagyolvasztók mintáját mutatta be, nemkülönben a teljesen felszerelt 
kénsavgyár, kénleoldás, kén- és szénkéneggyár mintáit.

A kohó összes gyári terményeivel megfelelően képviselve volt még a 
vegyészeti csoportnál is.

10. A Geramb J. J.-féle bányaegylet bélabányai kohója.
Feldolgozza a selmeczi szent Mihály-altárnai bányatársulat ólmos bánya és 

zúzda terményeit és a Geramb J. J.-féle hodrusbányai bányaegylet ezüst érczeinek 
és ezüst szinporainak egy részét, továbbá ólomhamut és ólomvakarékot.

Ingatlan birtoka : 8 üzemi épület, 2 kezelési épület.
Berendezése : 2 Kramer-féle lángpest pörkölésre, 2 nagyolvasztó, 1 leüző- 

tűzhely, 1 csurogtató tűzhely, 1 ólomcsurogtató és finomító telep, 1 kohózúzda, 
1 vizikerék 12 lóerőre, 1 gőzgép 14 lóerőre a Roots-Blower-fuvónak hajtására stb.

1895-ben 9520 q beváltás mellett feldolgoztatott 9435 q beváltmányt, 
egy q beváltmánynak teljes feldolgozása került 3 frt 28 krajczárba.

Termeltetett:
12*876 kg. arany, é r t é k e ..............................................  20.117 frt.

12 2 7-936 » ezüst, » ............................................. 93.323 »'
1320 q ólom, » ......................................... . 19.800 »
208 q rezes kéneskő, értéke................................. 3.704 »

Összesen . , . 136.944 frt.

Hivatali személyzete á ll: 1 tiszt és 4 altisztből, munkásainak száma 36.
Kiállítási tárgyai közül említést érdemel egy 130 kilogram súlyú arany

ezüst lepény.
A hazai antimon-kohászatot bemutatták:
11. Demuth Károly József Fehérkőről.
A kiállításon résztvett 45 darab négyszögkeresztszelvényü egyszer fino

mított antimon regulussal és 12 darab félgömbölyü egyszer finomított antimon 
regulussal.

12. Mailer J. M. és társa szalonáki antimon-kohója Vasmegyében.
Évi 11.000 q antimon-ércz és színporból mintegy 3400 q antimon regulust

és 400 q antimon; crudumot állít elő, és pedig majdnem kizárólag az angol 
és olaszországi fémpiacz számára.

Berendezése : 2 tovalapátoló pörkölő, 1 körolvasztó pest 5 darab vízzel 
hűsített fúkassal, 1 Enge-féle szabadalmazott fúvó, 1 antimonfinomitó láng
pest, 1 csurogtatópest antimonkénegek számára.

E kohónál felette érdekes kísérletek folynak az antimonnak elektromos 
úton való leválasztására az érczekből, t. i. antimon triszulfidot natrium hidro- 
szulfidban oldanak, melyből elektromos áram az antimont a kathodán kicsapja.

Hivatali személyzete áll 2 tiszt és 3 altisztből; munkásainak száma 180.
Hetvennél több tárgygyal vett részt a kiállításon; különösen említést
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érdemelnek kétszer finomított antimon regulusai, nyers és raffinált antimon 
fémdarabjai, kristályos antimon és elektromos úton nyert antimonja.

13. A felsömagyaro vszág i bánya- és kohó m ií - részvény tá rsaság (Budapest, 
V., Deák Ferencz-tér 1.).

Szomolnoki bányavizeiből évente 500 q ejtrezet 185 q szinréztartalommal 
termel, mely mostanáig finomítás végett az István-hután váltatott be.

Kohászatilag csak ejtett rezet termelnek.
14. A Mária, Jóremény, Zemberg és Márton társulati kobalt és nikol- 

bány atár sutátok György-kohój a Dobsinán.
3 darab kobalt és nikol fémeskövet mutatott be, melyből a múlt évben 

181 q-t termelt.
15. Chaudoir G. és társa (Budapest, V., Vizafogó 1460).
Újabban létesült telep; vörös, sárgaréz, bronz, nyers és készterményeit 

igen sikerült csoportosításban mutatta b e ; tárgyainak száma meghaladta a 
kétszázat.

E czég nemcsak a Magyarországban verendő bronzváltópénz anyagát 
— lapkáit — szállítja, hanem ezeken kívül főkép vasúti lokomotivok tűz- 
szekrény-lemezeit, mindenféle hengerelt réz és sárgaréz-árut, réz- és sárgaréz- 
vontcsöveket, rudakat és drótot készít, ezenkívül a legkülönfélébb ötvözetű 
fémöntvények gyártásával foglalkozik.

Munkásainak száma 200.
16. A csetneki rézgyár (Budapest, Üllői-út 30.).
36 darab vörösréz-gyártmányt mutatott be.
17. A Henckel-Donnersmark Guido gró f tulajdonát képező és újabban 

létesült váczi horgany-hengermű.
Igen változatos horgany-gyártmányai miatt érdemel említést.
18. Joó Antal kir. kohómérnök, bányaiskolai tanár pedig módosított 

Plattner-féle kémlőpestet, vizforralókkal egyesitett kémlőpestet, kémlőszerszá- 
mokat, anyagokat és edényeket mutatott be.

Fémkohó-vállalataink közül a kiállításról a következők maradtak e l :
1. A recski arany-ezüst rézlúgzó és kohómit Mátrabányán; tulajdonosok 

Jármay Gusztáv és társai Budapesten.
A hatvanas évek végén létesült, évi termelése :

5*63 kg. arany, értéke............................. 9.233 írt
52’—- » ezüst, » ......................... 2.808 »

416 q réz, » ................ .... . 21.632 »
Összesen. . . 33.673 frt.'

Munkásainak száma 34.
2. A kluknói ezüst- és rézkohó Istvánhután 128.000 m2 területen. 
Használatban van 5 középolvasztó, 2 rézkészelő lángpest, 1 hengerfuvó, 

1 elektrolyt rézejtőinü, 2 dynamo-gép, higanypörkölő, kémlőműhely stb.
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Termelése volt 1895-ben 1202 q elektrolitréz, 330 kilogram ezüst és 
8 * s  q higany.

Hivatali személyzete á ll: 2 tisztviselő és 4 altisztből, munkásainak száma 42.
Beváltmányok hiánya miatt beszüntetése elhatároztatott.
3. A felsőbányái András-lúgzómű.
Használatban van egy Bode-féle pörkölő, egy leüző-tüzhely és egy lúgzómű.
Termelése 79 kilogram ezüst.
4. A felsőbányái Ferencz-lúgzómű.
Üzeme igen korlátolt.
5. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság csiklovai réz

hámorában idegen művekből beszerzett rezet dolgoz fel; három lapos és két 
mély pörölylyel csakis félárut termel, azonkívül hengerelt rézárukat is készít. 
Évi termelése körülbelül 500 q.

6. Lavotta János rózsahegyi antimonkohójárói közelebbi adatok hiányzanak.
7. A balánbányai rézkohó az elmúlt évtől kezdődőleg fémkohászattal nem 

foglalkozott.
*  *  *

Az 1894. évről rendelkezésre álló adatok szerint hazai fémkohó-iparunk 
42 tisztviselőt, 83 altisztet és 1686 munkást foglalkoztatott.

A termények szállítására, zúzására, olvasztására, illetőleg lúgzására és 
foncsorozására, középterményeik feldolgozására, vegyipari czikkek előállítására 
stb. a jelenleg üzemben levő fémkohóművek a következő berendezésekkel 
vannak ellátva : 7988 m. hosszú vasúthálózattal, 5 darab adagemelővel, 133 darab 
zúzónyillal, 6 darab malomfutóval, 2 hengerpárral, 1 pofatörővel, 11 tova
lapátoló pörkölő pesttel, 19 más szerkezetű lángpörkölővei, 67 Bode-féle pör
kölővei, 8 pörkölő-páholylyal, 9 körolvasztóval, 25 középolvasztóval, 8 finomító 
lángpesttel, 14 leűző tűz helylyel, 11 üsttel dús ólmok ezüsttelenitésére, 14 csu- 
rogtató hőddel és üsttel, 1 szélpesttel, 3 görebpesttel, 41 érczlúgzó-szekrény, 
614 ejtőkáddal illetőleg kőedénynyel, 5 lúgfőző üsttel, 24 viz- és lúgemelő 
szivattyúval, 76 rézejtő czellával, 6 dinamogéppel, 12 lúgrezervoarral, 1 lúg
regeneráló készülékkel, 1 tellurgyártási felszereléssel, 4 kénsav-kamarával 
(1775 m3), 8 kén-leoldó szekrénynyel, 23 jegeczitőszekrénynyel, 3 kéntoronynyal, 
1 kénolvasztó kazánnal, 4 szénkéneg-retortával, 1 szénkéneg-finomitó kazánnal, 
13 gőzkazánnal, 3 turbinával, 29 vizi kerékkel, 16 hengerfuvóval, 2 blowerrel, 
5 ventillátorral, végül 11.671 m3 és 20.687 m2 felületű szálló-porkamarákkal 
és csatornákkal.

Az 1894. évben feldolgoztak fémkohóműveink 317.800 q bányaterményt 
és egyéb beváltmányt, mely közt 306 q forgalomból kivont ezüst váltópénz 
is szerepel 14.000 kg. kihozható ezüst és 183 q réztartalommal.

Termeltek:
Forint értékben

840 kilogram ara n y a t................................................. 1,377.600
39.282 » e z ü s tö t...................................................  2,239.074
14.642 métermázsa ólmot és m á z a g o t ............................  223.024

1.156 » készeit
1.155 » elektrolyt I rezet 123.169
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Forint értékben
403 » antimon c ru d u m o t..............................  8.186

5.270 » fémantimont........................................... 172.876
1.750 kilogram higanjd .................... • .........................  3.329

234 métermázsa kobalt nikkel fém esk ö v e t................. 9.374
7.950 » vasgáliczot . . . .  • ..................... 3.180

933 » ként ..................................................  7.809
15.300 » 50° Be k én sav a t..................................  8.311
1.917 » 60° Be kénsavat . . . .  • . . . . 4.600
2.476 » szénkéneget..........................................  44.568

475 kilogram nyers tellurt.........................................  3.800
4,228.771

Az előállított fémek és gyártmányok közül a réznek aránylag csekély 
mennyisége Ausztriába, a vasgálicz, továbbá az ólom egy része ólom-mázag 
alakjában Bukovinába, Rumániába és Szerbiába vitetett ki, az antimon pedig 
jobbára az olasz és angolországi piaczokra került.

A kincstári kohóművek 1894. évben 95.366 forint fölösleggel dolgoztak, 
mely a beválthatók között került felosztás alá.

A kincstári kohászat fejlesztésére, illetve a szükséges újításokra a királyi 
fémkohóműveknél létesített kohóalapok szolgálnak, melyeknek vagyoni állapota 
az 1894. évvégén volt:

Selmeczi k o h ó a la p ................. . . . .  25.057 forint 88 krajczár
Aranyidkai » ................ . . . .  8.349 » 97 »
Nagybányai » ................ . . . .  12.264 » — »
Zalatnai » ................ . . . .  21.478 90-5 »

összesen . 67.150 forint 75's krajczár

az évi bevétel hozzávetőleg 30.000 forint, a kiadás pedig a szükséglet és az 
alap vagyonához képest változik.

A kincstári vegymiíhelyek és kémlőműhelyekben beváltási, ismétlési, bánya- 
és kohóüzemi, kísérleti és termésarany, beváltási arany-, ezüst-, ólom-, réz-, 
antimon-, higany-, czink-, kéneskőpróbák, valamint teljes minőleges és mennyi
leges vegyelemzések készülnek. Á kikészített próbák száma 1894-ben volt :

Darab
A selmeczi bányaker. vegyelemző h ivatalnál...............................................  4.229
A selmeczi kohó-kémlőműhelyben.............................................................. 24.719
A szélaknai kémlőműhelyben.......................................................................... 11.542
A körmöczi kémlőműhelyben.......................................................................... 6.486
A beszterczebányai kémlőműhelyben .    707
Az aranyidkai kémlőműhelyben.....................................................................  3.930
A nagybányai vegyelemző h iv a ta ln á l.........................................................  7.027
A kapniki kémlőműhelyben . . .  • ............................................................  10.077
A fernezelyi kém lőm űhelyben...................................................................... 20.255
A horgospataki kémlőműhelyben.................................................................  2.597
Az órodnai kémlőműhelyben........................    1.538
A zalatnai vegyelemző hivatalnál.................................................................  7.912

összesen . . 101.079

A körmöczi fő kémlő-hivatalnál véghezvitt pénzitési próbák és vegyelem- 
zések száma 4002 darab.
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III. A hazai fémkohászat jelenlegi állapotáról.

A fémkohászat a fémbányászat kiegészítő, tudnillik befejező stádiuma 
lévén, e két ágazat között a legszorosabb összeköttetés és egymástól való 
függés áll fenn. Egyiknek kedvező vagy kedvezőtlen viszonyai mindig a másikra 
hatnak, a miért is egymásnak kölcsönös támogatására szorulnak.

A fémbányászat tehát terményeinek feldolgozójától, a fémkohászattól vár 
támogatást nehézségeinek legyőzésében és várja nagy költséggel termelt érczeinek 
lehető olcsó kohósitását, illetve az érczekben létező összes hasznosítható anya
goknak kiválasztását és értékesítését.

A bányászat ezen jogosult kívánalmait mindenben és mindenütt valósítani 
azonban majdnem lehetetlen, főképen azért, mert a folytonos üzemhez meg
kívántaié nagymennyiségű és lehetőleg egynemű beváltás érczekben és szin- 
porokban sem nyújtható a bányászat által a kohászatnak.

Hazánkban a beváltmányoknak a kincstári kohók részéről történő átvétele, 
beváltása és azok értékének megtérítésére nézve az egyes kohóknál évenként 
megállapított »Beváltási árszabályzatok« irányadók. Kohóink az aranyat, ezüstöt, 
ólmot, rezet és Selmeczen az antimont is megfizetik; a próbálás e fémekre 
tűzi, nedves és elektromos úton történik.

A próbálás költségei a külföldi s osztrák kohókéval összehasonlítva, 
jóval alacsonyabbak, mert csak az önköltségek fedezésére szükséges összegek 
szedetnek be.

Beváltási árszabályzataink kidolgozásánál minden tekintetben a haza 
fémbányászat fejlődését, terményeinek lehető kedvező értékesítését tartják 
szem előtt, tehát nem arra törekednek, 'hogy a kohók a bányák rovására 
hasznot hajtsanak, de figyelemmel vannak arra, hogy a kohók a bányákért 
vannak.

Ez főleg a hazai bányászati viszonyaink között szükséges és helyes, 
mert az állam, mint legnagyobb fémbányabirtokos, saját érdekében megtéteti 
a kincstári kohászat fejlődésére szükséges újításokat és fedezi azok költségeit, 
a mennyiben a réztöbblet értékéből és a magánosok beváltmányainak értéke 
után befolyó két-három százaléknyi időközi kamatokból keletkező kohóalapból 
ki nem telnének.

Az említett elvből kifolyólag osztják meg a kincstári kohók nemcsak 
a beváltatoktól olvasztási költségképen beszedett összegből elért megtakarí
tást, hanem a fémtöbbletekből és a kohótermények és gyártmányok eladásából 
eredő jövedelmet is. Ez oly kedvezmény a bányákra, a melyet hazánkon 
kivül sehol sem találhatni fel.

A kohók működésének eredményeit egy vegyes, a beváltók kebeléből 
választott kohászati bizottság évenként felülvizsgálja.

Említést érdemel, hogy hazánkban, különösen a selmeczi kohónál 
a közönséges ólmositó érczolvasztásnál az elegyösszeállitást és kiszámítást
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illetőleg évtizedeken át folytatott sikeres kísérletezések s az érczeknek ismételt 
elemzése alapján oly pontossággal eszközük azt, hogy e tekintetben a legtöbb 
külföldi kohókat is messze túlszárnyaltuk.

Beváltmányaink az olvasztást megelőzőleg — Selmecz, O-Rodna kivéte
lével — Bode-pörkölőkben oxidálólag, azután tovalapátolókban elsalakitólag 
pörkölteinek meg.

Az elsalakitó pörkölés költségei métermázsánként a selmeczi kohónál 
31‘7 kr., a fernezelyi kohónál 35 kr., az órodnai kohónál 31 kr.

Ezzel szemben Ausztriában a przibrami kohónál 5 6 'S4 kr.
A pörkölés terménye — salakpörkölék — részben pörköletlen érczczel 

együtt — Selmeczen és Nagybányán — dús ólom, Zalatnán kénes kő nye
rése végett oldó redukáló olvasztáshoz kerül Pilz-féle körolvasztókban. E kör
olvasztókkal együtt járó gyors, tömeges feldolgozásnak ama rossz oldala, 
hogy az egyes terményeknek nincs elég idejök az olvasztótérben egymástól 
szeparálódniok s azért a salak oly dús, hogy újbóli visszaadása válik szük
ségessé, nálunk mint mindenhol érvényesül; az érczolvasztás mellett tehát 
az itt nyert salak feldolgozására salakolvasztás is folyik. Mindenesetre azonban 
czélszerűbb gyors, tömeges olvasztásra törekedni s nagyobb fémelsalakulás 
árán is olcsóbban olvasztani, mint drága és lassú munkánál szegény salak 
elérésére törekedni.

Hazánkban különösen Selmeczen 50 kg. kokszszal 680—700 kg. elegy 
olvasztható fel, vagyis a koksznak tizennégyszerese, illetve a tiszta érczből 
és színporból a koksz nyolczszorosa.

Szászországban Freibergen az elegy a koksz tizenegyszerese, Porosz- 
Sziléziában Tarnovitzon a viszony ezelőtt 1 : 5, most 1 : 8, Przibramban 1 : 6.

A napi feldolgozás körolvasztókban: Selmeczen 450—500 q. elegy, 
200—300 q pörkölt érez, összehasonlítva a külfölddel:

Freibergben 600—700 q elegy, 300—350 q pörkölt érez,
Przibramban 300—320 » » 100 q » »
T arnovitzon 80 » » »

Az elegyben a salak 
az érezhez úgy 
viszonylik mint

Tágasság Olvasztók méretei 
a kasövben a torok alatt 

m é t e r
Selm eczen..................... 0-6 : 1 1 '26 1 *8
F re ib e rg b e n ................. 1 : 1 1 '50 2*_
P rzibram ban................ 1 : 1 1 ‘50 2'2
T arn o v itzo n ................. 1 : 1 — —

Tehát a selmeczi napi feldolgozás a freibergit közel éri, ámbár olvasz
tóink tágassága kisebb; az onnan van, mert nálunk az elegyhez kevesebb 
salakot adunk, mint bárhol másutt és csekélyebb szélnyomással dolgozunk.

Nálunk a dúsólmot, kéneskövet és salakot öntöttvas kúpalaku tégelyekbe 
csapoljuk; e helyett czélszerűbb lenne a kéneskövet és salakot állandóan 
eltolható csillékre helyezett tégelyekbe folyatni és igy tökéletesebb szeparáló
dást biztosítani, a mint ez Tarnovitz és Clausthal vidékén is használatban van.

Az érczolvasztás kerül Selmeczen métermázsánként — közköltség nélkül — 
17*3 krajezárba, Przibramban 1 frt 32 krajezárba.
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik é v b e n .  VII. 9
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Eltekintve a többi kezeléseknek és költségeknek összehasonlításától, 
figyelmet érdemel különösen azon körülmény, hogy a mig Selmeczen a szálló- 
por-csatorna- és kamararendszer kereken 6000 m3 űrtartalommal és 12.000 m3 
felülettel bir, addig a przibrami nagy ólomkohónál alig 1000 m3 ürtartalmu 
kamara- és csatornarendszer létesült. Ausztriának e legnagyobb fémkohója 
tehát e tekintetben nagyon elmaradt. A selmeczi szállópor felfogására szol
gáló berendezések tehát akkorák, hogy e tekintetben a külfölddel összehason
lítva sem igen maradunk hátul.

Átalában mondható, hogy] újabban az olcsóbb szállítás, illetőleg a kohó- 
sitás összpontositása folytán lehetővé válik a kevésbbé értékes fémeket tar
talmazó s átalában szegényebb bányatermények feldolgozása és hogy kohóink 
nem maradtak el a nevezetesebb külföldi kohók mögött, sőt főleg az itteni 
nehéz viszonyok figyelembevételével, t. i. igen tisztátlan érczek és színporok 
kerülnek olvasztás alá, sok tekintetben azok fölött állunk. Kétségkívül van 
még sok fejleszteni, javítani való is, de hát hiányokat mindenütt találunk.

Különösen egészségügyi szempontból szükséges főleg a munkásokat 
ólommérgezések ellen védeni és pedig akként, hogy azok lehetőleg kevés 
ólmot vegyenek föl és hogy a már felvett mennyiség, mielőtt ennek mérgező 
hatása érvényesülne, ártalmatlanná tétessék.

Jövő feladataink tehát az épületek és pesteknek megfelelő felszereléséről 
gondoskodni, a milyenek ventilláczió, gázfogók, szállóporcsatornák, zárt tégelyek, 
födött ólomcsapoló nyílások stb., e berendezéseken kívül még megfelelő és 
szigorúan betartott intézkedéseket is kell tennünk, a milyenek pl. rövid mű
szak, a munkahelyen váltandó ruhák, a munkánál való étkezés megtiltása, 
bizonyos eledelektől való tartózkodás, gyakori mosdás, fürdés, különös 
étkezőhelyiségek felállítása, bizonyos ellenmérgekként ható táplálékok díjtalan 
kiosztása stb.

Hogy kohóműveinknél, nevezetesen Selmeczen és Fernezelyen kénsavat 
elő nem állítunk, megokolható azzal, mert kérdés, hasznot is hajtana-e nálunk 
annak nagyban való előállítása ? Az árunak piaczot is kell teremteni; a mi 
pedig, a mint azt a zalatnai -'kohónál, a fővárosban és a vidéken létesített 
kénsav és egyéb vegytermények gyártásával kapcsolatos vegyészeti gyártele
peknél szerzett tapasztalatok is mutatják, nem oly könnyű dolog.

Átalán nem találtatott kívánatosnak, hogy a kincstári kohóknál állami 
kezelés alatt a kohászattal kapcsolatos vegyészeti gyárak létesittessenek egy
részt az említett okokból, másrészt mivel legokszerübbnek látszik, hogy 
az ily természetű s hazánkban már is fellendült ipar továbbra is kizáró
lag magánkézben hagyassék, a mennyiben az államnak nem lehet feladata 
a létező és keletkezőben lévő ilynemű magánvállalatok érdekeinek csorbítása 
mellett azok léteiét veszélyeztetni, a melyekkel a kincstári vegyipari gyárak 
amúgy sem tudnának versenyezni.

Végül említést érdemel, hogy az állam készséggel megengedi, hogy 
a kincstári kohóknál fejlesztett kéndioxydgáz kénsavgyártási s egyéb czélokra 
magánvállalatnak átengedtessék.

A freibergi, lippinei stb. németországi nagy kénsavgyárak is csak kény-
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szerűségből állíttattak fel, t. i. az ezüst, ólom, réz és czink érczek kohósi- 
tásánál oly nagymennyiségű kéndióxydgáz szabadult el, hogy az a levegőbe 
bocsátva, a környékbeli növényzetet tönkre tette, tehát gondoskodni kellett, 
hogy e káros gázok ártalmatlanokká tétessenek, a mi kénsavgyártás útján volt 
elérhető; és habár a kénsav termelési költsége métermázsánként három 
márka, a legtöbb kohó kénsavát gyakran két márkával is kénytelen eladni,

Vegyészeti segédanyagok gyártásával a hazai fémkohók közül kizárólag 
a zalatnai kincstári kohó foglalkozik és termel évenkint 11.250 q 50° Be 
kénsavat, melynek nagy részét a kohó maga használja fel, kis része, 1175 q 
mint 60° Be kénsav belföldön árusittatik.

A nevezett kohó, kénsavon kívül, termel még vasgáliczot, ként és finomított 
szénkéneget, megjegyezvén, hogy az újmoldovai s bazini kénsavgyárak 
a vasgáliczgyártást 1895-ben szüntették be, ként és szénkéneget pedig egy- 
átalán nem termelnek.

E terményekben 1895-ben a termelés, behozatal, kivitel stb. a követ
kező volt:

Termelés Behozatal Összesen Kivitel Belfogyasztás
q q q q q'

Vasgálicz................. 5.215 5.467 10.682 2.349 8.333
K é n ......................... 1.019 14.304 15.323 3.726 11.597
Szénkéneg . . . .  2.373 172 2.545 71 2.474

A vasgáliczot illetőleg felemlíthető, hogy a hazai szükségletet a zalatnai 
kohó nehézség nélkül egymagában is képes fedezni; annak forgalomképessé 
való tétele iránt újabban a szükséges intézkedések minden irányban már meg
tétettek s remélhető, hogy a bevitel abból rövid idő múlva a minimumra lesz 
apasztható.

A ként illetőleg megjegyezzük, hogy a nevezett kohó abból csak nagyobb 
mennyiségű érez és szinpor beváltása esetén lesz képes többet termelni.

A szénkéneg előállításához, mely kizárólag a földmívelésügyi minisztérium 
részére gyártatik, a kohó saját kéntermelésén kívül még mintegy 1500 q 
szicziliai ként importált.

A czinkelőállitást illetőleg megjegyezhető, hogy ez a hazai kohóknál 
szintén nem volna haszonnal űzhető, mert ehhez először is elegendő mennyi
ségű és megfelelő fémtartalmú bánya és zúzótermények és mellett igen drága 
pestek szükségesek; de főleg a nagy mennyiségben felhasznált szénnek és a 
tűzálló edényeknek máshonnan való beszerzése a termelést túlságosan meg
drágítaná.

A rézkohósitás terén elért vívmányok ellenére mutatkozó visszaesés csakis 
annak következménye, hogy a réz árának hanyatlása miatt a rézbányaművek 
és ezzel kapcsolatosan a rézkohók nagy része — Istvánhuta, Phönix és György- 
kohó, Óhegy, Tajó, Szomolnok, Balánbánya stb. — üzemen kívül helyeztettek.

*  *  *

Ha a hazai fémkohók fokozatos fejlődését és tényleges viszonyait tekintjük, 
azt találjuk, hogy haladtak s jogosultan mondhatjuk, hogy azok fellendülésén

9
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évszázadokon át számos, a hazai kohászat sorsát szivén viselő szakember 
fáradozott, kik felvirágzására lelkesedéssel adták oda erejüket és tudományukat, 
kik különösen az utóbbi két század alatt részint önálló vívmányaik életbe
léptetésével és a külföldön tapasztaltaknak viszonyainkhoz mért okszerű átülte
tésével azokat a külföld legnevezetesebb kohóival egy színvonalra emelték, 
tehát elismerést érdemlő feladatokat megoldva, maguknak a fémkohászati szak
ban mindenkorra előkelő helyet vívtak ki, kiknek példáját bizonyára azután 
is hasonló buzgósággal fogják követni, kikre a hazai fémkohászat sorsa 
bízva lesz.



PÉNZVERÉS ÉS FÉMJELZÉS.

IRTA

MÁ L Y  S Á N D O R
M I N I S Z T E R I  O S Z T Á L Y T A N Á C S O S .





Pénzverés

A fémbányászattal és fémkohászattal szoros kapcsolatban áll a pénz
verés. Ez az üzem nem tartozik ugyan a bányászat- és kohászathoz, de miután 
más ipari csoportba be nem illeszthető, annak múltját és jelen állapotát 
e helyen akarjuk ismertetni.

Honunk elfoglalásától kezdve a királyság megalkotásáig nemzetünk kor
mányzó vezérei a pénzverési felségjogot nem gyakorolták, mert az akkori 
viszonyok, nevezetesen a majdnem folytonos háborúskodás, az államháztartás 
rendezetlensége és nagyobb kereskedelem hiánya ezt sem lehetővé, sem 
szükségessé nem tették. Az a kevés pénz, a melyre mégis szükség volt, 
a hadi zsákmányképen behozott szomszéd-tartománybeli pénzekből bőven 
kitelt.

Midőn azonban későbben Szent István első magyar királyunk lángelméjü 
intézkedései által az ország állapota megszilárdult és államisága a többi európai 
államok formáihoz simuló szervezetet nyert: úgy politikai, mint nemzetgazda
sági indokok által vezéreltetve, nem késett a magyar nemzet önállóságának 
saját nemzeti pénzeknek forgalomba bocsátása által is kifejezést adni. Elren
delte ezért az első magyar pénzeknek veretését saját neve és királyi czíme 
alatt. E pénzek tiszta ezüstből készültek, átlag 0‘768 gramm súlyúak és 
az akkori ezüst és arany közötti értékarány szerint mai értékben */4 koronával 
egyenlők voltak.

E pénzverési felségjogot Szent Istvánnak valamennyi utóda gyakorolta, 
még pedig kizárólag, a mennyiben nálunk sohasem ruháztatott át ez a felség
jog valamely egyházi vagy főúri személyre, örökösen vagy csak időlegesen 
is, a mint az a nyugoti szomszédországokban a pénzforgalom legnagyobb 
kárára széliében történt.

Igaz, hogy az Árpád- és vegyesházi királyok alatt az egyes pénzverő 
intézetek, az ezekkel kapcsolatos visszavont pénz és a bányákban termelt 
arany és ezüstnek beváltásával együtt, egyes vállalkozóknak bérbe lettek 
adva, tehát idegen kézben voltak; de maga a pénzverés mindig és mindenütt
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a király nevében történt, a szükséges ellenőrködést pedig a király, illetőleg 
a tárnokmester és részben az esztergomi érseknek megbízottai gyakorolták.

Hogy hány pénzverő intézet létezett és hol székeltek azok az árpádházi 
királyok alatt, erről biztos tudomásunk nincs.

Róbert Károlynak egy 1323-ik évi január 6-án Temesvárott kelt, új 
pénzek veretésére vonatkozó rendeletében névszerint elősoroltatik öt kamara
gróf, a miből azt lehet következtetni, hogy akkoriban annyi pénzverő, vagy 
valószinüleg ennél több is létezett, mert gyakran egy kamaragróf több pénz
verőnek bérlője volt.

Többféle adatból következtetve, lehettek: Esztergom, Buda, Körmöcz- 
bánya, Nagybánya, Nagyszeben, Pécs és Zágráb.

Miután az 1323-ik év igen közel esik történelmünk első korszakának 
végéhez, fel lehet tenni, hogy a most említett pénzverők már e korszakban 
léteztek. Feltehető ez különösen Körmöczbányára nézve, mivel ott az arany- 
és ezüstbányászat már akkor igen virágzó állapotban volt.

A vegj^esházi királyok korszakában új pénzverő állíttatott fel: Vise- 
grádon, Pozsonyban, Kassán és Kolozsvárott; ellenben megszűnt a pécsi, 
zágrábi, továbbá ezen korszak végével még a budai, esztergomi és visegrádi.

A habsburgházi királyok alatt a szorosan vett magyarországi részekben 
egyedül a körmöczi és nagybányai pénzverő volt szakadatlan teljes műkö
désben, ez utóbbi 1852-ig. A pozsonyi és kassai — hosszú szünetelések 
mellett — mindig csak egy pár évig voltak üzemben. Az előbbi teljesen 
megszűnt III. Károly uralkodásának kezdetével, az utóbbi meg a XVI. század 
vége felé. Az erdélyi részekben, főképen a kolozsvári és nagyszebeni pénz
verő volt élénkebb üzemben. Ezek mellett a fejedelmek alatt Gyulafehérvárt 
és Brassóban, továbbá rövid ideig Fogarason, Medgyesen, Segesvárt és 
Beszterczén is készültek pénzek. E pénzverők azonban az erdélyi részeknek 
Magyarországhoz való csatolása után megszűntek, egyedül a gyulafehérvári 
maradván meg, mely azonban 1872-ben szintén megszűnt. így most Körmöcz- 
bányán van az országnak egyedüli pénzverő intézete, mely mindenkor a leg
tekintélyesebb volt és valószinüleg egyike a legrégiebbeknek is.

A pénzverési technika tekintetében felemlítendő, hogy Körmöczbányán 
a pénzeknek kikészítése kezdettől fogva 1661-ig kalapácsverés által történt; 
hogy továbbá nálunk Szent Istvántól kezdve II. Andrásig a kiveretendő igen 
vékony lemezből készült lapkák nem lettek — mint egyebütt történt — verés 
előtt kerekre kivágva, hanem csak négyszögletes darabkákon eszközöltetett a 
verés és csak ennek megtörténte után lett a lapka a verés szerint ollóval 
körülvágva, a miért is ezen magyar pénzeknek főoldala mindig teljesen köz
pontos, mi azokat igen szépekké teszi.

A kalapácsverést 1661-ben teljesen elhagyván, áttértek Körmöczbányán 
a hengergető géppel (Taschenwerk, Quetschwerk) való veréshez. Ilyen géppel 
verték az aranyakat és tallérokat 1709-ig, a V» tallérokat 1718-ig, a 74 tallé
rokat 1704-ig, a 15 krajczárosokat 1696-ig, a 6 és 3 krajczárosokat 1748-ig, 
a polturákat 1752-ig és a dénárokat 1753-ig.

A hengergető gépet felváltotta a csavaros verőgép. Ily gépet állított fel
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Körmöczbányán — mint elsőt az osztrák-magyar monarchiában — az ottani 
fővésnök, Warou Dániel. E géppel verték legelőször az 1710. évi aranyakat 
és az 1711. évi tallérokat. I. József királynak ez utóbbi évben bekövetkezett 
halála folytán és mert a bécsi kormány meg ^akarta akadályozni, hogy a

körmöczi pénz szebb legyen a bécsinél, megtiltatott a további veretés e géppel 
mindaddig, mig Bécsben is ily gép fel lesz állítva, a mi csak 1715-ben 
sikerülvén, ezen évtől kezdve újra üzembe jött e gép, még pedig legelsőében 
tallérokra.

1817-ben találta fel Uhlhorn Ditrik a könyökemeltyüs pénzsajtoló gépet.
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Mivel ez a gép a csavaros verőgépnél kisebb helyet igényel, ennél tartósabb 
és a környéket rázkódtatásoknak nem teszi ki, az a külföldi pénzverő-intéze
tekben csakhamar átalánosabb alkalmazást talált. így 1832-ben Körmöczbánya 
is elláttatott három darab különböző nagyságú ily Uhlhorn-féle géppel. Mivel 
azonban ezek a gépek a kiveretendő pénzek előállítására elégtelenek voltak 
és azokon a verés már gyűrűben történt, több csavaros gép gyűrűbe való 
veretésre alakíttatott át, melyek csak akkor szűntek meg működni, midőn a 
pénzverő már elegendő Uhlhorn-géppel volt ellátva. Jelenleg 16 ily gép áll a 
körmöczi pénzverőben. Az első pénzek ily gépeken lettek verve következő 
években: 1833-ban aranyak, 2 forintosok, 1 forintosok és 20 krajczárosok; 
1837-ben 10 krajczárosok és 1838-ban 3 krajczárosok.

* * *

Az alkotmányos korszakot megelőző utóbbi időben a körmöczi pénzverő 
mintegy fiókját képezte a bécsi főpénzverőnek. 1867. évi márczius hóban 
rendeltetett a m. kir. pénzügyminisztérium alá, közvetetlenül pedig a selmeczi 
bánya-, erdő és jószágigazgatóság alatt állott.

A magyar veretű pénzek veretése 1868-ban vette kezdetét, előbb 4 és 
1 krajczáros réz, később 20 és 10 krajczáros ezüst váltópénzek, azután ezüst 
forintosok és aranyak verettek.

A koronázás alkalmára külön vertek 1000 darab 10 krajczáros váltó
pénzt az 1867-ik évszámmal. Nagyjelentőségű volt az 1871-ik év, melyben a 
gyulafehérvári pénzverő megszüntettetett, és a körmöczbányai pénzverő, most 
már az egyedüli magyar pénzverő-intézet kibővittetett és gőzerőre beren- 
deztetett. További kibővítést ért a pénzverő 1881—1889. évek alatt.

A fokozott üzem szükségessé tette a pénzverő-hivatalnak közvetetlenül 
a pénzügyminisztérium alá rendelését, a mi 1881-ben megtörtént. Az érem- 
veretés is megindult akkor és az 1885-iki országos kiállításon nemcsaka 
kiállítási éremmel, hanem sok más éremmel is elismerést vívott ki magának 
ez intézet.

A berendezések tetemesen gyarapodtak 1892-től kezdve, a mikor az új 
pénzrendszer szerinti tömeges pénzités vette kezdetét.

A körmöczbányai pénzverő berendezése.

I. Pénzverőház.

1. Fémbeváltóműhely. Olvasztóműhely: 4 olvasztótégelypest, 1 tégelyelőmelegitő 
pest, 1 hűtőkád. Kémlőműhely és laboratórium: 2 kémlőpest, 1 viz- és homokfürdő, 
12 próbamérleg és 1 analitikai mérleg.

2. Aranyválasztó-intézet. Aranyválasztó-műhely: 4 nagy vasüst, 2 aranyfőzőüst 
2 Roessler-féle készülék, 2 Körting-féle gőzszivó, 7 ezüstejtő-kád, 4 tégelyolvasztó-pest, 
1 homokfürdő, 1 ezüstsajtoló-gép, 1 izzitó-pest, 1 Field-féle álló gőzkazán 15 m2 fütő- 
felülettel, 2 gáliczbefőző-kád, 30 gáliczjegeczítő-kád, 1 gáliczszárító, 1 lángpe'st, 1 ólom
olvasztó tégelypest.
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3. Pénzitő-intézet. Olvasztó-műhely: 4 ezüstötvözetolvasztó tégelyes lángpest,
2 aranyötvözetolvasztó tégelypest szállópor-kamarákkal, 30 pénzrudacs öntőminta. 
Nyújtóterem: 1 izzító lángpest, 2 izzító vascsövespest, 1 hengermű-ezüstrudacsok 
nyújtására, 2, egyenkint 30 lóerejü hajtó-gőzgép, 1 hengermű az aranyrudacsok nyújtá
sára, 5 lapkavágó-gép, 1 lapkadöntő-gép. Súlyegyeztető-terem az ezüst számára : 50 lapka
mérleg, 2 lapkagyalu-gép. Súlyegyeztető-terem az arany számára : 1 finom aranynyújtó
1 pár aczélhengerrel, 1 lapkavágó-gép, 1 lapkagyalu-gép, 50 lapkamérleg és 50 reszelőtok.
Sárgitó-műhely: 1 izzító lángpest 5 vascsővel, 2 főzőpest, 2 mosókészülék, 2 szárító- 
készülék, 2 lúggyüjtő. Verőterem: 14 Uhlhorn-féle verőgép, 1 Löwe-féle verőgép,
3 négyjáratu lapkaszélező-gép: Pengetőszoba (arany és ezüst számára): 1 pengető
asztal 12 munkahelylyel, 3 fémanyagmérleg 3 súlysorozattal. Iroda: 1 Saisz-féle lapka- 
osztályozó-géppel.

4. Szertár. Esztergaműhely: 6 esztergapad a vezetők számára, 1 csiszoló-gép a
nyújtóhengerek számára. Mechanikai műhely : 1 finom esztergapad, 2 szigorú mérleg.
Lakatos-műhely : 2 esztergapad. Kovács-műhely : 1 kovácstűzhely, 1 egyengető esztergapad,
2 kisebb esztergapad, 2 csiszolókészülék, 1 vasgyalugép, 2 fúrógép, 1 verőtőcsiszoló
gép. Gépszoba: 2—12 lóerejü hajtó-gőzgép (a verő, gyalu és szélezőgépek hajtására és a 
lakatos- és kovácsműhelyben elhelyezett munkagépek hajtására). Gőzkazánház: 4 Stein- 
müller-féle csöves gőzkazán 100 m2 összes fűtőfelülettel 4 tápinjektorral és egy táp
szivattyúval. Edzőkamara: 6 tűzhely.

5. Véső-műhely. Vésőterem : 3 munkaasztal a szükséges vésőeszközökkel, 1 pénz- 
és 1 éremgyüjtemény, 1 verőtőgyűjtemény. Verőtő csiszoló-műhely : 2 munkaasztal, 
1 vésőgép (külön üvegfal mögött). Bronzirozó-műhely: 1 főző-tűzhely, 1 bronzirozó 
készülék. Sajtoló-műhely: 2 orsós csavarsajtó, 1 izzitópest, 1 lapkavágó.

II. Az alsó nyújtó régi épülete.
Nyújtó-műhely : 1 nyújtómű 4 pár aczélhengerrel, 1 lapkavágó-gép, 1 izzító láng

pest. Sárgitó-műhely: 2 sikárló hordó, 1 izzító lángpest, 13 lóerejü vizi kerék.

III. Elektromos berendezés világításra és erőátvitelre.
1. Turbinaház a kohótéren. Vizerő : 7 méter esés mellett a vízmennyiség 200—300 

liter között váltakozik, 1 víztartó 30 m3 tartalommal, 1 turbina 25 lóerőre szabályzóval, 
1 primär dinamogép 19.800 Watt munkaképességgel, 1 rheostat, 1 telefon, 500 méter 
8 mm. vastag rézdrótból álló kettős főáramvezeték a pénzverőig, 500 méter 2 mm. 
vastag szicziliundrótból álló áramellenőrző kettős vezeték, 500 méter telefonvezeték, 
1 villámháritó.

2. A pénzverőgép házában: áramcsatoló asztal és tábla egy Voltmeterral és 
1 Ampére-meterral, 1 telefon.

3. Pénzverő eszterga-műhelyében : 1 szekundär dinamogép 8 lóerőre, 2 reostat.
4. A pénzverőben: 210 darab 16 gyertyafényü izzólámpa.

Üzem 1896. évben.
I. Pénzitő-osztály.

Fémbeszerzés:
A ra n y .............................. 6.381 kg. B r o n z ..............................  17-2.547 *
E z ü s t ........................  26.576 » Aluminium......................  200 »
N ic k e l..............................  —
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Pénzités:
darab kilogram forint krajczár

arany 20 koronás.................. 1,022.740 6.929-1330 10,227.400
» 10 »   31.890 108-0285 159.450 —

ezüst 1 »   4,977.742 24.888*7100 2,488.871 —
bronz 2 filléres ................  53,715.725 179.047‘3i30 537.157 25

» 1  » ................. 5,396 972 8.985-3070 26.984 86
Összesen 65,145.069 219.958-4915 13,439.863 1 1

Érmek veretése :
aranyérmek: a vallás- és közokt. miniszter részére 3 db. 60 mm. átm. 0-4645 kg .

» » y> » 2 » 43 » 0-1240 »
» » » » 5 » 39 » » O-1400 »

Az ezredéves országos kiállítás alkalmából:
a) A m. kir. miniszterelnök részére . . . 100 darab 42 mm. átm. 2-7740 kg .
bj eladásra: XIV. századbeli pénz mintájára 208 » 27 » 0'7410 »

» XVII. » » 1 44 » » O-0305 »
Ezüstérmek: a magyaróvári athletika klub részére 15 darab 32 milliméter átméretü 

0-1660 kilogram.

Az ezredéves országos kiállítás alkalmából 
eladásra:

darab mm. átm. kilogram
XII. századbeli pénz mintájára......................... 394 1172 0-1858
XIII. » » ......................... 1074 15 1 '3338
XIII. » » ......................... 483 16 0-1135
XIV. » V ........................ 941 27 3-5883
XV. » » » ..................... 820 17 0-7344
XVI. » » .................... 150 42 4-3425
XI. » » ......................... 654 18 0*6005
XVII. » » ......................... 372 44 10-1200

Aluminium-érmek : az ezredéves országos kiállítás alkalmából: 1625 darab 24 milliméter
átméretü 2"8050 k ilo g ram .

Bronz-érmek:
a vallás- és közokt. m. kir. miniszter részére 2 darab 43 mm. átm. 0-0760 kg.
a magyar-óvári athletikai klub részére . . .  10 darab 32 mm. átm. 0 'u o o  kg .

II. Választó osztály.
25.023'26o kg.
10.424-100 »

35.447*360 »
3.764*14793 kg .

24.643-13310 »
35.350'ooooo »

A hivatal személyzete áll 14 tisztviselő, hét altiszt és négy szolgából. 
Munkásainak száma volt 1896. évben: férfi 158, leány 82. A férfiak 

által teljesített munkaszakok száma volt 33.8601/2? átlagos 85*94 krajczár kere

Beváltott aranyos ezüst . . 
Bevont tízkrajczáros váltópénz

Termelt sz in a ran y ................
» szinezüst ................
» r é z g á l ic z .................
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settel, a leányok által teljesített munkaszakok száma volt 9974, átlagos 4 4 ‘62 
krajczár keresettel.

* * *

A pénzverő munkások társpénztárának szervezete azonos a bányászat 
társp énztárakéval.

1896. évben volt a társpénztár összes bevétele 8254 forint, kiadása 
6423 forint, tiszta vagyona volt 1896. év végén 80.000 forint.

Mint humanitárius intézmény említésre méltó a bánya-kórház, melyben 
a pénzverő megbetegedett munkásait az állam által fizetett orvosi személyzet 
köteles ingyen gyógykezelni.

-* * *

A pénzverő a kiállításon bemutatta az arany választási üzem anyagát 
és az abból nyert termények gyűjteményét, továbbá a pénzverés történelmi 
fejlődését gépekben és pedig a kalapácsverést, hengerlést, csavarsajtót és 
Uhlhorn-féle verőgépet, valamint a pénzelőállitás alapjául szolgáló pénzanyag 
és melléktermények gyűjteményét, éremelőállitást, pénz, érem és régi verőtők 
gyűjteményét. Rajzokban bemutatta a verőgépet, csavarsajtót, aranyválasztót, 
pénzrudacs nyújtó-művet és a pénzverőház általános rajzát, végül statisztikai 
kimutatásokat.

A körmöczi m. kir. pénzverőben 1867. évtől 1897. évig bezárólag kivert 
pénzek az alábbi táblázatból kivehetők.

Pénznem Súly Pé nzé r t ék
kilogram forint krajczar

Egyszeres arany . . . . 355.738 1.241‘4185 1,659.574 83
20 f ra n k o s ..................... 6,427.058 41.484\,260 52,079.945 30
10 f ra n k o s .................... 801.871 2.586*7484 3,245.666 85
20 koronás ..................... 14,170.518 96.006-2195 141,705.180 —
10 koronás .................... 2,363.097 8.005 0715 11,815.485 —
l x/2 forintos . . • . . . 291.547 5.399-0225 437.320 50
1 forintos . . . . . . 97,424.055 1,202.766-2240 97,424.055 —
20 krajczáros................ 18,424.050 54.035*2765 3,684.810 —
10 k rajczáros................ 43,260.387 71 999-7780 4,326.038 70
4 k ra jc z á ro s ................. 3,099.298 41.258-5400 123.971 92
1 k ra jc z á ro s ................ 158,545.989 527.874-3950 1,585.459 89
V2 k rajczáros................ 2,400.000 4.006*6800 12.000 —
1 koronás .................... 60,000.000 300.000'oooo 30,000.000 —
20 filléres......................... 54,000.000 2 1 5.951*0640 5,400.000 —
10 filléres......................... 72,000.000 216.187'ono 3,600.000 —
100 frankos..................... 2.502 80*7095 101.331 —
5 frankos ezüst . . . . 2,800.300 70.007*5000 5,670.607 50
2 frankos ezüst . . . . 2,500.238 25.002*3800 2,025.192 78
1 frankos ezüst . . . . 5,000.189 25*000*9450 2,025.076 54*6
V2 frankos ezüst . . . 2,000.046 —  — 405.009 31*5
2 fillé res........................ 212,355.580 707.445*9020 2,123.555 80
1 fillé res......................... 36,469.158 60.726*6550 182.345 79

Összesen 794,691.621 3,677.065 8665 369,632.626 72

Megjegyzés: Az osztrák értékű pénzláb életbeléptetése alkalmával a 20 és 10 frankosok 
darabja 8, illetőleg 4 forinttal lett értékesítve, későbben pedig 8 forint 10 krajczárral, illetőleg 
4 forint 05 krajczáral. A 16—20. tételszámok alatti pénznemek 1892. és 1894. évben a bolgár 
kormány számára verettek; a 2-ik tételszém alatt felsorolt 20 frankos pénznemből Bulgária 
részére 1894-ben kiveretett: 100.015 darab, 645 2580 kilogram súlyban és 810.121 forint 50 krajczár 
értékben.
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A körmöczi m. kir. pénzverőben 1867. évtől 1896. évig bezárólag a 
következő érmek verettek ki.

Év
Aranyérem Ezüstérem Bronzérem Nikkel Réz Alumínium

db. sz. db. sz. db. sz. db. sz. db. sz. db. sz.

1867 . — — — — — —
1868 . — — — — — —
1869 . — — — — — —
1870 . — — — — —
1871 . 8 52 10 — — —
1872 . 25 — — — — —
1873 . 20 — — — — —
1874 . 10 10 10 — — —
1875 . — 52 — — — ' —
1876 . 5 10 2 — — —

1877 . — — 105 — — —
1878 . 10 250 850 — — —
1879 . — 12 — — — —
1880 . 9 355 340 — — —
1881 . 16 91 5 — — —
1882 . 3 67 69 — —
1883 . 16 78 142 — — —
1884 . 13 280 920 — — —
1885 . 4 45 — — — —
1886 . 4 734 7631 — — —
1887 . 5 46 93 — — —
1888 . 4 73 290 — — —
1889 . 3 32 18 — — —
1890 . 12 159 690 — — —
1891 . 2 328 188 - — —
1892 26 1135 211 — — —
1893 . 2 10 5 — — —
1894 . 5 77 70 — — —
1895 . 2 136 121 10.000 28.000 —
1896 . 319 4903 12 — — 1625

Az 1867. évtől 1896. év végéig a választásba adatott: 642.774'2i4 kg. 
nyers súlyú aranyezüst; ebből termeltetett 55.531'07ikg. szinarany, 533.314'483 
kg. szinezüst és 6.950'7o q rézgálicz.

A munkások száma 1867.tői 1896-ig 80 és 340 között ingadozott.

* * *

A két állam pénzverőiben kivert korona értékű arany és ezüst érmék 
helyes finomságuk és súlyuk tekintetében most már kölcsönösen és pedig 
függetlenül ellenőriztetnek, mely czélból az 1892. évi XVIII. t.-cz. alapján 
ugyanazon évben felállittatott a körmöczbányai m. kir. főkémlőhivatal; a sze
mélyzet áll 3 tisztviselő és 3 altisztből.

Az általa 1896. évben véghezvitt kémlék a következő táblázatból láthatók:
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A r a n y E z ü s t Nikkel Bronz
tégely rudacs pénz tégely rudacs pénz pénzelemzés

k é m l é k  s z á m a száma
A bécsi pénzverő . . . — — 380 176 — — 78 10 —  —

A körmöczi pénzverő :
1. rendes pénzités . . . 106 106 104 20 82 82 82 10 — 53
2. Ezüst ötvözet . . . — — — — 52 44 4 — —  _

892 444 53

Véghezvitt teljes elemzések: 2 arany, 7 érez, 4 kohótermény, 1 elek- 
trolyt réz és 2 kénsav.

Az intézet fel van szerelve laboratoriummal, próbapestekkel és kézi
könyvtárral.

II. Fémjelzés.
A fémjelzés lehetővé teszi az arany és ezüst készítmények finomságát, 

vagy azok belértékét hivatalosan bizonyítani.
Hazánkban az 1868. évi XVIII. t.-czikkben előirt »a fémjelzés iránti tör

vények és szabályok« 1867. év január hó 1-ső napjától vannak hatályban. 
Európában még ma sincsen minden államnak fémjelzési törvénye, igy Német
országnak és a keleti államoknak; ellenben Francziaországnak, Angliának, 
Oroszországnak, Ausztriának és nekünk van, s ismét a fémjelzési törvény 
nem nyugszik mindenütt egyforma alapon.

Hazánkban a nemes fémipar e század elején még igen alárendelt szerepet 
játszott ; Pesten 1804-ben csak 5 arany- és 10 ezüstmíves, Budán 2 arany- 
és 9 ezüstmíves, összesen tehát 26 arany-ezüstmíves volt; ma van Budapesten 
190 arany-ezüstmíves és 350 ékszerész, tehát ellenőrzés alá tartozik 540; 
Bécsben van 755 arany-ezüstmíves és 1780 ékszerészüzlet, ellenőrzés alá tar
tozik 2535, azaz majdnem az ötszöröse a budapestinek.

A mily mértékben fejlődik a magjmr nemes fémipar, ép oly mértékben 
emelkedik a külföldi hamisított árúk beözönlése. Budapesti ékszerészeink kész
lete nagyobbára külföldi s főképen Németországból — Pforzheim, Hanau és 
Gmündből — importálják.

A külföldről beérkező arany-ezüstárúk a belföldiekhez hasonlóan fém
jelzés alá esnek; ez az egész országra nézve Budapesten történik.

Mig Magyarországon csak egy főfémjelző hivatal van, a fővárosban, addig 
Ausztriában 8 fémjelző hivatal van ; — a külső, főképen az adó- és vámhiva
taloknál szervezett fémjelző állomások száma hazánkban 28, Ausztriában 51.

A 28 külső fémjelző állomás együttvéve a fémjelzés alá kerülő árúknak 
csak 7 százalékát kezeli, látható, hogy a nemes fémipar a fővárosban van 
össpontositva.

Fémjelzés alá került 1896. évben:
1. A budapesti főfémjelző hivatalnál: Belföldi aranyárúk 1 165.533 kg., 

ezüstárúk 5356.049 kg.; külföldi aranyárúk 172.236 kg., ezüstáruk 1845.023 kg.
2. A budapesti postakirendeltségnél: Külföldi aranyáruk - 107.940 kg., 

ezüstáruk 807‘296 kg.
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3. A vidéki kirendeltségeknél: A 28 fémjelző állomáson belföldi arany
áruk 77-330 kg., ezüstáruk 235'i5o kg. ; Alsó-Hámorban (Szandrikgyár) 
ezüstáruk 4113’7ookg.; összesen aranyáruk 1523"oi9 kg., ezüstáruk 12537.220 
kg.; valódi huzal ellenőrzése: külföldi aranyhuzal 8 " S 2 5  kg., belföldi galván 
aranyozott huzal 51‘916 kg., belföldi aranyhuzal 821'7co kg., 
huzal 406"i4s kg.

Elbánás meg nem felelő árukkal : Arany
kg.

A feleknek összetörve k ia d o tt.............................................  34*066
Meg nem felelő á r u k .............................................................  —
Külföldre v isszau tas íto tt.....................................................  16*892
Térszemlék alkalmával lefoglalt á r u k ................................. 13*433
Ebből megfelelőnek ta lá lta to tt.............................................  5*740
Kétszeres díj mellett fém jeleztetek..................................... 4*520
Elkobzott á ruk .........................................................................  0'794

belföldi ezüst-

Ezüst
kg.

41*015
1*726

17-657
15*075

Jövedék kihágás miatt eljárás alá vont áruk 4-097
0*034
0*279

Szemlék tartattak 460 esetben. Az intézet a kiállításon képviselve nem 
volt. Személyzete áll 6 tisztviselő és 6 altisztből.

Fémjelzésünk fokozatos fejlődését a következő adatok mutatják :
Arany utáni fémjelzési díjak Ezüst utáni fémjelzési díjak Összes

Évszám áruk súlya befolyt díj áruk súlya befolyt díj díjak
kg. gr- frt kr. kg. gr. frt kr. frt kr.

1868 . 314 033 7.536 79 1.208 545 3.625 64 11.162 63
1869 . 302 911 7.269 86 1.239 382 3.718 15 10.988 01
1 870 . 311 417 7.474 — 1.189 389 3.568 16 11.042 16
1871 . 389 750 9.354 — 1.404 264 4.212 79 10.566 79*
1872 . 557 657 13.383 76 1 539 835 4.619 50 18.003 26
1873 . 386 376 9.372 02 1.128 410 3.385 23 12.757 25
1874 . 243 373 5.840 95 802 221 2.406 66 8.247 61
1875 . 232 249 5.573 95 887 286 2.661 86 8.235 81
1876 . 395 139 9.483 31 1.699 647 5.098 94 13.582 25
1877 . 412 659 9.923 81 1.585 169 4.755 51 14.679 32
1878 . 452 371 10.956 90 1.857 824 5.573 47 16.530 37
1879 . 545 147 13.083 49 2.370 389 7.111 16 20.194 65
1880 . 562 370 13.496 88 2.371 907 7.111 72 20.608 66
1881 . 599 873 14.396 95 2.532 119 7.596 35 21.993 30
1882 . 641 300 15.347 21 2.664 814 7.994 44 23.341 65
1883 . 697 284 16.741 59 2.696 966 8.090 99 24.842 58
1884 . 766 396 18.002 80 2.775 618 8.326 85 26.329 65
1885 . 722 335 17.360 04 2.801 760 8.405 28 25.741 32
1886 . 640 946 15.358 35 2.426 865 7.280 59 22.638 94
1887 . 676 573 16.215 84 2.605 052 7.815 15 24.030 96
1888 - 719 173 17.177 29 2.920 019 • 8.760 05 25.937 34
1889 . 757 525 18.629 90 2.766 799 8.300 39 26.930 26
1890 . 827 997 21.582 42 3.052 773 9.158 32 30.740 71
1891 . 983 771 26.378 84 3.936 362 11.809 09 38.187 93
1892 . 1.161 659 31.317 09 4.586 389 13.759 17 45.076 26
1893 . 1.232 996 33.156 17 5.858 901 17.576 71 50.732 88
1894 . 1.424 883 36.421 05 6.937 571 20.812 72 57.233 77
1895 . 1.467 351 37.033 21 8.107 299 24.321 90 61.355 11
1896 . 1.522 541 39.415 90 12.280 825 36.842 48 76.298 38
1897 . 1.625 931 41.209 12 13.114 121 41.221 06 82.430 88
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Huzalfémjelzési d íj:

Évben frt kr. Évben frt kr.

1 8 9 1 ....................... 622 22 1895 ................... 1.766 64
1892 ................... 1.182 43 1896 ................... 2.649 29
1893 ................... 1.258 — 1897 ................... 1.919 39
1894 ................... 2.208 48

A szandriki ezüstgyár által befizetett fémjelzési díj 1896. évben 12.341 frt 
11 kr., 1897. évben 14.409 frt 68 kr.

M a t l k k o v jt s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 10
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Sóbányászat

Magyarország kősótelepülése Máramaros vármegyében?már Szelistye mel
lett jelentkezik, a hol sósforrások mutatkoznak; továbbá az Izavölgyben, 
a Mára és Róna melletti völgyekben és különösen a Tisza-fővölgy jobbpartján 
a Taracz- és Talabor-völgyekbe való eltérésekkel, a vármegyének Husztnál 
végződő határáig, a hol a sóképződmény a Vihorlat-Gutin trachit hegyvonal 
által van félbeszakítva. Ezentúl a kősótelepülés nyugat felé Bereg, Ung és 
Zemplén vármegyékben folytatódik, sósforrások által jelezve és végződik 
Sárosmegyében, hol a régi elöntött Lipótaknából Soóvártt a sósvizet főttsó 
előállítására nyerik.

Magyarországnak a Királyhágón túli részében a kősó nagy elterjedését 
nemcsak számos olyan pont bizonyítja, hol' kibukkanó sótömzsök láthatók, 
hanem főkép a tömérdek sósvizforrás, sóskút, sótavak és lápok előjövetele 
árulja el jelenlétét.

Ismeretes ugyanis 40 helytálló kősópont az erdélyrészi medencze terü
letén, 192 sóskút és 593 sósforrás.

A körülirt területen előforduló kőzetek: különféle agyag, pala-agyag, 
márga, sárgahomok, gypsz, pallag, homokkövek, meg trachyt tuffák, 
Sugatagon nagymennyiségű u. n. vulkanikns bombákkal a sótestet fedő 
rétegekben.

A sótartalmú rétegcsoport közvetetlen fekvőjét hihetőleg a kárpáti homokkő
képlet képezi; a Reuss, dr. Koch és dr. Hofman által talált, a kősólerako
dásban ritkán előforduló kövületek a gácsországi wielicskai sótelepen szintén 
feltalálhatok, s ezek minden kételyt kizárólag azt bizonyítják, hogy földtani 
korra nézve a magyarországi kősótelepülés a mediterran rétegek gyanánt meg
állapított területen belül fekszik és valószínű, hogy a kősóképződés a fiatalabb 
harmadkori képződmények lerakodása idejében ment végbe.

A hazai sóbányászat eredetére és legrégibb történetére visszamenni nem 
lehet czélja ennek a rövid ismertetésnek.

Nem szenved kétséget, hogy a sót, mint az emberi és állati szervezetre
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nézve annyira nélkülözhetetlen ásványt, az őskorban természetes kibúvásainál 
és sósforrásokból nyerték ; de az emberiség szaporodásával a föld mélyében 
is kellett azt fölkeresniök, még pedig már a legrégibb időkben, miről a több 
helyen talált kő- és bronzkorszakbeli eszközök, később a római míveletek 
tanúskodnak.

A jelenleg üzemben lévő sóbányahelyek néhány történeti adatait alább 
közöljük.

A sóbányamüvek száma és kiterjedése.

Ez idő szerint az államkincstár a következő helyeken termel konyhasót: 
Máramaros vármegyében az akna-szlatinai főbányahivatal igazgatása alatt: 

Akna-Szlatinán, Rónaszéken és Akna-Sugatagon.
Az erdélyi részekben a marosújvári főbányahivatal igazgatása alatt: 

Marosujvárott, Deésaknán, Parajdon, Vízaknán, Tordán.
Végül Sáros vármegyében a soóvári főbányahivatal kezelése alatt, a hol 

azonban csak főtt sót termelnek.

Akna-Szlatina.

Ez a bányatelep Máramaros-Szigettől 5'7 kilométer távolságban éj-nyugat 
felé, a Tisza folyó és az éj-keleti hegyvonulat közötti fensíkon fekszik.

A bányahely 311 méter magasan fekszik a tenger színe felett.
E helyen a régi bányának nyomai a fensík éjszak-nyugati szélén találha

tók ; a mostani bányák a XVIII. század második felében keletkeztek.
A bányászat tárgyát képező, többnyire 6—30 méter vastag pallag- 

réteggel fedett, hullámos fekvésű sótest 65°—80° éjszak-keleti dülés és 21 óra 
irányú főcsapás mellett 1138 méternyire van feltárva és átlag mintegy 
120 méter vastagságúnak mondható, ámbár a sótelep, úgy itt, mint a többi 
bányatelepeken is, még sehol áttörve, illetve a feküréteg elérve nincs.

Jelenleg (1896. év végén) a Kunigunda- és a Ferencz-bánya áll üzemben. 
A míveletben lévő öt vágótér 22.164 m2 térnagysággal bir.

Négy aknatorok van használatban, együtt 441 méter mélységgel és 
13 táró 2645 méter hosszúsággal.

Rónaszék.

Ez a bányatelep három oldalról meredek és csuszamlós lejtők által 
körülvett üstszerü völgyben fekszik. A tengerszín feletti magasság 351 méter.

Itt már a XVI. században volt lendületes bányászat és 1702-ig sóbánya
grófok vezették az üzemet.

Rónaszék ismételten volt főtisztség székhelye, mig 1880-ban a szlatinai 
főbányahivatal alá rendeltetett.
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A sótest 55° éjszaki dülés és 3—4 óra közötti csapás mellett 470 méter 
szélességben 1327 méter hosszúságban van feltárva. Vastagsága meghaladja 
a 100 métert.

A sófejtés jelenleg a Ferenczbányában történik, ezen kívül van még 
három tartalékbánya.

A míveletben álló talpterület 25.698 m5 ; van 22 nyílt aknatorok 
1109 méter mélységgel és 16 táró 4800 méter hosszúsággal.

Akna-Sugatag.

A bányatelep a Guttin-hegy északi dűlőjén a Kaszó- és Mára-völgyek 
közötti fensik mélyedésében fekszik. Tengerszín feletti magassága 490 méter.

Ősrégi míveletek nyomai találhatók a helység északi részében, a patak 
mentén.

Az újabb bányamivelés itt is a XVIII. század második felében kezdődött.
1772. évben ugyanis nyitották a Juliánná-, Anna- és Erzsébet-bányákat, 

később az Albert-, Mihály-, Nép. János- és Teréz-bányákat és 1821. évben 
a Gábor-bányát.

A sótest itt meredeken 60—80 fok alatt dűl éjszak-nyugat felé, csapása 
3 óra irányú és 477 méter szélességben, 1517 méter hosszúságban van 
feltárva. A sótelep mintegy 100 m. vastagságban ismeretes.

Az üzem jelenleg a Gábor-bányában van összpontosítva; ezen kívül 
létezik még két tartalékbánya.

A mívelés alatt levő bánya talpterülete 31.963 m2 és van hat nyílt 
aknatorok és 12 táró 1900 méter hosszúsággal.

Marosujvár.

A bányatelep közvetetlenül a Maros folyó mellett, annak balpartján fekszik, 
a tengerszíne felett 260 méter magasan.

A sóbányászat itt 1791. évben vette kezdetét, a mikor a Ferencz- és 
József-aknák mélyítettek.

A Maros folyó közelsége több ízben meghiúsította a sótesthez való 
közeledést. Később mélyítették a Ferdinánd-aknát, azután a Stefania-aknát és 
újabban 1880. évben a sótesten kívül a Rudolf-aknát.

Megemlítésre méltó, hogy miután a Maros-medenczének szabályozása, 
illetve eltávolítása folytán nem lehetett a sótestet a Marosból a kavicsrétegen 
átszűrődő viz ellen megvédeni, végre 1867—1870. években a sótesten kívül 
márgakőzetben egy 1450 méter hosszú körtárnával vétetett körül a sótest 
a Maros folyó ellenében.

A beszűrődő vizet most ez a tárna fogja fel és vezeti két gyüjtő- 
medenczébe, honnan azt a földszinére szivattyúzzák ki.

A só itt mint szilárd szikla emelkedik ki.
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A Marosvölgy lapályából alig O's—4 méter alluviális kavics- és homok
réteg által födve.

A sótest 1000 méter hosszúságban, 600 méter szélességben ismeretes. 
Vastagságát újabbi kutatások 200 méterrel állapitoták meg, a fekükőzet azonban 
még el nem éretett.

A mívelés alatti talpterület 29.900 m2 térnagyságu. Van három nyílt 
aknatorok 370 méter mélységgel és 23 táró 4120 m. hosszúsággal.

Újabban egy szódagyár létesült ezen a bányatelepen, mely évenkint 
150.000—200.000 q. hulladéksó feldolgozására van berendezve.

Deésakna.

Deéstől nyugotra, a Szamos folyó nyugoti mellékvölgyében fekszik 
a bányaközség.

A XV. században már rendszeres bányamívelés létezett itt, miről a Mátyás 
király által 1478. évben a sóvágók részére kiadott szabadalmi levél tanúskodik.

A múlt századból fenmaradt Józsefbánya fejthető részének kimívelése 
és a fenékviznek szaporodása következtében az 1830. évben megkezdett 
Ferdinánd-bányatérre kellett nagyobb gondot fordítani és ez a bányaterület 
a Lajos táró hajtásával végleg berendeztetett, úgy, hogy 1889. évben a József- 
bányát fel lehetett hagyni.

A sótelep a völgy medre alatt van, alig 2—3 méter s z ív ó s  agyaggal 
födve. A sótest hullámzatosan bár, de átalában vízszintesen fekszik; a felső 
rétegekben tisztátalan, de 20—25 méter mélységben a lehető legtisztább kősó 
találtatik.

A sótest 70 méter mélységig ismeretes.
A mívelésben levő terület 11.344 m2, a táró hossza 521 méter.

Parajd.

Marovásárhelytől keletre fekszik a sóbánya, Parajd községtől déli irány
ban két kilométernyire.

Régi bányák nyomai a hegyek magaslatain és Szováta községben talál
hatók. A jelenleg üzemben levő bánya 1780-ban nyittatott meg; 1816. évben 
két oldalcsarnok készült és 1864-ben egy újabb olyan csarnok és külön 
bejáró akna.

Itt a sótelep a trach^-t hegységgel érintkezik és 50—80 méter magas 
dombokon, sok helyütt födetlenül jelentkezik. A sóréteg 30—40 méter vastag, 
csaknem függélyes.

A mívelési talpterület 4500 m2.
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Vízakna.

A sófejtés már a rómaiak idejében terjedelmes lehetett, miről a munka
helyek és egyéb leletek tanúskodnak.

A XII. században II. Géza szászországi bányászokat telepitett ide. Több 
sóstó található régi bányák maradványaképen.

Nevezetes az 1816. évben felhagyott nagybánya, mely állítólag 190 méter 
mélységig lehatolt, most viz alatt áll és mely 1849. évben 300 honvéd teme
tője volt. Az 1890. évi felhőszakadás alkalmával a felduzzadt tó vize hat 
honvéd eléggé konzervált hulláját vetette fel.

A múlt században hat bánya volt üzemben; jelenleg csakis az Ignácz- 
bányában történik sótermelés.

A sótest 4—8 méter vastagságú csillámpala és homokos agyaggal fedett, 
erősen gyürődött, majdnem függélyes sósziklaként jelentkezik.

A míveletben levő három bánya talpterülete 3580 m2, a három nyílt 
akna 235 méter mélységű és az egy táró 101 méter hosszú.

Torda.

A város éjszak-keleti végén létezik a hatalmas sótest felgyürődve.
Régi mívelések nyomai itt is feltalálhatok számos helyen.
A Terézia-bánya Rudolf-csarnoka van jelenleg fejtés alatt; a só a 800 

méter hosszú vaspályán szállittatik ki Uj-Tordára.
Itt hatalmas sófelgyürődés tűnik elő északi irá^rban, mintegy 5 kilo

méter hosszú és 1 kilométer széles, teknőalaku sósagyagos bemélyedés alatt. 
Az agyagtakaró 2—4 méter vastag. A sótest létezése követhető Kolozsig, a 
hol nem régen szintén volt sóbányászat.

A bánya 8850 m2 talpterülettel b ir; az akna 26 méter mély és öt táró
nak 2740 méter a hossza.

Soóvár.

Itt a honfoglalás idejében már létezett egy erős vár; a XIII. században 
Mitzbán György gróf bírta; a XVI. században Salm gróf szepesmegyei 
kamarai adminisztrátor kutatott kősó után, minthogy a sóskút elégtelennek 
bizonyult; 1572-ben nyitották a sófejtő aknát és ebből 1752-ik évig nyer
tek kősót.

Ekkor viz fakadván a bányában, a kősófejtést meg kellett szüntetni s 
azóta csak sófőzőüzem van ott. Jelenleg a Lipót-aknából emelik ki a telitett 
sóoldatot, évenkint 180—190 ezer hektoliter mennyiségben, melyből mintegy
60.000 q. főtt só kerül ki.
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Lényegesebb üzemi berendezések.

Akna-Szlatina. Ennél a bányaműnél van 3 gőzgép 125 lóerővel a szál
lításra, 6 gőzgép 53 lóerővel a vizemelésre és 2 gőzgép 11 lóerővel a bánya
térnek villamos világítására és sóőrlésre.

Földalatt 988 méter hosszú vasúton, a földszinén 1086 méter vasúton 
emberi erővel szállítják a sót.

A bányatelepet széles vágányu vasút köti össze a szigetkamarai sórak
tárral.

Használatban van még két gép állati erőre és négy gép emberi erőre 
berendezve.

Rónaszék. A Ferencz-bányánál van egy szállító gőzgép 40 lóerővel, a 
János*bányánál és Antal-bányánál egy-egy gőzszivattyu; van továbbá egy 
gőzőrlő malom, együtt 20 lóerővel és a vízvezeték számára egy gőzszivattyu, 
végül öt emberi erőre berendezett vízszivattyú. A föld alatt van 979, a föld
szinén 949 méter hosszú bányavasut.

A termelt sót keskeny vágányu gőzvasuton szállítják Sziget-Kamarára.
Akna-Sugatag. Itt a legújabb időig a só lójárgány segítségével került 

ki két aknán; 1893-ban épült a Gábor-bányánál egy 40 lóerejü gőzszállitó- 
gép. Ezen kívül van még négy gép állati erővel és két gép emberi erővel 
hajtva a vizemelésre.

A bányatelep szintén keskenyvágányu vasúttal van összekötve a sziget
kamarai sóraktárral.

Marosujvár. Aknaszállitásra szolgál 2 gőzgép, együtt 90 lóerővel; 
4 vizemelő gőzgép 122 lóerővel; a tápvizvezeték számára egy 4 lóerejü, a 
villamos világításhoz 35 lóerejü, a gépműhelyben 4 lóerejü állógép; továbbá 
a sóőrlőmalomnál 2, együtt 10 lóerejü gőzmozdony és a külső vasúton 
mozgó kocsik számára 3, együtt 62 lóerejü gőzmozdony.

A földalatti vaspálya 1670 méter, a földszinti 250 méter hosszú; ezen
kívül van 4500 méter hosszú rendesvágányu vasút, melyen a só gőzmoz- 
donynyal szállittatik a rakodó állomásra.

Deésakna. A sószállitás a bányában 280 méter hosszú keskenyvágányu 
lófogatu vasúton történik az aknához, honnan egy 8 lófogatu járgány segítsé
gével a csillék a tárnára emeltetnek ; innen a vasúton kiszállíttatnak részint 
közvetetlenül a szélesvágányu vasúti kocsikba, részint pedig a sóraktárba.

Parajd. A jelenben mivelés alatt álló párhuzamos csarnokból a só 300 
méter hosszú keskenyvágányu vasúton csillákban szállittatik a mélyebb csar
nok széléig; itt fékező művel lebocsáttatnak a csillék a szállító aknához, melyből 
azok egy 8 lófogatu járgány segítségével a napra emeltetnek ki.

Vízakna. Itt a bányavasut 250 méter hosszú; a só kiszállítására egy 
hat lófogatu járgány szolgál.

Torda. A só a bányaosztály oldalfülkéjében létező aknán át hat lófogatu
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járgányon kerül fel a szállító tárnára, melyen a csillék 917 méter hosszú 
vonalon lóvasuttal szállíttatnak ki a raktárhelyiségbe.

Soóvár. A telitett sósviz a Lipót-aknából bőrtömlőkben villamos erő
átvitellel szerkesztett emelőgéppel emeltetik a sófőző házhoz.

Két sófőző ház van felszerelve; a Ferencz- és a Nándor-főzőház. Ezekben 
van három pároló üst, egyenkint 81 m2 elpárolgási felülettel. Az üzemtelep és 
hivatali helyiségek villamos világítással bírnak. A villamos erőt a szállításhoz 
és világításhoz két gőzgép állítja elő, egyik 16, a másik 6 lóerejü.

Termelési viszonyok.

A sótestből átalában réseléssel, csákány és ékek segítségével átlag 
50 kg. súlyú koczkák (Parajdon bárdalaku 35 kg. súlyú darabok) termeltetnek. 

Ezen alaksó mellett nyernek darabsót és törmeléket.
A talpmivelettel nyert tiszta só átlagban 50—70°/o alaksóból, 20—10% 

darab- és 30—20°/° törmeléksóból áll. Egészben véve 50—65% tiszta és 
50—35°/o földes só nyeretik.

Az értékesítésre alkalmas só mennyisége és a termelés átlagos költsége 
1867. évtől 1896-ig, a 156. és 157. oldalakon levő táblázatból kivehetők.

Munkásviszonyok.

A sóbányaműveknél alkalmazott munkások létszáma a következő
896. évben :

Bányamű Altiszt férfi
M u n k á s

gyermek Összesen
Akna-Szlatina................ 11 384 125 509 Egész évi üzem
Rónaszék ........................ 9 300 80 380 . »
Akna-Sugatag................ 9 335 24 359 „ .

M aros-Ú jvár................ 9 520 30 550 »
Deésakna ........................ 2 115 — 115 » *> >>
Paraj d ............................. 1 102 — 102 Félévi üzem
Vízakna ......................... 2 50 1 51 »
T o rd a ............................. 1 44 — 44 »
Soóvár ............................. 8 83 7 90 Egész évi üzem

Összesen . . . 52 1923 267 2190

A munkaszakok száma volt az 1896-ik évben: 477.930 és a tiszta 
kereset: 390.164 frt.

A bányabeli munkaidő rendszerint 8 óra és kezdődik reggel 4 órakor, 
végződik délben 1% órakor. A külső munkáknál a munka rendszerint reggeli 
6 órakor kezdődik és tart esti 6 óráig, mely időből reggel V2 és délben 1 óra 
pihenésre esik.

Soóvártt felváltva a főzőmunka éjjel-nappal folyik, 6 órától 6-ig terjedő 
12 órai munkaszakokban.
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1 q. só
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q- kr. ‘/lOO q- kr. ■/*00 q- kr. '/lOO q- kr. Vioo q,- kr. VlOO

1867 211.996 36 52 175.326 48 87 173.251 41 _ 461.314 54 05 54.551 57 65
1868 291.069 35 58 217.601 40 88 241.104 38 86 337.666 88 58 49.529 61 56
1869 277.698 35 59 227.170 37 64 226.123 40 91 464.861 66 77 30.364 47 72
1870 259.631 44 03 210.935 41 34 240.926 40 04 305.764 76 96 112.775 37 20
1871 238.221 57 89 200.478 53 45 291.024 38 95 526.939 55 30 123.340 45 33
1872 240.344 53 59 159.945 45 51 272.084 42 84 521.261 58 78 134.576 47 76
1873 292.085 56 15 139.452 44 62 176.075 65 88 563.146 51 90 84.715 67 54
1874 281.133 51 82 184.074 30 61 116.146 75 87 415.300 61 06 30.524 100 69
1875 277.231 49 77 159.892 54 53 171.536 52 23 347.055 48 95 31.005 129 61
1876 295.331 43 29 157.292 57 28 148.716 55 71 400.010 46 32 45.388 70 16
1877 277.132 40 85 134.000 63 92 107.481 62 79 441.929 43 13 50.389 63 18
1878 289.483 46 19 192,214 47 24 179.714 50 32 582.550 39 22 46.916 54 46
1879 295.287 48 61 219.658 36 35 209.349 46 95 570.932 48 04 55.525 50 59
1880 334.844 50 39 191.484 45 83 192.227 47 38 630.338 45 74 53.007 55 72
1881 392.136 54 35 159.199 64 13 176.104 53 70 552.184 52 25 55.833 57 20
1882 427.443 46 19 153.834 66 04 176.124 50 13 574.850 47 13 132.508 40 36
1883 383.344 48 55 135.697 65 13 145.701 48 28 625.665 40 33 141.114 33 79
1884 400.929 50 46 161.953 81 33 174.018 48 06 544.866 41 99 151.513 35 11
1885 411.175 51 65 18C.942 47 86 172.084 45 63 551.214 39 40 156.265 35 09
1886 393.949 45 30 172.729 62 72 161.734 47 18 479.292 47 60 156.434 34 91
1887 386.641 41 23 169.363 46 48 168.255 48 45 547.344 43 24 170.263 31 76
1888 422.212 55 — 190.472 46 03 191.784 41 44 531.928 44 60 147.447 32 —
1889 457.977 40 12 194.901 48 16 197.871 41 20 546.023 44 40 98.232 35 54
1890 398.247 38 47 175.799 45 47 171.457 48 09 517.598 45 97 174.850 29 71
1891 419.077 37 92 174.470 46 61 176.386 43 70 511.996 48 29 176.012 29 26
1892 465.344 40 72 201.823 41 21 203.348 53 31 562.630 43 21 204.754 26 88
1893 437.297 38 01 195.708 41 76 194.865 42 87 497.529 43 67 190.432 22 78
1894 438.986 39 90 198.098 40 40 202.999 41 20 519.872 48 02 171.225 25 44
1895 444.571 43 72 205.258 40 37 208.454 40 69 489.682 47 12 178.426 25 64
1896 452.873 44 64 209.869 41 48 212.736 40 96 520.480 46 38 169.280 24 69
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termelési költsége 1867—1896. években.

Parajd
♦

Vizakna Torda Soóvár

Só-
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1 q. só 
előállítási 
költsége
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1 q. só 
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E v

q- kr. Vioo q- kr. V100 q- kr. Vioo q- kr. Vioo

25.690 96 88 22.669 77 94 19.235 72 44 72.303 1 1867
42.430 58 64 22.669 77 94 29.371 75 47 62.258 j Feljegyzé- 1868
62.642 52 70 39.204 57 10 59.203 83 56 71 265 V sek hiá- 1869
65.837 55 02 30.125 57 38 139.149 51 52 68.271 1 nyoznak 1870
66.147 65 92 34.676 62 11 151.318 46 85 70.827 I 1871
57.878 79 31 28.915 84 49 124.272 54 72 69.848 176 70 1872
63.899 59 16 36.327 72 50 60.202 64 61 70.809 119 — 1873
49.178 67 18 30.079 56 79 11.486 135 56 70.136 111 10 1874
36.143 55 71 23.757 65 95 17.605 75 69 71.568 102 70 1875
44.361 46 22 28.378 45 83 26.303 43 02 60.848 97 60 1876
53.386 39 99 28.083 46 60 25.504 39 22 71.953 92 40 1877
40.719 43 58 24.938 49 27 31-085 41 80 69.818 90 05 1878
47.042 41 06 28.229 49 83 26.996 35 07 61.034 100 50 1879
45.620 40 33 27.700 40 11 25.827 45 38 65.874 112 — 1880
42.961 54 42 31.022 40 63 24.693 40 79 65.251 103 48 1881
38.206 57 04 31.810 38 41 23.599 44 62 66.867 99 65 1882
39.485 50 76 30.489 41 89 24.481 41 20 72.241 93 06 1883
42.827 46 78 32.966 41 30 18.248 49 — 68.106 124 50 1884
41.543 44 35 31.071 48 39 22.346 50 50 63.268 121 70 1885
39.211 51 52 39.668 47 52 21.338 43 54 64.413 120 — 1886
37.861 48 42 33.766 41 14 21.955 46 42 62.919 118 80 1887
38.057 48 59 32.127 38 42 18.453 56 42 64.575 105 60 1888
36.547 45 — 22.668 62 58 20.527 49 87 60.628 120 30 1889
37.388 48 14 27.041 49 79 21.514 46 48 68.738 103 30 1890
43.294 46 60 34.271 44 99 23.632 46 18 62.206 105 04 1891
42.867 50 48 31.565 45 35 24.004 44 53 60.906 114 77 1892
38.395 46 22 33.431 37 37 23.657 46 37 60.642 116 28 1893
46.795 39 65 37.414 34 95 16.059 72 80 61.371 117 — 1894
48.834 43 42 32.035 41 93 23.899 52 61 62.790 113 46 1895
50.605 41 91 32,265 37 79 14.928 64 57 61.992 113 81 1896
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A bérfizetés havonkint egyszer történik. A bérezés kétféle, u. m. nap
számbér és szakmánybér. Az utóbbi: 1. kőbér az alaksó darabja, illetve 
súlya után ; 2. réselési bér, minden kivágott hossz-méter faragó, nyitó, alá
vágott vagy főpad u tán ; 3. köbméret szerinti bér a vájóvég-, vagy talp
hajtásnál, táró- és aknahajtásnál; 4. hosszmérték szerinti bér a tárószerü 
munkánál; 5. darabszám szerinti bér ács- és kovácsmunkáknál; 6. súly 
szerinti bér a sóválasztásnál, őrlésnél és kovácsmunkáknál.

A napszámbérek minden egyes munkásosztály számára vannak meg
állapítva és alapul szolgálnak a társpénztári járulékok, a kórpénzek és nyug- 
élvezmények megszabásánál.

Az alapbérek kerületenként és bányaművenként különbözők. A főbb 
munkásosztályok évi keresete átlagban a következő: Só vágók, só vágó- 
legények, kazánfűtők és tárómunkások 240—264 frt; szállítók 264 fr t; 
kőmivesek, ácsok 210 frt; őrök 164 frt; egész- és félbérü szakmányosok 
156—172 frt; molnár, bodnár 240 frt; gyermek munkások 50—70 frt.

A béren kívül kapnak a munkások: a máramarosi kerületben úgyneve
zett szegődöttségi gabonát, azaz a családtagok számához mérten elegy-buzát 
és tengerit mérsékelt árban, továbbá fejenként 8 kg. sót és bizonyos segít
séget a marhalegeltetésnél.

Ezek a kedvezmények fejenként és munkaszakonkint 8—18 krral 
egyenértékűek.

Marosujvárt kapnak a szegődött munkások a családtagok arányában 
sójárandóságot, továbbá feleárban gabonát és tűzifát.

Soóvárt szintén igy járandóságot, gabonát és tűzifát.
Akna-Szlatinán és Marosujváróit azonkívül háztelket kapnak a mun

kások, melyen csekély jogelismerési bér ellenében lakóházakat építhetnek.

Társpénztárak és egyéb segélyező pénztárak.

A máramarosi és erdélyrészi sóbányaműveknél vannak társpénztárak, 
ugyanazon alapszabályokkal, melyekkel 1882. évben az összes magyar kincs
tári bányavállalatok társpénztárai szabályoztattak.

Az állandó munkások a tiszta keresménynek 6°/o-, az ideiglenes mun
kások 3°/o-ával járulnak a társpénztárhoz.

Az állandó tagnak igénye van : ingyen orvoslásra, kórpénzre, temet
kezési segélyre, nyugbérre saját személye, valamint hites neje részére, neve
lési pótlék az árvák részére, végül pénzsegélyekre és kölcsönökre. Az ideig
lenes tag rendszerint csak ingyen orvoslást, kórpénzt és temetkezési 
segélyt kap.

Parajdon, Vízaknán és Tordán, miután félévi munka mellett csak félévi 
járulék foly be, a társpénztári segélyek is csak fél méretben adatnak.

A kincstár járul a pénztárhoz: ugyanazon összeggel, melylyel a társ
pénztári tagok együttvéve járulnak; továbbá fizeti az orvosi személyzetet és 
fedezi a mutatkozó hiánynak felét véglegesen, másik felét ellenben kamat 
nélküli előlegképen.
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A sóbányák társpénztárai az 1896-ik év végén következő vagyon felett 
rendelkeztek :

Akna-Szlatina, Rónaszék, Sugatag egyesült társpénztár 65.753 forint; 
Marosujvár 214.204 frt; Deésakna 33.152 fr t; Parajd 18.992 frt; Vízakna 
18.821 frt; Torda 25.087 frt.

A soóvári társpénztár az egész községre terjed k i; régi szabályokkal bir, 
a befizetések csekélyek, ezekkel arányban vannak a segélyek is. — Vagyona 
volt 1896. év végén 21.250 frt.

Mindezen társpénztáraknál volt az 1896. évben az évi összes bevétel 
175.794 frt; a kiadás 160.658 frt.

A társpénztárak mellett léteznek még más pénztárak, illetve egyesületek, 
önsegélyezés, jótékonyság és szórakoztatás czéljából.

Akna-Szlatinán van temetkezési egyesület, melyből a temetési költségek 
és az iskolás gyermekek számára a tankönyvek és szerek költségei fedez
tetnek. Van továbbá zenepénztár 44.700 frt vagyonnal.

Rónaszéken van egy népnevelési és olvasó-egylet, mely a gyermekeket 
tanszerekkel is ellátja és temetkezési egylet.

Akna-Sugatagon van dalárda, zenekar, olvasó-egylet, temetkezési egye
sület, marhakártalanitási egylet és fogyasztási szövetkezet.

Marosujvárott van fogyasztási szövetkezet, zene- és liget-egylet, gyer
mekeket felruházó pénztár.

Az erdélyrészi többi kisebb bányahelyeken nincsenek ilyen egyesületek, 
miután a munkások egyszersmind nagyobbára földmíves gazdák, kik csak 
a téli időben foglalkoznak bányamunkával.

Élelmezési és lakviszonyok.

Az élelmezési viszonyok átalában nem kedvezőtlenek, miután a legfőbb 
czikkekről a kincstár gondoskodik, az égalji viszonyok pedig elég kedvezők 
arra, hogy a munkások legtöbbje azokat a szükségleti czikkeket, miket a 
fogyasztási egyletből nem kaphatnak, maguk termeljék.

A nagyobb telepeken, Marosujvárott, Akna-Szlatinán és Soóvárt a 
munkások nagyobb része saját házaikban laknak, melyeket kincstári telken 
építettek; a kisebbik telepeken pedig a munkások többnyire földmives-gazdák, 
kiknek kis telkük, házuk is van.

Egészségi intézmények.

Mindenik bányatelepen a kincstár tart orvosokat és díjazott szülész
nőket. Kórház van Marosujvártt, Akna-Szlatinán, Rónaszéken és Sugatagom' 
Kisebb-nagyobb sósfürdők vannak mindenik bányatelepen.
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Iskolák, kisdedóvók.

Akna-Szlatinán van kettős fiú- és leányiskola és kisdedóvó. Rónaszéken 
és Sugatagon hasonlóképen vannak fiú- és leányiskolák és Fröbel-rendszerü 
kisdedóvók. Ezek az intézetek római katholikus felekezeti jellegűek és a 
kincstár kegyúri czímen tartja fenn azokat. Marosujvárt létezik egy állami 
iskola 8 tanteremmel, melynek fentartásához a kincstár és a társpénztár is 
hozzájárul.

Deésaknán szintén van állami elemi iskola, melynek fentartásához a 
kincstár hozzájárul.

Parajdon és Vízaknán a kincstár mint kegyur tartja fenn az elemi 
iskolákat; Soóvárt van elemi iskola és a kincstár által segélyezett kisdedóvó.

Végül megemlítendő, hogy a kincstár mindenütt segélyezi s részben 
fentartja a lelkészeket és templomokat.



VASBÁNYÁSZAT ÉS VASKOHÁSZAT.

IRTA

Id. K E R P E L Y  A N T A L

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 11





Vasbányászat* Vaskohászat*
Vasgyártás.

A vas gyártása ősrégi iparág Magyarországon*) ; nemzetinek, magyarnak 
azonban csak néhány rövid esztendő óta mondható. Azelőtt német volt a szó 
teljes értelmében, és nem is lehetett más, mikor a bányászati ismereteket 
terjesztő, egyedüli hazai tanintézet Selmeczen, megalapítása napjától (1763) 
egészen 1867-ig tisztán csak német volt, nemcsak a nyelv, hanem szelleme 
tekintetében is.

Igaz, hogy első és 1848-ig egyedüli szakiskola volt Ausztria és Magyar- 
országban és nemcsak Magyarország számára nevelte a szakembereket; oly 
nyelven kellett tehát tanítania, melyet hazánk határain túl is meg tudtak érteni. 
Másrészt hazai bányászatunk jelentékeny és legfontosabb része a kincstár 
birtokát képezte, ennek igazgatása pedig Bécsben volt központosítva a cs. kir. 
udvari kamaránál mint központi hatóságnál és ennek megszűntével, 1849-től 
kezdve, a cs. kir. pénzügyminisztériumnál, szintén Bécsben.

1867-től kezdve, hazai alkotmányunk visszaállítása után, a m. kir. 
pénzügyminisztérium alá helyezett kincstári bányaművek hivatalainál lassan- 
lassan megindult a magyarosodás, eleinte rendeletek és jelentések útján, 
azután az ügyvitelben egyátalában és csak későn, sajnos, nagyon későn, 
a szóbeliség terén is ; a mire t. i. a bányászati akadémiából a hetvenes évek 
vége felé teljesen magyar nyelven kiképzett fiatal szakemberek kerültek ki és 
ezek a 80-as évek folyamán túlsúlyt kezdtek nyerni nemcsak a kincstári, 
hanem a hazai bányavállalatoknál egyátalában.

A bányászat magyarosodásával azonban nem tartott lépést a bányászat 
és nevezetesen a vasgyártás termékeire utalt fogyasztó közönség hazafias 
érdeklődése, vagy hogy kíméletesebben fejezzem ki magamat: a méltánylás 
érzéke.

*) Keletkezését hazánk tájain az »Ezeréves magyar állam és népe« czímü alkalmi munka 
459. lapján fejtegettem.

11
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Megszokás, előítélet, a külföldi termelők küzdelme az elfoglalt és átörökölt 
piaczokért, barátság vagy rokonság kötelékei, egyes idegen igazgatók vagy 
intézők gyűlölete, sőt megvetése minden iránt a mi magyar, annyi meg annyi 
tényezőnek az összműködése nem engedte meg vasgyártásunk megállapodását, 
elterjedéséi és anyagilag oly mérvű gyarapodását, melyre a műszaki téren, 
minőség tekintetében is, elért sikereinél fogva méltán igényt tarthatott volna.

Egy vasember erélyére és elszánt akaraterejére volt szükség, hogy a 
hazai vasipart fölöttébb károsító tűrhetetlen viszonyoknak egyetlen varázsütéssel, 
hatalmi szavával, véget vessen.

Ezt a hatalmi szót Baross Gábor volt kereskedelemügyi miniszter mondta ki 
amaz első rendeletéiben, melyekkel az államvasutak es az államgépgyár igazgatósá
gainak meghagyta, hogy mindazon vasszükségleteiket, melyeket állítólag belföldön 
nem képesek fedezni, csakis az ő személyes engedélyével hozhassák be külföldről.

Nem is volt könnyű dolog azt az engedélyt kieszközölniük. Nagyon 
nyomós és meggyőző okokkal kellett azt támogatni és bebizonyítani, hogy 
hazai vasiparunk a kívánt tárgyat tényleg nem képes produkálni.

Zimmermann Frigyes, akkori gépgyári igazgató, nem egyszer panasz
kodott Baross zsarnokságáról és hogy legmeggyőzőbb érveléseire is csak azt 
feleli, hogy : Nem !

Hanem aztán volt is foganata annak a miniszteri önfejűségnek. Az idegen 
ipar pártolói rettegtek, az igyekvő, áldozatkész hazai vállalatok pedig versengve 
iparkodtak a külföldi favorizált czikkek termelését meghonosítani és oly színvonalra 
emelni, hogy a fogyasztóknak a kényszercserét elviselhetővé és végre kedvessé 
tegyék.

Sikerült is ez a szó teljes értelmében ; de a siker nem következett be 
egyszerre és nem is oly gyorsan, mint a hogy itt elmondhatom; azonközben 
pedig nagy visszahatásnak lett a szülője. Vasgyáraink emelkedése, fejlődése 
ugyanis — az osztrák iparosok felfogása szerint — félelmetes arányokat öltött. 
Az osztrák piaczon is kezdtünk hódításokat tenni, hacsak szerényen is. Ez még 
inkább megrémítette szomszédainkat, és mert az osztrák vasnak beözönlése 
hazánkba — az állami vállalatokat kivéve — még mindig oly hátteret talált 
a magánvállalatok és a kereskedelmi üzérkedésben, hogy vasgyárainkat gazda
sági szempontból rendkívül megkárosította, magyar részről is elérkezettnek 
látszott az idő a fegyverszünetre, a kölcsönös egyezkedésre.

1886-ban már limitálva lett a vastermékeknek azon mennyisége, melyet 
kölcsönösen osztrák s illetve magyar területre szabad volt bevinni, azaz eladni. 
Ezzel az öldöklő versenynek természetes gátat vetettek, melynek védelme 
alatt hazánkban a vasgyártás oly tökélyre tudott emelkedni, hogy a millenniumi 
kiállításon termelvényeinek választékosságával, minőségével és a külső kikészítés 
csinosságával, közel és távol idegen szakférfiakat őszinte bámulatra ragadta, 
s talán nem leszünk szerénytelenek, ha azt mondjuk, hogy méltán.

A magyar és osztrák vasgyárak közt létesült egyezményt és külö
nösen végrehajtását Magyarországon rossz szemmel nézték a be nem avatott 
körök és az azóta divatba jött kartellek azon fajtája közé sorozták, melyek 
tisztán csak a fogyasztó nagy közönség kizsákmányolására vannak irányozva.
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Nem ismerjük ugyan azt a hatást, melyet bányászati és kohászati, de 
különösen vaskohászati kiállításunk honfitársainkra egyátalában és nevezetesen 
azokra a körökre gyakorolt, melyek a helytelenül vaskartellnek nevezett egyez
ményt elejétől fogva elitélték, mert hiszen a közvéleményt tájékoztató napi 
iradalom a kiállításnak ezen csoportja iránt, mondhatni, sértő közönynyel 
viselkedett; kétségkívül csak azért, mert nem rendelkezett eléggé szakértő és 
a közgazdaság minden terén kellően tájékozott tudósítókkal, a szakavatott 
közléseknek pedig nem szívesen adtak helyet a napilapok.

Mindazonáltal biztosra veszem, hogy látván a vasgyári iparnak impozáns, 
tiszteletet parancsoló fejlődését, a vasegyezmény iránt táplált ellenszenvöket a 
napilapok is alap nélkül valónak ismerték fel.

A mi magát a vasegyezményt illeti, hangsúlyoznom kell, hogy az csak 
a szorosan vett kereskedelmi rúdvasfajtákra és vasgerendákra vonatkozott. 
Vaspályasinekre, durva, finom és kazánlemezekre, nyers vasra és állami gyárak 
által az állami vállalatoknak szállított vasgyártmányokra nem terjedt ki.

Alapeszméjét az egyes vasgyárak termelőképességéhez mért kontingen- 
tálás képezte; egyrészt, a mint emlitém, kölcsönösen az osztrák és a magyar 
területre ; másrészt a két ország saját gyári piaczaira vonatkozólag. A vasárak, 
melyek, mint rendesen, a németországi árak szerint szabályoztattak, tulajdon
képen mint más körülmények között is, csak irányt adtak, de itthon senkit 
sem köteleztek, még akkor sem, ha egyik vagy másik vasgyár az őt megillető 
hányadot már ki is merítette.

Hiszen a külföldi verseny ki volt zárva és a hazai vasgyárak, a folyton 
növekedő szükséglet folytán, mind jól el lévén foglalva, inkább egymás támo
gatására, mintsem megkárosítására törekedtek.

Ez alatt a hathatós védelem alatt békés és háborittatlan tevékenység 
fejlődött ki országszerte. A vasgyárak állandóan és egyformán el voltak fog
lalva és ennek a révén, a nőttön-nőtt hazai fogyasztás arányában, fejleszt
hették telepeiket és üzemüket. A nagy vasgyárak természetesen nagyobb, a 
kisebbek szerényebb arányokban.

Ez állapotoknak legnagyobb hasznát vették az országban szétszórt kisebb 
vasgyárak, melyek a vasegyezmény keletkezése idejében, kevés kivétellel, a 
tönkre jutás szélén állottak és féktelen verseny esetére régen eltűntek volna a föld 
színéről; a fogyasztók pedig annak a néhány nagy vasgyár önkényének lettek 
volna kiszolgáltatva.

Nem kevésbbé üdvös hatással volt a vasegyezmény a munkásnép és a 
gyári kerületeket lakta közönség érdekeire.

A munkás, a ki állandóan vagy huzamosb időn át egy és ugyanazon 
gyári telepen talál foglalkozást, bizonyos jóleső megállapodásra jut, bizonyos 
jó módra tesz szert, úgy hogy könnyű szerrel családot alapíthat. Azon
felül szakmájában nagy ügyességet sajátit el és ez rendszerint jövedelmét 
fokozza és állását biztosítja. Továbbá nem kénytelen a vasgyári munka csök
kenésével más, távoleső gyárakban, családja hátrahagyásával, munkát keresni 
és minden áron elfogadni.

A gyári kerületek lakói pedig ilyen kedvező esetekben állandóan értéke-
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sithetik gazdasági termesztményeiket és más keresetre is tehetnek szert fuvarral 
és napszámmal.

Irtózattal gondolhatunk arra, hogy mivé lett volna vasgyári iparunk, ha 
a vasegyezmény 1886-ban nem létesül. A nagyobb vasgyárak, a milyenek a 
rimamurány-salgótarjáni, a resicza-aninai és a zólyombrézói telepek, örökös 
küzdelemben az osztrák gyárakkal, nem követhették volna ama rohamos hala
dásokat, melyek az utolsó tiz év alatt a vasgyártás módozatait és alapfelté
teleit teljesen megváltoztatták.

Hátramaradásuknak pedig versenyképességük megszűnése lett volna a 
következménye. Piaczaink ismét nyitva állotlak volna az osztrák vasgyáraknak 
és ezek nem késtek volna a lehető legnagyobb hasznot húzni, a magyar 
fogyasztó közönség és állami intézményeink rovására.

Szerencsére nem úgy történt. A vasegyezmény védőszárnyai alatt a 
salgótarjáni, ózd-nádasdi, resicza-aninai vasgyári telepeken, hogy gyári beren
dezéseiket folyton a kor színvonalán tarthassák, több millió forintra rugó 
rekonstrukcziókat és beruházásokat tettek és a kisebb vasgyárak is mind, 
szerény határok között, javították berendezéseiket és biztosították verseny- 
képességüket az ország határain belül. Sőt a kincstár is, mely egyes finomító 
és hengerműveit inkább politikai és közgazdasági szempontból tartja üzemben, 
kénytelen volt, minden takarékossága daczára, új termelési ágakat meghono
sítani és a meglevők berendezéseiben egyes kikerülhetetlen változásokat megtenni.

Vasgyári iparunkat a tiz évi békés fejlődés annyira megizmositotta, hogy 
1895-ben harminczmillió forintnyi piaczi értéket meghaladó vas- és aczél- 
árúkat volt képes produkálni. Tehát eléggé fontos tényezője hazánk közgazda- 
sági érdekeinek, melyet egyesek előítéletének feláldozni nem szabad, és a mig 
a vasegyezmény csak a termelés kontingentálására szorítkozik, tehát a fogyasz
tók érdekeit sem téveszti szem elől: az állam erkölcsi támogatását is méltán 
megérdemli.

Tagadhatatlan és az ügynek természetes folyománya, hogy az osztrák 
vasiparnak legalább is épp oly hasznára volt az osztrák-magyar vasegyezmény, 
mint a miénknek; különösen pedig a stíriai és alsóausztriai vasgyári válla
latoknak, melyeknek prosperálása ezután is az egyezmény szellemétől, irányától 
és tartamától függ.

De végre is ez az intézmény kölcsönösségen alapul és összes eredményeiben 
is kell, hogy az érdekeltség minden tagjának bizonyos előnyöket biztosítson.

Vaskiállitásunk hatását két- égkivül nagyban emelte volna, ha mint igazán 
országos kiállítást egyetlen csarnokban áttekinthetően és a gyárak földrajzi 
sorrendjében mutathattuk volna be a laikus és a szakértő közönségnek. Az 
első tervezések alkalmával fel is merült ez eszme, melynek megvalósításáról 
leküzdhetetlen nehézségek miatt le kellett mondani. így történt aztán, hogy 
egyes nagyobb bánya- és kohóvállalatok telepeik és gyártmányaik remekeit 
saját külön pavilonjaikban mutatták be*), többi része pedig a közös bányászati

*) Osztrák szabad, cs. és kir. államvasut-társaság, rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény
társaság, zólyomi »Unio«, diósgyőri magyar kir. vas- és aczélmü. Fülöp Szász-Coburg gothai 
herczeg.
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és kohászati csarnokban állítottak ki. A csarnok képét és alaprajzát az 1-ső 
és 2*dik számú két ábrában mutatjuk be. A 2-dik ábrába irt számok az 
összes kiállítók helyeit jelzik. A dőlten szedettek a vasipar, a többiek a fém
ipar csoportjába tartoztak. A névsorban a csarnok emeletén levő kiállítók 
nincsenek felemlítve.

1. Királyi pénzverő kiállítása.
2. Máramarosi magyar kir. kincstári sóbányászat.

2 . á b r a .  A  b á n y á s z a t i  é s  k o h á s z a t i  c s a r n o k n a k  a l a p r a j z a .

3. Magyar kir. főbányahivatal.
4. Selmeczi magyar kir. zúzóműfelügyelőség.
5. Magyar kir. bánya- és kohóhivatalok gyűjteményes kiállítása. 
5. a) Magyar kir. beszterczebányai rézpőröly.
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6. Magyar kir. (kincstári) vasgyárak központi igazgatósága.
7. Magyar kir. központi fémkohó Selmeczbányán.
8. Első cs. és kir. szabadalmazott dunagőzhajózási társaság bányaigazgatósága

Pécsett.
9. Selmeczbányai magyar kir. bányászati és erdészeti akadémia.

10. Nagybányai magyar kir. báyaigazgatóság.
11. Sárkány J. K. örökösei és társai, Concordia vasgyár, Csetnek.
12. Demuth K. J. Fehérkő.
13. Knoblauch Richárd, kőszénbánya.
14. Magyar kir. bányaiskolák.
15. Chaudoir G. és társa rézhengerművei, Budapest.
16. Sárkány Kornél, Disznód-Horváth.
17. Trifaili kőszénbánya-társulat.
18. Kissebesi gránitkőbányák részvénytársaság, Budapest.
19. Hazai aszfaltipar-rész vény társaság.
20. Nadrági vasipar-társaság, Nadrág.
21. Beszterczebánya szabad kir. város rézbányája.
22. Borsodi bányatársulat Rudobánya és a witkovitzi bánya- és vaskohómű-társulat 

kotterpataki müve.
23. Dobsina bányaváros, vaskő- és kobalt-nikolércz bányászata.
24. Brassói bánya- és kohó-részvénytársaság, Budapest.
25. Hunyad vármegye kiállítása.
26. Czinkhengermű, Vácz.
27. Heinczelmann-féle vasgyár-bányatársulat, Hisnyóviz.
28. Prihradny-féle vasgyár-társaság, Breznóbánya.
29. Hernádvölgyi magyar vasipar-részvény társaság, Krompach.
30. Csáky László gróf prakfalvi vasgyárai.
31. Greiner Arthur vasgyár-igazgató, Krompach.
32. Geramb János József-féle bánya-egylet Selmeczbányán.
Az épület emeletén mintegy 40 kiállító volt, kik közül kiemeljük Andrássy 

Géza gróf vasgyárainak, Jakobs Ottokár kassahámori, Scholtz Gusztáv merényi 
és Lántzky Sándor szentkeresztbányai vasgyárának termékeit.

Vasiparosaink dicséretére legyen mondva, hogy nagyja és apraja mind, 
erejéhez mérten, igyekezett az ezeréves haza ünnepéhez és fénye emeléséhez 
őszinte hazafisággal hozzájárulni.

Következőkben ismertetem rövid vázlatokban hazánk vasbányászatát és 
a vele szerves kapcsolatban lévő kohó- és finomitótelepek terjedelmét, illetve 
évi termelőképességét, az 1895. évi eredmények alapján. Ezeknek kapcsán 
pedig figyelemmel leszek az egyes vállalatok által kiállított tárgyakra és ter- 
melvényekre is.

Hazánkban a vasérczek előfordulása nagy félkörben, mintegy övként 
húzódik nyugotról északnyugatra, észak, kelet és dél felé. Nyűgöt felől, Zólyom-, 
Gömör-, Szepes-, Abauj-, Torna- és Borsodmegyében, a telepek egy karak
terisztikus csoporttá tömörülnek.

Kevés kivétellel pátvaskőtelepek, vagy inkább teleptelérek, melyek a 
felső szintekben vagy az érintő lapokban, majd kisebb, majd nagyobb mély
ségig, barnavaskövekké változtak át.



170

A telepek kitöltő anyagát gyakran vagy közbeszóródott, vagy közbe
ágyazott fémérczek kisérik. Helyenként egyedül réz, de többnyire ezüst-, réz-, 
antimon- és kénesőtartalmu fakóérczek : majd mint keskeny pászták, majd 
kisebb-nagyobb lencsék alakjában, de többnyire oly módon, hogy a telepek 
mélyében feltűnően ritkulnak, vagy egészen eltűnnek; vagy ha a felső szin
tekben ki nem kerülhetők, az egyes érczek — s ezt különösen hangsúlyoz
nom kell — a fejtésnél vagy a górczokon, minden nehézség nélkül külön
választhatok, olyannyira, hogy a visszamaradó fém, mint például réz, a termelt 
nyersvas, minőségére káros befolyást már alig gyakorol.

Jellemző továbbá e csoport vaskő előfordulására, hogy sok helyütt 
régebben, a mikor ugyanis a telérek még gazdagabbak voltak ezüst-, réz- és 
egyéb fémekben, a kiaknázás és kohósitás éppen ezekre a fémekre irányult, 
a vaskő pedig mint a telér kitöltő meddő anyaga a hányókra került.

így például Libetbánya, Zólyommegyében, eredetileg rézkohó volt.*) Igaz, 
hogy nem vitte sokra sem mint rézkohó, sem mint vaskohó.

Rozsnyó vidékén, Gömörmegyében, hajdanában kizárólag rézbányászat 
volt és ennek vaskő-górczai még az utolsó években is, helyenként mai napig, 
külön bányahatósági adományozás és élénk válogatás tárgyát képezik.

A dobsinai pátvaskő-telepek rendes kísérőiként kobalt és nikolérczek 
ismeretesek; de ezek most már oly csekély mennyiségben fordulnak elő, 
hogy kohósitásuk már is szünőfélben van.

Kotterpatakon, hol jelenleg Szepesmegye legjelentékenyebb vaskőbányá
szata van, húsz év előtt a vaskő szintén mint értéktelen kőzet halmozódott 
fel a hatalmas hányókon.

Leithner Antal báró már 1873-ban, a kassa-oderbergi vasút megnyitása 
után indítványozta, hogy a fémbányákból nyert pátvaskövek vaskohászati 
czélokra használtassanak fel; az Oberschlesische Eisenbahn-Bedarf-Actien- 
Gesellschaft érdeme pedig, hogy mint egy húsz év előtt megindította e 
hányok értékesítését a vasgyártás czéljaira.

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság utóbb megszerzett 
szlovinkai bányái mind ez ideig rézbányák voltak.

A Kassától Jászóig, illetőleg Alsó-Metzenzéfig elterülő vaskőtelepek egész 
vonulatát közbeágyazott réz- és fakóérczfészkek jellemzik.

A borsodmegyei Telek-Rudóbánya községek határában elterülő hatalmas 
vaskőbányák környékén rézolvasztó salak sokasága ad hirt a bányák hajdani 
rendeltetéséről stb.**)

De vasércz-hegységünk legdélibb kinyúlványainál is lehet hasonló jelen
ségekre utalnunk. A Dognácskától Vaskő községig haladó érczvonulatot réz-, 
ólom-, ezüst- és aranyérczek kisérik. Dognácskán az ólom- és ezüstkohó az
1883. évig volt üzemben. Ruszkabányán is ólom- és ezüstkohó előzte meg a 
vasgyár keletkezését stb. s vannak geológusok, kik a hazánk keleti részeiben

*) Már 1379-ben lett királyi város. 1642-ig változó eredménynyel működött mint rézkohó. 
1634-ben épült az első vasolvasztó.

**) A sokfelé elszórt vassalak azonban és a kézi munkával kivájt bányaüregek azt is bizo
nyítják, hogy e vidéken hajdanában a vaskészités mesterségét is jól értették.
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levő vaskőtelepekről, nevezetesen a gyalári hatalmas vaskőtömbről azt állítják, 
hogy valamely fémtelepülésnek óriás vaskalapja.

Nem lehet feladatom hazánk számtalan vasércztelepeit egyenkint és 
részletesen ismertetni; de a legnevezetesebb vaskőelőfordulásokat, a mennyi
ben itthon értékesíttetnek, okvetetlenül kell hogy a kohókkal együtt, ha kivitel 
tárgyát képezik, kellő helyen, röviden ismertessem, még pedig a vaskő-öv 
nyugoti szélétől kezdve, folytatólag észak-nyugat, észak, észak-kelet és dél felé 
haladván ismertetésemben.

Zólyommegye.

Vaskövek. Zólyommegyében, hol alighanem hazánk vaskohászatának 
bölcsője ringott, most még csak egy olvasztó van működésben : Libetbányán*) 
s ez is a kisebb fajtából való.

A vaskövek kovás vegyületek (szilikátok), alig 30—32°/° vastartalommal 
s a sok sziliczium mellett nehezen olvadók. A vaskő-telér trachittufa és dolo
mit választólapjai közt fordul elő; 8 m. vastag, helyenkint 120 méternyi töm- 
zsig vastagodván.

A fejtés tárókkal és fejtőpásztákkal történik. A termelés átlag 40.000 q 
vaskő, melyet lejtős kocsiúton a 11 km. távolságban fekvő vasolvasztóhoz 
fuvaroznak. A vasköveknek több érdekes példánya (kristályos kalcedonszerü 
kiválással) ki volt állítva.

Vaskohók. A vasolvasztó köbtartalma 53.682 m3. A kéthengerü, fekvő 
fúvógépet rendesen felülcsapó, egészen vasból szerkesztett vizi kerék — víz
hiány beálltával pedig 30 lóerejü gőzgép — hajtja.

Torokgázzal fülő vascsövü léghevitő, két pörkölőpest és egy kupoló- 
kemencze egészíti ki a kohó berendezését.

Évi termelése 11.000 q nyersvas és 4—5 ezer q öntött áru, melyet 
nagyobbára közvetetlenül az olvasztóból öntenek.

A kohó 128 részvényének 73 1/z részét a kir. kincstár bírja, mely tekin
tettel a szegény lakosságra, áldozatok árán tartja fenn az olvasztó üzemét.

A nyersvas különben mint öntővas rendkívül jó minőségű és igen szép 
felszinü öntvényeket ad. Nagyobb részét a kisgarami kincstári edényöntömű, 
csekély részét pedig a zólyom-brezói finomitómű veszi meg.

Szürke és fehér nyersvasat, a megfelelő salakkal, nyers intallácziós czik- 
keket és kisebb fazék-öntvényeket állított ki a bányászati és kohászati csarnokban.

*) Az 1634-ben épített vaskohót, a vas rossz minősége miatt, 1653-ban már megszüntették. 
II. Rákóczy Ferencz idejében a vas előnynyel alkalmaztatván golyók öntésére, nemes Modor 
Samu beszterczebányai polgár 1720-ban a parasztkemencze helyébe nagyolvasztót állított, mely 
hetenként 80—100 mázsa nyersvasat és öntött czikkeket (üstök, lábasok, csövek, csigák, kere
kek) szolgáltatott.

A nyersvasnak egyik részét a Beszterczebánya melletti Kostiviarszka (Élesd) faluban 
állott frisstüzekben finomították és kovácsolták ki sokféle czélra. Itt készült sok alkatrésze az 
első gőzgépnek, melyet Magyarországon 1722-ben az újbányái bányáknál vizhuzás czéljából 
felállítottak. 1790-ben a kincstár 73‘/3/128-ad részvényt vett át és azzal az igazgatóságot is, 
melyet ma is gyakorol.
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Finomító és hengermű három van Zólyommegyében: A kincstári 
Zólyom-Brezón, az »Unio« lemezgyár-társulaté Zólyomban és a Prihradny-féle 
vasgyártársulaté Bikáson (Breznóbánya) mellett.

A 3. és 4. számú két ábrában képben és alaprajzban bemutatott zólyom- 
brezói*) finomító és hengerműben jelenleg a következő berendezések állanak 
fenn : 9 fagenerátor, 38 kőszéngenerátor, 2 aknaalaku fújtatott kőszéngenerá
to r; regenerátiv gázfűtéssel ellátott 9 kavaró-, 2 Martin- és 10 forrasztó ke- 
mencze ; lemezizzitásra szolgáló 5 lemezizzitó lángkemencze.

A bugavas és a nyerssin hengerelésére két vízzel hajtott hengersor és 
egy tartalék buczahengersor.

A kereskedelmi áru és finomabb idomvasak előállítására 250—350 ló- 
erejű gőzgéppel hajtott gyorshengersor.

Középszelvényü idomvasak, laposvas és csőgyári szalagvas hengerlé
sére turbinával hajtott két egyetemes hengersor.

Vasgerendák és nagyobb szelvényű idomvasak, nemkülönben gépszer
kezeti vasak előállítására : 400 lóerővel felszerelt nehéz hengersor.

Kazánlemezek és kisebb méretű hidlemezek gyártására 300—400 ló- 
erejű gőzgéppel hajtott lemezhengersor.

Nehéz keret- és kazánlemezek, széles és hosszú laposvasak gyártására 
1000 lóerejü reverzáló egyetemes hengersor. Ez utolsó két hengersort, híd
szerkezeti vas készítése közben, feltünteti az 5. számú ábra.

Kikészitő, egyengető gépek, ollók és fűrészek.

*) A mint Angolországban Stockton és Darlington között 1825-ben az első gőzzel hajtott 
vasút a forgalomnak át volt adva, a vasútépítés kérdése a kontinensen is mindjobban foglal
koztatta a nagyobb államok kormányait.

Hazánkban is, az 1825 — 1827-iki országgyűlés által kiküldött regnikoláris deputáczió javas
lata alapján, az 1836. évi XXV. t.-czikkel 12 vasútvonal építése lett elrendelve. A szükséges 
vaspályasinek gyártására a selmeczi főkamaragrófi hivatal, Svaiczer Gábor akkori főkamaragróf 
kezdeményezésére, Zólyom-Brezón kavaró- és sinhengermű építését hozta a bécsi udvari kama
ránál javaslatba. Lobkovitz L. Ágost herczeg kamaraelnök a bemutatott tervet elfogadta; az 
építés 1840-ben kezdetét is vette, hanem a magyar bányászati ügyek vezetésében a negyvenes 
évek elején többször beállott változás, nemkülönben az 1848-iki szabadságharcz annyira késlel
tette a gyárnak kiépítését, hogy a vasúti singyártás csak 1853-ban vehette kezdetét.

A vasmű, vizerő és fatüzelő használata mellett, körülbelül évi 85.000 bécsi i=  48.000 
métermázsa rúdvas, vaspályasin és közönséges lemezek termelésére épült.

Midőn 1867-ben a nemzeti kormány az orsz. kincst. bányászat és kohászat vezetését is 
átvette, az új kormány első pénzügyminisztere a zólyombrezói vasgyár időszerű átalakítását 
helyezte közel kilátásba. Tervbe is vették a Siemens-féle regenerativ fűtéshez szükséges beren
dezéseket, egy Martinpestnek a felépítését és vasgerendáknak a gyártását. Ezen tervbe vett 
átalakítások azonban nagyon lassan haladtak és miután időközben, a Bessemer-aczélgyártás 
életbeléptetése után, a vassínek aranykora lejárt, a gyári telep folytonos hanyatlásnak indult, úgy, 
hogy a kazánlemezek gyártását csak 1875-ben, a vasgerendák termelését pedig csak 1877-ben 
kezdhették meg.

Az 1881. év elején Szapáry Gyula gróf, akkori pénzügyminiszter, külön központi igazga
tóság alá rendelte a kir. vasgyárakat és korszerű átalakításukat őszinte jóindulattal indí
totta meg.

A zólyombrezói vasgyárnak átalakítása 1882-ben vette kezdetét és több új üzemág meghono
sítása mellett 1886-ban nyert befejezést.



3- ábra. Magyar kir. finomító és hengermű, Martin-kohó és csőgyár Zólyom-Brézón
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Hengerelt és vontcsövek készítésére, továbbá csőkapcsoló részek ková
csolására gépek és egyéb felszerelések.

A gőzerő mindössze 2600, a vizerő 350 lóerőnek felel meg.
A zólyombrézói vasgyárhoz tartozó pieszoki hengerműben van : 2 egye

sített kavaró és forrasztó pest, bucza-, gyors- és egyetemes hengersor.
A chvatimechi finomlemezhengermű rendelkezik öt lángpesttel és két 

hengersorral. 50 lóerejü két vízi kerék hajtja.
Az 1895. évi termelés : hid-, gép-, vagon- és épületszerkezetekhez való, 

továbbá kereskedelmi és alakos hengerelt vas 189.610 q, finom, durva és 
kazánlemezek 62.884 q, összesen 252.494 q.

Azonkívül a vasműhöz tartozó csőgyárban : gáz- és vizvezető, gőzvezető 
és forrcsövek 20.224 q.

A felhasznált középterményből 151.690 q volt Martin-Siemens-féle folyt
vas, még pedig 90.968 q saját termelésű és 60.722 q Vajdahunyadról való ; 
a többi középtermény saját termelésű forrasztott, illetve kavart vas volt.

A kir. kincstári vasgyárak a bányászati és kohászati csarnoknak a
2. ábrában 6-tal jelzett területeit vették igénybe. Itt láttuk a zólyombrézói 
vasgyári telep összes fél- és késztermékeit igen tetszetős csoportokban. 
(1. a 6. ábrát.) Minden fajta kereskedelmi és szerkezeti rúdvas; a legtöbb 
alakos vas (U, T, H, kettes-T), szeglet és ablakvas ; hídszerkezetnek való lapos, 
széles, reczézett és bordás vas; fekete kereskedelmi és mintalemezek, vaggon- 
fedő lemezek, maratott sajtolólemezek, medencze- és kazánlemezek, mozdony
keretek. Gáz-, gőz- és vizvezető hengerelt és vont vascsövek; aczél-fúró- 
csövek és fúrófelszerelések; aczél-forrcsövek, gőzkazánok és mozdonyok 
részére ; szénsavpalaczk; vaggonfütőtestek; hűtő csőtekercsek stb. A legtöbb 
vas-, lemez- és csőfajtának alkalmazási módja külön-külön fel volt tüntetve. 
Minőségi próbák a legkülönbözőbb és a legmesszebb menő igénybevételek 
mellett képezték az egyes csoportok kiegészítő részeit.

A gyárak rajzai és képei fejezték be az érdekes kiállítás díszítését.
A zólyombrézói gyártelephez tartozó kisgarami*) öntőműben termeltek 

1895-ben: gép-, hengermű-, installácziós és fazekasöntvényt 25.117 q-át.

*) A kisgarami (róniczi) mű mint vasgyár évszázadokon át fontos szerepet játszott a 
felvidéki vasipar terén. Első telepítése idejéről nincsenek pontos adataink; csak azt tudjuk, hogy 
1580-ban a kir. kincstár kezelésébe és birtokába ment át s hogy a vaskohó és hám or— Plahütten 
und Hammerwerk — első kincstári sáfárja Zimprecht Frank György volt 3 frt heti fizetéssel.

1604-ben a vasgyártás korlátozását rendelték el, hogy az erdőket a nemesfémbányászat 
érdekében kíméljék.

1638-ban báró Prandeis kir. biztos nincs megelégedve avasgyár eredményeivel, — kevés 
a munkás, kevés a vas — daczára annak, hogy Habermann Jakab jó rendben tartja a művet. 
Ez, mert nem katholikus, csak ideiglenesen van alkalmazva, de át fog térni, a mint számadá
saival elkészül.

1749-ben egy olvasztó volt üzemben 90 b. mázsa heti termeléssel; 32 hétnél tovább 
nem dolgozott.

1806-ban két olvasztó működik. Egy 28' magas 270 b. mázsa heti termeléssel, egy 
25' magas 172 b. mázsa heti termeléssel. 1813- és 1815-ben az öntészet terén nagy haladásokat 
tesznek ; két öntöttvas hid készült Kis-Garam részére, mind a kettő még most is használatban 
van. 1830-ban hevített fúvóléggel olvasztanak.
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Ebből 12.000 q zománczozott állapotban került a piaczra. A zomán- 
czoló-műben azonkívül 800 q sajtolt edény készült.

A kisgarami öntő és edénygyár kiállítása nemcsak a legterjedelmesebbek, 
a leggazdagabbak egyike volt, hanem tárgyainak szépsége, minősége és sok
félesége tekintetéből is megérdemelte azt a figyelmet, melyben mindenfelől 
részesült. Bemutatta kereskedelmi nyers öntvényeit, öntött és sajtolt, egyszerű 
és díszített zománczozott edényeit; zománczozott installácziós czikkeit és 
falburkoló lemezeit. Ott voltak sokféleképen elrendezett korlátrudacsok, üre- 
gezett hengerek, villamos vasúti talpak és vezetőoszlopok, díszöntvények 
(0 Felsége és Mátyás király arczképei paizsalaku medaillonokon; egy munkás 
élei nagyságú szobra: a zólyombrézói vasgyár tiz évi termelését jelképező 
tiz vascsomót forgatva, 6. ábra).

Az osztrák »Unió«, cs. és kir. szab. vas- és aczélgyár-társaság Zólyom
ban *) következő berendezéssel rendelkezik: 2 Siemens-Martin-kemencze, 1 kis 
Bessemer-telep, 2 kettős regenerativ gázkavaró kemencze, 8 Bicheroux- és 3 
Siemens-féle regenerativ gázforrasztó, 13 izzító- és pléhkemencze, 9 henger
sor és a megfelelő segédgépek. Hajtóerő 1165 lóerő gőz és 600 lóerő viz.

Ezen, 1895 végével még teljesen be nem fejezett berendezések segélyé
vel termeltek 1895-ben: különféle finom, durva és kazánlemezeket 93.317 q-át, 
kereskedelmi rúdvasat 30.940 q-át, melyekből egyre-másra 26.270 q kelt el 
osztrák piaczon.

Saját pavillonjában mutatta be összes vas- és lemez-gyártmányait. Ott 
voltak az első kísérletekből származó kereskedelmi rúdvascsomók mellett 
(gömbölyű, négyzet, karika, párkány, lapos, abroncs és szegletvas), szépen kikészí
tett vékony folytvaslemezek (tető-észárlemez, mintalemez 1600 X 4000 X O'smm. 
és 1300 X 4000 X 0'3 mm. méretig), kazánlemezek (900 X 12.000 X 9 mm. és 
1000 X 12.000 X 3 mmnyi méretekkel),körlemezek, bordás lemez (1000X 5000X5 
milliméter), horganyzott tetőlemez, fehérlemez, lövegburoknak való és tál
lemezek, ólmozott és szépen díszített lemezek; hydrauli sajtóval készült keret; 
rovátkolt tűzszekrénylemez mozdonyok részére ; nagyszámú minőségi próba s ezek 
közt egyenes lemezből kivert oroszlánfej és rózsa; hengerállvány és gyári rajzok.

A Prihradny-féle vasgyári társulat Bikáson**) 1 közvetetlenül fűlő és

Gépműhely, frisstüzek, hámorok egyre fejlődnek.
1839-ben készült az első hengermű Zehrenbachon, a hámor helyébe. 1874-ig volt 

üzemben.
1864-ben indult meg az új olvasztótelep két nagyméretű olvasztója, finomitó salak érté

kesítésével. Az egyik olvasztó darabos aszalt fával fült.
1882-ben e két olvasztót, vaskő és faszén hiányában, lebontották; helyűkbe négy kupoló- 

kemencze épült, terjedelmes öntőberendezéssel, melynek kiegészítő része lett 1883-ban az 
öntött és 1885-ben a sajtolt lemezedény gyártása és zománczolása.

*) 1871-ben keletkezett ón-, horgony- és ólommal bevont lemezek termelésére. 1883-bani 
rendezték be a gyárat durva és kazánlemez gyártására és 1894—1896-ig kereskedelmi rudvas 
termelésére.

**) A libetbánya-háromvizi kohótársulat, még pedig annak két tagja : a beszterczebánya 
Puschmann József és Czilchert András, létesítette 1799-ben. 1824-ben Würsching Péter, 1834- 
illetve 1856-ban Prihradny Dániel János tulajdonába ment át, a ki nem sokára a társulatot alakította.
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5 ábra. Hídszerkezeti vas hengerelése Zólyom-Brézón.
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3 regeneratív gázkavaróval, 1 frisstűzzel, 2 közvetetlenül és 2 gázzal fülő 
forrasztóval, 1 kis Bessemer-converier (9662 q évi termeléssel), 1 közvetet
lenül fülő izzitó-kemencze és 6 hengersorozat segélyével termelt 1895-ben: 
kereskedelmi rúdvasat 62.104 q-át, kereskedelmi finom lemezeket 2803 q-át.

A kavaró- és forrasztó gázkemenczék ellátására 9 kőszén- és 2 fagáz- 
generátora van.

Hajtóerő : 295 lóerejü vizmotorok és 165 lóerejü gőzgépek.
A bányászati és kohászati csarnokban, a 28-al jelzett helyen (2. ábra) 

állított k i : minden fajta kereskedelmi rúdvasat, a kereskedelemben divó cso
magokban (gömbölyű, félgömbölyü, négyzet és kerékagy-vas, keréktalp-vas, 
kengyelvas, abroncsvas, laposvas); szegletvas, fedőszeglet-vas, ablakkeret-vas, 
T- és L-vas; kereskedelmi vékony lemezek; szeráruk (nyers kocsitengelyek, 
ekelemezek, ekekések, kézi pörölyök, vésők, repesztő rudak); Bessemer-ingot, 
minőségi próbák és egy pár üregezett henger alakos vas gyártására.

Gömörmegye.

Gömörmegye mint nyersvas termelő kerület az első helyet foglalja el 
Magyarországon vasolvasztóinak nagy száma és a termelés nagysága miatt, 
melyekkel természetesen karöltve jár a vasbányászat terjedelme és gazdag
sága is.

A) A vashegy-hradeki érczvonulat és az ide tartozó vasgyárak.
Zólyomból jövet, a megye határához közel, a tiszolczi kir. vasgyárat 

találjuk elsőnek, a Rima-patak torkolatánál. Ennek folyása mentében, 14 kilo
méterrel lejebb vannak a rimamurány-salgótarjáni vasműtársaság likéri és 
nyustyai kohói.

Vaskövek. Mind a három kohónak legfontosabb olvasztó-anyagát a 
gömöri Vashegy adja, mely Gömörmegyének leghatalmasabb vaskő-előfordulása. 
A Vashegyet alkotó fekvő telérek, tömzsök és lencsék Szirk, Turcsok és 
Rákos községek határaiban terülnek el.

A Szirk és Turcsok községek határában fekvő hatalmas ércztömb klorit- 
palán fekszik; kovás fekete agyagpala a fedűje. Közbe átvonuló, 5—40 m. 
vastag agyagpala és vakke három telepérre osztja átalános kelet-nyugoti 
csapásiránynyal és déli dőléssel.

Az egyes teleprészek 1—30 m. vastagok. Csapás irányában 3—4 kilo
méterre, dőlés irányában 270—300 méterre ismeretesek.

A felső szintekben hatalmas mélységig, dőlés irányában 200 méterig 
terjedő gazdag barnavaskő tömzsök és lencsék képezik az ércztelepitést, 
közben vörös, agyagos és okeres vaskövekkel; azontúl a mélyebb szintekben 
és közvetetlenül a kloritpalától kezdve finom szemcsés pátvaskövek alkotják 
az egyes teleprészeket.

A Rákos község határában fekvő, keselykőbe (Grauwacke) és werfeni 
palába ágyazott telércsoport két teleprészből áll, egymástól szintén pala
rétegekkel elválasztva. A főtelér 10—45 méter vastag, csapás irányában 700
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méternyire, dülés irányában 200 méterre ismeretes és ez idő szerint tisztán 
barnavasköveket szolgáltat.

Az Ochtina község határában fekvő, szintén e csoporthoz sorakozó 
hradeki vashegy — egyes telephelyek kivételével — lemíveltnek mondható.

A hradeki vaskőtelepek, hasonló módon mint a vashegyiek, három 
telepszakaszra oszlanak, leginkább vetődések következtében. A főtömegük 
mangánban dúsabb barnavaskő, helyenként ép pátvaskő-tömzsökkel.

A főtelep vastagsága 2—28 méter. A Sárkány-féle csetneki és kun- 
taplóczai vasolvasztók vaskőszükségletük nagyobb részét a Hradek-hegy 
vaskőbányáiból fedezik.

Felemlítem még azt is, hogy Licze határában, a Heinczelmann-féle vas
gyárhoz tartozó telepen, csekély jelentőségű vaskövek fordulnak elő.

A vashegyi bányaterületek birtokosai: a rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaság, melynek rákosi bányatelepét a 7. ábrában láttatjuk, Fülöp 
Coburg-góthai herczeg, a kir. kincstár és a chisnyóvizi vasgyár-társulat.

Vashegyen a bányafejtés módja, tekintettel a palakőzet lágy voltára és 
a telepek helyenként 30 méterig terjedő vastagságára, rendszerint kereszt
fejtés, berakással. A keresztpásztákat a teleprészek csapásának irányában 
hajtják.

Az évi termelés az egyes bányabirtokosok részéről a következő :

Métermázsa
Rimamurány-salgótarjáni társulat (1 8 9 5 ) ...................................................  1,379.568
Coburg herczeg bányáiban .........................................................................  100.000
Kir. kincstár b á n y á ib a n .............................................................................  208.000
Heinczelmann-féle társulat vashegyi, liczei és hradeki bányáiban . . 160.000

Összesen . . . 1,847.568

A vashegyi vaskövek kémiai alkatát a 177. és 178. oldalon levő három 
táblázatban foglaltuk össze. •

A vashegyi vasköveknek kohósitása, a leírandó más kövekkel egyetemben, 
a következő kohókban történik:

Vaskohók. 1. A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény társaság likéri 
és nyustyai olvasztó műveiben :

a) Likér.*) A Vashegyen nyert összes vasköveket, még pedig a barna- 
vaskőfajtákat nyersen, a pátvaskövet miután 14 álló pörkölő kemenczében 
megpörkölték, közvetetlenül a bányarakodókról Likérig vezető 13 km. hosszú 
vaskötélpályán szállítják a likéri kohókhoz. A vasszerkezetű támaszokon

*) A társulat 1883-ban, a nyustyai vasúti állomás közvetetten közelében, kohót telepitett 
két nagy olvasztóval azon czélból, hogy fokozódó nyersvas szükségletét függetlenül a vaspiacztól 
és olcsón fedezhesse. Ez elhatározásra különben az a körülmény is késztette a társulatot, hogy 
hazánkban a nyersvastermelés nem tudott lépést tartani a fogyasztás növekedésével. Nemcsak 
hogy a felvidéken az erdó'k pusztítása gátat vetett a faszénnel tüzelő olvasztók szaporításának, 
hanem ezeknek aránylag csekély termelőképessége is kényszeritett a sokkal nagyobb siker- 
képességű kokszolvasztók felállítására.

1892-ben egy harmadik olvasztó építése vált szükségessé és 1895 óta három olvasztó van 
többnyire működésben.









M
a

t
l

e
k

o
v

it
s : M

agyarország az 
ezredik 

évben. V
II.

A rimamurány-salgótarjáni. vasm ű-részvénytársulat vashegyi bányáiból való vaskövek kémiai alkata.
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1. V ash egy.

Sárga v a s é r c z ........................... 63'75 1 '10 1 8*46 3 "oi 1 *4G 0*43 0'ooc 1 '13 0*08 10"574 4 4 -5 0 0-86 0 "0048 0-485 0'08

Barna vasércz . .................. 66"oi 4-01 10-21 2-86 2-10 0*18 0'056 1-082 0"021 8-471 — 46"2i 3-12 0 044 0-464 0 021

Fekete vasércz ............................ 58-42
Mn3 O4 
20"lO 5-94 2 "42 1-34 0"07 0’004 0-874 0-149 10-65 — 40-89 15 "56 0 0032 0-374 0-149

A n k e r i t ....................... . . FcO 23'si l -73 9-42 2 '86 18*23 9 ’72 0"014 0"58 0'06 — 33-80 18-14 1-34 0"0112 0  249 0"06

Nyers pátvaskő . . . .  FcO 4 4 '51 8-23 14-62 2-14 2 "46 0'84 0"65 O-549 0'186 — 26-42 3 4 -6i 6*40 0 ‘04 0-236 0-186

Pörkölt p á tv a sk ő .......................
Fe2 Ü3 
68-02

M113 Or 
1 1 "58 1 1-62 2-43 3-01 0-95 0"07 0-62 0‘09 - 1 "61 47-62 8"io 0"056 0-266 0"09

2 . R ákos.

Sötét színű v a s k ő .................. 80'20
Mii O 

4'02 7 "oo 1 ‘21 0-82 nyom 0'021 0"317 0'013 0"3 56"i4 2-80 0"0168 1*136 0-013

Barna vaskő átlagban . . . . 58"5i 4-05 27-68 1 "34 0"71 nyom 0"032 0-319 0 ’018 7-32 — 4 0  ‘95 2-84 0"0256 0 137 0"018

Nyers p á t v a s k ő ........................
Fe O 
47"34 2-71 19-62 1 '84 1 "56 0"12 ■ 0-051 0-334 0-026 — 27.399 36-82 2 "ío 0"0408 0-142 0-026

Az analízisek 100° C.-nál szárított vaskőre vonatkoznak. 
A vaskő hidroszkopikus víztartalma 3—10 százalék.
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A herczeg Coburg-féle vashegyi bányák vasköveinek kémiai alkata.

K é m i a  i a 1 k a t
V a s 

ta r ta lo m
A bánya neve

Si 02 F e 2 03 M ll2 0 3 A12 03 C a  0 M g 0 H2 0 S C u 0 P 2 0 5 G rá fit Ö s s z e 
sen

B arnavaskő  :

V ash eg y i E m m a-tá ró , III. t e l e p ................................ . . 17-51 65 "25 2-48 3-03 O'ofl O"04 10"20 O'io O'io 1 "03 99-80 45-67
V ash eg y i E m m a-tá ró , I. t e l e p ..................................... 19-96 50"50 13 "80 2-38 0 '06 0"04 12-67 . O"08 O'io 0-67 — 100-26 35-86
V ash eg y i I lo n a -tá ró , II. t e l e p ................................................ 21-91 59"93 2-06 3-20 0"08 0'05 10"66 0"20 0-16 1 ’54 0-78 100-57 41-95
J a z v in a  I s tv á n - tá ró , I. t e l e p ................................................ 45-84 39-41 4-70 2-32 0"08 0"04 7-49 0"05 — 0"17 — lOO'io 27-68
R ák o s i-T ö lg y e s  K a ta l in - tá ró , I. t e l e p ................................ 15-11 73-93 1 '15 1-72 0"01 0-25 7"82 0 ’Ü2 — n y o m . — 1 0 0 -oi 51*76
N a n d rá s i S k a l i c a ........................................................................... 35-63 53"09 0 ’40 2-21 0*02 0-33 8-10 0*io 0*04 O’io 99-92 37-16

A m agyar kir. kincstár vashegyi bányáiból való vaskövek kémiai alkata.

S z á Z a 1 k b a n T a rta lo m

A  v a s k ő  m e g n e v e z é s e
F e2  0 3 M n2 0 3 S i 0 2 Al2 0 3 C a  0 Mg 0 C u 0 P2 0 5 S 0 3 C O 2 é s  

H 2 O V a s
M an 
g á n

F o s z 
for K én

R éz

M a g n a  s p e , b a r n a v a s k ő  . . . 60-47 16 "68 Ö"36 4-54 1-45 O"06 O 'oii 1 "49 0*25 8'68 42*33 12-02 0*65 O’io O"009
P éter  P ism o -tá r ó , b a r n a v a sk ő  . . 78-91 0-26 3*15 4 -18 0"20 0 ‘04 0"05 1 "69 0*08 11*45 5 5 ‘24 0*19 0*74 0'03 0*04

A n ta l-tá r ó , b a r n a v a s k ő  . . . . 63"n 0"98 18*76 4"61 0"23 0 ‘13 0"02 1*13 0*10 10'94 44-17 0*68 0*49 0"04 0*oi
R á k o s i b a r n a v a s k ő  ............................ 62"63 31*02 13-84 6*60 0-33 0*16 0*05 1'42 0*10 13*85 43-84 0 ’7i 0*62 0*04 0*04

N y e r s  p á t v a s k ő ........................................ Fe 0  =  32-18
Mna O4 

7-00 6*62 n y o m . 1-26 1*66 0"13 0*29 1*06 28*60 39-88 5 * n 0*13 0*42 0*io

P ö r k ö lt  p á t v a s k ő ..................................
F e O  =  21-21  

Fe* Os 72*8
Mn 0  

8-16 6-08 0-89 1-42 2*28 0*05 0*86 0*88 7*ii 50-95 — 0*16 0*25 0*04ooC'-



8. ábra. A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnak kohótelepe Likéren,
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vezetett vasköteleket száz lóerejü gőzgéppel hozzák mozgásba. A kötélpályán 
640 vaskosár mozog, egyenként 330 kg. érczteherrel. Naponkint 5000—6000 q 
szállítható.

A Jászóról, Metzenzéfről és más helyekről érkező vasköveket és fris
salakot a m. kir. államvasutak nyustyai állomásáról egy-egy kilometer hosszú 
rendes vágányu szárnyvasuttal szállítják az olvasztókhoz. Ugyanezen a vasúton 
hozzák az olvasztópótlékul a Tiszolczon fejtett mészköveket és a tüzelő
anyagul használt kokszot, mely utóbbit az osztr. sziléziai karvini, osztraui és 
a porosz-sziléziai kőszénkerületekből szerzik be. Az anyagokat az olvasztók 
torokszintjére két pneumatikus emelőgéppel emelik.

A villamos világítással ellátott kohótelepen három kokszszal fülő nagy- 
olvasztó van ; kettő rendesen üzemben, egy tartalékban. A kohó képét a 8. 
ábra, helyszinrajzát a 9-ik ábra, a koksz-nagyolvasztók szerkezetét a 10. ábra 
mutatja.

A kokszolvasztók magassága 17 méter. A medencze átmérője 3'7 m., 
a szénpoha átmérője 5'43 m .; a Langen-féle gázfogóval felszerelt torok 4’2o m .; 
férőjük egyenként 270 m3, három fekvő kompaund fúvógép szolgáltatja a meg
felelő, nagy nyomású fújtató szelet, melynek hevítésére egyenként 4000 m2 
tűzfelszinü nyolcz Cowper-féle léghevitő áll rendelkezésre. A magas hőfokra 
hevített fúvószél 6 —6 fuvóka segítségével kerül az olvasztóba.

Az 1895. évi nyersvastermelést 993.000 q-ra teszik. Minőségre nézve 
Thomas-, kavaró- és Martinnyersvas. Mind a m. kir. államvasutak vonalain 
a társulat finomító és hengerműveibe, Ózdra és Salgótarjánba szállítják.

A gyártott nyers vasfajták kémiai összetételét a következő táblázatban 
ismertetjük.

Likéri nyersvas-elemzések.

A gyártott nyersvas Si Mn Összes
C Grafit Cu P S Fe

T h o m a s n y e rs v a s  ..................................... 3"20 3-08 0'724 0'008 3"20 0'032 90"1(>
F e h é r  k a v a ró  n y e rs v a s  ........................... 2'40 2"60 0'28 0'007 0"56 0 ‘037 94"09ft
F e h é rs u g a r a s  k a v a ró  n y e rs v a s  . . . . 0 ‘56 4"io 3 ‘24 0 ’24 0"oos 0"52 O'oie 91 "556
V ilá g o s ta rk a  » ........................... 2-74 3"61 2 ‘86 0"004 0'61 0*06 52-15&
S ö té tta rk a  » ........................... 3 ‘06 3-78 3 -oi 0 ‘006 0"5 i 0'054 91 *55
S ö té ts z ü rk e  n y e rs v a s  ........................... 1 ‘86 3 ’96 3 "22 0'004 0'62 0"048 90'35S
T ü k rö s  » ........................... . . 0 ’76 10 ’80 4'82 0 ‘38 0 ‘003 0'32 0'009 8 3 ’288

b) Nyustya.* A likéri kohótól három kilométernyire fekvő nyustyai kohó 
szintén a kötélpályán érkező és oda tengelyen szállított vashegyi vasköveket 
olvasztja. Itt egy faszénnel tüzelő, tiz méter magas és két fúvókéval felszerelt 
olvasztó van, mely évenkint 22.000 q nyersvasat és 30.000 q öntött tárgyakat 
közvetetlenül az olvasztóból és egy kúpola kemencze közvetítésével termel, 
nagyobbrészt önkezelési czélokra. (Hengerművek, bányák stb.)

*  1840  k ö rü l é p ite tte  a  rim ái k o a lic z ió , a  R im a-B rézó n  b e s z ü n te te t t  k o h ó  h e ly e tt .  
A k o a lic z ió  v a s h á m o ra i L ik é ren , M o sk o v k á n , P o d p o lo m in , Felsó '- és A lsó -K o ttis ty ó n , C s á s z á r 
p a ta k o n  és  M á ln a p a ta k o n  N y u s ty á ró l k a p tá k  a s z ü k s é g e s  n y e rs v a s a t  és ö n tv é n y e k e t.  1 8 52 -ben  
e g y esü lé s  fo ly tán  a  r im a m u rá n y v ö lg y i v a s m ű e g y e s ü le t  é s  1 8 8 1 -b en  a  r im a m u rá n y - s a lg ó ta r já n i 
v a s m ű - ré s z v é n y tá r s a s á g  tu la jd o n á b a  m e n t á t.
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g. ábra. A rimamurány-satgótarjáni vasmű-részvénytársasá likéri kohótelepének helyszinrajza.
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io. ábra. A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság likéri kokszolvasztójának
függőleges metszete.
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ii. ábra. Faszénégető telep a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság rimabrézói erdejében
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A faszén a társulat erdeiből való. A 11. számú ábra egy szénégető
telep képét mutatja, a társulat rimabrézói erdejéből.

Az olvasztó fújtatását 30 lóerejü vízi kerékkel hajtott, három álló fúvó
henger teljesíti.

A fúvólevegő hevítésére két Gjers-féle léghevitő szolgál összesen 340 m2 
tűzfelszinnel.

A nyustyai nyersvasnak kémiai összetétele százalékokban: Si =  1 *5o,
Mn =  l'so, C =  3'66, Cu =  O'ooo, P — 0'65o, S =  O'oo6. Fe =  92'375.

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság saját pavillonjában 
állított ki. (12. ábra.) Vaskőbányászatát ismertette: Vashegy, Rákos, (7. ábra.) 
Meczenzéf-Lucziabánya térképeivel; a telepek feküjét és fedőjét képező kőzet- 
gyüjteménynyel és érczeléjöveteli mutatványdarabokkal (termés és pörkölt álla
potban). Ott volt a likér-vashegyi kötélpálya terve. A vaskőbányászat illusz
trálására természetes méretekben állított ki egy tárót, táró- és fejtőhelylyel és 
a művelethez szükséges összberendezéssel.

A tikért vaskohónak két nagyolvasztója léghevitőkkel, felvonóval és 
adagoló-hiddal teljesen felszerelt mintája (8. ábra.); a likéri és nyustyai 
olvasztó-művek nyersvas fajtái, a nyustyai öntőmű nyers és megmunkált ön
kezelési és kereskedelmi vasöntvényei képezték a vaskohók kiállítását.

2. A kir. kincstári vasolvasztómű Tiszolczon.* Ezen két nagyolvasztó 
van; egy régi pilléres és egy újabb vasoszlopos: 13*5 méter egész magas
sággal.

A pilléres olvasztó tisztán faszén-tüzelővel működik, szürke öntő nyersvas 
termelésére. A tűzmedencze átmérője 1*3 méter, a szénpoháé 3'75 méter, a 
toroké 2'5o méter, az olvasztó férője 89'84 m3.

Az oszlopos olvasztóban vegyes koksz- és faszén-tüzelés mellett — 800 
kilogram koksz, 16 hektoliter faszén — fehér és tarka kavaró nyersvasat 
termelnek. A tűzmedencze átmérője 1 *43 méter, a szénpoháé 4'oo méter, a  

toroké 2'67 méter. Férője 100'o3 m3.
Mind a két olvasztó csukott torkú és központi gázelvezetéssel van fel

szerelve. A fújtató-szelet 40 lóerejü álló kompaund és egy egyhengerü régi 
szerkezetű 15 lóerejü gőzfuvógép, továbbá egy 20 lóerejű felülcsapó vizi kerék 
hajtotta 3 álló kis henger szolgáltatja.

A fúvólevegőt három, egyenkint 550 m2 fütőterűletü Whitwell-készü- 
lékkel hevítik, átlag 400 C. fokra.

Mivel a nagyolvasztók torka és a vasúti pályaudvar egy szintben 
feküsznek és 68 méter hosszú vashiddal vannak összekötve, az olvasztó és a 
tüzelőanyag közvetetlenül adhatók fel az olvasztókba.

* A telepítés ideje pontosan meg nem állapítható, de 1752-ben már létezett, még pedig 
a salakbányák után ítélve, a Masna nevű bánya közelében. 1782-ben nagyobb méretű olvasztó 
épült a kohó mostani helyére. 1809—1819-ig átlagosan 7375 q volt az évi termelése. 1850-ben 
ez sem felelvén meg többé a viszonyoknak, lebontották és helyébe 1852—1855-ig olyan olvasztót 
építettek, mely akkoriban legnagyobb volt Magyarországon. 1856. évi termelése 61.962 bécsi 
mázsa =  34.700 q volt.

A második olvasztó az 1869—1873. évi idó'szakban épült.
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A pilléres olvasztóban csak tisztán vashegyi érczeket olvasztanak öntő
nyersvas termelésére. 1895-ben 39.235 q-át gyártottak.

A koksz és faszénnel tüzelő olvasztóban, fehér nyersvas termelésére. 
30°/o vashegyi vaskő, 15°/o zólyom-brézói forrasztósalak és 55°/° pátvaskő 
Vashegyről és Rozsnyó vidékéről, Nadabula és Rudnáról, kerül az elegybe.

A Nadabula község területén, az úgynevezett Bányaoldalban előforduló 
nagyterjedelmü pátvaskő-telepek részint világos, részint sötétebb szinü agyag
palában települnek ; a vasköveket kovaerek szövik keresztül és gyakran behintett 
rézkovand és fakóérczek rondítják.

A telepek csapás iránya 15—16 h., dülésük északi, vastagságuk O's—6 m#
A nyers vaskövek kémiai alkata:
SiO-2 ll'5o°/o, AI2O3 2 '9 7 ° / o, CaO 0'6o°/o, Fe2Ű3 3'56°/o, FeO 45'89 =  

Fe 35'69°/o, MnO 2*45, CuO O12 =  Cu 0 'o9°/o, P2O5 O'os =  P 0'o4°/o, 
S O3 1 *03 = S 0 ’4i°/o, CO2 és szerves anyag 31'os.

A vaskövek szállítása Tiszolczig vasúton történik.
A Rozsnyó közelében levő Rudna község határában van a kincstárnak 

egy táróval feltárt bányája a nadabula-rudnai területen. A szilárd palakőzetben 
előforduló 0*3—6 méter vastag pátvaskő-telepet berakat nélkül fötevájással fejtik.

Termelés 1895-ben 14.730 q (különben 40—500.000 q).
A vashegyi barnavasköveket nyersen olvasztják, a pátvasköveket elébb 

pörkölik.
A pörkölést hat tölcséralaku (siegeni), három méter magas, öntöttvassal 

burkolt és öntöttvasoszlopokon nyugvó kemenczében felváltva végzik.
A pótlékul szolgáló mészkövet a kohó közelében fejtik és állati erővel 

fuvarozzák az olvasztók torokszintjére. Az olvasztó-koksz Osztrauból, Karvvin- 
ból és Porosz-Sziléziából való.

Napi termelés 280—300 q, évi termelés 96.922 q fehér és tarka nyers
vas a zólyombrézói finomitómű részére.

A nyersvas kémiai alkata:
Fehér Feles

K a r b o n ...................................... 3 '12 °/o

S z i l i c z i u m ........................... 1 ‘17 °/0

M an g á n  ................................ 1*79 °/o

R é z ......................................• . 0*167°/o

F o s z f o r ...................................... 0*125°/0

K é n ................................................ 0'103°/0

A kincstári vasgyárak csoportjában (1. a 2. és 6. ábrát) állította ki az 
olvasztásra használt vasköveket és az olvasztásból eredő fehér, tarka és szürke 
nyersvas fajtákat, a megfelelő salakokkal.

3. A herczeg Coburg-féle olvasztómű Vörösvágáson. Ezt a gerlicze- 
tapolcsányi vasmű-egyesület 1870—1871-ben telepítette a Vashegy alá. A her
czeg 1883-ban vette meg.

Tulajdonképen két olvasztó van, de tüzelőanyag hiányában csak egyet 
tartanak üzemben, azzal a rendelkezéssel, hogy a vashegyi és a rákosi 
bányákban termelt 60.000 q apró és 40.000 q darabos- vaskövet kohósitsa.
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A vashegyi bányák hét, a rákosi és nandrási bányák öt kilométerre 
vannak a kohótól. A szállítás igás fuvarral történik. Szintúgy a bükkfaszéné, 
melyet a 13.000 holdnyi herczegi erdőből fuvaroznak.

Az olvasztó magassága 13*275 méter.
Két álló hengerü, 30 lóerejü gőzgép hajtotta fúvógép szolgáltatja a szelet. 

1895-ben 37.518 q nyersvasat termeltek. A többnyire eladott nyersvasat 
elszállítás végett a m. kir. államvasutak tornallyai állomására fuvarozzák.

A saját pavillonjában rendezte kiállítását.
4. A Heinczelmann-féle vasgyár- és bányatársulatnak Hisnyóvizen van 

olvasztókohója. Heinczelmann György augsburgi nagykereskedő 1846-ban 
telepítette. A vasgyár képét a 13. sz. ábrával mutatjuk be.

A Vashegyen és a liczei bányákban termelt vasköveket 10—15 km. 
távolságra szállítják a kohóhoz. Tervben van egy 6*/2 km. hosszú vaskötél- 
páíya a vashegyi bányáktól.

A kohótelepen három 12 m. magas nagyolvasztó van, 3 — 5 fúvókával 
ellátva.

A fujtatószelet két kéthengerü gőzfuvó szolgáltatja 40 és 100 lóerejü 
két gép segítségével. A szél nyomása 100—120 milliméter. Hevítése két álló 
és egy fekvő vascsövü készülékkel történik.

A tüzelőanyagnak körülbelül fele kemény, fele puha faszén; összesen
300.000 htl. kell egy évben.

A termelt nyersvasnak közel fele részét öntvényekre használják fel, 
melyeknek vag}̂  háromötödrésze közvetetlenül az olvasztóból, kétötödrésze 
kupoló kemenczébol készül.

Az évi termelés két olvasztóval 62.000 q .; ebből 30.000 q. öntött áru. 
250 m. hosszú iparvágány köti össze a vasgyárat a Pelsőcz-Murány közötti 
államvasut hisnyóvizi állomásával.

A bányászati és kohászati csarnoknak 29. számú fülkéjében (1. és 2. 
ábra) állította ki vasbányáinak, olvasztóinak és öntőművének összes termé
keit. Az országszerte ismert csinos öntöttáruk közül kiemeljük a takarék
tűzhelyekhez és az ekékhez való alkotórészeket ; mozsarakat, üstöket, vasaló
vasakat, órasúlyokat, vályúkat, szénkosarakat és síremlékeket; továbbá a fűtő- 
kemenczék sorából: a fa- és a kőszénfütésre való szerkezeteket, a szabályozható 
és a Meidinger-féle berendezéseket. Egyéb öntvények közül bemutattak: 1 —4 
méter hosszú, 25—500 mm. átmérőjű légszesz- és vizvezető-csöveket, csa
tornakereteket és rácsokat, díszes oszlopokat, kútállványokat, kútkagylókat, 
légszeszkandelabert, gépalkatrészeket, apróbb dísz- és műöntvényeket.

B) A dobsinai vaskővonulat és az ide tartozó vasgyárak.

Vaskövek és vaskohók. Gömörmegyének másik nagy jelentőségű vaskő
vonulata Dobsina város határából indul ki, melyben az 1—25 méter vastag 
telérek zöme dioriton fekszik. A telérek az elülső és hátsó Gugl-hegyen,





13- ábra. A Heinzelmann-féle vasgyár-bányatársulat hisnyovizi vaskohója és öntőműve.

m





185

a Maassörterekben, a biengarti, altenbergi, wolfseifeni és birkelni bányákon, 
nemkülönben a Gugl-hegy ormától déli lejtőjén, egészen a völgy aljáig húzódnak.

Az egyes erek legnagyobbrészt tiszta, jó minőségű, finom szemű, világos 
színű pátvaskőből állanak, mely csak a felső rétegekben mállóit barnavaskő, 
helyenkint üveges barnavaskő beágyazásokkal.

A dobsinai Vashegy bányabirtokosai közt első helyen említjük Fülöp 
szász-coburg-gothai herczeget.

Vasköveinek kémiai alkatát Schelle Róbert akadémiai tanár vegvelemzései 
szerint akövetkező táblázatban közöljük.

A dobsinai és sajómenti vaskövek kémiai alkata.
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A n d re i M a a s s ö r te r  
p á tv a s k ő  . . . . 8 ’57 1-49 43-50 0 ’32 2-88 2 "28 5"14 0"05 ny- n y . 3 5 - 7 9 100-02 34-86

A p o llo n ia  B ie n g a r ten  
p á tv a s k ő  . . . . 4 ‘65 1 '90 43-13 0-42 2*91 3'85 5 -5 9 0'04 n y . ny . 37-43 99-92 34-87

V ere in ig te  B ie n g a r te n 
fe ld  p á tv a s k ő  . . 4'71 1 '36 43*60 0"64 2*91 3'70 5*61 0"20 0"03 _ 37-60 100"36 34-85

S im o n i A lte n b e rg  p á t 
v a s k ő  ...................... 4'89 1 *76 42  "67 2-62 3'06 3-37 5-24 0'14 0"02 _ 36-47 100-24 34-31

Ja k o b i H a u p tfe ld  G u 
gel b a rn a  v a sk ő  . ÍO’OO 6 9 ‘70 0-59 2-72

»
4 ‘92 0"75 0 ‘50 0-12 n y . 0"oi 1 0 ‘95 10026 49-24

M ath e i-G u g e l b a rn a  
v a s k ő  ..................... 36-34 48'86 3-04 3-16 0"10 0*04 0*02 0'04 0-52 8-10 100-22 34-19

G o ttlie b fe ld  G ugel 
b a r n a  v a s k ő  . . 43-i4 41-86 1 06 2 ’97 1 *90 0*60 0*55 0'02 OO0Ő

O O OO 7-68 99*96 30-12
W illib a ld  M a a s s ö r te r  

p á tv a s k ő  . . . . 2-96 1*94 45-72 0'31 3-44 3-25 4-71 ny. 0'13 ny. 37 -8o 100-26 36"9i
J a k o b i H a u p tfe ld  G u- 

ge> p á tv a s k ő  . . 4'14 4-56 42-78 0'65 3-25 4*00 4-50 0"14 — 36-24 100-26 35-77

Az itt felsorolt bányahelyeken a vasköveket kevés kivétellel külfejtéssel 
nyerik, évi 100.000 métermázsányi mennyiségben.

Olvasztásuk a 8 km. távolságban, Szepesmegyében, a határhoz közel 
fekvő sztraczenai olvasztóban történik, melyről alább bővebben szólunk.

Dobsina r. t. városa évenkint 120.000 q. vaskövet termel bányáiban ; 
e vasköveket két nagyolvasztója* bérlőinek köteles szállítani.

*  A g ö ln ic z v ö lg y i o lv a s z tó  (14 . á b ra )  1 6 8 0 -b a n  é p ü l t ; e lső  n a g y o lv a s z tó  v o lt M ag y a r-  
o rs z á g o n .  A  m á so d ik  1703  és  1712 k ö z t  lé te sü lt  a  R ák ó c z y  á lta l g ö m ö rm eg y e i k o rm á n y - 
b iz to s s á  k in e v e z e tt  L á n y i P á l k o rm á n y z á s a  id e jé b en . 1 7 8 8 -b a n  az  o lv a s z tó k  ö s s z e s  h á m o ra iv a l 
e g y ü tt  év i 4 7 0  fo r in tta l b é rb e  v o lta k  a d v a .  1 8 2 4 — 1835-ig  h á z i la g  k e ze lté k , 18 3 5 — 1871-ig  C o b u rg  
h e rc z e g  b é re lte .

A z u tá n  e g y m á s u tá n  S z o n ta g h  M árto n , g ró f  A n d rá s s y  M an ó , a  k ir. k in c s tá r ,  S á rk á n y  
M ik sa  s tb .  ta r to t tá k  b é rb e n . —•
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A belső és a göllniczvölgyinek nevezett két kohónak (1. a 14. sz. 
ábrát) egyenkint 12 m. magas olvasztóját egy-egy 12—15 lóerejű vizikerékkel 
hajtott fúvógép szolgálja. A tüzelő anyag puha és kemény faszén, melyet 
nagyobb távolságokból kénytelenek megszerezni.

A két olvasztó évi termelése 65.000 métermázsára tehető.
A város határában levő vaskő-, nikel- és kobaltbányák geológiai térképét 

és a térképen feltüntetett összes kőzetek és ásványok mutatványdarabjait állí
totta ki a bányászati és kohászati csarnok 23-al jelzett helyén (1. és 2. ábra).

Nagyobb számú bányatelek birtokában vannak továbbá:
Andrássy Géza gr., Andrássy Dénes gr., am . kir. kincstár és Sárkány J. 

Károly örökösei, kik a nagyobbára tárók segítségével fejtett pátvasköveket 
— a kincstár kivételével — az alább leírandó kohókban értékesítik.

A Dobsina város határában előforduló pátvasköveket egészben véve 
gyengén bányászszák. Ennek oka elsőbben a vasköveknek kisebb, 28—35 
százalék vastartalmában keresendő, mely a kedvezőtlen, drága hegyi fuvarozást 
sem a vasúti állomáshoz, sem a város olvasztóihoz el nem bírja.

A vasköveknek pörkölését pedig, a szállitás előtt, a tüzelőanyagnak teljes 
hiánya akadályozza.

Sokkal kedvezőbb helyzetben vannak a Sajó felső folyásának területéhez 
tartozó Kőhűi és Volovecz hegyrészekben fekvő, Andrássy Géza gr. tulajdonát 
képező vaskőtömzsök, törzsök és telepek. Ezek három vonulatban ismeretesek 
és élénk bányamívelés tárgyát képezik.

A radova-oláhpataki vonulatnak agyag-csillámpalába és fagyagpalába 
ágyazott telepei, a felsőbb szintekben baAia vaskövek, a mélyebbekben pedig 
pátvaskövek: nagymennyiségű kovától, gyakran fakóérczektől és mészpáttól 
kisérve.

A berdárka- v eszver esi érczvonulatot ankerittelér képezi agyagpalában.
Bányászat tárg3Ta, a helyenként hatalmasan kifejlett ankeritben, lencsék 

alakjában előforduló barnavaskő és a tömzsöket képező pátvaskő. E tömzsök 
helyenként 52 m. vastagok.

Az ankerittel párhuzamosan haladó Emanueli-telep a felső szintekben 
barnavaskő, alantabb finom szemű sziderit; fedüje sötétszinü agyagpala és 
gráfitpala.

A gencs-rudna-rozsnyói vonulatot számos kisebb-nagyobb, egyenlő csa- 
pásu telep alkotja, fagyagos palában, helyenkint kovakonglomeratokkal, am- 
fibolpalával és filithes változványokkal. A vaskő durvaszemű pát, gyakran 
szépen kristályosodva. Barna vaskő csak a sebespataki Castor, Polux és 
a rózsnyói Szadlofszky nevű bányákban fordul elő. Ez utóbbiban magnetit 
és fakóércz is találkozik.

Andrássy Géza gr. vaskőbányáiban az évi termelés 750.000 métermázsa 
vaskő.

A sajómenti vaskővonulatok érczeinek alkatát a következő táblázatban 
állítottuk össze :



14- ábra. Dobsina városának göllniczvölgyi vaskohója. Legrégibb nagyolvasztó Magyarországon. (Edvi Illés Aladár felvétele.)
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A sajóm enti vaskővonulatok érczeinek kémiai alkata.

A v a s k ő  

a lk o tó ré s z e

O láh -

P a ta k
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S a jó
B etlé r B isz tró

A v a s k ő  
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F e 2 03 1*81 2 -h 1-05 10-1 P 2 Os 0"U3 0"03 0 ‘072 n y o m

F e  O 4 6 ‘45 46'28 48-09 46-8 S 03 — — 0-582 0*31

Mn O — 2-65 — 2-98 F e  S2 0-21 0*09 n y o m —
Mn2 O3 2-02 — 2-44 — Cu n y o m n y o m — —
A h  03 1 ‘82 1 "65 2-10 — H2 O — — 0-316 1-4

C a  O 0"50 3 -17 0-48 1 -42 F e 37"50 37-52 3 8 ’13 43-47

Mg O 4 -ig 5'22 3 "87 3"96 Mn 1*57 2-05 1-89 2-18

Si 0 > 9 "35 O 00 0 7*40 1-1 P 0"012 0-013 0"031 n y o m

C O 2 34-21 38*18 33'go 32-4 S 0-11 0"o5 0-233 0*12

C u

"

n y o m

Az alsó-sajói bányákat 3400 m. hosszú, 6 siklóval félbeszakított keskeny- 
vágányu lóvasút köti össze a kohóval; a betléri bányákból 4100 m. hosszú 
lóvasúttal és 4 közbe igtatott siklóval szállítják a vasköveket a kohóhoz.

A termelt vaskő mind a grófi uradalom vasolvasztóiban kerül kohósitásra.
Vaskohók. Jelenleg 8 faszénnel tüzelt vasolvasztója van 6 kohótelepen,* 

melyek 15 km. vonalban a dobsina-bánrévei vasútvonal mentén feküsznek.
1 olvasztó Oláhpatakon (1866-ig egyedüli kohója).
1 » Alsó-Sajón (1867-ben épült).
1 » Gombaszögön (1869-ben vette meg).
2 » Betléren (1879-ben szerezte).
1 » Berzéten (1881-ben vette meg).
1 » Szalóczon (1888-ban került birtokába).
Ezek közül a betléri kohótelepet mutatjuk be a 15. sz. ábrában.
Az olvasztók magassága 12—141/ 2 m. és évi termelésük egyenként 

40.000—60.000 q. Fúvóikat vizerő hajtja.
4 olvasztóban rendesen Bessemer-nyersvasat termelnek, 3 olvasztóban 

kavaró-nyersvasat és 1 olvasztóban öntő-nyersvasat.
Fehér kavaró-nyersvashoz 74—85 kg. vegyes faszenet, Bessemer-öntő- 

nyersvashoz 90—100 kg. kemény faszenet fogyasztanak.
Az évi faszénszükséglet körülbelül 300.000 q. Ennek felerészét a Gömör- 

és Abauj-Tornamegyében levő 41.000 és a Zemplénmegyében levő 24.000 
hold uradalmi erdőségben termelik; másik felét pedig veszik.

* A betléri kohót Nádasdy Rebeka grófné építette 1780-ban; a gombaszögit Hámos Pál 
1816-ban; az olápatakit Andrássy Károly gróf 1843-ban ; a berzéteit Schlosser Károly Rozsnyón 
1847-ben, mint az illető részvénytársaság elnöke. A szalóczi vasolvasztót a Radvánszky és 
Hámos családok építették a hatvanas években, az 1835-ben szintén általuk telepitett hámor és 
hengermű szomszédságában.



ij5. ábra. Andrássy Géza gróf vaskohója Betléren,
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Az évi termelés 326.000 q. nyersvas.
Alsó-Sajón és Betléren normális vágány u szárny vasúton szállítják a 

nyersvasat a m. kir. államvasutak hasonnevű állomásaihoz; Szalóczon 450 m. 
hosszú vaskötélpályán a vigtelkei megállóhelyhez.

A bányászati és kohászati csarnoknak emeletén állította ki, szakszerű csinos 
összeállításban, vaskőbányáinak és uradalmi erdeinek térképeit, az olvasztásra 
használt vasköveknek és a termelt nyersvasfajtáknak mutatványdarabjait és 
kémiai analysiseit; a vaskőbányákban előforduló ritkább ásványokat (volnyn, 
kristályos czinóber és ezüstamalgam); összes vaskohóinak és bányáinak hely
színrajzait.

A Sárkány József Károly örökösei és társai csetneki »Concordia« vas
gyár-társulatnak* bányatelkei részint a dobsina- és sajómenti, részint a vas- 
hegy-hradeki vonulatok csoportjába tartoznak, részint ezeknek folytatását 
alkotják.

A mívelés alatt levő telérekben és tömzsökben gyéren még előforduló 
pátvaskövet számos szétszórt, egymástól távol eső helyen bányászszák tárók 
segítségével, évi 180.000 q. mennyiségig. A vasköveket Dobsináról Henczkóra** 
vasúton, a többit, nevezetesen a csetneki két kohóhoz, állati erővel szekereken 
szállítják.

Csetnek és Kúntaplócza 150.000 q.-nyi vaskőszükségletének nagy részét 
az Ochtina község határából, a Hrádek déli lejtőin levő bányákból veszik; 
ez többnyire gazdag barnavaskő, mállott pátvaskő és fehér nyersvas terme
lésére alkalmas szegényebb ankerit. Csetnekre azonkívül Rudnáról és az 
Andrássy Dénes gróf bányáiból vásárolt (5000 q.), továbbá a régi hányókról 
frisstűzsalakot visznek.

A faszénnel tüzelő 12 m. magas olvasztók fújtatására egyenként 10, 
12 és 14 lóerejü vizikerekek szolgálnak.

A faszén Gömörmegyében most már nehezen lévén megszerezhető, azt 
nagy részben távolabb eső erdőségekből (Zemplén-, Nógrád-, Abauj-, Ungból) 
hozzák.

Az évi termelés 80.000 q. nyersvas és 10.000 q. öntöttáru. Az utóbbinak 
3/* részét az olvasztóból (Csetnek), */4 részét pedig kupolókemenczéből öntik, 
melynek fújtatására 10 lóerejü gőzgép van. Kitűnő minőségű ingotcsészéket 
készítenek.

A bányászati és kohászati csarnoknak 11 -el jelölt fülkéjében (2. ábra) 
állította ki kohó- és öntőtermelvényeinek csinos mutatványdarabjait, úgymint: 
faszénnel termelt fehér és szürke nyersvasat, vízvezetéki csöveket 25—200 mm.

* A csetneki »Concordia« 1833-ban keletkezett mint részvénytársaság.
Akkor 2 nagyolvasztója volt, több frisstűzzel és hámorral. Később a csetnekvölgyi vas

gyárosok mind hozzácsatlakoztak.
Az ötvenes évek elején Sárkány Károly a társaság összes műveit magához váltotta 

150.000 forinttal.
A mostani társaság 1857-ben alakult.

** Sárkány Károly építette 1852-ben Doroghsághy Gábornak, hámorral ellátott két tót- 
kemenezéje helyébe.
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átmérővel, aczélöntésre szolgáló coquillákat; tűzhely alkotó-részeket, mozsa
rakat, lábasokat, üstöket, vasaló- és száklyavasakat, órakolonczokat, malom
csapokat, boronafogakat, eke- és talyigakerekeket, üllőket, tengelyperzselyeket, 
kerti pad- és asztalrészeket, csatorna- és aknakereteket, síma és díszített 
oszlopokat.

A Zichy Ferraris grófi család lucskai olvasztójához tartozó bányákban 
évenként 90.000 q. pát és barna vaskövet fejtenek, melyet igásfuvarral Lucs- 
kára* visznek, hol megpörköltetve (5 pörkölő-kemencze) 11 J/a m. magas, 
30 lóerejü gőzfúvógéppel felszerelt olvasztóban kohósitják, faszéntüzelő mellett.

A faszenet az uradalmi bükkerdőkből (Lucska, Barka, Falucska) veszik. 
Évenként 35.000 m3 bükkfát szeneinek. A vasolvasztó évi termelése 
30.000—36.000 q öntőnyersvas.

Az Andrássy Dénes gró f dernöi olvasztómüvéhez ** tartozó, Dernőn, 
Krasznahorka-Várallyán, Pacsa, Kovácsvágás, Csetnek, Rozsnyó és Dobsina 
községek határában fekvő bányákból évenként 167.000 q pát- és barna vas
követ termelnek, melyet egy faszénnel tüzelő 12*6 m. magas nagyolvasztóban 
kohósitanak, évi 40.000 q öntőnyersvas és részben kupolókemenczéből öntött 
kész öntvények termelése mellett.

A vaskohászati kiállításban nem vett részt.

Finomító vasművek.

Gömörmegyében csak a Fiilöp Szász-Coburg-Gothai herczeg garamvölgyi 
(pohorellai) telepcsoportja van.***

Az egyes művek felszereléséhez tartozik :
Nándorhután: 2 Siemens-Martinkemencze, 1 forrasztó-gázkemencze,

5 fagáz-generátor és egy 400 lóerejü gőzgéppel hajtott hengersorozat.
Pohorellán: 1 forrasztópest fagázfejlesztővel, 5̂ hengerállványu finom . 

hengersorozat, 2 pléh-hengersor 2 izzító kemenczével.
Svabolkán: 1 lemez-hengersorozat lemezizzitó-kemenczével és
Závadkán: 1 lemez-hengersorozat 3 fával fülő lángkemenczével.
Az 1895. évi termelés: különféle kovácsolt és hengerelt vas 11.124 q, 

különféle kereskedelmi lemezek 34.326 q, saját termelésű 50.720 q Siemens- 
Martin folytvas feldolgozása mellett.

* Keglevich Gábor gróf építtette 1853-ban, az utolsó felvidéki buczatűz helyébe.

** Úgy látszik, e század harminczas éveiben építtette Andrássy György gróf. 1835-ben 
az Erdélyben telepedett Paget John (angol) mint olyan vasgyárat említi, melyet érdemes meg
nézni. 1838-ban rendezték be a finom vasöntést és nem sokára azután a vaskavarást a nagy 
olvasztó torokgázaival. Az 1855. évi párisi iparkiállitáson a nemzetközi bíráló bizottság II. osz
tályú éremmel tüntette ki. Most már csak az olvasztó- és öntőmű áll fenn. Andrássy Géza gróf, 
Sárkány Kálmán és Schneider Gusztáv tartják bérben.

*** Ezen vasgyárak a múlt század vége felé keletkeztek és első sorban Colloredo és 
Mittrofszky grófoknak köszönik létöket. E század elején a vasgyáraknak túlnyomó részét 
Kohári herczeg bírta tulajdonul; 1830-ban pedig részint adományozás, részint megváltás útján 
mentek át Ferdinand Szász-Coburg-Gothai herczeg birtokába. Azóta folyton és nagy átalakuláson 
mentek keresztül.
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Saját pavillonjában mutatta be gazdasági és egyéb termékeivel együtt 
az olvasztóművekhez tartozó vaskőbányáinak vasköveit; továbbá az olvasz
tásra használt faszenet, a termelt nyersvasfajtákat (szürke, tarka, fehér) a 
megfelelő salakkal.

A vasfinomitók részéről ki voltak állítva: Martin-folytvas ingotok és ezekből 
hengerelt 30 m. hosszú rudacs és 60 m. hosszú pléhlapka. Kereskedelmi vas, 
finom lemez, minőségű próbákkal. Aczélöntvények (üregezett henger, fogas
kerék, kovácsüllők).

Szepesmegye.

Vaskövek. Szepesmegye vaskó-előfordulása, terjedelemre és hatalmas 
voltára nézve, fölülmúlja még a gömörmegyei vaskő-települést is. Hazánknak 
kétségkívül ez a leggazdagabb és legérdekesebb vasérczkerülete. Annál fel
tűnőbb, hogy e gazdagság közepette vaskohóinak száma évről-évre fogyott 
és a meglevők jelentősége oly elenyésző csekély, hogy vasiparról itt egyátalában 
alig lehet szó.

Annál nagyobb azonban a szepesmegyei érczkerületeknek vasbánya- 
ipara. Ez évről-évre nagyobb arányokat ölt s jelenleg is új berendezésekkel 
gazdagodik.

Csakhogy e bányák külföldiek kezében vannak és az évenként termelt 
több millió mázsányi vaskövet hazánk határain túl kohósitják.

A Varin és Bocza körüli vaskőtelepek már 1850-ben, a Bindt és 
Hnilécziek 1856-ban, a Zsakarócz és Göllniczbánya vidékiek 1872-ben kerültek 
a teschen-trzynietzi vaskohóművek (Frigyes kir. főherczeg) birtokába. Mívelés 
alatt most csak az utolsó két csoport van. Bányáiban 1890 óta kerekszámban 
1,000.000 q vaskövet termeltek évenként (300.000 q-t Bindten és Hnileczen,
700.000 q-t Zsakaróczon és Göllniczbányán).

Az agyagpalában telepedett teléreket hat táróval tárták fel; négy méter 
vastagságig csapásirányu fejtőpásztákkal, nagyobb vastagságú ereknél kereszt- 
nyilámokkal fejtik le a vasköveket.

A bányákban lefejtett és kiszállított vasköveket három osztályba választják : 
darabos (40 mm.-en félüli), göcsör (40—15 mm. szemű) és apró (15 mm.-nél 
kisebb szemű). Rézkovandokat és fakóérczeket külön termelnek; azonban 
ezeknek most csekély lévén az értékök, a fejtéskor figyelmen kívül maradnak.

A vaskövek 7260 m. terjedelmű bányavágányon kerülnek ki a bányákból 
és 747 m. külső vágányon a rakodóhoz; innen a 4200 m. hosszú és 1 m. 
széles fogaskerekű vasúton a göllniczvölgyi vasút máriahutta-zakánfalvi állo
másán levő, 23 aknás pestből és egy lángpestből álló pörkölőtelepre viszik, 
és innen folytatólag a kassa-oderbergi vasúton a trzynietzi vasolvasztókhoz 
szállítják. A 800.000 q nyers, darabos és göcsör vaskőből 500.000—550.000 q 
pörkölt vaskő ered.

A lángkemenczékben pörkölt apró vasköveket— 100.000 q mennyiségig — 
porosz-sziléziai olvasztóműveknek adják el.
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Saját pavilonjában állított ki vasköveket, kőzeteket, bányatérképeket, 
fúrógépet és egy fúrótelepet.

Nagyterjedelmü vaskőbányákat szerzett 1890-től kezdve az Oberschlesiscke 
Eisenbahn-Bedarfs-Actien-Gesellschaft czimü porosz-sziléziai kohóegyesület 
Friedenshütten: Rostokon területén és környékén (nevezetesen Márkusfalva, 
Teplicska, Zavadka, Igló, Miklósfalva és Szt.-András községek határaiban).

A bányadalom 1 —14 m. vastag pátvasereket tartalmaz agyagpalában. 
Nevezetes, hogy az erek vastagsága a mélységben növekedik és ahhoz 
képest a ronditóként gyakrabban előforduló rézérczek is inkább csak a 
felső szintekben — néha fakóérczek is — jelentkeznek, a mélység felé pedig 
mindjobban gyérülnek.

A pátvaskövek közt különben pala, kevés kova, ritkán ankerit és súlypát 
található.

A rostokoni bányákban a pátvasköveket fötevájással fejtik le, még pedig 
a nagy munkáshiány miatt öt-hat villamos lökő fúrógép segítségével (Siemens 
és Halske-féle rendszerű).

A bányákból (kettősvágányu lóvasuttal) kiszállított vaskövek 850 m. hosz- 
szu Bleichert-rendszerü vaskötélpályán kerülnek a bányaiparvasut rakodójára, 
melyen az osztályozó tér is van.

itt a 15 mm.-nél nagyobb darabokat az aprótól elkülönítik, azután 
bányakocsikba rakva 18*5 km. hosszú, 75 cm. vágányu lokomotiv-vasuton 
Rostokonból Márkusfalvára szállítják. A hegyes terepen nagy nehézséggel 
épült vasút átalában 1 : 40 való emelkedéssel és 50—60 m. félátmérőjü 
kanyarulatokkal bir.

Márkusfalván, közel a kassa-oderbergi vasúthoz, van a pörkölőtelep 
25 lemezburkolatu és 2 kőfalu kemenczével és egy gőzemelőgéppel. Ezekben 
égetik apró kokszszal a darabos érczeket és egy részét az érczpornak. 
Az utóbbinak nagyobb részét és a pörkölt vaskövet a kassa-oderbergi vasút 
vaggonjaiban elszállítják Friedenshüttébe (Morgenroth mellett) Porosz-Sziléziába.

Nagy átlagban következő a vaskövek chemiai alkata:
Nyers pátok Pörkölt vasércz

százalék százalék
Vastartalom................................. 37—38 52 — 53
M a n g á n .................................... 1 '5 2-0
Oldhatatlan (többnyire kova) . 7—9 9 — 11
R é z ............................................. . 0'13—0‘15 —
Mész és magnézia.................... 1*0 1-5
T im fö ld ..................................... 0'5 -
Égetési v esz te ség .................... 30 0*8 — 1 '5

Az 1895. évben 825.620 q pátvaskövet termeltek és ebből 533.768 q 
pörkölt érez került ki, melyet 135.741 q nyers apró érczczel együtt elszállí
tottak. A nyers vaskövek 20—21 krba kerülnek q-kint a bányánál; szállításuk 
Márkusfalvára, minden egyéb költséget beleértve 2’7 krba. A pörkölt vaskő 
a vasúti kocsikba rakva 48—50 krba kerül.

Szt.-Andráson, Krissócz közelében, van még e társaságnak egy 20—24% 
mangánt tartalmazó, 0’8—1 m. vastag telepe, melyen agyagvaskőre bányászol-
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 13
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nak. Külfejtéssel 1895-ben 21.600 q-át vájtak 24 kr. költséggel és Poprád 
állomásáról Friedenshüttébe szállították.

A kotterpataki völgyben 3 V2 km. kiterjedésben nyugatról keletfelé vonuló 
hatalmas vaskőerek 1895 óta a witkovitzi (Morvao.) vaskohó tulajdonát képezik.

Ezen vaskőelőfordulás gabro által különválasztott két teleptelérre oszlik ; 
az egyiket fekü- vagy nagy érnek, a másikat fedü- vagy Drosgyák-érnek 
nevezik. A teleptelérek vastagsága 2—30 m. között változik és a mélységben 
440 m.-en felül ismeretesek.

Nagyobbára durvaszemü pátvaskő, kevés kovával vegyítve. A feküérben 
súlypát is van, de nem nehéz a kiválogatása.

Mind a két teléren sok az antimon- és kénesőtartalmu fakóércz (Tetraédrit); 
a fakóércz közé kevert rézkovand is gyakori; kevesebb a vaskovand és 
czinóber. Az előbbiek 3—50 cm. vastag, 10—120 m. hosszú lencsék alakjában 
fordulnak elő a telérek vaskőtömegében.

A pátvasköveknek összetétele újabb vegyelemzések szerint a következő :
Nyers pátvaskő P örkölt pátvaskő

százalék százalék
Si 0 2 .......................... 7-37
F e  O ...................... 4 7 ‘34 6-05

F e 2 O 3 . . . . . . — 66-61 F e  —  5 1 ’34
M n O  . . . . 3 -oi —
M n 3 0 4 . . . . — 3-77 M n =  2-71
AU 0 3 . . . . 2-43 4-16
C a  O . . . . 0 '52 0 ’74
M g O . . . . 7'40 8-49
P 2 0 5 . . . . 0 '0 2 0"02 P =  O’oi
C u O ..................... 0-15 0 ‘20 C u =  0'16

A vájásra kész pátvaskő-telérekhez 10 kívülről hajtott táróval és 9. akna 
segítségével (a legmélyebb 310 m.) lehet hozzájutni és a telérek 15, a külön
böző szintekben jóval több mint 37.000 m. hosszúságban kivájt vágattal 
vannak feltárva, tehát a képzelhető legnagyobb méretű vaskőfejtésre elő
készítve.

A vaskövek kiszállítására egyes aknákon kívül a Rókus-altárna szolgál, 
melyet az összes bányamezőkön keresztülhajtottak. A bányatelepet a kassa- 
oderbergi vasútvonal márkusfalvi állomásával négy kilométer hosszú szabványos 
lokomotiv-vasut köti össze.

A bányákon belül 9'4 km. bánya vasutat raktak le.
1895-ig 300.000 q. nyers pátvaskő volt az évi termelés, mely a kotter

pataki bányaterületen elhelyezett pörkölő-telepen, 10 vasburkolatu kemenczé- 
ben megpörkölve: 200.000—210.000 q. pörkölt érczet szolgáltatott.

Ezt az összes termelést a porosz-sziléziai vaskohóknak adták el.
A kotterpataki bányák új birtokosai, a witkovitzi bánya- és vasgyár- 

társulat, mindenekelőtt 372 km. hosszú kötélpályát épített a bányákból kiszál
lított vasköveknek összehordására, a kibővített pörkölőtelep területére. A vas
kőtermelést pedig ez év szeptember 1-től kezdve évi egy millió q-ra kívánja 
fokozni.
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Hogy továbbá a vaskőfejtés közben találkozó fémérczek értéke el ne 
veszszen, másrészt a vaskövek azoktól megtisztittassanak, hat ülepítő készü
lékkel felszerelt érczelőkészitő telepet létesítettek a fakóérczek és rézkovandok 
elkülönítésére. A réz, ezüst és kéneső kinyerésére pedig kisebbszerü fém
kohó épül.

Bizonyos, hogy a kotterpataki telepek gazdagságához mért fokozott 
leművelése a vasköveknek és az azzal kapcsolatos egész bányaműipar nagy
mértékű fejlődése, közgazdasági szempontból örömmel üdvözölhető. A foko
zott termelés továbbá a környék lakosságának is közvetetlen nagy előnyöket 
biztosit; de az minket, a magunk szempontjából ítélve, nem képes teljesen 
kielégíteni. Mi örömestebb láttuk volna, ha azt a millió q vagy több vas
követ ott helyben változtatják át nyersvassá.

Közel 25 esztendeje, hogy a kassa-oderbergi vasút megnyílt és e gazdag 
vaskőkerületet összekötötte a Magyarországhoz legközelebb eső kőszéntele
pekkel (Karvvin, Dombrau, Ostrau és Porosz-Szilézia) és a vállalkozás, a 
spekuláczió e két évtizedes korszakában nem találkozott hazánkban senki, 
a ki akár csak a hazafiság dicsősége kedvéért, millióit bizalommal egy ily 
ipartelepbe fektette volna. Ez szégyenletes rövidlátásra vall és valljuk meg, 
szegénységi bizonyítvány nekik is, nekünk is.

Csak az az egy vigasztalásunk van, hogy a kotterpataki bányadalom 
jó és többszörösen kipróbált kezekben van.

Külömben a witkovitzi bánya- és kohótársulatnak már azelőtt is voltak 
Szepesmegyében vaskőbányái, egyrészt Porács és Kotterpataka, másrészt 
Nagy-Kunchfalva és Zakárfalu községek területén. Az előbbiek eddig éven- 
kint közel 300.000 q. pátvaskövet szolgáltattak, melyek 18 pörkölőkemen- 
czében megpörkölve, körülbelül 200.000 q. pörkölt vaskövet juttattak a wit
kovitzi olvasztóműveknek.

A nagykunchfalvi és zakárfalvi bányaterületen jelenleg csak kutató mun
kálatok folynak.

A bányadalom térképét, a pörkölőtelep fényképét és az előforduló vas
köveknek egy mintagyüjteményét állította ki a bányászati csarnok 22. számú 
helyén (2. ábra).

A szepesmegyei és szorosan véve magyar vasipar terén jelentékenyebb 
szerepre készül és erre a rendelkezésre álló eszközökkel kétségkívül hivatva 
is van : a liernádvölgyi magyar vasipar-részvénytársaság, mely nagymértékű 
előkészületeket tesz a Klippbergen birtokában levő és a környéken újabban 
szerzett vaskőtelepek kiaknázására és a vaskövek kohósitására. A nyersvas 
feldolgozására pedig a vasfinomitás modern követelményeinek minden tekin
tetben megfelelő gyári telepeket tervez.

A vállalatot, több érdekelt megbízásából, az anglo-ausztriai bank kez
deményezte, a krompach-hernádi társulat telepeinek megvételével; közvetetlenül 
ezután tervei több németországi vállalat érdeklődését keltették fel és azokkal 
egyetemben hat millió forint részvénytőkével figyelemreméltó társaságot 
létesített.

Vaskohók. Tervben és már nagyon előrehaladt építés alatt van Krom-
13*
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pachon a régi telep közelében egy olvasztómű, kokszszal fűlő két nagy- 
olvasztóval, összesen évi 800.000 q. nyersvastermeléssel. Az új kohó terv
rajzát a 16. sz. ábra mutatja.

Későn jutnak ugyan érvényre 25 év előtt koczkáztatott tanácsaim; 
későn az utolsó évek országszerte érzett nagy nyersvashiány tekintetéből is. 
De végre valahára hazánk leggazdagabb vaskőkerülete mégis csak belekerül 
úttörő kulturális alkotásaink szerepkörébe és ha ott egyszer gyökeret vert, 
kétségkívül nagy hatással lesz egész hazai vasiparunk további alakulására.

A hernádvölgyi társaságnak rendelkezésre állanak egyrészt a társaság 
birtokában levő krompachi Klippbergen előforduló, másrészt a szlovinkai, 
helczmanóczi és folkmári községi területeken szerzett vaskőtelepek.

A werfeni palában előforduló klippbergi telepek, melyek kétségkívül 
alapját képezik az új vállalatnak, 5—21 m. vastagságúak; hosszanti irányban 
2 km.-re, dűlés irányában 300 m. mélységig fel vannak tárva.

A klippbergi bányák nyers pátvasköveinek vastartalmát 36—53°/o-ra 
teszik ; a Zahura-bánya pátvasköveiét 27—40°/o-ra.

A folkmári veresvaskövek alapos kutatások tárgyát képezik. Eddig 3 km. 
hosszúságban és csapásirányban 50—60 m. mélységig ismeretesek. A telé
rek vastagságát 3—10 m.-re teszik. Vastartalmúk nagyon változó, állítólag 
32—50 százalék közt találták.

A hernádvölgyi magyar vasipar-részvénytársaság régi krompachi telepén 
két faszénnel tüzelő 11 m. magas olvasztó van üzemben, évi 60 — 70.000 q. 
nyersvastermeléssel.

A nyersvasnak nagy részét saját öntési czéljaira fordítják, a többit hazai 
öntő- és Bessemer-műveknek adják el.

A bányászati csarnok 29-el jelölt helyén (2. ábra) vasköveiket mutatták 
be nyers és pörkölt állapotban, a kémiai alkat következő ismertetése mellett:

Pörkölt pátvaskő Veres vaskő 
klippbergi zanurai nyers

S i 0 2 ................................................................. 2*400 1 2'660 3 7-78
F e 2 0 3  ............................................................... 62-170 49*930 54*61

M 112O 3 ...........................................................  0*875 3*530 n y .
AI2O3 ...................................................  0*570 1*890 5*21
C a O ................................................................  0*690 3*370 2*130
M g O ........................................................... ll* 6 io  8*550 n y .
S 0 3  ........................................................ 0*020 0*100 —
P2O5 ........................................................ 0*040 0*063 ny.
C u O ................................................................  0*025  n y . —

Ö ss z e s e n  . ^ . 100*840 100*390 99*730

Ott láttuk továbbá csinos elrendezésben a faszéntüzelővel termelt öntő- 
és Bessemer-nyersvasat, megfelelő salakkal; öntött csöveket, tűzhelyrészeket, 
mindenféle kereskedelmi öntvényt; gép-, építészeti és műöntvényt, kertberen
dezési tárgyakat (pad, szék, virágasztal) és az új vasgyár elhelyezési tervét 
(16. ábra).

Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczegnek pohorellai vasgyáraihoz tartozó 
sztraczenai kohója a második nagyobb olvasztómű Szepesmegyében.





i6. ábra. A hernádvölgyi magyar vasipar-részvénytársaság krompaclii új vasgyárának helyszinrajza
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Az iglói területen levő bányamezőinek vaskövei túlnyomó részben pátvas- 
kövek, melyek, három telepet kivéve (Frohnleichnam, Zuzanna és Rézmező) 
rézkovandot tartalmaznak. A termelés és elszállítás viszonyai sem kedvezők, 
a miért is a bányákat aránylag gyengén mívelik.

Az iglói pátvaskövek kémiai alkatát Schelle Róbert akadémiai tanár 
elemezései szerint a következő táblázatban ismertetem:

Az iglói pátvaskövek kémiai alkata.
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1 "17 2-41 0"45 2*60 0 - 1 2 nyom nyom 20*99 100*27 39*36
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A sztraczenai olvasztómii* Szepesmegye délnyugati határán fekszik, 8 kilo
méternyire az iglói és körülbelül ugyanannyira a dobsinai vaskőbányáktól. 
A vasköveket mindkét helyről vasállványu kötélpályán szállítják. Sztraczenáró 
a dobsinai vasút állomáshoz vezető 8'238 kilométer hosszú vonalától három 
mellékvonal ágazik ki, melyek a dobsinai Golyó-hegyen, a Kristófmezőn és 
a Kőhegyen lévő bányákat, valamint az iglói bányákat kapcsolják össze a 
sztraczenai kohóval 11'633 kilométer összes vonalhosszuságban. Három gép
állomás van, mindegyik a mellékvonal kapcsoló pontján, 14, 20 és 18 lóerejü 
hajtógéppel.

E berendezéssel nemcsak a vasköveket szállítják a kohóhoz, hanem a 
kohóterményeket is a dobsinai vasútállomáshoz.

A kohótelepen két, faszénnel tüzelt nagyolvasztó van: egy régi pilléres 
és egy újabb szerkezetű oszlopos, szabadon álló medenczével. Mindkét olvasztó 
magassága 10.5 méter, 1 méter medencze, 2's méter szénpoha és 1, illetőleg 
1 ‘3 méter torokátmérővel. Mindeg}hk olvasztóba két-két fuvóka torkol.

* Ugyanezen a helyen volt a kincstárnak a XVIII. század elején érczbeváltással egybe
kötött rézolvasztója, mely rézérczeken kívül ezüst és kobaltérczeket váltott be és olvasztott. 
A vaskohó a múlt század vége felé keletkezett és csak 1814-ben ment át Csáky Sándor gróf 
birtokába. 1837-ben Müller János a fuvólég hevítését rendezte be az olvasztó toroklángjával. 
1842-ben Ágost Cőburg-Gothai herczeg vette meg a káposztafalvai birtokkal együtt, mint ennek 
tartozékát. A csekély méretű olvasztót 1854-ben rekonstruálták és 1860-ban másodikat építettek 
melléje.
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A 2 és 3 álló hengerből való két fúvó gépet 20 lóerejü vizikerék és 
20 lóerejü gőzgép hajtja.

A fújtató levegő hevítésére egy-egy vascsöves, torokgázzal fülő lég- 
hevitő van.

A vaspátok pörkölésére 8 pörkölőkemencze áll rendelkezésre. Az olvasztó 
elegynek 80°/o-a pörkölt, 20°/o-a nyers vaskő. A faszén-tüzelő í/d kemény 
és 2/3 puha faszén, a herczegi erdőkből való.

A két olvasztó évi termelése 74,180 q nyersvas (1895), melyet nagyobb
részt a herczegi finomító művekben dolgoznak fel.

Kiállított tárgyairól már tettünk említést.
Ezeken kívül még csak két kisebbszerü vaskohó van ebben a vaskövekben 

bővelkedő kerületben.
A gróf Csáky László-féle, 1890-ben örökség utján Königsegg Irma 

grófné tulajdonába átment kohó Prakfalván.* Ez egyike a legrégibb vas
gyáraknak hazánkban és több évszázadon át a gróf Csáky család szepesi 
uradalmainak tartozékát képezte.

A környékbeli számos vaskőtelepen kívül az uradalom 12.000 kát. hold 
erdeje Prakfalván, Kunchfalván és Kojsón, a Göllnitz patak 150—160 lóerejü 
vizi és az olcsó munkaerő szolgáltak természetes alapul a vasgyár létesítésére : 
a göllniczi és metzenzéfi nagygyá fejlődött kapa- és szerhámorok pedig 
voltak soká a vasgyár vasterményeinek szorgalmas feldolgozói.

A prakfalvi Ludmilla-kohóhoz tartozó vasbányákat tulnyomólag Klippbergen 
művelik. Az agyag- és kloritpalában előforduló 0.5—4 méter vastag telérek ritkán 
hatolnak a völgy szintje alá.

A vaskövek átlagosan 30—40% vasat és 2— 3°/o mangánt tartalmaznak. 
Azonkívül mindig kevés rezet és kovát meglehetős sok magnézia mellett.

Évi termelés 50—60.000 q túlnyomólag pátvaskő, kevés barnavaskővel 
a kibúvásokból és piritek elmállásából.

A pátvaskövet 3 vasburkolatu kemenczében pörkölik. Évi termelésűk
36.000 q.

A vasolvasztó 10 méter magas, zárt mellű és meritő medenczével, 
2 fúvókéval felszerelve.

A vascsövü léghevitőben 300 C°-ra hevített legvegőt, vas szerkezetű 
vizikerékkel hajtott 3 álló hengerfúvó (0'99 méter átmérő, 1*46 méter magas) 
szolgáltatja.

Évi termelés 21.580 q szürke nyersvas.
E kisded vasgyárnak intelligens, törekvő és rendkívül tevékeny igaz

gatója Aradi János, minden képzelhető módon igyekszik az olvasztásból nyert 
nyersvasat, 4—5000 q vásárolt nyersvassal együtt a gyár saját telepein a 
legkülönfélébb módon feldolgozni és értékesíteni.

* Az eredetileg fennállott parasztkemenczék helyébe 1810-ben épült a nagyolvasztó, 
melyet úgy a mint mai napig is üzemben van, a ritka kormányzási tehetséget és erélyt tanúsított 
Csáky Ludmilla grófné 1843-ban, szakértelemmel és Ízléssel, korszerűen átalakíttatott és friss- 
tüzekkel, nyújtókkal és öntőművel kibővittetett. Az 1894-ben újból kibővített öntőmű ma is. 
legterjedelmesebb üzletága a gyárnak.
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A másik kis vasolvasztómű Mer ényen,* Scholtz Gyula és neje Nepko 
Angela tulajdona. 18.000 q öntő-nyersvasat termel, melyet gőzhengerek önté
sére budapesti gépgyáraknak szállít.

A fúvót 20 lóerejü vizikerék és szükség esetén 30 lóerejü, a krompachi 
gépműhelyben készült gőzgép hajtja.

Olvasztás alá kerül 40.000 q pátvaskő, (melyet három kőkemenczében pör
kölnek) és 10.000 q barnavaskő.

Az olvasztásra szükséges faszenet az óvizi kincstári, továbbá a merényi 
és svedléri községi erdőkből szerzik. Összesen 24.000—25.000 hektoliter kemény,
120.000—124.000 hektoliter puha fából való szenet használnak, melyet szekere
ken szállítanak a kohóhoz.

Vasköveket és szép nyersvasdarabokat állított ki a bányászati csarnok 
emeletén.

A göllniczbányai és a szlovinkai határban előforduló, eddig számtalan 
kis bányatársulat birtokában volt, de különben teljesen összefüggő pátvaskő 
bányadalmakat a rimamurány-salgólarjani vasmű-részvénytársaság sze
rezte meg.

A telérvonulat 14 kilométerre ismeretes, keletnyugati csapás irányában 
és dülés irányú kiterjedése 300 méteren felüli mélységben van feltárva.

Az 1—4 méter vastag, két-három pátvaskő-telér felső szintjei régente 
gazdag ezüst- és rézérczeket tartalmaztak, melyek élénk bányászat tárgyát 
képezték, miről számtalan altáró — leghosszabbja 2500 méter, — nagyszámú 
akna 160 méter mélységig és hatalmas kőbányák tesznek tanúságot.

A réz- és ezüst-árak hanyatlása, de leginkább a fémérczeknek mind 
gyérebb előfordulása a mélységben, véget vetett a fémbányászatnak e vidé
ken is.

A vasköveket kova és helylyel-közzel rézkovandok rondítják. Ez utóbbiak 
a mélyebb szintekben remélhetőleg egészen elenyésznek.

A vasköveket, a jövőben foganatosítandó feltárás után, a társulat gömöri 
olvasztóiba fogják szállítani és a nyersvas-termelésnél felhasználni.

A vasköveknek kémiai alkata:

Egyéb vaskövek előfordulása.

Fe o 
Mn O

Nyers pátvaskő °/o-ban 
35-25 =  Fe 27'42 

2'03 —  Mn 1 '60

Pörkölt pátvaskő °/o-ban 

Fe203 66-52 =  Fe 46"56
Mm2 03 3’64 =  Mn 2'54

Oldhatatlan
A l2  0 3  

Ca O 
Mg O 
Cu O 
P 2  0 3

7-54
1-28

2-30
14-73

S  . • . .

0-206 =  C u  0 ’164 

0"094 =  P  0 '0 3 7  

0 -236

0 -372  =  C u  0  297 

0 -1 5 2  = =  P  0-064  

0"031

1845-ben épült a város két tótkemenczéje helyébe.
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A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnak Szomolnok köze
lében van továbbá pátvaskőre adományozott 470.516 m2 bányaterülete.

Az 1—4 méter vastag telep-telérben a pátvaskő csapás irányban mint
egy 3000 méterre, dülés irányban mintegy 80 méterre van feltárva. Vastar
talma 39°/o, mangántartalma 2°/o.

Vasúti összeköttetés hiányában a vaskövek értékesítését későbbre tart
ják fenn.

Finomító művek. Szepesmegyében csak Prakfalván van egy kisebbszerü 
finomító és hengermű, a Königsegg Irma grófnő tulajdonába átment gróf 
Csáky László-féle. Ez egyúttal az egyedüli vasgyár Magyarországon, mely 
tekintettel a specziális helyi viszonyokra, egyedül a frisstűz finomítást gyako
rolhatja haszonnal.

Berendezése a következőkből áll: 4 frisstűz, melyeknek fölösleges lángja 
előmelegitési czélokra szolgál; tégelyaczél kemencze, 6 nyeles verő, egy vas
hengersor, egy négyállványu lemehengersor, 6 előmelegítő lángkemencze, 
kovács- és gépműhely.

Termelvényeit képezik: szegvas, lemez, vasúti és kőmetsző szerszámok, 
kovács-ülők és satúk, ekerészletek, vaszsindely, hengerelt butorcső, szétszed
hető barakok stb, melyek többnyire Aradi János igazgatónak szabadalmazott 
eljárásai szerint készülnek.

Az évi termelés egyre-másra 10.000 q vas- és aczélgyártmány.
Kiállítását a bányászati csarnok 30-al jelzett helyén (2. ábra), nagy 

ízléssel elrendezett pavillonszerü csoportozat képezte, feltüntetvén a vörös 
fenyőfának öntött vasalással való Ízléses alkalmazását. Vaskő, nyersvas, 
kereskedelmi és kérges öntmények, zúzó alkatórészek, dísz- és szoboröntés, 
öntöttaczél czikkek, sokféle öntött aczélüllő (szabadalmazott) és satu, aczél- 
szerszámok, sajtolt ásó és lapát, hengerelt butorcsövek, vaszsindelyből készült 
háztető, (szabadalmazott) szétszedhető barakk: mind meg annyi érdekes és 
hasznos czikk, mely tanúságot tett ezen kis vasgyár igyekvéséről és hala
dásáról.

A hernádvölgyi magyar vasipar-részvénytársaságnak Krompachon telepí
tés alatt lévő, nagy terjedelmű finomító és henger tervrajzát a 16. ábrában 
ismertettük.

Abuj-Tornamegye.

Vaskövek. Az abauj-tornamegyei, fejtésre méltó vaskőtelepek nagyobb 
részét a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársulat szerezte meg 1891- 
ben, gömörmegyei vasgyárai részére; két hosszanti mértékből álló kisebb 
részét pedig 30 évre bérbe vette a jászói prépostságtól.

A Jászó és Metzenzéf közelében előforduló 3—18 méter vastag telep- 
telér kristályos palákba ágyazott kristályos pátvaskő, tömött kovával és 
elszórtan rézzel és vaskovanddal rondítva.

M M
JÜHUVW MWFMI'

KlWW'e,



201

A társulatnak Lucziabánya nevű bányabirtokán a teleptelér 2000 méter 
hosszkiterjedésü; dülés irányában 300 méternyire ismeretes. Uj tárókkal és 
12 szinten keresztvágattal van feltárva.

A bányatelepen 80 lóerejü kompound gőzgép van, melylyel két dinamó 
gépet hajtanak. Az ezek fejlesztette villamossággal pedig 12 darab Thomson 
Houston rendszerű fúrógépet, egy szellőztetőt és egy felhúzót hoznak 
mozgásba.

Az összes pátvaskő a szállító táró szájától 980 méterre fekvő pörkölő
telepre kerül és pörköltetése után vasúton a likéri vasolvasztókhoz.

1895-ben 294.000 q volt a vaskőtermelés.
A Lucziabánya pátvasköveinek vegyi összetétele °/o-ban :

nyersen pörkölt állapotban
Fe 0 .....................................53-45 =  Fe 41‘57
Fe2 03 ..................................... — 74-92 — Fe 52"43
Mn O .....................................  2"65 =  Mn 2 .0 6  —
M n 3  0 4  ..............................................................  —  2 - 9 2  =  M n  2 '2 4

Oldhatatlan............................. 3*14 4"43
Ab 0 3 ..................................... 1 "29 1 ’86
Ca 0 ....................................  0"24 0'48
Mg 0  .....................................  4.06 12‘47
Cu 0 .......................................... 0 -1 2 3  =  Cu 0" 098  0" 0 6 4  - Cu O"052

P 2  0 5  ..............................................................  0 -1 5 6  =  P O"064 O"09 —  P 0"036

S .............................................  0"114 0"24

Rákó község határában van a társulatnak egy mészkőbe ágyazott, 
kisebb terjedelmű barnavaskő-tömzse, melynek 30—40°/° vastartalmú vas
köveit vasúti közlekedés hiányában ez időszerint nem fejti.

A jászói prépostságnak vannak Metzenzéf, Stoosz, Szomolnok, Jászó 
és Jászó-Mindszent községek határában, a rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaságnak bérbeadott telepterületeken kívül, terjedelmes bányái, 
melyek az alsó metzenzéfeni kohóbérletnek vannak átadva. Ez évenként
76.000 q pátvaskövet termel, túlnyomólag Lucia-bányából. A vaskövet meg
pörkölik — öt pörkölő-kemencze áll rendelkezésre — és a bérelt alsó- 
metzenzéfi kohóba* fuvarozza.

Vaskohók. A 12'5 m. magas, 35 m3 férőjü vasolvasztó három 80 milli
méteres fúvókával van ellátva. A fúvólevegő 50 mm. kéneső oszlop nyomású 
és 300 C. fok meleg.

Napi termelése 100—130 q, évi termelése 35—40.000 q fehér nyersvas, 
melyet belföldi finomító-műveknek szállítanak.

A 28—30.000 q faszén nagyobb részét a prépostsági erdőkből kapják.
Legközelebbi vasúti állomás Szepsi.
A Jakobs Ottokár-féle, 1852-ben keletkezett kassa-hámori vasgyárnak**
* A vaskohó, Wenczel G. tanárnak a prépostsági irattárban felkutatott adatai szerint, 

már 1611-ben létezett. Bel M. 1730-ban említi abaujmegyei írott topográfiájában.

** Kassa városának egyik régi tótkemenczéje helyébe épült, melylyel 1730-ban, Bel 
Mátyás írott topográfiája szerint, szerhámor is össze volt kötve. 1837-ben már szünetelt, 
1846-ban a felsó'magyarországi bányapolgárság bérelte.
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vannak Göllnitz, Krompach, Kojsó és N.-Folkmár községek határaiban, tárók 
segítségével mívelt bányái.

Az évenként termelt 60—63.000 q vaskövet (50°/o pát, 35°/o barna és 
15°/o vörös, kovás) faszénnel tüzelő, kisméretű olvasztóban kohósitják. 
Nagyobbrészt öntvények készülnek közvetetlenül az olvasztóból, évenkint 
12—13.000 q mennyiségig és 7000 q nyersvas, 25 lóerejü vizikerekekkel 
hajtott fúvógép használata mellett. — Vasköveket, nyersvasat, kereskedelmi 
öntvényeket állított ki a bányászati csarnok emeletén. Termelésének főczikkét 
a mérlegsúlyok képezik.

Borsod- és Nógrádmegye.

Vaskövek. Borsodmegyében olvasztásra méltó vaskő csak egyetlen, de 
annál hatalmasabb telepcsoportban fordul elő : Rudobánya, Felső- és Alsó 
Telekes, Szuhogy és Szendrő községek határaiban.

Birtokosa a borsodi bányatársulat, melynek tulajdonképpen a morva
országi witkovitzi vasgyár és gróf Andrássy Géza a tagjai.

A rudobányai telep a Kápolnahegy triász mészkövén fekszik ; harmad
kori képződményektől márgától és tályogtól) befedve. Nagyobb részt teknő- 
alaku, gyakran megszakított, délfelé egész Alsó-Telekesig ismeretes lerakó
dások képezik az 5—6 kilométer kiterjedésű, 100—400 méter szélesés átlag 
16 méter (2—30 m.) vastag telepet.

Az éreztelep helyenkint igen tiszta; azonban elég gyakran tartalmaz 
ankeritet, okért és helylyel-közzel kénbáriumot és fémies rezet.

A vasércz barnavaskő, mefy a legkülönbözőbb színezettel bir, a világos
sárgától a veres és sötétkékig ; gyakori a barna vasfej, ritkább a veres vaskő. 
A réteges lerakódás többnyire a telep egész vastagságán tapasztalható.

A vasköveknek kémiai alkatát a következő elemzésekkel mutatjuk be :

nyers érez pörkölt érez
Vasoxyd ............................. 7 0 ' 3

Kovasav ............................. 1 0 * 7 2

Timföld................................. 2*25

Mangánoxydul..................... 3*91

M ész.................... .... . . . 1 '15

M agnézia............................ 0 * 7 3

Rézoxyd ............................ 0 * 0 9

F o sz fo rsa v ........................ 0 * 0 7

K én b á riu m ........................ 4*01

Vas ..................................... 4 9 * 4 3

Mangán................................. 2*82

A vaskövet külfejtéssel művelik le. E czélból a 15—40 m. vastag, 
többnyire elmállott agyagos márgából, homokból, agyagból és televényföldből 
álló fedü-réteget, a 17. sz. ábrában feltüntetett módon, kanalas kotrógéppel 
(Ruston Proctortól Lincolnból) takarítják el. Bizonyos esetekben repesztéssel 
való lazítás szükséges és az eltakarításnál gyakran a kézimunkához is folya-



17 ábra. Kotrógép a borsodi bányatársulat telekes-rudobányai^bányamíveléseinél.
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módnak. A kotrógépeket 10—10 lóerejü gőzgép hajtja. Évi teljesítménye 
egyenkintj80—90.000 ,m3._ A költségek 220/o-al:kisebbek, mint a kézimunkával.

t , r iA letakaritás után a vasköveket kőfejtest módjára vájják ki, még pedig 
lépcsőzetesen előrehaladó 4—6 m. magas emeltekben, robbanó szerek (dinamit 
II.) alkalmazása mellett.

1895-ben 2,300.733 q vaskövet termeltek, melyből 150.000 q Magyar- 
országon maradt, a többit a morvaországi witfcowitzi kohóhoz szállították.

A vasköveket elszállítás előtt mind pörkölik; e czélból 2*6 kilométer 
hosszú, 50 czentiméter vágánytávval biró lokomotiwasuton a pörkölő-telep 
fölött lévő hányókra szállítják.

A darabos »vaskövek pörkölésére a 18. s?ámu ábra szerint szerkesztett 
négy aknás, gázzal fűlő kemencze, az apró érez pörkölésére négy stíriai, úgy- 
névezett Moser-féle hosszú, emelkedő alagyu lángkemencze szolgál.

Ez utóbbinak 32 négyszögméter pörkölő területe van.
' Az aknás pörkölő 24 óránkint 650—800 q:, a lángkemencze 400—500 q. 

pörkölt érczet ád, 100 kilogramonkint 8—9 kilogram disznóshorváthi barna
szén felhasználása mellett.

Pörkölő veszteség 18—20%.
A pörkölt vasköveket a társaság egy méter vágánytávval biró, 14 kilo

méter hosszú lokomotív vasutján a magyar kir. államvasutak Bárczika állo
mására szállítják, a hol nagy rakodó tölcsérekbe hányják.

A borsodi bányatársulat a bányászati csarnok 22-vel jelölt helyen állí
totta ki nagy gonddal készített bányatérképeit, különféle vasköveit (egy köbméter 
nagyságú barnavaskő-tömböt), a pörkölőtelep és kotrógépeinek fényképeit.

Borsodmegyében vannak még vaskőtelepek Tapolcsány, Nekezsény, 
Upony, Vadna és Dédes községek határaiban, dé vasköveik csekély vastar
talmúk miatt és a vasúti szállítás hiányában nincsenek mívelés alatt.

Finomító müvek. A diósgyőri magyar kir. vas- és aczélgyár* Kovaró-,
* A diósgyőri vasgyár létesítésének eszméje kiváló szakférfiaktól — Gränzenstein Gusztáv 

államtitkár és Péch Antal későbbi miniszteri tanácsostól — eredt. A tervezett telepítésnek főczélja 
volt, a nagyobb mérvű vasúti építkezésekhez szükséges síneket és kapcsoló részeket belföldi 
termeléssel fedezni, még pedig a nagyterjedelmü, már 1858-ban felkutatott 1—2’6 méter vastag 
lignit-telepek és gömöri nyersvasnak felhasználásával.

A gyár építését 1868. évi május havában kezdték meg és az 1871. év folyamán annyira 
befejezték, hogy egyes termelési ágak üzeme kezdetét vehette. Azonban csakhamar oly nehéz
ségek merültek fel a diósgyőri lignittel való közvetetlen tüzelésnél, hogy hosszas vajúdások és 
kisérletezések után 1881-ben a gyárat regenerativ gázfűtésre kellett átalakítani és ezzel kapcso
latban a felszerelések nagyobb részét szintén megváltoztatni.

Időközben ugyanis az aczélsinek alkalmazása mind nagyobb tért hódított. Hogy e hala
dást követhessék, már 1878-ban építettek két Martin-aczélkemenczél és 1881-ben Bessemer-kohót 
két konverterrel a hozzátartozó terjedelmes segédberendezésekkel; yl882-ben végre a síngyártás, 
még pedig aczél alkalmazása mellett, ismét kezdetét vehette. 1884 ben az alakos aczélöntést 
kezdték meg, mely szintén folyton fejlesztve nemsokára oly terjedelmet nyert, hogy 1893 óta 
mint egészen külön üzemág szerepel és vasúti kocsik felszerelésén kívül lövegek, ágyuk és 
hajófelszerelések készítésére rendezkedhető be. 1892-ben külön épületben új sínhengerművet 
építettek 3.500 lóerejü reverzáló hengersorral, a lehető legczélszerübb és korszerű egyéb fel
szerelésekkel (19. ábra).

A Martin-kemenczék.száma is ötre szaporodott ez idő szerint.



ábra. Gázzal fülő aknás pörkölő-kemencze a borsodi bányatársulat rudobányai telepén. Függőleges metszet.
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Bessemer-, Martin- és tégelyaczélműből áll, a megfelelő hengerművek és 
nagyszámú segédberendezésekkel, aczélöntővel és kikészítő gépekkel felsze
relve. A 19. ábrában bemutatjuk az új hengermű alaprajzát.

A tűzhelyek mind regenerativ gázfűtésre vannak berendezve ; 68 generátor 
segélyével fejlesztik a szükséges tüzelő gázt.

Két ikerkavaró kemencze, két Bessemer-konverter, hozzátartozó négy 
olvasztó lángkemenczével, 5 Martin-kemencze, 10 forrasztó-, 1 izzító- és 4 száritó 
kemencze képezik a tulajdonképeni tűztelepeket. 14 állványzatból álló 4 henger
sorral és összesen 8320 lóérejü hajtó- és munkagépek közreműködésével, 
termeltek 1895-ben :

Métermázsát
vaspályasíneket.......................................................................  447.000
hengerelt aczélárúkat rudakban........................................... 33.284
hídszerkezeti hengerelt te rm ék ek e t...................................  51.999
vasúti kapcsoló részeket, csavarokat és szegecseket . . . 98.099
egyéb aczélgyártmányokat...................................................  26.758

Összesen . . . 657.140

Métermázsát
Azonkívül aczélöntvényt................................. 37.380
v asö n tv én y t.....................................................  30.260 67.640

Összesen....................  724.780

Mindössze 754.741 q nyersvasat dolgozott fel 3,286.299 forintértékben.
Az ugyanazon igazgatóság alá tartozó magyar kir. államvasutak gép

gyárával együtt állított ki, külön e czélra épített, terjedelmes és impozáns 
csarnokban. (19. ábra.)

Országszerte ismert kitűnő minőségű Bessemeraczél-termelvényeiből 
63 méter és 56*7 méter hosszú, egy darabban készült, egy-egy vasúti sínt, 
egy 60 méter hosszú sínből hajlított síntekercset, sínhevedert, különféle 
rúdaczél- és lemezpróbákat állított ki.

Martin-aczélból készült vasúti, mozdony- és gépfelszerelésekkel remekelt. 
Alakos öntvények közül kiemeljük a fogas- és csigakerekeket, a vasúti kitérőket 
és keresztezéseket, üllőket, tengelyágyakat, sima és üregezett hengereket, 
a küllős mozdony kerekeket, a Nicholson-féle hajógépkeretet, a mozdony
dugattyú testeket és keresztfejeket,-ütköző tokokat, forgócsapokat és saruhen
gereket. A kovácsolás által készült nagyszámú darabok közül figyelmet kel
tettek : a Tézack-féle teljes hajóhorgony és egy hajócsavar, a mozdony- és 
vasúti kocsitengelyek, egy új és egy használt sziklavéső, az ágyúlövedékek, 
a nyers állapotban kiállított gépalkotórészek (hajtó-, kapcsoló- és keresztfej- 
vezetőrudak, forgattyuk, ágy tokok, csavarkapcsok és ütköző rudak). E gyárt
mányok mind kellően osztályozva, külön-külön nagy gúlákban és csoportokban 
voltak elrendezve.



ig. ábra. A magyar államvasutak gépgyára és a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár pavi j
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2 1 . ábra. A rimamurány-salgótarjáni v a s^ 'részvénytársaság finomító és hengerműve Ózdon.
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A rimamurány-salgótarjani vasmű-részvénytársaságnak* legjelentéke
nyebb és a jelenkor legmodernebb felszereléseivel ellátott vasgyári csoportja 
Borsodmegyében, még pedig Ózdon és Nádasdon van. A 21. ábrában feltün
tetett ózdi vasgyár a tulajdonképeni finomitómű: 10 gázgenerátor, 3 egy 
tűzterü és 8 kéttűzterü Siemens rendszerű, 20—30 tonnás adagokra szerkesztett 
Martin-kemenczével.

A kavaromü berendezéséhez, 4 gázgenerátor segélyével működő 6 Sie
mens-féle regenerativ forrasztó kemenczén kivül, 2 bocsvas hengersorozat, 
1 előnyujtó, 1 középes és 1 finom rúdvas hengersor tartozik.

A Martinmiiben 3 mélyített melegítő és 2 forrasztó kemencze van, egy 
2500 lóerejü géppel hajtott kéthengerü tuskónyujtó és egy 1400 lóerejü 
géppel mozgatott trió készáru-hengersorozattal.

Az anyagszállitó mozdonyt, 1 tuskó-emelődarut, 2 körfűrészt és több 
kisebb anyagemelődarut electromos erő hozza mozgásba.

A Martinműben 18 aknás generátor szolgáltatja a tüzelőgázt az olvasztó-, 
melegítő- és forrasztókemenczék ellátására.

Az ózdi vasgyár különböző gépeinek hajtóereje 5000 indikált lóerőnek 
felel meg.

A nádasdi lemezgyár** szoros kapcsolatban áll az ózdival. Ettől kapja 
félterményeit, bugák és lapkák alakjában. Berendezéséhez tartozik: 2 regene
rativ forrasztó, 14 lágyitókemencze, 5 aknás gázgenerátor, 2 hengersor, 
9 lemez-olló, horganyzó és ónozó felszerelés.

A hajtóerő 800 indikált lóerőnek felel meg.
A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnak legfontosabb fino

mító telepe a salgótarjáni*** Nógrádmegyében. Helyszinrajzát a 22. ábrában 
ismertetjük.

* A társaság 1881-ben létesült, a rima-murányvölgyi vasműegyesület és a salgótarjáni 
vasfinomitó részvénytársulatnak egyesüléséből. A rimamurányvölgyi társulat elemeit képezték : 
a murányi Unió, a rimái Coalitió és a gömöri vasművelő társulat Ózdon. A murányi Unió 
1888-ban keletkezett kisebb nagyrőczei hámorosok szövetkezetéből. Alapjául a vashegyi vaskő
birtokuk is szolgált. A rimái Coalitió hasonló elemekből alakult 1811-ben, Rimabrézó és Nyustya 
vidékén birt erdők, vasolvasztók és hámorok alapján. A gömöri vasmüvelő társulat 1845-ben 
alakult, az Ózd vidékén előforduló barna kőszéntelepeknek értékesítésére a vasfinomitás új 
eljárásánál, a kavarásnál. E három társulat 1852-ben egyesült mint rima-murányvölgyi vasmű
egyesület.

** 1863-ban épült a készárútermelés fokozására.

*** E vasgyárnak létesítését 1868-ban pendítette meg először a gömöri nyersvastermelőknek 
egv társulattá alakult csoportja, melynek az élén Andrássy Manó gróf állott. A társulat tagjai 
kötelezték magukat a finomító műnek lü éven keresztül egyenkint és évenkint 20—25.000 
(összesen 190.000) bécsi mázsa nyersvasat szállítani, 2 forint 20 krajczárban megállapított ar 
mellett.

Eleinte nagy finomító- és hengerművet terveztek vaspályasínek termelésére és csak később 
akarták a termelést nagyméretű alakos és kereskedelmi vasra is kiterjeszteni. De mivel a kincstá: 
is ugyanakkor vette tervbe a diósgyőri síngyár építését, a társulat az utóbbi két termelési ági a 
szorítkozott.
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Berendezéseit képezik : 3 nyolcztonnás konverter, 2 nyersvasömlesztő 
kupoló kemenczével és 750 lóerejü fúvógéppel. Hydraulikus öntőgém, 2 ingot- 
daru és hydraulikus anyagfelvonó készülék; 5 Siemens-féle forrasztó kemencze 
regenerativ gázfűtéssel, hozzátartozó 30 gázgenerátorral. 2000 lóerejü rever
záló hengersorozat vaspályasínek, épületgerendák és nehéz lemezek készítésére ; 
3 hengersorozat kisebb alakos vas, durva és finom rúdvas, szalagvas és drót 
előállítására. Jól berendezett kocsitengelygyár, drót- és drótszeggyár.

Az összes gázerő 4350 lóerőt képvisel és az egész termelés a társulat 
borsodi és nógrádi gyáraiban, kerekszámban egymillió métermázsára tehető.

A társulat finomító műveinek és gyárainak kiállítását saját pavilonjában 
(12. ábra) rendezte, természetes kapcsolatban bányáinak és kohóinak gyö
nyörű kiállítási csoportjaival. A pavilion közepén emelkedett a főbb termelési 
czikkekből alkotott csoport, magában foglalva a különféle aczél-ingot-kat, 
vasgerendákat, vasúti síneket és ezeknek kapcsoló részeit, abroncs- és 
szalagvasakat, rúd- és lapos vasakat, finom fekete, kazán- és egyéb durva 
lemezeket. E csoportnak egyik oldalát a 23. ábrában tüntetjük fel.

Egy csoportban egyesítették a társulat által meghonosított henger-termé
nyeket ; úgymint: fekete, fényezett és távirda-drótokat (24. ábra), vágott és 
drótszegeket,, kocsitengelyeket, horgonyzott és ónozott lemezeket.

Egy másik csoportban a különféle anyagminőségi, szakitási, hideg és 
meleg hajlítási ,és ütési próbákat mutatták be.

Egy durva lemez hengerállványzat természetes nagyságban volt kiállítva.

Máramaros-, Bereg-, Bihar- és Aradmegye.

Észak és északkelet felé folytatván szemlénket, szintén nagyobbrészt 
szegény és csekély jelentőséggel biró vaskő fekhelyekkel találkozunk; több
nyire tömzsök, lencsék vagy felszíni képződmények. Ezekben a kerületekben 
természetesen a vasipar is alacsony fokon áll és alig említésre méltó.

Máramarosmegyéhen van a gr. Teleky-családnak Dolha-Rókamezön* egy
Egyúttal a vétel utján szervezett barnaszéntelepeit feltárta és 1870-ben meginditotta a 

finomító- és hengerművet, de a nagy nehézségek miatt, melyeket a barnaszén közvetetlen alkal
mazása okozott, a gyártás megakadt és csak a mire 1872-ben a kavarókemenczéket gázfűtésre 
rendezték be és a zavart pénzügyi viszonyokat is rendbe hozták, a gyártást zavartalanul tovább 
folytathatták, 1879-ben kocsitengelygyárat rendeztek be.

A nyersvas szállítására vonatkozó és a 10 év alatt sem pontosan teljesitett szerződés 
1881-ben lejárván, a salgótarjáni vasfinomitó társulat egyesült a rimamurányvölgyi vasmű
egyesülettel, melynek nagyterjedelmü vasbányái, erdei és vasolvasztótelepei voltak Gömör- 
megyében, és igy keletkezett összesen 10 millió forintnyi alaptőkével a rimamurány-salgótarjáni 
vasmű-részvénytársaság.

1882-ben épült a drótgyár, melyet több ízben és utoljára 1893-ban kibővítettek; 1889-ben 
megszüntették Salgó-Tarjánban a kavarást és annak helyébe a Thomas-féle aczéltermelési eljárást 
honosították meg, melynek megfelelően kibővítették és rekonstruálták a hengerművet a hozzá
tartozó egyéb felszerelések, forrasztó- és izzító kemenczékkel együtt.

* Részvénytársaság építette vashámorainak nyersvassal való ellátására 1853-ban, Müller 
János tervei szerint és Prihradny Móritz igazgatása alatt; még pedig Teleky Sándor gróf terü
letén és ennek 5 négyzetmérföldnyi bükkfaerdeinek értékesítése czéljából.
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23- ábra. Alakos vas és lemezek csoportja a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság
pavilonjából.

M a i LEKOviTS Magyarc rszág az ezredik évben. VII. 14
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bérbeadott kis olvasztója, melyben évenkint 52.000 q vaskő felhasználásával
12.000 q nyersvasat és öntvényeket termelnek.

B ere gmegy ében, a Frigyesfalva és Hátmeg községek határaiban előforduló 
agyagvaskő és sziderit, melyekből a dolhai kohó is szedi érczeit, gróf Schönborn 
Buchheim birtokában* vannak.

1853-ban épült kis faszénolvasztóban 8000 q nyersvasat termelnek 
évenkint.

Biharm egyében a vasolvasztás teljesen megszűnt.
Ara dm egyében is alacsony fokon álla vaskohászati ipar. Említésre méltók 

csak a Boro s-Sebes környékén levő gróf Waldstein Wartenberg tulajdonát 
képező vaskohók. Teknős tömzsökben előfordoló limonitra és barnavaskőre 
bányásznak.

Az évenként termelt, körülbelül 40—60.000 q vaskövet Munyászán** 
kohósitják két nagy olvasztóban, melyek csak félbeszakításokkal és felváltva 
vannak üzemben. Összesen 10—20.000 q nyersvasat termelnek évenkint.

Hunyadmegye.

Vaskövek. A Királyhágón túli kerület déli hegycsoportjába tartozó Pojána- 
Ruszka hegység hazánk leghatalmasabb barnavaskő telepeit foglalja magában. 
E telepek Vajdahunyadtól nyugati irányban Telek, Ploczka, Gyalár, Ruda, 
Alun, Szohodol és Vadu-Dobri hunyadmegyei községek határain áthaladva, 
a krassó-szörénymegyei Ruszka havasig, illetőleg Ruszkicza községig terjednek. 
Vasköveik az egész vonalon végig rég időktől fogva jelentős szerepet vittek a 
hazai vasipar terén, a mint az a hegyeken, az érczkibuvók közelében található, 
buczakemenczékből eredő salakból következtethető. Egy 1895-ben feltalált, 
a sziklába vájt és kétségkívül a rómaiak idejéből származó kis buczakemencze 
rajzát a 25. ábrában ismertetem. A kemencze alsó és oldalos része, valamint 
a fenéken talált vasbocs és salak a kincstári vasgyárak kiállításában voltak 
bemutatva.

A hegység főtömegét kristályos kőzetek képezik, még pedig elsősorban 
vékony, hullámos rétegű, agyagos, másodsorban vastag rétegű csillámpala, mely 
helyenként nagyobb mennyiségű földpátot tartalmazván, gnájszba megy át.

Azonkívül a kristályos mészkő van nagy tömegben képviselve és egyéb 
üledékes kőzetfajta. Az eruptiv kőzetek közül trachit és bazalt jelentkeznek.

A hunyadmegyei vaskővonulat 16—17 óra közé eső csapásiránynyal bir, 
mely irány egymásután következő, részben művelés alatt álló, részben ado
mányozott, részben pedig felkutatott lelőhelyekkel van megállapítva.

* 1720-ig II. Rákóczy fejedelem birtokában volt, nagyobb számú vashámorral és paraszt- 
kemenczékkel együtt.

Már 1672-ben mint régen fennálló vaskohót említik.

** Régi buczatűzhelyek helyébe építették e század negyvenes éveiben.
1847-ban a Névery család birtokában volt.
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A vasércztelepek oldalagos kiterjedése igen változó. Az eddig ismert 
feltárások után ítélve, inkább folytonos egymásutánban sorakozó, szabálytalan 
tömzsökből áll. Leghatalmasabb és legnagyobb kiterjedésű tömzs a kincstár 
tulajdonát képező gyalári, mely az altáró szintjén mérve, kisebb-nagyobb 
meddő beágyazásokkal együtt 160 m. vastagságú.

A vaskőtelep Gyaláron majdnem kizárólag barnavaskő; igen alárendelten 
van benne apró szemcséjű vascsillámpala. Mészkő közé van ágyazva; fekü és 
fedü rétege csillámpala. Mész és ankerit, szabálytalan rétegekben és kisebb- 
nagyobb fészkekben szorul a vaskő közé.

A bányamívelés módja régebben, a kibúvásoknál alkalmazott jelenték
telenebb ásásoktól eltekintve, kizárólag belső, úgynevezett pillérfejtés volt.

A jelenleg alkalmazott, a 26. ábrában feltüntetett külfejtés 1863-ban 
vette kezdetét és hat szintre terjed ki a főbányán,

A vaskőtermelés mennyisége 1895-ben 1,380.010 q volt.
A vasköveknek kémiai alkata százalékban :

Kékércz Barnavaskő
V a s o x i d ................................ 75'68
M a n g á n o x i d ...................... 4-58
K o v a s a v ................................ 3 ’2l
T i m f ö l d ........................... 3'ó7
M é s z ...................................... 0-33 0-31
M a g n é z ia ................................ 0'39
F o s z f o r s a v ........................... 0 ‘03
K é n .......................................... —
R ézo x id  ........................... n y
V a s t a r t a l o m ..................... 5 2 ’97

A szállítás Govasdiára 600 m. hosszú alaguton keresztül, 3 tagra oszló 
5120 m. hosszú vasúton és a vasutak közé igtatott 260 és 140 m. hosszú 
siklók segélyével történik.

A vajdahunyadi vasgyárnak 2 kötélpályán szállítják a vasköveket.
Az egyik 307a km. hosszú kötélpálya Vajdahunyadtól kiindulva, Gyaláron 

keresztül halad s Vadudobri községig kiterjed. A kötélpálya gyalári állomá
sának berendezését a vaskőtölcsérek és indító felszerelésekkel együtt a 27. 
ábra mutatja. A 28. ábrában mutatjuk be a vajdahunyadi állomás állványzatát 
és a 29. ábrában a kötélpálya egy részletét a zalasdi völgy fölött.

A Gyalár-Vadudobri közötti pályarész kizárólag faszénszállitásra szolgál,, 
mig a gyalár-vajdahunyadi vonalrészen faszenet és vaskövet szállítanak. Vissza
ül varként, Vajdahunyadtól kiindulva egész Vadudobriig, kőszén, építő és szer
tári anyagok, élelmi és takarmányféléket szállítanak üzemi czélokra.

A vajdahunyadi negyedik nagyolvasztó vaskőszükségletét Vajdahunyad 
és Gyalár között 1895-ben épült, a régivel párhuzamos irányban haladó és 
kizárólag vaskő szállítására berendezett, 10 km. hosszú kötélpályán szállítják.
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Vaskohók. A vasolvasztó Govasdián1 19 km. távolságban fekszik Vajda- 
hunyadtól.

A nagyolvasztó zártmellü. Magassága 11 m., átmérője a fúvókasok 
között 1 ’4o m., a szénpohában 2‘28 m., a torokban l'7o m., férője 45 m3.

A tüzelőanyag kizárólag bükkfaszén.
A kéthengerü, 30 lóerejü fúvógépet felülcsapó vizi kerék hajtja.
A termelt nyersvas szürke, tarka vagy fehér. Egyetmást közvetetlenül a 

nagyolvasztóból is öntenek, különben egy kupoló-kemencze szolgál az önt
vények előállítására.

Az 1895. évi termelés 84.442 q nyersvas és 2050 q öntvény.
A nyersvasat Vajdahunyadra szállítják tengelyen.
Vasolvasztómű Vajdahuny adón* A gyalári gazdag vaskőtelepeknek czélba 

vett nagyobb mértékű kiaknázása, nemkülönben hazánk vasiparának előre 
látott rohamos fejlődése adta meg az első impulzust a vajdahunyadi vas
gyárnak felépítésére 1882-ben. Két nagyolvasztót építettek, teljesen egyforma 
méretekkel; a harmadiknak pedig alapját rakták le. Ezt 1890-ben építették fel. 
Szerkezete a 30-ik ábrában látható; a nyugasz szöge 74 fok, belső férője 
110 m3. A másik két olvasztó alakja és mérete kissé eltérő.

Az öntöttvas-oszlopokon nyugvó nagyolvasztók zárt mellüek és zárt 
torkuak. Négy fúvókassal vannak felszerelve. A fúvókas szájátmérője 
100—134 mm., a szél nyomása 60—80 mm. kéneső-oszlopnak felel meg.

A nagyolvasztók egyike 1884 második felében, a második 1885-ben 
kezdte meg működését. Ez utóbbi mai napig is üzemben van; idáig tehát 
szünet nélkül 12 évig dolgozik.

A harmadik nagyolvasztó üzemét az 1891. évben indították meg.
A fúvószelet 100 lóerejü turbinán kívül — a vízvezeték rajzát, háttérben 

a kohóval, lásd a 31. sz. ábrában — gőzerőre berendezett 2 fúvógép szolgál
tatja, 150 lóerejü hajtógéppel és 50 lóerejü tartalék-gőzgéppel.

Hat darab álló fúvóhenger van a három nagyolvasztó rendelkezésére.
A fúvószelet három vascsövü és három 12 m. magas, 5 m. átmérőjű 

Whitwell-féle léghevitőben hevítik.
A három nagyolvasztónak faszén a tüzelőanyaga.
A vajdahunyadi három faszénolvasztónak 1895. évi termelése 493.956 q. 

nyersvas és 13.900 q. öntöttvas, többnyire az állami vasgyárak üzemi czéljaira.

* Az olvasztó épitése, Bögöry Antal administrator és újtordai Lengyel István inspector 
tervezete szerint, 1806-ban vette kezdetét és tartott 1810-ig; de mivel a melléképületek csak 
1813-ban készültek el, az olvasztó működése is csak akkor kezdó'dött. 772 hónap múlva ismét 
megszüntették, mivel a hámoroknak nyersvaskészlete nagyon felszaporodott. 1827-ig felváltva 
működött a topliczai olvasztóval, mely a szomszédvölgyben állott. 1837-ig szünetelt.

Ekkor a topliczai kohó tűz által elpusztulván, a govasdiait újból felépítették és üzembe 
helyezték. Attól kezdve 1867-ig kisebb-nagyobbb félbeszakítások mellett kitűnő eredményekkel 
járt. 1840-ben léghevitőt állítottak az olvasztó torkára és ennek helyébe 1841-ben pörkölő- 
kemenczét.

1843-ban zsilvölgyi vulkáni kokszszal olvasztási kísérletet készítettek elé, melyet a. 
Thesaurariatus tilalma miatt el kellett ejteni. 1879-ben a tönkreégetett régi kemenczét talpig 
lebontották és modernebb szerkezettel újból felépítették.



2Ó. ábra. A m. kir. kincstár gyalári vaskőbányája, Vajda-Hunyacion.
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Azonban e nagyolvasztóknak 1894-ben közel 500.000 q-nyi nyersvas 
termelése sem bizonyult elegendőnek az államkincstári vasfinomitók, az 
államvasutak birtokában levő diósgyőri vas- és aczélgyár összes nyersvas- 
szükségletének fedezésére és az országban máshol is mutatkozó nyersvashiány 
pótlására; a miért is 1894-ben Vajda-Hunyadon kokszszal fülő IV. olvasztó épült, 
mely méreteinél és egyéb berendezéseinél fogva képes évenként 400.000 q-nyi 
nyersvasat termelni. Egész magassága 20 m., működő magassága 18 m. 
Átmérője a medenczében 2‘s m., a szénpohában 5*86 m., a torokban 4.4 m .; 
férője 288 m3; tehát legnagyobb vasolvasztó Magyarországon. Hat fúvókassal 
van felszerelve ; napi termelése 1000 q., leginkább Bessemer-nyersvas.

A koksz-nagyolvasztónak egész belső szerkezete a 32. számú ábrából 
látható. A vaspánczélos medenczét és a szabadon álló fenékkövet vízzel hűtik.

A nagyolvasztó fujtatására 50—60 fordulattal járó, kompound ikergőzgép 
szolgál. Főméretei a következők: a nagynyomású gőzhenger átmérője 725 mm., 
a kisnyomású gőzhenger átmérője 150 mm., a fuvóhengerek átmérője 2060 mm., 
a közös löket hosszúsága 1350 mm.

A súrlódásmentesen vezetett, csekély tömegű, Láng-Hörbiger-ié\e lemez- 
szellentyükből van minden hengerfedőben 30 szívó-  és 15 nyomószellentyü, 
összesen tehát 180 szellentyü, melyek a gép leggyorsabb járása közben is 
könnyen kicserélhetők.

A fúvószelet három 16 m. magas, 6m. átmérőjű Whitwell-készülékben hevítik.
A vajdahunyadi kohótelep képét a 33-ik ábra, egész terjedelmét alap

rajzban a 34-ik ábra láttatja.
A kiállításon a vajdahunyadi vasgyár két érdekes diorámával mutatkozott be.
A 2-ik ábrában jobboldalt levő fülkében a gyalári vaskőtelepnek egy 

feltárt részletét, a vaskőfejtés és a vaskötélpályával való érczszállitás módját 
lehetett látni. Baloldalt pedig, az előbbi fülkével szemben, a vajdahunyadi 
negyedik nagyolvasztó 1/ő nagyságú mintája állott, háttérben a kohótelep 
egyéb részleteivel, az előtérben vaskővel és tüzelőanyaggal megrakott csillék 
és táblás vasszekereken az egyes nyersvasfajták öntecsei.

A hunyadmegyei nagy vaskővonulatnak Vajdahunyad, Alsó- és Felső- 
Telek, Hosdát, Alsó- és Felső-Nádasd községek határaiba eső telepcsoportját 
a brassói bánya- és kohó-részvénytársaság birja.

Az érczfejtés pásztánkénti külmívelés.
Az évenként termelt 240.000—250.000 q. vaskövet a különböző bánya

helyekről összesen ö1/  ̂ km. bányavasuton egy 700 m. hosszú gőzsiklóhoz és 
ettől tovább 75 cm. vágányu, 4 7 2  km. hosszú lejtős lokomotiv-vasuton a kaláni 
kohóba szállítják.

Kalánban* két olvasztó közül egyet tartanak üzemben, koksz-faszén
* Az egyik olvasztót 1870-ben, a másikat 1875-ben építették a piski-petrozsényi vasút 

mentén ; egyúttal a vas olvasztását petrozsényi kőszén felhasználásával tervezték.
A szabad rakásokban égetett kőszén alkalmazása azonban egyaránt rossz eredményeket 

szolgáltatott, akár magában, akár faszénnel vagy sziléziai kokszszal keverve, elannyira, hogy az 
olvasztókat 1885-ben üzemen kívül helyezték és a kohót tisztán kupolóöntészetre rendezték be.

1890-ben, midőn a nyersvashiány országszerte mind érezhetőbbé vált, az egyik olvasztót, 
koksz-faszéntüzelő használata mellett, ismét megindították.
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vegyes tüzelővel. Ennek magassága 15'2 m., medencze átmérője 1'26 m., szén- 
poha átmérője 4'42 m., torok átmérője 3'go m. férője 117 m3; fúvókák száma 4.

A kéthengerü álló fúvó 180 lóerejü, közvetetlen működő.
Évi nyersvastermelés 100.000 q.
Az öntőmű három kupoló-kemenczével 20—25.000 q. öntvényt termel 

(leginkább fütőkályhákat). A nagyobb darabokat közvetetlenül a nagyolvasztó
ból öntik.

Öntött czikkeinek nagy választékát a bányászati csarnok 24. számú 
helyén szemlélhettük. A sok kályha közül felemlítjük a szabályozható és 
Meidinger-féle szerkezeteket (ez utóbbiak zománczozott köpenynyel ellátva); 
a kőszénkályhákat, oszlop- és teremkályhákat; a Kräder- és rechaud-kályhákat; 
a karikás-, kabinet-, főző-, vasaló-, fürdő-, szerb- és reggeli kályhákat. Ott 
voltak továbbá: takaréktűzhelyek és ezeknek alkotó részei, mozsarak, rostély- 
és csatornarácsok; abrakvályu, csillekerekek, kukoriczamorzsoló, kerti pad- 
részek és nagyszámú díszöntvény (szalonasztal, virágasztal, gyertyatartó, 
tükörállvány, csemegetányér stb.).

Ploczkó és Gyalár területén van a nadrági vasipar-részvénytársaságnak 
17 egyszerű bányamértéke. Hat bányatelken folytatja a lemívelést külfejtéssel. 
A vasköveket tengelyen fuvarozzák a vajdahunyadi vasútállomásra, innen el
szállítják a temesvár-karánsebesi vasútvonalon fekvő gavosdiai állomásra és 
a társaságnak 27'6 km. hosszú, 76 cm. vágányu iparvasutjával a nadrági 
vasolvasztóműhöz.

Finomitómüvek. Hunyadmegyében csak egyetlen kisebbszerü vasfinomitómű 
van, még pedig Kadsiron.* Képét és alaprajzát a 35. és 36. számú ábrákban 
mutatjuk be.

Ezen kincstári vasfinomitó és aczélgyár kemenczéi, egy aczélkavaró 
kivételével, fagázzal fülő regenerativ rendszerűek. 12 gázgenerátorban fej
lesztik a gázt három ikerkavarókemencze, két forrasztó, egy tégelyaczél- 
olvasztó és egy kis Martin-kemencze számára. (Ez utóbbi még nincs üzemben.)

A vas és aczél hengerlésére ötállványu bucza- és durva hengersor szolgál 
150 lóerejü gőzgéppel; továbbá egy ötállványu finom hengersor, melyet 
60 lóerejü turbina, vagy 50 lóerejü tartalékgőzgép hajt.

A tégelyaczélnak nagyobb részét gőzpörölyökkel nyújtják.
Az aczélöntőmű csak most nyert jelentékenyebb kiterjedést.
A kudsiri gyárnak 1895. évi termelése: kereskedelmi vas 38.568 q., 

tégelyaczéláru 3000 q., összesen 41.565 q.

* 15'2 kilométernyire fekszik az alkenyéri vasútállomástól. A telepítésére vonatkozó tárgya
lások 1799-ben indultak meg; a felépült vasgyár 1801-ben kezdte meg működését. Akkoriban 
15.000 kát. hold kincstári bükkfaerdővel és 140 lóerejü vízzel rendelkezett.

Eredetileg egy frisstűzzel és két nyujtópörölylyel volt felszerelve, évi 2300—2800 méter
mázsa kovácsvas termelésére. A hámor- és frisstűz-művelet 1850-ig állott fenn; akkor felváltva 
dolgozó két dupla kavarókemenczét és vízzel hajtott finom hengersort építettek helyébe. 1852-ben 
épült az első, 1856-ban a második forrasztókemencze aszalt fa tüzelésére. 1880-ban alkalmazták 
az első gőzgépet a finom hengersor hajtására, 1881-ben pedig vette kezdetét a vasgyár teljes 
átalakítása és a tégelyaczélgyár berendezése.
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A bányászati csarnokban állított ki a kir. vasgyárak 6-tal jelzett jobb
oldali fülkében (2. és 3. ábra), még pedig: igen hosszú rudakban hengerelt 
áruvasat, minőségi próbákkal és az alkalmazás módjainak feltüntetése mellett; 
tégelyaczélt tuskókban, valamint gép- és egyéb öntvények alakjában, több 
darabon a minőséget is feltüntetve; kovácsolt szerszámaczélt és az aczél- 
szerszámoknak nagy választékát.

Udvarhelymegye.

Udvarhelymegyében, hazánk legkeletibb szélén, van egy kis vasgyár 
Szentkeresztbányán* Lánczky Sándor birtokában ; még kisebb mint az, melylyel 
szemlénket megkezdtük és melyet daczára kicsi voltának, nem hagyhatunk 
említés nélkül.

A Homoród-Lövéte határában előforduló barnavasköveket négy táróval 
fejtik és 12 m. magas, pilléres, nyiltmellü, vízzel hajtott olvasztóban kohó- 
sitják, mely bükkfaszéntüzelés mellett 6000 q. nyersvasat és 6000 q. részint köz- 
vetetlenül, részint két kupolókemencze segélyével öntött terményeket szolgáltat.

Vaskövet, öntőnyersvasat, kereskedelmi, építési és díszöntvényeket állított 
ki a bányászati csarnok emeletén.

Krassó-Szörénymegye.

Vaskövek. Krassó-Szörénymegye vaskohászata régtől fogva számottevő 
tényező hazánk bánya- és kohóiparában. Vasköveinek zöme azonban ez idő 
szerint már csak arra.a vonulatra szorítkozik, mely a szab. csász. és kir. 
osztrák-magyar államvasúttársaság uradalmának Dognácska és Vaskő hely
ségei között elterül.

Ezen bányaterületen, a trachit vagy kristályos palák és a kristályos 
mészkő határain, fémérczek és vasérczek fordulnak elő.

A nagyobbrészt trachiton és ritkábban gnájszon, szieniton vagy csillám
palán nyugvó mészvonulat, melynek mentében a vaskő található, Dognácskától 
délre kezdődik és északkeleti irányban Vaskőn keresztül, körülbelül 15 kilo
méternyi hosszúságban a Berzavavölgybe húzódik.

A vonulat két végső része azonban nem tartalmaz mívelésreméltó vas
köveket. Az érczek a mészkőnek vagy érintő lapjain, azaz a hasadék alakját 
követve mint szabálytalan ékalaku telepek és tömzsök lépnek fel, gránitos 
kőzet kíséretében, vagy gránitba, augitba és amfibolba, mint telérkőzetbe telepítve.

A gránitkőzetek vastagsága néha a 200 métert is túlhaladja, a vaskő
telepek és tömzsök pedig gyakran 30 m. vastagságot érnek el.

Észak felé, kivált Vaskőn, úgyszólván csak vaskövek fordulnak elő, még 
pedig túlnyomólag mágnesvaskövek kevés vörösvaskővel; délfelé a vas
kövek mindjobban csökkennek úgy, hogy a dognácskai területen ezüsttartalmu 
ólom- és rézérczek vannak sok helyütt túlsúlyban. Dognácska területén a vas
kövek barna, veres és mágnesvaskövek.

* 1836 ban építették Gyertyánfy János és Lakatos János. 1850-ben Demeter János brassói 
pénzváltó tulajdonába ment át; 1856-ban a brassói bányatársulat vette meg s ettől 1878-ban 
Hrobony és Lánczky. 1888 óta Lánczky Sándor tulajdona.
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3 2 . ábra. Koksz-nagyolvasztó a vajdahunyadi magyar kir. vasgyárban.
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A vasköveket vagy külfejtéssel (37. ábra), vagy földalatti tárófejtéssel 
nyerik: a tömzsök és telepek vastagsága, alakja és mélysége szerint.

A vaskői terület északi végén, a Varto hegységben, kitűnő veres és 
mágnesvaskő fordul elő görgeteg alakjában, a hegység szétzúzódott törme
lékében. A vaskövek néha 3 m3 nagyságú darabokban találhatók, de rendesen 
dió- és fejnagyságuak; szintúgy a törmelék is, mely a vaskő-dognácskaii 
területen előforduló összes kőzetek keverékéből áll.

Az összes magas fekvésű bányákból (Danieli hegy) a fejtmények 
három közbeigtatott siklóval felszerelt, lóvonatu és önműködő szállító 
vasúttal kerülnek a völgyben elhelyezett érczgyüjtő terekre, hová az 
érczeket a többi bányákból is összehordják, hogy egy 5’i km. hosszú, kes- 
kenyvágányu mozdonvvasuton a társulat vasolvasztóihoz Német-Bogsánba és 
Resiczára, vagy újabb átrakatás után a m. kir. államvasutak vonalán Aninára 
szállítsák. Vaskőn a végállomás közelében vannak a pörkölő kemenczék 
(38. ábra); ezeken kívül van itt jól berendezett nagy mosómű, melyben a. 
Vartohegy törmelékes vasköveit a meddő kőzettől tisztítják meg.

A mosott vaskő évenkint 40—50.000 q.-át teszen.
1895-ben 1,012.660 q. vaskövet termeltek Vaskőn, 292.030 q.-át Dog- 

nácskán.
Tirnován van a társulatnak 15 egyszerű bányamértékü területe kovás 

mangánércz fejtésére; 1895-ben 16.690 q. volt itt a termelés. Az összes, 
vaskőtermelés e szerint 1,321.380 q. Az aninai szénvaskő (blackband) bányá
szata szünetel.

Az egyes vaskövek kémiai alkatát a következő táblázatban tüntetjük fék

A krassó-szörénymegyei vasérczek kémiai alkata.

A  V a s k ő ö s s z e t é t e l e
A bánya helye

Si O2 6
1 

<1 C a O Mg O Fe2 O3 Mn2 O2 C u S P2 02 Fe Mn

Vaskő:

Mosott vaskő . . . . 18*oo - - — — — - — — 45*29 —
Ferencz-bánya . . . 26*07 3*32 4*99 3*37 55*54 2*07 0*oi 0*06 0*09 39*3 2*42

Eleonóra-bánya . . . 19*35 2*35 1 1*90 2*77 57*25 1*60 nyom 0*04 0*22 40*08 1*15

Délius-bánya . . . . 17*80 7*23 9*30 nyom 65*62 1*75 nyom 0*21 0*10 45*72 1*26

P á l -b á n y a ................ 18*39 3 o i 10*80 1 *69 61 *29 1*10 0*07 0*05 0*41 42*90 0*79'

Dognácska:

Julia-bánya................ 24*94 2*19 16*30 0*93 53*21 1*21 0*05 0*13 0*19 37*25 0*90

Péter-Pál-bánya . . . 17*35 6*46 7*80 0*£8 58*84 2*32 0*33 0*22 0*13 41*19

István-bánya . . . . 12*67 0*75 4*11 nyom 81*25 0*50 0*12 0*10 0*10 57*48

Tírnova;
Mangánércz................ 36*00 8*96 2*42 0*99 20*45 19*50 nyom 0*11 0*57 14*31 £ O 4-
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34. ábra. A vajdahunyadi magyar királyi vasgyár helyszinrajza.
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Vaskohók. A vasolvasztómű Resiczán* melynek képét a 39. ábra, 
elrendezését az aczélművel kapcsolatban a 40. ábra mutatja, két faszénnel és 
egy kokszszal fülő nagyolvasztóból áll.

A 17 m. magas, faszénnel fülő olvasztók szerkezetét a 41. ábra tünteti 
fel; férőjük 128 m2 A koksznagyolvasztó, melynek metszetét a 42. ábra 
mutatja, 20 m. magas, férője pedig 277 m3.

Az olvasztók fujtatására szolgáló himbás 180 lóerejü, továbbá két 
függőleges 120 és 200 lóerejü régi gőzfúvók mellé most állítanak 800 
lóerejü fekvő ikergépet.

A fúvólevegőt Withwell-készülékekben hevítik; hat 16 m. magas, egyen- 
kint 1000 m2 tűzterülettel, kettő 19's m. magas, 1874 m2 területtel.

A vaskövek nagy részét pörkölésnek vetik alá. Hat 6 m. magas és 
4*5 m. legnagyobb átmérőjű aknás pörkölő kemencze szolgál e czélra. Egy-egy 
kemenczével 130 q. vaskövet pörkölnek 24 óra alatt.

A bükkfaszén a társaság erdeiből való. A szénégetés úsztatott fából, a 
kohó közelében központosított szenitő telepen történik.

A koksz is a társaság saját kőszenéből, a kohó közelében levő szénmosó 
és kokszoló telepen készül.

Az 1895. évi nyersvastermelés volt:
I. A két faszénolvasztóban (ezek egész éven jártak) . . . 188.171 q. |

II. A kokszolvasztóban (259 napig volt működésben) . . . 148.645 q. f ^ essemer nyersvas.

A faszénolvasztók teljesítménye tehát 24 órában, minden köbméter férő 
után 328 kg., a kokszolvasztóké ugyanazon vaskövekkel 207 kg.

A vasgyárhoz tartozó nagy öntőmű 2* kupoló, 6 lángkemencze és egy 
nagy Root-féle fúvó segítségével 42.219 q. öntvényt készített 1895-ben. Több
nyire kemény és kaliber-hengerek, fordító korongok, vezetékcsövek és keres
kedelmi czikkek.

A lángkemenczékben 500 kg. kőszénbriquet kell 100 kg. öntött árúra.
A bogsáni olvasztó** 13'4 m. magas ; átmérője a medenczében 1 *38 m., 

a szénpohában 3u77 m., a torokban 2’53 m .; férője 68*6 m3. Négy 90 milli
méteres fúvókával van ellátva. Puha faszén használata mellett 48.200 q. tarka 
kavarónyersvasat termel, 40 lóerejü vizikerékkel hajtott, három hengerü álló 
fúvó segítségével.

* A resiczai vaskohó keletkezését 1757-re teszik, az első olvasztó építési idejét 1771-re. 
1845-ben a bécsi k. udvari kamara, tekintettel a felkutatott vaskövek és kőszéntelepek bőségére, 
közel egy millió forintnyi költséggel terjedelmes új gyárat építtetett, mely 1852-ben elkészült.

1855-ben a szab. osztrák államvasuttársaság birtokába ment át; ez építette egyéb kibő
vítések mellett a harmadik faszénolvasztót és 1880-ban a kokszszal fűtött olvasztót. 1893-ban 
megszüntették és lebontották a három faszénolvasztót és a teljesen rekonstruált olvasztótelepen 
két nagyméretű vasolvasztót építettek helyükbe.

** Eredetileg a kohó a völgy felső részében állott, a Berzava patak partján ; minthogy ez 
az olvasztót gyakran elárasztotta, 1722-ben áttelepítették Bogsánba mostani helyére.

1750-től kezdve rövid időre bérbe volt adva. 1775-ben egyéb öntött tárgyak mellett 
ágyúgolyók öntésével foglalkozott. 1855-ben az államvasut-társaság birtokába ment át, mely 
1869-ben a kohót átalakította és újabb szerkezetű olvasztót épített a régi helyébe.
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Aninán* két olvasztó van üzemben, az egyik koksz- és kőszén-, a másik 
kőszén- és faszéntüzeléssel. A kohó képét a 43. ábra mutatja.

Olvasztóanyagul túlnyomólag dognácskai és vaskői vasérczeket hasz
nálnak, kisebb-nagyobb mennyiségben szászkai barnavaskővel (35'8°/o Fe és 
Iö'ö0/0 Mn tartalommal) és aninai forrasztó salakkal elegyítve.

A kokszot anina-stájerlaki mosott kőszénből készítik.
Az olvasztók magassága 16'933 m“; átmérője a medenczében 2 *o m., 

a szénpohában 4'82 m.,a torokban 2 ‘68 m. A fuvókák száma 4 140 mmjével.
A fújtató levegőt két függőleges hengerü, Cockerill-féle fúvógép szolgál

tatja, egyenként 120 lóerejü hajtógéppel.
A levegő hevítésére három 16 m. magas, 1000 m2 fűtőterülettel biró 

Whittwell-készülék van üzemben.
1895-ben 312.350 q nyersvasat termeltek.
A kohóval kapcsolatos öntőműben van három kupoló- és egy láng- 

kemencze, számos idomító és sajtoló géppel. Az 1895. évi termelés 76.840 q 
öntvény. Az öntőműben mindennap 200 darab 80 — 1200 mm. átmérőjű csövet 
képesek gyártani.

Dognácskán ** két faszénnel fűlő olvasztója van a társaságnak. Az egyik 
32.943 q nyers vasat termelt 1895-ben, a resiczai finomító- és Bessemer-mű 
részére. Ezidőszerint mind a két olvasztó szünetel.

A társulatnak a 44. ábrában bemutatott saját pavillonjában állította ki 
a bányák berendezéseit ismertető térképek és képeken kívül, az egyes kohók
ban használt vasköveket és a kohók termékeit nyers és öntött állapotban. 
Mind a kettő rég időktől fogva oly jó hírnek örvend, hogy felesleges a minő
ségek és az öntött áruk külső csínját e helyen külön hangsúlyozni.

A vasöntvényeknek nagyobb része az aninai kohóból való volt, neve
zetesen a rechauddal ellátott oszlopkemenczék, a szabályozható töltő-kályhák, 
a salon-, Meidinger- és Oeser-féle kályhák; takaréktűzhelyrészek; épület- és 
gépöntvények közül a perron- és korlátrudak, oszlopok, kerti székek és dísz
tárgyak, kutak, kandeláberek, vizvezető csövek 125 — 1200 mm. átmérővel, 
konyha- és closetfelszerelések (zománczozott), fogaskerekek, taliga- és csille
kerekek, szelepek ; kutak, ekék, szivattyúk alkotórészei stb.

A hunyadmegyei ’ vaskő-vonulat egyes jelentéktelen kibúvásokban követ
hető déli irányban a Krassó-Szörénymegye határán elterülő Ruszka hegységig, 
melynek területén a csillámpala érintkező lapjain áttörő porfirek szerepelnek, 
mint egyes tömött pátvaskőtelepeknek • vezetői. A telepek vastagsága 2—7 
m. A felsőbb rétegekben barna vaskövek és vasfejek fordulnak elő.

A brassói bánya- és kohórészvénytársaság tulajdonát képező itteni bányák 
nagyobbrészt ki vannak aknázva úgy, hogy nem képesek többé a ruszkiczai 
vaskohó szükségletét fedezni.

* Az aninai vasgyár építését 1859-ben kezdték meg Dubocq Károly központi igazgató 
vezetése alatt és 1861-ben fejezték be. Három nagyolvasztója közül rendesen kettőt tartottak 
üzemben. Az idő folyamában többszörös átalakításon ment keresztül.

** 1857—1858-ban épült Készt Adalbert gyári tiszttartó közreműködésével.
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A ruszkiczai kohónak* két faszén-olvasztója van; azonban a rendel
kezésre álló vaskövekkel csak egyet tarthatnak üzemben.

Magassága 12*8 m., férője 60 m3; 70 lóerejű turbina hajtja a kéthengerü 
fekvő fúvógépet.

A termelt nyersvas nagy részét közvetetlenül öntvényekre használják fel, 
esetenkint egy kupolókemencze igénybevételével.

Évente 24.000 q öntvényárut készítenek és 10.000 q fehér nyersvasat 
a nándorhegyi finomitómű részére.

A legközelebbi vasúti állomás vagy Hátszeg, mely 61*4 km.-nyíre van, 
vagy Karánsebes 43*6 km. távolságban.

A kaláni öntőművel egy csoportban állította ki nagyszámú és sokféle 
kereskedelmi, ipar- és díszöntvényeit. Apró ajtókat nyersen és nikkelezve, 
eke- és taligakerekeket, ekeszarvtartót, ekefej és ekekulcsot, kerékféket, tűz
helykereteket és betéteket, vasaló- és száklyavasat, mosó- és tábori üstököt, 
lábasokat, díszöntvényeket (Rákóczykép, Deffreger-féle képek, tálak, kép
keretek stb.) és szobakályhákat.

A nadrági vasipar részvénytársaságnak Krassó-Szörénymegye keleti részé
ben, Nadrág községben van egy kisebbszerü olvasztóműve, melynek csak a 
jól berendezett, terjedelmesebb Öntőmű kölcsönöz nagyobb jelentőséget.

A vasköveknek nagyobb részét a hunyadmegyei ploczkó-gyalári területen 
levő társulati bányákból szállítja.

Többi adományozott, jelentéktelen bányatelkeiből, csak a temesmegyei 
Petris határában lévőkben folytatja a bányaművelést, még pedig külvájással.

A kohóban lévő két olvasztó közül egyet tartanak üzemben. 20 lóerejü 
vizi kerék hajtja a fúvót.

Évi termelés, 70.000 q vaskő felhasználásával, 17.000 q nyersvas és
22.000 q öntvény (nagyrészt kályhák és kereskedelmi czikkek), részint az 
olvasztóból, részint a kupolókemenczéből megöntve.

A kiállításon a bányászati csarnok 20-al jelzett területén mutatta be 
szép öntvényeinek gondosan és ízléssel elrendezett csoportjait. A díszes, 
helyenként nikkelezett, továbbá a sima és tiszta felületű, aránylag csekély 
súlylyal öntött kályhái közül kiemeljük a Meidinger-kályhákat, a zománczozott 
köpenynyel ellátott köpenykályhákat, a szabályozható, az oszlop-, a köszön
és a karikakályhákat.

A kereskedelmi öntött czikkek közül feltűntek a szépöntésü tűzhely
keretek, tűzhelylapok, ekerészek, lábasok és üstök.

Kiállított továbbá sírkereszteket, oszlopokat és lámpatartókat; művészileg 
kikészített díszöntvényeket (paizsok és régi fegyverek utánzásai, arczkép- 
keretek, tálak és asztalkák).

Finomító művek. A krassó-szörénymegyei finomitóművek sorában első 
helyen állanak a cs. és kir. szab. államvasuttársaság gyártelepei Resiczán és 
Aninán.

* 1834—1835-ben építette egy társulat, melyet Hoffmann Antal alakított. 1859-ben a 
mostani társulat tulajdonába ment át.
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40. ábra. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasutársaság resiczai vas- és aczélgyárának vasolvasztó-, Bessemer-, Martin- és tégelyaczél-telepe.
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A resiczai vasgyár* terjedelméről és üzemi ágazatainak sokféleségéről 
a 45. számú térkép nyújthat némi tájékozást. Eltekintve a vasolvasztóktól,

41. ábra. Faszén-olvasztó a szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság
resiczai vaskohójában.

* 1819-ben tettek először kísérleteket a dománi kőszén alkalmazásával, de siker nélkül. 
1841-ben állították fel a gépműhelyt, 1845-ben és 1846-ban a kavaró- és hengerművet. 
1848-ban a határőrséggel egyesült környékbeli románok nagy pusztításokat tettek a telepeken.
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az öntőműtől, a gépműhely, hidépitő- és kazángyártói, tisztán csak a vasfino- 
mitást tekintetbe véve : a kavarás, Bessemerzés, Martinaczél- és tégelyaczél- 
gyártás van rendes alkalmazásban.

42 . ábra. Kokszolvasztó a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság resiczai
vaskohójában.

A helyreállítás csak lassan ment. 1851- és 1852-ben ágyuk készítésére rendezkedtek be, de ezt 
is rövid idő múlva abba hagyták. 1855-ben a gyár összes tartozékaival a cs. és kir. szab. 
osztrák államvasút-társaság tulajdonába ment át és ez időtől kezdve az átalakítások, kibőví
tések és a korszerű műfolyamatok meghonosítása nagy buzgalommal, sok pénzbeli áldozattal és 
nagy szakértelemmel, szünet nélkül a mai napig is folyamatban vannak.







*



44- ábra. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság kiállítási pavillonja.
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A kavarómű két egyszerű kavarópestet, két gázzal fűlő Pietzka-féle 
forgatható kettős regenerativ kemenczét, négy forrasztó, egy görgő tuskóizzitót 
a Martin-aczéltuskóknak és három hengersort tartalmaz; ez utóbbiakat 
400 lóerejü gőzgép hajtja.

A Martin-aczélkohó két 15—15 tonnás és négy egyenként nyolcz tonnás 
Martin-Siemens kemenczét tartalmaz. Ez utóbbiak helyébe most épitenek 
három egyenként 20 tonnás kemenczét. A Martin-kohónak alakos öntésre 
berendezett osztályában van három kemencze, egyenként nyolcz tonna súlyú 
adagokra. (40. ábra.)

A Bessemer-müben négy converter működik felváltva, egyenként nyolcz 
tonna súlyú adagokkal.

A tégelyaczél termelésére egy regenerativ gázzal fűtő olvasztókemencze 
szolgál, mely harmincz 28 kgr. tartalmú tégely befogadására van szerkesztve.

Az aczélművek gázszükségletét hat generátorcsoport szolgáltatja; még 
pedig négy csoport egyenként négy tűzhelylyel, egy csoport 12 tűzrácscsal 
és egy csoport, mely két fújtatott generátorból áll. (40. ábra.)

Az aczél-féltermékek további feldolgozására és idomitására 10 különféle 
hengersor működik 26 izzító és forrasztó kemencze segélyével ; továbbá szá
mos gőzzel hajtott és hydraulikus segédgép, mindössze 5660 hajtó gőzerő 
igénybevétele mellett. Az alakos vasfajták és a lemezek gyártására szolgáló 
hengermű alaprajzát a 46. sz. ábrában mutatjuk be.

A termelés, mely 1855-ben, tehát 40 évvel ezelőtt, 51.930 q volt, 1895-ben 
477.260 q-ra emelkedett. Termeltek ugyanis:

Aczélsineket.......................................  225.027 q
Hengerelt aczé lá ru t...........................  89.993 »
Keréktalp koszorút (Tyres)............... 42.580 »
Sinkapcsoló r é s z e k e t .......................  8.880 »
Finom, durva és kazánlemezeket . . . .  61.520 »
Durva- és kereskedelmi v a s a t ....... 49.260 »

Összesen . . . 477.260 q-át.

Az aninai vasfinomitó,* a már ismertetett olvasztó és öntőművön kívül 
most tisztán kavaró és hengermű.

Közvetetlenül fűlő hét egyszerű és öt kettős kavarópest, kilencz forrasztó- 
kemencze, négy hengersor és összesen 480 lóerejű gőzgépek segélyével ter
melt 1895-ben: 56.147 q hengerelt vasat és 19.642 q vasúti kapcsolószereket.

* E vasgyár, mint a legtöbb e században telepitett finomitómű, tulajdonképen a közelében 
előforduló kőszéntelepek kedvéért létesült. A steierlaki kőszenet 1770-ben fedezte fel egy 
Stiriából bevándorolt favágó (Hamer Mátyás). 1792-től kezdve magánosoknak is meg volt 
engedve a kőszén bányászolása, mindazonáltal 1827-ben 2000—3000 q volt az évi termelés és 
miután kokszot kezdtek égetni a fémkohók részére, felszökött a termelés 20.000 q-ra.

1846-ban, Gränzenstein Gusztáv kir. bányaigazgató ajánlatára, a kincstár vette kezébe a 
bányászolást és fokozatosan emelte; nagyobb terjedelmet azonban csak 1860 után nyert, miután 
1855-ben a cs. és kir. szab. államvasuttársaság tulajdonába átment. 1863-ban már vasút kötötte 
össze a bányákat Oraviczával és egyúttal a vasút mentén épült a kincstár által már 1858-ban 
tervezett vasgyár, melynek üzeme 1862-ben indult meg teljesen.
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Más években a termelés 100.000— 110.000 q közt váltakozik.
A szabadalmazott osztrák és magyar államvasut társaságnak, az ország 

határain túl is régen ismert vasgyári telepei a 44. ábrával ismertetett saját 
pavillonjában állított ki.

Az aninai hengerműből kikerült kereskedelmi rúdvas (kengyelvas, kerék- 
talpvas, kerékagyvas, széles karikavas, rács-, gömbölyű-, kapocs- és szalagvas), 
alakosvas (épületgerenda, U-vas) és vasúti >kapcsoló részek külön csoportok
ban voltak elrendezve.

Resicza túlnyomólag aczélgyártmányait mutatta be : Bessemer-, Martin- 
és közönséges tégelyaczél; nikkel-, mangán-, chrom- és wolframaczél, vala
mennyinek ingot-töréseit, szakitási és kovácsolási próbáit edzetlen és edzett 
állapotban. Keréktalpkoszoruk (Tyres) Martin- és tégelyaczélból, vasúti sínek, 
kocsitengelyek és kerékpárok. Hengerelt és kovácsolt rúdaczél és szerszám- 
aczél. Aczélöntésü csövek, üllők, fogaskerekek, kapcsoló kerekek, küllős 
kerekek, mozdony- és szerkocsi-kerekek, fogasrudak, ütközőkereszt, csapágy, 
keresztfej, szelepek stb.

Forrasztott vasból: kettes T-, U- és T-alaku vasgerenda, szegletvas, ablak
keret, vagonvasalási sinvas, ékalaku és rácsvas, ütköző rudak és fészkek, 
kapcsoló-horog és csavar, tárcsakerék stb.

A lemezgyártmányok gazdag sorozatából kiemeljük a kazán- és hajó
lemezeket Martin-folytvasból és a bordázott kazánfenekeket; a kereskedelmi 
vékony lemezeket (födő-, zár- és csatornalemez), a méret-, minta- és vaggon- 
fedő lemezeket.

A brassói bánya- és kohó? észvény társaság vasfinomitó műve Nándor- 
hegyen * a következő berendezéssel b ir: Siemens-féle regeneratív-gázfűtéssel 
ellátott 6 kettős kavaró-, 4 ugyanoly fűtésű forrasztó- és 1 Martin-Siemens-féle 
aczélolvasztó-kemenczével; továbbá 23 fagáz-generátor, 3 közvetetlenül fával fűlő 
izzitó-kemencze és a vas kikészítésére szükséges egyéb apróbb segédgépek
kel. 3001óerejü vizerővel és 150 lóerejü gőzgépekkel rendelkezik. Az évi ter
melés : rúdvas 48.000 q, finom lemez 7000 q.

A társulatnak fönnebb részletezett kiállításával kapcsolatban mutatta 
be hengerműveinek vastermékeit; ugyanis a rúdvas-fajtáknak igen teljes soro
zatát (abroncs-, szalag-, karika-, patkó-, rács-, keret- és korlátvasat; négy
zetes, gömbölyű, félgömbölyü, szögletes, alakos és ablakvasat); mindenféle 
finom lemezt (fedél-, cső-, csatorna-, zár- és toklemezt) ; kazánlemezt, ekekés
és kormánylemezt ; szerkovács-árukat (Ruszkabányáról).

A nadrági vasipar-társaság finomitóműve Nadrágon** fával tüzelő kisebb

* Az ohaba-bisztrai bányatársulat még a múlt században épitette mint frisstüzekkel 
működő hámort. Később a »Hoffmann testvérek és Maäerspach« czég, azután az első bánát- 
erdélyi bányatársulat és végre az 1858-ban keletkezett és az ezzel 1859-ben egyesült brassói 
bánya- és kohóegylet tulajdonába ment át. A hámort a negyvenes években alakították át kavaró- 
és hengerművé. 1882-ben megtoldották a lemezhengerművel és 1892-ben Martin-Siemens-kemen- 
czét építettek.

** 1848-ban keletkezett aszalt fával fűtött 3 kavaró- és 2 forrasztó-kemenczével; továbbá 
2 frisstüzzel és felhajtott pörölylyel. Az ötvenes években átalakították a kavarókat fagázzal való
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vasgyár, 3 kavaróval, 3 frisstüzzel, 3 forrasztóval, 5 lemezizzitó-kemenczével, 
22 faaszaló-kamarával, 4 hengersorral és a többi kikészítő felszereléssel.

Összesen 140 lóerejü gőz és 120 lóerejü viz látja el a gyár üzemét.
Évi termelése : finom és durva kereskedelmi vas 23.310 q, finom és 

durva lemez 9275 q. Azonkívül kisebb-nagyobb mennyiségű szerszám és 
szeráru 1000 q súlyig.

A társulat kiállításának kiegészítő részét képezték a hengermű és a 
szerhámorok következő termékei : keréktalpvas, karika- és patkóvas, rács-, 
gömbölyű-, abroncs- és szögletvas rudakban. Bútor-, fedő-, cső- és zár
lemez csomagokban. Nagyrétü mintalemez, horganyzott tetőlemez, különféle 
kormány- és sütőlemez, kapák, ásók, ekelemezek és ekekések, többféle 
csákány és kalapács.

* * *

A közölt termelési adatok összevonásából kitűnik, hogy hazánkban 
évenkint 12 millió métermázsa vaskövet fejtenek le, melyből közel négy millió 
q külföldi kohókba kerül, nyolcz millió q pedig hazai vasgyárakban kohósittatik.

A vaskohósitás utolsó évi eredménye 3 7 2  millió métermázsa nyersvas, 
a kohóöntvényekkel együtt.

Nyersvasból ezidőszerint nincs kivitelünk, sőt jelentékeny mennyiségben 
osztrák és angol gyárakból hozunk be, az időnként mutatkozó nagyobb szük
séglet fedezésére. Remélhető azonban, hogy az épülőfélben és a kibéllelés 
alatt levő vasolvasztók még ez évben várható megindítása után, a nyersvas 
behozatala meg fog szűnni, vagy minimumra alászállni.

A finomító művek évi termelése 2,892.639 q.
Az 1885. évi kiállítás idejében Magyarország nyersvastermelése 2,400.000 q, 

a hengereltvas termelése 1,600.000 q volt. Azóta a nyersvas termelése tehát
1,100.000 q-val, a hengerelt áruké 1,292.000 q-val növekedett.

A nyersvastermelés növekedését nem az olvasztók számának szaporítá
sával értük el, sőt ellenkezőleg, a régi olvasztók száma jóval csökkent; hanem 
egyrészt nagyobb méretű, jól szerkesztett faszénolvasztók épültek, erős, gazda
ságos működésű fúvógépekkel és kőszerkezetü léghevitőkkel felszerelve. Más
részt kokszszal fülő, mintaszerűen berendezett nagyolvasztók keletkeztek: 
Likéren, Resiczán, Vajda-Hunyadon és mindezeknek összeműködése eredmé
nyezte nyersvastermelésünk oly nagy emelkedését.

Finomító és hengerműveinket pedig, a bevezetésben fejtegetett tényezőkön 
kívül, a folytvasnak átalánossá vált alkalmazása fejlesztette nagygyá. Terje
delmük a fokozott fogyasztás arányában nőttön nőtt és minden újabb ter
jeszkedés újabb és tökéletesebb berendezésekkel gazdagította gyárainkat.

Az a régen táplált óhajtásunk, hogy vastermékeink nagyobb mennyi
séggel a keleti piaczokra kerüljenek, nem fog egyhamar beteljesedni. Egy-

fűtésre, aknás generátorok segélyével. 1857-ben ismét rácstiizelésre tértek vissza. 1860-ban 
lemezhengersorral, 1861-ben durvavas-hengersorral bővitették ki. Durva szeráru készítésére 1889. 
és 1890-ben rendezték be.



46. ábra. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság resiczai lemez- és alakosvas-hengerművének alaprajza.
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részt mert termelésünk még alig képes a hazai fogyasztást kielégíteni, kivitel 
tárgyát pedig egyátalán csak a túltermelt mennyiségek képezhetik; másrészt 
mert termelési viszonyaink nem oly kedvezők, hogy a keleti piaczokon a 
fölötte kedvezőbb helyzetben lévő angol, német és belga vasgyárakkal ver
senyezhessünk.

Jelentéktelen kivitelünk jelenleg is leginkább Gácsország és Bukovina 
felé irányul és ezt az irányt kétségkívül jövőre is kénytelenek leszünk 
követni.

Vasgyáraink egyátalában odatörekedjenek, hogy hazai piaczainkat kielé
gítsék és ezután is minden irányú invázió ellen sikeresen megvédjék.





VAS- ÉS FÉMIPAR

IRTA

E D V I  I L L É S  A L A D Á R .
G É P É S Z M É R N Ö K , A M AGYAR K IR Á L Y I Á LLA M I IP A R IS K O L A  T A N Á R A .





Bevezetés
Az 1896. évi ezredéves országos kiállításon bemutatott vas-és fémiparicsoportok. Az 1895. évi 
áruforgalmi statisztika összehasonlítva az 1885. évivel. Vas- és fémiparunk mai helyzete. Az 1891. 

évi iparstatisztika s a kiállításon megjelent vas- és fémiparosok száma.

Mielőtt az ezredéves országos kiállítás vas- és fémipari csoportjának rész
letes ismertetésébe fognék, néhány átalános megjegyzést óhajtok tenni e 
csoport rendezéséről, melyre különösen azért érzem magamat hivatva, mert 
kezdetben mint csoport-bizottsági, később pedig mint jury-tag, annak minden 
részével megismerkedhettem.

A ki fémiparunkat ismeri, sajnálattal konstatálhatta, hogy a kiállítás e 
fontos csoportjának minden részét nem láthatta együtt. Csak a vasművesség 
(műlakatosság), a csillár- és lámpásgyártás, a késművesség, a drótszövőipar és 
a kolompgyártás alkottak egységes képet. A vas- és fémiparba vágó egyéb 
czikkeket vagy az építő-, vagy a kohó-, vagy a gépiparba sorolták be, sőt 
találtunk néhány darabot más iparág kiállításának keretében is. Különösen 
feltűnt az, hogy a szervezet következtében az épitőlakatosságot, a vaskályha- 
és takaréktűzhely-gyártást, a bádogosipar minden ágazatával együtt az építő
ipar foglalta le. Igaz ugyan, hogy a szóban forgó ipari csoportok gyártmányai 
az épületek szoros kiegészítő részeit alkotják, de az is igaz, hogy a gyártá
sukkal foglalkozó iparok a legtősgyökeresebb fémiparok közé tartoznak. Az 
építőiparok körébe véleményünk szerint, csak azok a dolgok sorolhatók, me
lyek az építmények létesítésének elengedhetetlen kellékei. Mert ha az építő
iparba tartozónak mondjuk mindazt, a mi az épület felszereléséhez szükséges, 
a vas- és fémipar elnevezést kitörölhetjük a magyar ipar könyvéből.

A szerszám- és szerárú-gyártás is szorosan a vasipar keretébe tartozik 
s mégis a gyártmányoknak csak egy részét láttuk a VIII. B) csoportban, a többit 
az egységesség rovására vagy a bányászati és kohászati, vagy a gépipari 
csoport egyik zuga rejtette el. Épp igy voltunk a réz- és bronzöntéssel, 
melynek egy részét a VIII. B) csoportba, más részét pedig az építőipari és gép
ipari csoportba sorolták b e ; holott a gáz- és vízvezetéki csapok és sok tekin
tetben a gép- és kazánfölszerelések is, nem az építő-, illetőleg gépipar, hanem
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 16



242

a legszorosabb értelemben vett fémipar körébe tartoznak s ha őket egymástól 
elszakítjuk, réz- és bronzöntésünk állapotáról a valónak megfelelő képet nem 
alkothatunk. Ha tehát a jövőben akár hazai, akár külföldi kiállításon fém
iparunkat be akarjuk mutatni, arról mind magunk, mind a külföld jó áttekin
tést csak akkor szerezhet, ha azt a következőképen csoportosítjuk:

I. Vasipar s ennek egyes ágazatát kiegészítő fémiparok.

A) Vasművesség (műlakatosság) az épület külső és belső díszítésére 
szánt összes tárgyaival.

B) Épitőlakatosság, jelesen ablak- és aj tó vasalások, redőnyök, marquise-ek 
és kisebb vasszerkezetek.

C) Vas- és rézbútorok, a tűz és betörés ellen biztos pénzszekrényekkel 
s egyéb rokon iparágakkal (istálló-berendezések, kirakati ablakok fölszere
lése stb.).

D) Kovácsipar, melynek körébe a járóművek kovácsolt alkotórészeinek, 
a kocsiemelőknek, a lánczoknak, csatoknak, kovácsolt szegeknek, csavaroknak, 
vasmacskáknak, patkóknak, lószerszámoknak, kolompoknak és juhászkampók
nak gyártását soroljuk.

E) Szerárúk és szerszámok gyártása.
F) Kések, kardműves- és köszörűs-munkák.
G) Takaréktűzhelyek és vaskályhák.
H) Vas- és rézdrótárúk, jelesen drótszegek, fasrófok, szövetek, fonatok, 

kötelek, kábelek, kefék.
J) Fegyverek és töltények.
K) Vasöntvények.

II. Fémipar s ennek egyes ágazatát kiegészítő vasiparok.

a) Mű- és épületbádogos-munkák, jelesen tetőablakok, toronycsúcsok, 
tetőfedések, betűk, különféle épületdíszitmények, ereszcsatornák stb.

b) Háztartási czikkek, a rézművesség, a zománczolt vasedények, a 
kovácsolt serpenyők, a lóvakarók és jégszekrények betudásával.

c) Gáz-, viz- és gőzvezetéki szerelvények, csővek.
d) Különféle fémből készített díszműáruik, díszítmények és szobrok.
é) Lámpások, csillárok.
/ )  Csengetyűk és harangok.
g) Aranyfüst, ezüstfüst, lemezelő munkák, galvanoplasztika és stegia.
Irótollak.
h) Egészségügyi berendezések, jelesen fürdők, klozetek és központi 

fűtések.
Szerény véleményem szerint ettől a beosztástól csak akkor szabadna 

eltérni, ha egyik vagy másik iparág valamely más, a fém- és vasiparhoz nem 
sorozható ipar legszorosabb kiegészítő részét alkotja s gyártása sok tekintetben 
oda is tartozik, vagy pedig akkor, ha az illető iparcsoport más iparág körében 
jobban érvényesülhet. .
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A vas- és fémipar áruforgalmát, az elősorolt csoportok szerint osztályozva, 
állítottuk össze az 1895. évi külkereskedelmi áruforgalomról szóló statisztikának 
a XXXVIII., XXXIX. és XLIV. (lámpások és lámpásrészletek) tételei alapján 
az alábbi táblázatban.

M e g n e v e z é s
Behozatal

métermázsa,
illetőleg

forint

Kivitel
métermázsa,

illetőleg
forint

Behozatali
többlet

métermázsa,
illetőleg
forint

A behozatal
ból Ausztria 
javára esik 

forint

A) Finom vasáruk kovácsolt vasból, u. m. 
dísz-lakatosmunkák, csillárok stb................. 541

89.265
10

1.800
531

87.465 29.865
B) Vasredőnyök (a többi épület-lakatosmunkát 

D) alatt tudtuk b e ) ..................................... 717
25.095

237
8.295

480
16.800 23.695

C) Bútorok és butorrészek vasból, a tűz és 
betörés ellen biztos pénzszekrényekkel . . 17.240

920.360
2.075

79.645
15.165

840.715 896.180
D) Kovácsolt vasáruk, u. m. közönséges lakatos- 

és kovácsmunkák, finom aczéláruk, kocsi
rugók, tengelyek és tengelyrészek, a vasúti 
kocsitengelyek nélkül..................................... 81.722

2,394.556
13.790

427.742
67.932

1,966.814 2.182.340
E) Szeráruk és szerszámok, u. m. kapa, ásó, 

lapát, kasza, sarló, gépkés, csákány, balta, 
villa, kalapács, üllő s egyéb szerszám . . 40.767

2,080.933
6.538

237.100
34.229

1,843.833 977.867
F) Közönséges és finom késműáruk, kardok 

(esetleg köszörűsmunkák i s ) .................... 53.492
2.184.100

246
110.550

53.246
2,073.550 2,073.100

<?) Pléhkályhák, kályhacsövek, takaréktűz
helyek, tűzhelyrészletek, öntöttvas-kályhák 
és tű z h e ly e k ................................................. 40.487

579.077
2.090

181.899
38.397

397.178 560.560
H) Drótáruk, u. m. fonatok, szövetek, ágy

betétek, kötelek, kábelek, szögek, szögecsek, 
csavarok, kapcspk, csatok, t ű k ................ 150.849

5,263.117
25.181

514.208
125.668

4,746.874 5,100.386
I) Lövőfegyverek, fegyverrészletek, puska

csövek, üres töltények aczélból, töltény- 
tárak, sárgaréz-töltényhüvelyek................ 5.198

1,867.660 458.920
4.644

1,408.740 1,498.870
K) Öntöttvasáruk, u. m. csövek, oszlopok, 

rácsozatok, súlyok, kulcsok, vasalónyelvek, 
könnyű öntött díszítmények és műöntvények 109.426

1,121.375
4.591

49.184
104.835

1,072.191 926.985

Az A)—K) csoportok összesen métermázsa . 
» » » » forint . . . .

500.439
16,525.538

55.302
2,072.378

445.137
14,453.160 13,320.008

a) Épületdíszitmények, czinkcsövek (épület- s 349
27.574

29
2.900

320
24.674 23.722

b) Háztartási czikkek, u. m. vörösréz-, ón- 
és vasedények, formák, pléhkanalak, kannák, 
vasalók, lóvakarók, szifonfejek, dugasz- 40.575

1,313.267
5.981

274.473
34.494

1,038.794 1,220.365
c) Sárgarézáruk a csapok betudásával, ólom- 13.816

533.299
495

33.948
13.321

499.351 511.370
d) Sárgaréz, bronz, talmi arany, pakfong, 

alfenid s egyéb nem nemes fémből való 4.176
982.760

320
74.890

3.856
907.870 718.350

E) Csillárok, lámpások és lámpásrészletek . . 13.827
1,386.010

2.396
181.910

11.431
1,204.100 1,308.420

ifi*
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M e g n e v e z é s
Behozatal
métermázsa

illetőleg
forint

Kivitel
métermázsa

illetőleg
forint

Behozatali
többlet

métermázsa
illetőleg

forint

A behozatal
ból Ausztria 
javára esik 

forint

/)  Bronzharangok.............................................
QO

13.950
68

10.880
25

3.070 13.050
if) Lemezeit áruk, arany és ezüst füst nem 

nemes fémekből, ezüstözött áruk . . . . 1.192
898.750

83
61.550

1.109
837.200 812.050

Irótollak................................................................. 1.069
852.200

72
57.600

997
797.600 787.200

h) Egészségügyi berendezések (fürdők, closetek) 1.806
60.943

206
8.112

1.600
52.831 58.916

Az a)—h) csoportok összesen métermázsa . . 
» » » » forint . . . .

76.803
6,071.763

9.650
706.263

67.153
5,365.490 5,429.727

Az A)—K) és az a)—h) csoportok összesen 
métermázsa..................................................... 577.242 64.952 512.290

Az A)—K) és az a) — h) csoportok összesen 
f o r i n t ............................................................. 22,597.291 2,778.641 19,818.650 18,749.735

A kurzív szedett számok métermázsát, a közönséges típussal szedett számok pedig 
forintot jelentenek.

Ezekből az adatokból az tűnik ki, hogy a szorosabb értelemben vett 
vas- és fémipari czikkekből 1895-ben a behozatal 22,597.291 millió forintra 
és a kivitel 2,778.641 millió forintra, tehát az összes forgalom 25,375.932 
millió forintra rúgott, s a behozatal 19,818.650 millió forinttal volt több a 
kivitelnél.

Ha összevetjük a szóban forgó statisztikai adatokat a tiz év előttiekkel, 
az tetszik ki, hogy 1885-ben a szorosabban vett vas- és fémipari czikkekből 
40,825.700 forint árút hoztak be és 7,890.512 forint árút vittek ki, vagyis a 
behozatali többlet 32,935.188 forint volt, mely tételben az oroszlánrész a 
lámpásokat és lámpásrészleteket illeti meg, 28,303.342 forint árú behozatallal 
és 5,737.711 forint árú kivitellel.

A helyzet tehát átalában javult, de kedvezőnek épen nem mondható, 
mert ha a táblázatunkból kihagyjuk a lámpásokra és lámpásrészletekre eső 
tételt (e.) marad 21,573.531 forint áru behozatal és 2,625.851 forint áru 
kivitel, holott 1885-ben volt 12,522.358 forint áru behozatal és 2,152.801 forint 
áru kivitel, tehát a XXXVIÍI. és XXXIX. vámlajstromi csoportok szorosabb 
értelemben vett fémipari czikkeiből a behozatali többlet 18,947.680 frt vagyis 
(18,947.680 — 10,369.557 = )  8,578.123 forinttal nagyobb, mint 1885-ben. Vas- 
és fémiparunk helyzete tehát elég szomorú, mert a behozatal a kivitelt még 
olyan árúczikkekben is nagy összegekkel múlja fölül, melyek évszázados 
múlttal dicsekesznek.

A baj okát első sorban Ausztria hatalmasan kifejlődött vas- és fémipará
nak erős nyomásában látjuk. A mint táblázatunk mutatja, a 22,597.291 forint 
áru behozatalból Ausztriára 18,749.735 forint jut; azonban belső okok is 
hozzájárulnak a baj súlyosbbitásához. A vevőközönség igen sok iparunkban a 
külföldinek nyújt elsőséget, vas- és fémiparunk legtöbb ága pedig még oly 
fiatal, úgy szólván gyermekkorát élő, hogy eléggé nem specziálizálódhatott, már 
pedig a versenybirás egyik főfeltétele ebben keresendő. A lakátos készít építő-
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és műlakatos-munkát, sőt kisebb vasszerkezeteket is, a bádogos az építő- és 
műbádogos-munkákon kívül foglalkozik fürdők, vízvezetékek és gázvezeték 
berendezésével, a rézöntő ma gép- és gőz-, holnap gáz- és vízvezetéki fel
szereléseket gyárt stb., szóval iparosaink legnagyobb része sokat akar mar
kolni és keveset szőrit. Hogy a specziálitással való foglalkozás mennyit lendíthet 
egyik-másik iparágon, sőt rövid idő alatt az árúforgalom mérlegének kiviteli 
serpenyőjét még le is billentheti, elég Scholtz C. A. gyárosra mutatnunk, 
ki a lóvakarók gyártására Matheóczon oly specziális gyárat rendezett be, hogy 
gyártmányaival minden felé utat tört s a hazai piaczon kívül néhány külföldit 
is meghódított. Az 1895-iki statisztikai adat szerint 9801 forint árubehozatallal 
95.646 forint áru kivitel áll szemben.

Sajnos, hogy még kevés azoknak a hazai vas- és fémiparosoknak száma, 
a kik belátnák s ha belátták, követnék a specziálitással való foglalkozás üdvös 
voltát; azonban örvendetes jelenségképpen még is kiemelhetjük, hogy az 
ezredéves kiállításon az erre való törekvés több iparágban nyilvánult. Vannak 
már specziális építő- és műlakatos-műhelyeink, takaréktűzhely- és pénzszekrény- 
gyáraink, rézöntőműhelyeink stb., melyek — ha tovább is a mai jó vezetés
ben részesülnek — elébb-utóbb odáig fejlesztik iparunk szóban forgó ágait, 
hogy a kivitel és a behozatal közti nagy különbség elenyészik, sőt talán 
egyben-másban az előbbinek javára üt ki. Reményleni engedi ezt a vas- és 
fémiparral foglalkozó önálló vállalkozók és munkások számának folytonos 
gyarapodása is.

Hazánk Dráván inneni és túli részének vas- és fémiparosairól az
1890-iki népszámlálás a következő adatokat szolgáltattad

Az iparágak megnevezése
Magyarország 

Dráván inneni részében
Magyarország 

Dráván túli részében Budapesten
vállalat személyzet vállalat személyzet vállalat személyzet

B á d o g á r u -g y á r ....................... 1 78 — — — —
Bádogosok ................................. 2.043 3.175 171 206 198 1.020
B e tű ö n tő k ................................ 3 40 — — 2 39
Bronzművesek............................ 11 52 — — 8 52
Csat- és lánczművesek . . . 11 35 3 9 5 14
Drótszövet- és fonatkészitők . 10 60 — — 3 43
F émárúgyárak (érczkoporsó- 

készitők, érczművesek és 
n y o m ó k )................................ 30 356 3 4 26 334

Fém- és lámpaáru-gyár . . . 1 151 — — 1 151
Fémverők (arany, ezüst füst- 

k ész ítő k )................................ 8 26 — — 6 26
Fegyver- és puskaművesek . 139 105 41 7 8 34
F e g y v e r g y á r ............................ 1 46 — — 1 46

G alvánozók................................ 3 1 — — 8 1

Harangöntők, harang- és tűz- 
oltószer-gyártók................... 20 101 3 3 nincs külön kimutatva

Késgyárosok és művesek . . 344 457 22 8 12 15

Kovácsok ................................ 27.711 18.735 3.516 2.000 156 479

Köszörűsök ................................. 233 61 41 10 26 16
Lakatosok a takaréktűzhely- 

készítőkkel............................ 4.000 6.570 482 543 260 1.731
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Az iparágak megnevezése
Magyarország 

Dráván inneni részében
Magyarország 

Dráván túli részében Budapesten
vállalat személyzet vállalat személyzet vállalat személyzet

Lem ezelők............................. 10 26 — — 9 25
Pénzszekrény-készitők . . . 2 12 — — 2 12
Reszelővágók és gyár . . . 78 171 11 14 i i 58
Rézárúgyárak......................... 9 164 — — — —
R ézm űvesek ........................ 424 423 74 50 16 44
Rézöntők ................................. 148 286 3 3 25 136
Rostakészitők........................ 80 45 — — 1 6
Sarkantyusok........................ 4 15 ■ — 3 10
S ró fg y ár................................ 1 183 — — 1 183
Szegkovácsok ........................ 57 46 10 6 5 9
Szer- és műkovácsok . . . 56 123 11 20 17 80
Szerszámgyárosok és készítők 13 55 — — 5 10
Tűcsinálók............................. 3 38 1 — — —
Vasbútorgyárosok................ 9 172 — — 7 153
Zománczosok......................... 2 75 — — — —

Összesen . . 35.465 31.833 4.392 2.883 817 4.727

Az első két rovat adataihoz még hozzászámítandó Fiúménak és kerü
letének fémipara, mely 216 vállalatból és 107 segédszemélyzetből áll. Áz 
önálló vállalatok közt van 18 bádogos, 1 fegyver- és puskaműves, 158 kovács, 
35 lakatos, 2 rézműves és 2 szerkovács ; a segédszemélyzet közt pedig hét 
bádogos, 63 kovács, 36 lakatos és 1 rézműves.

Ha ezeket az adatokat az 1884-iki iparstatisztika adataival összehason
lítjuk, azt találjuk, hogy Magyarország Dráván inneni Részének fémipara ez 
idő óta eléggé emelkedett, a mennyiben az akkori önálló vállalkozók 
száma csak 22.271-re, a segédszemélyzeté pedig csak 19.515-re rúgott, ügy, 
hogy az önálló vállalatok száma 13.194-gyel, a segédszemélyzet száma pedig 
14.568-al szaporodott. A legnagyobb emelkedés mutatkozik a kovácsoknál 
(+8986 vállalat és 7919 segédszemélyzet), továbbá a lakatosoknál (+904 
vállalat, 2385 segédszemély), a bádogosoknál (+ 606 vállalat, 1439 segéd
személy), a köszörűsöknél (+  126 vállalat, 37 segédszemély) stb. Mig a hanyatlás 
legnagyobb a szerkovácsoknál (— 407 mester, 123 segéd).*

A mi Fiúmét illeti, itt is nevezetes haladás észlelhető, a mennyiben az 
1884-iki statisztika csak 15 önálló fémiparost és 68 munkást mutatott ki.

Ha összehasonlítjuk Magyarország vas- és fémiparát a székes főváros 
iparával, az tetszik ki, hogy az ország önálló vas- és fémiparosainak majdnem 
nyolczadrészét Budapest szolgáltatja. Igen valószínű, hogy vas- és fémiparunk 
nem éppen örvendetes mai állapotát ez a körülmény is okozza. A városi munkás 
drágán él s ezért olcsón nem is dolgozhat, ennek aztán az a természetes 
következése, hogy a budapesti vas- és fémipar nem minden dologban 
versenyezhet a külföld iparával. A gyáraknak Budapesten való központosítása 
káros azért is, mert a vidéki munkások nagy része nem kap elegendő fog

* Miután az 1884. évi fölvétel nem történt azon elvek alapján, mint az 1890. nép- 
számlálás, az összehasonlításból vont következtetés nem áll minden kétségen felett, habár 
iparunk emelkedése kétségtelen. A szerkesztő.
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lalkozást, pedig mily kitűnő és derék munkásnépet találunk a felvidéki kisebb 
bányavárosokban ma is. Kellő tökével és vállalkozással Metzenzéfen és Göllnitz- 
bányán hatalmas szerszám-, szeg-, drót- és szeráru-gyárakat, Beszterczebányán 
vagy Zólyom-Lipcsén késgyárat, Selmeczbányán ólom- és egyéb fémáru-gyárat 
stb. lehetne létrehozni. A matheoczi lemezárugyár, a losonczi zománczgyárak, 
a stooszi késgyár, a kassai és a nagyenyedi épületlakatosáru-gyárak máris 
megmutatták, hogy a vidéki olcsó munkaerő felhasználásával lehet életrevaló 
ipartelepeket létesíteni.

Fejlődő iparunk megizmosodásának hatalmas tényezője lehetne a keres
kedelem is, mert a mig ez kicsinyli a haza ipartermékeit s elsőséget ad a kül
földi árúnak, a mi különösen a kések, a bronzból, sárgarézből és egyéb fémből 
öntött tárgyak dolgában a legszembeszökőbb, a hazai ipar csak lassan fejlődhet 
s egyik-másik ága vagy elbukik, vagy tespedni kénytelen.

Hazai vas- és fémiparunknak ezen átalános szempontból való méltatása 
után áttérünk az ezredéves országos kiállítás VIII. B) csoportjában, valamint 
a VIII. A), a IX., a XI, és XII. stb. csoportok keretében bemutatott vas- és 
fémipar méltatására, előrebocsátván még azt a statisztikai adatot is, hogy 
a kiállítás területén, beleértve a 49 horvát- és szlavonországi kiállítót, összesen 
315 vas- és fémiparos készítményeit láttuk; tehát a magyar szent korona 
országainak 40.073 önálló vas-és fémiparosainak nem is egy százaléka mutatta 
be készítményeit.

I. Vasípar s ennek egyes ágazatát kiegészítő fémiparok.

A) Vasművesség (mülakatosság).
A kiállítás e részének statisztikája, a kiállított tárgyak stílusa és munkája. A fejlődés további

feltételei.

A kiállításon szereplő műíparok között — az asztalosságon és az agyag
iparon kívül — egy sem volt, mely kiállítóinak száma, a kiállított tárgyak sokfélesége 
és jeles munkája dolgában vetekedhetett volna a vasművességgel, vagy — a 
mint iparosaink rossz magyarsággal mondják — mülakatossággal.

Összesen 40 lakatosmester, illetőleg lakatosárugyár mutatta be idevágó 
készítményeit, tehét 27-tel több mintáz 1885-iki budapesti országos kiállításon, 
melynek Xl-ik csoportjában 14 vasműves munkái szerepeltek. Hogy a szóban 
forgó 40 kiállító hány perczentje annak a 4000 vállalatnak, mely az 1891-iki 
népszámlálás lakatos-rovatában szerepel, nem mondhatjuk meg, azonban 
ismerve vasműves-iparunkat, bátran állíthatjuk, hogy a 40 kiállító meglehe
tősen teljes képét adta vasműves iparunk helyzetének. Tekintve a kiállítók 
nagy számát és a kiállított tárgyak szép munkáját és sokféleségét, konstatál
hatjuk, hogy vasművességünk az utolsó tiz év alatt igen sokat haladt. Ezt a 
haladást kiválóan örvendetessé teszi az a körülmény is, hogy a kiállítóknak 
nagy része vidéki volt.
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A budapesti vasművesek közül: Alpár Ede (a történelmi főcsoportban), 
Arkay Sándor, Biró Antal, Hajós Bálint, Hegedűs Endre, Jungfer Gyula, 
Lepter János, Magyar épület- és mülakatos gyár részvénytársaság, Púder 
Nándor, Pick Ede, Polivka és Paschka, Rotter Kelemen, Sárváry János (a szé
kesfőváros pavillonjában); Sátori Pál, Stefko Károly és a Svadló Ferencz-féle 
lakatos-árúgyár készítményeit láttuk; a vidéki vasművesek közül pedig Ben- 
kóczy Pál (Szeged); Bernhardt R. és Társa (Brassó), Bartók István és Papp 
Gyula (Székely-Udvarhely), Buttkó Ágoston (Trencsén), Dumicich M. (Fiume), 
Dvorzsak Ernő (Oraviczabánya) Fizély Károly (Selmeczbánya), Főző József 
(S.-A.-Ujhely), Götz András (Pancsova), Hajós Elek (Debreczen), Haltrich 
Adolf (Medgyes), Incze Ferencz (Oraviczabánya), Ivitz Ferencz (Petrovoszelló), 
Klein Dávid (Temesvár), ifj. Knauer József (Kolozsvár), Kónya György 
(Szeged), Kornhauser Károly (Trencsén), Leyritz Árpád (Temesvár), Marton 
Lajos és Fia (Pozsony), Német István (Kolozsvár), Novakovits Szvetozár 
(N.-Kikinda), Papp és Diczenty (Deés), Piros Béla (Debreczen) és Stefko 
Ferencz (Beszterczebánya) jelent meg.

Tehát 16 budapesti kiállító mellett 24 vidéki kiállítót találunk, holott az 
1885-iki kiállításon aránylag kevés vidéki vasműves munkája szerepelt. Az 
említett számarány, valamint az a körülmény, hogy a vidéki kiállítók közül 
néhánynak munkája a budapestiekkel is versenyzett s a legtöbbje mind stil- 
szerüség, mind a munka jósága dolgában a szigorúbb kritikát is kiállotta, 
arra vall, hogy a vasművesség nemcsak Budapesten fejlődik, hanem a vidéken 
is mély gyökereket vert s itt-ott hatalmas fává nőtt.

A vasművességet Magyarország Dráván túli részében is hivatott mes
terek gyakorolják. Horvátország és Szlavónia pavillonjában több iparosnak, 
jelesen Anics Gyúró pozsegai, Buries Gyúró zágrábi, Dévidé Bozsidar zágrábi, 
Plenties Viktor zágrábi, Hochnjec Adalbert zágrábi, Hamel Gjuro zágrábi, 
Jtiricko Luka krapinai, Kempf Franjo gjulaves-i, Kokics Iván zágrábi, Pomer- 
schein Ferdo gradiskai, Rimay R. zágrábi, Zoth Zsigmond vinkovezi stb. 
lakatosmesternek munkáit láttuk, melyek közül nem egy igen figyelemre
méltó volt.

A kiállított tárgyak között megtaláltunk mindent, a mi az épület külső 
és belső felszerelése dolgában a műipar terén a vasművességnek jutott. 
Rácsos kapuk, rácsos ajtók; kapubetét-, záradék-, folyosó-, erkély-, lépcső- 
és sír-rácsok; konzolok; kapu-, ajtó- és butorvasalások; kandeláberek, 
girandolok, csillárok, gyertyatartók, fali karok és lámpások; dohányzó- és 
Íróasztal készletek; toilette-, vizitkártya- és virágasztalok; tükör- és kép
keretek ; órák, kandalló és kályhaszerelvények, továbbá különféle kisebb- 
nagyobb díszműtárgyak képviselték a magyar vasművességet az ezredéves 
országos kiállításon.

A felsorolt tárgyak stílusa a legváltozatosabb volt, a mit annak tud
hatunk be, hogy stilus dolgában az anyaművészet — értem ez alatt az építő 
művészetet — sem állapodott meg.

Az építő művész, illetőleg az építtető közönség Ízlésének változása szerint 
az utolsó 40 év építészetének stílusa a csúcsívestől egészen az empireig minden



1. ábra. Románstilusu csillár.
Készítette Marton Lajos és fia Pozsonyban.
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fokozatot végig járt s ma is úgy van a dolog, hogy a mestereknek egyik 
nap renaissance, másik nap barokk vagy rokoko, harmadik nap empire stílus
ban kell dolgoznia, úgy hogy alig gyakorolta be magát az egyikbe, már a 
másikon kell törnie az eszét. Ennek a folytonos kapkodásnak tudhatjuk be 
azt, hogy az ezredéves országos kiállításon a vasműves munkák között 
majdnem minden stilus képviselve volt s kevés olyan tárgy akadt, melyre a 
stilszerű jelzés a szó legszorosabb értelmében ráillett volna. A legtöbb mű
tárgyon a közel rokon stílusok (renaissance-barokk, barokk-rokoko) formái 
teljesen összevegyültek, s bizony igen sokszor az összbenyomás hátrányára.

2. ábra. Kandalló-rács és tűzi bak.
Tervezte Alpár Jgnácz építész, készítette Alpár Ede budapesti vasműves.

Legkevesebb munkát találtunk a legrégibb vasstiiusnak, a románnak 
formái szerint alakítva, de az a mi volt teljes elismerésünket vívta ki. Az 
1-ső ábrában előtüntetett s Marton Lajos és fia  pozsonyi műhelyében készí
tett csillár, mely a mennyei Jeruzsálemet előtüntető középkori bronzcsillárok 
mintái után készült, stilszerüsége és munkájának szépsége miatt a kiállítás 
legszebb vasmunkái közé tartozott. A történelmi főcsoport románkori részének 
királyi szobáiban levő kandallók tüzibakja (2. ábra) és ládavasalásai, melyeket 
Alpár Ede budapesti lakatosmester készített, méltóan sorakoztak az említett 
csillár mellé.

A csúcsíves stílusban készített műtárgyak közül legjobban kiváltak 
Jungfer Gyula csász. és kir. udvari műlakatos készítményei. A 3-ik ábrá»
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3- Csillár, csúcsíves stílusban.
Készítette Jungfer Gyula cs. és kir. udvari műlakatos.

ban előtüntetett csillár és a 4-ik ábrában feltüntetett kapubálvány, minden 
tekintetben számottevő műipari alkotás volt.

A renaissance stílusban a legszebb vasmunkákat mutatták be Marton 
Lajos és fia  pozsonyi vasművesek, az 5-ik ábrában előtüntetett kutrácsukkal.



4 - ábra. Csúcsíves stílusban alakított kapubálvány ; 6 m. magas.
Tervezte Steindl Imre műépítész, műegyetemi tanár, kés/.itette Jungfer Gyula csász. és kir. udvari műlakatos.
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5 . ábra. Pálffy János gróf bajmóczi várának kútrácsa.
Készítették Marton Lajos és fia pozsonyi vasművesek. A rácsrudak 1770 mm. átmérőjű kört zárnak be.



r

6. ábra. Lehúzható csillár.
2000 mm. magas, koszorújának átmérője 700 mm. Készítette Benkóczy Pál, szegedi vasműves.
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A renaissance-barokk átmeneti formák legszebb képviselője volt Benkóczy 
Pál szegedi vasművesnek a 6-ik ábrában előtüntetett remek csillárja, mig a 
tiszta barokk képviselője gyanánt szerepeltek Árkay Sándor, Jungfer Gyula, 
Lepter János, Páder Nándor és Pick Ede által kiállított nagyszabású kapuk 
melyek közül a 7-ik ábrában Jungfer Gyula csász. és kir. udvari műlakatos 
és a 8-ik ábrában Páder Nándor budapesti vasműves készítményét mutatjuk 
be. Méltóan sorakozik ezek mellé a 9-ik ábrában előtüntetett és Marton 
Lajos és fia  kiállította lépcsőrács és Jungfer Gyula cs. és kir. udvari műlaka
tosnak a 10. ábrában bemutatott konzolja és a 11. ábrában előtüntetett 
villamos-csillárja. Az első kettő (9. és 10. ábra) a kovácsolás, az utóbbi (11. 
ábra) a domborítás technikájának kifogástalan voltát láttatta.

A barokk stilus mesterének bizonyultak még Dumicich M. fiumei vas
műves, kinek remek kapubetétrácsa és fali gyertyatartója; Leyritz Árpád 
temesvári vasműves, kinek nagyszabású teremórája és Piros Béla debreczeni 
vasműves, kinek lakatos czímere a VIII/B. csoport méltó dísze volt, ezeken 
kívül kiemeljük még Devidé Bozsidar zágrábi vasművesnek a 12. ábrában 
előtüntetett pipereasztalos falitükrét, mely a Horvát-Szlavonországok pavilonjá
ban állott.

A barokk és rokoko átmeneti formáit mutatta két remek záradékrács, az 
egyiket Jungfer Gyula cs. és kir. udvari műlakatos, a másikat pedig Páder 
Nándor budapesti vasműves állította ki. Az előbbit a 13. ábra tünteti fel. 
A 14-ik ábrában előtüntetett kandelábernek és a 15-ik ábrában előtüntetett 
lépcsőrácsnak tiszta rokoko formái vannak. Az utóbb említett két munka is 
Jungfer Gyula cs. és kir. udvari műlakatos műhelyéből került ki.

Empire stílusban egyetlen egy nagyobbszabásu munka sem volt.
A kisebb vasműves munkák dolgában a budapesti mesterek közül 

Jungfer Gyula, Árkay Sándor és Páder Nándor, a vidékiek közül pedig a 
deési Papp és Diczenty tűntek ki. Árkay S. egyik kiváló készítményét a 
16-ik, Jungfer Gyuláét pedig a 17-ik ábra mutatja.

A legmodernebb műizlés a régi formákkal teljesen szakítani akar s újból 
visszatér a természetes virágok hű alakításához, vagy pedig a népies művé
szetekből meriti motívumait. Ezt az irányt nálunk Jungfer Gyula kezdette el, 
kinek az 1878-iki párizsi, majd a fehérvári és az 1885-iki budapesti kiállításon 
bemutatott vasrózsái és vasból való virágcsokrai oly nagy feltűnést keltettek, 
hogy a müncheni vasművesek ezt a modort teljesen felkarolták és egy évtized 
óta a vasművesség terén egész rózsakultuszt honosítottak meg; azonban mig 
Jungfer Gyula igen helyesen csak a bijouteria tárgyaknál maradt, a mit a 
kiállításán bemutatott remek virágcsokra is bizonyít s erről a nyomról követői 
közül Árkay Sándor, Páder Nándor és Hajós Bálint se tértek le, addig a 
müncheniek és több hazai vasműves ezt a modort használati tárgyak készí
tésére is kiterjesztette, nem gondolván meg, hogy olyan tintatartó, gyertya
tartó, virágasztal vagy más használati tárgy, mely tele van szerteágazó natura- 
lisztikus diszítménynyel, czéljának meg nem felel, már pedig az ipar produk
tuma igazi műtárgy csak akkor lesz, ha díszítménye hivatásos használatát 
nem nehezíti meg.



7- ábra. Rácsos kapu, barokk-stilusban.
Tervezte Hauszmann Alajos, műegyetemi tanár. Készítette Jungfer Gyula, cs. és kir. udvari műlakatos.
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8. ábra. Rácsos kapu, barokk stílusban.
A nyitható szárnyak összes szélessége 1600 mm., a pilléré egyenkint 280 mm. Tervezte Höfler József építész, 

készítette Páder Nándor, budapesti vasműves.
%
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Hiszszük, hogy attól a szigorú naturalisztikus iránytól, melyet legújabban 
a berlini vasművesek is felkaptak, iparosaink tartózkodni íognak, mert a ter
mészet hű másolása nem lehet az iparművészet feladata, s a helyzet magas
latán csak az a művész áll, a ki a természet nyújtotta remekebbnél reme- 
kebb motívumokat, az anyag természetéhez simuló és a tárgy czéljának 
megfelelő módon alakítja.

9 . ábra. Lépcső-rács, barokk stílusban.
Készítették Marton Lajos és fia pozsonyi vasművesek.



io. ábra. G
áziám

 pás-tartó konzol.
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A magyar népies motívumokat, az u. n. magyar stílust csak egy nagyobb 
szabású darab — Pádev Nándor budapesti vasműves kiállította és a 18. 
ábrában előtüntetett kályhaernyő — képviselte. A szóban forgó műtárgy a

földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 1883-ban kiadott 
Műipari mintalapok egyik rajzmelléklete után készült s motívumainak a vas



i t .  ábra. Villamos csillár.
Magassága 1400 mm. Készítette Jungfer Gyula, csász. és kir. udvari műlakatos.
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jelleméhez simuló alakításával tűnt ki. Igen szépek voltak Biró Antal buda
pesti lakatosmester rézből alakított magyar stilusu bútorvasalásai is. Kár, 
hogy sem a nagyközönségben, sem iparosainkban nincs még meg a magyar 
stilusu vasmunkák iránt való érzék. Hisz ilyen munkákat bútorpántok alakjá
ban már az 1885-iki kiállí
táson is láttunk Vágó 
Ignácz tárgyai között 

(jelenleg a m. kir. techno
lógiai iparmuzeum gyüjte- 
ménytárában vannak): 

azok is sikerült darabok 
voltak ; de követő, a mint 
látjuk, csak gyéren akadt.

A népies irányú motí
vumok felhasználását lát
tuk azon a remek bronzolt 
vascsilláron is, melyet 
Dávidé Bozsidar zágrábi 
vasműves, szláv stílusban 
készített és a horvát- 
szlavonországi pavillonban 
állított ki.

A vasműves mun
kákon a vasalakitásának 
minden módja képviselve 
volt.

A szabadba szánt 
tárgyak legnagyobb részén 
a nyers kovácsmunka ural
kodott s ebben oly szaba
tosan, oly kecsesen s oly 
művészien alakított tárgya
kat találtunk, melyekkel 
csak a berlini vasművesek 

legújabb készítményei 
vetekednek, azonban mig 
ezek a nagyjában való 
durvább alakítást kedvelik 
s arra törekszenek, hogy 
a tárgyon egy reszelő 12. ábra Tükör, pipere a s z t a l l a l .

VOnáS Se legyen , hanem Tervezte Bollé H., műépítész, készítette Devidé B., zágrábi vasműves.

minden kalapácsütés
nyoma meglássék, addig a mi iparosaink a finomabb kovácsmunkát kedvelik s még 
a részletekben is szabatos alakításra törekesznek. Jungfer Gyula és Marton Lajos 
kiállításában bemutatott kovácsolt részletek múzeumokba való darabok voltak.
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. VH. 17
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Mivel ez a munka a legköltségesebb, a mesterek egyrésze az olcsóbb 
tárgyak levéldíszét, hidegen, vastag vaslemezből úgy alakítja ki, hogy a véső
munka a kovácsmunka hatását kelti.

N

WN CfQ

A zárt helyre szánt tárgyak legynagyobb részén lemezből domborított 
díszítményeket láttunk, még pedig oly szabatos és tiszta munkában, minővel
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a vasművesmunkákban oly meglepően gazdag 1896-iki berlini kiállítás 
dicsekedhetett.

E helyt különösen kiemeljük Deák Ferencz és Liszt Ferencz relief-mell- 
képét Arkay Sándortól, a zólyomi 
vasgyár kiállításában bemutatott 
két oroszlán fejet Jungfer Gyulától, 
különféle domborított képeket 
ifj. Knauer Józseftől, Krisztus és 
Mária relief-mellképét Páder Nán
dortól és a kiráfy ő Felsége relief- 
mellképét Sátori Páltól. Különösen 
Knauer tárgyai keltettek méltó fel
tűnést, mert kevés iparkiállitáson 
mutattak még be vasból domborított 
genre- vagy egyéb képeket s mert 
senki sem várta, hogy ilyen irányú 
s minden tekintetben sikerült 
kezdeményezés vidéki iparostól 
induljon ki.

A felszíni megmunkálás dol
gában az 1885-iki kiállításhoz 
képest haladást nem láttunk. Mes
tereink ma is előszeretettel feke
títik be tárgyaikat s egyátalában 
a polychrom színezésre nem sokat 
adnak. A túlságos festésnekmagunk 
se vagyunk barátai, mert a vastag 
festékréteg eltakarja az ornamens 
finomabb részleteit, azonban a 
finomabb véséseket nélkülöző 
tárgyat, ha ezt a környezet is 
megkívánja, érdemes befesteni. A 
történelmi kiállításon bemutatott 
festett vasmunkák arra vallottak, 
hogy a diskréten kezelt színek a 
vasmunkák szépségét nagyon 

emelik. E tekintetben utalhatunk 
az 1896. évi berlini kiállításon látot
takra is.

A budapesti vasművesek 
nagyon kedvelik a csinozásnak azt 
a módját, mely a tárgyak felszíné
nek surló papirossal való meg- 
fényezéséből vagy csávázással való fehérre maratásából és lekefeléséből áll; 
szerintünk ez az irány igen helyes, mert a vas természetes színében pompázó 
tárgyak sokkal élénkebb hatást keltenek, mint a befeketítettek.

14.  á b r a .  G á z - k a n d e l á b e r  r o k o k o  s t í l u s b a n .

Magassága 1700 mm. Készítette Jungfer Gyula, cs. és kir. 
udvari műlakatos Budapesten.

17*
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Több iparos sárgaréz-díszitményekkel akarta a vas komor színét ellen
súlyozni, azonban ez csak Benkóczy Pálnak (6. ábrabeli csillár és albumlap), 
Hegedűs Endrének (tükörkeret és gyertyatartók) és Lepter Jánosnak (petróleum- 
lámpás gyertyatartókkal) sikerült kielégítő módon; a vidéki iparosoktól e 
nemben kiállított többi tárgy ízléstelen voltával tűnt ki.

Az apróbb dísztárgyakon sikerrel használták még a majolikát, mely vas- 
ornamensekkel díszítve igen jól hatott s különösen gyertyatartó és lámpástest 
alakjában vált be.

15 . á b r a .  L é p c s ő r á c s  r o k o k o  s t i l u s b a n .

Hosszúsága 1700 mm., magassága 800 mm. Készítette Jungfer Gyula, cs. és kir. udv. műlakatos Budapesten.

Vasműveseink néhány idegen fémből való tárgyat is állították ki. Árkay 
Sándortól sárgaréz-lámpást és kávéházi csillárt, Jnngfer Gyulától delta fémből 
való ámpolnát, Sátori Páltól rézből alakított díszítményeket és Marton Lajos 
és fiától pedig kilincseket és kulcspaizsokat láttunk. Ajánlható volna, hogy a 
jövőben az 5°/o-os alaminiumbronzzal is kísérletet tegyenek, mert ez az öttevény 
melegen és hidegen majdnem úgy alakítható, mint a kovácsvas. A berlini 
Scholtz és Holdefieiss czég az 1896. évi berlini kiállításon megmutatta, hogy 
ez az anyag igen alkalmas vert és kovácsolt műmunkák készítésére.
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Futtatással színezett vagy maratással díszített tárgyakat nem találtunk, 
ha csak ide nem soroljuk Schnabel Frigyes kasszagyárosnak azt a pénz
szekrényét, melynek ajtaját ő Felsége képe, két oldalát pedig tájkép díszítette.

Vasművességünknek czéltudatos és erőteljes fejlődését jórészt Jungfer 
Gyula cs. és kir. udvari műlakatosnak köszönhetjük, a ki a 70-es évek végén 
annak megalapítója volt, s mind e mai napig vezére maradt. Az ő iskolájának 
nyoma látszik a legtöbb budapesti és vidéki mester munkáján, a mi nem is 
csoda, hisz a legtöbb fiatal vasműves az ő műhelyében tanulta meg mester

ió. ábra. Vasdíszitményekkel ékesített faszekrény.
Készítette Árkay Sándor, csász és kir. udvari műlakatos Budapesten. 450 mm. hosszú és 230 mm. széles,

fedele 25 mm. vastag.

ségét vagy szerezte ismereteinek alapjait. Azonban vasművességűnk folytonos 
fejlődése következtében a Jungfer-féle iskolának hatása elébb-utóbb halaványulni 
fog, s ha idejében nem gondoskodunk valamely központi nevelő iskoláról, 
igen valószínű, hogy a czéltudatos haladás helyébe fonák össze-visszaság fog 
lépni. Ezt a kiállítás több rosszul megrajzolt vagy rosszul készített tárgyán 
már most észlelhettük. Az egyik tárgy elárulta ugyan a munkás kézi ügyes
ségét, de hiányzott a formaismeret, a formaérzék, a kompoziczió egységessége 
és logikusan összefüggő részletei; a hol meg ez volt meg, hiányzott az ügyes
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és biztos kéz, mely az iskolázott fejben megszületett eszmének tisztességes 
alakot tudott volna adni. Ezen segíteni kell! Adjunk vasműveseink kezébe 
jó rajzokat, melyből inspirácziót meríthetnek, mely őket a munka mivoltával 
ismerteti meg. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a Mintalapok fémvasipari 
részének kiadásával a segítség első módját már megadja, hátra volna még a 
második, mely régi és modern vasművesmunkák múzeumának felállításában 
lelné legjobb megoldását. Az, a mi eddig Budapesten és a vidéken e téren 
történt, édeskevés.

Efféle múzeumok kapcsán szélesebb alapokon kellene szervezni az esti
tanfolyamokat, a hol a segédeket 
csak stilszerü rajzok készítésére 
oktatnák. E tanfolyamokkal kapcso
latosan arratermett kiváló műveze
tőkkel praktikus mutatványokat is 
kellene tartani a kovácsolásból, 
domborításból és egyéb, a vas- 
művességre fontos technikai műve
letekből. Ezek a művezetők a nyári 
szünidőt töltsék a külföldi mű
helyekben, hogy ott mind a munká
ban, mind a rajzban a modernebb 
irányokat elsajátítva, a szorgalmi 
időszakban biztos útmutatásokat 
adhassanak.

Hogy e tekintetben egy vagy 
más irányban tenni kell valamit, 
azt a lakatosipar modern fejlődése 
a legjobban bizonyítja.

Ezelőtt liz évvel az épitő- 
lakatosságban is a kézimunka volt 
a domináló, ma már előtérben van 
a gépmunka, a kézimunkának meg
maradt a műipari czikkek készí
tése, noha e téren is érezhető már 
a gépek versenye, mert a hidegen 
sajtolt díszitményi részleteket már 
régóta használják s a mint Rotter 
Kelemen kiállítása mutatta, ilyeneket 

már nálunk is készítenek, a berlini Kratise melegen sajtolt díszítményei pedig 
még veszedelmesebb alakban juttatják a gépmunka termékeit forgalomba. Ha 
tehát azt nem akarjuk, hogy a kézimunkát a lakatosiparnak erről a teréről 
is leszorítsa a gépmunka, minden igyekezetünket arra kell fordítanunk, hogy 
a vasművességben rejlő iparművészeti irányt fejleszszük, mert a gép munkája 
sablonos volta miatt iparművészeti magaslatra soha nem emelkedhetik. Az. 
alakot megadja ugyan,-de a művészet melegét belelehelni képtelen.

17. ábra. Karos gyertyatartó.
Készítette Jungfer Gyula, cs. és kir. udvari műlakatos.



B) E p itö la k a to s sá g .

Vasalások, redőnyök és kisebb vasszerkezetek gyártása, tekintettel a kiállítás e részének statisz
tikájára és a szóban forgó iparág jövőben való fejlődésére.

A vasipari csoport másik főágát alkotta az épitőlakatosság, hová az 
ajtók, kapuk és ablakok vasalásait, a redőnyöket, ernyőket (napellenzők vagy 
marquiseok), vasablakokat és a kisebb vasszerkezeteket soroljuk.

Már a vasművesség kapcsán említettük, hogy az épitőlakatosság egyik 
főágát alkotó vasalások gyártása terén mindegyre hódit a gépmunka. Kül
földön már jó idő óta igy van, nálunk a fordulat az utolsó évtizedben követ
kezett be. A lakatosmester ma már nem bir versenyezni a gyárak keres
kedelmi áruczikkeivel. Az épületre szánt vasalásokat jobbára veszi a boltban 
vagy elkészítteti a gyárban s munkájának legnagyobb része azok felszege- 
zéséből áll.

Epitőlakatos-iparunk mai válsága ki is tűnt a kiállítók számának s a 
valóban szép munkának csekély voltából. Mig az 1885-iki országos kiállításon 
30 lakatosmester munkájában gyönyörködhettünk, most csak ügygyel-bajjal 
tudtunk 22-t összehozni, mert egyrésze nem is szerepelt a kiállítók között, 
hanem más kiállító tárgyainak függelékeképpen mutatta be készítményeit.

Mivel Magyarországban épitőlakatos-árúkat a vasművesek és takarék- 
tűzhely-készitők is gyártanak, a kiállítóknak ehhez a nagy tömeghez mért 
száma igen kevés volt, mert annak a 4000 lakatosnak, melyet az 1891-ik évi 
népszámlálás kimutat, tulajdonképpen csak mintegy 0*6 százaléka állított ki 
épitőlakatosmunkát. Hazánk Dráván túli részéből is csak kevesen mutattak 
be épitőlakatosmunkát; abból az 568 lakatosból, melyet az 1890-iki nép- 
számlálás kimutat, csak hat mutatott be vasalásokat, tehát az itt működő 
mestereknek is csak mintegy 0'6 százaléka vett részt a kiállításon.

A résztvevők csekély számára való tekintettel kiállításunk fémvasipari 
csoportjának e része volt a legszegényebb, ügy, hogy a látottakból az épitő- 
lakatosipar mai állását meg nem Ítélhetjük, azonban egy örvendetes jelenség 
konstatálására mégis elégséges volt s ez az, hogy alakultak már olyan 
épitőlakatosárú-gyárak, melyek a vasalások gyártása dolgában specziális beren
dezésükkel a külföldi gyártmányok további térfoglalását hivatvák megaka
dályozni. A budapesti Svadló Ferencz-fé\e lakatosárugyár speczialitásképpen 
űzi a vésett pántok, Hirsch és Frank pedig a kallantyuk gyártását, a vidéken 
Antony Lajos és fia  gölniczbányai, az első magyar lakatos- és lemezárugyár 
részvénytársaság egri, a nagyenyedi épületlakatosárugyár részvénytársaság 
nagyenyedi és a szegedi ipartestiilet fém- és érc zip ári szakosztálya raktár
szövetkezete szegedi, Veréb Lajos debreczeni s még néhány a kiállításon meg 
nem jelent czég vette fel a külföldről beözönlő u. n. stájer s egyéb vasa
lásokkal a küzdelmet. A kiállított gyártmányokat átalában szoliditás s elég 
szabatos munka jellemezte.-
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A munka szépségét és szabatosságát illetőleg első helyen említjük Biró 
Antal budapesti lakatosmesternek mintaszerű biztossági és Szladeky Ignácz 
pénzszekrény-zárait.

A kiállított többi zárról nincs sok mondanivalónk.

i 8 -  a b r a .  K á l y h a e l l e n z ő ,  m a g y a r  s t í l u s b a n .

Tervezte Schickedanz Albert épitész, készítette Páder Nándor budapesti műlakatos.

Külön kell még megemlékeznem azokról az épitőlakatos-munkákról, 
melyeket az újabb időben lakatosmestereink szabadalmaztottak s műhelyükben 
e szabadalom védelme alatt speczialitásként gyártanak. Az ablakzárak közül
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csak Kornhauser Károly, Lepter János, Páder Nándor, Pick Ede, Rotter 
Kelemen, Szultzberger József és Vágó Ignácz készítményeit láttuk és sajná
lattal nélkülöztük a többi lakatosmesternek elmés szerkezeteit, mert alig van 
Budapesten valamirevaló lakatosműhely, melyben szabadalmazott ablakzárat 
ne készítenének.

Szintén a szabadalmazott találmányok közé tartozott Gianone Sándor 
lakatja, Márkus Lajos szellőző ablak vasalása, Molnár Márton és Páder 
Nándor bevéső zárja, Pénzes Domokos toló retesze, Pick Ede szellőző ablak 
vasalása, Vanek József ajtóbiztositó zárja stb., azonban a kiállított tárgyak 
után ítélve azt következtetjük, hogy ezek közül gyárilag csak a Molnár-, 
Páder- és Pick-féle találmányokat értékesítik.

^pitőlakatos-iparunk ez ágának mai állapotát tekintve véleményünk az, 
hogy a vasalások gyártását a gépipar előbb-utóbb teljesen elhódítja a kézmű
ipartól. A gyárak alkalmasint két csoportba fognak oszolni, az egyik csoport 
gyártja majd az egyszerű vasalásokat s talán felkarolja a biztossági zárak 
készítését is, a másik csoport pedig egyes speczialitások, mondjuk szabadal
mazott zárak, ajtóbecsapók, szellőző ablakvasalások vagy más effélék gyártá
sára rendezkedik be. A külföldi épület lakatosárugyárak fejlődéséből és az 
ezredéves kiállításon látottakból joggal következtethetjük ezt. Igaznak fogadva 
el állításomat, most már az a kérdés merül fel, mily irányban kell támogatni 
iparunkat, hogy a vasalások gyártása dolgában is megállhassa a helyét. Véle
ményem szerint elégséges lesz az, ha a szóban forgó ipar specziális gépeit 
bemutatjuk és az érdeklődő lakatosokat ezek kezelésébe beoktatjuk.

A XVII. század vége felé a szobotiszti, lévárdi és németprónai habá- 
nusok szobazárai még Bécsben is keresettek voltak, ma pedig úgy áll a 
dolog, hogy a saját piaczaink visszahóditása is a legnagyobb küzdelmet kívánja, 
pedig népünkben a vasmunka iránt meg van a kellő érzék, csak meg kell 
iparosainknak mutatni azt, hogy mily módon vehetik fel a sikerrel biztató 
küzdelmet.

Az épitőlakatos-iparba tartozó redőnygyártás az 1885-iki országos kiállí
tás óta tetemesen fejlődött. Akkor csak két czég, ma pedig Arkay Sándor, Lepter 
János, a Magyar épület- és műlakatos-gyár részv. társ., Polivka és Paschka és 
a Suadló Ferencz-féle lakatosáru-gyár foglalkozik ilyenek gyártásával, sőt a 
Polivka és Paschka-féle műhelynek ez az iparág úgyszólván speczialitását 
alkotja. A redőnyökhöz használt 1 mm. vastag aczél hullámlemez hullámainak 
távolsága rendszerint 30 mm., mélysége pedig 15 mm. Felvonásukra ön
működő vagy kézzel hajtható felvonókat, zaj tálán itásukra pedig bőrszalagot 
használnak. Mig ezelőtt a redőnyzár helye az alsó szegélyvason volt, ma azt 
mintegy mellmagasságra a hullámok közé erősitik, hogy tulajdonosa köny- 
nyebben hozzáférhessen.

Az építő lakatosság többi tárgyairól nincs sok mondanivalónk. Az az 
üvegezett vaskioszk, melyet Buchwald Sándor és a teljesen vasból való 
kioszk, melyet Haroska F. és társa budapesti czég készített; az a két vászon
ernyő (napellenző), melyek Polivka és Paschka, illetőleg a budapesti magyar 
épület- és mülakatos-gyár részv. társaság műhelyéből kerültek ki, az a vas-
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ablak, mely Tóth Sándor orosházi lakatosmester ügyességét dicsérte és az a 
vasportál, melyet a Svadló Ferencz-íé\e gyár Mannstadt Köln a/Rh-i gyáros 
díszvasaiból szerkesztett, továbbá az a tolóajtó, melyet ugyancsak a Svadló- 
féle gyár függőleges rudakból s ezeket mozoghatóan összekötő parallelogram- 
alaku ízekből állított össze, csak azt jelezték, hogy ilyeneket igen jól és 
szépen nálunk is csinálnak, mert a felsorolt néhány darabból iparunk ez 
ágának állását meg nem Ítélhetjük. Tudtunkkal vasablakok és ernyők gyár
tásával több lakatos foglalkozik s különösen az utóbbiak az említettük két czég 
speczialitását alkotják, azonban a kioszkok, verandák, üvegházak, falak, tetők 
és mennyezetek, vaslépcsők s más efféle apróbb szerkezetek gyártására a 
kisipar kellő mértékben még nem rendezkedett be, mert ilyenekkel a magyar 
épület- és mülakatosgyár-részvénytársaságon és a Svadló Ferencz-féle lalta
tó s á r i i - gyár o í í  kívül speczialitásként más lakatosműhely nem foglalkozik, 
hanem átengedi a tért a nagyobb vasszerkezetek készítésével foglalkozó gyá
raknak, kik közül különösen a Schlick és az Oetl-féle gyárak karolták fel a 
kisebb vasszerkezetek gyártását, ezek pedig, úgy látszik, nem gondoltak arra, 
hogy kiállításunkon a felsoroltuk vasszerkezeteket is bemutassák. Szóval a 
kisebb vasszerkezetek hiánya nem arra vall, hogy ilyeneket nálunk nem 
gyártanak, hanem arra, hogy ezekkel a lakatosműhelyek speczialitásként még 
nem foglalkoznak, a szerkezeti műhelyekkel kapcsolatos gyárak pedig ilyenek 
kiállítására súlyt nem vetettek.

A lakatosműhelyeknek a szóban forgó irányban való fejlődése szorosan 
összefügg az építkezésekkel. Ha a vidéki és budapesti urilakokhoz a mainál 
több télikertet építenek, ha a magánházakban, a szállók udvarán, vagy a nyil
vános kertekben a fedett kávéházak, mulatók és étkező helyek száma évről- 
évre szaporodik és felkarolják a vasból való zárt erkélyeket, folyosókat és 
bolti kirakatokat, ez az ipar magától lendül fel. Persze ma még csak a kezdet 
elején vagyunk s a mi történt, úgyszólván Budapest építkezéseivel függ össze.

C) Vasbútorok.
A kiállítók statisztikája. Szorosabb értelemben vett vasbútorok, tűz- és betörés ellen biztos 

pénzszekrények, istállóberendezések és kirakati ablakfelszerelések.

Szorosabb értelemben vett vasbútort a Xll-ik csoport keretében Berger 
Adolf (Budapest), Bernhardt Rezső és társa (Brassó), Buchwald Sándor 
(Budapest), Delaval Geo E. (Kassa), Gelb Ignácz (Budapest), Hegedűs A. 
(Budapest), Herzka, Berger és Markus (Budapest), Hochmann Lajos (Buda
pest), Neubauer János (Budapest). Rothmán Imre (Szabadka) és Schöberl 
Róbert (Budapest) állítottak ki, a gépcsarnokban pedig Sclioenichen Raymond 
ismeretes rajzasztalait láttuk.

Ha a felsorolt 12 kiállítóhoz hozzávetjük a VIII. B) csoportban bemuta
tott tűz- és betörés ellen biztos pénzszekrények kiállítóinak számát, jelesen : 
a Hesky testvérek, Schnabel Frigyes és Szladeky Ignácz budapesti czégeket, 
összesen 15 kiállítóval találkozunk. Az 1885-iki országos kiállításon kilencz
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iparos állított ki vasbútort és három iparos tűz- és betörés ellen biztos vas
szekrényt. Tehát a kiállítók száma dolgában az emelkedés elég nagy.

Á szorosabban vett vasbútorok legnagyobb részét a legváltozatosabban 
alakított és szerkesztett székek, padok, asztalok, ágyak, rugalmas ágybetétek 
(u. n. sodrony-ágybetétek) bölcsők, gyermekkocsik, ruhafogasok stb. alkották, 
melyeknek anyagát legnagyobbrészt csővé hajlított abroncsvas, gázcső, lemez 
és tömör vas alkotta, melyeket szegecseléssel, csavarolással vagy forrasztással 
kötötték össze. A díszitményi részletek czinkből vagy vasból való öntvények 
voltak. A vasbútorgyárosok vasöntvényszükségleteinek kielégítésére különösen 
a budapesti Hirsch és Frank czég rendezkedett be s a Vili. B) csoportban ily 
öntvényekből igen szép gyűjteményt állított ki. A kiállított vasbútorok festése fa- 
(tölgy, dió, palizander) vagy nádutánzat volt, de láttunk egyszínnel bevont s csak 
diszkréten alkalmazott arany keretekkel és festményekkel díszített darabokat is.

Nagy kár, hogy iparosaink nem tudnak szakítani a vasbútorgyártásnak 
Bécsből átszármazott módjával. Az abroncsvasból hajlított cső olcsó anyag 
ugyan, de megvan az a nagy hibája, hogy a féreg a cső résén át könnyen 
beleveszi magát s aztán nehezen pusztítható ki, de még az is, hogy kedvez 
a selejtes munkának, mert a csőrésbe dugott lemezek s az összeszegecselt 
csőágak tartós összeillesztésszámba nem mehetnek. A szóban forgó csőanyag 
úgyszólván rákényszeríti az iparost a Thonet-féle gyártmányokhoz hasonló 
bútorok összeállítására. Szóval mind a munkát, mind az alakítást oly szűk 
határok közé szorítja, hogy fejlődésről szó alig lehet. Mennyivel praktikusabbak 
az angol vasbútorok, de különösen az ágyak, melyeket tömör réz- vagy vascsövek
ből készítenek s a díszitményi részleteket ráöntik a díszítés helyére, sőt még a 
csőágakat is öntéssel foglalják össze. Ezeken nincs rés, a melyeken át a féreg 
a csövek belsejébe juthat s már a készítés módjában megvan a szoliditás s a vas 
természetéhez illő alakítás. Ha az angol ágyakról kiadott árjegyzékeket látjuk, 
nem győzünk eleget csodálkozni azok helyes alakján és formagazdagságán.

Úgy látszik az ulolsó években nálunk is kezdenek az angol vasbútorok 
meghonosodni, mert Buchwald Sándor, Delaval Geo és Hochmann Lajos 
kiállításában már láttunk angol rendszerű ágyakat is. Azonban a rendszeres 
gyártástól még messze vagyunk, a mig egyik vagy másik iparos nem rendezi 
be vasbútorgyárát teljesen angol mintára, addig nincs alapos reményünk arra, hogy 
az angol vas- és fémágyak nálunk meghonosodhassanak, mert áruk közel 
kétszerese annak, mint a mennyit értök Angliában fizetnek. Ily árúczikket 
csak tömegtermeléssel tehetünk olcsóvá s ennek következtében közkeletűvé. 
Ez pedig fölöttébb kívánatos dolog, mert az angol ágyak egészségügyi, kényelmi 
és szépészeti szempontból a vasból, illetőleg fémből való bútorok között 
az első helyen állanak.

Gyártásuk és megismertetésük előmozdítása czéljából talán helyén való 
lenne a technológiai múzeumok számára a fontosabb típusokat és ezek gyár
tásához való eszközöket beszerezni.

Az utóbbi időben a vasbútorgyártás egyik ága egész speczialitássá fej
lődött ki, értem ez alatt a drótágybetétek gyártását, mely több kisebb műhelynek 
ád állandó foglalkozást.
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A tűz- és betörés ellen biztos pénzszekrények gyártása dolgában is a bécsi 
iparosok nyomdokán haladunk. Angol mintára készitett efféle szekrények 
kiállítva nem voltak, pedig igazán tűz és betörés ellen biztosoknak csak azokat 
a szekrényeket tarthatjuk, melyeknek falait vastag czementált kovács vaslapok 
vagy jól megkeményithető aczéllapok alkotják, melyeket hegesztéssel vagy 
a pénzszekrény belsejéből meghúzott csavarokkal kötnek össze. Külföldön 
már az ajtó tokját is e czélra hengerelt vasból készítik s nem a különféle 
négyzetes és lapos vasakból szegecseléssel alakítják, mert minél kevesebb 
a szegecselt helyek száma, annál biztosabb a szekrény a leejtéssel való 
betörés ellen. Mi még ettől a dologtól messze vagyunk, mi több, iparosaink 
konzervativizmusa ebben a dologban oly erős, hogy még a faszekrényt 
utánzó s e miatt a betörő eszközöknek számtalan helylyel kínálkozó alakot se 
hagyják el.

Nincs is talán sehol annyi kasszabetörés, mint nálunk. Igaz ugyan, hogy 
a hegesztéssel összeerősitett sima felszinű pénzszekrény sokkal drágább a mos
taninál, azonban azt hiszem, hogy mégis csak meg kellene ezek gyártását is 
kezdeni, mert a kivitel és behozatal közötti nagy különbség (1895-ben 
674.070 frt) egy részét alighanem ezeknek a betörés ellen biztosabb szekré
nyeknek nagymértékű behozatala okozza. Pénzszekrénygyártásunkban némi 
javulást csak Szladeky Ignácznál tapasztaltunk, a ki ikerlemezből (össze- 
hegesztett aczél- és vaslemez) készitett szekrényt is mutatott be, mig Schnabel 
Frigyes és a Hesky testvérek inkább a külcziczomára adtak sokat.

Ha az a három pénzszekrénygyáros a ki jelenleg Budapesten működik, 
a gyártást a jelzett irányban fejleszteni elmulasztja, előbb-utóbb bekövetkezik 
az az idő, hogy külföldi czég jön be s állít fel telepet. Mivel a pénzszekré
nyek gyártásával kapcsolatos a biztossági zárak gyártása is, igen valószínű, 
hogy az a ki ilyen gyárat felállít, ezt is felkarolja s teljesen gyári alapokra 
fekteti.

A vas- és fémbútorok függelékeképpen kell megemlékeznünk az istálló
berendezésekről és a kirakati ablakok felszereléseinek gyártásáról.

Mióta hazánkban a versenylovak tenyésztése oly nagy mértéket öltött, 
a luxus-istállók is nagyban elterjedtek, mert a lovat különös gondozásban kell 
részesítenünk, ha czéljainknak a lehetőségig ki akarjuk használni. A luxus
istállók berendezésének tárgyait a Schlick-féle vasöntő- és gépgyár-részvény
társaság gyártja s kitérjeszkedik nemcsak a lóállások és hodályok (box-futó 
istálló) felszereléseinek, jelesen a lóállás és hodály válaszfalaknak és rácsoza
toknak, különféle vasjászoloknak, szénakosaraknak, kantárvezetékeknek, csa
tornáknak, szellőző ablakoknak stb. készítésére, hanem a szerszám és nyereg
kamarák, a tisztogató és mosóhelyiségek sokféle szükségleteinek gyártására 
is. Tudva ezt és méltányolva a luxus-istállóknak fontosságát, méltán csodál
kozhatunk rajta, hogy a nevezett részvénytársaság nem tartotta idevágó 
gyártmányainak bemutatását érdemesnek, feltűnhetett ez annál is inkább, mert 
az 1885-iki országos kiállításon az istállófelszerelések dolgában valóban minta
szerű készítményeket mutatott be.

Kirakati ablakokba való felszereléseket csupán Szirch Antal kiállításában
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láttunk. ízléses és szép munkája mindenkinek feltűnt s a magyar ipar barát- 
jait méltán megörvendeztette, mert végre valahára e téren is van specziális- 
tánk, a ki komolyan hozzálát a boltok e fontos kellékének gyártásához, mert 
eddig csak szórványos kísérletekről volt tudomásunk. A szóban forgó ipar
ágak Horvát- és Szlavonországok kiállításában igen szerényen voltak képvi
selve, úgy látszik, hogy hazánk Dráván túli részében a vasbutorgyártásnak 
hivatott mestere még nem akadt.

D) Kovács-ipar.
(Gép és járóművek kovácsolt alkotórészei, kocsiemelők, darulánczok, vasmacskák, finom lánczok 

csatok, szegek, csavarok, szegecsek, patkók, lószerszámok, kolompok, juhászkampók.)

A kovácsipar igen sokféle tárgy készítésével foglalkozik, úgy hogy ennek 
mai fejlődöttségéről hű képet nagyon nehezen adhatunk. Talán leghelyesebben 
úgy járunk el, ha a motorikus erővel dolgozó iparágakat a többitől elkülönítve 
tárgyaljuk.

Ha eltekintünk az E) pont alatt tárgyalandó szerárúk és szerszámok és 
a b) pont alatt tárgyalandó serpenyők gyártásától, a motorikus erővel dolgozó 
kovácsiparok közé sorolhatjuk a gép- és kocsialkotó részek, kocsiemelők, 
vastaligák, vasmacskák és a durva lánczok gyártását, a motorikus erővel nem 
dolgozó iparok közé pedig a patkók, lószerszámok, csatok, sarkantyúk és a 
finomabb lánczok gyártását.

1. Noha gépalkotó részek kovácsolásával a legtöbb gépgyár foglalkozik, 
egyse állított ki oly mintaszerű gyűjteményt, mint a m. kir. diósgyőri vas- és 
aczélgyár, azonban mivel gépalkotórészek kovácsolásával Üzletszerűen egyik 
gyárunk se foglalkozik, hanem készítményeinek legnagyobb részét maga hasz
nálja fel, a kovácsipar ez ágának bővebb méltatásába nem bocsájtkozunk.

Ugyanezt mondhatjuk a vasúti járómüvek kovácsolt alkotó részeinek 
gyártásáról is. A közúti járóművek alkotó részeinek legfontosabbikát a tengelyt, 
ma már specziálisan berendezett gyárak készítik, ilyen 15 év óta Magyar- 
országban is van, a rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény-társaság salgó
tarjáni telepén.

Noha ennek a kocsitengelygyártó műhelynek berendezése a legmoder
nebbek közé tartozik s gyártmányai egyenrangúak a külföldiekkel, az ország 
szükségleteit még sem fedezi; mert az 1895-iki statisztikai adatok szerint a 
behozatal (531.075 frt), a kivitelt (74.256 frt) 456.819 frttal multa felül. 
Azonban ennek a fonák körülménynek nem az említettük gyár az oka, mert 
ennek berendezése olyan, hogy hazánk szükségletét teljesen fedezhetné, 
hanem a magyar kereskedőknek, illetőleg a vevőközönségnek a magyar gyárt
mányokról alkotott balitélete s az a megrögzött hit, hogy jó tengelyeket csak 
az osztrák gyárak tudnak készíteni; el is árasztják ezek piaczainkat, hisz a vevő
közönségünk a stájer gyártmányért még többet is hajlandó fizetni, mint a hasonló 
minőségit, tetemesen olcsóbb magyar készítményért. így 1895-ben Ausztriából 
21.136 q. tengelyt hoztak be 528.000 frt értékben. A magyar fogyasztóknak
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ez a sajnálatos előítélete annál feltűnőbb, mert a magyar tengelyeket a kül
földön az osztrák tengelyekkel teljesen egyenrangúaknak tartják.

Véleményünk szerint a magyar tengelyekkel a magyar piaczot tel
jesen csak úgy hódithatnók meg, ha a salgótarjáni gyár a finomabb, u. n. 
olajbanfutó tengelyek gyártását is felkarolná. Most csak teherkocsi-tengelyeket 
gyárt s igy az emlitett finomabb tengelyek beszerzése dolgában a magyar 
vevőket arra készteti, hogy a gyár legnagyobb konkurrenséhez, az osztrák 
iparoshoz forduljon, már pedig, ha az a kereskedő vagy iparos a finomabb 
árút valamely külföldi gyárból kénytelen hozatni, biz az a durvább árúczikk 
dolgában is odafordul.

Azt hiszszük, hogy a rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
mind magának, mind a hazának igen jó szolgálatokat tesz, ha a finomabb 
kocsitengelyek gyártására is berendezi egyik-másik gyártelepét.

Még rosszabbul állunk a kocsi- és hintórugók gyártása dolgában. Igaz 
ugyan, hogy a Magyar-belga fémipargy ár-részvény társaság a járóművekhez 
való rugók gyártását felkarolta, azonban eddig csak vasutikocsi-rugókat készitett 
és a IX-ik csoportban csak ilyeneket állított k i ; olyan gyárunk, mely közúti 
járóművekhez való rugókat készítene, még nincs, pedig érdemes volna ezzel 
is foglalkozni, mert kocsi- és hintó-gyártásunk nagy fejlődöttsége következ
tében évenkint igen nagy a rugószükséglet, hogy mennyi, számszerű adatokkal 
nem mutathatjuk ki, mert a statisztika minden kocsirugót egy kalap alá fog. 
Azonban aligha csalódunk, hogyha a 212.982 forintra rugó 1895-iki behozatalt, 
melylyel szemben 4268 forint állott, — */2 részben a közúti járóművek ter
hére írjuk. Leginkább Stájerország és Francziaország az, mely hazánk rugó
szükségletét fedezi.

Újabb időben a pénzintézetek nagy előszeretettel alapítanak iparvállalatokat, 
melyek közül sok csak azért jutott zsákutczába, mert olyan dolgok gyártását 
karolta föl, a melyekre már több ipartelepünk van. Érdemes volna, ha a pénz
intézetek a kocsi- és hintórugók gyártására is fordítanák figyelmüket.

Aczélgyáraink, melyek a vasutikocsi-rugókhoz alkalmas nyersanyagot 
szolgáltatnak, az efféle rugók nyersanyagát is jól elkészíthetik. Jövedelme
zősége ily gyáraknak kocsiiparunk mai fejlettsége mellett biztos.

Az ezredéves országos kiállításon — látszólag — igen szegényesen volt 
képviselve a kovácsiparnak az az ága is, mely a szekér, kocsi és hintó egyéb 
vasalásainak, jelesen az alváznak, kocsihágcsónak, hintó fedél-feszitő rudaknak, 
szóval a rugókon és tengelyeken kívül a többi vasalkotó részeknek 
készítésével foglalkozik. A szegedi ifj. Hodács Jánoson kívül, a ki remekül 
kovácsolt hintó alvázat mutatott be, más kiállító idevágó gyártmányaival nem 
találkozunk; azonban a hiány csak látszólagos volt, mert a kiállított közúti 
járműveknek felsoroltuk vasalkotó részeit az ország kovácsai és jól felszerelt 
kocsigyárai készitik.

Kocsiemelők gyártásával különösen a nagyobb szerkovácsok (Pozdech 
József utódai Thury János és fia) foglalkoznak, azonban Lenhardt és Guhrauer 
kiállításában is (IX-ik csoport) igen szép gyártmányokat találtunk.

Géplánczokat hazánkban két czég gyárt. A VIII. B. csoportba sorozott
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magyar-belga fémipargyár a IX-ik csoportban és Havas Sándor budapesti gép
gyáros a hajózás csarnokában állította ki sikerült gyártmányait; ugyancsak 
Havastól remekül kovácsolt vasmacskákat is láttunk, mely czikkben még nem 
oly nagy a kereslet, hogy azt egy gyár ki ne elégíthetné, mert a nagy hajó
gyárainkat a vasmacskák gyártására úgy rendezték be, hogy szükségleteiket 
saját maguk gyártmányaival is fedezhetik.

2. A kisebb kovácsolt árúczikkek gyártása dolgában különösen Gölnicz- 
bánya szomszédságában, a grellenseifeni völgyben igen szép ipar honosodott 
meg, mely speczialitásként űzi a lánczgyártást, csatkészitést és a szegkovács- 
ságot. Az ezredéves országos kiállításon négy gölniczbányai czég, jelesen: 
Schütz János és társa, Streck János és fia, Walko Gábor és fiai és Walko 
Mihály és fiai igen szépen kidolgozott és változatos készítményekkel kép
viselték ezt az érdekes iparüző vidéket.

Noha a gépek versenye őket is nyomja, készítményeikkel még mindig meg
tartják piaczaikat, a mit csakis gyártmányaik kitűnő voltának tudhatunk be. Hogy 
azonban meddig tart ez igy, igen kétséges dolog s felettébb kívánatos volna, 
hogy a gölniczbányai mesterek, társulatot alkotva, műhelyeiket lassankint fel
szerelnék a szükséges munkagépekkel. Közös erővel hamarább legyőzhetik a 
napról-napra érezhetőbbé váló versenyt, mint külön-külön, mert most egymással 
is kell küzdeniük. Intő példa erre a felső-metzenzéfi és stooszi szegkovácsok 
teljesen tönkrement, de hajdan nagyon virágzó szegkovácsipara. Ma már a 
gölniczbányai szegkovácsságban is, úgyszólván csak a hajógyártás tartja a 
lelket, mert erre a czélra a kovácsolt szeg rozsdaállóbb volta és nagyobb szilárd
sága miatt sokkal jobb.

A kovácsolt szegek gyártásának súlypontja ma a vasúti kellékeket 
készítő gyárakra hárult át. Ide tartoznak a diósgyőri, a resicai és a salgó
tarjáni vas- és aczélgyárak, melyek szegecseket is gyártanak.

A kovács iparhoz sorolhatjuk a vascsavarok és csavartokok készítését is, 
mert az alakot kovácsolással adják meg. Vascsavarok gyártásával a már 
említett három gyáron kívül még kettő foglalkozik, nevezetesen az első magyar 
csavargyár-részvénytársaság és a Kimer és Társa czég budapesti telepe. 
Mind a kettőnek sikerült gyártmányait a gépcsarnokban láttuk.

Noha a drótszegek és a csavarok gyártásáról a drótáruk kapcsán emlé
kezünk meg, helyénvalónak tartjuk már itt megemlíteni, hogy mind a szegek, 
mind a csavarok gyártása dolgában korántsem fejlődött iparunk annyira, 
hogy az ország szükségletét kielégíthetné. Az 1895-iki statisztikai adatok 
szerint behoztak 2,001.617 frt árú és kivittek 398.298 frt árú szeget és szege
cset, a különbség tehát a mi kárunkra 1,603.319 frt.

A csavarok dolgában a behozatal 724.800 forintra és a kivitel 20.896 
forintra rúgott, a mi 703.904 frt behozatali többletnek felel meg, tehát e 
két rokon árúczikk útján mintegy 2,300.000 frt megy ki évenkint az országból; 
ezt tudva, valóban érthetetlen, hogy vasgyáraink gyártásukat jobban fel nem 
karolják.

Kis kovácsiparunk legelterjedtebb ágát a patkók és lószerszámok készí
tése alkotja.
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A kiállított patkók közül a fémvasipari csoport keretében láttuk :
Balozsa József nagy-atádi, Berecz József dettai, Dodek Károly új

bányái, László Lőrincz Csíkszeredái, Olajos Vincze zentai, Özvegy Mihály 
zentai, Presing János budapesti, Szabó Bálint kővágó-őrsi, Szekeres Sándor 
mohácsi, Sztaricsek Ferencz érsekujvári és Szűcs Antal mezőtúri kovács készít
ményét. A VI. csoport 14-ik alcsoportjának (állategészségügy) keretében 
szerepelt a budapesti m. kir. állatorvosi akadémia patkoló osztályának nagy
szabású gyűjteménye, melynek egy részét a nevezett intézetben készítették 
és a cs. és kir. közös hadseregnél, és a m. kir. honvédségnél jelenleg divatos 
patkoló módokat előtüntető tábla, valamint Morlik Henrik gyöngyösi gyógy
kovács tárgyai és Leidl Emil kassai állatorvos szakszerűen összeállított patkó- 
kiállitása.

A Horvát-Szlavonországok pavillonjában is láttunk igen értékes patkó- 
gyűjteményt, melyet Czerny József cs. és kir. főállatorvos állított össze. Nem 
lehet czélunk itt a különféle patkók és patkoló módok jó és rossz oldalait 
tárgyalni, mert ez szorosan az állategészségügy keretébe tartozik, de mivel 
a legszebben készített patkó is rossz, ha czéljának egy vagy más irányban 
nem felel meg, illetékes szakférfiak kinyilatkoztatása után, mi sem hallgat
hatjuk el azt a keserű igazságot, hogy az állatorvosi akadémia készítményeitől 
s néhány törekvőbb kovács munkájától eltekintve, bizony sok selejtes dolog 
volt kiállítva s nem egy szépen benikolozott s fényesre csiszolt patkó nagy 
hibái miatt legfeljebb csak levélnyomtatónak való volt. Ebből azonban koránt
sem akarunk Magyarország patkókovács-iparának elmaradottságára követ
keztetni, mert jól tudjuk, hogy jó patkók készítése dolgában egy kulturáltam 
mögött sem vagyunk s az állapotok az állatorvosi akadémia buzgólkodása 
következtében mindegyre javulnak.

Mivel éppen a patkóról szólunk, megemlítem, hogy a Svadló Ferencz-féle 
lakatosárúgyár legújabban a csizmapatkók gyártását is felkarolta és specziális 
gépeivel igen szép és versenyképes árút produkál.

Lószerszámokat, jelesen kengyelvasakat, zabolákat és sarkantyúkat a 
VIII. B. csoportban Ondracsek József Ferencz budapesti sarkantyús állított ki 
igen nagy választékban és mintaszerű alakításban, Sichermann Lipót szer
kovács pedig szabadalmazott kengyelvasait mutatta be.

A kovácsipar kapcsán emlékezem meg a kolompgyártásról is, mely 
különösen Jolsva városának speczialitása közé tartozik. Innen valók voltak 
Kenyeres János és Reiner János, mig a harmadik kiállítónak, Szlavkovszky 
Jánosnak a műhelye Radványban van. Mind a három mester gyártmányait 
változatos nagyság, jó munka, és ízléses alakítás jellemezte. A kolompok egy 
része nyers, más része bronzolt vagy nikolozott volt. A külcsín dolgában 
mindenesetre Szlavkovszky Jánost illette meg az elsőség.

Érdekes és inkább a műiparba vágó készítmények voltak azok a fabotra 
való magyaros juhászkanipók is, melyeket a VIW/B. csoportban Kocsis Béla 
balmazújvárosi lakatosmester állított ki.

Mivel az 1891-iki népszámlálás 27.711 önálló kovácsról számol be, látni
való, hogy az ezredéves országos kiállításon a kovácsipar távolról se volt
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oly arányban képviselve, mint azt reményleni lehetett, azonban a részvétel 
mathematikai kifejezőjét, a perczentszámot bajos megmondani, mert nem 
tudjuk, hogy a statisztikusok mit számítottak a szorosan vett kovácsiparhoz.

E) Szeráruk és szerszámok.
A szeráruk, jelesen az ásók, kapák, lapátok, gereblyék, villák, kaszák stb. gyártása és ezek 
fejlődésének feltételei. A durvább fa-, kő- és vasipari szerszámok, kalapácsok, satuk, üllők, 
egyengető lapok és kovácstűzhelyek. Finomabb fa- és fémipari szerszámok, különös tekintettel 

a reszelőgyártás mai állapotára. Surlókorongok.

A szer árugyártásról, mely kovácsiparunk legerőteljesebb ágainak egyikét 
alkotja, az ezredéves kiállítás szintén igen hű képet tárt fel. A VIII. B. csoport
ban láttuk ifj. Gedeon György és társai meczenzéfi iparosok, Blander György

IQ— 24 . á b r a .  A  m a g y a r o r s z á g i  h á m o r o k  n é h á n y  á s ó  é s  k a p a  t í p u s a ,

és társai merényi iparosok és Prihradny Ödön dolhai gyárának ásóit és 
kapáit. A VIII. A. csoportban voltak kiállítva a brassói bánya- és kőkó- 
részvény egyesület ruszkiczai, a m. kir. kincstár kabolapojánai, Lantzky Sándor 
szentkeresztbányai és a nadrági vasipartársulat nadrági gyártmányai, mig a 
cs. és kir. államvasut-társaság külön pavillonjában láttuk a csiklovai hámor 
termékeit, a gépcsarnokban pedig Grau Ferencz oraviczabányai és fehér
templomi, valamint Schramm N. J- topleczi gyártmányait. Szóval a legtöbb 
magyarországi hámor képviselve volt s úgyszólván minden ásó-, lapát- és 
kapaalakot bemutattak, pedig ezek száma, az egyes vidékek használatos 
formája miatt, 200 és 300 között ingadozik, néhány típust a 19—33. ábrák 
mutatnak. Azonban a földmívelőknek a megszokott kapa-, ásó- és lapát-
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 18
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formákhoz való szilárd ragaszkodása azzal a jóval jár, hogy hámoriparunknak 
ez az ága még tűrhető állapotban van ; igaz ugyan, hogy nem fejlődik s ma 
is csak ott van, a hol az 1885-iki kiállítás idejében volt, de dekadencziáról 
se beszélhetünk. Ásó-, kapa- és lapátgyártásunknak is legnagyobb ellensége 
lett a modern gyáripar, mely aczéllemezből sajtolt olcsó áruival veszedelmes 
versenytársnak bizonyult s noha hámoraink ma már úgyszólván kivétel nélkül 
aczélból kovácsolt árukat hoznak forgalomba, mégis fejlődésük az erős ver
senyzés következtében megakadt. Újabban Magyarország területén is kezdik 
a sajtolt ásók és kapák gyártását. A kiállításon a Csaky László-íéle prakfalvi 
vasgyár mutatta be sikerült készítményeit.

Egyelőre azokat a hámorokat, melyek a nagyobb vasgyárak függelékét 
alkotják, .a verseny nyomásától nem féltjük, eminens veszély csak a kisebb 
hámorokat fenyegeti. Véleményünk szerint Alsó-Meczenzéf évszázados hámor-

25— 33 . á b r a .  A  m a g y a r o r s z á g i  h á m o r o k  n é h á n y  l a p á t  é s  á s ó  t í p u s a .

iparának a sajtolt lemezszeráru nagyon árthat, sőt részben meg is semmisít
heti azt, ha a hámorosok a kellő időben át nem térnek a durvább szerszámok 
(satuk, kalapácsok, tüzifogók, sánczeszközök stb.), esetleg vasúti kellékek 
gyártására. Abból a körülményből, hogy Alsó-Meczenzéf sok hámorosa közül 
csak egy czég jelent meg a kiállításon, talán azt is kiolvashatjuk, hogy ott 
a krízis már beállott s nagy szükség van a segítségre. Mindenesetre érdemes 
e kérdést tanulmányozni, mert egy hatalmas, Mag3'arország kevés helyén 
található iparosság megmentéséről van szó.

Megemlítjük még, hogy sok hámor az ásón, kapán és lapáton kívül 
ekevasak készítésével is foglalkozik.

Az 1885-iki kiállítás óta a lapalaku szeráruk gyártása dolgában csak azt 
a visszaesést látjuk, hogy a kudsiri ni. kir. vas- és aczélgyár a kaszagyártással
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felhagyott, tehát ma megint ott vagyunk, hogy a mezőgazdaságnak ezt a 
fontos eszközét Magyarországon senki sem készíti. Vájjon miben rejlik a baj ?! 
A kaszák minősége és ára dolgában aligha, mert a kudsiri aczél jó s az 
államnak módjában volt a gyártást minden tekintetben tökéletesíteni s a 
gyártmányokat versenyképes árban a piaczra vetni. Talán földmívelőinknek 
nem kellett az új czégjellel kínált áru, mert megszokták a stájer kaszákat ? 
Ez is lehetséges, noha nem teljesen elfogadható ok, mert elébb-utóbb minden 
csökönyös konzervatizmust akarattal és várnitudással megtörhetünk. Szóval 
nem tudjuk magunknak ezt a szomorú jelenséget kellőképpen megmagyarázni, 
legfeljebb csak sejtjük, hogy a derék, életrevaló vállalkozást a gyártmányok 
forgalomba hozatalának módja, talán valamelyes kereskedelmi nehézségek 
juttatták zátonyra. Valóban kívánatos, hogy újra felvegyék az elejtett fonalat, 
mert 1895-ben 247.380 frt áru kaszát és sarlót hoztak be és 10.810 frt árut 
vittek ki ; a különbség tehát igen jelentékeny.

Feltűnt az is, hogy a villák, gereblyék s egyéb mezőgazdasági eszközök 
gyártása dolgában hámoraink édeskeveset produkálnak, pedig hogy mennyi 
fogy el ezekből évenkint, mutatja az 1895-iki statisztikai adat, mely szerint 
103.390 frt áru széna- és trágyavillát meg gereblyét hoztak be és 4712 frt 
árut vittek ki. A behozatal és kivitel közti tetemes különbségére (71.910—2.250 
=  69.760 frt) való tekintettel a hámoripar a gépkések gyártását is haszonnal 
űzhetné.

Áttérve a szerszámgyári ásva, első sorban azokról a durvább ács-, 
kőfaragó-, sánczásó- és vasipari szerszámokról emlékezünk meg, melyek 
gyártás tekintetében némileg a szeráruiparhoz tartoznak.

Az ács- és sánczásó-szerszámok (balták, fejszék, csákányok stb.) gyár
tását, úgy látszik, leghathatósabban karolta fel a m kir. kincstár kabola- 
pojánai és kudsiri telepén, mert a Vili. A. csoportban kiállított tárgyak kiváló 
munkája a legszigorúbb kritikust is kielégíthette.

E két gyáron kívül a VIII. B. csoportban Regula Jakab miskolczi kovács
mester fa- és kőfaragó, Sichermann Lipót budapesti szerkovács pedig csakis 
kőfaragó-szerszámokat állított ki s néhány darabot láttunk a gölniczbányai 
hámorosok tárgyai között. Több kiállító nem volt, ezért méltán sajnálhatjuk, 
hogy a szentendrei Zimmer ./., ki az 1885-iki kiállításon az ácsszerszámok, 
fejszék, szekerczék és bárdok igen szép választékát mutatta be, az ezredéves 
országos kiállításon nem jelent meg.

A mint látjuk, az ácsipari, kőfaragó és sánczásó szerszámok gyártása 
dolgában a kezdettel meg lehetünk elégedve s biztos reményünk lehet, hogy 
a behozatali többletet, mely 1895-ben a 7684 forintra rugó kivitelt 146.844 
forinttal fölözte, elébb-utóbb eltűnik statisztikai kimutatásainkból.

A kiállított durvább fémipari szerszámok minőségét illetőleg szintén meg 
lehetünk elégedve.

Legnagyobb fejlődést mutat a kovácsszerszámok közül a kalapácsok és 
satuk gyártása.

A VIII. B. csoportban láttuk a göllnitzbányai hámorosok, jelesen Schütz 
János és társa, Streck János és fia, Walko Gábor és fiai, meg Walko Mihály

18*
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és fia és Pozdech József utóda Thury János és fia minden tekintetben sikerült 
nagyszabású csinos kiállítását. A gépészeti csarnokban Miklóssy József pelsőczi 
gyáros, a bányászati és kohászati csarnokban pedig a kabola-pajánai és a 
kudzsiri gyár mutatta be készítményeit. Különösen feltűntek a Pozdech-féle 
ezég kisebb és nagyobb (644 kg-ig nehéz) satui.

Örvendetes tényként jegyezhetjük föl, hogy a régi rendszerű kovácsolt 
satuk mellett már a párhuzamos satukat is gyártják. Ilyeneket mutatott be a 
budapesti Rausch Pál fia és a brassói Schiel testvérek ezég a gépcsarnokban.

Az üllő-gyártással különösen aczélöntő műhelyeink, jelesen a szab. cs. 
és kir. államvasut-tár saság resiczai telepe, a m. kir. kincstár diósgyőri vas
es aczélgyára és részben a Ganz és Társa ezég budapesti vaggongyára foglal
koznak : ezekhez sorakozik a Csáky László-féle pvakfalvi vasgyár, hol az üllőket 
Aradi J. gyárigazgató találmánya szerint szürke nyersvasból és aczélból öntik 
olyformán, hogy az üllő talpa öntöttvas, munkalapja pedig aczél. Kovácsolt 
üllőket Sulkó Sándor állított ki.

Az üllőkkel rokon egyengető lapokat Lenhardt és Guhrauer, valamint a 
Rausch Pál fia ezégnek kiállításában (gépcsarnok) láttunk.

A kovács és tábori tűzhelyek és a kovácsfuvók gyártásával speczialitás- 
ként foglalkoznak Jurisics Márton, Pozdech József utóda Thury János és fia 
és Sulkó Sándor budapesti szerkovácsok.

Összevetve a szeráruk gyártásával foglalkozó kiállítók számát az 1891-iki 
népszámláláskor kimutatott vállalatok számával, vagyis 56-tal, azt látjuk, hogy 
ezeknek nem egészen xj3-a (22/s6 =  1/2'5-ed) jelent meg a kiállításon, s mivel 
az, a ki megjelent, a szerárugyárosok legjava közé tartozik, elmondhatjuk, 
hogy a szeráruk és az ezekkel rokon durvább szerszámok dolgában iparunk elég 
jól volt képviselve, azonban még sok a tennivaló, mert az ország szükségletét 
a felsorolt hámorok, szerszám- és szeráru-gyárak korántsem elégítik ki. Sokkal 
rosszabbul állunk a finomabb szerszámokkal, mert a kivitel a behozatalt 1895-ben 
(1,122.800 — 70.180 = )  1,052.620 forinttal haladta túl s eltekintve a reszelő
gyártástól, az ezredéves országos kiállításon sem láttunk a javulás biztos 
zálogának tekinthető jelenségeket. Reszelőket összesen tiz iparos mutatott be, 
kik közül gyárosszámba mennek a budapesti Gaál István és társa (VIII. B. 
csoport), a nagyszombati K rapf János, a dobsinai Palczrnann Soma (IX. 
csoport), a budapesti Roessemann és Kühnemann (IX. csoport) és a fehér
templomi Ullmann Antal (VIII/B. csoport), kik a reszelőket nemcsak felvágják, 
hanem kovácsolják is, mig a soproni Griess János, a nagybecskereki Pyrovszky 
Gyula, a debreczeni Simatcsek Ferencz, a szegedi Szallcr Alajos (mind a 
VIII/B. csoportban) és a beszterczebányai Trnka Pál tulajdonképpen csak 
reszelővágók. Meg kell azonban említenünk azt, hogy sok gép- és vasgyár 
saját szükségleteinek fedezésére szintén tart reszelővágó és edző műhelyeket, 
de készítményeiket a kiállításon nem mutatták be. Noha reszelőgyártásunk 
tűi van már gyermekévein, azt oly mértékben még sem kultiválják, hogy a 
hazai gyárak a hazai szükségletet örvendetesnek jelezhető mértékben kielégít
hetnék. Ennek két fontos okát tudjuk. Az első a fogyasztóban van, kik meg
szokták azt, hogy reszelőszükségletüket a szomszéd Ausztriából vagy külföldről



fedezzék, a másik ok pedig abban, hogy reszelőgyáraink alkalmas belföldi 
aczél híján kénytelenek a drága külföldi aczélból dolgozni. Ezen a bajon azzal 
lehetne segíteni, hogy a magyar kormány megvetné a jó és olcsó szerszám- 
aczélgyártás alapjait vagy a kincstári vasgyárak valamelyikében vagy egyik
másik belföldi magán vas- és aczélgyár megfelelő pártolásával. Tudtunkkal a 
m. kir. kincstár Kudsiron már megpróbálta a reszelőaczél gyártását s a m. kir. 
technológiai múzeumban ebből az aczélból vágott reszelőkkel beható kísér
leteket is végeztek, melyeknek eredményeivel teljesen meg lehetünk elégedve, 
azonban, úgy látszik, vagy a gyártással hagytak fel, vagy pedig a kincstár 
a gyártott tégelyaczélt nem adja el, hanem belőle kudsiri és kabolapojánai 
szerszámgyáraiban szerszámokat gyártat. A baj orvoslásának második módja 
az, hogy a fogyasztók — s ez különösen a nagy gépgyárakra vonatkozik — 
ne követeljenek a kezdő iparostól mindjárt olyan munkát, mint a minőt a 
régi osztrák és német gyáraktól kapnak, hanem kellő elnézéssel és folytonos 
oktatással neveljék azt az iparost, mig oda fejlődik, a hol külföldi verseny
társai vannak s bizonyára rövid idő múlva a hazai gyárakból is olcsón és jól 
fedezheti szükségleteit,

A többi szerszámok gyártása dolgában úgyszólván csak a kezdet elején 
vagyunk, noha a gépcsarnokban a budapesti fegyver- és gépgyár-részvény
társaság remekül készített spirálfúrókat, csavarorsó és csavartok metsző ké
szüléket, az V100 mm-nyi pontosságú kalibergyürüket és orsókat, szabatos 
tapintókörzőket, kidörzsölőket és különböző nagyságú marókat mutatott be. 
Ez a nagyszabású gyűjtemény azt a meggyőződést kelti a szakértőben, hogy 
ha az említettük gyár teljes erővel a finom szerszámok gyártására veti magát 
s azt a nemes czélt tűzi ki, hogy a külföldi gyártmányokkal lenyűgözött 
magyar piaczot visszahódítja, ez neki nagypontosságu szerszámgépeivel s egyéb 
felszerelésével bizonyára sikerül is.

A fel nem említett többi szerszámkiállitók a szerszámok gyártását még 
korántsem karolták fel annyira, hogy az ő működésük a helyzetet említésre 
méltóan javíthatná.

Láttunk igen szépen készített csővágókat Berger Emil budapesti mér
nöktől, bélyegzőket és ólomzárfogókat Gallauner Károly budapesti szer
kovácstól, vésett aczélbélyegzőket Huniaczek F.-től, csőkaparókat Kocsákh 
János szabadkai gépésztől, Nagy Gábor berettyóújfalui gépésztől és Mucha 
Lajos budapesti szerszámkovácstól, közönséges fúrókat, srófmetszőket, kalauz
lyukasztókat, ólomzárfogókat, szögfeszitőket, fúrókerepeket és csővágókat a 
budapesti Sebes és Beck czégtől; azonban azt hiszszük, hogy ezeknek gyártása 
mostani szűk keretükön, úgyszólván helyi jelentőségükön túl aligha emelkedik.

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a gépcsarnokban két kiállító, 
nevezetesen Csorba J. Gy. és Wancsek Béla lábhajtással való lombfürészeket, 
Perényi Dezső Béla szalámiszeletelőket és Papp József furnirvágó eszközt 
mutatott be s láttuk a Viktória himzőkészüléket is, de ezek csak arról győztek 
meg bennünket, hogy a finomabb faipari szerszámok s egyes szerszám-külön
legességek gyártása dolgában még csak a kezdet elején se állunk.

A szerszámokról szólva e helyen kell megemlékeznünk a surló koron
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gok gyártásáról, mely az ujabbi időben nálunk meglehetősen fejlődött. Ezt az 
ipart három czég képviselte. Singer Henrik kiállítását a gépcsarnokban, az első 
magyar gőzüzemre berendezett smirgli gyár és a Schütz György-féle gyár 
készítményeit pedig a vegyészeti iparcsarnokban láttuk. A statisztika után 
ítélve ez a három gyár derekasan megfelel feladatának, mert a csiszoló koron
gok forgalma 1895-ben 63.720 forint kivitelt és 24.840 forint behozatalt tün
tet fel.

Igaz ugyan, hogy az 1891-iki népszámlálás a reszelővágók és gyárak 
beszámításával 91 szerszámgyárosról és készítőről számol be s igy a kiállítá
son ezeknek csak egy negyede jelent meg, tehát az állapot e téren sokkal 
jobb, mint a minőnek az ezredéves országos kiállítás mutatta, az elmondot
takból mégis csak azt következtethetjük, hogy valóban megdöbbentő az az 
elmaradottság, melyben szerszámiparunknak ez az ága szenved. A bajon 
mielőbb segíteni kell. Czélszerü volna, ha értelmes iparosok azokba a német 
és angol városokba mennének, a hol a finomabb szerszámokat úgyszólván 
házi iparilag készítik s ezek a gyártást meghonosítanák olyan helyeken, a hol 
elegendő erre termett munkásnép van (Alsó-Metzenzéf, Stoosz, Gölniczbánya, 
Beszterczebánya stb.). Természetesen a dologgal karöltve a tégelyaczél- 
gyártás meghonosítására is minden lehetőt el kellene követni, illetőleg a kud- 
zsiri-diósgyőri és a resiczai tégelyaczélgyárakat oda fejleszteni, hogy az 
ország szerszámaczél szükségleteit minőség aczéllal is kielégíthessék.

F) Kések, kardmüves és köszörűs munkák.

Konyha- és metszőkések, evőeszközök, zsebkések, sebészeti műszerek, kertészeti eszközök és
kardok.

A késgyártást a VIII. B. csoportban Wlaszlovits József stoószi gyáros, 
továbbá Beller Sándor szegedi, Blatniczky Dániel zólyom-lipcsei, Bokor Nán
dor szegedi, Bonyhády Kálmán nagybecskereki, Czambel Dániel Gábor zólyom- 
lipcsei, Deutsch Mór és Dosztig Ferencz szegedi, Filipcsa Pál zólyom-lipcsei, 
Fülöp János felső-eőri, Galanda Pál zólyom-lipcsei, Hirmann József kalocsai, 
Hokstok Miksa tapolczai, Jámbor János kecskeméti, Kecskeméti Sándor temes
vári, Miklós Imre eőr-szigeti, ifj. Schmotzer János nyíregyházai, Schubert 
János Pál és Schulek Sándor budapesti, Sziráky János és Sziráky József 
szegedi, Tanczer András pápai, Tichy Sámuel és fia zólyom-radványi, Tik- 
vitzky János szabadkai és Válik Balázs Mihály jászberényi késes, tehát össze
sen 24 iparos képviselte, ezeken kívül Garay Samu és társa, Fischer Péter 
,és társa, Keteti J. és Weszely J. és társa budapesti czégek, ug3Tan- 
csak a késes iparba sorozható sebészeti műszereiket az egészségügyi pavillon- 
ban, Blazek Adolf és Dréher Ignácz és fia ugyancsak budapesti czégek szintén 
a késes iparba tartozó kertészeti eszközeiket a mezőgazdasági csoport kerté
szeti alcsoportjának külön pavilonjában mutatták be.

A mint látjuk, a késes és a vele rokon köszörüsipar az ezredéves orszá
gos kiállításon szintén tűrhető módon volt képviselve, mert ha a 28-hoz a
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még megemlítendő három czéget is hozzávetjük s ezt a számot összehasonlítjuk 
az 1891-iki népszámlálás adataival, mely 344 késművest és gyárost meg 
233 köszörűst sorol fel, az tetszik ki, hogy az 577 vállalatnak 5‘5 szá
zaléka jelent meg. Sokkal jobban üt ki az összehasonlítás az 1885-iki orszá
gos kiállítással, mert akkor a kiállítók száma csak 14 volt. Tehát a kiállítók 
száma tekintetében az eredménynyel meg lehetünk elégedve, azonban nem úgy 
ez ipar fejlődésével és mai állapotával, mert a műszerek készítésétől eltekintve 
haladást nem konstatálhatunk.

A bemutatott gyártmányok legnagyobb része zsebkésekből állott, melyek 
között alak dolgában sok specziálitás volt. Az alföldi késesek, különösen az 
úgynevezett ponty bicskákat gyártják, s ezek nyelének változatos alakításával 
s a gyöngyház vagy pakfonnyélboritásokkal igen ízléses és eredeti gyártmányo
kat mutattak be. Ezt a sajátos halalaku késnyelet Sziráky János szegedi 
késes hozta forgalomba. Az 1885-iki kiállításon kívüle csak egy szegedi iparos 
(Kovács M.) állított ki ilyeneket; úgy látszik, ez idő óta az alföldön a ponty
bicskákat igen megkedvelték, mert ennek a specziálitásnak készítésével Sziráky 
Jánoson kívül még Sziráky József\ Beller Sándor, Bokor Nándor, Deutsch 
Mór, Dosztig Ferencz, Jámbor János és Válik Balázs Mihály is foglalkozik.

A dunántúli késesek két specziálitással tűntek ki. Tanczer András zseb
késeinek szarvból, elefántcsontból vagy gyöngyházból való nyelét alpakkából 
készített szegekkel négyszögletes vagy ovális mezőkre osztja s ezekben hold 
és csillag alakú díszítményeket rak. A felső-eőri késesek pedig a kés nyelét 
szaruból esztergályozzák és az egyes párkányokat vörösre, kékre vagy sár
gára festik.

A felső-magyarországi késesek sárgarézzel vagy tülökkel borított zseb
késeinek legsajátosabb típusát alkották a sasszemmel felszerelt, tehát zsinegre 
akasztható zsebkések, melyeket különösen a tótság kedvel.

Ezekhez a sajátos alakokhoz sorakoztak a kurrens formák, melyeknek 
legváltozatosabb alakját Wlaszlovits József mutatta be.

A zsebkések mellett láttunk még asztali késeket és konyhakéseket is, 
azonban úgy látszik, hogy ezeknek készítésére a Wlaszlovits-féle gyártól elte
kintve kevés súlyt vetettek ; a villák gyártásáról pedig szó se lehet, azonban 
kiemeljük, hogy a rituális metsző kések gyártása dolgában ifj. Schmotzer János 
személyében van olyan iparosunk, a ki eddigi működését tekintve remény
lenünk engedi, hogy említettük speczialitásával a magyar piaczot teljesen 
meghódítja.

A késes iparral szorosan rokon ollógyártásnak csak nyomait fedezhettük 
fel, e tekintetben, úgy látszik, a magyar piacz teljesen a külföldi gyárosok 
prédája.

A látottakból mindenekelőtt azt a szomorú jelenséget konstatálhatjuk, 
hogy késes iparunk 1885 óta alig fejlődött; igaz ugyan, hogy különösen a 
vidéki kiállítók derekasan megfeleltek feladatuknak s erejükön felül állítottak 
ki, sőt Tenczer Andrásnak és Válik Balazs Mihálynak kiállítása feltűnést is 
keltettek, de új gyár egyetlen egy sem keletkezett, pedig még a hazai piaczot 
is csak gyárilag készített versenyképes áruval hódíthatjuk vissza.
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Ez a dolog annál is inkább meglepő, mert Stooszon kívül, hol Wlasz- 
lovits József a 70-es években rendezte be késgyárát s ezidő óta azt folytonosan 
fejleszti és versenyképesebbé teszi, Zólyom-Radvány és Zólyom-Lipcse is 
kiválóan alkalmasak késgyárak felállítására, mert mind a két helyen elég sok 
begyakorolt munkás meg bőséges vizierő van. Nagyon kívánatos volna, hogy 
egyik-másik jóravaló késmüves az említett helyek valamelyikén műhelyét 
lassankint gyárrá alakítaná át.

Ily gyár alakulása esetében sem szabadna a kézműipart teljesen elhanya
golni, mert mind az egyiknek, mind a másiknak meg van a maga jogo
sultsága.

A gyáripar első és főfeladata az u. n. tompa eszközök (asztali kések, 
villák, ollók és aprólékos házi eszközök, igy például dugaszhúzók) és olcsó 
kurrens zsebkések gyártása lenne, mert ezeket ma már mindenütt sajtoló 
gépekkel készítik. A' kézműipar ezekkel versenyezni képtelen s kiállításunkon 
nem volt egyetlen késműiparos, ki e tekintetben komoly kisérletszámba menő 
terméket mutatott volna be ; mert egy-két kiállításra rendelt munka rendszeres 
gyártás számba nem vehető.

A gyáripar felkarolása mellett nem szabad megfelejtkezni a kézműiparról 
sem, mert kifogástalanul és ízlésesen összeállított éles eszközöket (kovácsolt 
pengéket) csak a kézműipartól várhatunk s úgy látszik erre se sok ügyet 
vetettünk, mert késműves iparunkat már az 1885-iki kiállításon konstatálható 
hanyatlás utján hagytuk.

Két hatalmas ellenség pusztítja ki legjobb mestereinket, az egyik a keres
kedelem, a másik a fogyasztók közönye és előítélete. A kereskedelem utján 
mind nagyobb és nagyobb tért hódit a külföldi árú, melyekkel különösen a 
házalók annyira elárasztották az országot, hogy sok helyen a késgyártás 
teljesen megszűnt, vagy nagyon is szűk korlátok közé szorult. A közönség 
nem nézi, vájjon hazai vagy külföldi gyártmányt vesz-e, sőt előítélete már 
annyira megrögzött, hogy nem is tartja a kést jónak, ha nem valamely ángol 
vagy német gyár bélyege áll a pengén. Pedig ez a bélyeg igen gyakran csak 
sajtolt pengéket díszít.

A kiállításon szép számmal megjelent késművesek ne ejtsenek bennünket 
tévedésbe, mert a kismesterek igazán szép kiállítását a halállal vívódó késes 
iparunk utolsó erőlködésének tarthatjuk. Talán meglátja sanyarú helyzetüket 
az ország és segít rajtuk, de segít magán is, mert azt a 2,018.800 frt óriási 
különbséget, mely 1895-ben a késműves áruk dolgában a behozatal 
(2,113.600 frt) és a kivitel (94.800 frt) között mutatkozott, jórészt a finom 
zsebkéseknek behozatala okozza, tehát oly árúczikk, melyet külföldön is a 
kisebb mesterek igen sok helyen pedig házi iparosok készítenek.

Mi nyugodtan elhagyjuk kallódni késműveseinket s fel se tűnik, hogy 
még nem is olyan régen Szegeden 12 késműves dolgozott, s ma csak hat 
van, Székesfehérvárott 14—15 s ma csak kettő, Hódmezővásárhelyt 10, s ma 
csak négy, Pápán három, ma csak egy, Baján 8—9, ma csak három és igy 
tovább. A dekadenczia szomorú jelensége az is, hogy sok késes a külföldről 
a nevével megbélyegzett árúkat hozat s itt kiköszörülvén azt, saját gyárt-
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Hiányaként adja el. Különösen néhány budapesti késes tette ezt, kiknek a 
kiállításon bemutatott készítményeit tulajdonképpen csak a köszörűsipar termé
kének tekinthettük. Egyik vidéki kiállító nag}Ton szép beretva gyűjteményt is 
mutatott be. A magyar ipar minden barátja örömmel szemlélte a szekrény 
tartalmát, de csakhamar elment a kedve, midőn rájött, hogy a szép beretvák 
is tulajdonképpen csak köszörült áru számba vehetők.

Beismerjük, hogy a késművességünk szomorú állapotán nagyon nehéz 
segíteni, de a kormány mégis sokat tehetne azzal, ha szükségleteit nálok 
szerezné be s ezzel a vevő közönségnek is jó példát mutatna. Igen fontos 
volna a házaló kereskedelem megszorítása is. Egyidőben az irányadó körök 
a stooszi tanműhely felállításával akartak segíteni a bajon, azonban úgy 
látszik a nemes intenczió azon törik meg, hogy a gyárnak még a munkásban 
is gép alkotórészre van szüksége s igy a tanműhelybe járó inasból sohase 
lesz olyan segéd, mint abból, a ki kisebb mesternél tanult ki, már pedig 
rossz segédből jó mester se válhatik. Ha már tanműhelyre adunk ki pénzt, 
az olyan legyen, hogy a munkába álló inast mesterségének minden csinyja- 
binjára megtanítsa. Ilyen tanműhely tagadhatatlanul igen kitűnő szolgála
tokat tehet.

Szomorúan állunk kardműves iparunk dolgában is. Pacholek Károly 
budapesti gyáros kiállításában igen szép gyártmányokat láttunk ugyan, azon
ban a bemutatott szép kardpengék jó része az alakítás és díszítés után ítélve 
szintén külföldi volt s csak mint köszörült áru tarthat a magyar ipar szem
pontjából is dicséretre számot.

A kardokról szólva meg kell emlékeznünk Gréth Antal puskaművesnek 
szabadalommal védett praktikus és tartós kardhüvelyeiről is.

A sebészeti műszerek készítése dolgában 1885 óta az tapasztalható, hogy 
valamennyit aszeptikussá és könnyen szétszedhetővé alakították á t ; de kieme
lendő az is, hogy az ezredéves országos kiállításon bemutatott tárgyaknak 
jóval nagyobb részét készítették itthon, mint az 1885-iki kiállításon szere
peitekét ; különösen Fischer, Wessely és Garay kiállítását emelhetjük ki, mind 
a munkák jóságát, mind azok szabatos kidolgozását illetőleg.

Azonban azzal, hogy a sebészeti műszerek kiállítását igen szépnek 
tartjuk, még korántsem akarjuk kifejezni azt, hogy ez az iparág a külföld ver
senyével komolyan szembe szállhat, mert a külföld fejlett sebészeti műszerész
ipara a hazait annyira nyomja, hogy iparosaink csak nagy áldozatok árán 
tarthatják fenn a műhelyüket. A sebészeti műszerek iparának is legvesze
delmesebb ellenségei a házaló külföldi kereskedők, mert országszerte fel
keresik az orvosokat s természetesen nem hazai árút vetetnek velők. Ezt a 
bajt a házaló kereskedelem szigorú ellenőrzésével lehetne némileg enyhíteni.

A kerti eszközök készítése dolgában tulajdonképpen csak Dreher Ignácz 
és fia  czég jöhetnek szóba, mert Blazek inkább itthon köszörült külföldi 
árúkat mutatott be. Dreher Ignácz kiállításában a szép munka mellett főleg 
a kések és kerti eszközök igen nagyválasztéka tűnt ki, úgy hogy a külföld 
iparát se tekinthetjük e szempontból fejlődöttebbnek, sőt abban, hogy a kiállított 
tárgyak nem sajtolt, hanem kovácsolt aczélból készültek, Dreher gyártmányait
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a külföldieknél is jobbaknak mondhatjuk, csak az a sajnos, hogy a fogyasztók 
nagy része nagyon is hozzászokott a külföldi olcsó és rossz árúczikkek vásár
lásához s nem a minőségre, hanem az árra néz.

G) Takaréktíizhelyek és vaskályhák.
Melles- és asztal-tűzhelyek, központi fűtéssel kapcsolt tűzhely, kandallók, kályhák. Gázkályhák

és főzők.

Az ezredéves országos kiállítás vasipari részében a vasművesek kiállítása 
mellett legjobban feltűnt a takaréktűzhely-készitők és gyárosok nagy száma 
s készítményeik nagy mennyisége és sokoldalúsága. Összesen 28 kiállító, 
jelesen Bergmann Adolf soproni, Bilitzky Károly zentai, Bognár Péter nagy- 
szentmiklósi, Clas Nándor kassai, Császár József szegedi, Ehrlich G. Gusztáv 
budapesti, az Első Magyar Lakatos- és Lemezárú-Gyár Részvénytársaság egri, 
Gönczy Károly egri, Gross Frigyes gyulafehérvári, Gruber Sándor soproni, 
Hajos Elek debreczeni, Haraszti János budapesti, Hauk Ádám  apatini, Ho- 
lecz János vágújhelyi, Igó János budapesti, Krestenanszky Antal baáni, Kiss 
Lajos szepsi-szent-györgyi, Klein Dávid temesvári, Knuth Károly budapesti, 
Krassner Elias nagyváradi, Lakos Lajos budapesti, Maár Antal kecskeméti, 
a Nagyenyedi Epület-Lakatosáru-Gyár Részvénytársaság nagyenyedi, Pen ti 
Antal kúnfélegyházi, Redlich L. fiumei, Stark Máté budapesti, a Szegedi Ipar- 
testület fém- és érczipari szakosztálya raktár-szövetkezete szegedi és Widmann 
Alfréd brassói tűzhely-készitő, illetőleg gyáros mutatta be gyártmányait, tehát 
négygyei több, mint az 1885-iki kiállításon, a miből azonban nem szabad ennek 
az iparnak megállapodottságára következtetni, mert több kiváló budapesti és 
vidéki tűzhely-speczialistát nélkülöztünk a kiállítók sorában. így például Szabó 
Samu győri lakatosmester gyártmányainak távollétét határozottan sajnálhatjuk, 
mert ő azok közé az iparosok közé tartozik, a kik folytonos javítással törek
szenek gyártmányaik piaczát megtartani és mindjobban kiterjeszteni.

A tűzhelyeket az alak és szerkezet szerint két főcsoportba, jelesen a 
melles- és asztal-tűzhelyek csoportjába oszthatjuk. Az utóbbiakból valamivel 
többet láttunk mint az előbbiekből. Igaz ugyan, hogy a melles-tűzhelyek 
sütőinek kezelése könnyebb és a füstjárása biztosabb, azonban az asztal-tűz
helyek főzőlapja teljesen szabad és a lefelé való füstjárás következtében az 
égés termékek kihasználása tökéletesebb.

A tűzhelyek berendezésében és összeépítésében velős javítást vagy neve
zetesebb újítást alig láttunk. Lakos Lajosnak öntöttvas-kosárból alkotott kifalazás 
nélküli tűzfészke már az 1885-iki kiállításon szerepelt, Gönczy Károly asztal
tűzhelyének két vizüstje volt, melyek a főzőlap felett úgy voltak elrendezve, 
hogy a füstöt a szellentyűk segítségével egyszer közvetetlenül a baloldali vizüst 
mellett, egyszer pedig közvetve vagy a sütők vagy a főzőlap érintésével a 
jobboldali vizüst mellett elvezetve, ereszthetjük a kürtőbe. A szerkezet elég 
érdekes volt, azonban effélét már az 1885-iki kiállításon is láttunk Lakos 
Lajostól, a ki azok gyártását alkalmasint költséges és inpraktikus voltuk miatt 
hagyta el.
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Widmann Alfréd melles-tűzhelyének tűzfészkében a tűzpartot két vizüst 
alkotta, melyeket a felső sütő felett elhelyezett víztartóval csövek kötötték 
össze. Az egyik csövön a hideg viz a víztartóból a vizüstbe, a másik csövön

8 9 <0
-t--------- 1---------1

3 4 — 3 5 . á b r a . K n u th  K á r o ly  b u d a p e s t i  g y á r o s  t a k a r é k t ü z h e ly e ,  k ö z p o n t i  v i z f ű t ő
s z e r k e z e t t e l  k a p c s o lv a .

a meleg víz a vizüstökből a víztartóba juthat. A vizüst meleg vizét a tűz
helytől fallal elválasztott fürdőszoba fürdőkádjába vezethetjük.

Ez az elmés elrendezés se űj. A külföldön már régtől fogva használják, 
mert ezek a tűzhelyek a fürdőkályhát nélkülözhetővé teszik.
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Bergmann Adolf melles tűzhelyének két sütője, meg vizüstje van, melynek 
felső sütője mellett és a vizüstje fölött a bal-, illetőleg jobboldalon, a füstjárás 
szabályozására egy-egy szellentyüt alkalmaz. Mi tartunk tőle, hogy ezzel a sok 
szellentyűvel a kitűzött czélt, a tűzhely praktikusabbá tételét elérjük-e, mert 
számolni kell a tűzhely kezelőjének csekély intelligencziájával is.

Szerkezet dolgában legérdekesebb volt Kmitlt Károlynak a 34. és 35. 
ábrában előtüntetett szerkezete. A kifalazott takaréktűzhely T tűzfészkéből 
elszálló égés termékek a nyíl irányában a tűzhely jobboldali alsó részébe 
jutnak s itt az FF vízmelegítő csöveket fölhevítik. A füst ebből a térből a 
Ci C-2 csatornákon át az Sí sütő alá áramlik, s megkerülvén ezt és az S2

3 6 . á b r a . A  K n u t h - f é le  t a k a r é k t ü z h e ly  k ö z p o n t i  v iz f ű t ő  s z e r k e z e t é n e k  c s ő v e z e t é k e .

sütőt a a  csatornába, ebből a C4-be s végül a Cs csatornán át a kéménybe 
áramlik. Ha az Sz szelent3ui a pontozva előtüntetett állát foglalja el, a füst 
közvetetlenül az S í sütő alá áramlik, tehát a fűtőcsöveket könnyen kiigtat- 
hatjuk, a mi különösen a nyári tüzelés szempontjából fontos, mikor az F 
fűtőcsövekre nincsen szükség; ekkor a konyhaszükségletekre való vizet a T 
tűzfészket U alakban köritő V vizüst melegíti fel. A tűzhely csővezetékeinek 
a víztartó edénynyel, a fűtő testekkel, a fürdőszobával, a hálószobával és a 
konyhával való kapcsolatát a 36. ábra mutatja. K  a pinczében levő konyha. 
A melegvíz a pontozott vonalakkal jelzett csöveken a t tűzhelyből a v viz-
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tartóba áramlik s innen ugyancsak a pontozva előtüntetett csöveken a H  háló
szobába, az A árnyékszékbe, az F  fürdőszobába és a K  konyhába felállított 
f  fűtőtestekhez, illetőleg a mosdóasztalhoz, a fürdőkádhoz, az m  mosogató
asztalhoz és a k konyhakiöntőhöz jut. A teljes vonallal előtüntetett csöveken

a hideg viz a tűzhelybe árad vissza s itt felmelegedve újból a meleg vízveze
tékbe árad.

A kiállított takaréktüzhelyek legnagyobb részét vaslemezből készítették. 
A legtöbb, a praktikus élet követelményeinek megfelelően, minden díszítés
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nélkül való volt. Kiss Lajosnak díszes vascsempékkel kirakott melles tűzhelye 
igen szép volt ugyan, de ki vesz olyan tűzhelyet, mely örökös gondozást 
kíván, ha azt akarjuk, hogy tisztán maradjon ? Ha már a tűzhelyet díszíteni 
akarjuk, sokkal helyesebben cselekszünk, ha Mannstádt-féle díszvasakat, reczésre 
sajtolt burkoló lemezeket, vagy fémkereteket használunk. Az elsőt illetőleg 
követendő például állott Widmann Alfréd* a másodikat illetőleg Ehrlich G. Gusztáv 
és a harmadikat illetőleg Lakos Lajos és Maár A nta l; noha ez utóbbi azzal, 
hogy még a sütőkereteket és ajtókat is sárgarézből készítette, kissé túl lőtt 
a czélon.

A fémkeret, ha aluminium-bronzból vagy deltafémből való, azért is jó, 
mert ezek a vasnál, de a sárgaréznél is tetemesen rozsdaállóbbak, tehát kevés 
tisztítást kívánnak.

A mázolt agyagcsempékkel kirakott tűzhelyek között a legelső helyet 
foglalta el Lakos Lajosnak a 37-ik ábrában előtüntetett kiállítása. A tűzhelyek 
ízléses összeállítását és kitűnő munkáját követendő példaképül állíthatjuk 
iparosaink elé. A szóban forgó tűzhelyeket ő Felsége a király, a gödöllői kas
télya számára rendelte meg. Kiemeljük még Bergmann Adolf, Gruber Sándor, 
Igó János, Haraszti János, Klein Dávid, Stark Máté és Widmann Alfréd 
ízlésesen összeállított csempés tűzhelyeit is.

A vasöntő műhelylyel kapcsolatos vasgyáraink szépen öntött kisebb takarék
tűzhelyeket is állítottak k i; ebbe a csoportba sorolhatjuk Clas Nándornak a 
VII1/B. csoportban bemutatott franczia rendszerű asztaltüzhelyeit.

Noha takaréktűzhely-iparunk az utóbbi időben jól fejlődik és a géppel 
berendezett műhelyek következtében (Lakos Lajos és Ehrlich G. Gusztáv) ver
senyképességében is erősbbödött, mégis elég nagy a behozatal (1895-ben 
139.440 forint) és a kivitel (1895-ben 9940 forint) közötti különbség. Azonban 
remélhető, hogy a különbség is mielőbb eltűnik, mert tudomásunk szerint a 
tehetősebb vidéki takaréktüzhely-készitők is kezdik a géppel való gyártást.

Áttérve a fűtőszerkezetekre, megjegyezzük, hogy vasból való kandallót 
egy kiállító se mutatott be, a mi eléggé jellemzi azt, hogy nálunk a sugárzó 
meleggel való fűtés teljesen alárendelt szerepet játszik.

Vasból való kályhákat több gyár állított ki. A VIII/B. csoportban láttuk 
a budapesti Arkay Sándor retorta kályháját, a székesfehérvári Krén Ignácz 
Elektra és Prometheus kályháját és a budapesti Svadlo E.-féle lakatosáru-gyár 
vederrostélylyal felszerelt kályháját. Ezeken kívül még Gaál Pál és Bertalan, 
Gruber Sándor és Tényi József mutatta be kályhaszerkezetét. A gép
csarnokban a két budapesti Ehrlich-czég, a VIII/A. csoportban, a brassói 
bánya- és kohórészvény-egylet, a nadrági vasipartársaság és a Heinzelmann-féle 
vasgyár állították ki vaskályháikat; a szabadalmazott cs. és kir. államvasut- 
társaság készítményeit pedig a nevezett czég külön pavilonjában láttuk. Tehát 
hat kályhagyárral több állított ki, mint 1885-ben.

Szerkezet dolgában legérdekesebbek voltak a töltő kályhák, melyeket két 
főcsoportra, tüzelőszertartó nélküli és ilyennel felszerelt kályhákra oszthatunk.

1. A tüzelőszertartó nélküli kályhák csoportjába tartozott Ehrlichnek 
Meidinger-rendszerü, a Swadló-féle lakatosáru-gyárnak veder rostélyu és a
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38—39- á b r a . A brassói b á n y a -  és kohó-részvényegylet K r a d e r - f é le  k á ly h á ja .
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brassói bánya- és kohó-részvényegyletnek Krader-féle szabadalmazott töltő
kályhája. Mivel az előbbi kettő eléggé ismeretes, csak ez utóbbinak függőleges 
és vízszintes keresztmetszetét mutatjuk be a 38. és 39. ábrában.

Az említettük ábrákban A  a szabályozó-nyakat, B a töltő-nyakat és C a 
bordás tűztartót jelenti. Ez utóbbin nyugszik az E öntöttvas-henger, melyen 
a kürtő van. Az E  hengeren belül alkalmazták a fejlődő gázok kihasználására 
szolgáló F füstforgató készüléket. Ezt a belső szerkezetet körülveszi az alul 
és felül nyílt g és h lemezköpeny. Az említett szerkezeti részeket a lábakon 
álló J  öntöttvas-talapzat tartja.

A talapzat alján levő levegő beárasztó K  bevágásokon kívül van még 
a középső köpenykoszoru felső részén 40 miliméter hosszú lyukakkal ellátott 
l karika, mely a szoba levegőjét szívja fel. Mindkét levegőáramlat jól fel
melegedve az m  tetőnek nyílásain ismét a szobalevegővel elvegyül.

A külső köpenyt, tűztartót, felső- és 
alsó-köpenykarimát, valamint a talapzatot a 
két o rúd foglalja össze.

Az n függő rostélyon fejlődő gázok 
teljes kihasználására szolgáló új szerkezetű 
készüléket egészen vasból öntik és közve- 
tetlenül a füstcső alatt illesztik fel. Ezt a 
készüléket a p  közlekedőcső (melynek felső 
és alsó bőségét, a mindenkori tűztartó és 
füstcső bőségével arányosítják), továbbá a p  
csőre illesztett g  dob alkotja. Ebbe a dobba 
a gázok a p hengeren jutnak. A füst a dob 
redőny-alakulag elrendezett nyílásain át az E 
és p  részekkel határolt térbe, innen pedig a 
kürtőbe áramlik.

A gázok nyomása és teljes kihasználása 
tekintetében az E  és p  részekkel határolt hengeres tér férője igen fontos, merta 
tüzelő-szerek szabályos, csendes és egyenletes elégését teszi lehetővé.

2. A második töltőkályha - csoportba tartoztak az Árkay-féle retorta 
kályhák, melyeknek függőleges metszetét a 40-ik ábra mutatja.

A b ajtón behányt tüzelőszert a c ajtó kinyitása után alulról az r ros
télynál gyújtjuk meg. Az égéstermékek az e csatornán át jutnak a szellőztető 
/  rozettával felszerelt kürtőbe. Az égést a d1 d2 csavarral igen pontosan sza
bályozhatjuk. A felszálló égéstermékek áthevitik, mintegy kokszolják a töltő
térbe hányt tüzelő szert, úgy hogy a rostélyra füstölgést okozó nyers szén 
nem juthat. A légforgatás előmozdítása czéljából ennek a kályhának is köpö
nyege van.

Azonos elv szerint van szerkesztve a Krén-féle Elektra kályha is, melyet 
a 41-dik ábra tüntet fel. Ebben a tökéletes elégést az is előmozdítja, hogy 
a széntartó alsó pereme csőalaku, melyen át a lángtérbe levegő jut és a 
szénoxidgázokat jó részt elégeti. Megjegyezzük, hogy Krén áttört felső (tüzelő) 
ajtót használ, melyet Mária üveggel burkol, hogy a tüzet látni is lehessen.

4 0 . á b r a . Á r k a y  S á n d o r  c s .  é s  k ir . 
u d v a r i  m ű la k a t o s  r e to r t a - k á ly h á j á n a k  

h o s s z a n t i  m e t s z e t e .
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A kiállított kályhák igen ízlésesen voltak elkészítve s mind a nyers 
aczéllemezből való köpenyek, mind a zománczolt vasköpenyek szabatos 
munkáról tanúskodtak; azonban sajnálattal konstatálhatjuk, hogy a kályha
gyártás terén se vagyunk annyira, hogy a behozatal a kivitellel egyensúlyt 
tarthatna. így 1895-ben 307.640 forint áru öntött vaskályhát és takaréktűzhely- 
részleteket hoztak be és 168.767 forint árut vittek ki.

Mióta Budapesten a gáztüzelés terjedni 
kezd, a gázkályhák és gázfőzők lángzó szer
kezeteinek gyártását felkarolta a kőbányai 
fém- és lámpaárn-gyár, azonban még nem 
vagyunk ott, hogy iparunk oly gázkályhákat, 
kandallókat és tűzhelyeket tudna a piaczra 
hozni, mint a minőket a gáztársulatok kül
földről behozott gazdag kiállításában láttunk.

H) Drótáruk.

A drótszegek, facsavarok és drótrugók gyártása. A 
drótszövő és fonóipar. A drótkötelek és kábelek gyártása.

Az ezredéves országos kiállításon bemu
tatott drótárukat négy főcsoportba oszthatjuk ; 
jelesen a drótszegek és a fasrófok, a drót
rugók, a drótfonatok és szövetek, illetőleg 
drótsziták és rosták, valamint a drótkötelek 
és kábelek csoportjára. Mind a négy csoport 
gyártmányai a nagy szükséglet és a munka
gépek nagy tökéletessége miatt teljesen a 
nagyipar körébe tartoznak. A drót-szegek 
gyártását nagyban űzi a rimamurány-salgó
tarjáni részvénytársaság, melynek salgótarjáni 
telepén a mintaszerűen berendezett dróthuzó- 
műhely mellett hatalmas szeggyár dolgozik.
A drótból való fasrófok gyártását az első 
magyar csavargyár-részvénytársaság és a 
Kimer és táisa-fé\e budapesti gyárak karolták 
fel. A kovácsipar kapcsán bemutatott statisz
tika szerint, még nagyon messze vagyunk 
attól, hogy az említett három gyár az ország 
drótszeg és fasróf-szükségletét kielégítse.

2. A drótrugók (butorrugók) gyártását a kiállításon csak egy czég, 
a rímamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság képviselte, melynek salgó
tarjáni telepén néhány év óta a drótrugókat specziális munkagéppel gyártják.

3. Drótfonatokat és szöveteket 10 kiállító mutatott be. Nevezetesen 
Kollerich Pál és fiai budapesti; Léber Gyula kolozsvári; Lukács Gyula kún-
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 19
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félegyházai; Lukács József törökszentmiklósi; Neubauer Lajos nyiregyházai ; 
ifjabb Popovits György losonczi; Stadler Ferencz kolozsvári; Stadler Mihály 
budapesti; Witz Ferenez újvidéki és Zimmermann Gyula és fia budapesti 
czég, tehát négy kiállítóval több, mint 1885-ben. Mivel az 1891-dik évi népszám
lálás 10 drótszövet és szitaárukészitő-vállalatról tesz emlitést, elmondhatjuk, 
hogy az ezredéves országos kiállításon ez az ipar teljesen képviselve volt.

A kiállított tárgyak legnagyobb részét házi, gazdasági és műszaki czélokra 
(bányák, kohók, vasutak, gépgyárak, vegyészeti iparok stb. számára) való 
szita- és rostaszövetek alkották, melyeket nyers vagy ónozott vas-, nyers vagy 
platináit aczél-, illetőleg vörösréz-, sárgaréz- és aluminiumdrótból készítettek. 
A legfinomabb szöveteket a budapesti Kollerich és Stadler M. czégek mutatták 
be. Az előbbinek gyártmányai között láttunk olyan szövetet is, melynek négyzet- 
hüvelykenkint 32.000 nyílása volt. Ezzel a gyártmánynyal sikerült a Kollerich 
czégnek, a bel- és külföldi gőzmalmokban a selyem gáze-szövetekkel sikeresen 
versenyezni.

A sziták egy része fakeretben volt, más része tekercsekben.
A szöveteket átalánosan ma is kézi szövőszékeken készítik, de 1894. óta 

a ritkább és nehezebb fajtákat a Kollerich czég gőzerővel hajtott szövőszéke
ken gyártja.

A kiállított fonatok, kerítések készítésére, ablakrácsokra és áthányó 
rostákra való fonatok voltak, ezeket drótfonógépekkel készítik.

Ezeken kívül specziálitásként a Kollerich czég tüskés drótot, Rabitz-féle 
mennyezetszövetet, cséplőgépek számára szabályozható gabonaosztályozókat 
és szikrafogókat is gyárt.

A legtöbb kiállító, de különösen Kollerich Pál és fiai igen Ízlésesen 
összeállított drótfonatos kerítéseket, ajtókat és kapuzatokat is mutatott be, 
a mint ezt a 42. ábra mutatja.

Ezeken kívül Witz Ferencz kiállításában praktikusan összeállított madár
házakat láttunk s a legtöbb kiállító drótból font ágybetéteket is mutatott be.

A drótszövetek és fonatok gyártása nagyobb lendületet az 1885-diki 
országos kiállítás óta vett. Ebben a fejlődésben a legörvendetesebb jelenség
ként domborodik ki az, hogy a Kollerich czég a már felsoroltuk különféle 
specziális gyártmányokat meghonosíthatta. így a platináit aczéldrótszöveteket 
és a tüskésdrótot Kollarich Pál és fiai a monarchiában készítették először.

Remélhető, hogy idővel még több speczialitást felkarolnak, igy nagyon 
üdvös volna, ha a dinamo-elektromos gépek áramleszedő keféinek gyártását 
is egyik-másik műhely elkezdené, mert ez a czikk napról-napra fontosabbá válik.

A drótszövő- és fonó-iparban jelenleg a legnagyobb nehézséget az okozza, 
hogy kellő számú szakmunkás nincsen, úgy hogy ezek nevelése is a gyárost 
terheli.

Noha a forgalom évről-évre növekszik, mégis ennek az iparnak helyzete 
az osztrák verseny következtében meglehetősen nyomott; ugyanis az 1895-ben 
54.625 forint áru drótszövetet hoztak be és csak 6600 forint árut vittek ki. 
A behozatalból 52.625 frt árút Ausztria fedezett.

A drótfonatok dolgában se állunk jobban, mert 1895-ben 32.980 frt áru
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vas és aczél drótfonadékokat (kavicsrostát, kerítés-fonadékot, gyaratolót stb.), 
44.550 frt árú ágybetétet és 25.245' frt árú drótkosarakat s ehhez rokon 
iparczikket hoztak be és 1920, 19.418, illetőleg 7812 frt árút vittek ki s mind 
a három behozatali tételben Ausztria dominál 31.220, 44.424 illetőleg 21.010 
forinttal.

El nem hallgathatjuk azt a szomorú körülményt sem, hogy részben a kül
földi verseny, de főleg a gőz- és műmalmok, valamint a cséplőgépek nagy 
elterjedése miatt a vidéki szitások ipara évről-évre hanyatlik, miért is az 
élelmesebb vidéki iparos mindinkább a fonatok gyártására adja magát, ennek 
tudható be, hogy Popovics György kivételével szitát egy kiállító sem mutatott be. 
Sajnos, hogy ezen a hanyatláson segíteni egyátalában nem lehet.

1 9
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A drótszövetekről és fonatokról szólva, nem hagyhatjuk emlités nélkül 
azt, hogy a lyukgatott lemezek gyártása is szép fejlődésnek indult. A gép
csarnokban a budapesti Stahel és Lemter, a fémvasipari csarnokban pedig 
a Kollerich-féle czég kiállítása tűnt fel. Ez az ipar, noha a drótfonó és szövő
iparral sok tekintetben rokonczélokat követ, még sem terjedt el úgy, mint az; 
ennek okát is a jó szakmunkások hiányában és a szitások igen nagy verse
nyével küzdő hazai ipar nyomasztó állapotában keressük.

4. A mi a drótárúk negyedik főcsoportját, a drótkötél-gyártást illeti, sajná
lattal konstatálhatjuk, hogy az elektromos kábelektől eltekintve, kiállításunkon 
az iparnak ez az ága igen szerényen volt képviselve. A szélaknai m. kir. 
bányahivatal igen szép drótkötél-gyártmányokat mutatott ugyan be, azonban 
úgy látszik, gyártmányaival csak a kincstári gyárakat, illetőleg kohókat és 
bányákat látja el, mert tudtunkkal a piaczra szélaknai drótköteleket még nem 
hoztak. A budapesti Felten és Guilleaume czég is foglalkozik bányászati 
s egyéb czélokra való drótkötelek gyártásával is, azonban főczikkét a kábe
lek alkotják.

E czég szabadalommal védett s kitünően szigetelt telegráf-kábeleiről 
megjegyezzük, hogy ezekben a szomszéd vezetékekben keringő villamos 
áramok okozta zavaró hatásokat oly alacsony fokra redukálták, hogy valamely 
meghatározott időben ezekkel sokkal több nevet adhatunk tovább, mint a 
régebben használtakkal.

A telegráf-kábelekkel, melyeknek egy részét gömbölyű, más részét lapos 
vasdrót fegyverzet védte, rokon szerkezetűek voltak a telefon-kábelek, csakhogy 
ezeknek szigetelése inkább a szálas anyagokra és a papirosra szorítkozott. 
Különösen kiemeljük a légréteggel szigetelt s ugyancsak szabadalommal védett 
telefon-kábeleket.

A villamvilágitáshoz használt kábelek között egyszerűeket, konczentriku- 
sokat, bikonczentrikusokat, továbbá gummival, szálasanyagokkal és papirossal 
szigeteiteket láttunk. A nagy feszültségű váltakozó áramokhoz ez utóbbiak 
igen jól beváltak.

A torpedó-akna és robbantó kábeleket finom és nagy szakitó szilárdságú 
aczéldrót-fegyverzettel védik s guttaperchával, gummival vagy okonittal szigetelik.

Igen szépek voltak a budapesti Perei és Schacherer ezégnek a posta- 
és távirda-pavillonban kiállított kábelei is, melyek közül a szabadalmazott 
czelluloza Hungária drótot kitűnő vezetősége miatt első helyen említjük.

Hogy minő elhagyatott állapotban van iparunk a drótkötél gyártás 
dolgában, kitetszik az 1895-iki statisztikai adatokból, melyek szerint a 119.500 
forintnyi bevitellel szemben csak 884 forintnyi kivitel áll, ugyancsak ezekből 
az adatokból az is kitetszik, hogy Magyarországot a drótkötelek dolgában is 
Ausztria egyik főpiaczának tekinthetjük, mert innen az említett évben 114.200 
forint volt a behozott áruk értéke, pedig abban az esetben, ha egyik-másik 
vas- és aczélgyárunk nagyobb súlyt vetne a minőség-aczélgyártására, a fen- 
forgó különbséget könnyen eloszlathatnók.

Noha a kábel-gyártással két czég foglalkozik, 1895-ben mégis 1,503.300 
forint volt a behozatal (1,547.400 forint) és a kivitel (44.100 forint) közötti
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különbség, melyből Ausztria javára 1,474.200 forint jutott. A szóban forgó 
nagy különbségen méltán csodálkozhatunk, tudva azt a magas nívót melyre 
Budapesten az elektrotechnika minden ágát emelték.

I. Fegyverek, lövedékek, töltények és tölténytárak.

a) Ismeretes dolog, hogy iparunknak a fegyvergyártás a gyenge oldalai 
közé tartozik s eltekintve a katonai puskák gyártásától, csak édeskeveset 
mutathat fel, ezért nem is csodálkozhatunk, hogy az ezredéves országos 
kiállításnak ez a része sok tekintetben meglehetősen szegényes volt.

A XVII-ik csoport (hadügy) keretében láttuk a budapesti fegyver- és 
gépgyár-részvénytársaság igazán mintaszerű kiállítását. A bemutatott tárgyak 
arról győztek meg, hogy a fegyvergyár leküzdvén a kezdet nehézségeit, ma 
már a katonai hatóságok csak nagy nehezen teljesíthető szigorú feltételeinek 
is játszva tesz eleget. Felszerelve a legkitűnőbb minőségű precziziós gépekkel, 
Vio mm. pontosságú idomszerekkel és más egyéb mérőeszközökkel, a fegy
verek alkotó részeit oly minucziozus pontossággal gyártja, hogy azok 
egymással bármely általuk gyártott fegyverben könnyen felcserélhetők. 
A fegyvergyár berendezése olyan, hogy a nyers anyagon kívül a teljes 
katonai fegyvert (tehát a szuronyt is) a stájer fegyvergyárral egyenlő minő
ségben készíti el s bármikor a maga erejéből más fegyver gyártására is 
berendezkedhetik.

Mivel hadseregünket a Mannlicher-fegyverekkel már felszerelték, a magyar 
fegyvergyárnak is alkalmasint az lesz a sora, a mi a régebbi fegyvergyáraké 
volt, hogy munkahiány miatt vagy beszüntetik az üzemet, vagy más czikk 
gyártását karolván fel, a gyárat eredeti hivatásától eltérítik.

A IX-ik (gépipari) csoportban kiállított szerszámok és szerszámgépek után 
ítélve azt következtethetjük, hogy a gyár életében a válságos forduló pont 
bekövetkezett. Jó szerencse, hogy a gyár intézői a helyes nyomra léptek. 
Hazánkban a szabatossági eszközök, a finomabb szerszámok és gépek gyár
tását kevéssé kultiválják, a fegyvergyár helyesen cselekedett, hogy pontos 
munkagépeivel és az ezek kezelésében begyakorlott munkásaival: a gépipar 
szóban forgó kellékeinek gyártását felkarolta. Sokan ez ellen azt vethetik, 
hogy miért nem rendezkedik be a gyár vadászfegyverek, tehát rokon ipar- 
czikk gyártására. A gyár ezt is könnyen megtehetné, de nem teszi, mert a 
vadászfegyverek gyártása a tömegtermelésre, a folytonosan változó divat és a 
vevő közönség Ízlése miatt nem oly alkalmas s a drága felszerelésekkel és 
nagy regievei dolgozó gyár sikerrel nem versenyezhetne Lüttich és Ferlach 
iparosaival, a hol a vadászfegyverek gyártása házi ipar számba megy és 
ősrégi tradicziókon alapszik. Pedig égető szükség volna a vadászfegyverek 
gyártásának felkarolására is.

Az ezredéves országos kiállításon csak a budapesti Kimer József és a 
nagyszombati Rcymann Károly gyártmányaival találkoztunk, kik közül figye
lemre méltó készítményeket különösen az elébbi mutatott be. Kiállításában
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nyolcz darab igen finoman készített modern vadászfegyvert láttunk, ezek közül 
különösen kiemeljük a Purdey londoni gyáros mintája után készitett kakas
nélküli kétcsövű vadászfegyvert, melyet legfinomabb Crollé damaszk csövei, 
önműködő tölténykidobója, triplex zárószerkezete és vésett arabeszkjeí a 
puskaművesség remekévé avattak; azonban ritka szép munkával ékeskedtek 
még, az egy és kétcsövű golyós fegyverek és a 12 és 16 öblü srétes vadász- 
fegyverek. És mégis, e sok szép munka nem tudja velünk feledtetni azt a 
szomorú helyzetet, melyben puskaműves iparunk sínylődik. A fegyveradó és 
a vadásztörvény Magyarország vadállományának használt ugyan, de előmoz
dította puskaműves-iparunk tönkrejutását. Még egy-két évtizeddel ezelőtt 
majdnem minden magyar városban volt egy-két puskaműves, kinek részben 
a kézi fegyverek készítése, részben pedig a régiek javítása annyi munkát 
juttatott, hogy két-három segédje is volt; most elvétve találunk egy-egy mes
tert s a mi a legmegdöbbentőbb, nincs iparos sarjadék, ki ezek nyomába 
lépjen, ha meghaltak vagy mesterségüket nem űzik tovább ; mert éppen azok, 
a kiket kézi ügyességük és intelligencziájuk erre leghivatottabbakká tenne, 
idejekorán a mechanikus vagy gépipar egyik-másik ágára térnek át.

Fegyvergyártásunkra a másik nagy csapást a gépipar mérte, mely az 
egyszerű vadászfegyverek készítését az öntött, sajtolt vagy más módon ala
kított fegyverrészletek tömeges gyártásával, a kisipartól teljesen elhódította. 
Különösen Belgium jár elől, mely jól berendezett gyáraival és olcsó munkás
népével oly olcsó vadászfegyvereket hoz a piaczra, hogy egész Európa puska- 
műves-iparát fejlődésében akasztotta meg, a hol pedig más tényezők is hozzá
járultak ehhez, végzetes válságot okozott.

Ezen a bajon némelyek azt hiszik, hogy a fegyverkereskedelem kor
látozásával lehetne segíteni. Ma a vaskereskedésben épp úgy vásárolhatunk 
vadászfegyvereket, pisztolyokat, revolvereket stb., mint magánál a puska
művesnél, sőt ilyenek elárusitásával esztergályosok, fűszerkereskedők stb. is 
foglalkoznak, igen gyakran javításokat is elfogadván, melyet érthető okokból 
s vele összeköttetésben álló külföldi iparossal készíttetnek el. A kereskedés 
korlátozására azonban nincs mód és alig valószínű, hogy még oly drákói 
szigor is teremthetne megfelelő fegyveripart. Ily körülmények közt puska
műves iparunkon alig van segítségre kilátás, és maholnap nem lesz, a ki ezzel 
Üzletszerűen foglalkozzék. Kimer József kiállítása az utolsó csillanása volt 
ennek a hajdan oly szép és elegáns iparnak. Ha ez az érdemekben meg
őszült iparos is kilép a sorból, nincs a ki nyomába lépjen.

b) Ágyulövedékek gyártásával a Ganz és társa czég budai öntő műhelye 
már régibb idő óta foglalkozik, azonban közvetetlenül a kiállítás megnyílta 
előtt a diósgyőri vas- és aczélgyár is belefogott ezek gyártásába, s a kiállított 
aczéllövedékek minősége és változatos alakja azt a reményt keltette, hogy a 
közös hadsereg és a haditengerészet ebbeli nagy szükségleteinek egyrészét 
most már a hazai ipar is fedezheti. Ez igen fontos vívmány lenne, mert a 
tégelyaczél-gyártás fejlődését vonja maga után, s ha a füsttelen lőpor hadsere
günket is rákényszeríti az aczélágyuk behozatalára, még az ágyugyártás meg
honosítására is vezethet.
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c) A fémiparba vágó czikknek tartjuk a Manlicher-féle tölténytárakat is, 
melyeknek készítésével a magyar fém- és lámpaárugyár részvénytársaság 
kőbányai gyára nagy mértékben foglalkozik. E czég idevágó kiállítása a 
XVII. (hadügyi) csoportban volt s ugyanitt láttuk Róth György pozsonyi gyáros 
töltényeit is.

K) Vasöntvények.
Gépöntvények, aczélöntvények, kovácsolható öntött vas, kérges öntés. Kereskedelmi és építészeti 

öntvények. Kályhák. Oszlopok. Mű- és használati öntvények.

Az ezredéves országos kiállításon az öntőiparok terén legerősebb fejlő
dést mutatott a vasöntés. Úgyszólván alig van Magyarországon gépgyár vagy 
vasgyár, mely vasöntvények készítésével ne foglalkoznék s a kiállításnak futó
lagos megtekintése is arról győzhetett meg, hogy a gép, kereskedelmi és épí
tészeti öntvények mellett a műöntvényeket se hanyagolták e l ; sőt még azok 
a vas- és gépgyárak is, melyek az utóbbiak gyártásával üzletszerűen nem 
foglalkoznak, sok szép figurális és ornamentális öntvényt állítottak ki.

a) A gépöntvények gyártása dolgában első helyen kell megemlékeznünk 
Ganz és társa budapesti czég kiállításáról, a hol egy 3300 mm. átmérőjű 
háromkoszorus és egy 3900 mm. átmérőjű kétkoszorus turbinajáró-kerék volt 
kiállítva. Nagy feltűnést keltett ez utóbbi turbinához tartozó 3700 mm. átmérős 
járókerék nyers öntvénye és egy 543 lóerős turbina.

A gépöntvények gyártása dolgában három nevezetes specziálitásról, az 
aczélöntészetről, a kovácsolható öntöttvas gyártásáról és a kérges öntvények
ről kell még megemlékeznünk. Aczélöntéssel nagyobb mértékben Budapesten 
Ganz és társa czég vaggongyára, a vidéken pedig a diósgyőri m. kir. vas- és 
aczélgyár és a szab. osztrák-magyar államvasnt-társaság resiczai telepe 
foglalkoznak. Az ezredéves országos kiállításon óriási voltukkal és kitűnő 
minőségpróbájukkal legjobban a diósgyőri öntvények tűntek ki.

A gyártmányok közül kiemeljük a 29.000 kg. súlyú hidsarut, a 11.600 
kilogram súlyú és 5600 mm. átmérőjű hajócsavart és a 12.000 kg. súlyú 
aczélvésőt; ez utóbbit az Alduna szabályozó vállalat számára készítették, 
s hogy épp úgy beválik, mint a szóban forgó gyár pavillonja mellett fekvő 
kopott aczélvéső, mely a szerződésben kikötött 90.000 ütésen felül még 134.822 
ütést birt ki, alig szenved kétséget.

A minőségi próbák közül legmeglepőbbek voltak a lokomotív és szer
kocsikerekekkel végrehajtott ütőpróbák eredményei.

A szóban forgó tárgyakat kivétel nélkül Martin-aczélból öntötték. A diós
győri gyár ezt a hatalmas eredményt azzal érte el, hogy a német és franczia 
gyárakban követett módszertől eltérve a Martin-aczélt nem savas, hanem 
bázikus anyagokkal bélelt kemenczében gyártja és ferromangán-szilicziummal 
meg alumíniummal gáztalanitja.

A resiczai Martin-aczélmű és Ganz és társa vaggongyára is, a fősúlyt 
a vasúti és gépészeti kellékek, jelesen kerekek, sindarabok, keresztezések, 
illetőleg a hengerek, tengelyek, kúpkerekek, fogaskerekek stb. öntésére veti.
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Kovácsolható vasöntvények gyártásával nagyobb mértékben és specialitás
ként Brunner I. L. és társa budapesti gyára foglalkozik. A nevezett czégnek 
teljesen sikerült a kovácsolható vasöntvény hosszadalmas processzusában 
rejlő nagy nehézségeket legyőzni s öt évi lankadatlan küzdelem után ezt az 
új iparágat meghonositani. Ma a kézi formázókon kivül 10 formázó-géppel 
is dolgozik, hogy a mezőgazdasági gépgyártás, a lakatos és kocsigyártó ipar 
szükségleteit fedezhesse, sőt újabban az Eward-féle lánczok és lánczkerekek, 
alakos aczélöntvények és mérlegek gyártásával is foglalkozik.

A kérges öntvények gyártását a Ganz és társa czég fejlesztette ki, azonban 
vagy két év óta eltért a 44 év előtt megállapított eljárástól és Griffin P. H. 
módszerét követi, mely specziális vas felhasználásán és az öntvényeknek 
6—8 napig tartó lassú lehűtésén alapszik, úgy hogy az öntvények nemcsak 
kemények, hanem szívósak is lesznek. Griffin eljárása szerint gyártott öntvé
nyek kérge kétszer vastagabb, mint a régi eljárás szerint gyártottaké s ennek 
következtében a kopásnak kitett alkotórészeket, (pl. vasúti kocsikerekeket) 
köszörüléssel újra használhatóvá tehetjük.

h) A gépöntvények mellett magas fejlődöttségről tanúskodott a kereske
delmi öntvények gyártása is, úgyszólván minden vidéki vasgyár, mely öntő- 
műhelylyel kapcsolatos, állított ki ilyeneket.

A kiállított tárgyak után ítélve a budapesti vasöntő műhelyek közül 
leginkább az Oetl és a Hirsch és Frank-féle gyárak foglalkoznak kereskedelmi 
öntvények készítésével.

c) A szorosabb értelemben vett építészeti öntvények gyártásával leg
nagyobb mértékben a vidéki vasgyárak foglalkoznak. A brassói hánya- és 
kohó-részvény egylet ruszkiczai, Csáky László gróf prakfalvi, a Heinzelmann- 
féle vasgyár-hányatársulat hisnyóvizi, Jacobs Ottokár kassahámori, Lántzky 
Sándor szentkeresztbányai, Kramer J. szinóbányai, a m. kir. kincstár kis- 
garami és libetbányai, a nadráfi vasipar-társaság nadrági, Prihradny Ödön 
dolhai, a rima-murány-salgótarjáíii vasmű r. t. nyustyai, a Sárkány I. 
Károly örökösei és társai csetneki, a szab. osztrák-magyar államvasuttársaság 
aninai öntőműhelye nagy választékban mutatott be oszlopokat, konzolokat, 
lépcső-, folyosó- és erkélyrácsokat, lépcsőrészleteket s más egyéb építészeti 
öntvényt. Természetes, hogy a budapesti gépgyárak közül Ganz és társa 
r. t., Oetl Antal és a Schlick-féle r. t. öntőműhelyei építészeti öntvényeket 
is kitűnő minőségben készítenek.

Szóval 15 czég gj^ártmányait láttuk s mivel Magyarországban körülbelül 
ennyi is foglalkozik építészeti öntvények nagyobbszabásu gyártásával, kiállítá
sunknak ez a része teljes volt s vasöntő-iparunk szóban forgó ágának hű 
képét mutatta.

A kiállított építészeti öntvényeket majdnem kivétel nélkül tiszta öntés 
jellemezte, azonban az 1885-iki kiállítás óta az alakítás művészi részét illetőleg 
haladást nem konstatálhatunk; ez azonban annak tulajdonítható, hogy az 
utolsó 10 évben a lakatosipar teljesen visszahódította a vasöntészettől a rácso
zatok, rácsos kapuk és konzolok készitését, úgy, hogy e téren a vasöntészet 
inkább csak a múltak dicsőségével kérkedhetik. Ma már építőművészeink
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annyira beleélték magukat a kovácsvas jellemének megfelelő formákba, hogy 
még akkor is, midőn öntöttvas-rácsozatokat terveznek, a kovácsolt vas orna
mentikája lebeg szemeik előtt.

Az a szép rácsos kapu és rácsozat, melyet Oetl A. gyára állított ki, 
legtöbb részletében nélkülözte az öntött vas jellegét. Igazi öntöttvas-formákat 
mutatott az a rácsminta, mely után a budai királyi palotához felvezető krisz
tinavárosi út vasrácsát öntötték s a melynek ornamentikája még boldogult 
Ybl Miklós teremtő agyában született meg. A modern tervezők úgy látszik 
megfelejtkeznek arról, hogy csak azon öntöttvas-ornamentika helyes, mely az 
első pillanatra elárulja magát az anyagot illetőleg azt, hogy a megrajzolt alak 
legczélszerűbben, legkönnyebben és ennek következéseképp legolcsóbban is 
csak öntött vasból készíthető. Kár ezzel a törékeny anyaggal a neki nem 
illő formákat utánozni, mert megbénítjuk hozzá illő ornamentikájának szabad 
fejlődését. Igen valószínű, hogy a kovácsolt vasmunkák versenyén kívül ez 
a körülmény is előmozdította az öntött vasrácsok mellőzését.

Sokkal önállóbb ornamentikát árultak el az oszlopok és kandeláberek 
melyeken az öntöttvasjelleg, az ornamensek helyes megválasztása következ
tében elég jól érvényesült, azonban az öntöttvasnak megfelelő ornamentika e 
téren se tud teljes mértékben érvényesülni, mert a tervezők előtt majdnem 
mindig a kőoszlopok tagozása és díszítése lebeg, pedig az öntöttvas nagy 
nyomószilárdsága miatt úgyszólván predesztinálva van a szóbanforgó épületi 
alkotórészek készítésére ; noha újabban a hengerelt vasból készített és lemez- 
köpenynyel burkolt oszlopok is nagy tért hódítottak s az öntöttvas kizárólagos 
uralkodását e téren is megtörték.

Az építészeti öntvényekhez sorolhatjuk a kutakat is, melyekből a leg- 
csinosabb mintákat a budapesti szivattyú- és gépgyár r. t. állította ki. Bizo
nyára ezeken is jobban érvényesült volna a szép öntés, ha nem ragaszkodnak 
annyira a faarchitekturára emlékeztető, megszokott sablonos formákhoz.

A tágabb értelemben vett építészeti öntvényekhez soroljuk még az öntött
vaskályhákat, melyekből a brassói bánya- és kohó részvény egylet, a Hemzel- 
niann-féle vasgyár bányatársulat, a nadrági vasipar-társaság, Prihradny 
Ödön és a szabadalm. osztr.-magyar államvasuttársaság mutatott be gazdag 
kollekcziót. Mivel kályhákat szerkezeti szempontból a G) fejezetben tárgyaltuk, 
e helyen csak öntésük és díszítésük módját teszszük szóvá.

Átalános jellemzésül megint csak azt mondhatjuk, hogy a munka szép
ségével és jóságával a díszítés a legtöbb esetben nem volt egyenrangú. Az 
amerikai, angol és újabban a német kályhagyárosok megmutatták, hogy a 
kályhákat a nálunk használatos s a legtöbb esetben a szerkezettel össze nem 
függő és semmitmondó tömör vagy áttört növényi és állati díszítmények, 
kartusok és amblemek helyett más módon is díszíthetjük. E tekintetben a 
szab. osztr. magyar államvasuttársaság aninai öntőműhelye amerikai rendszerű 
töltőkályháival máris jó példát mutatott, azonban még messze van az az idő, 
hogy a megszokott sablonokkal szakítsanak.

A teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy a budapesti Hirsch- és 
Frank-czég kiállításában szépen megöntött kályharészleteket is láttunk.
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d) Használati és műöntvények. A hazai vasöntőműhelyek közül hasz
nálati és műöntvények üzletszerű gyártásával leginkább a vidéki öntőműhelyek 
foglalkoznak. A kiállított tárgyak mintázata, öntése és csín ozása után ítélve 
a legelső helyen áll a nadrági vasipar-társaság nadrági öntőműhelye, melynek 
legtöbb tárgya a műipar magaslatán állott. Néhány műbecsü darab került ki 
az aninai, a kaláni, a ruszkiczai, a hisnyóvizi, a dolhai és a prakfalvi öntő
műhelyekből.

A budapesti gyárak közül a leggazdagabb gyűjteményt a ni. kir. állam
vasutak gépgyára mutatta be. A csakis díszítésre szánt szobrok és dombor
művek, fegyverek és vértezetek, tálak és tálczák mellett láttunk használatra 
szánt tükör- és fényképkereteket, vizitkártya- és virágasztalokat, toll- és tinta
tartókat, levélnyomókat stb. Azonban nagy kár, hogy efféle tárgyak Üzletszerű 
gyártásával egyik budapesti öntőműhely sem foglalkozott, mert a székes 
főváros a maga kipróbált művészgárdájával efféle czikkek gyártására sokkal 
alkalmasabb hely, mint a vidéki vasgyárak akármelyiké. Hogy a vasból való 
műöntvények gyártását minő magas fokra emelhetjük, ha az keresetforrás 
alapját képezi, mutatják a kőbányai magyar fém - és lámpaáru-gyár öntött
vaslámpáinak formagazdagsága és remek öntése. Persze az esetben, ha a 
műöntvények gyártása nem czél, hanem csak eszköz, alakításukban a művészi 
jelleget a technikai szempont mindig el fogja nyomni.

Kiemeljük, hogy a használati és műöntvények csinozása dolgában a 
megszokott bronzolás és festés mellett nagy szerep jutott a galvánnikolo- 
zásnak és rezitésnek is, a mit minden tekintetben követendő jó példának tar
tunk, mert a galvánáram kiejtette fémburok az öntvény finomabb részleteit 
nem takarja el s férni jellegét emeli. A polychrom színezésnek a vas ilynemű 
csínozása mellett csak az egyszerűbb s kevés költséggel a piaczra vethető 
tárgyakra van értelme, amint ezt a kőbányai fém- és lámpaáru-gyár megmutatta.

II. Fémipar s ennek egyes ágazatát kiegészítő vasiparok.

a) Mű- és épiilet-bádogosmunkák.
A kiállítók jegyzéke és a kiállított tárgyak. Betűk.

Az építőiparok csoportjába tartozó fémiparok között a mű- és épület
bádogosmunkák voltak legjobban képviselve. A vas- és fémipari pavillonban 
láttuk Binder Ferencz (Torda), Csukás Zoltán (Pécs), Hodor Károly (Székely- 
Udvarhely), Joszt Mátyás (Temesvár), Österreicher és társa (Budapest), Piffl 
Alajos (Temesvár), Rónay János (Czegléd), Schwarz Károly (Nagyszeben), 
Schwarz Rudolf (Szeged), Seemayer János (Versecz), Steiner Ármin és 
Ferencz (Budapest) és a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság (Budapest) 
munkáit; ezeken kívül Breiner Adolf (Sárvár) a gépcsarnokban, a váczi 
horgany-hengermű a bányászati és kohászati csarnokban, Brozovics Ignjat 
(Belovár), Jean Bozsidar (Zágráb) és Kolarics Josip (Grubisnapolje) pedig 
Horvát- és Szlavonországok pavillonjában állított ki.
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A kiállított tárgyak legnagyobb részét fedélablakok és szegélyek, torony
csúcsok, manzard-tetők, ereszcsatornák, párkányok, balluszterek, fedélhéjak 
s más efféle épület- és műbádogosmunkák alkották s kiemelendőnek tartjuk, 
hogy eltekintve néhány vidéki iparos munkájától, a kiállított tárgyakat a jó 
munka és stilszerü alakítás jellemezte, szóval a minőséget illetőleg meg 
lehettünk elégedve, de a kiállítók száma kevésbbé elégíthetett ki. Igaz ugyan, 
hogy ha az 1885-iki kiállítást veszszük alapul, javulást konstatálhatunk, mert 
akkor Magyarország Dráván inneni részéből 9, most pedig 14 kiállító szerepelt, 
azonban ha az ország bádogosiparosait tekintjük, a kiállítók száma mégis 
csekély volt, mert az összes létszám x/io-re se rúgott. Különösen feltűnt az, 
hogy a budapesti bádogosok közül csak három mutatta be készítményeit.

A kiállított tárgyak legnagyobb részét czink- vagy czinkezett vaslemezből 
készítették, ezek mellett a vörösrézlemezből való gyártmányok alig tűntek fel, 
pedig legújabban már nálunk is kezdik ezt a fémet tetőhéjak és ablakok 
készítésére nagyobb mértékben felhasználni. Igen örvendetes jelenségnek tartjuk 
azt, hogy bádogosmestereink és gyáraink a vörösrézből és czinkből domborí
tott figurális díszítmények készítését is felkarolták (Csukás Z .: géniusz czink
ből, Rónay /..-kakas vörösrézből, Steiner A. és F.: nőalak czinkből, Zellerin M.: 
pánczélos vitéz rézből).

A kiállított tárgyakból azt a tanúságot vonhatjuk le, hogy a bádogos
iparnak ezt az ágát mindjobban a nagyipar ragadja magához, mert a kis 
mester a modern építészet követelményeit legfeljebb csak a szolid munka 
dolgában elégítheti ki. Olcsón, gyorsan és a czélnak mégis megfelelően ma 
már csak a géphajtotta húzópadokkal, sajtókkal, göngyölitőkkel, ollókkal stb. 
dolgozhatunk. A párkányléczek olyan nagy választékával, minőt Steiner A. 
és F. kiállításában láttunk, kézzel dolgozó mester nem rendelkezhetik.

Némileg a műbádogossághoz sorolhatjuk a czinklemezből való betűk 
készítését is. Kiállításunkon ezt az iparágat legteljesebben Erdélyi János 
budapesti és Reiner Sándor kecskeméti bádogosmesterek képviselték.

Reménylhető, hogy a váczi czinkhengerlő gyár tetemesen hozzá fog 
járulni mű- és épület-bádogosiparunk fejlődéséhez, mert e gyárnak 1895-ben 
történt alapítása előtt minden czinklemezt külföldről kaptunk, a mi bádogáru- 
gyáraink helyzetét a külföld iparával szemben nagyon megnehezítette.

b) Különféle háztartási czikkek.
Ónozott vaslemezből készített edények s egyéb háztartási czikkek. Lóvakarók. Zománczolt 
öntöttvas- és sajtolt lemezedények. Kovácsolt serpenyők. Rézművesség. Kávépörkölők s egyéb

háztartási czikkek. Jégszekrények.

Olyan gyárunk, mint például a norinbergi Bing testvéreké, mely a 
lemezből való háztartási czikkek tömeges gyártásával foglalkoznék, nincsen ; 
az ezredéves országos kiállításon is csak az tűnt ki, hogy fémiparunknak 
e szakba vágó része, egy-két speczialitástól eltekintve, még nagyon fejletlen. 
Az országos ezredéves kiállításon megjelent czégek közül a legnagyobb fej-
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lődést a matheóczi Scholtz C. A. kiállítása mutatta, a ki az ónozott vas
fazekak, fazékfedelek, kanalak, de legfőképpen a vaslemezből való lóvakarók 
gyártása dolgában már is oly pozicziót foglal el, minővel fémiparunknak csak 
kevés ága dicsekedhetik.

A kiállításon megjelent bádogosok kiállításából az tetszik ki, hogy a 
háztartási czikkek gyártására iparunk ez ágának mívelői nagy súlyt nem 
vetnek, mert az a néhány edény, kanna, tésztareszelő stb., melyet a szolnoki 
Jancsó István, a temesvári Piffl Alajos, a verseczi Seemayer János és a kolozsvári 
Zeller Géza mutatott be, versenyképes árunak nem nevezhető. A gyártmány 
szép volt ugyan, de manapság ily árukkal csak a tömegtermelés útján 
tudhatjuk iparunkat, a lokális fontosságból, országos fontosságra emelni.

Valóban csodálkoznunk kell, hogy a Zellerin M.-féle gyári részvény- 
társaság, mely a katonai főzőkotlák és evőedények gyártását illetőleg a tömeg- 
gyártáshoz szükséges gépi berendezés dolgában az első fontos lépést már 
megtette, nem terjeszkedik ki a háztartási czikkek nagyobb mértékű gyár
tására is. Alkalmasint a külföld nagy versenye tartja vissza nagyobb bádogáru- 
gyárainkat a sok költséggel járó berendezés létesítésétől. Beismerjük, hogy 
a koczkázat elég nagy, azonban nem egy példára mutathatunk, hogy az erős 
akarat, ha szakértelemmel párosul, mindenen diadalmaskodik. Láttuk ezt 
Scholtz C. A. kiállításán, de láttuk ezt oly háztartási czikkek gyártása dolgá
ban is, melyekről 10 -15 év előtt azt hittük, hogy a külföldi versenyt a 
magyar ipar le nem küzdheti. Értjük itt első sorban a zománczolt öntöttvas- 
és sajtolt vasedények gyártását, mely iparág meghonosításának és hatalmas 
kifejlődésének érdeme és dicsősége a m. kir. kincstár kisgarami gyárát illeti 
meg. Ez a gyár a szóban forgó iparczikkeket teljesen maga készíti, vagyis 
nemcsak zománczozza, hanem önti és sajtolja is, holott az 1884-ben kelet
kezett losonczi első magyar bádog- és vasedénygyár és az 1892-ben műkö
désbe hozott losonczi első magyar bádog- és vasedény-zománczozó gyár (Rakottyai 
György és társai) csak zománczozással foglalkozik; azonban a sajtolt nyers
edényeket jórészt hazai gyárból (Scholtz C. A-tói) szerzi be.

A VIIIIB. csoport keretében egy érdekes speczialitásra is akadtunk. 
Plander Gyula és társai állítottak itt ki a merényi hámorban készített 
serpenyőket és vasfazekakat. Ez az érdekes ipar a zománczolt vasedények 
olcsó volta következtében napról-napra veszít jelentőségéből s még csak az 
tartja fenn, hogy némely vidéken a drágább, de emberöltőkig eltartó kovácsolt 
vasfazekakat és serpenyőket még mindig igen kedvelik.

A háztartási czikkek gyártásával foglalkozó iparok közé tartozik a réz- 
müvesség is, noha korántsem oly mértékben, mint ezelőtt negyedszázaddal, 
a midőn a kisiparnak a gépek versenyével még küzdenie nem kellett s a 
midőn az olcsó zománczolt öntöttvas- és lemezedények a piaczokon alig-alig 
szerepeltek. Rézművesiparunk ma már a hajdan oly kedvelt czifra tészta
sütők, kocsonyatartók s más effélék gyártásával csak elvétve foglalkozik ; az 
ezredéves országos kiállításon csak Bartek Károly szabadkai rézműves állított 
ki ilyeneket; a kiállított gyártmányok zömét sima felszinü rézedények, takarék
tűzhelybe való vizüstök és kávéfőzők alkották. E tekintetben Gallik Lajos és
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Schmach Károly budapesti rézművesek kiállítása számottevő iparról tanús
kodott.

Rézműves iparunk súlypontját a nehezebb áruczikkek gyártásában látjuk. 
Főzőüstöket a m. kir. kincstár beszterczebányai rézverője és a Szontagh Pál- 
féle csetneki rézgyár; szeszfőzőket illetőleg czefrehűtő-készülékeket a szabadkai 
Bartek Károly, a dévai Bavtoschek Ignácz, a budapesti Gallik Lajos, a nagy
szebeni Fabritius testvérek, a verseczi Neukomm Bálint fia i, a budapesti 
Reichel és Heiszler czég és a temesvári Id. Rittinger József állítottak k i; az 
utóbbiak közül gyárszámba csak Reichel és Heiszler telepe megy.

Magyarország Dráván túli részének rézművességét hat iparos képviselte, 
kik közül három, jelesen Gnuss Dragutin (Zemun), Murgics Anton (Zágráb) és 
Schwerer Adám  (Vinkovce) szintén pálinkafőző-üstöket állított ki.

A háztartáshoz való egyéb czikkek csak elvétve fordultak elő, ezek 
közül legfeljebb a kávépörkölők gyártását emelhetjük ki, mely ipar csak 
Goldstein és Petz szab. Columbus és Leidenfrost Armin szab. Phänomen 
kávépörkölőivei szerepelt. A többi gyártmány (gyümölcstartó, madárkalitka s 
más efféle) jelentőségnélküli volta az első pillanatra szembeötlött, csupán R e if 
Károly budapesti bádogos szab. vízszűrőinek, szárnyasállat etető s itató 
készülékeinek és önműködő tintatartóinak ügyes szerkezetét emelhetjük ki. 
Különösen feltűnt az, hogy a nemesebb fémöttevényekből (újezüstből, brittannia 
fémből stb.) való háztartási czikkek teljesen hiányoztak, e tekintetben Magyar- 
ország teljesen a külföld iparára van utalva.

Tágabb értelemben véve a háztartási czikkek közé sorolhatjuk a jég
szekrényeket is ; ilyeneket igen jó minőségben és versenyképes árban hat 
czég mutatott be. A VIII/B. csoportban láttuk Breittner Bernát, Hennefeld 
Ignácz és Sachs Ármin budapesti czégek kiállítását, Kemény Manó szegedi, 
Stolcz Péter óbecsei és Stiller József budapesti iparosok pedig a XII. csoport 
keretében mutatták be készítményeiket.

Az 1885-iki kiállítás óta a jégszekrények gyártása szerkezet dolgában 
nem sokat fejlődött, említésre méltó javításnak csak Hennefeld kivehető jég
tartó szekrényét tekinthetjük.

E czímen emlékezünk meg Schwalb Adolf budapesti bádogárú-gyáros 
ónbádogból készített és festéssel díszített dobozairól, mint igen életrevaló 
specziálitásról. Bádogosaink tanulhatnának Schwalbtól, a ki megmutatta, hogy 
a legegyszerűbb gyártmánynyal is, ha az üzleti szellem párosul a szakérte
lemmel, boldogulhatunk s annak a külföld nagy versenye daczára is meg 
hódíthatjuk a hazai piaczot.

c) Viz-, gőz- és gázvezetéki szerelvények. Csövek.

1. Mióta az ország városai, élükön a székes fővárossal, a vízvezetékek építé
sét felkarolták, több oly gyár keletkezett, mely sárgarézből öntött vízvezetéki 
csapok, szellentyük s egyéb felszerelések gyártásával specziálitásként foglal
kozik. Ezek közül legnevezetesebb volt Hirmann Ferencz, Hubert Fülöp és 
társa, Teudlofj K. és Dittrich T. és a Zellerin Mátyás-féle gyári részvény-
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társaság kiállítása, mert a bemutatott tárgyak kifogástalan öntése és megmun
kálásának szabatos volta elárulták, hogy rézöntő iparunknak ez az ága elég 
fejlődött arra, hogy a bécsi ipar erős versenyével előbb-utóbb ár dolgában is 
sikerrel küzdhessen meg. Örömmel láttuk, hogy a kőbányai fém - és lámpa- 
áru-gyár a Schinzel-féle vízmérők gyártását is felkarolta, mert igen valószínű,

„JA ü

4 3 — 4 4 . á b r a . A  S c h in z e l - f é l e  s z á r a z o n  f u t ó  v í z m é r ő  h o s s z a n t i  m e t s z e t e  é s  f e l ü l n é z e t e .

Készíti a magyar fém- és lámpaárú-gyár részvénytársaság kőbányai gyára.

hogy a vízvezetéknek ezt a fontos kellékét előbb-utóbb a budapesti házi víz
vezetékek számára is előírják. A Schinzel-féle vízmérő a kerekes vízmérők 
csoportjába tartozik s szerkezetének fő alkotórészei kemény gummiból valók, 
tokjukat pedig sárgarézből, deltafémből vagy más öttevényből öntik. Készítenek 
szárazonfutó és vizbenfutó szerkezeteket* az előbbinek számlapja, illetőleg az
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ehhez való szerkezet a víztől el van rekesztve, az utóbbié pedig vízben jár 
és üveglappal van födve. A két szerkezetet a 43—47. ábrák mutatják. A vizi- 
kerék tengelyének deltafém-csapja karneolágyban forog. A viz örvénylését a 
vizikerék háza fedelének csillagalaku reczézésével gátolják meg. A viz az alsó 
űrből a fedél közepén levő felső űrbe s innen a kivezető baloldali csőágba 
áramlik. A tok alsó részének zsákszerű nyúlványai a vízből kivált iszap lera
kására valók.

4 5 — 4 7 . á b r a . A  S c h in z e l - f é l e  v í z b e n  f u t ó  v í z m é r ő  h o s s z a n t i  m e t s z e t e ,  f e l ü l n é z e t e ]  

é s  k e r e k é n e k  k e r e s z t m e t s z e t e .

Készíti a magyar fém- és lámpaárú-gyár r. t. kőbányai gyara.

2. A vízvezetéki szerelvények gyártásával foglalkozó gyárak gázvezetéki 
szerelvényeket is készítenek. E tekintetben is a legkiválóbb gyártmányokat 
azok a czégek mutatták be, kiket az 1. pontban soroltunk fel. Gázórákat 
csak a kőbányai fém- és lámpaárúgyár állított ki. itt említjük fel ugyancsak 
ennek a gyárnak e szakbavágó második fontos speczialitását a vasúti kocsik 
olajgázvilágitásához szükséges felszerelési tárgyakat. Szóval a gázvezetéki fel
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szerelő iparunk szintén leküzdötte már a kezdet nehézségeit és specziális 
irányban is fejlődve remélhető, hogy idővel nemcsak a minőség, hanem az 
ár dolgában is versenyezhet a külföldi czikkekkel.

3. Gép- és kazánfelszereléseket legátalánosabban Teudloff K. és Dittrich 
T. budapesti gyára készít; a többi kiállító inkább valamelyes specziálitás 
gyártására törekszik. így például a bécsi Friedmann czég budapesti gyára 
igen kitűnő minőségű lövellőket, olajozó-készülékeket és fütőkapcsolásokat, 
a kőbányai fém- és lámpaáru-gyár lokomotivokhoz való homokszórókat és 
Popp-féle biztositó-szelentyüket, Egressi Mór (Budapest) önműködő kenő- 
szelenczéket, Hubert Fiilöp és társa (Budapest) önműködő gőzgép-olajozókat, 
Glücksthal és Staub (Budapest), valamint Sebes és Beck (Budapest) lég , hő- és 
gőzfeszültség meg vákuum-mérőket és Fischer Vilmos utóda Fischer Tivadar 
(Nagy-Szombat) vizmutató üvegeket s néhány csapot mutatott be.

Igen gazdag kiállítása volt Riedl József fia  Riedl Béla budapesti czég- 
nek is, a ki a gőzvezetéki felszerelések gyártása dolgában a fősúlyt a nyers 
öntvények készítésére veti.

Mivel a felsoroltakon kívül alig van czég Magyarországban, mely vagy 
az összes gőz- és kazánfelszerelések, vagy valamelyes specziálitás gyártásával 
foglalkoznék, az ezredéves országos kiállítás e szakba vágó részét teljesnek 
mondhatjuk. Ismerve iparunk mai állapotát s látva azt, hogy a kiállított tár
gyak egy része nem volt oly szabatossággal készítve, a minőt különösen a 
gép- és kazánfelszerelések megkövetelnek, bátran állíthatjuk, hogy messze 
vagyunk még attól, hogy a külföld hatalmas versenyét leküzdhessük. Schaffer 
és Budenberg gyártmányainak még tovább is piacza marad Magyarország.

Igaz ugyan, hogy a rézöntő műhelyekkel felszerelt gépgyárak is foglal
koznak gép- és kazánfelszerelések készítésével s az ezredéves országos kiállí
táson ezek közül Eisele József, a m. kir. államvasutak budapesti gépgyára, 
Mannák Vincze, Reichel és Heissler budapesti czégek stb. igen jó munkát mu
tattak be, azonban ez a körülmény inkább a szóban forgó iparunknak fejletlen 
mint fejlődött voltára vall ; mert kazán- és gépiparunk ma már oly erős 
lábon áll s annyira specziális irányban kezd haladni, hogy a kazán- és gép- 
szerelvények gyártására elég súlyt nem vethet s azt bizonyára csak azért karolja 
fel, mert a hazai ipar készítményei se ár, se minőség dolgában teljesen ki 
nem elégítik.

4. Gáz-, viz- és gőzvezetékekhez való csövek gyártásával sok magyar- 
országi gyár foglalkozik.

Öntött vascsöveket majdnem minden vasöntőműhelylyel felszerelt gép
gyár készít. A legszebb gyűjteményt láttuk a Ganz és társa kiállításában, 
mely czég a három méter hosszú hüvelyes csöveket 100, 125, 150, 175, 
200 és 225 mm. és a négy méter hosszuakat 250, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000 és 1200 mm. belsőátmérővel gyártja.

Nagy átmérőjű (1200 mm.) vízvezetéki csövek öntésével a m. kir. állam
vasutak gépgyára is foglalkozik.

A vidéki vasgyárak közül különösen a Hcinzelmann-féle vasgyár bánya
társulat hisnyovizi gyára foglalkozik öntött vascsövek gyártásával, azonban a
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liernádvölgyi magyar vasipar részvénytársaság krompachi, Kramer F. szinó- 
bányaí, a m. kir. kincstár kisgarami, a szab. osztrák-magyar államvasht-társaság 
aninai, a brassói bánya- és kohó-részvény egylet kaláni, a nadrági vasipar-társaság 
nadrágí telepe stb. is önt kisebb-nagyobb viz-, gőz- és gázvezetéki csöveket.

A húzott és hengerelt kovácsvas csövek gyártása dolgában egy nagysza
bású gyárunk van; ez a m. kir. kincstár zólyombrezói hengerműve, melynek 
felszerelése ma már olyan, hogy hazánk e szakba vágó tetemes szükségleté
nek nagy részét kielégítheti.

Sárga- és vörösréz csövek gyártásával Chaudoir Gusztáv és társa, Eisele 
József, továbbá Reichel és Heiszler foglalkoznak, azonban specziálistának csak 
az első helyen említett czéget tarthatjuk.

Ólom- és óncsöveket legnagyobb választékban a Kanczer-féle ólom- és 
ónáru gyár-részvénytársaság budapesti gyára állított ki ; ilyenek készítésével 
három év óta a Geramb János József-féle bányaegylet bélabányai ólomgyára 
is foglalkozik s kiállítása után ítélve igen jóminőségü gyártmányokkal lép a 
verseny terére.

d) Különféle fémből készített díszműáruk, díszítmények és szobrok.
Bronzöntő iparunk válságos helyzetének okai s ezek elhárítása. A monumentális szoboröntés.

1. Fémből készített díszműáruk dolgában kiállításunk igen szegény volt 
s megdöbbentően hű tükrét mutatta annak az elmaradottságnak, melyben 
fémiparunknak ez az ága van. Tulajdonképpen csak egy kiállító, a budapesti 
Vandrák László, mutatott be bronzból s más fémből készített díszműárukat 
mig az 1885-iki kiállításon három czég (a Testory-féle fém- és lámpagyár 
részvénytársaság, Harsányi J. és Bordács J.) gyártmányai sejtették, hogy végre 
valahára nálunk is komolyan felkarolják a fémből öntött bijouteria-tárgyak 
készítését. A sejtelem csalt, ma még ott sem vagyunk, a hol 1885-ben 
voltunk, mert Vandrák kiállítása is — noha igen jól mintázott, Ízlésesen 
összeállított, szabatosan czizellált és szépen festett bronztárgyakkal ékeskedett 
— nem keltette azt a reményt, hogy ő is teljes ambiczióval a díszmű- 
czikkek gyártására vetette magát. Pedig lehetetlen, hogy a szívós kitartást 
siker ne koronázza, hisz úgyszólván az egész magyar piaczot idegen 
gyártmányok foglalták el. Az 1895-iki statisztikai adatok szerint

Behozatal
forint

Kivitel
forint

sárgaréz díszműczikkekben . 580.600 51.260
pakfong, tombak s más fémből való czikkekben 197.640 7.040
bronz » » 164.970 13.440
ezüstözött » * 855.200 57.600
aluminium » » 24.000 2.000
nikol és kobalt » » 160.300 8.400

Az 1885-iki kiállításon Oberbauer A. budapesti bronzműves igen szép 
egyházi szerelvényeket állított ki, az ezredéves kiállításról fémiparunknak ez 
az ága teljesen hiányzott.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 20
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Méltán kérdezhetjük, mi ennek a hanyatlásnak oka, helyesebben minek 
tudhatjuk be azt, hogy a nem nemes fémekből való díszműczikkek gyártása 
dolgában alig vagyunk tovább a kezdetnél ? Véleményem szerint a főbajt az 
okozza, hogy a bécsi, berlini és párisi gyárosokkal szemben nincs olyan ver
senyképes iparosunk, a ki a jó modellekbe elegendő pénzt fektethetne s 
ilyenek készítésére a művészeket illően díjazni tudná, mert bronzöntőink elég 
ügyesek arra, hogy külföldi mesterektől a még hiányzó ismereteket hamar 
elsajátíthatnák. A másik baj az ügyes czizelőrök hiánya, sokat kellett a kőbá
nyai fém- és lámpaárugyárnak is küzdeni, mig a lámpásgyártáshoz szükséges 
minták készítéséhez való czizelőröket maga magának felnevelte; természe
tesen ez a körülmény a díszműczikkek gyártásának egészséges fejlődése elé 
szintén súlyos akadályokat gördít. A harmadik baj az, hogy a bronz díszmű
czikkek kémiai utón való színezése ma már igen fontos csinozó művelet 
s úgyszólván magasabb kémiai tudást s ennek következtében a kis műhelyek 
tehetségéhez egyátalában nem mért drága munkaerőket kíván. A negyedik 
főbaj a fogyasztó közönségben rejlik.

Az igazat megvallva, közönségünk zömében az efféle műipari termékek 
iránta kellő érzék nincsen meg, s az a rész, mely gyönyörűségét találja bennök, 
a megszokott külföldi árut, még ha rosszabb is, a megrögzött előítélet következ
tében a belföldi elé helyezi, a miben a kereskedelem is hathatósan támogatja.

Végül jelentékeny akadálya bronzművességünk fejlődésének, a cinkből 
öntött és galvanikus utón nikolozott, rezitett, sárgarezitett, ezüstözött és ara
nyozott áruk olcsó volta.

Ily sok akadálylyal szemben a kezdő ipar csak akkor boldogulhat, ha 
nagy pénzforrás áll rendelkezésére s kitartó, fáradhatatlan munkásságot fejt ki. 
Sajnos, hogy ily gyár alakulására nincsen kilátás, mert sem egyesek, sem 
részvénytársaságok ily koczkázott vállalatba nem bocsátkozhatnak, azonban 
lehetséges, hogy előbb-utóbb csillár- és lámpásgyáraink, mint rokon iparágat, 
felkarolják a díszmű czikkek gyártását is ; de hát ettől az időtől még messze 
vagyunk, mert az említett czikkekben a most működő gyárak az ország szük
ségleteit még korántsem elégítik ki, sőt a csillárgyártás dolgában még csak a 
a kezdet elején állunk.

Azonban megjegyezzük, hogy a kőbányai fém- és lámpagyár bronzból, 
czinkből és valamelyes ónöttevényből készített díszműczikkeivel máris sejtetni 
engedi, hogy elébb-utóbb ezek gyártását is felkarolja.

Igen sokat lendítene bronzművességünkön az is, hogy ha középiskoláinkban, 
talán a szabadkézi rajzzal kapcsolatosan, műtörténeti előadásokat tartanának, 
s már a zsenge ifjúságban felébresztenék az iparművészeti tárgyak iránt való 
érzéket, vagy ha az iparművészettel foglalkozó intézetek és társulatok az állandó 
kiállítások és ezzel kapcsolatos előadások mellett munkákról is gondoskodnának.

Még szomorúbb volt az a kép, melyet kiállításunk a díszesebb használati 
tárgyak, igy például a sárgarézből vagy bronzból öntött kulcspaizsok, kilincsek 
s más efféle ajtó, kapu, ablak és butorszerelvény dolgában feltárt. Egyetlen 
iparosunk se volt, a kinek kiállítása elárulta volna, hogy ezek gyártásával 
speczialitásként foglalkozik.
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Igaz ugyan, hogy a Ganz és Társa czég készítette királyi vonat tűzben 
aranyozott bronzszerelvényei a kőbányai lámpagyárhoz méltó iparművészeti 
termékek voltak, azonban egy fecske még nem csinál nyarat.

Efféle czikkben a tömeges termelés vagy valamely speczialitás piaczra 
vetése a fő. Mióta a vasalások gyártását a gyáripar ragadta magához s piaczainkat 
a külföldi áruk teljesen elözönlötték, fémiparunk helyzele e téren ma sokkal 
válságosabb, mint a minő az 1885-iki kiállítás idejében volt, mert kinek öntse 
az a rézműves a sárgarézkilincseket és paizsokat, ha a vasalások gyártása 
napról-napra jobban kisiklik a hazai ipar kezéből ?! Ma már némi eredményt 
réz- és bronzöntőink csak speczialitások gyártásával érhetnének el, például 
oly értelemben, mint Lehmann berlini gyáros tette, ki jelenleg oly bronzbutor- 
szerelvényeket hoz forgalomba, melyeknek mélyedéses részeit zománczszerü 
anyaggal töltik ki, vagy oly értelemben, mint a kőbányai fém- és lámpaáru- 
gyár, mely a vasúti kocsik rézből való szerelvényeit készíti.

2. Mióta az építészet a czinkből való díszítmények alkalmazását felkarolta, 
kiválóbb bádogosműhelyeink ilyenek öntésével is foglalkoznak; e tekintetben 
különösen Steiner Armin és Ferencz, meg a Zellerin Mátyás-féle gyári részvény- 
társaság kiállítása tűnt k i; ez a két gyár a többi czinköntőkkel vállvetve a 
hazai városok fellendült építkezésének szükségleteit minden tekintetben kielégít
heti, mert nemcsak reliefszerü díszítmények, hanem

3. szobrok készítésével is foglalkozik. A Steiner-féle gyár vaddisznója 
és haldokló szarvasa és a Zellerin M.-féle gyár szoborcsoportja (anya két 
gyermekével, a László-féle budapesti ház toronydíszének mintája) mind a munka, 
mind az anatómia szempontjából egyaránt jeles alkotás volt. A Steiner-féle 
gyár bemutatta a budapesti igazságügyi palota trigacsoportjának Sennyeitől 
mintázott Géniuszát is, csakhogy nem vörösrézből, hanem czinklemezből dom
borítva, vert rézből való szobrot (pánczélos vitéz) a Zellerin M.-féle részvény- 
társaság és Rónai János czeglédi bádogos (rézkakas) állított ki. Ezt a tech
nikát a külföldi gyárakban rég kultiválják (Erős Ágoston drezdai szobra, a 
newyorki szabadságszobor, Hermann teutoburgi emléke stb.), nálunk az első 
kísérleteket 1885-ben Jungfer Gyula kiállításában láttuk.

Dekorativ czélra való bronzszobrokat a Schlick-féle részvénytársaság és 
néhai Beschorner mutatott be, ez utóbbi nem is önálló kiállítás keretében, 
hanem az országos képzőművészeti társulat tárgyaival. Néhány bronzszobor 
volt a székesfőváros pavillonja előtt és mellett (Zsigmondy mellszobra), néhány 
magában a pavillonban és több az országos magyar képzőművészeti társulat 
városligeti új műcsarnokában; csak a monumentális szoboröntés hiányzott, 
nyilván azért, mert a tervezett nagyobb szobrok készítésébe a kiállítás meg
nyílta előtt még nem fogtak, vagy pedig a formázás stádiumában voltak (Ybl 
Miklós szobra). Átalában a Beschorner-féle és a Schlick-féle gyárak berendezése 
1885 óta annyira fejlődött, hogy az ország e nembe vágó szükségleteit tel
jesen kielégíthetik.

2 0 *



48- ábra. Függő petróleum-lámpás rokoko stílusban, majolika testtel, lánczokkal és ellensúlylyal.
Magassága 1350 mm. Készítette a magyar lém- és lámpaárú-gyar r. t. kőbányai gyára.
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e) Lámpások és csillárok.
Járóművekhez való lámpások, vasúti jelző lámpások, petroleumégők, asztali lámpások, kandeláberek

és csillárok.

Az ezredéves országos kiállításon bemutatott lámpásokat három csoportra, 
jelesen a járóművek, az utczák és terek, továbbá a lakóhelyiségek megvilá
gítására való lámpások csoportjára oszthatjuk.

1. Járóművek megvilágítására való lámpásokat hat czég, u. m. a budapesti 
Daut Rezső, Krolupper József, a fém  és lámpaárngyár (Kőbányán) és Lind 
Pál; a vidékiek közül pedig a székely-udvarhelyi Berkeczi Lajos és Hodor 
Károly állítottak ki, azonban a kiállított gyártmányok mennyisége után Ítélve, 
e czikkek nagyban való gyártásával csak a négy első czég foglalkozik. Külö
nösen ki kell emelnünk azt, hogy iparosaink teljes speczialitásra törekedvén, 
jelesen Krolupper F. és a kőbányai fém- és lámpaárúgyár csak vasúti kocsi 
és lokomotív, a többi pedig csak közúti kocsi-, illetőleg hintólámpást készít. 
Krolupper még vasúti jelzőlámpások gyártásával is foglalkozik s kitűnő mun
kájával, lámpásainak praktikus szerkezetével és műhelyének versenyképes 
berendezésével a magyar piaczot teljesen meghódította. A kőbányai fém- és 
lámpagyár speczialitásként olaj-, gáz-, petroleum- és villamvilágitásra beren
dezett vasúti kocsilámpásokat készít s máris oly eredménynyel, hogy a magy. 
kir. államvasutak szükségleteit kielégítheti.

Remélhető, hogy a szépen megindult kocsilámpagyártás is rövid időn 
belül emelkedik olyan fokra, hogy a hazai kocsigyárosok a külföldi gyárt
mányokat teljesen mellőzhetik.

Utczák és terek világítására való lámpásokat a czélnak megfelelő egy
szerű és szolid alakításban a kőbányai fém- és lámpaárúgyár és a budapesti 
Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság állított ki.

Szobalámpásokat Magyarországban csak egy czég, a kőbányai magyar 
fém - és lámpaárúgyár készít. A czég kiállítása minden látogatónak feltűnt 
stilszerű mintáival, gazdag választékával és kifogástalan munkájával. Köze
lebbről megnézve, meglepett vas- és czinköntvényeinek finomsága, Ízléses 
festése és galván bevonatának sokfélesége. Különösen szépek voltak azok az 
asztali és függő lámpások, melyeknek majolika testük volt; ilyent mutat 
a 48. ábra is. Véleményünk szerint ezen a valóban remek munkán csak 
azt kifogásolhatjuk, hogy ornamentikájának túlságosan gyengéd vonalai nagyon 
is a kovácsvasra emlékeztetnek ; a törékeny öntött vas tömörebb és plaszti
kusabb ornamenseket követel, mely első pillanatra elárulja az anyag mivoltát, 
illetőleg azt, hogy annak elkészítése legkönnyebben és legczélszerübben csak 
öntött vasból lehetséges. Ilyen lámpást mutat a 49. ábra Azonban készségesen 
beismerjük, hogy manapság a kovács vas függő lámpások nagy elterjedése 
miatt a nehézkesebb öntöttvaslámpások kelete megcsappant, úgy hogy a gyáros 
számolván a megváltozott viszonyokkal, kénytelen-kelletlen oly gyártmányokat 
hoz forgalomba, melyek az anyag technikai tulajdonságaival ellenkező formákat



49’ ábra. Függő petróleum-lámpás.
Magassága 1200 mm. Készítette a magyar fém- és lámpaárú- 

gyár r. t. kőbányai gyára.
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mutatnak. A kőbányai fém- és lámpaárúgyár öntvényei máris oly gyengéd 
tagozásuak, hogy az anyagban rejlő nehézséget teljesen legyőződnek tekint
hetjük s bizony nem csodálkozhatunk, ha előbb-utóbb a gyár a kovácsvas 
ornamentika hű másolását is megkísérti.

Az említett czég kiállításában bronzból öntött lámpásokat is láttunk, 
különösen szépek voltak a bronzfoglalattal és Zsolnay-féle majolikával fel
szerelt, illetőleg díszített asztali lámpások, melyeknek művészi öntését, sza
batos czizellálását és ízléses összeállítását igen emelte a galván bevonás remek

50—52. ábra. Asztali lámpások.
A kőbányai fém- és lámpaárú gyár r. t. készítményei.

volta. Ezek között láttunk egy asztali lámpást, melynek bágyadt aranyozása 
a legszebb modern párizsi mintákkal versenyzett.

A szóban forgó lámpást az 50—52. ábracsoport első ábrája mutatja. 
Megjegyezzük, hogy a közbülső ernyős lámpás oszlopa üvegből, a harmadiké 
pedig egészen bronzból való.

A kőbányai fém- és lámpaárúgyár súlyt vetett a lámpák szerkezetére is. 
Az 53. ábrában bemutatjuk a Hermann-féle u. n. villamégőt. A petróleumot 
a fojtóan záró A csavar kicsavarolása után a rézlemezből nyomott b  tartóba
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öntjük, honnan azt az F kerékkel állítható C bél szívja fel és juttatja az égő 
fejéhez, hova a levegőt a G és H  csatornák vezetik. A láng nagy fényét a 
lángterelő belső légvezetése okozza, ugyanis a G cső tengelyébe állított K  
csőbe szintén jut levegő, mely a lángterelő nyílásain kiömölvén, a láng belsejére 
lövell. A szóban forgó égő fénye az elektromos izzó lámpások fényerejével 
vetekedik.

A szóban forgó gyár nagy munkabírását élénken illusztrálja az, hogy 
nemcsak a lámpatestek, hanem az égők gyártását is nagyban űzi.

2. Közvetetlenül az ezredéves országos kiállítás megnyitása előtt Buda
pesten majdnem egyidőben három csillárgyár keletkezett, jelesen a csillár- 
gy ár-részvény társaságé, Kissling Rudolf és fiáé és Stern és Merkt é. Az ezred
éves országos kiállításon mind a három czég bemutatta formagazdagságban, 
jó munkában, változatos alakban és Ízléses csinozásban egyaránt kiemelendő 
tárgyait. Stilus dolgában a modern renaissance, a bárok és a rokokó domi-
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54- ábra. Kissling R. és fia budapesti 
czég kiállította kandeláber.

55. ábra. Villamos kandeláber. Kiállította 
a budapesti csillárgyár r. t.

A modern renaissance munkák közül legjobban kivált az 54. ábrában 
előtüntetett kandeláber. Ezt a szépen tagozott és ezüsttel bevont műtárgyat 
Kissling R. és fia  a bécsi szerb templom számára készítették.

nált, egy-egy darabbal szerepelt az empire, az arab és a kínai stilus, sőt 
a csillárgyár-részvénytársaság még a magyar stílussal is megpróbálkozott, noha 
nem valami nagy sikerrel.
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A barokk formák igen szépen érvényesültek azon a villamos kandelá
beren, melyet az 55. ábrában mutatunk b e ; ez, valamint az 56. ábrabeli 
rokoko fali kar a csillárgyár műhelyében készült. Ez utóbbinak öntése, czi- 
zellálása és aranyozása valóban mintaszerű volt. Szintén meglepően szép

56. ábra. Villamos rokoko fali kar.
Kiállította a budapesti csillárgyár részvénytársaság.

arányokat, díszítményeket, munkát és rajzot mutatott az az empire-csillár, 
melyet az 57. ábrában mutatunk be. Ennek a hat gyertyán kívül még három 
izzó lámpája is van, melyet az üvegkagylóba rejtettek el. Igen jól hatott
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a csiszolt üvegbetétekkel díszített láncz is. Ezt a remek munkát tervezte és 
készítette Kissling R. és fia.

Megemlítjük még, hogy csillárokat a kőbányai fém- és lámpaárúgyár 
is állított ki. Ezeket az egyszerű és ízléses rajzú petróleum-csillárokat a gyár

sárgarézcsövekből és kötődarabokból állítja össze. Ilyent mutat az 58. ábra. 
Igen örvendetes, hogy a gyár a drága öntött csillárok mellett ezeknek az 
olcsóbb csillároknak gyártását is felkarolta, mert a főkereslet nálunk is ebben

57. ábra. Empire-csillár.
Kiállította Kissling R. és fia budapesti gyáros.
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az árúczikkben van s ennek kielégítése csak nagyban való termeléssel lehet
séges. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy Gaal Lajos kolozsvári iparos 
rézlemez-vázzal biró és csiszolt üvegprizmákkal díszített csillárt és fali karokat 
mutatott be.

A csillárokat illetőleg nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy a tervező nem 
mindig számolt a világitó anyag mivoltával, s a stilszerüségre való törekvésben

gyakran megfelejtkezett az okszerűségről. A szénhidrogéneket tartalmazó világitó 
anyagok (gyertya, olajok, világitó gáz) lángja felfelé ég s e miatt a lángzó test, 
illetőleg a gyertya szára néhány specziális szerkezettől eltekintve, alul van, 
tehát lefelé árnyékot vet; ez tehát nem tökéletes világítás, azonban bele kell 
nyugodnunk, mert jobban a dolgot vagy nem, vagy csak komplikált és

58- ábra. Petroleum csillár sárgaréz csövekből.
Készítette a kőbányai fém- és lámpaárú-gyár r. t.
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drága szerkezettel oldhatjuk meg. Nem igy áll a dolog az elektromos világí
tással. Az izzó fény bárhol elhelyezhető, tehát íegczélszerübben úgy készítjük 
az ehhez való lámpást vagy csillárt, hogy a fényt lefelé vethesse. Erre való 
tekintettel az 56. és 57. ábrában előtüntetett fali kart illetőleg csillárt a leg
szerencsésebb alkotásnak nem tekinthetjük. Az izzó lámpás nem gyertya, 
s [minden műértő embernek fel fog tűnni az, ha a stilus kedvéért a czélt 
másodrangu dolognak tartjuk. Az amerikai csillárgyárosok már rég megterem
tették a villamos világításnak megfelelő csillár- és lámpásalakokat, nálunk a 
merev stilszerüség a domináló, ezért a tervező nehezebb feladat előtt is áll, 
mert ezt a czélszerüséggel is egyeztetnie kell. Beismerjük, hogy ez nem megy 
egyszerre, időt, munkát és pénzt rabló sok próbálgatásba kerül, mig a stilszerü 
és a világitó mód jellemének megfelelő formákat kitalálhatják. A mi fiatal 
csillárgyárainktól jó szerével nem is követelhetjük meg, hogy egyszerre minden 
tekintetben kifogástalan dolgot produkáljanak, s megbocsátható az a hiba is, 
hogy a régi gáz- vagy petroleum-csillárokhoz való mintákat kevés átalakítással 
az elektromos csillárok gyártására is felhasználták, s nem egy tárgy inkább 
a csillogással, mint ornamentikájában rejlő iparművészi gondolattal hatott.

Azonban ezektől a tisztán művészi szempontoktól eltekintve, örvendve 
mondhatjuk,5hogy csillárgyáraink kiállítása reményen felül szépen sikerült és 
szép jövővel kecsegtet, hisz Chaudoir Gusztáv és társa budapesti gyárában 
már oly iparteleppel is rendelkezünk, mely a csillárgyártáshoz oly fontos dísz
csöveket igen jó minőségben és igen szép alakításban gyártja.

/ )  Csengetyük és harangok.
A kiállítók száma és a kiállított tárgyak mennyisége. A harangok felfüggesztő szerkezete, 

a harangok hangja, harangozatok. A harangok öntése és díszítése. Harangláb.

A bronzöntészet specziálitásaként fejlődik ki nálunk is a csengetyű és 
a haranggyártás, s elmondhatjuk, hogy különösen a haranggyártást illetőleg 
fémiparunknak ez az ága az ezredéves országos kiállításon aránylag legjobban 
volt képviselve.

A csengetyűgyártás dolgában az ungvári Horovitz Ede és a nagyváradi 
Rosenthal és Ehrlich czég gyártmányai tűntek ki, harangokat pedig kilencz 
kiállító mutatott be. Jelesen a verseczi Bottá György és fiai (2 harang) ? 
a budapesti szivattyú- és gépgyár-részvénytársaság, ezelőtt Waiset Ferencz 
(8 harang, két csoportban, 5, illetőleg 3 haranggal), az aradi ifj. Honig Frigyes 
(1 harang), a nagyszombati Fischer Tivadar (3 harang), a kisgejőczei Egry 
Ferencz (3 harang), a temesvári Novotny Antal (1 harang), a pécsi Rupprecht 
testvérek (3 harang), a soproni Seltenhofer Frigyes fiai (3 harang) és a 
budapesti Pozdech József utódai Thury János és fia  (6 harang, két csoportban 
3—3 harang). A felsoroltakon kívül pedig Andrásofszky Efraim  kolozsvári 
harangöntő kisméretű harangokkal felszerelt haranglábmintát állított ki, tehát 
tulajdonképen tiz kiállítóról beszélhetünk. Az 1885-iki országos kiállításon hat 
harangöntő czég mutatta be gyártmányait. Ha tekintetbe veszszük azt is, hogy
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a felsorolt tiz czég 30 haranggal szerepelt, melyek kevés kivétellel jóminő- 
ségü és szép munkáról tanúskodtak, fémiparunknak ezt az ágát méltán sorol
hatjuk az elsők közé. Hogy ez igy van, a statisztika is bizonyítja, mert 
1895-ben a 13.950 forint értékű behozatallal szemben 10.880 forint értékű 
kivitel állott, a 3070 forint különbség, tehát elenyésző csekélység. Ezelőtt 
10—15 évvel még igen sok harangot importáltak Magyarországba, ma a kül
földi vevők keresik fel jó hirnevü harangöntő-műhelyeinket.

A kiállított harangok jó öntésén és csinos felszíni megmunkálásán kívül 
kiemeljük még azt is, hogy a haranglábakat, kevés kivételei, szerkezeti vasak
ból készítették. Harangiparunk fejlődésére vall az a körülmény is, hogy a harang 
koronájának felfüggesztésében a legváltozatosabb szerkezeteket láttuk. Andra- 
sofszky Efraim  fogasrudon gördülő fogaskerékre, a budapesti szivattyú- és 
gépgyár-részvénytársaság billenő ék köralaku szegmentjén forgó és görgőkkel 
oldalirányban megfogott csapra, a Seltenhofer Frigyes fiai czég pedig csap
ágyban oszczilláló csap vájatába állított ékre akasztja a harang koronáját. 
Átalában az a törekvés nyilvánult, hogy a harang ne csak könnyen lengjen, 
hanem biztosan is lógjon. Legkönnyebben lengtek a Pozdech József utódai 
czég harangjai, mert ékalaku függesztő csapjuk összekötő vonala már jó közel 
volt a harang súlypontjához, csakhogy a felfüggesztésnek ez a módja a teljes 
kilengést némileg hátráltatja, s e miatt az ütések kissé keményebbek lesznek.

A harang alakját illetőleg két újításra akadtunk. Az egyiket Novotny 
Antal mutatta be, ki Temesvár városának gyárvárosi temploma számára öntött 
2420 kilogram harang felső szélét közel a fejhez 5-alaku kivágásokkal törte 
át, hogy a hanghullámok jobban terjedhessenek, s ennek következtében a 
harang messzebbre hallható legyen. Vájjon csakugyan elérte-e czélját, meg
ítélni nem lehetett, mert olyan rendes alakú harang, mely ezzel nagyság, súly 
és alak dolgában egyenlő lett volna, kiállítva nem volt, igy tehát összehason
lító kísérleteket nem tehettünk, azonban az ismeretes fizikai tényekre támasz
kodva azt hiszszük, hogy a harang hangját a kivágások könnyen kieresztik 
ugyan, de ebből nem a hanghullámok messzebbre való jutását, hanem ennek 
éppen ellenkezőjét érjük el. A másik újítást ifj. Hónig Ferencz mutatta be, 
a ki a harangokat nem élesélü, hanem legömbölyitett vállal készíti, a mivel 
az a haszon jár, hogy a harangnak úg3rszólván az egész tömege rezgésbe 
jöhet, s igy hasonló hangerősség elérésére állítólag 20n/o-kal kevesebb bronz 
kell. Azonban ez se volt teljesen megállapítható, mert az összehasonlító kísérlet 
czéljára alkalmas harang nem volt kiállítva.

A harangok helyes összehangzásával legjobban kitűnt a budapesti szi
vattyú- és gépgyár r. t. a budapesti erzsébetvárosi plébániatemplom számára 
készített 5 harangjával. Ezek között a két legnagyobb, jelesen a 2500 kilo- 
gramos iT-hangu és az 1500 kilogramos D-hangú külön állványon, a többi 
pedig, melyek közül a Dis hangú 1200 kilogramos, a Fis hangú 750 kilo
gramos és a H-hangú 340 kilogramos volt, közös haranglábon. Ez a haran- 
gozat H-dur és H-ntoll összhangzatba volt hozható s tiszta és kellemes 
hangján kívül kitűnt góth stilusu díszítményeivel. A nevezett czég másik 
három harangja az érsekujvári szent ferenczrendi zárda számára készült és
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A-moll összhangzatba volt hozható. Ezt a harangozatot a 450 kilogramos 
A-hangu, a 280 kilogramos C-hangu és a 145 kilogramos E-hangu harang 
alkotta.

A harangok szép összhangzását illetőleg még kiemeljük Seltenhofer 
Frigyesnek a ruszti ev. ref. egyház számára és a Pozdecli József utódai czég- 
nek a püspökladányi ev. ref. egyház számára készült három-három harangból 
álló harangozatát. Kitűntek Egry Ferencz szép hangú harangjai is, csak az 
volt kár, hogy díszítésük és felfüggesztő módjuk kissé kezdeties volt.

5g. ábra. Harangláb.
Készítette a budapesti szivattyú és gépgyár r. t.

A mint az elmondottakból kitetszik, harangöntő-iparunk különösen tech
nikai szempontból emelkedett; jó öntés, tiszta hang és jó szerkezet jellemzik 
úgyszólván kivétel nélkül az összes gyártmányokat, de a harangoktól 
még mást, a szép külsőt, a díszítmények és betűk stilszerü alakítását és 
szabatos formázását is megkívánjuk, azonban erre harangöntőink legnagyobb 
része kevés súlyt vet, feledvén azt, hogy a harang jelentősége, maradandó 
jellege és a múlt hagyományai következtében mindig iparművészeti produk
tum volt.
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Véleményünk szerint legszebb díszítése volt a budapesti szivattyu-gyár 
r. t. kiállította erzsébetvárosi harangozatnak, mely egyszerű csúcsíves orna
mentikájával igen jól hatott; a többiek díszítése vagy sablonszerű, vagy 
kicsinyes, vagy művészi hatás nélkül való volt. Ezen a bajon mindenesetre 
segíteni kell s bizonyára lehet is, ha harangöntő-mestereinknek kezébe jó 
mintakönyveket adunk s a munkásokat a díszítmények szabatosabb és stil- 
szerübb mintázására tanítjuk meg.

Megemlitendőnek tartjuk azt is, hogy a legtöbb harang lába szerkezeti 
vasakból volt összeállítva. E tekintetben első helyen állott a budapesti szi
vattyú- és gépgyár r. t.-nak az 59. ábrában előtüntetett haranglába.

g) Lemezeiő-munkák. Galvanostegia és plasztika. Arany és ezüst fü st nem
nemes fémekből. Irótollak.

A lemezelő-munkákat az országos ezredéves kiállításon csak egy czég, 
az 1885-iki kiállításon is szerepelt Szoyka Antal budapesti fémgombkészitő 
képviselte, mióta a galvanostegia nálunk is tért hódított, ez az ipar napról- 
napra veszti jelentőségét; tudva ezt, méltán csodálkozhatunk, hogy egyetlen 
egy kiállító se tartotta érdemesnek azt, hogy magát a galvanostegiai iparban 
speczialista gyanánt mutassa be. Igaz ugyan, hogy a kőbányai fém - és 
lámpaáru-gyár, a Zellerin-féle gyár, Szirch Antal és mások igen szép arany, 
ezüst, nikol, sárgaréz stb. bevonattal díszített fémtárgyakat mutattak be, 
azonban a felsoroltuk czégeknek galvanizáló-műhelye csak kiegészítő része 
az anyagyárnak s mint ilyen, a gyárkészitette tárgyak csinozására szorít
kozik. Önálló galvanostegiai ipartelepünk, úgy látszik, még nincsen. A gal
vanoplasztikái iparról ugyanazt mondhatjuk, mert az a néhány műtárgy, a 
melyet Vandrák László, Szirch Antal stb. mutatott be, csak sikerült kisér- 
letszámba vehető. Fémiparunknak sok tekintetben nagyon is fejletlen voltát 
legjobban jellemzi az, hogy csakis galvanostegiával s plasztikával foglalkozó 
gyár vagy nagyobbszabásu műhely még nem keletkezett, külföldön a gal
vanoplasztikái ipar monumentális szobrok készítésével is foglalkozik, nálunk 
holmi aprólékos reliefképecskék készítésén kívül többre nem vittük ; pedig 
az országos iparművészeti iskola a jó példaadással éppen nem szűkölködik, 
csak az a kár, hogy az ezredéves országos kiállításon nem szerepelt oly 
mértékben, mint azt az 1885-iki kiállításon tette, a hol a szentmiklósi arany
lelet hű kópiájával nagy elismerést aratott s azt az alapos reményt keltette, 
hogy a galvanoplasztika ily műintézet vezetése mellett műiparunk számottevő 
faktorává lesz.

Bevezetésünkben ebbe a csoportba soroztuk a nem nemes fémekből vagy 
ezek öttevényeiből való arany- és ezüstfüst gyártását, azonban nagy sajná
latunkra ilyen iparczikket kiállításunkon nem találtunk. Úgy látszik, hogy az 
arany- és ezüstfüstverők fáradságos iparát nálunk csak kevesen művelik, 
mert a németországi (fürthi) háziiparosokkal versenyezni képtelenek vagy unk.

Fémipari tárgyak után kutatva a vegyészeti ipar (XVIII. csoport) csar
nokában, tehát éppen ott, a hol azt legkevésbbé reméltem, érdekes kiállításra
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bukkantam. Itt mutatta be az első magyar aczélirótoll és tollszárgyár buda
pesti czég toll- és tollszár-gyártmányait. Tehát ebben az iparágban is láttunk 
magyar termékek melynek nemzetgazdasági fontosságát legélénkebben illusz
trálja az a körülmény, hogy 1895-ben az aczélból és más fémből való iró- 
tollak behozatala (170.800 forint) és kivitele (11,500 forint) közötti különbség 
159.300 forint volt. Ha az említettük czég gyártmányainak jó minőségét az 
olcsó ár is támogatni fogja, bízvást hiszszük, hogy ennek a tetemes különb
ségnek nagyrésze a legközelebbi jövőben elenyészik.

h) Egészségügyi berendezések és központi fűtések.

Fürdőberendezés, mosdók, klozetek, pissoirok, fertőtlenítő gépek, vízszűrők és‘központi fűtések.

Magyarországban egészségügyi berendezéseket, jelesen fürdőket, kloze- 
teket és pisoirokat úgyszólván kivétel nélkül bádogosok és a központi fűté
sekkel foglalkozó vállalatok készítenek. Ezredéves országos kiállításunknak 
ez a csoportja hűen tükrözte vissza iparunk idevágó részének mai állapotát 
s mert minden téren csak haladást konstatálhatunk, biztos reményt táplál
hatunk az iránt, hogy ez a fontos iparág fejlődésének mai útjáról nem tér le.

1. Legtöbb volt azoknak a kiállítóknak száma, a kik fürdőberendezéseket 
mutattak be. Részben csak fürdőkádakat, részben pedig fürdőkályhával fel
szerelt kádakat vagy egész fürdőszoba-berendezést állított k i: Biliig Sámuel 
(Vágujhely), Boros Testvérek (Budapest), Gabler Gyula (Budapest), Hubert 
Fülöp és Társa (Budapest), Jancsó István (Szolnok), Jetiinek Nándor (Buda
pest), Joszt Mátyás (Temesvár), Knuth Károly (Budapest), Kiéli Béla (Nagy
várad), Nagy József (Kézdivásárhely), Piffl Alajos (Temesvár), Schwalb 
Adolf (Budapest), Szabó Tódor (Pancsova), Szepessy Sándor (Budapest), 
Zeiler Géza (Koloszvár) és a Zellerin M.-féle gyári részvénytársaság (Buda
pest). A vidéki iparosok legnagyobb része inkább csak fürdőkádakat mutatott 
be, melyek közül egyik-másik fűtőszerkezettel volt kapcsolatos, mig a buda
pesti iparosoktól kályhákkal vagy meleg és hideg vízvezetékkel felszerelt 
kádakat láttunk.

A fürdőkályhákat kivétel nélkül vörösrézből, a kádakat pedig jobbára 
czinklemezből, néhányan pedig vörösrézből készítették; a budapesti iparosok 
fajanszból és porczellánból való kádakat is állítottak ki.

A czinkből való kádak legnagyobb része festve volt s külső hosszanti 
oldalukat átlós léczekkel merevítették. A legtöbb kád pereme a mostani divat 
szerint erősen kihajlott és vízszintes volt.

A fürdőkályhák fűtése és a fürdőkád csapjának szerkezete dolgában 
különös újdonságot nem láttunk, azt azonban kiemeljük, hogy majdnem 
mindegyik kiállító oly csapszerkezet összeállítására törekedett, mely a hideg 
vízvezetéki viz és a kályhából kiáramló forró viz összekeverésével langyos 
vizet szolgáltat a zuhanyhoz. Knuth és Gabler kiállításában oly fürdőcsap
telepet is láttunk, mely a kályhára volt szerelve.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 21
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2. Mosdóasztalokat Knuth Károly, Szepessy Sándor, a Zellerin M.-féle 
gyár és Weiner Adolf (Komárom) állítottak ki, azonban ezek szerkezete és 
készítése dolgában említésre méltó újdonságot nem láttunk.

3. Vízzel öblített klozetteket és pissoirokat Gabler Gyula, Knuth Károly, 
Szepessy Sándor és a Zellerül M.-féle részvénytársaság mutatott be.

A legtöbb klozet medenczéje fajanszból való volt elől vagy hátul elren
dezett torokkal és vizsugáröblitéssel.

Az öblitő-reservoir szerkezetében azt a törekvést láttuk megvalósítva, 
hogy abban a vízbeeresztő lábbogó golyón (úszó golyón) kívül egyéb

szellentyü ne, vagy legfeljebb csak 
egy legyen. Az előbbiekben a 
szívót vizemelő edénynyel, az 
utóbbiakban pedig a szívó alsó 
végébe torkolló csőág tányér szel- 
lentyűjének nyitásával inditjákmeg.

Az öblitőszerkezetek egy ré
szének működésbe hozatala a 
használattól, másik része a hasz
nálótól függő volt; az első esetben 
az ülőhelyet kapcsolták a víztartó
val, a második esetben pedig a 
reservoir emeltyűjétől lelógó zsinór 
megrántásával az emeltyű másik 
végén ülő szellentyü indította meg 
a vízfolyást.

Mind a medencze, mind a 
víztartó szerkezete és elrendezése 
élénken emlékeztettek az angol
rendszerű klozettekre, a mit azon
ban nem gáncs, hanem dicséret
képpen mondhatunk, mert az
egészségügyi technika legelső isko-

6o. ábra .A Zellerin M.-féle r. t. szállítható ma ^ n§0 0̂rszág s örvendhe-
fertőtlenitő gépe. tünk, hogy iparosaink az itt

látottak után indulnak.
4. Az egészségügy szempontjából oly fontos fertőtlenítő készülékeket

Knuth K., Szepessy S. és a Zellerin M.-féle gyár készíti.
Mind a három czég közel azonos elrendezésű gőzfertőtlenitő gépet 

mutatott be, úgy, hogy csakis az egyiknek (a Zellerin-félének) leírását közöljük.
A 60. ábrában előtüntetett Zellerin-féle gőzfertőtlenitő gépet a tűzhely, 

az e fölött fekvő hullámos fenekű kazán és az erre épített fertőtlenítő szekrény 
alkotja. A kazán hullámos fenekének szélessége l'i m., hosszúsága 1 m .; lapos 
tetejének, mely egyúttal a fertőtlenítő szekrény feneke is, szélessége O's m., 
hosszúsága l -s m. A fertőtlenítő szekrény keresztmetszete fél hengerszerü,
alapja O’s m. széles, l*s m. hosszú, magassága pedig 0’77 m. Két ajtaja ki-
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és betolható fakosár, hossza l*a m., szélessége 0'6s m., magassága 0 ’63 m. 
A kazánban fejlődő gőz a gép oldalán levő füstcső belsejében vezetett csőbe 
ömlik, mely a gép tetejének magasságában abból ismét kilépve a gép tetejére 
hajlik át, s ott a fertőtlenítő szekrény tetejét átfúrván, kétfelé ágazik s lemegy 
a szekrény fenekén futó 2 lyukgatott vascsőbe, melyen át a gőz a szekrénybe 
ömlik. Az elágazás helyére oly módon fúrt csapot igtattak, hogy a gőz vagy 
a szekrénybe, vagy a szabadba bocsátható. A szekrény tetején levő rövid, de 
tágas fémcső oly szellentyűvel van ellátva, mely rögtön megnyílik, mihelyt a

6 i .  á b r a .  S z e p e s s y  S á n d o r  k i á l l í t o t t a  K á u f f e r  P . - f é l e  k i s n y o m á s ú  g ő z f ű t ő  k a z á n  h o s s z a n t i

m e t s z e t e .

szekrényben a gőz feszülni kezd. Ugyancsak a túlfeszülés elkerülésére szolgál 
a vizkazán fenekéből jövő és fémlábbagóval felszerelt vascső is a gép oldalán, 
melyből ha a kazánban a gőzfeszülés emelkedik, a kazán vize kifolyik. 
A kazánon még vizmutató, a fertőtlenítő szekrény ajtaján egy-egy 10 cm. 
átmérőjű elzárható levegőnyilás, fenekén pedig csap van a kondenzált viz 
lebocsátására. A kazánt az említett fémcsövön át kell megtölteni, a benne 
maradt vizet pedig annak fenekéről kiinduló 2 csapon bocsáthatjuk le. Az 
egész gép súlya körülbelől 500 kg. és két keréken mozog.

21
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A leirt elrendezés czélja az, hogy : a) a fertőtlenítő kamrában egyenlete
sen hevített s e mellett nedves vagyis telített gőz legyen ; b) a levegőt a fertőtlenítő 
kamrából, valamint a fertőtlenítendő tárgyakból gyorsan és tökéletesen kiszorít
hassák ; e) a gőz kényszerítve legyen a fertőtlenítendő tárgyakat biztosan át 
meg átjárni; d) a kötött meleget alaposan kihasználhassuk a mikroorganizmusok 
elemésztésére és, hogy e) a fertőtlenített tárgyak szárazon kerüljenek ki a 
készülékből.

5. Knuth Károly, Reiff Károly és a Zellerin Mi-féle gyár kiállításában 
vízszűrőket is láttunk. Az első Gillet szabadalmazott Phönix szűrőit, a másik 
saját találmányát és a harmadik a jól ismert Pasteur-Chamberlain-féle szerke
zetet gyártja. Mind a háromban a viz tisztátalanságát lyukacsos szürőhengerek • 
kel fogják fel.

62 . á b r a .  A  K a u f f e r  P . - f é l e  k a z á n n a l  f e l s z e r e l t  k i s n y o m á s ú  g ő z f ű t é s  e l r e n d e z é s e .

6. A központi fűtések közül legjobban volt a lég- és a kisnyomású gőz
fűtés képviselve.

Ellenáramú csöves légfütő kalorifert Knuth Károly állított ki, kis nyomású 
gőzfütő kazánt pedig az említetten kívül még Szepessy Sándor és a Zellerin- 
féle gyári részvénytársaság mutatott be. Knuthtól és Zellerintől a már jól 
ismert szerkezeteket láttuk, újdonság számba csak a Szepessy kiállította 
K'áuffer Pál-féle kisnyomású gőzfütő-kazán ment. A szóban forgó és a 61-dik 
ábrában előtüntetett töltőrendszerü K  kazán rostély nélkül is használható, 
a mi kokszfütésnél azzal a jóval jár, hogy a kokszsalak könnyen eltávolítható.

A kisnyomású gőzfűtések kazánjainak levegőjárását, ezideig sulyokkal, 
rugókkal vagy kénesővel kapcsolatos szerkezetekkel szabályozták; Káuffer 
e czélra mozgó részeket nem használ, hanem a kazánnyomás okozta kazán
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vízállással szabályozza a C csőben mozgó levegő járását. A kazán vizterét 
a G gyűjtőhöz kapcsolja az a cső, a gyűjtő alsó részét pedig a b cső a kettős 
T tölcsérrel köti össze. Ha a kazánnyomás a kelleténél nagyobb, a viz T töl
csérben emelkedik és szűkíti a levegő beeresztésére való R  rést, ekkor keve
sebb levegő jut a tűzhöz s ennek következtében az égés lassúbb lesz, ha 
csökken a nyomás, a tölcsér vizszine sülyed, s ekkor az R  rés megnagyob
bodik, mely esetben több levegő jutván a tűzhöz, az égés élénkebb lesz.

A kazánból az N  nyíláson át kiömlő égéstermékek az F füstcsatornán 
át a kéménybe áramlanak, melynek nyílását a t tölcsér szabályozza; ez a 
tölcsér c csővel van a b csőhöz kötve és a H  himbával kapcsolatos oly- 
formán, hogy azt a g  nehezék ellensúlyozza. Ha a kazán kelleténél nagyobb 
nyomása a c csövön át a t tölcsérbe vizet szorított, akkor az leereszkedik és 
a füstcsőben elhelyezett csappantyút elzárja, vagyis az égést szintén lassítja.

A G közvetítő edény arra való, hogy a kazánnyomás hirtelen való 
nagyobbodásakor a kazánból kinyomott viz lökését kiegyenlítse.

A 62. ábra a K  kazánnak, a C csőhálózatnak és az F fűtőtesteknek 
légtelenitését tünteti elő; ugyanis a csővezetékbe van az L  levegőgyüjtő bekap
csolva, melynek az a feladata, hogy az egész fűtőrendszer levegőjét felvegye 
és ha a fűtés beszüntetésekor a gőz kondenzálódott, ugyanazt a levegőt újból 
a vezetékbe juttassa ; hogy mindig olyan levegő legyen a vezetékben, mely 
minél kevesebb oxigént tartalmaz, a mi a rozsdásodás meggátlásának egyik 
főfeltétele. Az L  léggyüjtőnek vízbe járó fedele van, mely emelkedik és sülyed 
a szerint, a mint a csővezeték gőztartalma nő vagy fogy.

A központi fűtés dolgában említésre méltó újdonság volt Knuth K. kis
nyomású gőzfütőkazánjának légszabályozója, a Zellerin-féle gyár kisnyomású 
gőzfűtéshez való szabályozó szellentyüje és Pöhlmann-Schlegel-féle szab. 
fütőtestjei s végül azok a radiátorok, melyeket Knuth K. és Szepessy S. 
állítottak ki. A radiátorok U alakú s bordanélküli öntöttvas fűtőtestek, 
melyeket rendszerint oly díszesen öntenek, hogy beburkolásuk szükségtelen. 
Újabban a hőkisugárzás előmozdítására való bordákat azért hagyják el, mert 
a fűtőtest tisztogatását megnehezíti.

* * *

Az elmondottak után még csak néhány szóval óhajtom az 1896. évi 
ezredéves országos kiállítás fémvasipari csoportját jellemezni.

A kiállítók számát, a kiállított tárgyak mennyiségét és minőségét illetőleg 
teljesen meg lehetünk elégedve.

A vasiparban legörvendetesebb fejlődésről tanúskodott a vasművesség 
(műlakatosság), a drótáruk gyártása, a takaréktűzhelyek készítése és a vas
öntés. A vasbútorgyártás terén némi megállapodottság észlelhető, mig a vasa
lások, a szeráruk és a kések gyártása dolgában hanyatlás mutatkozik.

A finomabb szerszámok gyártását illetőleg alig tudunk a kezdet nehéz
ségeivel megküzdeni, de a durva szerszámok gyártása se áll olyan fokon, 
hogy az ország szükségleteit távolról is kielégíthetné.
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A fémiparban az épület- és a műbádogos-munkák, a lemezedények, 
a jégszekrények, a lóvakarók, a harangok, a gáz-, viz- és gőzvezetéki sze
relvények és csövek és a lámpások gyártása áll tűrhető lábon. A csillárgyártá
sunk a kezdet elején áll, azonban nagy reményekre jogosít; szépen fejlődik 
a monumentális szoboröntés is, de a fémből való bijouteria-czikkek dolgában 
iparunk a legszomorúbb képet láttatta.

Az egészségügyi berendezésekkel foglalkozó czégek kiállítása arról tanús
kodott, hogy iparunk idevágó ágai szépen fejlődnek s mind a fürdők és 
klozetek, mind a központi fűtések és fertőtlenítő készülékek gyártása dolgában 
piaczainkat a külföldtől eléggé függetlenítették.

A rézművesség teljesen a síma felszinü edények gyártására vetette 
magát, a házi szükségletek kielégítésére való használati fémtárgyak (nikelből, 
alpakkából stb. valók) pedig teljesen hiányoztak.

Szóval az 1896. évi ezredéves országos kiállítás fémipari része több ide
vágó iparág örvendetes fejlődése mellett nem egynek megállapodottságáról 
vagy hanyatlásáról tanúskodott. Azonban a fejlődés az 1885. évi országos 
kiállításhoz viszonyítva, túlságos nagynak nem mondható és sok iparágnál 
teljesen helyhez kötött; igy például szorosan összefügg Budapest építkezésével. 
Fém- és vasiparunk egy pár iparágtól vagy iparczikktől (vasművesség, lóvakarók, 
takaréktüzhelyek, lemezedények, vascsövek, drótfonatok és szövetek gyártása) 
eltekintve,- még korántsem áll a versenyképesség oly fokán, mely neki kül
földön is erős pozicziót szerezhetne; sőt az 1896. évi berlini kiállításon látottak 
után sajnálattal valljuk be, hogy magának Berlinnek fém- és vasipara nyo
matékosabb, mint egész Magyarországé.
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Az erős víllamáramok technikája az ezredéves kiállításon.

Ha elfogadjuk, hogy a technikai vívmányok jelen százada végén kultú
ránknak egyik mértéke a nálunk produkált technikai szerkezetek tökéletességi 
foka, mennyisége és alkalmazásaik különfélesége, úgy ezt a próbát még 
akkor is sikerrel megálljuk, ha a subtilisebb kritériumok egyike, a modern 
technika par excellence legújabb és hozzátehetjük, alkalmazásában páratlanul 
termékeny vívmányának — az elektrotechnikának — hazánkban való kép- 
viseltetése vétetik a megbirálás alapjául.

Elektrotechnikai gyáriparunk a világversenyben méltó helyre küzdötte 
fel magát. A köz- és magánvilágitás czéljaira s a legkülönbözőbb munkák 
végzésére hivatott elektromotorok hajtására központi áramfejlesztő telepekkel ren
delkeznek ez időszerint: Arad, Budapest, Barlangliget, Csáktornya, Eger, 
Eperjes, Fiume, Gölniczbánya, Herkulesfürdő, Igló, Kassa, Kaposvár, Karánsebes, 
Kecskemét, Késmárk, Máramaros-Sziget, Nagy-Becskerek, Nagy-Disznód, Nagy- 
Kanizsa, Nagy-Károly, Nagy-Szeben, Nyíregyháza, Pécs, Salgó-Tarján, S.-A.- 
Ujhely, Szabadka, Szatmár-Németi, Szeged, Szombathely, Szolnok, Temesvár, 
Ungvár, Ujverbász, Versecz, Varasd, Zenta.

Bányavállalatok elektromotorokkal üzemben tartott szellőzők, szivattyúk, 
vitlák, emelőgépek, daruk, kőzetfurógépek, zúzóművek, továbbá elektromos 
vasutak alkalmazásával, elektrochemiai berendezésekkel fokozzák műveik ter
melőképességét. Ilyen elektromos berendezések vannak a következő helyeken : 
Anina, Aranyidka, Baglyasalja, Diósgyőr, Körmöczbánya, Nagyalmás, Nagy- 
Bánya, Ózd, Petrozsény, Pécs, Resicza, Selmeczbánya, Vasas, Verespatak.

A helyi közlekedést megkönnyítő, gyorssá és kényelmessé tevő elektro
mos vasúti berendezések a következő városokban vannak : Budapest, Miskolcz, 
Pécs, Pozsony, Szabadka, Szombathely, Temesvár.

Pedig túlnyomó részét az elősorolt elektromos berendezéseknek magyar 
technikusok tervezték. A gépeket magyar mérnökök szerkesztik; hazai ipar- 
vállalatok gyártják belföldi anyagból. A turbinák, gőzgépek, dynamok, trans- 
formatorok, kábelek, világitó testek és felszerelési tárgyak, izzólámpák, ívlám
pák, akkumulátorok, porczellánszigetelők nálunk készülnek magyar iparos 
kezemunkájának segítségül vételével.
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A tizenöt év óta felkarolt munkakörnek raczionális fejlesztésével kormá
nyunk is jól felfogott kultúrpolitikát művelt, mert e nagyiparral a tudományos 
technikának, közlekedésügynek és ezzel összefüggő más fontos művelődési 
tényezőknek haladása van szoros kapcsolatban.

Az erős áramok technikájának jelenkori fejlődését az 1870. évtől, mint 
attól az időszaktól kell számítanunk, midőn Jamin a franczia akadémiának a 
Gramme modell-asztalostól feltalált — de a mint később kiderült, már 1863-ban 
Pacinotti olasz tanártól ismertetett — gyűrűs armatúrát mutatta be, melynek 
a mágneses térben való forgatásával a régi kommutátorok hiányaitól menten 
a zárókörben egyirányú áramot létesíthetünk.

De az erős áramok — bár korlátolt mértékben — a szóban lévő idő 
előtt is alkalmaztattak; igy a galvanizőrök műhelyeiben, a színpadon a Volta- 
ivvel való impozáns fényhatások elérésére galván battériákkal termelték az erős 
áramokat. Az Alliance-Társulat néhány világitó toronyban az erős fényt a 
mágneses indukczióra alapított nagy gépekkel létesítette; de a dinamoelektro- 
mos elvnek 1867-ben történt ismertetése után is, a hetvenes évek elején, 
még igen szűkkörü volt alkalmazása azon gépeknek, melyek működése az 
elektromágneses indukczióra, mint arra az elvre volt alapítva, melynek fel- 
használása a jelen korban az erős áramok technikájának a leghatalmasabb 
lendületet adta.

Az elektrotechnika rohamos fejlődésében nagy részük van azoknak a 
tudósoknak, kik a Volta-féle oszlopnak 1800-ban való bemutatása után a 
hidroelektrikus battériák szolgáltatta áram hatását tették kutatásaik tárgyává, 
így Volta, Davy, Ohm, Oersted, Ampére, Faraday örökbecsű munkálkodása 
szolgáltatta a biztos alapot, melyre a technikusok építettek. Ha ehhez hozzá- 
veszszük a legújabb időben tett számos mágnességi vizsgálatot, melyeknek 
végzésére indító okul épen a gyakorlati szükséglet szolgált, akkor ezek azon 
eredmények, melyeknek czéltudatos felhasználása képesítette a technikusokat, 
hogy a szerkezeteknek az ipari hasznosításra legelőnyösebb alakot és mére
teket adjanak és a tervezetből a gép teljesítményét előre kiszámíthatták.

Hazánkban a kutatók közül első helyen néhai Jedlik Ányos budapesti 
egyetemi tanárról kell megemlékeznünk, ki egyike volt a legelsőknek, kik 
elektromágneses motort szerkesztettek. Állandó galvánbatteriát is konstruált, 
melynél a diafragma práparált papír volt.

A dinamoelektromos elvet, melyet 1867-ben Wheatstone és Siemens 
Werner ismertettek és a melynek értelmében a gép armatúrájának forgatása 
által a gép maga teremti a működésére szükséges mágneses teret — Jedlik 
már az ötvenes években feltalálta.

Az elektrotechnika hazai fejlődéstörténetére nézve Jedlik gépe érdekes 
adatot nyújt és ez szolgáljon részletesebb leírásának indokául. (1. ábra.)

A forgástengelyre (T) annak végeitől mintegy negyedrésznyire négy 
szárból álló egy-egy elektromágneskerék van ékelve (A . B.) A mágneskerék 
kerületi szárvégei árambevezetés révén egynevü sarkiságot kapnak, de a két 
kerék kerületi szárvégei ellenkező sarkuakká válnak. Az elektromágnes-rendszer 
forgása közben az árambevezetés úgy történik, hogy a forgástengelylyel
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közös tengelyű s a gép állványán alkalmazott gyűrűalaku kéneső vályúkba 
a tengelyre ékelt s az elektromágnes bevonattal állandóan összekötött vörösréz
gyűrűk folytonosan bemerülnek.

Mindegyik mágneskerék alsó felét a gép állványába elhelyezett álló 
sokszorosító tekercs veszi körül, melynek menetsikja a mágneskerék síkjára 
merőleges. A tekercs egyes meneteit összekötő felső drót a forgástengely 
belsejében van. Hogy a menetek a tengelyben levő rész forgása daczára 
folytonos kapcsolatban legyenek, a forgó drótok végei a tegelyre ékelt éles 
rézgyűrűkkel vannak állandó összeköttetésben és e gyűrűk kénesőt tartalmazó, 
egymástól elszigetelt vályúkba merülnek; igy köttetik össze az első drótmenet 
vége a második kezdetével, a második vége a harmadik kezdetével s. i. t.

1.  á b r a .  J e d l i k  d i n a m o g é p é n e k  k a p c s o l á s i  r a j z a .  (F ü g g é ly e s  m e ts z e t.)

A mágneskerekeket körülvevő két sokszorosító tekercset az áram ellenkező 
értelemben járja át.

Mint series motor a gép úgy működik, hogy pl. két akkumulátor elem 
árama az elektromágnest és vele sorosan kapcsolt sokszorosító tekercset járja 
át, a mágnes ez által forgásba jön. Ez esetben a villamforrást a és d közé 
kapcsoljuk, mig b és c rézhuzallal köttetnek össze.

Mint mágneselektromos gép úgy dologozik, hogy az a és c közé igtatott 
külső villamforrással gerjesztett elekromágnes-rendszert forgatjuk ; ezáltal a 
sokszorosító tekercsekben kommutátor nélkül egyirányú áram gerjesztetik. 
Mint dinamogépet úgy működtetjük a készüléket, hogy az elektromágnes 
bevonatot és a sokszorosító tekercseket sorosan kapcsoljuk és a két szabad 
kapocs közé kis ellentállásu vezetéket igtatunk. A visszamaradó mágnesség 
áramot indukál az álló tekercsekben, mely a mágnest erősiti.
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Hogy Jedlik teljesen tisztában volt a dinamó elektromos elvvel, mutatja 
a gépéhez tartozó eredeti feljegyzés 4. pontja, mely szó szerint a következő :

»Ha d és c szorítok egymás közt rézhuzallal összeköttetnek, b és a szorítok 
közé pedig Bunsen-féle elemek helyett egy galvanometer vagy érintői tájoló 
foglaltatik, akkor a delej forgatása folytán a sokszorzó huzalban villamfolyam 
indittatik, mely a forgatott delej tekercsén átmenvén a delejt erősebbé teszi, 
az pedig ismét erősebb villamfolyamot indit s. a. t.«

Ezt a feljegyzést a Jedlik-féle eredeti gépmintával együtt a kiállítás 
közoktatási pavillonjában a budapesti tudományegyetem fizikai intézetének 
igazgatója, dr. báró Eötvös Loránd mutatta be.

Jedliknek elektromos kutatásai közül érdekesek még a következők:
Kondenzátor battériájának elemeit nagy felületre kapcsolva töltötte és 

kaszkad kapcsolással sütötte k i; a feszültséget igy sokszorosítva, hatalmas 
szikrajeleneteket létesített. Ily eljárást követett sokkal később Flanté az ő 
rheostatikus gépénél. Jedlik csöves kondenzátor battériája szerkesztésével üveg
dielektrikummal biró készülékének hasonló méretekkel korábban el nem ért 
kapaczitást tudott adni.

Nagy érdeme van hazánkban az elektromossággal foglalkozó kutatók 
közül néhai Stoczek József kir. műegyetemi tanárnak, nálunk az exakt vagy 
mérő fizika úttörőjének. A Voka-féle oszlopot elméleti alapon vizsgálta az 
ötvenes években és ugyanekkor a kir. magyar természettudományi társulat 
Évkönyveiben a Jedlik-féle elem állandóiról irt értekezése az első és irodalmunk
ban még számos éven egyedül maradt elektromos mérési vizsgálat, melyben 
a mérések pontossága, a módszerek és készülékeknek a mathematikai analí
zis segédeszközével megállapított hibáiból van kimutatva. Stoczek József a 
tudomány haladásával folyton lépést tartva, első volt, ki az erős áramok tech
nikáját ex cathedra adta elő.

Az elektrotechnika fejlődésében a Gramme-Pacinotti gyűrűs armatúrának 
nagyobb gépeken való alkalmazása idejétől fontos mozzanatok a következők:

A dinamó-gépek reverzibilitásának vagy megfordithatóságának felismerése 
1873-ban. Erre van alapítva az elektromos munkaátvitel, melynek nagy mértékű 
és sokféle alkalmazását látjuk ipartelepeken, továbbá bányákban, a hol az 
elektromotorok fúrógépek hajtására, terhek emelésére és továbbítására, szellőzők 
hajtására stb. használtatnak. Az elektromos vasat, mely a nagy városok köz
lekedési eszközei között oly nagyfontosságuvá vált, az elektromos munka
átvitelnek igen szép alkalmazása.

Beláthatatlan még, de már a meglévő szerkezetekből is biztosra vehető az 
a rendkívüli szolgálat, melyet az elektromos munkaátviteltől várhatunk. A ter
mészeti munkakészleteket, vizierőket, a mint nagyszabású példában a Niagara 
vízeséseinél már megvalósították, arra fordíthatjuk, hogy akár több ezer lóerő 
munkabírású áramtermelő gépeket tartsunk üzemben. Az áram vagy a hely
színén használtatik fel, vagy pedig távvezeték útján az ellátandó területekre 
vitetik, a hol világításra, mechanikai munkakifejtésre és elektrochemiai czélokra 
hasznosittatik.

Hazánkban Iglón, Gölniczbányán, Nagy-Szebenben, Késmárkon, Szegvárt
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vizierővel üzemben tartott áramtermelő telepeket rendeztek be, számos más 
helyen a kivitel stádiumában vannak ily berendezések s felvidékünk számos 
vízesésének a szóban forgó czélra való kihasználása csak rövid idő kérdése.

Fontos haladást jelez a világítás technikájában, hasznavehető izzólámpák 
szerkesztése 1880-ban, miáltal a villanyfényt, mely korábban csak nagy fény
erősséget adó ívlámpákkal állíttatott elő, egyenletesen elosztani sikerült.

A Gaston Planté által a hatvanas években behatóan tanulmányozott és 
mintegy 1883. óta ipari áramszolgáltatásra használt akkumulátorok a szer
kezetekben felhalmozott árammunkaképességnek huzamosabb idő lefolyása 
után egyes részletekben való felhasználását teszik lehetővé. A nyolczvanas 
évek elején Farbaky István és Schenek István volt selmeczbányai tanárok a 
Fauré' alapgondolata szerint jó hatásfokú akkumulátort szerkesztettek, mely 
főiskoláink több fizikai és chemiai laboratóriumában évek során át igen 
jó szolgálatot tett.

Marcel Deprez elméleti fejtegetéseivel és a müncheni elektromos kiállításon 
egybeállitott kísérleti berendezésével kimutatta, hogy nagyfeszültségű áramokkal 
gazdaságosan történhetik a munkának nagy távolságra való átvitele.

Gaulard és Gibbs az 1884-iki turini elektromos kiállításon először 
demonstrálták, hogy induktorok, úgynevezett transformátorok szekundár körében 
világítási czélokra alkalmas feszültségű és erősségű áramot kapunk, ha az 
induktor primär tekercsén át váltakozó áramot vezetünk. Ezt a rendszert 
három hazánkfia, Zipernowszky Károly, Déry Miksa és Bláthy 0. Titusz 
mérnökök tökéletesítették.

Galileo Ferraris és Tesla Miklós hazánkfia adták az impulzust a több 
fázisú, vagyis fázisban eltolt váltakozó áramok okozta forgató áram, illetőleg 
forgó mágneses tér előállítására, mely az 1891. év, nevezetesen a majna- 
frankfurti elektromos kiállítás óta eltelt időt, a váltakozó áramoknak a munka
átvitel sajátlagos czéljaira való alkalmazásában új korszakká avatja.

A fontos felfedezéseknek ez a folytonos sorozata magyarázza meg az 
elektrotechnikának bámulatosan gyors fejlődését a legújabb időben.

Lázas tevékenység indult meg mindenfelé, hogy az új eszméket és 
találmányokat a gyakorlat szükségleteinek leginkább megfelelő alakban érté
kesíthessék.

Ez a törekvés hazánk elektrotechnikai gyáriparában is erősen megnyilat
kozik és sikerét az ezredéves országos kiállításon bemutatott elektromos 
szerkezetek határozottan bizonyítják. De az elért eredmények mellett még inkább 
tanúskodik az elektrotechnikai berendezéseknek — a mint már említettük — 
hazánk számos városában és első sorban a székes fővárosban való nagy
mértékű elterjedése.

így tehát ama képnek, melyet az ezredéves országos kiállítás látogatói 
az elektrotechnikának hazánkban való fejlődéséről és mai állásáról a kiállításon 
bemutatott gépek és szerkezetek alapján nyertek, érdekes kiegészítő részül 
szolgáltak azok a nagyobb szabású elektrotechnikai berendezések, melyekkel 
fővárosunk ez idő szerint rendelkezik.

Ez okból, mielőtt szorosabb tárgyunkra áttérnénk, e berendezések rövid
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ismertetését annál is inkább feladatunknak tartjuk, mivel ezek a kiállítás czél- 
jainak is szolgáltak.

A kiállítási terület és a csarnokok egy részének villamvilágitását, több 
elektromotor üzemben tartását, a látogatóknak a kiállítási területre való szállí
tását ugyanis a városi villamvilágitási, illetőleg villamos vasúti vállalatok 
végezték.

A Magyar Villamossági Részvénytársaság áramtermelő telepe a pár- 
vonalasan kapcsolt transformatorokkal kombinált egyszerű váltakozó áramú 
rendszerre van alapítva, a mint azt Zipernowszky, Déri és Bláthy dolgozták 
ki. E rendszer részletes tárgyalására utóbb alkalmunk lesz.

A városon kívül a külső vácziút 76. sz. alatt lévő telepen közel 6000 
lóerő teljesítményű gőzgépekkel, 3000 volt feszültségű, perczenként 5000-szer 
váltakozó áramot termelnek, mely földalatti konczentrikus kábeleken a Duna 
mindkét partján levő városrészekbe vezettetik. A fogyasztás helyein a kábelhez 
kapcsolt transformatorok szekundár vezetékéből történik a mintegy 104 volton 
tartott áramnak felhasználása.

Az 1895. év végén 544 transformator állomásról 1237 fogyasztó, 57.140 
darab 56 wattos izzólámpának megfelelő effektust kapott.

A társulat a kiállítási területen a főkaput és a hidat 130 ívlámpával 
világította.

Mint kiállító a társulat budapesti, fiumei, pécsi és egri nagy áramfej
lesztő telepeire vonatkozó tervrajzokat s a fogyasztásra vonatkozó diagram
mokat mutatott be.

Igen érdekesek a Mengarini-féle registráló voltmérővel történt folytonos 
feljegyzései az áramfeszültségnek és például az 1895. év deczemberhó 25-étől 
26-ára virradó éjjel — karácson}'' éjszakáján — a budapesti áramfeszültségi 
diagramm bámulatos állandóságát abból magyarázhatjuk, hogy az elektro
motorok, melyek különben az újságokat nyomtató sajtók hajtására éjjel járnak, 
ekkor szüneteltek.

A Budapesti Általános Villamvilágitó Részvénytársaság által alkalmazott 
rendszernél a nagyfeszültségű kétfázisú váltakozó áramot forgó transforma
torokkal kisfeszültségű egyirányúvá változtatják. Telepe a városon kivül a 
Visegrádi-utczában van, a hol gőzgépekkel kétfázisú váltakozó áramú generá
torokat tartanak üzemben; 1800 volt fázisfeszültségü áramai négy vezető 
útján, melyek földbe fektetett kábelek, a fiókállomásokba jutnak. Ilyen fiók
állomás ez idő szerint három van : a Kazinczy-, Murányi- és Dávid-utczában. 
A fiókállomáson kétfázisú szinchron elektromotorok vannak, melyeknek ten
gelyre szerelt armatúrájába a nagy feszültségű áram négy vezető gyűrű útján 
jut. Az armatúrába bevezetett áram az álló és egyelőre áram nélküli elektro
mágnesek vasmagvában mágnességet indukál, az áram és indukált mágnesség 
kölcsönös hatásától az armatura egyre növekedő sebességgel forog; ha a 
generátorral szinchronismusba jött, a mit a fázisindikátoron meglátnak, az 
elektromágneseket külön forrásból — dinamogépből vagy akkumulátor-telep
ből — táplálják.

A szinchronmotorral közös tengelyen van a fiókállomás egyirányú áramú
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generátora, melynek feszültsége mintegy 250 volt. Ezzel a forgó transforma- 
tornak nevezhető kombináczióval az 1800 volt fázisfeszültségü áramot 
250 voltnyi egyirányú árammá változtatják. Az egyirányú árammal nappal a 
fiókállomás akkumulátor telepe töltetik, de eközben a csekély napi fogyasztás 
is kielégittetik. Este, a nagy áramszükséglet idején, a dinamó az akkumulá
torokkal együtt dolgozik a háromvezetékü áramelosztó hálózatra, melynek 
középső és egy-egy szélső vezetéke között a feszültség állandóan 110 volton 
tartatik. Éjjel a gépüzem szünetel és tisztán az akkumulátorok elégítik ki az 
áramszükségletet.

Az 1895. év deczember havában a telep áramtermelése 270 millió 
wattórát tett.

A kiállításon a második főkaput és a folyamhajózási osztályt 56 ívlám
pával világította.

A Budapesti Villamos Városi Vasút-Részvénytársaság, mely az 1889. 
évben kezdette üzemét, fa város belsejében alsó vezetéket használ és ily 
elrendezéssel Budapesten alkalmaztatván először, tanulmányi czélból külföl
diektől is sokszor felkeresett nevezetes technikai alkotása székes fővárosunknak.

A Kertész-utczai telepen gőzgépekkel üzemben tartott nagy belső polusu 
generátorok a 300 volt feszültségű áramot a pálya mentén a földbe fektetett 
úgynevezett tápláló kábelekbe szolgáltatják. A kábelből az áram, az egyik sin 
alatt lévő betoncsatornában vasbakok oldalához szigeteken erősített szög- 
vasakbá jut, a honnan a szögvasak közé beleülő csúsztató szerkezet úgy
nevezett hajó útján a kocsi alvázában lévő motorba vezettetik ; ezáltal a motor 
armatúrája forgásba jő és az armatúrával közlőmű révén a kocsi kerekei is 
forgattatván a kocsi továbbittatik.

A város külső részeiben, pl. a temetői vonalon a villamos vasút felső 
vezetékű. Az áram a tápláló vezetékből az oszlopokra felfüggesztett munka- 
vezetékbe s innen a kocsiszekrény tetejéből kinyúló rúdra erősített fémkengyel 
révén a kocsimotorba ju t; az áram visszavezetésére a vágány sinszálai szol
gálnak, melyek ez okból biztos vezető összeköttetésben tartandók.

A villamosvasút-társaság a közlekedési pavillonban teljesen felszerelt 
motorkocsit állított ki. A társaság új találmány- és haladásért a millenniumi 
nagy érmet kapta.

Az 1895. évben épült ki a budapest-ujpest-rákospalotai közúti villanyos 
vasút földfeletti vezetékkel a Ganz gyár-részvénytársaság saját tervezésű és 
szerkesztésű berendezéseivel, melyekről még alább szólunk. A inillennáris 
esztendőben kezdődött Budapesten a lóvasútnak elektromos üzemre való 
átalakítása.

A kiállítás megnyitására elkészült az Andrássy-uti »Ferencz József föld
alatti villamos vasút«, mely Budapest technikai nevezetességeit egygyel gyara
pította. Ez a vasút a Gizella-tértől az Andrássy-út mentén a városligetig négy 
kilométernyi hosszaságban dupla vágánynyal az utcza alatt ennek irányát 
követi s közvetetlen a burkolat alatt halad; mivel a pálya betonüregének alapja 
3‘25 méternyire van az út felszínétől, inkább kövezet alatti vasútnak mondható, 
mert nem is tunelszerüen építették, hanem a szükséges útterületet a kellő
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mélységig kiásták és a vasút üregét takaró vastartós betonboltozatra fektették 
ismét vissza az útburkolatot.

A villamos hajtóerő alkalmazása által ki van zárva a földalatti vasutakon 
átalában tapasztalt füst és gőz szaga. A pályatest és a kocsik teljes fénynyel 
elektromosan lévén világitva, egyátalán nincs az az érzésünk, mintha alag- 
útban utaznánk. Az önműködő villamos jelzőkészülékek pedig az üzem zavar
talan lefolyását biztosítják.

Az áramot egyelőre a Kertész-utczai telep szolgáltatja, a honnét a tápláló 
kábel azt mindegyik vágány mentén a földalatti falakon és a kocsi felett a 
boltozaton alkalmazott szögvasak útján a kocsimotorba juttatja; a visszaveze
tésre a sínek szolgálnak.

* *  *

A kiállításon csak futólag körültekintve, szembeötlik az a nagy feladat, 
mely itt az elektrotechnikának jutott. A főkapun belépve, a mint a hídon 
áthaladunk, a kiállítási villamos vasutat látjuk. Az esti pazar világítást, valamint 
a színes szökőkút tündéri látványát az elektromos fény létesíti.

A különböző csarnokokban lévő gépeket zajtalanul járó, kis helyet elfog
laló elektromotorok hajtják. A specziális elektromos tárgyak kiállításában pedig 
a gépek és eszközök nagy változatossága, szép kivitele és érdekes csoportosí
tása ragadja meg az érdeklődő látogatók figyelmét.

A következőkben a kiállítási vasútról, a kiállítás világításáról, a színes 
szökőkútról szólunk, hogy azután a specziális elektromos kiállítási tárgyak 
leírására, a különböző csarnokokban elhelyezett — részben a munkaátvitel 
czéljainak szolgáló — gépek és szerkezetek tárgyalására térhessünk át.

A kiállítási vasutat Ganzékkal egyetemben a Roessemann és Kühnemann 
czég építette. Az első czég az összes elektromos berendezéseket készítette, 
az utóbbi a felépítményt és a waggonokat.

A vonal l ‘s km. hosszúságú és két vágányu volt. Az 5 tonna szolgálati 
súlylyal biró lokomotív (2. ábra) három, egyenkint 1 ‘5 tonna súlyú nyitott 
személykocsit vontatott, melyek mindenike keresztpadokon 15 ülőhelyre volt 
berendezve.

A vonal nyomtávolsága csak 600 mm. volt s ez okból a két motort 
nem mint rendesen a kerekek között, hanem a kocsi belsejében helyez
ték el.

A motorok T. 8. jelzésű, nyolcz lóerő munkabírású, 330 voltos gépek, 
melyek gondosan készített indító és szabályzó készülékkel voltak ellátva. 
E motorokról a kiállítás vasúti osztályában bemutatott motorkocsi berendezé
sének tárgyalásánál alább még részletesebben szólunk.

A kiállítási vasút munkavezetéke — 7 mm. vastag, kemény vörösréz
drót — 5 méternyi magasságban vezettetett a sínek felett, részben közvetetlen 
faoszlopokra, részben pedig feszitődrótokra volt függesztve.

Az áramvisszavezetés a síneken át történt, melyek ütközői 8 milliméteres 
vörösrézdrótból készült kengyelek által villamos összeköttetést kaptak.
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A vasút megindítására mintegy 40 ampére-nyi áramerősség szolgált. 
A vonatok tizperczenkint indultak s az összforgalom átlaga naponkint kétezer 
személy volt. A Thomson-féle áramszámláló adatai szerint a napi fogyasztás 
140—160 kilowatt-órát tett. A legnagyobb forgalom, a mint az a mellékelt 
diagramból is kitűnik, junius első felére esik (3. ábra).

A telep az üzem megnyitása óta mindvégig kifogástalanul működött 
s üzemfennakadás vagy zavar egyátalán nem fordult elő.

A kiállítási terület villamvilágitása a két budapesti villamvilágitó-társaság 
és a Ganz és társa részvénytársaság között akként osztatott meg, hogy — a 
mint már említettük — a magyar villamvilágitási részvénytársaság az első 
főkaput és a hidat 130 ívlámpával, a budapesti általános villamvilágitási 
részvénytársaság a második főkaput és a folyamhajózási osztályt 56 ivlámpával 
látta el, mig a Ganz és társa czég a korzót és iparcsarnokot 75 ívlámpával 
világította.

A közvilágításra való eme 16 amperes ívlámpák száma összesen 261 volt 
kerek 400.000 m2 területre és igy az egyes lámpákra 1530 m2 terület jutott, 
a mi mintegy 44 m. átmérőjű körnek felel meg.

Az összes lámpák száma, ide értve a csarnokok világitására valókat 
is, 700 ívlámpa és 3600 izzólámpa volt, melyek közül a Ganz és társa czég 
világítási területén levő 234 ívlámpa és 2300 izzólámpa a gépcsarnokban a 
kiállítás tartamára felállított váltakozó áramú gépek villamáramával láttatott el.

Ez a középponti állomás világítási czélra két (A 6*/2 typusu) váltakozó 
áramú gépet tartalmazott, melyek 3000 voltnál egyenként 100 kilowatt telje
sítményt adtak s perczenként 250 fordulatot végző, álló gőzgépekkel közve- 
tetlen voltak kapcsolva. A két váltakozó áramú gép a gépcsarnokban lévő 
nagy kapcsoló tábla egyik felével, 15 transformator-állomást tartalmazó kábel- 
hálózatot látott el. A kapcsoló tábla hatalmas vasoszlopokon vaskeretbe 
illesztett fehér márványlapokból állott, melyeken a gépcsarnokban felállított 
világitó, erőátviteli és vasúti dinamogépek számára való összes szabályzó, 
mérő, kikapcsoló és biztonsági eszközök voltak igen tetszetősen felszerelve.

A transformator-állomásokhoz vezető kábeleken kívül a magyar villamos- 
sági részvénytársaság egy kábele vezetett a Ganz-féle kiállítási középponti 
állomáshoz úgy, hogy vagy a két világítási gép bármelyikét, vagy pedig a 
magyar villamossági társulat kábelét kapcsolhatták a kiállítási hálózat valamely 
pontjához.

Ez a hálózat kerek négy kilométer hosszú konczentrikus, 3000 voltra 
kipróbált, vasszalaggal védett kábel volt és ezenkívül még 11.400 m. ólom
kábelt fektettek Ganzék világítási terén, melyen földfeletti vezetéket nem 
engedélyeztek.

A korzó közepén volt a Ganzéktól berendezett és üzemben tartott színes 
szökőkút (fontaine lumineuse). A művésziesen készített szökőkút sziklájából 
hét vizsugár fakadt és a medenczébe esett alá; a medenczéből indult ki a 
középponti 9 vizsugárból és 9 kévéből képezett csoport, meg a hátrább lévő 
6 vizsugárból és 6 kévéből álló csoport.

A berendezésről felemlítendő, hogy a vizmedencze helyén a föld alatt



3. ábra. A kiállítási vasút forgalmának kimutatása.
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készített nagy térben parabolikus reflektorokkal felszerelt 23 ívlámpa volt fel
állítva.

A felfelé emelkedő vizsugarak helyén a medencze erős üveglapokkal 
volt ellátva, melyeken az alulról jövő fénynyalábok áthatoltak s a vizsugarakat 
megvilágították.

A színes fény létesítésére emelőkkel és csigaáttevésekkel a sugár útjába 
hozott színes üveglapok szolgáltak.

A szikla oldalából fakadó vizsugarak megvilágítására a szikla üregében 
függélyesen felvetett fénynyalábok ferde tükrökkel irányittattak a vizsugarak 
torkolatán lévő üveglapokon keresztül.

A lámpák táplálására való egyirányú áramú dinamók a Ganz és társa 
pavillonjában 500 méternyire voltak a szökőkúttól, hypercompoundok és Ganz- 
féle gyorsan járó gőzgépekkel kapcsoltattak. Az egyik dinamó 100 kilowattos, 
a két tartalék dinarpo összesen 122 kilowattos volt.

Speczíálís kiállítási tárgyak.

Az ezredéves országos kiállításon bemutatott elektromos gépeket és szer
kezeteket két főcsoportba sorozhatjuk:

A gyenge áramot termelő, illetőleg ily árammal üzemben tartott készülé
kek és az erős áramokat termelő, illetőleg használó szerkezetek csoportjába.

Egger és társa, Deckert és Homolka, Fischer Sándor, a Helios társaság 
(ezelőtt Teirich és Leopolder) stb. czégek nagyobbára oly készítményeket 
állítottak ki, melyeknek működése gyenge áramon alapszik, mig Ganz és társa 
kiállítása a fősúlyt az erős áramok technikájára helyezte.

Ebben a jelentésben csupán az erős áramon alapuló kiállított szerkeze
tekről szólván, a Ganz-gyár expozicziójának tüzetes tárgyalása után még 
néhány idetartozó gyártmánynyal, igy a villamos izzólámpa-gyár, az akkumula- 
tor-gyár és végül a vezetékeket és szigetelőket gyártó czégek kiállításával 
foglalkozunk.

A Ganz és Társa czég kiállított gyártmányai.

A Ganz és Társa gyár elektrotechnikai osztályát Mechwart András vezér- 
igazgató 1879-ben alapította; a kezdet nehézségeinek leküzdése után ez osztály 
gyorsan fejlődött, mig elektrotechnikai gyáriparunkat a külföldivel versenyképes 
színvonalra emelte.

A gyár elektrotechnikai osztályának kiállítása szinte külön elektrotechnikai 
kiállítás számba megy, akár a bemutatott szerkezeteknek nagy számát és 
méreteit, akár pedig rendszerük, rendeltetésük és alkalmazásuk különféleségét 
nézzük.

Az egyirányú és váltakozó áramú generátorok és motorok legkülönbözőbb 
alakjait, az erős áramokra alapított elektrotechnikai berendezések soknemü
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alkatrészeit, a motoroknak különböző alkalmazását, az áramnak világításra és 
számos más gyakorlati czélra való felhasználását, mindezt a nevezett gyár 
igen világos és érdekes módon mutatta be részben saját pavilonjában, részben 
pedig a kiállítás sok más csarnokában, hol már a gyakorlat czéljait szolgálva, 
a czég különböző gyártmányait üzemben láttuk.

A következőkben szó lesz tehát: Egyirányú generátorokról és motorok
ról. Közönséges váltakozó áramú generátorokról és ezek áramát nagy feszült
ségűről kis feszültségűre átalakító transformatorokról. Közönséges váltakozó

4 . ábra. A jegyű, egyirányú áramú, kétsarku dinamogép.

áramú motorokról. Fázisban eltolt áramokat adó, úgynevezett több fázisú gene
rátorokról és ezekhez tartozó transformatorokról. Több fázisú motorokról. 
Elektromotorokkal üzemben tartható nehány fontosabb berendezésről. Elektromos 
áramot felhasználó kisebb szerkezetekről és eszközökről.

Egyirányú áramú gépek.

A kiállításon bemutatott legújabb A tipusu gépek (4. ábra) két mágnes- 
pólussal bírnak. A mágnestörzs Martin-aczélból készül s az alappal egybe van 
öntve. A Hefner-Alteneck alapgondolata szerint szerkesztett hengerarmatura
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vékony vasbádog lemezekből van összepréselve, melyek egymástól selyem- 
papírral vannak elszigetelve. A henger felületén lévő mély és keskeny hornyok 
a drótbevonat befogadására valók. Az armatura tekercsek a nagy kollektor 
vagy kommutátor szeleteihez biztosan vannak erősítve. A csapágy-törzsek 
külön öntetnek és az alapra erősittetnek. A mágnesbevonat czinklemezből 
készült csévetartókra tekercseltetik. A csaphüvelyek bronzból valók s a kenés 
a csapon forgó kenő gyűrűkkel önműködőleg megy végbe.

5 . ábra. Ci jegyű, négysarku dinamogép.

Ily kétsarku egyirányú áramú dinamók egész csoportja volt a Ganzék 
pavillonjában. Egyeseknél a dinamót járató hajtógép kapcsolata is be volt 
mutatva. így a A4 tipusu, 22.000 watt teljesítményű dinamó 30 lóerős gáz
motorral, egy másik kisebb Ao tipusu 1650 wattos dinamó pedig petroleum- 
motorral volt szíjáttétel utján kapcsolatban.

Az említett egyirányú áramú kétsarku gépeken kívül még nehány egy
irányú áramú több sarkú (C jelzéssel ellátott) dinamó is volt kiállítva.

így egy négysarku dinamogép (5. ábra) 16.500 watt teljesítő képes
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séggel (C 1 5 ) ,  azonkívül két hatsarku és egy nyolczsarku gép (C 1 0 0 ), melyek a 
mint már említettük, a színes szökőkút világítására szolgáltak.

Végül két nyolczsarku compound-dinamo, melyek 300 volt feszültséggel 
külön-külön 50.000 wattot szolgáltattak és gyorsjáratú gőzgépekkel közvetet- 
lenül kapcsoltattak, a kiállítási vasutat tartották üzemben.

A C jelzésű gépek átalában négy, hat vagy nyolcz sarkkal szerkesztet- 
nek. A mellékelt ábra (6. ábra) C jelzésű hatsarku dinamót tüntet fel.

6 . ábra. C jelzésű, hatsarku dinamó homloknézete.

A mágnestörzs gyűrű alakú aczélöntvény, a sarkok a sugarak irányában 
befelé nyúlok ; a pólus-sarúvasak szélei ferde irányúak az armatura alkotóihoz 
képest, mi által az indifferens tér, melyen az áram felszedő seprők elhelye- 
zendők, kiszélesedik; ennek előnye, hogy a változó megterhelésnél az áram
felszedő seprők változatlanul egy helyen maradhatnak a nélkül, hogy a minimális 
szikrázás helye megváltoznék; hengerarmaturával bírnak.

A hatsarku compound-gépeknél a mágnestörzs öntött vasból való gyűrű, 
melyből a sugarak irányában befelé nyúlnak a martin-aczélból készült elektro
mágnes sarkvasak.
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Az egyes sarkvasakra előbb a vékony drótmenetü shunt bevonatot, 
azután az elszigetelt rézsávokból álló series bevonatot tolják, végre a vasmagra 
csavarják az armatura alkotókhoz képest ferde helyzetű sarkvasat. A kapcso
lás a rövid shunt rendszere szerint olyan, hogy a mellékvezeték az armatúra- 
bevonattal párvonalas. A drótbevonatok méretezése olyan, hogy a gépek mint
egy öt százalékkal hiper-compoundok és elektromos vasúti generátorokul — a 
mint a kiállításon is láthattuk — jól beválnak.

6a.) ábra. C jelzésű, hatsarku dinamogép hosszmetszete.

A tárgyalt gépek hajtása szijjal történhetik, még pedig vagy a hajtó
gépnek, vagy a közlőműnek korongjától; gyorsan járó gőzgéppel közvetetlen 
kapcsolatban is vannak.

Ha az egyirányú áramú gépek, váltakozó áramú gépek mágnesezésére 
használtatnak, a mágnesező gép armatúráját vagy a váltakozó áramú gép 
mágneskoszorujának forgás-tengelyére ékelik, s igy a két gépet közvetetlen 
kapcsolják vagy a két gépet külön gőzgépekkel hajtják.

Az eddig leirt gépek, melyek épen úgy használhatók generátorok, mint
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motorok gyanánt, a mágneses és elektromechanikai elrendezésük tekintetében 
igen gondosan vannak szerkesztve és elkészítve.

A nagy kollektorok, melyek szigetelése csillámból vagy mikanitból készül, 
igen tartósak. Pontos készítésük alapján, nevezetesen, mivel az armatura és 
mágnessark között kis légköz van, a mágneses ellentállás kis értékű, a hatásfok, 
valamint a gép súlya és munkabírásának viszonya kedvező.

Ily egyirányú áramú gépek mint motorok a kiállítás számos csarnokában 
tartattak működésben. így az államvasutak gépgyárának kiállításában cséplő
gépeket, a kiállítási tüzoltótelepen a szivattyúkat, a hadügyi kiállításban pedig 
a ballon captif vitláját hajtották.

A szivattyúkat járató motorok 110 voltosak voltak és az áramot a buda
pesti Ált. Vili. Részvény-Társaság 220 voltos vezetékéből kapták úgy, hogy 
két-két motor egymásután volt kapcsolva.

A vitlát hajtó motor a léghajó levonását a gömböt tartó kötél felcsévé- 
lésével végezte, mig a léghajó emelkedésénél a leszaladó kötél által az armatura 
forgattatván, mint generator áramot termelt. Ezt az áramot a motorhoz tartozó 
s ez esetben annak külső zárókörét képező indító és szabályozó ellenállásokon 
vezették át, a melyek kellő beállításával a vitla fékezése illetőleg a léghajó 
emelkedési sebességének szabályozása vált lehetővé.

Tájékoztatásul közöljük a Ganz és Társa gyár által készített egyirányú 
áramú gépek különböző típusaira vonatkozó adatokat:

Munkabírás Perczenkinti Pólusok Szükséges Sülö
A gép jegye W attokban fordulatszám száma hajtóerő

lóerőkben kig.

Ao 1.650 1.500 2-8 251
Ai 3.300 900 5'3 490
A 2 6.600 700 10-2 860
A 3 11.000 600 16-8 1.190
A3»/í 16.500 550 25-0 1.650
A 4 22.000 500 32-5 2.100
A  41 /* 33.000 450 48-8 3.300
A 5 44.000 400 64-5 5.000
Cs 8.100 170 12 5.000
C12 12.600 125 4 19 6.000
C15 16.500 750 4 25 1.400
C20 22.000 650 4 32 1.750
C30 33.000 550 4 48 2.600
C40 44.000 450 6 64 3.100
C50 55.000 375 6 81 3.600
C60 66.000 325 6 97 4.800
C80 88.000 275 8 130 5.400
C 100 110.000 250 8 160 6.400

Közönséges egyfázisú) váltakoz ó áramú generátorok és trans formator ok.

A Ganz-gyár tulajdonképen speczialitásait a váltakozó áramra alapított
gépek és berendezések képezik.

Ezen a téren a gyár az úttörő érdemét szerezte. Az 1883-diki bécsi
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nemzetközi elektromos kiállításon a Mechwart-Zipernowszky-féle váltakozó 
áramú gép, melynek mágneskoszoruja a gőzgép közel 3 m. átmérőjű lendítő 
kerekére volt erősítve, a kiállítási színház 1035 izzólámpáját tartotta üzemben ; 
57.8 volt kapocsfeszültségnél 118 lóerő elektromos munkát fejtett ki. Az 1885. 
évi országos kiállítás villamvilágitási berendezésén először mutatta be műkö
désben a Zipernowszky-Déri-Bláthy-féle áramelosztó távvezető-rendszert, melyet 
nevezett mérnökök a párvonalasan kapcsolt váltakozó áramú transformatorok 
alkalmazására alapítottak.

Mielőtt tehát az idetartozó gépek tárgyalásához fognánk, előbb magáról 
a rendszerről szólunk, melyhez e gépek szolgálnak, annál is inkább, mivel az 
1885-iki országos kiállításról szóló jelentésben az erős áramok technikája 
egyátalán nem tárgyaltatott s igy a már akkor bemutatott rendszernek ismer
tetése is elmaradt.

Az áramfejlesztő középpontban mechanikai munka felhasználásával egy
irányú áramú dinamótól, úgynevezett mágnesező géptől táplált elektromágnesek 
forgattatnak álló dróttekercsek — az armatura — közelségében és ily módon 
váltakozó áramot termelünk.

A dróttekercsekben indukált áram nagyfeszültségű, kis intenzitású s 
ennélfogva aránylag kis keresztmetszetű elszigetelt dróton és kevés veszte
séggel vezethető nagyobb távolságra is a világítással és munkaátvitellel 
ellátandó területre.

A váltakozó áramra alapított rendszerek főelőnyét átalában abban kell 
látnunk, hogy a generátorok könnyen szerkeszthetők mintegy 5000 volt feszült
ségű áram szolgáltatására s ily feszültségű áram munkaképességéből csak 
kevés vész el mint a távvezeték felmelegítésére fordított rész még akkor is, 
ha a vezeték kis keresztmetszetű, tehát aránylag kevés költséget okoz.

Említésre méltó, hogy az egyirányú áramú gépeknél a legnagyobb gonddal 
készített szerkezeteknél sem mehetünk 3000 volton tú l; s midőn a gazdaságos 
távvezetésre nagyfeszültségű áramra van szükségünk és ezt egyirányú árammal 
kivánnók létesíteni, — a mely esetben a gépek a megrongálás veszélyének 
sokkal nagyobb mértékben vannak kitéve mint a váltakozó áramú gépek — 
helyesebben járunk el, ha több kisebb feszültséget adó gépet sorosan kapcsolunk, 
így van például berendezve a Sárvár-ikervári telep a Thury-féle rendszer szerint,

A szóban levő váltakozó áramú rendszernél a fogyasztási helyeken a 
fővezetékhez párvonalasan kapcsoltatnak a transformatorok primär tekercsei; 
az egyes transformator szekundär vezetékében indukált és a használati feszült
ségre redukált áram felhasználtatik.

E rendszer alkatrészei gyanánt a következők tárgyaltainak:
A váltakozó áramú generátorok, melyek a nagyfeszültségű áramot szol

gáltatják. A generátorokat mágnesező egyirányú áramú gépekről már az 
előzőkben szólottunk.

A transformatorok, melyek a nagyfeszültségű áramnak a fogyasztás 
helyein kisfeszültségűre való változtatására vannak hivatva.

A feszültséget szabályozó és a munkaátviteli berendezéseket a légköri 
villamosság káros hatásától védő szerkezeteket.
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Végre a rendszer egyes alkatrészeinek összefüggését a váltakozó áramú 
czentrale kapcsolási rajzán tüntetjük fel.

A kiállításon bemutatott Zipernowszky-féle váltakozó áramú gépeknek, 
minőket a Ganz-gyár 5000 voltig szerkeszt, álló armatúrájuk van, melynek 
belsejében az elektromágnesrendszer forgattatik. Ez az elrendezés azért válasz
tatott, hogy a nagyfeszültségű áram oly pontokból legyen elvezethető, melyek 
a forgásban részt nem vesznek. (7. sz. ábra.)

7. ábra. A 6/vo jegyű, váltakozó áramú gép.

Az armatura indukcziótekercseinek magva T alakú, egymástól papírral 
elszigetelt vékony vasbádoglemezekből készül, melyekre a kartontartókra 
csévélt kész dróttekercseket feltolják és ott bronzfogókkal megerősítik ; az igy 
elkészített tekercsek két párhuzamos álló öntöttvaskoszorura keresztvasakkal 
és csavarokkal erősittetnek.

Az elrendezésnek nagy előnye, hogy ha a tekercseken baj esik, rögtön 
kicserélhetők.
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A forgó mágnesrendszer esiilagalaku vasmagból áll, melynek küllőire az 
elkészített mágnestekercsek rátolatnak és ott megerősittetnek. A vasmag egy
mástól elszigetelt V alakú vékony vasbádoglemezekből állittatik össze, még 
pedig úgy, hogy a következő lemez egyik ága az előző lemez egyik ágát 
mindig fedi; ezek az ágak képezik az egyes küllőket. A lemezeket körben 
elhelyezve Végül két tárcsával, véglapokkal és csavarokkal egy egészszé 
préselik. A mágneskereket ráékelik a tengelyre, melyen két egymástól és a 
tengelytől elszigetelt fémgyűrű van ; ezekhez vezet a mágnesező tekercs két 
drótvége s ugyancsak ezekhez illeszkedik a rugóktól tartott két fém- vagy 
szénkefe, melyek a mágnesező gépből az elektromágnesek gerjesztésére való 
áramot vezetik.

Az elektromágnes tekercsei ha megsérülnek, könnyen kicserélhetők.
Említést érdemel, hogy a Ganz-gyár a 80-as évek elején a kisebb 

teljesítményű váltakozó áramú gépeket öngerjesztésre szerkesztette, vagyis 
úgy, hogy a mágnesbevonat áramát nem külön mágnesező dinamóból, hanem 
saját gépéből kapta. Az elektromágnesek visszamaradó mágnességétől az 
armatúrában indukált váltakozó áramot ugyanis egy vagy több tekercstől 
elágaztatva kommutátoron át a mágnesbevonatba vezették. A kommutátor 
annyi szeletből állt, a hány küllője volt a mágneskeréknek. A kommutátor 
keféi pedig úgy voltak beállítva, hogy abban a pillanatban, melyben a küllők 
az armatura szárakkal szemben állanak, a melyben tehát az áram iránya 
megváltozik, egyik szeletről a másikra menjenek át, minélfogva a váltakozó 
áram egyirányúvá változott.

Ganzék pavillonjában négy, külön gerjesztővel dolgozó váltakozó áramú 
generator volt felállítva, 10.000 watt (A 2), 30.000 watt (A 3), 50.000 watt 
(A 5) és 480.000 watt (A 8 7 4 ) teljesítő képességgel. Az utóbbi gépen a haj
tására szolgáló 600 lóerős vízszintes tengelyű turbinával való kapcsolat volt 
bemutatva.

Ezeken kívül a gépcsarnokban még két, a kiállítás világítására szolgáló 
már előbb felemlített váltakozó áramú dinamogép (A 6 7 2  tipusu) volt üzem
ben, melyet a gerjesztésére szolgáló dinamóval együtt a 8. számú ábrán mu
tatunk be.

Az imént tárgyalt gépek a gyakorlatban igen elterjedtek. Gondos szer
kezetük és kivitelük alapján teljesen beválnak; tartósak, ritkán szorulnak 
javításra, de ha ennek szüksége bekövetkezik, a mint említettük, a baj könnyen 
megszüntethető.

A gépek úgy szerkesztetnek, hogy a perczenkinti áramváltakozások száma 
5000, tehát másodperczenkint ^  =  83'3.

Kísérletileg megállapittatott, hogy üres járatnál a feszültség a mágnesező 
áram erősségével arányosan nő.

A gépek üzemére vonatkozólag megjegyezzük, hogy a generátorok pár
vonalas kapcsolása kiváló fontosságú. Ha tudniillik áramfejlesztő középpontban 
például az esti fokozott áramszükséglet következtében a működésben lévő 
géppel egy másikat párhuzamosan kívánunk kapcsolni, ezt az üzemnek meg
szakítása nélkül kell végbevinnünk.
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A mondott czélra a második gépet működésbe hozzuk és zárókörébe 
terhelő rheostatot igtatunk. Ha a feszültséget kellőnek találjuk, úgy a fázis
indikátorral megfigyeljük az első géppel való szinchronizmusnak időpontját és 
ha ez bekövetkezik, a gépet a távvezetékre kapcsoljuk, a terhelő rheostatot 
pedig kiigtatjuk.

Ha a gépeknél a szinchronismus körüli fluktuáczió gyors vagy pedig 
egyenetlen, ha tehát az új gépnél a bekapcsolás pillanatát könnyen elmulaszt
hatjuk, akkor ezt a nehézséget az újabban használt szinchronizáló készü-

8• ábra. Gőzgéppel és mágnesező géppel közvetetlen kapcsolt A 67* jegyű, 
váltakozó áramú gép.

lékkel háríthatjuk el. Ez két transformatorból áll, melyek egyikének primár- 
tekercse a távvezetékhez, másikának primártekercse pedig a terhelő rheostatok 
vezetékéhez van kapcsolva. Az egyik tehát már a külső hálózatra dolgozó 
generátorból vagy generátorokból, a másik pedig a bekapcsolandó generátorból 
kapja áramát. A két transzformátor szekundártekercse egymás ellen van kap
csolva. A szinchronizmus bekövetkezését azon látjuk, hogy a szekundár- 
tekercsek körébe igtatott voltmérő nem mutat kitérést. E pillanatban a sze- 
kundártekercseket párvonalosan kapcsoljuk, mire a primártekercseknek saját
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áramkörükre gyakorolt visszahatása következtében a szinchronizmus körüli 
ingadozások megszűnnek s az új gépet kényelmesen bekapcsolhatjuk.

Ha a gépek kiválóan a világitás czéljára szolgálnak, a gép nagyobb 
armatura reakczióval szerkeszthető, hogy a párvonalas kapcsolásnál kivánt 
szinchronizmus könnyebben következzék be. Ha azonban a munkaátvitelnek 
tulajdonítunk nagy fontosságot, akkor a zárókörbe bekapcsolt elektromotorok 
miatt a munkatényező amúgy is kedvezőtlenül befolyásolván az árammunka 
értékét, a generátort kis armatura-reakczióval szerkesztik.

A gépek hatásfoka kedvező, tartós üzemnél is melegedésük csekély.
Az A typusú váltakozó áramú gépekre vonatkozó adatok a gyár közlései 

szerint a következők :

gép jegye Munkabírás
wattokban

Legnagyobb
kapocsfeszültség

voltokban
Perczenkénti
fordulatszám

Pólusok
száma

Szükséges
'hajtóerő
lóerőkben

Súly
kilogramokban

Ai 10.000 2.000 830 6' 16 850
A2 20.000 3.000 830 6 30 1.100
A3 30.000 3.000 625 8 44 1.700
A4 40.000 4.000 625 8 66 2.200
A 5 50.000 4.000 580 10 74 3.400
A 51 /* 66.000 4.000 500 10 96 4.300
A q 80.000 4.000 360 14 125 6.100
Aö/so 80.000 5.000 250 20 125 8.000
Aßi/t '100.000 5.000 250 20 154 9.000
A63/4 135.000 5.000 250 20 205 11.950
A7 200.000 5.090 170 30 300 12.000
A71/« 250.000 5.000 170 30 375 14.000
As 400.000 5.000 125 40 600 23.000
A8‘/4 500.000 5.000 125 40 750 28.160

Az 1884. évi turini kiállításon Gaulard és Gibbs mutatták be először
gyakorlatilag, hogy váltakozó árammal táplált indukczió-készülékek távvezető 
rendszerben világítási czélokra alkalmazhatók.

Ez indukczió-készülékeknél azonban még sok fogyatkozás mutatkozott. 
A fogyatkozások elkerülésével szerkesztették a Ganz-gyár mérnökei: Ziper- 
nowszky, Déri és Bláthy az 1885-iki kiállításon először bemutatott zárt mág
neses körű vagy polus nélküli trans formatoraikat, melyeket az 1896-iki kiállí
táson is több példányban mutattak be.

E transformatorok jelen kivitelükben következő elrendezésűek:
A vasmag egymásra rakott két részből áll, melyek E alakúak s erős 

oldallapokkal összeszoritott, papírral elszigetelt vasbádoglemezekből készülnek 
(9. és 10. sz. ábrák). Az E vasak közé tétetnek az egymástól és a vasmagtól 
jól elszigetelt primär és szekundär tekercsek. Az igy elkészített transformator 
két kerek kovácsolt vaslap közé kerül, melyek négy csavarral egymáshoz 
szorittatnak és oly nagyok, hogy a készülék a szállításnál ezeken a kerek 
lapokon könnyen gördíthető.
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g. ábra. Transformator, öntöttvas oldallapokkal.

10. ábra. Transformator, kovácsolt-vas oldallapokkal,
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A készülékek állandó üzemnél megengedhető melegedést mutatnak és 
méreteiket, valamint hatásfokukat a következő táblázat adja:

Munkabírás
wattokban

Összes veszteség 
mindkét

tekercsben teljes 
megterheléskor

Mágnesező
munka
s z á z

H a
Teljes

megterheléskor 
a 1 é k o k

t á s f o
fél

terheléskor
b a n

k
negyed

terheléskor
Súly

kilogra-
mokban

1.000 2 6 92*7 88*6 80*0 75
2.500 1 '80 3*6 94*8 92*2 86*6 127
5.000 1*75 3 95*4 93*4 88*6 285

10.000 1 *65 2*2 96*2 94*8 91*3 342
30.000 1*4 1 5 97*2 96*4 94*0 1.190

A transformatorok ily névleges áttétellel készülnek :
Primär feszültség 

Volt
900

1.800
2.700
3.600

Szekundär feszültség 
Volt
100
100
100
100

A mágnesezés munkája és a hatásfok 5000 perczenkénti áramváltako
zásra vonatkoznak.

Az ezredéves kiállításon négy ily transformatort láttunk 2500, 5000,
10.000 és 30.000 watt teljesítő képességgel.

Hogy az áramelosztó hálózatba párhuzamosan bekapcsolt transformá- 
torok szekundär tekercsein a feszültség a megterheléstől függetlenül állan
dóan tartassák, arra a transformátor primär tekercsein kell a feszültséget 
állandósítani, a mely czélra az áramfejlesztő telepen kell a gépfeszültséget 
szabályoznunk.

Ennek egyszerű módja, hogy a váltakozó áramú gépet mágnesező áram 
erősségét a kívánt feszültséghez képest változtatjuk.

Erre szolgál a kiállításon is bemutatott Blátliy-féle automatikus feszültség
szabályzó.

Az astatikus automat rheostattal a mágnesező dinamók elektromágnes 
körébe ellentállásoknak be- illetőleg kikapcsolása igen egyszerű módon 
megy végbe.

A Bláthy-féle szabályzón sok menetű álló solenoid van, mely két,, 
egymás ellen kapcsolt — reduktor és egalisatornak nevezett — transformator 
szekundär körébe úgy van bekapcsolva, hogy a benne keringő áram a hálózat 
transformatorainak szekundär vezetékén levő feszültséggel arányos. Ez a 
solenoid, a feszültség növekedése esetén a belsejében levő vasmagot magába 
huzza, tehát mint voltmérő működik. A vasmagnak fölül és alul sárgaréz
csőből való toldalékai vannak, melyekhez alul bádogúszó, fölül pedig kénesőt 
tartalmazó üvegedény van erősítve. (11. sz. ábra.)

A víztől az úszóra kifejtett felhajtó erő ellen a dróttekercsnek a vas
magra kifejtett lefelé ható ereje működik; rendes feszültségnél a rheostat 
drótok egy része a kéneső által röviden van zárva; ha a transformatorok 
szekundär feszültsége növekedni készül, akkor a kompensator hatása alatt a 
volttekercsen erősebb áram megy át, a kénesős csésze sülyed és a mágnesező
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Hogy az erős 
áramra való légveze
tékeket és ezekkel kap
csolt szerkezeteket a 
légköri villamosság 

káros hatásától meg
óvjuk, arra villám
hárítók szolgálnak.

A mondott czélra 
a légvezeték fölött, 
helyenként a földdel 
összekötött csúcsos 

tüskés drót vezettetik 
vagy a tartó oszlopok 
a földdel összekötött 
csúcsos vasrúddal van
nak felszerelve.

A kiállított specziá- 
lis villámhárítók úgy 
vannak szerkesztve, 
hogy a légköri villamos 
kisülés árama, mielőtt 
az eszközökön kárt 
tehetne, a földbe vezet
tetik ; hogy pedig a 
levezetés útjában ' lévő 
kis légközök voltaivet 
fenn ne tartsanak és

dinamók elektromágnes körébe nagyobb ellentállás kapcsoltatván, a mág
nesező áram erőssége csökken és a váltakozó áramú gép feszültsége alászáll ; 
végeredményben a transformátorok szekundár kapocsfeszültsége a kívánt mér
téken marad.

Csak utalnom kell arra, hogy a JBláthy-féle automata egyirányú áramú 
gépeknél is igen gyakori 
használatú, midőn pl. 
a shuntgépek feszült
ségét a terheléstől füg
getlenül állandóan kí
vánjuk tartani; ekkor 
a volt tekercs a gép 

kapcsaival köttetik 
össze és a rheostat a 
mágnesbevonat köré
ben van.

ii. ábra. Bláthy-féle önműködő szabályozó.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII.
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az áramnak földzárlata be ne következhessék, többféle elrendezés van hasz
nálatban.

Nagy feszültségű áramköröknél a villámhárító ebonithengerekre lazán tolt 
excentrikusán átfúrt czinkhüvelyek sorozatából áll, melyek keskeny légközzel 
vannak egymástól elválasztva. (12. s^, ábra.)

14 abra.

Villámhárítók nagyfeszültségű áramkörök részére.

A két szélső henger egy-egy áramvezetékkel, a középső a földdel van 
összekötve, úgy hogy a villám a vezetékből a légközök áttörésével a földbe 
jut. A tapasztalás szerint a czinksarkok között a voltaiv meg nem állván,



az áram földzárlata be nem következik. A megsérült czinkek elforgatásával 
ép részek állíttatnak egymással szembe.

Más elrendezésnél a vezetékkel fogazott fémdarab köttetik össze ; a foga
zattal szemben egy milliméternyi légköz fenntartásával a földdel összekötött

fémdarabnak fogazata van. (13. és 14. ábra). Teljesebb elrendezésnél a foga- 
zással ellátott egyik fémdarab elektromágnes horgonyára van erősítve. Abban 
a pillanatban, midőn a légköri villám kisülési árama a munkaáramnak levezetését
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képezné, az elektromágnes a horgonyt magához ragadja és ezáltal a foga
zatok közét annyira növeli, hogy az iv fenn nem maradhat.

A mellékelt 15. rajz teljesen felszerelt váltakozó áramú áramfejlesztő 
középponti állomás kapcsolási rajzát mutatja: A váltakozó áramú generátorok, 
B mágnesező gépek, C rheostatok a generátorok mágnesező körében, D rheos- 
tatok a mágnesező gépek mágnesbevonata körében, E dupla kénesőkikap- 
csolók, F átkapcsolok a mágnesező gépek párhuzamos kapcsolására, G átkap
csoló a váltakozó áramú voltmérőhöz, H  a fázisjelző kikapcsolója, I  átkapcsoló 
az egyirányú voltmérőhöz, K  ampéremérő az összes váltakozó áramra, L  am- 
péremérő a terhelő rheostat számára, M ampéremérők a váltakozó áramú gene
rátorok számára, N  ampéremérők a mágnesező gépek részére, O Cardew, 
voltmérők, P voltmérő a mágnesező gépek számára, Q terhelő rheostat, 
R automatikus rheostat, 5 rheostat az automattekercshez, T kiegyenlítő ellen
állás, U redukáló transformator, V transformator az állomás világítására, 
W  redukáló transformator az automatához, X  egalizáló transformatorok, 
Y  fázisjelző, Z villámhárító.

Váltakozó áramú motorok.
1. Szinchron motorok.

E motorokat jellemzi, hogy perczenkénti fordulatszámukat a generátor 
áram váltakozásainak száma szabályozza. Ha például a generátor perczenként 
5000-szer váltakozó áramot ad, úgy az n sarkú synchron-motor perczenként 
5000/n fordulatot tesz; a négy polusu 1250-et, a hat polusu 833-at, a nyolcz 
polusu 625-öt stb.

Megterhelés nélkül kell megindítani, de ha szinchronismusba jöttek, úgy 
megterhelhetjük és a normális terhelésen jóval túl mehetünk a nélkül, hogy 
a szinchronismusból kijönnének.

A Ganz-féle pavillonban felállított négy synchron-motor 05, 1, 3 és 5 lóerő 
munkaképességgel birt.

E motorok hiánya, hogy üresen kell megindítani és ilyenkor nagyon 
szikráznak, továbbá, ha túlterhelés következtében a szinchronismusból kijönnek, 
megállanak. E szerkezetek mégis néhány év előtt, mint annak idején egyetlen 
hasznavehető és a gyakorlatba is átment motorok figyelmet keltettek, minket 
pedig a szerkezeteknél alkalmazott tudományos elvek közelebb is érdekelvén, 
a váltakozó áramú elektro-motorok fejlődésében első s jelentékenynek nevez
hető mozzanat tárgyalásával bizonyára nem végzünk fölös munkát.

A váltakozó árammal üzemben tartott szinchron-motor a Ganz-féle önmagát 
gerjesztő váltakozó áramú generátorhoz hasonló szerkezetű. (16., 17. ábra). 
Álló armatúrája A és forgó mágnesrendszere E van ; a forgástengelyre kommu
tátor K  van erősítve, melylyel az elektro-mágnes körében a mágnesező áram 
egyirányúvá tétetik. ■
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A rajzban a világos és sötét mezők két csoportját képezik a szigetelő 
köz által egymástól elválasztott fémgyűrű daraboknak, melyeknek száma egyenlő 
az elektromágnes-szárak számával. Az egy csoporthoz tartozó gyűrűdarabok 
vezető kapcsolatban vannak.

Az armatura és a mágnesek párvonalasan vannak kapcsolva s igy az 
indításnál mindkettőt váltakozó áram járja át. Kisebb motoroknál (két lóerőig) 
a mágnesezés erősségét a mágnesbevonat elé kapcsolt ellenállással egyszer 
s mindenkorra beállítván, a gépet a megindításnál kézierővel hozzuk forgásba, 
mire a szinchronizmus minden további segédeszköz nélkül rövid idő alatt 
bekövetkezik. Nagyobb gépeknél azonban a váltakozó árammal táplált elektro
mágnes rendszer nagy önindukcziójának az indítás viszonyai közt két hatása 
van ; az egyik, hogy az elektro-mágnesben gyenge az áram, a másik, hogy 
az áramfázis itt jelentékenyen elmarad az armatura áramfázisához képest, 
pedig a jó indításra kívánatos, hogy mindkét részben az áramfázisok lehetőleg 
megegyezzenek. Hogy az elektromágnes kellő áramot kapjon, arra a nag3robb 
teljesítményre szerkesztett synchron-motoroknál kompenzátornak C nevezett 
transformator primär feszültségét használjuk fel, mely a fővezeték áram
feszültségéhez hozzá adatván, a kívánt áramerősség meglesz. A fáziskülönbség 
kiegyenlítésére pedig, nevezetesen, hogy az armatura körének önindukcziója 
növeltessék, a kompenzátor szekundär-tekercse való, mely most mint fojtó 
tekercs tesz szolgálatot. Az elektromágnes körében az áram fázis-elmaradá
sának csökkentéséte még önindukczió nélküli állandó n  ellentállás van 
alkalmazva.

Ha a szinchronismus bekövetkezett, a mit félreismerhetlenül halló érzé
künkkel megfigyelhetünk s a mit a beigtatott ampéremérőn mutatkozó áram
csökkenés is jelez, akkor a már egyirányú áramtól átjárt elekromágnest, mely 
kisebb használati áramfeszültségre van méretezve, a magnetizátornak (M) nevezett 
transformator szekundar-tekercsétől szolgáltatott, negyedrésznyire transformált 
áramfeszültséggel tápláljuk.

A kummutator kapcsai két-két kefével vannak ellátva. A kefének az 
egyik szeletről a másikra való átmenete az elektrom-inditó erő jelváltozása 
pillanatában történik, a minek az elektromágnes önindukcziója miatt erős szik
rázás volna a kövötkezménye.

Ennek elhárítására a mágnest röviden zárjuk, éppen mielőtt a váltakozó 
elektrom-inditóerő iránya megváltozik ; ebben a pillanatban a rövid zárulatot 
a másik kefe végzi, a mágnes bevonatban ekkor indukált elektrom-inditó erő 
ugyanazon értelmű lévén, mint az előbbi áramirán}', a hullámzások jó részben 
kiegyenlittetnek, a szikrázás csökken és a mágneses tér állandóbb. Az indításra 
való kapcsolás négyszeres átkapcsolóval vitetik végbe.

Az indításnál a kapcsolást az egyszerűen pontozott vonal mutatja, vagyis, 
ha az emelők jobbra fordittatnak, akkor a fővezetékből kiinduló egyik áramkör 
tartalmazza az armatúrát és a kompenzátor szekundár-tekercsét; a másik, az 
előbbenivel párvonalasan kapcsolt áramkör tartalmazza az n  ellentállást, a 
feszültség növelésére való kompenzátor primär drótját és az elektromágnest, 
melynek drótvégei között a nagyobb feszültség lesz.



359

A motor megindul és csakhamar szinchronizmusba jö n ; ekkor a forgó 
mágnesrendszerben az áram csaknem teljesen kommutálva van, ámbár még 
kissé hullámzó. Erre a kapcsolót átteszszük, mire az összeköttetések a dupla 
vonalak szerint állanak elő; a kompenzátor primärje most ki van igtatva, 
szekundärje pedig röviden záródik és teljes feszültség van az armatúra- 
kapcsokon.

A magnetizátor a fővezetékből kapja áramát és kis feszültségű szekundär 
árama járja át az elektromágnest. Ebben a szekundär körben r2 ellentállást 
változtatván, az elektromágnest gerjesztő áram erősségét szabályozzuk.

18- ábra. Aszinchron váltakozóáramu motor.

2. Az aszinchron váltakozó áramú motorok.

Az aszinchron-motorok, melyekről megjegyezzük, hogy egyirányú árammal 
is járathatok, átalában úgy vannak szerkesztve, mint az egyirányú áramú 
series motorok. (18. ábra.) Álló mágnes-gyűrűvel bírnak, mely a tömeg-áramok 
megakadályozására vékony vaslemezekből van képezve ; a mágnesgyűrű belse
jében forog a hengerarmatura, melynek drótbevonata és kollektorszeletei között 
a szikrázás elhárítására drótellenállások vannak beigtatva. A tiszta series-kapcsolás 
helyett vagy csak a mágnesgyűrűt, vagy pedig csak az armatúrát zárjuk 
röviden. Az utóbbi elrendezésnél Elihn Thomson nyomán a keféket le is
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szedhetjük. A kiállításon Ganzék a gyárukban készülő aszinchron-motoroknak 
csaknem összes fokozatait mutatták be. Pavilonjukban hét ily gép állott egy- 
nyolczad lóerőtől egészen három lóerőig terjedő munkaképességgel.

A mi az aszinchron-motorok üzemét illeti, e motorok megterheléssel 
indulnak meg s ez okból leginkább oly esetekben használhatók, midőn nagy 
tömegeket kell a nyugalmi helyzetből közvetetlenül megmozdítani és kellő 
forgássebességre hozni. A változó forgássebességet a kefék elállításával létesítik. 
A motorok nagy túlterhelést bírnak el.

Az üzemviszonyokat a kiállítás számos csarnokában felállított munka
gépeket hajtó aszinchron-motorokon lehetett tanulmányozni.

így az iparcsarnokban, hol a szövő- és kötőgyár egy kötőgépét, a tej- 
gazdasági pavillonban, hol a czentrifugát tartotta üzemben, a czukorgyárak 
pavilonjában és az erdészeti pavilonban ; az utóbbi helyen fűrészt aszinchron- 
motorral hajtottak.

3. Az indukcziós motorok.

E typus, mely csak újabban alkalmaztatik s a kiállításon kellően volt 
képviselve, érdekes azért, mert átmenetet képez az egyszerű váltakozó áramú 
motoroktól az utóbb tárgyalandó többfázisú motorokhoz.

Az indukcziós motor szerkezetét a 19. ábra mutatja; az indukáló
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részbe, mely két fázisú tekercseléssel van ellátva, két közel 90°-nyi fázis- 
különbséggel biró áramot vezetünk.

Öt lóerőig terjedő munkaképességű motoroknál az indukáló rész álló 
tagozott vasgyürü, mig az indukált rész foroghat.

A szerkezetet transformatornak nézhetjük ; az álló rész az indukáló, a 
forgó rész az indukált tekercs. Az utóbbi kisebb gépeknél önmagába zárt 
egyszerű vezeték, nagyobb gépeknél azonban két vagy három tekercsrend
szerből áll, melyek a tengelyre ékelt gyűrűk révén folyadékrheostattal vannak 
összekötve. E rheostatok ellenállását a gép megindítása után fokozatosan 
csökkentjük s ha a motor szinchronizmusba jött, teljesen kiigtatjuk, vagyis az 
armatura vezetéket röviden zárjuk. Ez az eljárás szükséges, mert ha az 
armatura már az indításnál röviden záratnék, az áramlökés a hálózatban erősen 
érezhetővé válnék.

Az öt lóerőnél nagyobb munkaképességű indukcziós motorok úgy szer- 
kesztetnek, hogy a kétfázisú tekercseléssel biró indukáló rész forog, mig a 
három fázisra tekercselt indukált rész áll. Ekkor a tengelyre erősített gyűrűk 
révén történik az árambevezetés.

Rendes viszonyok közt, vagyis a rendes fordulatszámnál egyfázisú áram 
is elegendő az armatúrának forgásban tartására.

Indításnál azonban az áramok ellentállások és fojtó tekercsek által elvá
lasztatnak, a) és c) a transformator szekundár-tekercsének szélső kapcsaival,
b) a közepes kapocscsal van összekötve úgy, hogy a) és b) meg c) és b) 
között ugyanazon feszültség van, R) az önindukczió nélküli ellentállás, L) a 
fojtó-tekercs; a feltüntetett kapcsolásnál a motor megindul. R) és L)-nek 
kísérletileg megállapított értékkel kell bírnia, hogy a kellő fáziskülönbség elő- 
álljon.

A fáziskülönbséget ismert elv szerint az egyik ágba igtatott kellő kapa- 
czitásu kondensatorral is létesíthetjük, a mint azt pld. Brown tette. Ezzel a 
műfázissal és az eredeti váltakozó árammal a motor csaknem úgy dolgozik, 
mint a kétfázisú motor.

Az indukcziós motoroknál az indítás csak megterhelés nélkül megy, 
mivel a vonóerő egészen kicsiny. Kellő forgássebességnél jobbra átkapcsolunk, 
miáltal b)-nél az összeköttetést megszakítjuk, L)-et és R)-et kiigtatjuk s az 
áram be- illetőleg kivezetés egyszerűen a) és c) kapcsoknál történik ; a motor 
ekkor megterhelhető.

A kisebb motoroknak mintegy 8 lóerőig két szíj tárcsájuk van (20. ábra), 
melyek egyike a motor tengelyére van ékelve, a másik lazán jár. Mindkét 
tárcsának egymás felé forduló oldalán a koszorú lapos. Indításnál a kapcsolás 
a laza tárcsán van ; rendes forgássebességnél kézi kerékkel a laza korongot 
a felékelthez szorítjuk, akkor a koszorúk közötti súrlódás a mozgás közlésére 
elegendő. Ha mindkettő kellően forog, az áttevést a felékelt tárcsára tesz- 
szük ; ezáltal a terhelés lassan és nem rögtönösen történik.

Nagyobb motoroknál a kézi kerék hiányzik. A kellő forgásszámnál a 
szíjat a laza korongról a íelékeltre toljuk át. (21. ábra.)

Megemlékezünk még e helyen a Ferraris Arno-féle elrendezésről, mely
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ott alkalmazható, hol több indukcziós motor van üzemben. Ez elrendezésnél 
csupán az egyik motor — a legnagyobb — van ellátva az áramot kétfázisúra 
változtató s már előbb leirt indító készülékkel.

Ha ez a motor rendes forgásba jött, a többi motort beigtathatjuk. E 
végből az egyes motoroknál az indukáló rész kétfázisú tekercselésének meg
felelő három kapocs közül a két szélsőt a már forgó motor két szélső kap
csával {a és b) hozzuk összeköttetésbe, mig középső kapcsát közvetetlen 
c-hez kötjük, mely a transformatorral már nincs kapcsolatban. így a megindí
tandó motor két tekercsrendszerének mindenike párvonalasan van kapcsolva 
a már forgó motor egy-egy tekercsrendszeréhez (a—b meg b—c-hez), melyek 
között a fáziseltolódás mintegy V4 periódust tesz. A megindítandó motorok 
két tekercsrendszere között tehát szintén meglesz a fáziskülönbség s e moto
rok megterheléssel is megindulnak. Ha már üzemben vannak, az első motor 
— ha nem volna reá szükségünk — ki is igtatható.

A kiállításon bemutatott legkisebb, FE1/ í2 és FE1/ too jelzésű motorok 
szobaventilatorok hajtására használtatnak. Ezeknél a széllapát a motor tenge
lyére van ékelve. A nagyobb motorok közül a Ganz-féle pavillonban hat gép 
volt felállítva (0'25, O's, 1, 3, 5 és 8 lóerő munkabírással) mig a kiállítás külön
böző helyein az:indukcziós motorok egész serege volt a munkaátvitel szolgálatában.

így Gerbaud csokoládé- és fagylaltgépét, a magyar textilipar részvény- 
társaság fonógépeit és szövőszékeit, a selyemipar pavillonban a selyemgyárat, 
a malomipar pavillonban a malommintákat, a dohánypavillonban a szivar
gyárat, a tejgazdasági pavillonban a tejfeldolgozó gépeket indukcziós motorok 
tartották üzemben. *

E motorok, a mint már említettük, működésük módjára és szerkezetükre 
nézve igen hasonlítanak a többfázisú motorokhoz, de nem bírnak annak ösz- 
szes előnyeivel. Amannál ugyanis a kétfázisú indukáló részbe többfázisú 
hálózatból már 90° fáziskülönbséggel biró két áramot vezetünk, mig az induk
cziós motoroknál, melyek közönséges váltakozó áramú hálózatból tápláltatnak, 
a fáziskülönbséget mesterségesen kell előállítani, s igy a 90°-nyi fáziskülönb
séget nem is érhetjük el teljesen. Ennek tulajdonítható, hogy az indukcziós 
motorok hatásfoka kisebb, mint a többfázisú motoroké, valamint, hogy e 
motorok megterheléssel nem indulnak meg és jelentékenyebb túlterhelésnél 
megállanak.

* * *

Az egyirányú áramú és közönséges váltakozó áramú generátorokról és 
motorokról szólván, említést teszünk e helyen a váltakozó áramú motor és 
egyirányú áramú generator sajátlagos egyesítéséről; ez a redresseur, mely 
váltakozó árama felhasználásával kívánt feszültségű egyirányú áramot szol
gáltat. A redresseurt alkalmazzuk, ha pld. vasút üzemben tartására elektro- 
chemiai hatás létesítésére vagy akkumulátor töltésére van szükségünk s e 
czélra csak váltakozó áramú hálózat van rendelkezésünkre.

A kiállításban pld. ily 20.000 watt teljesítményű géppel töltötték a város
ligeti tavon járt hajók akkumulátorait.
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A redresseur tagozott vasból készült álló mágnestörzsből és forgó hen- 
gerarmaturából áll, melyek tengelyén a kommutátoron kivül két, az armatúra- 
drót két megfelelő pontjával összekötött, a váltakozó áram bevezetésére való 
gyűrű van. (22. ábra).

A mágnesbevonat a kommutátorhoz van párvonalosan kapcsolva. A gép 
megindításánál az armatúrát és a mágnesbevonatot is váltakozó áram járja át, 
mely azonban a kommutátor révén a szinchronismus elérésekor már egy- 
irányban árad az armatúrán. Ezután a váltakozó áramot átkapcsoljuk úgy, 
hogy a két gyűrűn keresztül kerül az armatúrába, mig a kommutátornál egy-

22 . á b r a .  R e d r e s s e u r .

irányú áramot szedünk le. A kommutátorhoz párvonalasan kapcsolt mágnes
bevonatba most tehát szintén egyirányú áram jut s a motor ennek az áram
nak meg az armatura váltakozó áramának hatása alatt forog.

A váltakozó áramnak a kommutátorról a gyűrűkre való átkapcsolása el 
is kerülhető úgy, hogy mindjárt a gyűrűkbe vezetjük a váltakozó áramot s a 
redresseurt külön szinchronmotorral hozzuk szinchronismusba vagy pedig a 
mágnesbevonatot a szinchronismus elértéig akkumulátorokkal tápláljuk. A szin
chronismus elérése után az akkumulátorok kikapcsolhatok, mert most már 
a kommutátortól levezetett egyirányú áram táplálja a mágnesbevonatot.
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Fázisban eltolt váltakozó áramokra alapított úgynevezett többfázisú váltakozó 
áramú generátorok és trans formator ok.

A gépek, melyek ebbe a csoportba sorozhatok, különös figyelmünket 
érdemlik. Mert bár a legújabb időben felismert elveken alapulva, csak rövid 
idő óta szerkesztetnek, mivel a váltakozó áramnak a munkaátvitel fontos 
czéljára való alkalmazásánál nagy előnyöket nyújtanak, máris igen sok helyütt 
vannak használatban.

A majna-frankfurti kiállításon 1891-ben mutatták be az első nagyméretű 
többfázisú generatorakat és motorokat, melyeket a berlini Allgemeine Elektrici- 
tátsgesellschaft főmérnöke Doliwo-Dobrowolszky és az örlikoni gyár mérnöke 
C. L. Brown vállvetett munkával szerkesztettek.

Ezen a kiállításon az említett vállalatok együttes működéssel létesítették 
a Lauffen-Frankfurti munkaátviteli berendezést, melynél Lauffenben a Nekar 
vízesése, turbinákkal hajtott nagy háromfázisú generátorokat.

Egy ily generátornak 50 volt és 4000 ampernyi áramát háromfázisú 
transformatorral 5000 volt és 39 amperes áramra változtatták, mely földfeletti 
jól elszigetelt vezetéken, Heilbronnon keresztül a 175 kilométer távolságban 
lévő Majna m. Frankfurt kiállítási helyiségébe ju to tt; itt transformatorok a 
nagy feszültségű áramot ismét kis feszültségű árammá változtatták, mely 
végeredményben szivattyúk üzemére használt elektromotorokat hajtott és 
izzólámpákat táplált. Az elektromos munkaátvitel hatásfokát 70°/o-nyinak találták.

E kísérlet teljes sikere a legújabb időben a fázisban eltolt váltakozó 
áramokra alapított berendezések nagy mértékű alkalmazására buzdított.

A kiváló előnyök, melyek az egyszerű váltakozó áramú berende
zésekkel közösek, a következők: a generator egyszerű szerkezetnél nagy 
feszültségű áram szolgáltatására rendezhető be s az ilyen áram aránylag kis 
keresztmetszetű távvezetéken kevés munkaveszteséggel, tehát gazdaságosan 
vezethető nagy távolságra.

Továbbá a fogyasztás helyein a párvonalasan kapcsolt háromfázisú 
transformatorokkal a nagyfeszültségű áram a használati kisfeszültségűre 
könnyen és biztosan átváltoztatható.

De a háromfázisú berendezésnek olyan előnyei is vannak, melyeknél 
fogva az egyfázisú szerkezet elébe helyezendő ; ilyenek az elektromotornak 
tökéletesebb, mert egyszerűbb szerkezete és biztosabb működési módja.

A többfázisú motor úgy szerkeszthető, hogy a forgó rész áramhozzá- 
vezetést egyátalán nem kíván, tehát gondozásra nincs szüksége s elhaszná
lásnak csak abban a tekintetben van kitéve, hogy a csapágy idővel kopik. 
Ha némely elrendezésnél a forgó résznél a tengelyre elszigetelten erősített 
három vezető gyűrű és ezekhez illeszkedő kefék között áramvezetés van, ez 
ellentétben a kommutátorral szikrázásra nem ad okot. A többfázisú motor 
továbbá megterheléssel indítható s a túlterhelést jobban bírja, mint az egy
fázisú szinchron vagy indukcziós motor.
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Ha a többfázisú elrendezés a munkaátvitelen kívül világításra is hasz
náltaik, a feszültségnek kívánt szabályozása kissé komplikált az egyfázisú 
szabályozó szerkezetekhez képest.

Oly generatorszerkezetek is vannak, melyek, ha csak világításra van 
szükség, egyfázisú, ha pedig munkaátvitel kell, háromfázisú váltakozó áramot 
adnak; nevezetesen a generátor armatúrájában indukált váltakozó áramot a 
kollektor vagyis sok részből képzett kommutátor és ehhez illeszkedő áram
felszedő seprűk révén egyirányúvá változtatjuk és ezt használjuk világítási 
czélokra. A munkaátvitelre előnyös háromfázisú áramot pedig Bradley eljárása 
szerint ugyanazon gép armatúrájának tengelyére ékelt három elszigetelt gyű
rűből vezetjük el, melyek az armatúrának három, egymástól 120°-nyire levő 
kerületi pontjaival vannak állandó kapcsolatban.

A Ganz-gyár az óbudai hajógyárat ilyképen berendezett áramfejlesztő 
teleppel látta el.

A kisebb háromfázisú generátorok egészen hasonló alakban vannak szer
kesztve, mint a többpólusú egyirányú áramú gépek. A nagy öntött vasgyürü- 
ből sugarasan nyúlnak befelé a mágnesszárak, melyekre a mágnesező tekercsek 
vannak tolva. Az elektromágnes gerjesztésére külön kis mágnesező gép szol
gál. Az armatura hengeres és lényegében három dróttekercscsel van ellátva. 
Az armatura magva tagozott vas, mely kerületi helyein az egyes vaslemezek 
átlyukasztásából képezett csatornákkal bir. Ezeken a csatornákon keresztül 
dugják az armatúra-tekercselést képező elszigetelt rézrudakat, melyek az arma
tura homlokfelületein meghajlított rézsávokkal úgy egyesittetnek, hogy keresz
teződés kikerültessék. A három dróttekercs három drótvége egyesittetik, a sza
bad három drótvéget pedig a tengelyre ékelt, egymástól elszigetelt fémgyűrűk
höz erősitik. A gyűrűkhöz illeszkedő két-két keféből a csillagkapcsolásnak 
nevezett elrendezéssel áramokat kapunk, melyek 120° fáziskülönbséget mu
tatnak.

A nagy polifázisu generátoroknál, melyek a munkaátvitel és világítás 
egyidejű használatára háromfázisú kapcsolással, tisztán világítási czélokra pedig 
egyszerű váltakozó áramú gépekül használtatnak, az amerikai Scott eszméje 
szerint az úgynevezett T kapcsolás alkalmaztatott.

Az újabban a berlini Allgemeine Elektricitätsgesellschaft és a svájczi 
Örlikongyár kezdeményezésére általában használt elrendezésnél mozgó áram
vezeték nincs. Az álló armatura belsejében tagozott vassarúkkal felszerelt 
öntött aczélcsillag forgattatik; ezt egyetlen nagy álló dróttekercs mágnesezi, 
mely áramát a csillaggal együtt forgásban tartott mágnesező dinamótól kapja 
s ily módon a forgó aczélat állandóan mágnesezi.

Ily szerkezetű generátorok közül kettő állott a gépcsarnokban. Az egyik 
gőzgéppel kötélhajtásra kapcsolva 3000 volt feszültségű áramot termelt és
100.000 watt teljesítő képességgel a világítás és munkaátvitel czéljainak szol
gált. (23. ábra). A másik gyorsjáratú gőzgéppel közvetlen összeköttetésben
10.000 watt teljesítő képességgel birt s 300 volt feszültségű áramával moto
rokat tartott üzemben.
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A gép leírása a következő :
Nagy álló öntött vasgyürühöz (24. ábra) két a sugarak irányában befelé 

terjedő vasmagvakkal ellátott vasgyürü van erősítve; a tagozott vasmagvak 
hornyába vannak befektetve az armatúra-tekercsek, melyek két teljesen elkü
lönített rendszert képeznek, úgy hogy akár két gép egyesítéséről szólhatunk.

Mindegyik armatúrában a tekercsek száma 20 ; egyenlő méreteknél az 
első rendszer egy tekercsénél a menetek számát n-el jelölvén, a második 
armatura mindegyik tekercsénél a menetek száma n — 0 ’S6 n. A mágne
sező tekercs a nagy öntött gyűrűnek a két armatura közt hagyott helyén 
a gyűrűvel egyközepesen van megerősítve. Tőle jobbra-balra mindegyik 
armatúra-rendszernek megfelelőleg egy-egy tizágu aczélcsillag van a forgás- 
tengelyre ékelve, melyek két sarú közének felével vannak egymáshoz képest 
elfordítva (25. ábra). A mágnesező tekercs helyzeténél fogva az egyik mágnes

csillag sarúi pl. mind északi sarkisággal, a másik mágnescsillag sarúi pedig 
déli sarkisággal bírnak. Ha a csillag forog, a két armatúra-rendszerben indukált 
elektromelinditó erők 90n-nyi fáziskülönbséget mutatnak, mert a sarúknak egy
máshoz képest eltolt helyzetét nézve, a mikor az első armatúra-rendszer 
tekercseiben a mágnesfluxus pl. a legnagyobb, ha t. i. a sarú épen szembe 
jön egy tekercsesei, a másik rendszer armatúra-tekercseiben a sarú közepes 
helyzete miatt a mágneses fluxus legkisebb.

Ily gépeknél a Scott-féle eljárást követve három, egymástól 120°-nyi 
fázisban különböző s csillagkapcsolás szerint kombinált váltakozó áramot 
következőképen kapunk :

Az első armatúra-rendszerben kössük össze külön a páros és külön 
a páratlan számú tekercseket egymással s az egyesitett két drótvéghez kössük 
a második 0'86 n menettel jellemzett összes tekercsek összekötése után kapott 
egyik drótvéget. Akkor három szabad drótvégünk marad, melyeket kettesével 
véve három, fázisban egymáshoz képest 120°-al eltolt váltakozó feszültséget kapunk.
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Ha például csak a második armatúrát használjuk, világítási czélra való 
egyszerű váltakozó áramot kapunk.

A három fázisú transformator czélja a táv vezetés esetén előnyös nagy
feszültségű háromfázisú áramnak kis feszültségű váltakozó áramra való átala
kítása.

Ganzék kiállítási pavilonjukban száz kilowattos és tiz kilowattos három
fázisú transzformátort mutattak be.

Ezeken kívül az előbb említett 3000 volt feszültségű generator áramának 
átalakítására 100 kilowattos háromfázisú transformator szolgált.

E transformatoroknál a tagozott vasból készült három mag vagy szár 
mindegyike a sokmenetü primär- és kevés menetű szekundar-vezetékkel van

2 5 . á b r a . T ö b b f á z i s ú  g e n e r a t o r  m á g n e s k e r e k e ,

borítva; zárt mágneses kör létesítésére a szárak tagozott vasból való közös 
alap-, illetőleg fedőlappal vannak ellátva; a primar-vezeték három drótvége 
egy pontban egyesittetik, a szabad drótvégek pedig a három távvezetékkel 
kapcsoltatnak. A szekundár-vezeték három drótvégét hasonlóképen egy pontban 
egyesitik, és a szabad drótvégekhez a fogyasztó kör három' drótját kapcsolják.

Az említett, üzemben lévő transformatornál az áttétel viszonya 9 : 1 
és pedig:

Primär Szekundär
C o l t ....................... 3.000 333
Am per....................... 20 180

M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 24
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Többfázisú motorok.

A Ganz-gyár elektromos osztálya az ezredéves kiállításon a háromfázisú 
motorok bemutatására nagy súlyt helyezett. Magában a pavillonban 14 ily 
motor volt felállítva, a kiállítás különböző csarnokaiban és pavilonjaiban pedig 
munkagépek hajtására közel negyven háromfázisú motor szolgált. Bő alkalom 
nyílott tehát a különböző typusok szerkezetének, valamint üzemviszonyainak 
megfigyelésére.

A kiállított gépek közül a kisebb, egész nyolcz lóerejii typusoknál az 
indukáló rész álló, az indukált pedig foroghat (26. és 27. ábra).

Az indukáló rész tagozott vasból való gyűrű ; ezen a vaslemezek átlyu
kasztásából képzett csatornákon dugják keresztül az elszigetelt vezetéket, 
a melyből a három váltakozó áram bevezetésére való tekercsek három rend-

2 6 . á b r a . H á r o m f á z i s ú  m o t o r  m e t s z e t e .

szerét képezik. A bevezetés három drót révén történik, mert a tekercseknek 
egy-egy végét a csillagkapcsolás elve szerint összekötik. Az indukált rész 
kisebb motoroknál önmagában zárt vezetéket képez, mely a tengelyre erősített 
vasbádog-lemezekből készült henger kerületi helyein levő csatornákon keresztül 
huzatik, a homlokfelületeken pedig villa formájában szétágazó rézsávokkal 
egyesittetik.

Az álló indukáló tekercsekbe vezetett fázisban 120 fokkal különböző 
áramok periodikusan változó mágneses teret okoznak, melynek maximuma 
más-más helyen áll elő s igy mondhatjuk, hogy a mágneses tér forog. 
A mágneses tér ezen helyzetváltozásától az indukált részben áram gerjed; 
ennek az áramnak meg a mágneses térnek kölcsönös hatása okozza az 
indukált résznek a mágneses tér helyzetváltozása értelmében való forgását. 
A mágnestér forgássebessége teljesen szinchrón a generátorral, de a tengelyre
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ékelt rész ezt a forgássebességet csak megközelíti. Ha az indukáló tekercsrend- 
szerekszámát 2,3, 4-szeresnek veszszük, az indukált résznek a mágnestéréhez való 
relativ sebessége változatlan ugyan, de a motornak perczenkinti fordulatszáma 
2, 3, 4-edrésznyi. így például, ha a perczenkinti áramváltozás a generátornál 
ötezer, akkor a négysarku motor perczenkint az 1250, a hatsarku a 833, 
a nyolczsarku a 625 fordulatot megközelíti.

Az indukált rész forgássebessége, még ha a különféle mechanikai ellent- 
állásoktól el is tekintünk, nem éri el a mágnestér forgássebességét, mert 
ha ez bekövetkeznék, relativ helyzetük nem változván, a forgórészben áram 
nem indukáltatnék s a motornak nem volna vonóereje, mely a mágnestér 
és áramok kölcsönös hatása révén tényleg megvan. Ebből látszik, hogy az 
indukált rész forgássebessége kisebb a mágnestér forgássebességénél és

2 7 . á b r a . H á r o m f á z is ú  m o t o r .

elmaradása annál nagyobb, mennél nagyobb a motor megterhelése, illetőleg 
mennél nagyobb vonóerőt tételezünk fel, mivel az indukált áramok erőssége, 
a melyektől a vonóerő függ, a mágneses tér és indukált rendszer sebességének 
különbségével arányos. E különbségnek a mágneses tér forgássebességéhez 
való viszonyát százalékokban kifejezve, a motor elmaradásának (slip) nevezzük ; 
ez teljes megterhelésnél ritkán lépi túl a négy-öt százalékot és változó megter
helésnél a fordulatszámnak kis határok között való változása tekintetében a több
fázisú motor, a mellékvezetékes egyirányú áramú motorhoz hasonló viselkedésű.

A motor hatásfokára nagy befolyással van a mágneses szóródás és 
annak minél kisebb mértékre való leszorítására az indukáló és indukált rész 
között csak oly kis levegőközt hagynak, a milyen a szabad forgásra épen 
szükséges és a vezetéket az álló és mozgó vasmagvaknak egymással szemben 
lehető közel lévő csatornáiba helyezik.

24*
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A mágneses szóródás a motornak vonóerejét különösen az indításnál, 
az indukált rendszer ellenállásától és önindukcziójától függő mértékben csök
kenti ; hogy a rendes forgássebességnél az indukált áram a kellő vonóerő 
kifejtésére szükséges erősséggel bírjon, az indukált rész ellenállásának kicsiny
nek kell lennie. Ámde, ha ez ellenállás kicsiny, úgy az indításnál az indukáló 
áram és az eredő mágnestér közötti fáziskülönbség nagy lévén, az indító 
vonóerő csekély. A gyakorlatban a két egymásnak némileg ellentmondó fel
tételnek úgy tesznek eleget, hogy az indításnál az indukált rész ellenállását 
nagyra veszik és azt fokozatosan csökkentik, ha a motor a kellő forgássebes
séget elérte. A nagyobb méretű motoroknál ezért az indukált rész nincs 
röviden zárva, hanem rendesen három egymáshoz képest 120°-nyira elhelyezett 
tekercsrendszert képez, melyeknek három drótvége egymással, szabad három 
drótvége pedig három indukczió nélküli ellenállással — rendszerint folyadék- 
ellentállással — van összekötve. A motor indításánál az egész ellenállást 
beigtatjuk, a növekedő sebességnél kisebbítjük, végre röviden zárjuk.

Az eddigiekben oly motorokat tartottunk szem előtt, melyeknél az álló 
rész az indukáló, a forgó rész az indukált, mely utóbbi kis motoroknál 
önmagában zárt vezeték, nagyobb teljesítményű motoroknál pedig három 
vezetőrendszert képez; ezek szabad végei a tengelyre ékelt, egymástól elszige
telt gyűrűkkel kapcsoltatnak és az indító ellenállással való állandó össze
köttetést a gyűrűkre illeszkedő kefék közvetítik.

Ily gépek hajtották a gépcsarnokban a Freissler-féle felhúzógépeket, 
a Schember-féle automatikus gabonamérleget (1 lóerő'', Roessemann és 
Kühnemann reszelő vágóját (3 lóerő), a Sanitas részvénytársaság szódaviz- 
gépeit, a sokszorosító ipar pavillonjában pedig különféle könyvkötőgépeket, 
betűöntő gépeket s a gyorssajtók egész seregét.

A nyolcz lóerőnél nagyobb teljesítményű motorok az imént tárgyalt szer
kezetektől különbözők. Ezeknél az indukáló rész forog, a melyhez az áram
bevezetés a tengelyre elszigetelten ékelt három gyűrűhöz illeszkedő kefék 
révén történik. Hogy a vonó erőnek a forgó és álló rész különböző helyze
teiből származó változása kisebb határok közé szorittassék, az álló rész itt 
kétfázisú tekercseléssel van ellátva. Az indításra itt is rheostatot használunk, 
melyet a fordulatszám növekedtével fokozatosan kisebbítünk.

Nyolcz lóerőnél nagyobb teljesítményű motorokat láttunk a gépcsarnok
ban, hol a Vulkán gépgyár gépeit s a Schoenichen-Hartmann-féle gyár triplex 
hajógépét járatták, továbbá a sokszorosító ipar pavillonjában, hol egy három
fázisú motor a Wörner és Társa-féle nagy rotácziós gépet tartotta üzemben.

A többfázisú motorok jó szigetelésének, továbbá egyensúlyozásának fel
tüntetésére 300 volttal dolgozó két, egyenként 3 lóerejü motor szolgált. Az 
egyik üvegedényben, viz alatt tartatott üzemben, a másik erős spirálrugókból 
képezett állványon volt felszerelve.

A leirt szerkezetű háromfázisú motorok, úgy a kis, mint a nagy teljesít
ményűek, megfelelnek mindazon követelményeknek, melyeket váltakozó áramú 
jó motorok működéséhez fűzünk.

Az indításnál kellő vonóerőt fejtenek ki ; különböző megterheléseknél
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közel állandó a fordulatszámuk, mechánikai munkaképességük jelentékeny 
százalékát teszi a bevezetett árammunkának, vagyis ipari hatásfokuk kedvező.

Ha még hozzáteszszük, hogy munkatényezőjük (power factor) nagy, az 
indításnál nem kívánnak abnormis áramerősséget és a hálózatban a fázis
feszültséget nem zavarják, akkor ezen motoroknak ama tulajdonságait is fel
soroltuk, melyeknél fogva a kombinált világítási és munkaátviteli berende
zéseknél beválnak.

Elektromotorokkal üzemben tartott néhány fontosabb berendezés.

Az elektromos munkaátviteli berendezéseknél mechanikai munka felhasz
nálásával áramgenerátorokkal, nevezetesen egyirányú áramú dinamogépekkel, 
egy vagy több fázisú váltakozó áramú gépekkel termelt villamáramot vezeték 
útján kisebb-nagyobb távolságokban lévő elektromotorokba juttatunk; a motorok 
árambevezetés következtében mechanikai munkát fejtenek ki s igy az áram- 
termelésre fordított munkának javarészét — egész 75 százalékát — az áram- 
termelés helyétől különböző távolságokban lévő helyekre átviszik.

Kisebb távolságok esetén az elektromos munkaátvitelnek kiváló előnye, 
hogy oly viszonyok között is gazdaságos, a mikor a szíj, tengely, kötél révén 
a munkaátvitel vagy éppen nem volna kivihető, vagy csekély hatásfokú. 
Nagy távolságokra, mikor egyébként az egy középponti állomásból történő 
munkaátvitelek használatos módjai: a viznyomás, sűrített levegő, vízgőz, 
világitó gáz, az elektromos munkaátvitelnek különösen az időszakos üzem 
eseteiben vannak számos előnyei.

A munkaátvitelt közvetítő alkatrész, az elektromos vezeték, kevés helyet 
foglal e l; az elektromotor előnyei pedig, hogy felügyeletet, gondozást alig 
kíván, rögtön üzembe hozható, járása bármikor megszüntethető, szennyet 
nem okoz. A csoportos üzemnél egy elektromotorral több munkagépet, pl. 
műhelyben több kisebb esztergát, kis fúrógépeket közös transmissio útján 
hajthatunk.

Egyes üzemre, vagyis külön elektromotorra berendezhetők pl. felhúzók, 
forgó- és futódarúk, forgató-korongok, tolópadok, vasúti kocsik, ventilátorok, 
szivattyúk, centrifugák, hordozható fúrógépek, gyalu és marógépek, nyomda
sajtók, bányagépek, nagy hajók kormánygépei, horgonyvitlái, darúi stb.

A következőkben a kiállításon bemutatott nehány ily fontosabb szer
kezetről szólunk, melynél a villamos berendezést Ganzék elektromos osz
tálya végezte.

Elektromos daruk és felhuzógépek.

Terhek emelésére a legújabb időkig gőz-, gáz- vagy hydraulikus gépeket 
használtak. Újabban mind átalánosabban elektromotorokkal végzik el a munkát, 
különösen ott, hol középponti áramfejlesztő telepből való áram van rendel
kezésre. A kezelési költségen kívül még az üzemköltség is csökken az által,
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hogy csak a munkaszakaszban van áramfogyasztás és az üres járatnál alig 
van munkaszükséglet.

Ott, hol a motor csak megterheléssel jár, seriesmotor használható, de ez 
üres járatnál veszedelmesen megiramodnék. Ha azonban a motor üresen is 
járhat, mellékvezetékes vagy kevert kapcsolású motor alkalmazható, melynek 
forgássebessége a megterheléstől úgyszólván független. Újabban forgató áramú 
motorokat is alkalmaznak.

Terhek emelésénél a gép megindítására és megállítására kell ügyelnünk; 
káros lökések és szükségtelen erőfogyasztás kikerülésére az áramkörbe a meg
indításnál bekapcsolt nagy ellentállást fokozatosan csökkentjük. Az elleni- 
állásnak ez a kikapcsolása, különösen felhúzóknál önműködőleg, dróttekercs
ben mozgó vasmag vagy centrifugál szabályzó útján történik. A gép meg
állításánál a megfordított művelet megy végbe.

Terhek mozgatásánál fontos a féknek alkalmazása, mely a teher meg
állításánál rögtön működésbe jön. Ezt vagy mechanikai úton létesített kény
szermozgással, vagy villamos mellékvezetékkel érik el. Az utóbbi esetben az 
áramkör zárásánál a mellékvezeték vasmagvat mozgat, mely a féket felemeli. 
Ha az áram megszakad, a mágnes elbocsátja a féket, mely önsúlyánál fogva 
ismét leesik.

A kiállításon Ganzék pavilonjukban teljesen felszerelt, 100.000 kg. teher
bírású futódaru elektromos berendezését mutatták be.

A futódarunak háromféle mozgást kell végeznie. A terhet emeli és 
leereszti, a járókocsit (macskát) keresztirányban mozgatja, végre magát a hidat 
hosszpályáján továbbítja. A darúnál szükséges háromféle mozgást egy, két 
vagy három motorral létesíthetjük. Egy vagy két motor esetén frikcziós kap
csolásra van szükségünk, mig ez elmarad, ha három motorunk van, melyek
nek forgásiránya változtatható. A kiállítási futódarú három forgató áramú mo
torral volt ellátva.

Ennél az elrendezésnél a három motor közül az egyik a hídon áll és a 
hidat a daru hosszpályáján mozgatja, két motor pedig a kocsin van. Ezek 
egyike a terhet emeli, mig a másik a kocsit továbbítja. Az utóbbiak áramukat 
a hid fölött lévő drótokból kapják, melyek a daru hosszirányában kifeszitett 
vezetékkel állandó érintkezésben vannak.

A három motor közös indító ellentállással van ellátva, mely a daru 
veszteglésénél önműködőleg be van kapcsolva. Ha bizonyos mozgást kívánunk, 
megfelelő kötél meghúzásával az illető motort beigtatjuk, egy másik zsineg 
lassú meghúzásával pedig az ellentállást fokozatosan kiigtatjuk. Megállításnál 
előbb az ellentállás zsinegét bocsátjuk el s ezzel az ellentállást beigtatjuk ; 
csak ezután igtatjuk ki a motort.

Ily daruk használata nevezetes előnyöket nyújt. A daru hídjának ugyanis 
rendesen hosszú utat kell befutnia s erőközlésre az egész út mentén van 
szükség. Hosszú tengelyek vagy az egész út mentén végigfutó kötelek szol
gáltak eddigelé erre a czélra, mig az elektromos elrendezésnél néhány dróttal 
érjük be, melyeken kefék vagy rugók végigfutva, az erőt a hídon lévő moto
rokkal közük.
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így elmaradnak az erőátvitelre való költséges tengelyek, kötéltárcsák, 
feszitő szerkezetek, csapágyak s elkerüljük az üzemzavarokat, melyekre a 
transzmisszió nehezen hozzáférhető alkatrészei adtak legtöbbnyire okot.

Felhúzóknál a villamos és hidraulikus szerkezetek között erős versengés 
folyik, de a munkagéphez való közlő alkatrész, mely a hidraulikus gépnél 
vízvezetéki cső, mig elektromos készüléknél egyszerű drótvezeték, az utóbbinak 
előnyt biztosit. Ehhez járul még, hogy a vízvezetéki vízfogyasztás az elektromos 
üzemnél drágább.

Ez idő szerint a legtöbb elektromos felhúzó az amerikai Otis Elevator Co. 
rendszere szerint készül. A kiállításon üzemben tartott és Ganzék által 
elektromos üzemre (forgató áramú motorok) berendezett Freissler-féle felhúzók 
szerkezetén az Otis-rendszer befolyása felismerhető.

A felhúzóknál az erőátvitel a motorról a felhúzódobra végtelen csavar 
és fogaskerék útján történik. A kocsi vagy járókosár tehermentesítésére ellen
súly van használatban oly mértékben, hogy az ellensúly a kosár súlyának, 
meg a hasznos megterhelés felének felel meg ; ily elrendezésnél a kosár fel- 
és lejárásánál a motor által végzendő munka közel állandó.

A nyugodt indulás és megállásra a korábban említett ellentálláson kívül 
az szolgál, hogy az erőközlés a motorról a felhúzódobra a tengelyre illesztett 
gummitárcsák révén történik, melyek a motor megindításánál az erőt csak 
fokozatosan viszik át a dob tengelyére s viszont lehetővé teszik ra dobnak 
s igy a kosárnak fékkel való megállításánál a motor továbbforgását.

A lakóházakban használt Freissler-féle felhúzóknál a motor megindítása 
és megállítása a földszintről történik ; az egyes emeleteken a végállást a 
motorral kapcsolatos végtelen csavaron végigfutó csavaranya okozza, mely az 
illető helyekre érve, az áramot önműködőleg kikapcsolja.

A féket nem elektromos úton, hanem a megindításnál, illetőleg meg
állításnál bekövetkező kényszermozgással működtetik.

A Freissler czégnek néhány év óta Budapesten is van gyára és készít
ményei jó munka és haladásról tanúságot tevén, a czég a kiállítási érmet kapta.

A villamos vasút.

Az elektromos hajtóerőnek a helyi közlekedésnél való alkalmazása a 
használatos egyéb közlekedési eszközökhöz képest jelentékeny előnyökkel jár. 
A megengedett nagyobb menetsebesség, gyorsabb indítás és megállás alapján 
a forgalom kisebb kocsiszámmal is lebonyolítható s igy egyrészt ugyanannál 
az üzemköltségnél nagyobb a teljesítmény, másrészt a közönség a jelentékeny 
időmegtakarítás kedvezményét élvezi. A felsővezetékes berendezés, melynek 
ez idő szerinti átalános használata ellen csak aeszthetikai szempontból vannak 
aggályok, havazásoknál még üzemben tartható, a mikor a lóvasutakkal már 
fennakadunk. Ha a közönség megszokta — élénk utczákon biztosabb a többi 
közlekedési eszköznél, mert a motorkocsi a vezetőnek teljesen hatalmában 
Van. Az elektromos közlekedési eszközök mellett szól az a tény, hogy az 
ezeken való forgalom folyton emelkedik.
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A kocsi menetsebessége óránkinti 6—16 km. között könnyen szabályoz
ható a vezető által kezelt bekapcsolóval. Ezzel a menetirányt is megváltoztat
hatjuk és a kocsit rögtön megállíthatjuk. Rendesen az utóbbi czélra mechanikus 
fék is kéznél van.

28- ábra. Kocsimotor.

29. ábra. Kocsimotor keresztmetszete.

A menetsebesség szabályozására munkát fogyasztó ellentállások bekapcso
lása minimumra szorítható,

A kocsi egész 15 m. sugaru görbéket könnyen átfut és egész 15°/o-nyi 
emelkedést legyőz. Épen úgy mint a sebesség, a vonóerő is a szükséglethez
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alkalmazkodik és a nagyobb forgalom kielégítésére több megtelt kocsit is kevés 
üzemköltséggel, a kezelő személyzet szaporítása nélkül kapcsolhatunk a motor
kocsihoz. Az eddigi tapasztalások szerint gazdaságos az áramnak középponti 
áramfejlesztő állomásból vezeték útján a motorba való bevezetése. Az olyan 
berendezések, melyeknél a kocsi magával viszi a hajtóerőt, nevezetesen a 
kocsi alján elhelyezett megtöltött akkumulátorok árama hajtja a motort, eddig 
csak korlátolt mértékben vannak használatban, de mivel kétségtelenül előnyös 
volna, hogyha a földfeletti vagy földalatti vezeték teljesen elmaradhatna ; ebben 
az irányban folytonos és sikert ígérő kísérletezés történik.

Ganzéknak amerikai rendszer nyomán önállóan kidolgozott és a kiállítás 
vasúti osztályában bemutatott tökéletesbitett berendezésénél a motorkocsit két, 
egyenkint 12 lóerő munkabírású motor hajtja, melyek mindegyike, fogaskerék- 
áttevéssel egy kocsitengelyre hat.

A motornak öntött Martin-aczélból való mágnesállványa képezi egyszersmind 
a védőburkot, mely a motor armatúráját és a kommutátort a portól, nedves
ségtől és a hó behatolásától elég biztosan megóvja. (28., 29., 30. ábra.) E szét
nyitható burokban szorosan záró fedővel ellátott ablakszerű nyílás van, mely 
a kocsi belsejében alkalmazott csapóajtó felemelése után megközelíthető és 
melyen át a motor kommutátorához és keféihez juthatunk. A burok két részből 
áll, hogy az armatúrát kicserélhessék. A motor a kocsi kerekére kettős rugókkal
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függesztetik fel; ez a rugalmas felfüggesztés lökéstől ment enyhe megindítást 
enged meg és a sinek rossz állapotától vagy a sínekbe kerülő kövektől okozott 
lökéseket ártalmatlanokká teszi. A tengelyek hajtására szolgáló egyszerű fogas
kerekes közlőművet jól záró szekrény foglalja körül; a fogaskerekek a súrlódás, 
kopás és zaj csökkentésére olajban járnak. A használt szénkefék a kommutátor 
kopását csekély mértékre csökkentik és szimetrikus helyzetükkel az arma
túrának mindkét irányban való szikramentes fogását teszik lehetővé.

A menetsebesség változtatására a sorosan kapcsolt motorok párvonalas 
kapcsolása, továbbá a kocsi fenekén elhelyezett ellenállások szolgálnak (31. ábra) 
melyeket részben (Ri R 2) a motorok elé, részben mint elágazó ellenállást 
(Sí Síi) a motorok mágnesbevonatával párvonalasan igtathatunk.

E három segédeszköz különböző kombinácziójával a kocsi indításától a 
leggyorsabb haladásig a menetsebességnek nyolcz fázisa létesíthető.

A kocsivezető az összes e czélra szükséges vezeték-átkapcsolásokat 
fogantyú forgatásával az u. n. kontrolleren (C) végezheti, mely egyszersmind 
a kocsi elektromos fékezését és — baj esetén hirtelen visszafelé járatását 
teszi lehetővé.

A kontroller (32. ábra) lényegében tengelye körül forgatható henger, 
melynek köpenyére a forgás irányában haladó különböző hosszúságú és 
elhelyezésű hengeres felületű fémszeletek vannak erősítve. Az egyes femszele- 
tekkel a henger mellett levő rugós fémbillentők hozhatók érintkezésbe, melyek 
ismét a motorok armatúrájának, mágnesbevonatának, továbbá az előbb említett 
szabályozó ellenállásoknak szabad drótvégeivel vannak kapcsolatban.

A kontroller elforgatásával a fémszeletek, melyek közül egyesek a henger 
belsejében haladó szigetelt vezetékek révén egymással összeköttetésben vannak, 
különböző kapcsolatokat létesítenek a velők érintkező billentők, illetőleg az azok
hoz kötött drótvégek között.

Az ábra a kontroller hengerköpenyét lefej tetten tünteti fel, s ugyanazon 
ábrán alul a henger elforgatásával előálló különböző kapcsolatokat mutatjuk be.

A henger azon helyzetei, melyeknél az 1—8 szeletek jutnak a billentők 
elé, a kocsi megindítására, illetőleg menetsebességének fokozatos növelésére 
szolgálnak. Az 1. állásnál a teljes addiczionalis ellenállás (Rí Rá) van a sorosan 
kapcsolt motorok elé igtatva. A 2. állásnál az ellenállás felét, a harmadiknál 
pedig az egész ellenállást kapcsoljuk ki. A 4. állásnál a motorok mágnes
bevonatával párvonalosan ellenállást (Si S2) igtatunk. Ezzel a mágneses tér 
gyengittetik és sik pályán a motornak nagyobb fordulatszámot adhatunk.

Az 5., 6., 7. és 8. állások ismétlése az első négy állásnak, csakhogy 
nem sorosan, hanem párvonalasan kapcsolt motorokkal.

A kontroliért az 1. helyzetbe visszaforgatva, vagyis a haladás sebességét 
ismét fokozatosan csökkentve, átmehetünk a 9. és 10. állásba, melyek a kocsi 
elektromos fékezésére szolgálnak. Erre a czélra a kontroller megszakítja az 
áram hozzávezetést s a sorosan kapcsolt motoroknál előbb a teljes (9. állás) 
majd a fél ellenállás beigtatásával zárókört létesít. A kocsi eleven erejénél fogva 
halad most előre és forgatja a motorokat, melyek tehát ez esetben mint kis 
ellenállású zárókörre dolgozó generátorok működnek. így a vezetékeket erős
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áram járja át, mely a generátorok elektromos munkaképességét csakhamar 
felemészti s a kocsi megáll.

A két utóbbi helyzetben a kontroller a motorok armaturakapcsaihoz 
szolgáló vezetékeket felcseréli s így a generátorok gyanánt működő motorok 
árama, mely azonos forgásirány mellett a motorok táplálására szolgáló árammal 
ellenkező irányú, a felcserélés folytán a kezdeti iránynyal jut a mágnesbevonatba, 
tehát átmágneseződés nem történik.

A 10. állásból a 11., illetőleg a 12-be azáltal jutunk, hogy az előbbi 
zárókört egyszerűen megszakítjuk s ismét áramot vezetünk a motorokba,

3 2 . á b r a . K o n t r o l le r .

melyek armatúra-vezetéke még mindig fel van cserélve, A niotorok tehát az 
előbbi forgásiránynyal ellenkező irányban forognak, s így a kocsi hirtelen 
megáll, illetőleg visszamegy. Az utóbbi két helyzet közül a il-nél a teljes 
ellenállás van bekapcsolva, mig a 12-nél az ellenállásokat egészen kiigtatjuk,

A kocsi menetirányának állandó beállítására szolgál a (K) átkapcsoló, 
melynek egyszerű elmozdításával teljesen azonos viszonyok között egyik vagy 
másik irányban vezethetjük a kocsit.

A kontroller a kocsi mindkét végén van elhelyezve és szikrát kifúvó 
elektromágnes felszereléssel bir.

Az árambevezetés a vágányok felett kifeszitett drótból történik a dróton



3 3 - ábra. ElektromosHvasuti kocsi.
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végighaladó bronzcsiga (trolley) révén, melyet a kocsi tetejére szerelt farúd 
tart. (33. ábra.)

Minden kocsi két biztonsági kikapcsolóval, ólombiztositékkal, villám
hárítóval, jelző-haranggal és mechanikai fékkel van ellátva. A motorkocsikat, 
valamint a mellékkocsikat villamlámpák világítják. A kocsiban 18 ülő és 22 
állóhely van ; a motorkocsi 6'4 tonna, a mellékkocsi 3'4 tonna súlyú.

A pozsonyi és budapest-rákospalota-ujpesti elektromos vasutak a leirt 
rendszer szerint készültek.

Elektromos áramot gyakorlati czélokra felhasználó kisebb szerkezetek és eszközök.

Az ívlámpa-szabályzó a lámpának könnyű üzembehozatalára és üzem 
alatt a fényerősségnek lehető állandó értéken tartására való.

A szabályzó a lámpa lekapcsolásánál, vagyis a kellő feszültségű és erősségű 
áram bevezetésénél az egymás fölött levő érintkezésbe hozandó szénrudakat 
egymástól nehány milliméternyire viszi; ekkor az egymás felé fordított szén
végek között a mesterségesen előállítható fényforrások legerősebbjét, a voltaivet 
kapjuk. Ámde az áramműködés következtében a szenek leégnek és közöttük 
egyre nagyobb távolság állván elő, a nagy ellentállás miatt a voltaív fenn nem 
maradna; ekkor a szabályzó további feladata, hogy a szenek folytonos köze
lítése által azokat állandó távolságban tartsa.

A Ganz-féle új szerkezetű differencziális szabályzónál (34., 35. ábra) 
egymás felett két gyűrű alakú elektromágnes van, melyek közül a felső a 
főáramkörben, az alsó a mellékvezetékben van és a kerékművet közbefogják. 
A mágnesgyűrük egymás fölött levő levegőközei helyén koczka alakú horgonyok 
vannak, melyek közös kétkarú emelő egyik végére vannak erősítve ; az emelő 
forgástengelyével gondosan kidolgozott kerékmű van összeköttetésben. A kerékmű 
fogaskerék utján kerületén peczkekkel ellátott fémtárcsára hat, melyen lyukasztott 
aczélszalag jár. Az aczélszalag egyik vége a felső széntartóhoz, a másik rúdhoz 
van erősítve, mely az alsó széntartóval van összekötve. A kerékmű mozgását 
szélfogó teszi egyenletessé.

A lámpa működése a következő : Ha a lámpa áram nélkül való, a kerékmű 
vízszintesen áll, a széncsúcsok érintkeznek. Árambevezetésnél a főáramkörbe 
iktatott felső gyűrűs elektro-mágnes horgonyát a sarkok közébe felemeli, ezáltal 
a kerékművet forgatja s a felső széntartóval összekötött szalagtárcsát és a 
felső szenet emelvén, a volta-ív képződik. A szenek leégése következtében a 
főáramkor ellentállása és vele egyidőben az alsó mágnesgyürűben az áram
erősség egyre növekedvén, az utóbbinak a saját horgonyára való hatása túl
nyomó lesz; ekkor a közös emelő lehúzatik, a fék felszabadúl és a felső szén 
sülyed addig, mig a főáramkor kezdeti erőssége helyreállván, a felső elektro
mágnes a horgonyára gyakorolt vonzóerővel a mozgást nem fékezi.

A nyugodtabb járás érdekében levegőfék (katarakt) van használatban, 
mely lényegében abból áll, hogy az emelőkarhoz erősített finom furásu dugó 
pontosan jár az álló henger belsejében.
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A szabályzónak egyik hiánya, mely azonban csak hosszasabb használat 
után mutatkozik, hogy a horgonyokat tartó emelő forgástengelye a horgonyok 
két oldali vonzatásából eredő folytonos igénybevétel által csapágyait kikoptatja, 
a mi a szabályozás biztonságát és nyugodt végbemenetelét zavarja.

A többi kiállított szerkezet az áram hőhatására volt alapítva. így az 
elektromos szivar gyújtók, forrasztó pákák, forraló edények, melegítő tálczák

hajsütővas melegítők, elektromos vasalók, melyek mindenikénél tűzálló szige
telőkbe ágyazott nagy fajlagos ellentállású drótokat jár át az áram. Használa
tuk igen kényelmes, tiszta és kevésbbé tűzveszélyes, mintha a hevítésre például 
borszeszlámpát használnánk. Egyelőre csak ott alkalmazzák, a hová czentrale
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árama van bevezetve. A költségtöbblet nem igen jő számba, hiszen legtöbb- 
nyire a szerkezetek csak rövid ideig vétetnek használatba.

* * *

A Ganz és társa részvénytársaság elektrotechnikai osztálya kiállításának 
ismertetését ezzel befejezvén, csak ismételhetjük, hogy készítményei a hazai 
iparnak a külföldön is elismerést szereztek s a kiállítási jurynek a következő 
szavakkal kifejezett dicsérete: »versenyképesség, kivitelképesség, nagyban 
termelés, új iparágak meghonosítása, hasznos találmányok, fontos javítások, 
kitűnő munkák valamennyi a társaság által felkarolt iparágban«, a gyártól 
művelt iparágak közül a minket első sorban érdeklő iparágra az elektrotechnikai 
gyártmányokra is teljesen ráillik.

A Ganz és társa gyárat a kiállítási díszoklevéllel tüntették ki.

Izzólámpák.

A magyar villamos izzólámpagyár kiállítása. E gyár, mely üzemét
1887-ben kezdette, jó készítményeivel külföldi piaczot is szerzett magának.

így 1895-ben elkelt összesen 1,200.000 darab, ebből hazánkban 150.000 
darab, tehát külföldön 1,050.000 darab izzólámpa.

Az izzólámpáknál léghijas üvegkörtébe helyezett és árambevezetés révén 
sárgásfehér izzásba hozott szénfonállal világítunk.

E fényforrás úgy készül, hogy növényrostot kénsav és salétromsavval 
kezelve, nitroczellulozzá változtatnak és ezt nagy nyomással kisnyilásu csöve
ken át alkoholba folyatják, a hol megmerevedik úgy, hogy kívánt vastagságú 
szálat kapunk. A szálat hengerre való felcsévélés után kisebb darabokra szelik, 
patkó- vagy hurokalakra hajlítják, a karbonizáló kemenczében szenesitik és 
további kezeléssel újra szenet csapnak reá oly módon, hogy ritkított világító- 
gázban árammal izzásban tartják. A világitó-gázból ekkor a szén a fonálra 
lerakódik és azt teljesen egyenletessé teszi; a szénlecsapódás úgy szabályoz
ható, hogy a szál kívánt ellentállást kapjon. A szénfonál végeit elektrolyticze 
rézzel vonják be és az üvegkörtébe forrasztandó platina drótokhoz erősitik. 
Több körtét csőtoldalék révén egymással és kénesőszivattyúval összekötve, 
egyszerre tesznek léghijassá, azután egyenként leforrasztják.

A gyár új iparág meghonosítása, verseny- és kivitelképes nagyban ter
melés és jó munka czímén millenniumi nagy érmet kapott.

Seregi és társa budapesti czég is nehány év óta izzólámpákat és fizikai 
meg chémiai czélokra szolgáló üvegtechnikai munkákat gyárt.

Akkumulátorok.
A használatos akkumulátorok közül egyike a legelterjedtebbeknek a 

Tudor-féle, melyet a westphaliai Hagenben lévő törzsgyárnak budapesti fióktelepe 
is Akkumulátor-részvénytársaság budapesti vezérképviselősége czégjegyzéssel
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készít és a kiállításon több typusban bemutatott. Az elemnek vízszintes hor
nyokkal bíró ólomlemezei lényegében a Planté-féle eljárás szerint formáltatnak ; 
két, egészen három hónapig a hígított kénsavban lévő lemezeket az áram
iránynak időnként való változtatásával úgy formálják, hogy a positiv lemezek 
fél milliméternyi ólomsuperoxyd réteggel bevonódnak. A tartós használatra ez 
nem lévén elegendő, a hornyokat ólomoxyd és ólomsuperoxydnak tömény 
kénsavval képezett plasztikus tömegével töltik meg. Bizonyos számú ily positiv 
lemezt egymáshoz és megfelelő számú negativ lemezt — melyeknek hornyaiba 
ugyancsak aktiv tömeget csömöszöltek — szintén egymáshoz forrasztván, hig 
kénsavat tartalmazó fa- vagy üvegdézsába kerülnek. A hornyokban lévő aktiv 
tömeg a használatnál ugyan idővel kihull, de a használat közben a Planté-réteg 
képződése folytattatván, az akkumulátor kapaczitása a becsömöszölt aktiv tö
megnek kihullása után is megmarad.

Az akkumulátorok hatásfoka, vagyis a hasznosítható árammunkának 
viszonya a töltésre fordított árammunkához a készülék méreteinek megfelelő 
normális töltésnél és kisütésnél 80 százalék, nagyobb megterhelésnél kiseb- 
bedik. Az akkumulátor battériáknak egyirányú áramfejlesztő telepeknél rend
szerint az a rendeltetésük, hogy a gépüzemet gazdaságosabbá, biztosabbá 
tegyék és hogy a feszültség-ingadozásokat kiegyenlítsék.

Ha a világításra való czentralénak szünet nélkül kell áramot szolgáltatni, 
úgy, tisztán gépüzemet tartva szem előtt, a mechanikai motor és általa hajtott 
dinamó az egész nap folyamán kevéssé van megterhelve s ennélfogva 
kedvezőtlen hatásfokkal dolgozik; csakis az est néhány órájában vannak a 
gépek kellően igénybe véve, éjjel az áramfogyasztás ismét csekély. Ha akku- 
mulator-batteriával rendelkezünk, akkor délelőtt nehány óráig ezt töltjük, de 
egyidőben a nappali szükségletet is fedezhetjük. Délután a gépüzem szünetel 
és tisztán az akkumulátor szolgáltat áramot. Ha este a nagyobb fogyasztás 
ideje megérkezik, a gépeket járatjuk; ha azután a gépek egymagukban nem 
födeznék a szükséglétét, akkor a battéria ezen segít, úgy hogy az utóbbit a 
legnagyobb fogyasztás idején épen úgy mint a dinamogépet, áramforrásnak 
nézhetjük. Ha a legnagyobb fogyasztás ideje elmúlott, akkor azon órától 
kezdve, melynél a tapasztalás szerint az áramfogyasztás bizonyos határon alul 
marad, a gépüzemet ismét beszüntetjük. Ekkor az akkumulátorok a késő esti 
és éjjeli, valamint a téli reggeli órákban maguk födözik az áramszükségletet, 
úgy hogy a feszültség szabályozására és a felügyelésre egy ember elegendő.

Ily üzemben a hajtógépek és dinamók rendes megterheléssel délelőtt és 
estve járnak s kevesebb személyzettel beérjük. Ezzel az előnynyel szembe 
állíthatjuk az akkumulátor tetemes beszerzési és fentartási költségeit, továbbá 
azt a munkaveszteséget, mely a villamos munkának két Ízben történő trans- 
formacziójából — a töltés és kisütés műveleténél — származik.

A villamos vasútüzemnél jó szolgálatot tesz a staczionär akkumulator- 
batteria, úgynevezett pufferbatteria, melynek alkalmazásával a vezetékben az 
üzem természetéből eredő nagy áramingadozások daczára a dinamogépek 
áramszolgáltatása, illetőleg megterhelése csak igen kis határok között 
változik.



385

Az akkumulator-gyár kiállítási tárgyai közül említendők:
A 38. számú elemtypus egy példánya a budapesti átalános villamvilágitó 

részvénytársaság Kazinczy-utczai fióktelepéről. Ezen a telepen 680 ily elem 
van, melyek 5000 lóerő munkaképességgel bírnak.

Hat elemű akkumulatorszekrény, minőt a m. kir. államvasutak kéjvona
tainak világítására alkalmaznak.

Érdekesek voltak még a sportczélokra, mint puskalámpákra, kerékpár- 
világításra, hajó világításra szánt elemek.

A gyár jó munkáért és új iparág meghonosításáért kiállítási érmet kapott.
* * *

A magyar államvasutak az akkumulátorokkal való vasúti waggonvilá- 
gitás rendszerét érdekesen mutatták be.

Az akkumulátorok töltésére szolgáló áramtermelő-telep berendezése fény
képekben volt látható és egyes waggonok elektromos világítási felszereléssel 
voltak ellátva. Átkapcsolókkal teljes világítást és felényi fényerősséget létesít
hetünk, nevezetesen az utóbbi czélra a feszültségre kapcsolt akkumulátor 
elemek számát felényire redukáljuk.

A sikerült és czélszerü berendezéseken Banovics Kajetán igazgató és 
Söpkéz Sándor főmérnök fáradoztak.

*  *  *

Fischer Sándor kiállítása. Fischer Sándor elektrotechnikai gyára műkö
désének súlypontját gyenge áramokkal dolgozó Morse-rendszerü telegrafkészü- 
lékek, kettős T induktorok, vasúti és tűzjelző készülékek szerkesztésére helyezi. 
Újabb időben kis elektromotorokat készít, a minők ventilátorok hajtására szol
gálnak. Kiállított két kis series motort, melyek közül egyik két-, a másik négy- 
sarkú volt és dobarmaturával bírtak.

Rheostatok, Melsens-rendszerü épület-villámháritókhoz tartozó szivóvégek, 
lemezes villámháritók, és villamvilágitó testek képezték még a szépen rendezett 
gyűjtemény tárgyait.

A czég versenyképességért kiállítási érmet kapott.

Vezetékek és szigetelők.
Perei és Schacherer kábelgyárosok elektrotechnikai czélokra való veze

tékek szigetelésének gyártásával sikerrel foglalkoznak. Selyem, ezérna, pamut 
és cellulose drótburkolást speczialis szerkesztésű fonó- és szövőgépekkel 
készítenek. A szigetelt drótok telegrafaészülékeknél, telefon- és csengettyü-veze- 
tékekre, dinamók armatura- és elektromágnes-burkolatai számára készülnek.

Speczialitások : a Hungária cellulose drót, továbbá két egymástól elszi
getelten vezetett drót, melyek szövött kettős védő burkolattal vannak ellátva; 
ez utóbbi helyenként kis szigetelő gyűrűt tartalmaz, a melyen keresztül 
dugott szöggel a vezeték igen egyszerűen és a szigetelés megsértése nélkül 
a falra erősíthető.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 25
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A czég jó munkáért és haladásárt kiállítási nagy érmet kapott.
Felien és Guillaume világhírű czég, melynek a Rajna melletti Mühlheim- 

ban van törzsgyára, Budapesten is rendezett be 1892-ben gyárat, metyben a 
villamvilágitásra és munkaátvitelre, tehát erős áramokra való kábeleket is 
készítenek.

Nagy gonddal készülnek itt a vasszalaggal védett koncentrikus kábelek 
a nagy feszültségű váltakozó áramok vezetésére.

A szigetelés a különböző kábeleknél guttaperchával, gummival, papírral 
történik. A megvédésre ólom, gömbölyű vasdrót vagy vasszalag szolgál.

A telegraf és telefon czéljára szükséges mindennemű villamos vezeték 
szigetelésével is foglalkozik e gyár, melynek készítményeit nagy mértékben 
alkalmazták Budapesten is a villamvilágitási hálózatoknál.

A czég új iparág meghonosításáért millenniumi nagy érmet kapott.
A Zsolnay-féle gyárnak minket érdeklő gyártmányai közül különös 

figyelmet érdemelnek a porczellánszigetelők különböző typusai, szigetelő tar
tók, csövek, melyek jó izolácziójuk és tartósságuk által a korábban külföldről 
beszerzett gyártmányokat teljesen kiszorították; még elektrochemiai czélokra 
szolgáló diafragmák és dézsák a legkülönbözőbb méretekben voltak bemutatva.

Zsolnay Vilmos, ki a fayence- és majolikagyártásban kiváló sikerű mun
kásságot fejtett ki s a porczellánszigetelők gyártásában új iparágat honosított 
meg, díszoklevéllel tüntettetett ki.

*  *  *

Bár az előzőkben csak nagy vonásokban tárgyaltuk az erős villamára- 
mok technikájának hazánkban való képviseltetését, úgy hiszszük, igazolnunk 
sikerült, hogy a modern technika minden követelményének megfelelő elektro
technikai berendezéseket itthon készíthetünk s tisztán a műszaki momentumot 
tartva szem előtt, ezidőszerint a külföldről való behozatalra egyátalán nem 
szorulnánk.

Ezzel a ténynyel szemben azt tapasztaljuk, hogy — bár szórványo
san — mégis találkozunk nagyobb szabású villamos berendezésekkel, melyek 
gyáriparunknak és ennélfogva közgazdasági viszonyainknak is kárára külföld
ről jutottak hozzánk.

Hogy csak néhány példát hozzak fel, a budapesti átalános villamvilágitási 
részvénytársaság telepe a nürnbergi Schuckert czég müve; a Sárvár-ikervári 
telepet a genfi Thury-társaság, mig a budapesti városi villamvasut részvény- 
társaság összes elektromos szerkezeteit a berlini Siemens-Halske czég készítette.

Egyrészt a világítás és munkaátvitel kombinált feladatainak teljesítésére 
hivatott rendszerek, másrészt a villamos vasút sajátlagos czéljaira szolgáló 
berendezések hazai gyártási viszonyait tárgyalva, a jelenség szülő okára 
könnyen rávezettetünk.

A világítás technikáját illetőleg gyári viszonyaink jellemzésére a követ
kezőket említjük:

Egyetlen elektrotechnikai gépgyárunk, mely a külföld legnagyobb gyáraival 
bátran versenyre kelhet, a Ganz és Társa részvénytársaság az 1885. évtől kezdve



387

mintegy tiz éven keresztül különös súlyt helyezett arra, hogy párvonalasan kapcsolt 
váltakozó áramú transformatoros rendszerének, melyet elméleti megfontolások 
és nagyszabású s ennélfogva költséges kisérleti vizsgálatok révén minden 
részében gondosan kidolgozott és a tökély magas fokára emelt, minél nagyobb 
mértékű elterjedést szerezzen. Sikerrel is járt törekvése, mert ezzel a rend
szerrel tényleg az egész világon találkozunk.

Európában: hazánkon és Ausztrián kívül Olasz-, Német-, Franczia-, 
Spanyol-, Orosz-, Svédország, Svájcz, Hollandia, Belgium, Rumánia, Bulgária, 
és Szerbia több nagy telepe;

Amerikában: Montevideo, Buenos-Ayres, Valparaiso, S. Nicolas stb. 
városok elektromos berendezései;

Afrikában: Isle de la Réunion ;
Ausztráliában: Mellburne nagy központi telepei dicsérik hazai elektro

technikánk fejlettségét.
De épen ezek a sikerek a gyár működését bizonyos tekintetben irá

nyították, azt különösen a váltakozó áramú transformatoros telepek beren
dezésére tette hivatottá, mely rendszer mai nap is oly esetekben nyújt kiváló 
előnyöket más rendszerek felett, midőn a világítás czéljaira nagy kiterjedésű 
hálózatot előnyös tőkebefektetéssel és kedvező üzemköltségekkel egy közép
ponti állomásból kívánunk árammal ellátni.

Ámde a gyár az előnyösnek elismert és szabadalmakkal biztosított szóban 
lévő rendszer minden alkatrészénél a k ü lö n b ö z ő  teljesítményű typusoknak 
tömeggyártására berendezkedvén, — a kisebb telepektől eltekintve, melyeket 
a megrendelők kívánsága szerint egyirányú áramra is berendezett — nagy 
teljesítményű telepeket csak saját találmányu váltakozó áramú rendszere szerint 
volt hajlandó elkészíteni. Így hazai versenytársak hiányában a külföldi kon- 
kurrenczia befolyása el nem maradhatott.

De a Ganz-gyár elektromos osztályának bizonyos fokig egyoldalú fej
lődése erősebben csak a villamos vasutaknak hazánkban való meghonosítása 
idején vált érezhetővé. Mig ugyanis egyéb villanyos munkaátviteli, valamint 
világítási berendezések nincsenek határozott rendszerhez kötve, addig a villa
mos vasút üzemére 1895-ig csak egyirányú áramot alkalmaztak. Már pedig 
midőn nálunk az első ilynemű berendezést tervezték, Ganzék ezen a téren 
a külfölddel még nem versenyezhettek.

Az első villamos vasutat Siemens Werner kezdeményezésére a berlini 
Siemens és Halske czég építette Németországban. Nálunk néhai Baross Gábor 
ennek az új közlekedési eszköznek nagy gyakorlati jelentőségét felismerve, 
nevezett czég folyamodására a budapesti Baross-utczában próbavonalat volt 
hajlandó engedélyezni, de oly feltétellel, hogy az utczát eléktelenitő felső vezeték 
helyett földalatti alkalmaztassék.

A Siemens-Halske czég 1889-ben készült el a szabadalmazott rendszere 
szerint épített földalatti vezetékes próbavonalával, mely ezzel a rendszerrel 
tett első kísérletnek tekintendő. A kezdet nehézségeinek leküzdése után a rend
szer bevált s mi sem volt természetesebb, mint hogy a villamos vasúti hálózat 
kiterjesztésével járó munkálatokat a kezdeményező czég végezte, még oly

25*
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időben, midőn a hazai elektrotechnika a villamos vasúti berendezések elkészí
tésében a kísérletezés terén járt.

így épen a villamos vasút technikájának gyors fejlődése és térfoglalása 
serkentette a Ganz-gyárat, hogy figyelmét az eddiginél fokozottabb mértékben 
az egyirányú áramú berendezések művelésére fordítsa. A kifejtett buzgó és 
eredményes munkálkodás alapján a gyár tényleg már rövid idő múlva a vil
lamos vasúti téren is mint méltó vetélytárs állhatott szembe a külföldi válla
latokkal; igy lett azon egyetlen hazai iparvállalattá, mely e nagyfontosságu 
közlekedési eszköz gyártását is a külföld technikai nívóján műveli.

Bizonyítja ezt, hogy a budapest-rákospalotai vonalat, valamint a pozsonyi 
villamos vasutat Ganzék építették.

A tényleges viszonyok ma már olyanok tehát, hogy a Ganz-gyár a vilá
gítás és tágasabb értelemben vett munkaátvitel feladatainál nemcsak hogy az 
átalános technikai haladással folyton lépést tart, hanem annak kivívásában is 
tevékenyen és széles körökben elismert sikerrel közreműködik.

Amint láttuk, ez idő szerint már nemcsak közönséges váltakozó áramra 
alapított saját rendszerét műveli, hanem három év óta a fázisban eltolt 
váltakozó áramra alapított rendszereket is nagy mértékben alkalmazza s a 
külföldön is jelentékeny mértékben terjeszti, továbbá egyirányú áramra alapított 
rendszerek kivitelére is vállalkozik.

Legújabb berendezései között olyan is van (óbudai hajógyár), melynél 
ugyanaz a generator egyirányú áramot és fázisban eltolt három váltakozó 
áramot szolgáltat.
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Műszerek és tudományos eszközök.
A precziziós mechanika tudományos valamint gyakorlati méretek s meg

figyelésekre szolgáló különböző mérőeszközök — és műszereknek előállításával 
foglalkozik. Lényegében a gépipar keretébe tartozik tehát, de nagyon eltér attól 
ama követelmények tekintetében, melyeket munkásainak ügyességével és in- 
telligencziájával szemben támaszt.

Már a precziziós eszközök és szerkezetek rendszerinti kis méreteiből és 
komplikált összeállításából is következik, hogy az egyes alkatrészek elkészí
tése nagyobb kézi ügyességet kíván, mint a minő a gépgyári munkások fog
lalkozásából kifejlődik. De ezenkívül a műmechanika a munkás gondolkodását 
is fokozottabb mértékben veszi igénybe. A gépgyári munkások zöme ugyanis 
a tömeggyártásból folyó munkafelosztás mellett rendesen egy-ugyanazon 
alkatrész előállításával foglalkozva, a gépet a maga egészében sokszor nem 
is látja s az idők folyamán oly mechanikusan végzi munkáját, akár a gép, 
a melylyel dolgozik.

Ezzel szemben a precziziós mechanikai műhelyekben, minthogy egy
ugyanazon tudományos eszköz utáni kereslet nem túlnagy, a tömeggyártás s 
igy a munkafelosztás is csak ritka esetekben fordul elő. Rendes eset az, 
hogy ugyanazon munkásnak nemcsak különböző eszközök alkatrészeinek el
készítésével, hanem a műszerek összeállításával, beigazításával és kipróbálásá
val is kell foglalkoznia.

De igy, mig egyrészt csak előzetes alapos kiképeztetésben részesülő 
munkás adhatja magát erre a foglalkozásra, másrészt a foglalkozás a munkás 
értelmiségét folytonosan igénybe véve, intelligencziáját határozottan emeli; vég
eredményben pedig a tehetségnek és képességnek szabad érvényesülését lehe
tővé téve, a keresmény jelentékeny emelkedését hozza magával.

A precziziós mechanikának terjedése tehát úgy népművelődési, mint 
közgazdasági szempontból egyaránt nagyjelentőségű.

Hazánkban a precziziós mechanikával való foglalkozásnak a legújabb 
időkig kevés nyomát látjuk. Honi viszonyainkat ismerve, ezen csodálkoznunk 
sem lehet, mert, ha az idők folyamán egyes iparágak gyökeret is vertek és 
virágzásnak indultak hazánkban, egy dolog iránt népünk hosszú időn át nem
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birt fogékonysággal; nem akarta megérteni, hogy az iparosnak, ha szakmá
jában tisztességes munkát akar végezni, nem elegendő néhány évi műhelyi 
gyakorlat, hanem előzetesen bizonyos fokú iskolai képzettséget is el kell sajá
títania.

Nálunk az iskolát és a műhelyt két különálló, hogy ne mondjuk, ellen
tétes dolognak tartották és nem tudták, hogy iparunk a hazai szükségletnek 
megfelelő önálló irányban csak úgy fejlődhetik, ha intelligens iparososztály 
áll szolgálatában.

Pedig a kormányok, különösen a múlt század második felétől kezdve, 
épen ez irányban fejtettek ki igen erélyes munkálkodást. Az ipari oktatást, 
különösen a rajz tanitását kötelezővé akarták tenni iparosaink számára, de ez 
a törekvés hosszú időn keresztül eredménytelen maradt.

A szülők nem küldték gyermekeiket iskolába, hanem egyenesen műhelybe 
adták őket, a mesteremberek nem buzdították tanonczaikat az iskola látoga
tására, sőt gyakran, hogy ne kelljen szolgálataikat rövid időre is nélkülözniük, 
egyenesen visszatartották őket attól, a czéhek pedig, melyek csupán iskolai 
látogatást igazoló bizonyítvány felmutatása mellett avathatták fel mesterekké 
a legényeket, ebbeli kötelességüket igen könnyelműen fogták fel, sőt eset 
fordult elő arra is, hogy egyenesen kérelmezték az ipariskolák megszün
tetését.

Ily körülmények között hazai iparunk nem haladva végig a fokozatos 
fejlődés lépcsőin, az ipari foglalkozás magasabb ágait meg sem közelítve, 
azok legmagasabb alakját, a precziziós mechanikát még jelen századunk első 
felében sem érte el.

Némi kivételt tesz ez alól a műmechanika néhány készítményének gyár
tása, mely fontos gyakorlati szükségletnek van hivatva eleget tenni, nevezete
sen az óra és mérleggyártás, de ezeknél is a külfölddel szemben a közelmúltig 
a haladásnak csak gyenge nyomait találtuk.

Pedig az órakészitést hazánkban már régen ismerték s Mátyás király 
korában Magyarország számos városának templomtornyain már ütőóra jelezte 
az időt. A zsebórák gyártása is régen ismeretes hazánkban, a miről az ezred
éves kiállításon is képet nyerhettünk.

A kiállítás történelmi csarnokában ugyanis a XVII., valamint a XVIII. 
századból származó több zsebórát találtunk, melyeknek egy része, ha külföld
ről került is hozzánk, igy Jeromeus Pfaff augsburgi és Elias Streittmayer 
friedbergi mesterek utazó órái, de más része: egy ismeretlen mestertől szár
mazó, áttört műben a magyar czímert felmutató óra, a váczi Grumüllernek, 
a rimaszombati Kalirszka3mak szerkezetei, meg a pozsonyi Kiblich Mátyásnak 
tojásidomu zsebórái már honi termékeket képviselnek.

Mig azonban hazánkban az órakészités hosszú időn át csak egyes szer
kesztők titka maradt, addig külföldön e mesterség ismerete csodálatos módon 
a népbe átszivárogva, egyes vidékeken rendkivül eltertedt.

Genfben 1500-ban kezdődik az óragyártás, 1589-ben pedig az órások 
már hatalmas czéhbe sorakoznak.

Svájcz egy másik helységében, Chaux de Fonds-ban 1679-ben tanulja
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meg Jean Richard nevű kovács egy genfi órának szétszedésével az órakészi- 
tést és 50 évvel később már 400, az 1800. évben pedig 4000 iparos űzi ezt 
a mesterséget a neuenburgi hegyek között.

Francziaországban 1544-ben, Angliában pedig 1631-ben keletkeznek az 
első órásczéhek s az utóbbi országban ez időtájt az órák produkcziója már 
oly tekintélyes, hogy I. Károly megtiltja a külföldi órák behozatalát.

Az 1700. évben kezdik a schwarzwaldi órák készítését s már egyszá
zaddal utóbb ezek az órák külföldön mindenfelé el vannak terjedve.

Az idők folyamán az ipari iskoláztatás szükséges volta is mindjobban 
kitűnik.

Francziaországban és Svájczban századunk elején órásiskolákat létesíte
nek, a genfi iskolát 1825-ben nyitják meg, mig Spanyolország fővárosában 
már az 1771. évben állítanak fel órásiskolát.

Ezekkel szemben hazánkban, ha találunk is — a mint láttuk — egyes 
órásokat, tulajdonképeni órásiparról még jelen századunkban sem lehet szó. 
E század negyvenes évei előtt több felső-magyarországi városban, mint Besz- 
terczebányán, Selmeczen s a szepesi városokban egyszerű, szolid szerkezetű 
elég jó toronyórákat, álló- és faliórákat készítettek és ez egyszerűbb iparág 
már-már meghonosodott. De ez idő után a vámleszállitással és tökéletesebb 
közlekedési eszközökkel megkönnyitett behozatal által a szóban levő ipar na
gyon hanyatlott. Bár ennélfogva önálló órásiparról nem szólhatunk, mégis 
akadtak egyes órások, mint Králik Sámuel, Klenner Ferencz, Lechner József, 
Brausewetter János, kik külföldi kiállításokon is elismerésben részesültek.

A mi pedig e téren az ipari oktatást illeti, daczára annak, hogy már II. József 
az ipariskolákra vonatkozó rendeletében az óragyártásra is tekintettel van és 
szétszedett órák részleteinek lerajzolását rendeli el, ennek az intézkedésnek épen 
olyan kevés foganatja lehetett, mint a többi, az ipari oktatásra vonatkozó ren
deletnek, a mi onnan is kitűnik, hogy még az 1869—1870. évben is a fenn
álló négy ipariskola látogatói között egy órásinas sincs, migaz 1870/71. évben 
mindössze három volt.

Hasonló viszonyokat látunk a mérleggyártási iparnál.
Egyes géplakatosok ugyan már a jelen század elején gyártottak mérle

geket hazánkban, nagyobbára serpenyős mérlegeket kis számban és kezdetleges 
szerkezettel, továbbá tizedes és százados mérlegeket; buzamérlegeket az ötvenes 
években a pesti hengermalom műhelyében állítottak elő Bucher mérnök technikai 
vezetése alatt, de tulajdonképeni mérleggyártó iparról még a legújabb időkig 
sem lehetett szó. A hatvanas években, ösztönöztetve az által, hogy ekkortájt 
mindjobban elterjedt a gabnának súly szerinti eladása, egyes iparosok kizárólag 
a mérleggyártásra adták magukat; de ezt az iparágat csak szerény határok 
között űzték, a mérlegek több fontos alfaját, így a hídmérleget a legújabb 
időkig egyátalán nem állítottak elő s hazánkban az ily irányú szükségletet 
állandóan külföldről kellett fedezni.

De leggyöngébben állott a műmechanika legnehezebb ágának, a tudomá
nyos műszerek gyártásának ügye hazánkban. A szükséglet és kereslet ugyanis 
a műmechanikára szoruló tudományművelők kis számánál és a közép- és fő-
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tanintézetek szerény dotácziójánál fogva huszonöt év előtt még oly csekély 
volt, hogy a mechanikusok tisztán mesterségük körében nem foglalkoztattak 
eléggé és »optikus« néven játékszerek készítésével, szemüvegek javítgatásával, 
elektromos házi csengők szerelésével kellett kenyerüket megkeresniök.

Hogy eme mostoha viszonyok daczára a jó eszmék kivitele mégis csak 
sikerült, azt egy nehány példán bizonyíthatjuk.

Néhai Jedlik Ányos budapesti egyetemi tanár tervei szerint Nuss János 
budapesti mechanikus osztógépet szerkesztett, melylyel diffrakczió rácsokat 
készítettek. E gép mai napig használatban van Pannonhalmán és Palatin 
Gergely szent Benedek-rendi tanár a budapesti főtanintézetek fizikai labora
tóriumait a fény hullámhosszának megmérésére szolgáló kitűnő optikai rácsokkal 
ajándékozta meg, melyeket a Jedlik-féle osztógépen készített.

Ugyancsak Nuss János készítette az ötvenes években a budapesti tudo
mány-egyetem fizikai intézetében még most is őrzött és a kiállítás közoktatásügyi 
pavilonjában bemutatott Jedlik-féle dinamogép kis mintáját.

A Jedlik-féle nagy galván-batteriát 1854-ben Parragh Zsigmond budapesti 
mechanikus készítette, ki Párisban, Londonban, Milanóban és Veronában dol
gozott és jelenleg a budapesti kir. József-műegyetem mechanikusa.

Csomortányi budapesti órás középiskolai czélokra való fizikai eszközöket, 
gőzgép - modelleket, Bain-féle szimpatikus elektromos órákat, Morse-telegraf 
felszerelési tárgyakat, galvanoskopokat, relaisket s Morse Írógépeket készített.

Ugyancsak Csomortányi készítette 1864-ben a Grossmann hazánkfiától 
tervezett kénesőszivattyut, melynek feltalálását átalán a bonni dr. Geisslernek 
tulajdonítják, bár Geissler az ő szerkezetét évekkel később ismertette, mint 
Grossmann.

A kénesőszivattyuról tudjuk, hogy vele a legtökéletesebb vákuumot 
állíthatjuk elő és mai napság a villamos izzólámpa gyártásnál és bizonyos irányú 
tudományos tanulmányoknál nélkülözhetetlen.

A Stoczek József 1864. évi ismertetése után rekonstruált Grossmann- 
féle kénesőszivattyu a történelmi kiállítás pavilonjában volt látható.

Lehmann, Rischer, Jakvicz és Hamar Leo iskolai és orvosi fizikai esz
közöket, különösen elektromos indukczió-készülékeket szerkesztettek. Hamar 
Leo zárt szekrényben tartott ebonit-korongos villanygépet készített robbantási 
czélokra ; a korinthusi csatorna robbantási munkálatait ő vezette.

Állandó megbízások hijján azonban mechanikusaink nem fejlődtek és a 
külföldiek mögött elmaradtak.

Alkotmányunk visszaállítása után tanintézeteink száma s a felszerelésükre 
rendelkezésre álló anyagi eszközök is gyarapodván, mechanikusainknak elég- 
dolguk akadt volna, ha tartós, a készülék rendeltetésének helyes felfogása 
alapján készített szerkezeteikkel az angol, franczia és német gyártmányokkal 
megállják a versenyt.

De az elmúlt évek improduktivitása miatt sem a gyártásra szükséges 
berendezésekkel, sem segédszemélyzettel nem rendelkezvén, a külföldről való 
behozatalra szorultunk. Némi kivétel csak az elektromos mérőeszközöknél 
mutatkozott. Ezek gyártását ugyanis az elektrotechnika terjedésével honi
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gyáraink — első sorban a Ganz és Társa vasöntő és gépgyár-részvény társulat 
elektrotechnikai osztálya — megkezdvén, mind jobban kifejlesztették. De egyéb 
műszereknek, igy astronomiai, geodetikus, mathematikai, fizikai és chemiai 
eszközöknek készítésével alig foglalkoztak nálunk, a mi nemcsak közgazdasági, 
de tudományos szempontból is felette hátrányos volt.

Annak kimutatására, hogy a precziziós mechanika ügye a tudományos 
kutatással mily szorosan függ össze, csak felemlítjük, hogy a precziziós 
eszközök, melyek tudományos és tanintézetekben, megfigyelő állomásokon s 
gyárak laboratóriumaiban a legkülönbözőbb czélokra szolgálnak, nem készül
hetnek szabványos utón.

A különböző szükségleti viszonyok szabják meg e szerkezetek specziális 
alakját, gyakran meglevő műszerek egyik-másik módosításáról, vagy új műszerek 
készítéséről van szó, s mindez esetben felette kívánatos, hogy a megrendelő 
az eszközt előállító mechanikussal személyesen érintkezhessék.

Az eszmecsere a mechanikust tudományos irányban műveli, a meg
bízónak pedig gyakorlati érzéke tökéletesedik és igy gyorsabb felfogással 
választhatja ki a bizonyos czélra szolgáló szerkezetek közül a legegyszerűbbet 
és legczélszerübbet. Hírneves mechanikusok, mint Ruhmkorff, Golaz, Duboscq, 
Breguet, Hipp, White inkább tudósokkal való folytonos érintkezésüknek, mint 
kézi ügyességüknek köszönhették, hogy tökéletes specziális készítményeik az 
egész tudományos világban elterjedtek.

A képzett mechanikusokban való hiányon egyes tudósaink és intézeteink 
némiképen segítettek úgy, hogy laboratóriumukban műhelyt létesítettek, 
melyben a szükséges eszközöket és szerkezeteket maguk állították elő. így 
jártak el például Than Károly, Konkoly Thege Miklós, Jendrássik Jenő, a 
kolozsvári egyetem természettudományi osztálya, a budapesti kir. József- 
műegyetem, de a kérdésnek ilyetén megoldása csak egyeseknél és itt is a 
precziziós mechanikai műhely teljes felszerelésének nagyon költséges voltánál 
fogva hiányosan lehetséges s átalános szükséglet ily úton ki nem elégíthető. 
Ezért is tudós kutatóink közül sokan az általuk szerkesztett eszközöket itthon 
el nem készíttethetvén, eszméik keresztülvitelére kénytelenek voltak külföldi 
mechanikusokhoz fordulni; sok esetben azonban a személyes érintkezés hiányá
ban oly nehézkesnek mutatkozott az eszmék tisztázása, hogy kivitelük el is maradt.

Ilyenek voltak a viszonyok az utolsóelőtti évtizedig, mely időtájt kormá
nyunk figyelmét ismét különösebb mértékben iparunk fellenditésére fordítva, 
ipartelepeket, magasabb ipariskolákat, szakiskolákat és kézügyességi iskolákat 
létesített mindenfelé s a precziziós mechanika jelentőségét is felismerve, az' 
ipar eme fontos ágának hazánkban való megalapításán illetőleg fejlesztésén 
fáradozott. Ebbe az időszakba esik a budapesti órásipariskola felállítása, mely 
intézetben az 1895/96. évben már 47 tanuló kapott oktatást. Az iskola ez 
idő szerint a gyakorlati kiképzéssel ugyan még nem foglalkozik s az ezred
éves országos kiállításon is csupán szakrajzokat és írásbeli dolgozatokat mu
tatott be, de már a legközelebbi jövőben, terv szerint az 1898/99. évben 
műhelylyel hozzák összeköttetésbe s így remélhetjük, hogy ez intézet műkö
dése hazai órásiparunk fellenditésére a legjobb hatással lesz.



396

Felemlítjük még, hogy a legújabb időben Szt.-Gothardon, Vasmegyében 
»Első magyar óragjmr-részvénytársaság« czime alatt óragyár létesült.

A 80-as évek elején egy másik a precziziós mechanika fellendítését 
czélzó mozzanat a nagyobb stilü mérleggyártásnak, különösen hídmérlegek 
előállításának meghonosítása volt, az amerikai Fairbanks-társaság magyar- 
országi fiókgyárának megalapításával.

Ez időtájt a fővárosi elevátorok berendezéséről lévén szó, minthogy 
a felszereléshez szükséges mérlegeket itthon nem lehetett beszerezni, Miklós 
Ödön ajánlatára az amerikai elevátoroknál kizárólag használt Fairbanks- 
mérlegeket alkalmazták. Ezek a mérlegek annyira kielégítették a szakértőket, 
hogy gróf Széchenyi Pál, az időszerinti földmívelésügyi miniszter hajlandónak 
nyilatkozott arra, hogy az esetben, ha a Fairbanks-gyár Magyarországon 
telepet alapit, ezt a telepet az 1881 : XLIV. t.-czikkben biztosított állami ked
vezményben részesíti.

Így keletkezett Magyarországon az amerikai gyáripar első fióktelepe, 
mely ez idő szerint, mint specziális mérleggyár, kiváló helyet foglal el, alkal
mat nyújtva a honi erőknek arra, hogy magukat a műmechanikának ebben az 
ágában kiképezzék.

A precziziós mechanika fellendítésére a leglényegesebb lépést kormá
nyunk a mechanikai tanműhelynek 1884-ben történt megalapításával tette meg.

Ez évben ugyanis Trefort Ágoston és gr. Széchenyi Pál miniszterek 
kezdeményezésére a közoktatásügyi-, meg a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium anyagi hozzájárulásával Süss Nándor volt kolozsvári egyetemi 
mechanikus, tanműhelyt rendezett be fővárosunkban.

E tanműhely állami támogatásban részesülő magánvállalat jellegével bir. 
Szervezeti szabályzatának főbb pontjai közül megemlítjük, hogy csak oly 
tanulók vétetnek fel, kik legalább négy reáliskolai osztályt vagy megfelelő 
polgári iskolát végeztek. Az intézetben négy éven keresztül képeztetnek ki 
s ez idő alatt elméleti oktatásban részesülnek mindama tárgyból, melyre 
önállóan működő mechanikusnak szüksége van, továbbá naponkint kellő 
számú órán keresztül műhelyben kell foglalkozniok, hol kezdetben a különböző 
munkagépek kezelését, majd a gyártandó eszközök egyes alkatrészeinek elkészí
tését sajátítják el s végül a különböző tudományos műszereket és szerkeze
teket a maguk egészében önállóan állítják elő.

Az igy elkészülő eszközöket a mechanikai tanműhely igazgatója és 
tulajdonosa, a tanműhely képviselőjének, a Calderoni és Társa budapesti 
czég révén árusítja el.

A tanulók a kiképeztetésért semmit sem fizetnek, sőt a negyedik évben 
készítményeikért már munkabért is kapnak. Viszont a kormány, mely az 
intézet feletti felügyeletet gyakorolja, a tanműhelyt évi 8000 forintnyi állami 
segélyben részesíti.

Ez intézet, melynél az iskola és műhely egyesittetik, gyakorlati irányban 
nagy szolgálatot tesz; egyrészt honi iparunknak évenkint gyakorlatilag teljesen 
kiképzett, ügyes és a legkomplikáltabb mechanikai munkákban járatos iparos
csoportot szolgáltat, melynek tagjai rendesen még nehány évi külföldi tanul-



397

mány után hazajőve, legelső gyárainkban szépen jövedelmező állásokhoz jutnak. 
Másrészt véget vet ama kényszerűségnek, hogy az egyes tudományos műsze
rek és eszközök megrendelésével külföldi mechanikusokhoz forduljunk.

Mindenesetre lényeges az, hogy az itt gyártott műszerek minőségi tekin
tetben teljesen megfeleljenek, mert csak úgy honosodhatik meg nálunk az 
ipar ezen ága, ha az előállított szerkezetek pontosság és tökéletes kivitel 
tekintetében nem állanak a külföldről behozható műszerek mögött.

E tekintetben a mechanikai tanműhely teljesen megállja helyét.
A különböző kiállításokon, melyeken eddig résztvett, elsőrangú kitünte

téseket nyert el s az ezredéves kiállításon is jó munka és haladás czimén 
a kiállítási nagy éremmel jutalmaztatott.

* * *

Az előadottakból megérthető, hogy a precziziós mechanika terén a pro- 
dukczió ez idő szerint még szerény; s egyes szerkezeteket, igy analytikai mér
legeket, optikai eszközök üvegalkatrészeit: lencséket stb. még mindig nem 
készítenek honi iparosaink; de az eredmények, melyeket a műmechanika rövid 
múltja daczára eddigelé mégis elért, azzal biztatnak, hogy a jövőben, külö
nösen a műhelylyel egybekötött iskolák elterjedésével, honi szükségleteinknek 
mindjobban megfelelve, erőteljes iparággá fog fejlődni.

A következőkben a kiállított órákról, mérlegekről s azon tudományos 
műszerekről számolunk be, melyek a gépipari csoportba tartoztak.

A különböző alcsoportok pavilonjaiban ugyan számos tudományos 
eszköz volt kiállítva, igy erdőrendezési, erdőbecslési és földmérő műszerek, 
a hadügyi kiállításban távcsövek, chronográfok, theodolitok, szintező mű
szerek ; az oktatásügyi pavillonban különböző oktatási és tudományos búvár- 
lati czélokra szolgáló fizikai, kémiai, szilárdságtani, mechan. technológiai, fizio
lógiai stb. eszközök; a meteorologiai pavillonban pedig thermometerek, 
psichrometerek, higrometerek, barométerek, spektroskopok, heliostatok, baro- 
grafok, anemografok, távcsövek, földmágnességi mérőeszközök stb., de mind
ezek a megfelelő jelentések keretébe tartozván, itt nem tárgyalhatok.

Órák.

E fejezetben egyes órásczégeink kiállított készítményeiről számolunk be, 
mivel az egyetlen ez idő szerint hazánkban fennálló óragyár — a szt.-gott. 
hardi — a mint a bevezetésben említettük, csak a legújabb időben létesülvén, 
a kiállításon még nem vehetett részt.

Hoser Viktor és fia budapesti órásczég astronomikus ingaórát állított ki 
kénesőkompenzácziós másodperczingával. A csapágyak aluminiumbronzból, a 
gát csapágyai és a horog emelői rubinból készültek. A kénesőkompenzácziós 
ingánál a mikrometercsavarokon nyugvó két vastartály egyenként 2‘s kg. 
kénesőt tartalmaz.
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Hoser találmánya a pontosan készíthető nyugvó gát, továbbá a szaba
don lengő inga, mely az óraművel nincs közvetetlen kapcsolatban, hanem az 
impulzust rúgó segélyével mindig a lengési középpontban kapja; továbbá az 
isochron osztott ingaskála, melylyel O'i másodpercz olvasható le.

Egy másik kiállított astronomikus ingaóra aczélaluminium csőkompen- 
záczióval bir.

Egy kisebb méretű ingaórát láttunk még, mely bimetallikus kompen- 
záczióval és egyoldalú erőátvitellel volt ellátva, továbbá egy évig járó másod
percz ingaórát, nyersművén Jürgensen-féle aczélzink rostélyingával és egy
oldalú erőátvitellel.

Hoser ezenkívül tengerészchronometert is állított ki Cardan-felfüggesztéssel, 
s a szerkezet nyersművével annak megmutatására, hogy kompenzácziós chro
nometer billegő mikép készül, — továbbá utazó-órát chronometer járással és 
folytonos naptárral (calendrier perpetuel) s egy másik utazó-óra nyersművét 
horgonyjárással és saját találmányu ébresztővel, mely egyszeri felhúzással 
nyolcz napig bizonyos időben ébreszt.

A czég, melynek összes szerkezetei szép kivitelben igen gondos munkát 
mutatnak fel, »jó munka és haladás« czímén a millenniumi nagy éremmel jutal
maztatott.

Sowinszky József Budapesten egyike ama kevés órásoknak hazánkban, 
ki gondosságra és ügyességre valló készítményeinek minden alkatrészét maga 
készíti. Speczialitásai: egyszeri felhúzásra nyolcz napig járó toronyóra és egy 
évig járó inga. Egy rövid és egy hosszú ingával ellátott órát állított ki.

»Jó munka és versenyképesség« czímén millenniumi nagy érem adatott 
a kiállítónak.

Az óbecsei Müller János toronyórakészitő czég egyike a legrégiebbeknek, 
melyek hazánkban toronyórák készítésével foglalkoznak ; már mintegy negy- 
ven-ötven év előtt az alföld több nagyobb városa részére készített horgony- 
járatú toronyórákat, melyek még mainap is jelzik az időt. A czég kiállított 
tárgyai: két nagyobb és egy kisebb méretű horgonyjáratu toronyóra; két 
ütőkalapács kettős hangra a negyedeket és a harmadik kalapács a teljes 
órákat jelzi. Az órák homlokzatán kis mutató számlapok vannak alkalmazva 
külön szerkezettel, melylyel a tornyon kívül levő óramutatók egyszerű módon 
előre vagy hátra igazithatók. Szabályzó csavarral az óra pontos járásra beállít
ható s az ellenzárral az óra felhúzás közben is működésben tartatik. Az óra
szerkezetek kerekei réz- és vasöntésből, a tengelycsapok, horgonylapok s a 
hajtózár korongjai keményre edzett aczélból valók. A korongok szögletes 
csapokkal, szögecselés nélkül az oldallapokban fekszenek s hosszabb idei hasz
nálat és kopás után könnyen megfordithatók s igy huzamos ideig elszolgálnak.

A vasból öntött üreges kötélhengerekre hajlékony aczéldrótkötelek csa
varodnak, a súlyok és súlycsigák öntöttvasból készülnek.

A czég főnöke néhány év előtt a kereskedelemügyi m. kir. minisztériumtól 
külföldi tanulmányútra kiküldetett s tapasztalatainak sikeres alkalmazását látjuk 
gondos kivitelű és tartósságot Ígérő szerkezeteinél. Jó munkáért elismerő 
oklevelet kapott.
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Mayer Károly L. vaspálya-, épület- és toronyóra-gyáros (Budapesten) 
készítményeinél az óramű elején igazitó készülékkel és toronyóráknál kis 
számlappal is van ellátva, melyek segítségével a külső nagy mutatók rúgó 
megnyomásával perezre előre vagy pedig visszaigazithatók, a nélkül, hogy 
ezáltal az óraütés befolyásoltatnék. Az órák főkerekei vasöntésből és réz
öntésből valók; a tengelyeket kovácsolt vasból esztergályozzák és a végeket 
megedzik. Az inga paletták, esetleg a horgony és az összes rugók jó aczélból 
készülnek. A fából való ingarúd kettős rúgón van felfüggesztve és öntött 
vaslencsével meg szabályzó csavarral bir.

Mayer Károly »versenyképességért és jó munkáért« kiállítási éremben 
részesült.

Sándor Ferencz körmendi műlakatos és toronyórás három torony
órát állított ki. Az órák szilárd szerkesztésű járműveihez önműködő grafit 
kenő készülék való. Az egyik óránál a verőszerkezet reggel hat órától 
esti hat óráig rendesen kiveri a negyedórákat és a teljes órákat. Esti hat órától 
reggeli hat óráig minden negyedóra elverése után egyszer mindenkori beiga
zításra egy harmadik harangon kalapácsváltással kiveri az elmúlt órát vagy 
a jövő órát, vagyis repetái. Az óra egyébként nappali és éjjeli repetálásra 
beigazitható. Az éjjeli ismétlőt 24 fogas csillagkerék hozza mozgásba, mely 
minden 24 órában egyszer körülforog és az óramegszalasztót nappal kifelé 
nyomja. Este a megszalasztó rúgó által a csillagkerékhez nyomatik, úgy, 
hogy alul a tárcsán lévő négy szegecs az óramegszalasztót éjjel minden 
negyedórában, nappal pedig csak minden órában megemeli.

Schwing Pál késmárki órás mutatólappal ellátott három darab évi pre- 
cziziós ingaórát állított ki ; az inga szabályozható aczél-sárgaréz kompenzá- 
czióval birt. A második óra negyedévenkint felhúzandó kompenzácziós 
Graham járatú ingaóra volt. A harmadik u. n. konzol vagy utazó-óra 15 napi 
felhúzásra a teljes — és negyedórákat verte ; kőbetételü u. n. lévé visible hor
gonya s amerikai szabályzóval ellátott kompenzált billegője volt. A renaissance 
stílusban tartott óra, készítőjének ügyességére és kellő szépérzékére vallott.

A ezég jó munkáért kiállítási érmet kapott.
Emeritzy Rezső késmárki órás nagy évi órát állított ki, melynek egy 

mutatólapján a nagy másodperezmutató perczenként egyszer teljesen körüljár. 
Ennél az elrendezésnél három mutató és ennek megfelelően közös geometriai 
tengelylyel biró három cső kerül egymásra. Az egy méter hosszú inga súlya 
öt kg. ; a tiz kg.-nyi hajtósúly esési magassága egy évben 210 cm., az 
óraszekrény hossza a mutatólaptól számítva 225 cm.

A második órának havi járműve van és villamos ébresztésre van berendezve. 
A mutatólap gyűrűs íémkerete forgatható és befelé nyúló fémpeczekkel van 
ellátva; ez a peczek az ébresztés idejének megfelelő helyen az óramutatóval 
kontaktust képezve, több helyen alkalmazott villamos jelzőharang áramkörét 
zárja és igy a harangok egyszerre megszólalnak.

A ezég jó munkáért elismerő oklevelet kapott.
Maliász Ede lévai műórás teljesen felszerelt miniature órásmunkaasztalt,
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továbbá oly órát állított ki, melynél számozással ellátott gömb forog álló 
mutatóhoz képest.

Duma Lipót oraviczabányai órás ingaórát állított ki. A perczenkint 38 len
gést végző ingának lencséjén volt az óra számlapja. A mutató a mű alsó 
részén lévő rugós motor villájától oly módon kapta impulzusait, hogy az 
inga alsó részéből kinyúló fekmentes üvegpeczek minden lengésnél a rugós 
motor villájába illeszkedett. Egyidőben az ingán lévő laza nyelv és ezzel 
összekötött számláló mű is hajtatván, időjelzést kapunk.

Daday József lakatos és toronyóras szilárd szerkezetű horgonyórát állí
tott ki, negyed és teljes órát ütő szerkezettel.

Ezeken kívül láttunk még a kiállításon egy tizedes idő- és kamatmérőt, 
mely Vucskovics Simon högyészi lakos gondolata alapján órásmesternél készült. 
Ez lényegében mutatólap beosztás és egy órával mechanikus kapcsolatban 
levő mutató elrendezés, melylyel leolvashatjuk, hogy — az évet 360 napnak 
számítva — a leolvasás idején hány tized-, század- és ezredrésze folyt le az 
évnek, mely alapon bizonyos tőkének a lefolyt időre vonatkozó kamatját 
könnyen kiszámíthatjuk.

* * *

Elektromos órák. Az elektromos precziziós órák szerkesztésével tudomá
nyos pontosságú időmeghatározás czéljával Schuller Alajos műegyetemi tanár 
egy évtized óta behatóan és sikerrel foglalkozik.

A Schuller-féle elektromos órák a közoktatásügyi pavillonban a budapesti 
kir. József-műegyetem osztályában voltak kiállítva és bár a főiskolákra vonat
kozó jelentésben külön méltatásban részesülnek, az órákról szóló eme jelentés 
teljessége érdekében tárgyalásukat itt is szükségesnek tartom.

Az elektromos óra, melyből a kiállításon bemutatottak fejlődtek, a követ
kező összeállítású :

A hőfokváltozások iránt kénesővel kompenzált inga két külön áram
körrel kapcsolatos, melyek közül az alsó az inga, a felső a mutatók mozga
tására szolgál. Az inga alsó részén függő igen mozgékony szárny alsó végével 
fémemelő felett elcsúszik s azon esetre, ha a kilengés elég nagy, az emelőről 
leesik; ekkor az inga az ellenkező irányban megindulhat a nélkül, hogy az 
áramkör záródnék. Ha azonban a kilengés csökken, bekövetkezik az az eset, 
hogy az inga visszafordul a nélkül, hogy a szárny az emelőről leesnék s 
ekkor az utóbbi leszorittatván, a végén lévő platinadrót kénesőbe merül. Ez 
által az áramkör záródik és az inga, melyhez mágnes fegyverzet van erősítve, 
a közelségben lévő elektromágnesből impulzust kap. Az egyoldalú áramzárás
nak ez a módja lényegében megegyezik a Hipp-féle ismert és igen elterjedt 
szerkezettel, csakhogy a kénesőkontaktus használatával a szerkezet sokkal 
könnyebben jár s az inga szabadabban mozog a nélkül, hogy az érintkezés 
biztonsága szenvedne.

A felső áramkörbe van kapcsolva a relais vagy szimpathikus óra. Ehhez 
az áramkörhöz az ingát tartó két egymástól elszigetelt rugó és az ingához 
erősített két fémkar tartozik; ezeknek a végeihez platinadrótok vannak for-
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rasztva, melyek kénesőt tartalmazó edénykékbe merülnek. Zárulat csak rövid 
ideig, nevezetesen az inga nyugalmi helyzetének megfelelő állásban van; az 
inga kilengéseinél egy platinadrót a kénesőből kiemelkedik, az áram megszakad 
és a relais vagy szimpathikus óra elektromágnese a horgonyát elbocsátja.

A kontaktus tartósságát Schuller tanár az által érte el, hogy a kénesőre 
igen kevés salétromsavat tartalmazó vizet önt és úgynevezett ellenáramot 
alkalmaz, mely a keletkező kénesősót felbontja s ezáltal a folyadékot eredeti 
állapotban megtartja. A főáram a kénesőn keresztül jut a platinába, mely 
utóbbi kiválóan a megszakadási szikrák hatása alatt amalgamozódik, miáltal 
a beható érintkezés kéneső és platina között biztosítva van.

Az órának mozgásban tartására, továbbá a relais működtetésére, végre 
az ellenáram fentartására egy-egy Leclanché elem elegendő, és 3—4 havi 
működés után is csak minden 4 — 5 ide-oda lengés után záródik a folyamkor.

Schuller tanár legújabb szerkesztése az elektromos óra egyoldalú kéneső
kontakttal.

A tartós kénesőkontakt a kapillaritás felhasználásával igen egyszerű 
önműködő elektromos ingának szerkesztésére vezet-ett. Ha a rövid (jobboldali) 
karral ellátott ingát lengésbe hozzuk, gyönge áram is föntartja mozgását; az 
áram ugyanis a jobboldali kontaktusnál záródik, miközben az inga balra kitér
vén, a (jobboldali) elektromágnestől távolodik. Az elektromágnes e közben 
lassitólag hat ugyan az ingára, de ez a hatás az elektromágnes és fegyver
zetének jelentékeny távolsága miatt csekély és hozzá képest a későbbi hatás 
túlnyomó. Mihelyt ugyanis az inga jobbra leng, a mágneses vonzás gyorsitólag 
hat, még pedig hosszabb ideig, mint előbb a lassítása, egyrészt a megszaka
dási indukált áram, másrészt a kapillaritás következtében; mert az áram 
hatása alatt a platinadrót a kéneső fölött levő hig salétromsavban amalgamo
zódik, a higany pedig az amalgamos drótra tapad és az árammegszaka
dást késlelteti. Ez az egyoldali kontaktus annál jobban működik, minél rö- 
videbb a kar, feltéve, hogy a folyamzárások és megszakadások még biztosan 
bekövetkeznek.

Az ingának számlappal, az úgynevezett szimpathikus órával való össze
kötésére a kiállításon működésben tartott két óránál, melyek egyike másod- 
percz, másika félmásodpercz ingával volt ellátva, az inga baloldali karral és 
kénesőkontakttal volt ellátva; a közös elem a mutatómű elektromágnesét 
másodperczenkint, illetőleg félmásodperczenkint rövid időre zárja.

Minden kénesőedénynél ellenáram használtatik a fedő folyadék változatlan 
fentartására.

Az óra járására nézve megjegyzendő, hogy a kilengés nagysága a gal
vánelem elektrominditó erejétől függ, a melyhez képest a lengés tartama is 
kis mértékben változó ; ez okból minél állandóbb elem használata kívánatos. 
Ezzel szemben a szerkezet egyszerűsége, nevezetesen hogy az inga mozgását 
befolyásoló átkapcsoló berendezés teljesen mellőztetett, különös figyelemre méltó.

Mint kiállító a műegyetem kísérleti fizikai laboratóriuma lévén bejegyezve, 
versenyen kívül volt.

Elektromos órák előállításával következő órásaink foglalkoznak:
M a t l e k o v jt s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 26
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Kulicska Antal, budapesti elektromos órakészitő, a magyar kir. állam
vasutak szállítója. A kiállításon hatvan mellékóra üzemben tartására hivatott 
elektromos központi óraberendezést mutatott be, másodpercz-ingával ellátott 
úgynevezett normalórával, mely külön futóművel és úgynevezett váltakozó 
áramú kontaktussal birt. Ezen szerkezetnél az óramű perczenként oldja ki a 
futóművet, melynek egyik kerekén levő áramváltoztató körül az elszigetelt 
kontaktusok félkörben vannak elhelyezve. Az áramváltoztató perczenként fél
fordulatot tévén, végigjár minden kontaktdarabon, melyektől az áram a táv
vezeték útján az időjelzéssel ellátandó egyes kerületekbe vitetik.

Az egyes kerületekben ismét órák vannak, melyek mindegyike két futó
művel és egy automatával van ellátva. Az egyik futóművet a központi vezeték 
látja el váltakozó áramú relais révén. Ez a futómű ebben a kerületi közép
pontban áramváltoztatóval és kontaktdarabokkal bir és ezek által a helyi battéria 
a kerületben levő, esetleg nagyobb számú és távol fekvő mutatós műveket 
— szimpathikus órákat — tartja üzemben.

A második futómű tartalékul szolgál, hogy arra az esetre, ha a főveze
téken baj esik, a mutatós szerkezeteket üzemben tartsa s ezáltal a mellékórák 
zavartalan járását biztosítsa; erre a futóműre való átkapcsolást a kerületi 
órával elektromos összeköttetésben levő automata a következőképen végzi. 
A kerületi óra az automata emelőjét lefelé forgatni törekszik, de mindaddig 
mig a középponti állomástól áram jő, a futómű ezt azzal akadályozza meg, 
hogy egy kiálló kar a kontaktdarabot minden perczben visszalöki. Ha azonban 
valamelyes zavar következtében a központból a kerületi állomásba áram nem 
jut, a kar többé nem hat; a futómű a kontaktust közelíti, vezető érintkezés 
áll elő, nyomban egy kis battéria áramának hatása alatt az automata kara 
leesik és a kerületi órával mechanikus kapcsolatban levő s perczenként járatott 
tartalékfutómű bekapcsolódik. Ez azután rögtön üzembe hozza a kerületi 
mutatós szerkezeteket.

A vezetékben előálló zavart az emelő esése azonnal megmutatja. A zavar 
megszüntetése után az automata emelőjét kezdeti helyére visszateszszük és az 
órákat ismét a középpont tartja üzemben.

Ezzel az elrendezéssel az óráknak-középponti üzeme abban a tekintetben 
mutatkozik biztosítottnak, hogy rendes kezelésnél legfölebb egyes órák mond
hatják fel a szolgálatot, de nem az egész kerület órái.

A czég ezenkívül a következő órákat állította k i:
Szabályzó órát szabadon lengő másodperczingával, mely a mutatók és 

a kontaktvég előnyomulását létesíti s ezzel az inga perczenként újabb impul
zust kap.

Az előbbenihez hasonló órát félmásodperczingával.
Elektromos ingaórát önmagát felhúzó szerkezettel.
Elektromos mellékórákat vagy szimpathikus órákat.
Éjjeli őrt ellenőrző órát 15 állomással. E szerkezetek komplikáltaknak 

látszanak és attól tartunk, hogy rendes üzembentartásuk sok figyelmet kíván.
Tigermann Nándor budapesti elektro-technikai és .órásműhelye a követ- 

kezű speczialitásokat állította k i:
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Villamos ébresztő zsebórát, melynél a kis mutató fölé finom hajlékony 
platinamutató van erősítve; az óraüveg alatt pedig az ébresztés idejének meg
felelő szám helyén elfordítható áramközvetitő fémgomb van. Az óra felfüg
gesztésére való fémhorog szolgál egyik áramhozzávezetésül; a másik hozzá- 
vezetés az órát fedő kereken kivágott fémajtóhoz történik önmegszakító csen
gettyűn és izzólámpán keresztül ; a kívánt időben a világítás czéljára alkal
mazott vezetékben zárulat áll elő, az áram megszólaltatja a csengettyűt és az 
izzólámpa világit.

Villamos önfelhúzó órát. Ennél az áramzárás rövid időtartama alatt az 
elektromágnes horgonya súlyt emel és az áram rögtön megszakittatik; a leeső 
súly az óra fogaskerekeit és az ingát mozgásban tartja. A súly esési pályája 
elég hosszú arra, hogy az órát 6—8 perczig működésben tartsa s mielőtt 
teljesen leszaladhatna, a súly karjára erősített platina-kontakt, mely a fellódi- 
tásnál az áramot megszakította, a kontaktcsavarra visszaér, az áram záródik 
és az elektromágnes horgonya a súlyt ismét fellóditja.

Villamos ütő falióra segítségével számos helyiségben alkalmazott két-két 
harang az ingaórával egyszerre üti a negyed- és teljes órákat.

Az elrendezés lényege az, hogy áramzárulat létesül, valahányszor az 
órának negyed-, illetőleg teljes órákat ütő kalapácsai emelkednek és a kon- 
taktrúgót a csavarhoz szorítják. Ily szerkezet negyed- és teljes órákat ütő 
minden ingaórára könnyen alkalmazható.

Világításra való áramkört használva, a csengéssel egyidőben izzólámpának 
felvillanásait kombinálhatjuk.

A czég versenyképességért elismerő oklevelet kapott.

Mérlegek.

A Fairbanks-gyár, melyről már a bevezetésben szólottunk, 1883-ban 
alapittatott s ez idő szerint száznál több munkásnak ad alkalmazást. Szaba
dalma van a Fairbanks-mérlegszerkezetre, melyet a következőkben ismer
tetünk : A Fairbanks-mérleg kisebb kiviteleknél a régi római vagy körtés és a 
tányérmérleg kombinácziójának tekinthető, melynél az 50 kilogramnál nagyobb 
súlyt tányérra teszik, mig a kisebb súlyok a mérlegkaron olvastatnak le. 
A hídmérlegeken azonban a mérlegelés minden súlyfeltevés nélkül egyszerűen 
tolósúlylyal végezhető. A mondott czélra ily mérlegeknél két skála van két 
futósúlylyal. Az egyik 500, 1000 stb. kg. beosztással bir, mig a másikon az 
500 kilogramnál kisebb súlyok olvastatnak le.

Mig a más rendszerű mérlegeknél a belső szerkezet nyugvó s ennek 
terhét viselő emelők helyhez kötött gyámokra vagy csapágyakra támaszkodnak, 
a Fairbanks-mérlegekre jellemző, hogy a hid terhét felvevő emelők a mérleg
szerkezet négy sarkára felfüggesztett aczélkengyelekbe vannak beaggatva s az 
emelők egyes darabjai egymással az emelőélekre alkalmazott aczélkengyelekkel 
vannak összefűzve.

26*
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A nagy hídmérlegeknél az emelőkarok kengyelei nem a mérlegkerethez, 
hanem szilárd alapra fektetett nehéz vas vagy faalzathoz vannak erősítve.

Az egész belső szerkezet szabadon függő és rezgő lévén, a hid erre 
támaszkodva az igénybevétel módja szerint kitérhet s a mérlegelés pontossága 
a tehernek a mérlegen miként való elhelyezésétől független.

Az emelőkarok rendesen egyenlőszáru háromszögekben képeztetnek ki azon 
czélból, hogy a teher a mérleg bármely pontjára tétetvén, egyenletesen reáne
hezedjék.

A teher a vonórúd közvetítésével, egyenlőtlen szárú egyenletes beosztással 
biró s a kezelők által el nem távolítható tolósúlylyal ellátott mérlegkarnak adatik át.

Használaton kivül vagy a teher elhelyezésénél a mérlegkart arretáló 
készülék zárja le.

A kisebb mérlegek 1/100 rendszerűek, a nagyobbak ezen felüli állandó 
viszony szerint vannak szerkesztve.

A súlyjelző skála nagyobb mérlegeknél 10 dekánál kezdődik és 50 kg-ig 
terjed, mig a súlyok 25, 50, 100 és 200 kg. értékben vannak megállapítva 
az 1/100 rendszernél.

Az emelők áttételei és a forgáspontjaikat képező élek finom kemény 
aczélból készülnek. A jó anyag használata, a felfüggesztés folytán csak kis 
mértékű súrlódás, végre az alkatrészeknek a mérleg érzékenységéből eredő 
csekély igénybevétele azt eredményezi, hogy a mérlegek pontossága 10—15 
évig változatlan marad. E czél elérésére szolgál az is, hogy a mérleg karjai 
nem kovácsolt vasból, hanem kilágyitott öntöttvasból készülnek. így a hasz
nálat folyamán ugyan könnyebben áll be törés, de ez — minthogy az alkat
rész könnyen kicserélhető — kisebb baj, mintha a kovácsolt vaskaroknál 
idővel beálló s észrevétlenül növekedő deformatio következtében a mérleg 
pontossága változnék meg a nélkül, hogy erről tudomást szereznénk.

A gyárnak a kiállításon igen nagy számban bemutatott mérlegei közűi 
felemlítjük a következőket:

Egy 3000 kilogramos szekérhidmérleg Viktória súlyjelző készülékkel, 
egy 2500 kilogramos »Budapest« mérleg, egy hengerlőműveknek való 2250 
kilogramos mérleg, több raktári mérleg, egy ónémet kivitelű személy mérleg, 
egy támlásszékü személymérleg stb.

A czég nagyban termelés, versenyképes kivitelképesség, valamint jó 
munka czímén millenniumi nagy érmet kapott.

Schember C. és Fiai cs. és kir. udvari hidmérleggyár bécsi telepe az 
1852. évben alapittatott. Budapesti fióktelepén ez idő szerint 50 munkás van 
alkalmazásban s a gyár készítményeivel nemcsak honi, hanem külföldi piaczot 
is szerzett magának. Különösen a Balkán államokba szállít nagyobb mennyi
ségben mérlegeket.

A kiállításon a következő szerkezeteket mutatta be :
Vágány megszakítás nélküli hídmérleget (6'25 m. hosszú, 25.000 kg. mérő

képességgel). A vasúti vágányok a mérlegtől el lévén különítve, ennek szer
kezetével semminemű összeköttetésben nincsenek s igy e szerkezet vasut- 
rendészeti szempontból biztonságot nyújt. Biztonsági forgatóval van ellátva.
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Vas skálamérleget 1500 kg. hordképességgel, melynek skálája súlyok 
használata nélkül az egész mérőképességre van berendezve. Éltehermentesitő 
készülékkel a mérleg éleit a teher fel vagy lerakása vagy szállitás közben 
előfordulható lökésektől megóvjuk.

A kettős vonórúddal bíró vastizedes mérleg hidzáró és éltehermentesitő 
szerkezettel bir.

A mutatós podgyászmérleg számozott súly felrakása nélkül jelzi a mérle
gelés eredményét.

Az automatikus tizedes gabonamérleg 50 kilogramnyi egyszerű feltöltésre 
van szerkesztve és arra való, hogy malmokban, magtárakban, szeszégetők és 
serfőzőkben a feldolgozásra szánt gabonamennyiséget automaticze lemérje és 
a mérlegelés eredményét, illetőleg az 50 kg.-nyi kiürítések számát jelezze.

A gabona fajsúlymérleg 50 liter férőjü, mechanikai töltésre van beren
dezve, elevátorok és gabonatőzsdék számára készül és a gabonanem minősé
gének meghatározására szolgál.

Az állandó szekérhidmérleg vas bekeritőkerettel, skálával, futósúlylyal 
és súlyjelző készülékkel bir. A súly jelzésére a mérlegkar skálája éles kiálló 
számokkal van ellátva úgy, hogy a futósúlyban alkalmazott nyomókészüléket 
megforgatva, a lemért súlyt kártyapapirba benyomjuk s igy a leolvasás helyes
ségét biztosítjuk.

A czég kiállítási tárgyai közül még említést érdemelnek : Marhamérleg 
tehermentesítő készülékkel. Több tizedes mérleg hidzáró készülékkel. Skála 
mérlegek, súlyjelző-készülék, különféle kereskedelmi mérlegek stb.

A czég nagyobb gyártmányain a részletekben tagadhatatlan önállóság 
mellett a Fairbanks-készitmények hatása látszik meg. Egyébként a kiállított 
mérlegek pontos szerkezetről és gondos kivitelről tesznek tanúbizonyságot.

A czég versenyképes, hasznos jó gyártmányú munkáért és haladásért 
millenniumi nagy érmet kapott.

Fuchs Gábor első magyar tizedes és százados hidmérleg-gyára nagy 
változatosságban mutatta be gyártmányait. A Fuchs-féle gyár 20 év óta áll 
fenn és ezen idő alatt a kezdet szerény viszonyaiból mind magasabbra emel
kedve, ez idő szerint 70—90 munkást foglalkoztat.

A kiállításon feltűnt nagy vasúti hídmérlege és kocsi-hidmérlegei, mely 
utóbbinak alkatrészei szilárd szekrénybe vannak foglalva, úgy, hogy e híd
mérleg bárhová szállítható s külön alapozás nélkül állítható fel.

A czég ezenkívül igen nagy számban állított ki kisebb tizedes és száza
dos raktári mérlegeket, melyek közül különös figyelmet érdemel egy leg
újabban szabadalmazott százados raktári mérleg. Ez egyesitett tehermente
sítő és mérőkarzáró készülékkel bir. Egy emelőkar bizonyos irányú elmozdí
tásával ugyanis a szerkezet tehermentesítése és a mérőkar lezárása egyszerre 
megy végbe, mig a kar ellenkező irányú elmozdításával a szerkezetet felszaba
dítjuk és a mérőkart megnyitjuk. A külön karzár itt tehát elmarad és igy e 
mérlegek kezelése egyszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb, mint a régebb 
szerkezeteké.

A gyár a gyermeknevelési pavillonban még gyermekmérlegeket állított ki.
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A Fuchs czég készítményeinek az 1885. évi országos kiállításon történt 
bemutatása óta a pontosság és sokoldalúság tekintetében határozottan emel
kedett és készítményeit külföldre, különösen a Keletre is szállítja.

A kiállításon versenyképességért és haladásért millenniumi nagy érmet 
kapott.

Tajcsik Mátyás mérleggyáros Kecskeméten, tizedes és körtés mérlegeket 
állított ki.

Tolnay Imre mérlegkészitő, gép és épületlakatos Győrött, szabadalmazott 
önműködő zárókészülékkel ellátott tizedes mérlegeket mutatott be s haladásért 
kiállítási érmet kapott.

Zwarg és Ringeisen testvérek, budapesti czég, több tizedes és százados 
mérleget állított ki. Versenyképesség, fontos javítás és haladás czímén kiállítási 
érmet kapott.

Kozák Lajos (Mezőtúr) 2000 kg. hordképességü kettős vonórúddal biró 
tizedes mérleget és

László Márton apatini malom- és gépműhelye, asztali kalmár tizedes 
mérlegeket állított ki.

Tudományos és mérő eszközök.

Süss Nándor készítményei. E helyen oly tudományos és mérő eszkö
zökről szólunk, melyek a mechanikai tanműhelyben hazai tudósoknak, igy a 
budapesti királyi tudomány egyetem fizikai intézete igazgatójának, dr. báró 
Eötvös Loránd egyetemi tanárnak és dr. Fröhlich Izidor egyetemi tanárnak önálló 
tervezései alapján készültek.

Első sorban az Eötvös Loránd báró dr.-tól szerkesztett gravitácziós és 
földmágnességi eszközöket tárgyaljuk, melyekkel eddig alig elért pontossággal 
lehet a nehézségi, illetőleg a mágnességi erőket, valamint azok változásait mérni.

Gravitácziós mérlegek. A gravitáczió állandójának meghatározására szol
gáló készüléket szerkesztője inkább előadási kísérletre való berendezéssel elő
ször 1888-ban mutatta be. A Cavendish-féle módszerhez közelálló eljárás 
véghezvitelére az eszköz a Coulomb-féle torsió-mérleghez hasonlóan, torsió- 
fejhez erősített finom platindrótra felfüggesztett rúdból áll, mely lapos hen- 
geralaku fémszekrény által jól meg van védve. Ez alatt quadransokra be
osztott hengeres vasedény van, melynek szemben levő quadranspárjai felváltva, 
alulról befolyatott kénesővel töltetnek meg. Az egyik és másik kéneső quad- 
ranspárnak a rúdra kifejtett vonzó hatásából eredő kitérések tükörleolvasással 
pontosan meghatározhatók.

Mérési vizsgálatokra golyó vagy parallelopiped alakú vonzó ólomtömegek 
használhatók, melyek a rúd alatt vízszintes síkban forgatható asztallapra 
helyeztetnek el. Ez az elrendezés azért czélszerü, mert egyrészt e mellett a 
mérlegrúd a megvédésére alkalmas lapos hengeralaku fémedénybe zárható, 
másrészt ezzel a mérendő vonzó erőnek a mérlegrúd kitéritése közben való 
változása elhanyagolható.
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A vonzótömegek ugyanis a rúd alatt levő vízszintes lapon abba a hely
zetbe hozhatók, a melyben a rúdra kifejtett hatásuk maximális és tiz percznyi 
vagy ennél nagyobb lengési idejű mérlegnél 2—3 fokot meghaladó kitérés 
létesül.

E kitéréseknek és a velük járó lengéseknek rendkívüli szabályosságáról 
tanúskodnak a kiállított fotográfiák, melyek úgy készültek, hogy a mozgó 
rúd tükrére vetett és onnét visszavert fénynyaláb érzékeny papírra ejtetett, 
mely óraművel vízszintes tengely körül egyenletesen forgatott hengeren volt 
kifeszitve.

A gravitáczió állandójának meghatározására szolgáló Eötvös-féle új 
módszernél nem az erőt, hanem annak változását mérjük és pedig nem a 
mérlegrúd kitéréseinek, hanem a lengés idejének megfigyelésével. E végből 
a fémszekrényében jól megvédett Coulomb-féle mérleg két quadratikus alapú 
függélyes ólomoszlop között állittatik fel, mely oszlopok között quadratikus 
alapú tér van hagyva. A végén golyókkal terhelt mérlegrúd lengését két egy
másra merőleges egyensúlyi helyzet körül figyeljük meg, úgymint a fal hosz- 
szának irányában levő longitudinális állás körül és a fal vastagságának irá
nyába eső transversális állás körül. A vonzó tömegek ezen alakjának válasz
tása a gravitáczió állandójának lengés idők megfigyelésére alapított kiszámítását 
igen egyszerűsíti. Ha még azt a bizonytalanságot is tekintetbe veszszük, mely 
a rúd lengése közben mozgásba hozott levegő befolyásától ered, br. Eötvös 
vizsgálatai alapján azon erő, melyet egy gr. tömeg egy gr. tömegre egy cen
timéter távolságban kifejt, vagyis a gravitáczió állandója 665.10-10 dyn.

Kompenzátorral ellátott gravitácziós mérleg. Nagyobb érzékenység elé
résére a tömegvonzásra alapított kompenzálás használtatott. A vonzásukkal kom
penzáló tömegek a mérlegrúd végeinek közelségében két oldalt úgy vannak el
helyezve, hogy a rúd egyensúlyi helyzetében ez az erő zérus, de annak változása a 
rúd kimozdulása közben jelentékeny. A rúdra ható összes erők forgásmomentuma 
ekkor a súlyegyeni helyzettől mért kis kitéréseknél, a kompenzáló tömegek elhelye
zése szerint kisebb vagy nagyobb mint az, mely egymagában a drót csavarodásának 
megfelelne. így oly eszköz létesült, melynek érzékenysége tetszőlegesen egészen 
a végtelenig, azaz a labil helyzet beálltáig fokozható. A golyókkal terhelt 
felfüggesztett és kettős falu csöves tokkal védett mérlegrúdtól jobbra-balra 
vannak a vízszintes tengely körül forgatható hengerquadránsalaku kompenzáló 
ólomtömegek.

A mérlegrúd végeire tolt golyók és a rúd is a két oldalt szemben álló 
quadransok vonzásának vannak kitéve, de ezek a vonzások a rúd közepes 
állásában egymást ellensúlyozzák; az erőváltozások azonban e helyzet körül 
mint egyenlő jelüek egyirányú hatást létesítenek s a quadransok hajtásával 
az érzékenység fokozódik.

A gravitácziós mnltiplikátor. Ezzel a készülékkel a Coulomb-mérlegrúdnak a 
tömegvonzás létesítette kis kitérései multiplikálás útján nagy mértékben növeltéi
nek. A rúd alatt forgatható asztallapon levő vonzó tömegeket, melyek kezdetállásuk
ban a rudat például az óramutató járásának irányában téritik ki, abban a pillanatban, 
a melyben a rúd ez irányban a legnagyobb kilengést eléri, az asztallap forga-
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tásával egy más oty helyzetbe viszszük át, melyben a tömegek vonzása 
ellentett irányú kitérést létesít, s ebben az irányban elért legnagyobb kilengés 
pillanatában újra az első állásba hozzuk a tömegeket s igy tovább. Ily módon 
sikerült a tiz percznyi kilengést az eredetinek húszszorosára, az egy percz- 
nyinél kisebb lengési idejüeknél a kitérést az eredetinek százötvenszeresére 
növelni. A bemutatott fotográfiai felvételek rendkívüli szabályossága fényesen 
mutatja, hogy mennyire sikerült szerzőnek eszközével mindazon zavaró körül
ményeket kizárni, melyek a Coulomb-féle mérleg megbízhatóságát sok esetben 
annyira kétessé teszik. A gyakorlati kivitel megkönnyítésére, nevezetesen hogy 
a tömegek áthelyezésének hosszú ideig tartó lélekölő munkájától szabadul
junk, szerző a multiplikálást az óra pontosságával teljesítő gépet, az elektro
mágneses multiplikátort szerkesztette, mely a kiállításon szintén látható volt.

A görbületi variometerrel való mérés, a megfigyelés helyeire nézve a 
nehézségnek és a főgörbületi sugarak reciprok értékei különbségének szor
zatát adja. Ha a Jolly-féle mérlegelési eljárással a nehézségnek a függélyes 
irányban való változását megmérjük, a főgörbületi sugarakat kiszámíthatjuk.

Az eszköz hengeres fémszekrénye függélyes tengely körül, fokokra 
beosztott kör fölött foroghat; a szekrény közepéből kiinduló fémcső felső 
végén levő torsiofej rúdjához van forrasztva a mérlegkart tartó finom platina
szál, a cső alsó részén köralaku ablak van, melynek egyik fele tükörrel van 
elfödve, másik fele pedig a belül lengő rúdhoz erősített tükröt tárja fel. 
A csőhöz erősített tükör hajlása csavarokkal úgy változtatható, hogy az elébe 
helyezett skála képét a mozgórúd tükrével egyszerre mutassa a leolvasási 
távcső látterében; a két skálakép eltolódása szolgál a csavarodás lemérésére.

A horizontalis variometerrel a nehézség változását a vízszintesben s 
egyszersmind a nehézségnek irányváltozását lefelé mérjük. A hengeres mér
legszekrény 140 cm. magas faoszlop végén erős fémtengelyen nyugszik. 
A forgás nagyságának lemérésére a szekrény felső lapján elhelyezett iránytű 
szolgál. A rúd egyik végére súly van tolva, a rúd másik végéhez erősített 
szálon függ a rúd másik megterhelése, mely a mérlegszekrény fenekéhez erő
sített függélyes cső belsejében kellően meg van védve. A csavarodás lemé
résére szolgáló tükrök úgy vannak elhelyezve, mint a görbületi variometeren.

A földmágnességi erő térbeli változásainak mérésére dr. báró Eötvös két 
eszközt szerkesztett.

A földmágnességi translatorius erő, mint az egész mágnesre ható összes 
erő vízszintes összetevőinek mérésére a Coulomb-féle mérleg elvére alapí
tott mágneses translatometer szolgál. Külső alakjában a nehézség horizontalis 
variometeréhez hasonlít, a mérlegrud végén azonban mágnes függ, melynek 
hajlása a vízszinteshez képest változtatható. A szekrény forgatása az eszközön 
nem a mérlegrud közepe, hanem annak vége körül, illetőleg azon függélyes 
cső körül történik, melyben a felfüggesztett mágnes drótja van elzárva.

A vízszintes összetevők változásainak pontos mérése a kiállításon bemu
tatott astatikus variometerrel történik. A Coulomb-mérleg finom drótján alu
minium csövekből összerakott vízszintes kereszt függ, melynek végein négy,
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egymást lehetőleg astatizáló mágnes van elhelyezve. Az egész függélyes tengely 
körül forogható asztalon áll.

Az utóbb említett két eszköz leginkább arra való, hogy azokat a válto
zásokat mérjük, melyeket közelfekvő tömegek, hegyek vagy a föld belsejében 
elrejtett mágneses kőzetek létesítenek.

A kiállító tudományegyetemi fizikai intézet versenyen kívül volt.
* * *

Dr. Fröhlich Izidor budapesti egyetemi tanár gömb-elektrodinamometert 
szerkesztett. Ez eszköz az áramok dinamikai hatásán alapulva, áramerősség 
mérésére szolgál.

Szerkesztésénél Fröhlich tanárt azon gondolat vezérelte, hogy homogén 
elektromágneses teret létesítvén, a dinamikai hatásnak forgató nyomatéka a 
mozgó tekercs kitérésének egyszerű függvénye lesz; továbbá a mozgó tekercs 
astatizálásával a földmágnesség befolyását kiküszöböljük.

A homogén mágneses tér oly módon állittatik elő, hogy az álló tekercs
rendszer negyven egymás után kapcsolt tekercsből készül, melyek gömb közép
pontjához, mint közös csúcshoz tartozó csonka kúpfelületekre vannak párhuzamos 
menetekben felcsavarva. Ezeknek a kúpfelületeknek alapvonalai egyközépü 
gömbökön egymástól egyenlő távolságban lévő párhuzamos körök. A föld
mágnesség hatásának kiküszöbölésére párhuzamos tengelyű, egyenlő méretű, 
függélyes páleza által összekötött tekercspár van az áramhozzávezetésre való 
fémbifilaron felfüggesztve; a bevezetett áram az egyenlő méretű mozgó teker
csekben ellenkező értelemben járván, a földmágnesség ezekre nem hat.

A készülék a szépen megvalósított helyes elv és szép mechanikai kivitele 
alapján a párisi kiállításon is figyelmet keltett.

* -* *•

A Süss Nándor mechanikai tanműhelyében készült eszközök tárgyalását 
ezzel befejezvén, csak ismételhetjük, a mit ezen szerkezetek kiviteléről már a 
bevezetésben megjegyeztünk, hangsúlyozva, hogy e készítmények pontos és 
gondos kidolgozás tekintetében a legszigorúbb követelményeknek is meg
felelnek.

Ganz és Társa preczízíós eszközei.

A ezég készülékeinek egy része, nevezetesen azok, melyek az iparcsarnok 
karzatán voltak kiállítva, tervszerűen oly kapcsolatba hozattak, hogy elektro
mos kísérleti állomást és elektromos mérőeszközök hitelesítésére alkalmas kon- 
binácziót képeztek. Más eszközök a Ganzék pavilonjában helyeztettek el.

A kiemelendő mérőeszközök a következők :
Ampermérő. Ez a szerkezet áramerősség mérésére való és lényege a 

következő: Nehány vastag elszigetelt drótmenetből készült tekercs belsejében 
tengely körül forgatható lágy vasdarab úgy van elhelyezve, hogy az áram-
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működés következtében elfordul. Kísérleti utón megállapítván és megfelelő 
osztályzaton jelezvén azokat a helyeket, melyeken a lágy vasdarabbal össze
kötött mutató bizonyos áramerősségeknél megállapodik, oly eszközzel rendel
kezünk, melylyel úgy az egyirányú, mint a váltakozó áram erősségét meg
mérhetjük.

Voltmérő. Ez áramfeszültség mérésére szolgál és lényegében sok vékony 
elszigetelt drótmenetből készült tekercs, melynek belsejében tengely körül for
gatható és mutatóval ellátott vasdarab van. Ha a készüléket a vezeték azon 
két pontjához kapcsoljuk, melyek közötti feszültséget mérni kívánjuk, a tekercset 
az áramfeszültséggel arányosnak mondható áram járja át, a vasdarab elfordul 
és mutatója az előleges kísérletekkel megállapított skálán a feszültséget vol
tokban adja.

A Cardew rendszere szerint készített voltmérőknél, melyek igen elő
nyösen használhatók váltakozó áram feszültségének mérésére, igen vékony 
platinadrótnak az áram hőhatása okozta hosszuságváltozása használtatik a 
feszültség mérésére.

Ujabbban a váltakozó áram erősségének mérésére izzódrót ampermérőket 
is készítenek, melyeknél a mérendő áramot elágaztatják és csak kis hányad
része járja át az izzódrótot, melynek meghosszabodása az áram erősségének 
mértéke.

Elektrodinamometer. Az áramok dinamikai hatásra alapított áramerősség 
mérő eszköz, melynek kiváló fontossága a váltakozó, áramokra vonatkozó 
vizsgálatoknál van. Lényegében két, egymásra merőleges tengelyű nagy 
keresztmetszetű drótból készült tekercs, melyek egyike álló, a másik selyem
szálon függ; az utóbbi tekercs torsiofejjel felszerelt ujezüst spirálrugóval van 
összekötve, és szabad végei alul kénesőcsészékbe merülnek. A sorosan kapcsolt 
tekercseket áram járván át a mozgó tekercs kitérésében nyilvánuló dinamikai 
hatást a rugónak a kitéréssel ellentett értelmű elcsavarásával lerontjuk. A 
rugó elcsavarása az áramerősségnek négyzetével arányos.

A Wattmérő áramfejlesztő szerkezetek effektusát vagy az áram körbe 
igtatott izzólámpák, ivlámpák, elektromotorok effektus fogyasztását azaz másod- 
perczenkénti munkafogyasztását méri.

Lényegében ez is elektrodinamometer s két eg3̂ másra merőlegesen 
elhelyezett dróttekercsből áll; az egyik néhány vastag drótmenetből készült 
s szilárd, mig a másik több vékony drótmenettel biró tekercs selyemszálra 
van fölfüggesztve s fölül csavarfejjel ellátott uj ezüst rugóval van kapcsolatban; 
drótvégei kénesőcsészékbe merülnek, melyekhez önindukczió nélküli nagy 
ellentállás sorozat van kapcsolva. Az álló tekercset sorosan, a mozgékony 
tekercset pedig a hozzácsatolt önindukczió nélküli ellentállással együtt mellék
vezetékbe kapcsoljuk azon szerkezethez, melynek az effektus-fogyasztását 
kívánjuk mérni. Mivel az álló tekercset a főáram, a mozgót pedig olyan áram 
járja át, mely a vizsgálandó szerkezet kapcsainak feszültségével arányosnak 
tekinthető, a két áramnak dinamikai hatása, melynek mértéke a mozgékony 
tekercset kezdeti állásába visszahozó rugónak kívánt elcsavarása, az effektust 
adja. Kiváló fontossága van a váltakozó áramú körben való méréseknél-
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Mivel a mozgó tekercsen aránylag kevés menet van és a hozzá
csatolt nagy ellentállás [bifilárisan van csavarva, ennek a mellékvezetéknek 
átalában kicsiny az önindukcziója és a Wattmeter korrekcziója ez okból 
átalában kicsiny, egyébként is könnyen kiszámítható.

A készülék dr. Stefan bécsi egyetemi tanártól kifejtett tudományos elv
nek helyes, egyszerű és gondos kivitele. Megbízhatóságát bizonyítja az a tény 
is, hogy a majna-frankfurti elektromos kiállítás tudományos vizsgáló bizottsága 
a Laufen-frankfurti munkaátviteli berendezésre vonatkozó méréseknél az erős 
áramok effektusát a Ganzéktól direkt rendelt Wattmérőkkel állapította meg.

A Clark-féle potencziometer elvére szerkesztett kompenzáló készülék erős 
áramok erősségének és áramfeszültségeknek nagy határok között pontos méré
sére alkalmas eszköz lévén, az ampermérők és Voltmérők kalibrálásánál igen 
jó szolgálatot tesz.

A kompenzátor lényegében ellenállási sorozat, mely rendszerint kilencz 
egyenkint 1000 Ohmos ellenállásból, azután 0‘i—100 Ohmig terjedő és 
kilencz egyenkint 100 Ohm-nyi, egy 90.050 Ohm és egy tized megohmnyi 
ellenállásból áll.

További felszereléseihez tartozik akkumulatorbatteria, egy vagy két Clark- 
féle normál elem, érzékeny galvanometer. A kettős átkapcsoló a normálelem
nek a mérendő feszültséggel való felcserélésére, a bekapcsoló pedig a galván- 
mérővel való összekötésére szolgál.

A Blátky-féle áramszámláló, vagy áramfogyasztást mérő az áram- 
munka-fogyasztást Watt-órákban adja. Függélyes tengelylyel ellátott alumi- 
nium-tárcsa két, egymáshoz képest 80—85n-kal fázisban eltolt Váltakozó mágneses 
tértől és ezekkel a tárcsában gerjesztett tömegáramoktól forgásban tartatik. Az 
egyik mágneses teret a fővezetékkel sorosan kapcsolt, tagozott vasmaggal 
biró néhány menetű elektromágnes, az előbbihez képest fázisban elmaradó 
mágneses teret sokmenetü elektromágnes képezi, melyet azon két ponthoz 
kapcsolunk, melyek között az áramfogyasztás történik. A forgásban aczél- 
mágnes által fékezett tárcsa forgássebessége a fogyasztott árammunkával ará
nyos lévén, a számláló műre átháruló forgások számának leolvasásával Watt
órákban kapjuk az árammunka-fogyasztást.

Az áramgenerátorok mechanikai munkafogyasztásának s az elektro
motorok mechanikai munkaképességének mérésére a helyes elvre alapított 
transzmissziós dinamometer szolgál, melyet Bánki Donát Ganz-gyári főmérnök 
szerkesztett. E készüléknél a mérendő munkának egyik tényezőjét, a kerületi 
erőt, illetőleg a szóban lévő berendezésnél a szíjak feszültségének különbségét 
közvetetlen rugóra működtetjük, melynek alakváltozása a hajtóműtől mozga
tott papírra önműködőleg feljegyeztetik. A készülék adatai a megterheléstől 
függetlenül állandó pontosságuak, mert a szíj feszültségek okozta ellentállások 
üres járatnál is megvannak és diagram-felvétellel megmérhetők. A szíjfeszült
ségek különbségének mérése ezzel a dinamometerrel oly pontosan történhetik, 
mint a súly meghatározás rugós mérleggel.
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A készüléket a gyár hatféle méretben készíti, melyekre a következő ada
tok érvényesek:

Dinamo- Átvihető lóerők a szíjak következő sebességénéi:
meter 5 10 15 20 25 30
száma m e t e r

I. 1 *25 1-5 4 5 6-5 8 lóerő
II. 3 6 9 12 15 18 *

III. 7 14 21 28 35 42 »
IV. 10*5 21 32 42 53 63 »
V. 17 34 51 68 85 102 »

VI. 25 50 75 100 125 150 »

A Ganz-gyár elektromos mérőeszközei, adataiknak megbizhatósága, 
kivitelük szoliditása és a szépérzéket is kielégítő tetszetős és czélszerü alakjuk 
révén megfelelnek azoknak a várakozásoknak, melyeket a világhírű czég 
készítményeihez fűzünk.
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Gépipar

Hazai gépiparunk, mely csak az utolsó 25—30 év szülöttje, kivált az 
utolsó évtizedben valójában hatalmas gyáriparrá fejlődött. A régibb időből 
megmaradt gépműhelyek és kis gépgyárak legtöbbje folyton nagyobbodott, 
sőt egyesekből valóságos gyáróriások lettek, a milyenekre csak Angliában, 
Amerikában és Németországban akadunk, számos nagy és kis gépgyár pedig 
legújabban keletkezett.

Malom- és szesziparunkat kivéve gépiparunk a hazai gyáriparok leg
nagyobbika. A budapesti gépgyárak egymaguk körülbelül 45—50 millió forint 
értékű árut termelnek évenkint, munkásaiknak száma pedig a húszezret jóval 
meghaladja.

Néhány gépgyárunknak egyes speczialitásai valósággal világra szóló hír
névnek örvendenek, a gépipar sokféle termékeivel pedig nemcsak a külföldi 
hasonnemü gyártmányokat mindinkább kiszorítjuk, hanem néhány specziali- 
tással már a külföldön is sikeresen versenyzőnk.

Ezen örvendetes fejlődés daczára hazai gépiparunk a belföldi szükség
letet még mindig nem képes kielégíteni, számos gépipari gyártmányban 
a külföld és nevezetesen Ausztria gépiparával alig képes versenyezni és ennek 
folytán további fejlődésének biztosítására az állam hathatós támogatására még 
mindig rászorul.

Annak feltüntetésére, hogy hazai gépiparunkat mennyire lehetne még 
fejleszteni, ha csak a hazai szükségletnek fedezésére törekednénk is, csak arra 
az egy tényre utalok, hogy 1895-ben körülbelül 20V2 millió forint értékű gép
ipari gyártmányt hoztunk be a külföldről, a mi hazai szükségletünknek körül
belül 30°/o-át teszi. Ezzel szemben kivitelünk gépipari gyártmányokban mind
össze csak körülbelül öt millió forintra rúgott, a mihez megjegyzendő, hogy 
a kivitt mennyiségnek jelentékeny részét a külföldről ide került, tehát átmeneti 
áruk képezik.

Arra nézve, hogy hazai gépiparunk mely gyártmányai a verseny
képesebbek és mely speczialitásokban függünk még nagyon is a külföldtől, 
némi felvilágosítást nyújthatnak a következőképen csoportosított 1895. évi 
statisztikai adatok.
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Az 1895. évi Behozatal Kivitel
frt írt

Lokomotivok és vasúti járómüvek.

Lokomotivok és szerkocsik.................................................  347.440 17.708
Vasúti személyszállító kocsik............................................ 210.000 9.000

» teherszállító kocsik................................................ 222.600 13.000
» hajtányok és veloczipédek.................................... 14.070 1.350

Mezó'gazdasági vasúti kocsik............................ . . . .  ____ 15.900_______16.100

Összesen . . 810.010 56.158

Vízi járómüvek.
Uszályhajók vasból...................................................................  85.600 256.800
Elevátorpontón.............................................................................  —_____ 17.000

Összesen . . 85.600 273.800

Kazángyári munkák és motorok.
Gőzkazánok, kovácsolt üstök és kazánalkatrészek . . . 710.024 68.760
Szegecselt ta r tá n y o k .............................................. 179.800 9.963
Fekvő gőzgépek ...................................................... 187.500 40.755
Lokomobilok..................................................... • . . . . 597.792 252.650
Gőzekék és részeik.................................................  93.870 2.720
Motorok (elektromotorok kivételével).................... 151.100 21.000
Vizmótorok, tu rb in ák .............................................  1.247 40.549

Összesen . . 1,921.333 436.397

Különféle munkagépek.
Varrógépek és varrógéprészek.............................  1,864.610 218.500
Szövőszékek és szövőgépek.................................  154.560 1.380
Kötőgépek.................................................................  28.390 2.550
Fa- és fémmegmunkáló g é p e k ............................. 669.180 101.400
Egyéb munkagépek................................   585.300 136.860
Malomipari gépek, festék- és m ákőrlők ............. 95.650 305.220
Kőnyomdai, könyvnyomdái és könyvkötő-gépek . . .  _ 360.720 26.160
S a j tó k ......................................................................  90.510 3.864

Összesen . . 3,848.920 795.934

Emelőgépek, szivattyúk és tüzifecskendök.
D a r u k .................................................................................  29.840 7.280
Szivattyúk.............................................................................  178.500 19.850
Tűzi fecskendők . . • .....................................................  28.640 12.665

Összesen . . 236.980 39.795

Különbözők.
Géprészek............................................. ................................ 8,008.785 1,357.152
Mérlegek és mérlegrészek...............................................   260.300 44.880
Torpedók.....................................................................................  — 983.000
Kerékpárok és kerékpárrészek.............................................. 941.200 157.950
Elektromos g é p e k ..................................................................  225.550 190.320

Összesen . . 9,435.835 2,733.302
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Ezen adatokat összesítve azt találjuk, hogy
az 1895. évi behozatal kivitel behozatali többlet

frt frt frt
Lokomotivok és vasúti járóművekben . . . 810.010 56.158 753.852
Vizi járóm űvekben.............................• . . 85.600 273.800 _
Kazángyári munkákban és motorokban . . 1,921.333 436.397 1,484.936
Különféle munkagépekben............................. 3,848.920 795.934 3,052.986
Emelőgépek, szivattyúk és fecskendőkben . 236.980 37.795 197.185
Különféle gépek és géprészekben................ 9,435.835 2,733.302 6,702.533
Mezőgazdasági gépek és eszközökben . . . 4,225.507 754.052 3,471.455

Összesen . . 20,564.185 5,089.438 15,662.947

A behozatali többlet tehát 15,662.947 frt, míg kiviteli többlet csak a 
vizi járóműveknél (188.200 frt) mutatkozik.

Legnagyobb a behozatali többlet különféle gépekben és géprészekben 
(6-7 millió frt), mely tételnek legnagyobb részét a szeszgyárak, sörgyárak, 
czukorgyárak, különféle chémiai gyárak és bányatelepek gépészeti berende
zései képezik.

Feltűnően nagy a behozatali többlet mezőgazdasági gépekben és esz
közökben (3‘5 millió frt).

Igen nagy a beviteli többlet különféle munkagépekben (3.1 millió forint), 
valamint kazángyári munkákban és motorokban (1'5 millió forint).

Tekintve a hazai fogyasztást és gépgyáraink termelési viszonyait, e nagy 
behozatali többleteket részben ugyan annak kell tulajdonítanunk, hogy hazai 
gépgyáraink átalában drágább nyersanyagokkal, drágább és kevésbbé képzett 
munkásokkal és drágább pénzzel dolgoznak, mint a velük versenyző kül
földi gépgyárak, de nagyrészt annak is, hogy aránylag rohamos nagyobbo
dásuk közben gyártásuknak inkább extenziv, mint intenzív fejlesztésére 
törekedtek.

Az utóbbi évek nagy kereslete folytán a hazai gépgyárak legtöbbje első 
sorban arra törekedett, hogy minél többet szállítson, minél nagyobb üzleti 
forgalomra tegyen szert, a gyártmányok minőségére azonban nem fordított 
mindig elegendő gondot és speczialitások gyártására nem igen adta magát.

Nem azért mondjuk ezt, hogy gépiparunkat kedvezőtlen színben tüntessük 
fel, mert tekintve fejlődésének aránylag igen rövid időszakát, az eddig elért 
eredmények nagy elismerésre méltók, hanem azért, hogy figyelmét felhívjuk 
arra, mely irányban kell fejlődnie, hogy necsak eddig kivívott állását bizto
sítsa, hanem további sikeres működésének biztos alapját megvesse.

Gépiparunk jelenlegi állapota különben hazai iparunk aránylag gyors és 
sokirányú fejlődésének természetszerű következménye. Kivált az utolsó években 
ugyanis a gépek iránti kereslet igen nagy és igen változatos volt. Ennek a 
keresletnek a kisebb gyárak nem felelhettek meg, a mi arra vezetett, hogy 
legtöbbje részvénytársaságok birtokává lett, melyek gyáraiknak fokozatos 
nagyobbitása és belterjes fejlesztése helyett azokat úgyszólván rögtönözve nagy 
vállalatokká tették. Az igy keletkezett sok nagy gyárnak természetszerűleg 
nem lehetett hamarjában elég képzett szakembere, elég elsőrendű gyár- és 
művezetője, valamint szabatos, gondos munkához szokott állandó szakmunkása.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 27
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Magyar mérnökeink már annyi jeles művet teremtettek és mind az állami, 
mind a magánszolgálatban teljes elismerésre méltó működést fejtettek ki, 
hogy műszaki munkák létesitésére, gyárak vezetésére való rátermettségüket 
teljesen igazoltnak tekinthetjük. Magyar gépgyári munkásaink értelmessége, 
ügyessége és szorgalma is átalánosan ismert. Kellő vezetés mellett bizonyára 
ezek is aránylag rövid idő alatt teljesen megfelelő gépgyári munkásokká 
lehetnek, kivált akkor, ha gyáraink viszonyai specziális irányban való kikép
zésüket és a specziálista munkásoknak minél állandóbb foglalkoztatását 
lehetővé teszik.

Magyar gépgyári munkásaink jeles tulajdonságait tekintve, azok közül 
elég előmunkás és művezető is kerülhetne ki, kivált akkor, ha az értelmesebb 
gépgyári szakmunkásoknak alkalom nyujtatnék azon iskolai és részben elméleti 
ismeretek elsajátitására, melyeket némi önállóságra utalt szerelőtől és művezetőtől 
okvetetlenül megkívánnak. Nagyrészt ily alkalomnak hiánya okozza azt, hogy 
gépgyáraink szerelőinek és művezetőinek igen jelentékeny része még mindig 
külföldi. Ezt kivált azért tekintjük bajnak, mert természetszerűleg a legtöbb 
esetben a külföldi szakmunkásoknak és művezetőknek nem a java kerül 
hozzánk, az ide kerülőket pedig, mert nélkülözhetetleneknek képzelik magukat, 
rendszerint jóval drágábban kell fizetnünk, mint az ugyanoly képzettségű 
hazaiakat.

A czélnak megfelelő, gyakorlati irányú szerelő- és művezető tanfolyamok 
és iskolák szervezése által, a gyárvezetők jóindulatú támogatását feltételezve, 
ezen a bajon is aránylag rövid idő alatt segíthetnénk.

Mindezeknél nagyobb bajnak tekintjük azt, hogy újabban keletkezett 
nagy gépgyáraink legtöbbjénél a műszaki embereknek átalában nincs oly 
befolyásuk, mint a gépgyártmányoknak eléggé versenyképes előállítása s átalában 
a gyár működésének helyes irányítása kívánatossá tenné. Akárhány gép
gyárunknál az első szerep ügyes üzletemberek hírnevében állóknak jut, mig 
a műszaki embereket nem ritkán csak oly segédmunkásoknak tekintik, a kiknek 
a vállalat prosperálására csak jelentéktelen befolyásuk van, oly közreműködőknek, 
a milyeneket bármikor és bárhonnan könnyen kaphatnak.

Hogy ez épen a gépgyártást illetőleg nem helyes, akárhány külföldi, 
valamint nem egy belföldi gépgyár példája mutatja. A leghirnevesebb gépgyárak 
mind szakemberek fővezetése alatt lettek hírnevesekké és nagyokká, a műszakilag 
képzett gyártulajdonosok által vezetett gépgyáraink jól prosperálnak, azon 
részvénytársasági gépgyáraink is, melyeknél kiváló műszaki emberek körül 
csoportosult a tőke, örvendetesen fejlődtek, nagyobbodtak és mostoha körül
mények között is jól jövedelmeztek, mig részvénytársasági gépgyáraink másik 
fajtájánál a tisztán kereskedelmi vezetés és irányítás alig képes oly kielégítő 
eredményekre rámutatni.

Nagyrészt ennek tulajdonítható, hogy akárhány gépgyárunknak üzleti 
forgalma ugyan folytonosan nagyobbodott, de valóságos haszna csökkent.

Némely gépgyár működésének kizárólag kereskedelmi szempontból való 
irányítása természetszerűleg avval is jár, hogy az ily gyáraknak műszaki 
személyzete, ide értve a művezetőket és előmunkásokat is, mely a leg-
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hírnevesebb bel- és külföldi gyáraknak tulajdonképeni jellegét adja meg és 
biztosítja, nem eléggé állandó, hanem folyton változó, a mi az illető vállalat 
gyártmányaira is kétségtelenül kedvezőtlen hatással van.

Igaz ugyan, hogy a jelenlegi versenyviszonyok folytán nem ritkán 
könnyebb valamely iparczikket vagy gyártmányt jól előállítani, mint megfelelő 
mennyiségben és jó haszonnal eladni. Ebben a tekintetben azonban épen a 
gépipar némileg kivételt képez, mert gépeknek szerkesztése és gyártása kétség
telenül jóval több műszaki tudást és gyakorlati tapasztalást kíván, mint sok 
más g)mripari czikknek tömeges előállítása.

Az ezredéves országos kiállítás nagy gépcsarnoka.

A kereskedelmi befolyás túlsúlyának egyik természetszerű következménye 
az is, hogy gépgyáraink legtöbbje — lehetőleg nagy forgalomnak elérése 
czéljából — fölötte sokfélét gyárt, de specziálitásokat vajmi ritkán. Ez azért 
baj, mert a gyártmányok sokfélesége a gyártást egyrészt lényegesen meg
drágítja, másrészt pedig kiváló minőségű és ennélfogva tetemesen jobban 
fizetett munkának előállítását nagyon megnehezíti, sőt nem ritkán egyátalán 
lehetetlenné teszi.

Részben ezek az okai annak, hogy gépiparunk ugyan nagyon meg-
27
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növekedett, de átalában nem prosperál annyira, mint közgazdasági szem
pontból kívánatos volna és még most is, még pedig épen az aránylag 
legjobban fizetett gépipari gyártmányoknak igen jelentékeny részét a külföldről 
hozzuk.

Hozzájárul az is, hogy az utóbbi években oly kisebb terjedelmű gép
gyáraink némelyike is részvénytársaságok birtokába jutott, a milyen gép
gyárak magánbirtokosnak ugyan jól jövedelmezhetnek, de részvénytársaságnak 
nagyobb apparátusát meg nem bírják és ennek megfelelő hasznot nem 
nyújthatnak.

A gépipari gyártmányok aránylag nagy bevitelének másik oka az, hogy 
egyes speczialitásokkal, melyek csak nagy mennyiségben gyárthatók valójában 
versenyképesen, nem igyekszünk eléggé a külföldön is tért hódítani. Nevezetesen 
a mezőgazdasági gépek és eszközök legtöbbje csak úgy állítható elő oly 
versenyképesen, hogy a külföld hasonnemü gyártmányait okvetetlenül háttérbe 
szoríthatnák, ha speczialitásokként nagy mennyiségben készülnek és gyártóik 
nincsenek egyedül a hazai keresletre utalva.

Speczialitások gyártásának előnyeit e helyen alig kell fejtegetnem, de 
talán nem épen felesleges, ha rámutatok arra, hogy például kis mezőgazdasági 
gépek és eszközökből, ilyeneknek speczialitásokként való valóságos gyártására 
berendezett telep, megfelelő üzem mellett oly mennyiséget állítana elő, melyet 
egyedül Magyarországban alig volna képes eladni. Speczialitásoknak valóságos 
gyártása alatt természetesen nem sokféle szerkezetű és legkülönbözőbb nagyságú 
gépeknek és eszközöknek egyenként kis mennyiségben való előállítását, hanem 
egy-egy fajtájú gépnek, megfelelő specziális berendezés segélyével való leg- 
szabatosabb és nagyban való termelését értem.

De még a nagyobb gazdasági gépekben is csak akkor versenyezhetünk 
teljes sikerrel a külföld illető megizmosodott gyárainak készítményeivel, ha 
alkalmunk van az ily gyártmányainkat nemcsak itthon, hanem a külföldön 
is, még pedig megfelelően sok helyen versenyképesen áruba bocsátani. Mező- 
gazdasági viszonyainknál fogva ugyanis a kereslet az ily gépekben annyira 
változó és csak rövid idővel előbb állapítható meg némi valószínűséggel, hogy 
egyedül a hazai szükségletnek kielégítésére szánt nagyobb mennyiségű ilyen 
gépeknek gyártásával oly koczkázat járna, melyet csakis kereset czéljából 
alapított gyár magára nem vállalhat. Ha ellenben több ország részére dolgozik 
az ilyen gyár, mégis nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy készletét az 
egyik vagy másik országban képes lesz eladni.

Tekintve hazai viszonyainkat és gépiparunk jelenlegi állapotát, kivált 
vidéken csakis speczialitásokkal foglalkozó gépgyár prosperálhat valójában,, 
mert csak ilyen lesz képes munkásait állandóan foglalkoztatni s ezáltal meg 
is tartani. Sokfélét gyártó és csak megrendelésre dolgozó gépgyár vidéken 
már azért sem lehet eléggé életképes, mert munkájának változatossága és 
elfoglaltságának változásai folytán szükség esetén alig kap olyan és annyi 
munkást, a milyenre s a mennyire időnként szüksége lehetne. Speczialitások 
gyártása esetén e bajjal kétségtelenül kevésbbé kellene a vidéki gépgyárnak 
küzködnie, másrészt pedig a fővárosi hasonnemü gyáraknál okvetetlenül olcsóbban
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is gyárthatna. Specziális gyáraknak vidéken való keletkezése különben már 
azért is fölötte kívánatos lenne, mert a vidéki városok fejlődését előmozdítaná 
és legalább némileg megakasztaná a gyári munkásoknak a fővárosban való 
óriási megszaparodását, a mely válságos időkben nagy bajokat okozhat.

Hazai gépiparunk további fejlődésének, teljes megizmosodásának alap- 
feltétele tehát az, hogy nemcsak a gyártmányok mennyiségének folytonos 
szaporítására, hanem minőségüknek minél nagyobb mértékű fokozására, spe- 
czialitásoknak gyártására s ezekkel első sorban a szomszédos országok piaczának 
meghódítására is törekedjünk.

Az ezredéves országos kiállítás nagy gépcsarnoka.

Kivált ez utóbbi törekvések sikerének hatásos előkészítésére ezredéves 
kiállításunk kedvező alkalmul szolgálhatott volna, melyet ugyan — eléggé 
sajnos — nem hasznosítottunk eléggé.

Gépipari kiállításunkkal ugyanis mind a belföldi, mind a hozzánk ellátogatott 
külföldi nagy közönségnek szembetűnően megmutathattuk volna, hogy csak
ugyan hatalmas gépiparunk van. Ezt a szakember és az, a ki különlegesen 
a gépipar iránt érdeklődött és gépiparunkat komolyan tanulmányozta, ugyan 
a fenforgott körülmények között is megtudhatta, de a közönségnek többi 
része erről alig győződhetett meg úgyszólván önkéntelenül.
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Pedig a hazai gépiparra nézve az ezredéves kiállítás csak akkor lett 
volna eredményes, ha mind a belföldi, mind a külföldi nagyközönség, kiállításunk 
behatóbb és rendszeresebb megtekintése nélkül is tudomást vehetett volna 
arról, hogy csakugyan igen jelentékeny gépiparunk van. Eléggé sajnos, de 
tény, hogy még belföldi közönségünknek nagy része sem vett még tudomást 
arról, hogy mily hatalmas és sokoldalú ma már hazai gépiparunk; elvitázhatatlan 
tény, hogy akárhány nagy vállalatnak vezérlő férfiai sem méltányolják hazai 
gépiparunkat eléggé, hanem azt kicsinyéivé, még oly gépipari gyártmányokat 
is a külföldről szereznek be, a milyenek nálunk teljesen versenyképesen 
készülnek. A külföldi nagyközönség érdeklődésének felköltésére természetszerű
leg még inkább szükséges lett volna gépipari kiállításunknak impozáns cso
portosítása.

Gépipari kiállításunk oly impozáns, a milyennek gépiparunk jelentőségénél 
fogva lehetett volna és jövendő fejlődésének érdekében lennie kellett volna, 
már azért sem lehetett, mert fölötte szét volt forgácsolva. Volt ugyan nagy
méretű és igen tetszetős szerkezetű gépcsarnokunk, de az abban kiállítottak 
korántsem nyújtottak egységes, teljes, meggyőző, megkapó képet hazai gép
iparunk jelenlegi állapotáról. Épen legnagyobb gépgyáraink, nevezetesen a Ganz 
és Társa részvénytársulat, valamint a Magyar Mr. államvasutak gépgyára, 
melyek a gépcsarnokot teljesen azzá tehették volna, melyek kiállításunk gép
csarnokának jellegét lényegesen megváltoztatták volna, nem a nagygépcsarnokban, 
hanem külön pavillonokban állítottak ki.

Mennyire különb képet nyújtott volna gépcsarnokunk, ha ez a két hatalmas 
gyár abban mutatta volna be hazai gépiparunk diszére váló gyártmányait és 
a közlekedési, valamint a hajózási kiállítás is közvetetlenül a gépiparhoz 
csatlakozott volna és az itt-ott elszórtan bemutatott hazai gépgyártmányokat is a 
gépcsarnokba utalták volna.

Gépipari kiállításunk másik hiányát az képezte, hogy néhány igen jelen
tékeny gyárunk nem szerepelt a kiállításon jelentőségének megfelelően. Ez 
főleg abban leli magyarázatát, hogy a kiállítás előtti időben, kivált némely 
közmunkák lázas siettetése folytán, de a gépgyárak legtöbbjének más mun
kákkal való nagymértékű elfoglaltsága miatt is, az illető gyárak csakis a kiállításra 
szánt munkákkal alig foglalkozhattak. Megszivelendő különben az is, hogy 
különleges és nagy gépeknek azzal a czélzattal való gyártása, hogy azokat a 
kiállításon bemutassák, fölötte nagy koczkázattal járna. Egyelőre még méltány
talan lenne gépgyárainktól azt követelni, hogy ily koczkázatot magukra vállal
janak. Másrészt ugyan nem hallgathatjuk el azon véleményünket, hogy egyik
másik elsőrendű gyárunk különben lehetett volna képviselve a kiállításon, ha 
a kiállítás intézői egyes hatóságoknál és vállalatoknál közbenjártak volna az
iránt, hogy oly gépeket, melyeknek beszerzését amúgy is elhatározták, jókor 
azzal rendeljék meg, hogy a kiállításon bemutathatok legyenek.

A gépipari kiállítás átalános képét az is rontotta, hogy néhány gép
ipari vállalat, mely részére a gépcsarnokban jókora terület volt lefoglalva, 
rövid idővel a kiállítás rendezése előtt válságos helyzetbe jutva, egyátalán 
nem állított ki. Ennek folytán a gépcsarnok kiállításának elrendezése sem
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lehetett eléggé tetszetős, hanem akárhány tárgy, melyet jobb lett volna hát
térbe szorítani, feltűnő helyet foglalt el és nem épen kevés oly kiállító is 
került a gépcsarnokba, a ki egyátalán nem oda való volt.

Ezen fogyatkozások daczára gépipari kiállításunk határozottan igen 
jelentékeny volt és pedig nemcsak a kiállított tárgyak mennyisége és váltó- 
zatossága tekintetében, hanem minőségileg is. Gépipari kiállításunk kétség
telenül arról tanúskodott, hogy gépiparunk az 1885-diki országos kiállítás óta 
óriásian megnagyobbodott, minden irányban fejlődött és a fölötte gyors fejlő
désével természetszerűleg kapcsolatos egyik-másik fogyatékosságát mellőzve,

A z  e z r e d é v e s  országos kiállítás kazanházj.

előreláthatólag oly tökélyre fog jutni, hogy nemcsak a hazai szükséglet leg
nagyobb részét magának biztosíthatja, hanem kivált a keleti szomszédos országok
ban a külföld gyártmányaival is sikeresen versenyezhet.

*  *  *

Ezek előrebocsátása után a gépipari kiállításnak jelentésem keretébe 
utalt csoportjait ismertetem. Ez ismertetésnél, tekintettel a gépipari kiállítás 
nagy terjedelmére, valamint arra, hogy 1885-dik évi kiállitásunkkal szemben 
a bemutatott gépipari gyártmányok igen sok újdonságot mutattak, melyeknek
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részletes tárgyalása és szerkezeti rajzokban való bemutatása a kiszabottnál 
jóval nagyobb terjedelmű jelentést tenne szükségessé, csakis az egyes csoportok 
gyártmányainak átalános jellemzésére s a kiválóbbaknak rövid megemlítésére 
kell szorítkoznom, az egyes gyártmányok részletes ismertetését ellenben mel
lőznöm kell.

Jelentésemet a következő alcsoportokba foglalom :
1. Gőzkazánok, túlhevítők, kazántüzelő berendezések és táplálóviz-tisztitók.
2. Motorok (a lokomobilok és elektromotorok kivételével).
3. Fa- és fémmegmunkáló gépek, valamint egyéb munkagépek (a mező- 

gazdasági- és gazdasági ipari gépek kivitelével).
4. Malomipari s egyéb gazdasági ipari gépek és készülékek.
5. Emelő- és szállítógépek (a lokomotivok és mezei vasúti motorok 

kivételével). Szivattyúk, fecskendők és tűzoltószerek.
6. Kazán- és gépszerelvények, gépüzemi kellékek.
7. Vegyesek.
Az itt fel nem sorolt gépipari gyártmányokat a kiállítási főjelentés más 

részei tárgyalják.

1. Gőzkazánok, túlhevítők, kazántüzeíö berendezések és táplálóviz-
tisztitók.

Gőzkazánokat majdnem összes hazai nagyobb gápgyáraink gyártanak, 
Eisele József és Höcker testvérek gyárainak pedig a gőzkazánok főspecziálitását 
képezik.

A Magyarországban használt gőzkazánok száma ugyan folyton szaporo
dik, az 1894. évben 6382 helyhez kötött kazán és 12.266 lokomobil, 1895-ben 
pedig 6848 helyhez kötött kazán és 12.839 lokomobil volt üzemben, az egy 
évi szaporodás tehát 466 kazán és 573 lokomobil; a használaton kívül helye
zett kazánokat pótló uj kazánok száma is természetszerűleg igen jelentéken}7. 
Ennek daczára alig indokolt, hogy a nevezett két specziális kazángyárunkon 
kívül majdnem összes nagyobb gépgyáraink kazánok gyártásával foglalkoznak, 
mert ez nagyrészt hozzájárul ahhoz, hogy a kazánokat illetőleg a belföldi 
verseny máris túlságosan fokozott.

Ehhez az is hozzájárul, hogy kazánokban és kazángyári munkákban 
behozatalunk még igen nagy. Az 1895. évi statisztikai kimutatások szerint 
710.024 forint értékű ilynemű gyártmány került hozzánk a külföldről, mely 
összegben ugyan a behozott hullámos fűtőcsövek és domborított kazánvég- 
lapok is bennfoglaltatnak, a milyenek hazánkban még nem készülnek. Kazán
gyári munkák behozatalának legnagyobb részét azon kazánok és kazángyári 
munkák képezik, melyek a szesz-, sör-, czukor- és különböző vegyészeti 
gyárak, valamint némely bányavállalatok egyéb berendezéseivel együtt a kül
földről kerülnek hozzánk.
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A hazai specziális kazángyárak és nagyobb gépgyárak kazánjai mind 
szerkezet, mind műhelyi készítés tekintetében a jelenkor fokozottabb kívánal
mainak teljesen megfelelnek. Egy és kétfűtőcsöves kazánokon kívül, melyek 
rendszerint Schultz Knaudt-féle hullámos fűtőcsövekkel készülnek, leginkább 
vizcsöves és kettős gőzterü, úgynevezett Tischbein-féle kazánokat gyártanak.

A kazánok gyártására majdnem kizárólag kitűnő minőségű zólyom- 
brezói és resiczai, tehát hazai gyártmányú Martin-folytvaslemezeket használ-

A magyar kir. államvasutak gépgyára kiállításának képe.

nak, a Steinmüller-féle vizcsöves kazánok hegesztett vizkamaráit az Eisele 
József czég saját gyárában állítja elő, a Babcok Wilcox-féle kazánok egyes 
szabadalmazott részeit a külföldi szabadalomtulajdonosoktól kénytelenek hozatni, 
más specziális szerkezetű öntöttaczél kazánrészeket pedig a diósgyőri aczél- 
gyár kiváló minőségben szállít.

A hazai gyártmányú kazánok legtöbbjének műhelyi megmunkálása első
rendű, a mennyiben a szegecslyukakat rendszerint a lemezek megfelelő gön- 
gyölitése után mindkét lemezen át egyszerre fúrják ki és megfelelően kidörzsölik. 
A magyar kir. államvasutak gépgyárán kívül Eisele József kazángyára, vala-
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mint a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaság gyára a szegecse
lést viznyomásu szegecselő gépekkel végzi, minek folytán nagy feszültségre 
való szegecselt kazánjaik a legfokozottabb igényeknek is megfelelnek.

Különösen megemlítendő az is, hogy az Eisele József czég kazángyára a 
hegesztett kazánrészek és egyéb lemezhegesztési munkák tekintetében első
rendű speczialistává lett, a miről a kiállított Steinmüller-féle vizszekrények, 
Galloway-csövek, tágas összekötő csövek és egyéb hegesztett lemezmunkák 
fényesen tanúskodtak.

A szegecskötések helyén a lemezek végeit legtöbb kazángyárunk ma 
már kívül és belül tömiti, még pedig a már ugyan nem épen uj amerikai 
eljárás szerint, a lemezvégek hornyolása mellett domború tömitő vágóval.

A haszonhatást illetőleg mindinkább fokozódó követelményeknek meg
felelően a kazánok tüzelő felszerelvényeire is mindinkább nagyobb gondot 
fordítanak. Ugyanez áll a kazánok befalazására nézve is, melyeket illetőleg 
Eggenberger Szilveszter, a ki a kiállításon üzemben tartott kazánok befalazási 
munkáit is végezte, kiváló specziálistává lett.

Teljesség kedvéért, habár szorosan véve nem ide tartozik, megemlítem 
azt is, hogy a kazánokon alkalmazott felszerelvények legtöbbje még mindig a 
külföldről kerül ide, habár ezek gyártásával is foglalkozó igen jelentékeny 
gyárunk van.

Az ezredéves országos kiállításon majdnem az összes, nálunk leginkább 
használt kazánszerkezetek képviselve voltak: ezekhez még néhány legújabb 
és ennek folytán még csak ezután meghonosítandó kazánszerkezet sorakozott.

Rock István gépgyára a kazánházban 10 atm. üzemfeszültségre való, 
40 m2 fűtőfölületü hullámos fűtőcsövü kazánt állított ki, mely az ilyen kazá
nok szokásos szerkezetének teljesen megfelelve, bővebben alig tárgyalandó. 
Legfölebb az említendő meg, hogy ugyanez a gyár mutatta be az 1885-ik 
évi országos kiállításon az első hazai gyártmányú hullámos fűtőcsövü kazánt, 
mely kazánok ezóta nagy elterjedésre jutottak.

Höcker testvérek gépgyára a nálunk szintén már átalánosan ismert saját 
szerkezetű, kihúzható csőnyalábos kazánjainak néhányát mutatta be. A kazán
házban üzemben tartott, 10 atm. üzemfeszültségre való, 70 m2 fűtőfelületü 
félig stabil ilyen kazánjuk az 1885-ik évi kiállításon bemutatott hasonló kazán
juktól lényegileg abban különbözött, hogy a mostani kazán hullámos fűtő
csővel készült. A gépcsarnokban bemutatott egy-egy 10, 20 és 50 lóerős 
lokomobiluknak kazánjai régibb szerkezetű ilyen kazánjaiktól abban külön
böztek, hogy két különböző sugár szerint hajlított fűtőcsövük alsó részén 
befelé domborított, hogy a kazán aljában lerakodott iszapot könnyebben ki 
lehessen takarítani.

Fairbairn-kazánt, melyet közös hengerkazánban elhelyezett két fűtőcső, 
közvetítő szekrény és számos tűzeső alkot, a milyen kazán az 1885-iki 
kiállításon is be volt már mutatva, a Danubius-Schoenichen-Haitniann rész
vénytársaság állított ki. A gépcsarnokban elhelyezett, tehát üzemben nem 
tartott ilyen kazánja 164 m2 fűtőfelületü volt.

Tischbein-féle kazánt, mely kétfűtőcsöves kazánból és fölötte elhelyezett
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tűzcsöves kazánból áll, Eisele József kazángyára, valamint a Danubius- 
Schoenichen-Hartmann részvénytársaság állított ki. E rendszerint két gőzterü 
kazánokat, kivált folytonos üzemben lévő nagy kazántelepeken nálunk igen 
kedvelik, mert haszonhatásuk az újabban szintén nagy tért hódított vizcsöves 
kazánokénál, nem túlzott igénybevétel esetén átalában nagyobb.

Eisele József a gépcsarnokban be nem falazott három teljesen egyenlő 
ilyen kazánt állított ki, melyek mindegyike 150 m2 fűtőfelületü és 11 atm. 
használati feszültségre való volt. Fűtőcsöveik Schultz Knaudt-féle hullámos 
csövek, gőzkúpjaik, összekötő és vizmutató csonkáik pedig hegesztettek; az 
alsó kazánok véglapjai domborura préseltek, a felső kazánok csőfalai pedig 
siklapuak voltak. A felső és alsó kazánt két rövid cső kötötte össze; az ezek 
egyikében alkalmazott átfolyató cső, mely a vizet a felső kazánból az alsóba 
juttatja, ez utóbbiban csak az engedélyezhető legalacsonyabb vízállásig ért, 
hogy az alsó kazán a víznek a felső kazánba való szorulása által veszélyes 
módon ki ne ürülhessen. Mindegyik ilyen kazánnak súlya, a felszerelő részek 
és fűtőberendezés nélkül körülbelül 23.000 kilogrammot tett.

A Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaságnak a kazánházban 
üzemben tartott, 12 atm. használati feszültségre való, 180 m2 fűtőfölületü 
Tischbein-féle kazánja az előbb említettektől lényegileg abban különbözött, 
hogy a vizet az alsó kazánba átfolyató cső mélyebbre nyúlt és a kazánnak 
két főrészét csak egy rövid cső kötötte össze. Az illető kazánon különben 
figyelemre méltó, hogy a hullámos fűtőcsövek hátulsó végeit kúposán szűkülő 
csőrészek képezték azért, hogy a véglap minél rugalmasabb legyen és az 
illető nyílások minél kevésbbé gyengítsék. Érdekes részletet képeztek a felső 
kazán véglapjai is, a mennyiben csak a csőfalul szolgáló részük siklapu, többi 
részük pedig aránylag kis sugaruan domborított, minek következtében a külön
ben alkalmazott sarokmerevitések mellőzhetők voltak. A felső kazánhoz jókora 
gőzgyűjtő henger csatlakozott.

A vizcsöves kazánok, melyeket az 1885-iki kiállításon csak egy és pedig 
nem hazai gyártmányú De Nayer-féle kazán képviselte, ez idő óta nálunk is 
nagy tért hódítottak, kivált mióta hazai gyáraink is felkarolták ez újabban 
igen divatossá vált kazánoknak gyártását.

Nálunk Eisele József honosította meg az ily kazánok gyártását, a meny
nyiben Steinmüller-féle kazánokat már 1890. óta készít.

Ezeket a kazánokat két teljesen hegesztett vizkamara s ezek közé fog
lalt, egyenlőképen rézsutosan elhelyezett számos v í z c s ő  alkotja. A vizkama- 
rákhoz a kazán falazásán kívül elhelyezett tágas és hosszú henger csatlakozik, 
mely félig gőzterül, félig pedig vizterül szolgál. A vízcsövek magasabban fekvő 
része alatt elhelyezett rostélyról felszálló lángok és fűtőgázok útját a vízcsö
vekre merőlegesen alkalmazott terelő falak szabják meg. Az előlső vizkamarából 
felszálló gőz és viz nem kerül közvetetlenül a felső kazán viz-, illetve gőzterébe, 
hanem az összekötő csonkához csatlakozó tágas hengerbe, melynek alsó 
részéből egy lemezcső a hátulsó összekötő csonkáig nyúl, felső végéhez 
pedig lapos teknőszerü csatorna csatlakozik. A felszálló víznek javarésze az 
épen említett csövön közvetetlenül a hátulsó összekötő csonkáig árad és azon
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a hátulsó vizkamarába kerül, mig a felszálló gőz és a vele ragadott viz az 
említett széles teknőbe jut, melyben a viz szétterülve nagy fölületet nyújt a 
gőz kiszabadulására, minek folytán ez eléggé száraz lesz. E teknőnek hasa- 
dékos fenekén a megmaradó viz kifolyik és a felső kazánnak tulajdonképeni 
vizterébe kerül.

Hogy a felszálló gőz- még inkább megszáradjon, mielőtt a gőzkúpba 
kerül, ez utóbbi a felső kazán gőzterével nem közvetetlenül, hanem az ennek 
felső részén végig nyúló tágas cső útján közlekedik, melynek két vége zárt, 
felső oldala pedig számos kis lyukkal van ellátva. Ennek folytán a felső 
kazán gőzteréből a gőz csak kanyarodva juthat e cső felső részén levő lyu
kakon át a gőzkúpba, miközben a benne lebegő vizcseppecskéket még inkább 
elhullatja.

A felső kazánba táplált viz meghevülésének és ezzel az iszapot alkotó 
rondítok kiválásának siettetésére, a tápláló cső az említett teknőszerü csatorna 
alatt elhelyezett lapos tányérban végződik, miáltal a beszorult viz szétterül és 
vékony, ernyőszerü rétegben ömlik a kazán vizterébe, miközben nagy felületet 
nyújtva gyorsan megmelegszik.

Hogy a vízből kiváló iszap lehetőleg ne kerüljön a vízcsövekbe, a felső 
kazánon alkalmazott iszapgyűjtő s a hátulsó vizkamarába szolgáló összekötő 
csonka között keresztbe helyezett lemez van alkalmazva, mely kis gátat 
képezve, a vízzel együtt lassan hátrafelé haladó iszapnak útját állja.

Eisele József kazángyára a gépcsarnokban három darab teljesen egyenlő, 
egyenként 150 m2 fűtőfölületü, 12 atm. üzemfeszültségre való ilyen Stein- 
müller-fé\e vizcsöves kazánt állított ki, melyek mindegyikén 100 darab 95 mm. 
átmérőjű és 5 méter hosszú v í z c s ő  volt. A kazánbázban ugyanilyen 180 m2 
fűtőfelületü, 10 atm. használati feszültségre való kazánt tartott üzemben.

A Nicholson gépgyár-részvénytársaság a kazánházban 150 m2 fűtő
fölületü Simonis és Lanz-féle vizcsöves kazánt állított ki, melynek szerkezete, 
egyes részletektől, nevezetesen a vizkamarák zárófödeleitől eltekintve, a Stein- 
müller-félével egyenlő. Megemlítendő az is, hogy e kazánnak vizkamarái nem 
hegesztettek, tehát nem egy darabból valók, hanem szegecseltek. A tápláló 
viz a felső kazán vizterében elhelyezett tágas csövön jut az ott lévő vízhez, 
az elülső kamarából a felső kazánba kerülő nedves gőzt pedig azáltal igyek
szenek a vele ragadott víztől elkülöníteni, hogy terelő lemezek segélyével 
kanyarulatosan vezetik a gőzkúp felé, ez utóbbiban pedig még keringő moz
gásra késztetik, mielőtt a gőzt elvezető csőbe kerül.

A nálunk szintén már több helyen alkalmazott Babcock Wilcox-íé\e viz
csöves kazánokat a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaság gyártja, 
mely 250 m2 fűtőfelületü, 12 atm. üzemfeszültségre való ilyen kazánt is tar
tott üzemben a kiállításon. Ezt a kazánt nagyságának megfelelő számú, 
rézsutosan elhelyezett csőcsoport és ezekkel kapcsolt hengeres kazán képezi. 
Mindegyik csőcsoportot hét hosszú cső alkotja, melyek végei egy-egy hullá
mos alakú közvetítő csatornába vannak foglalva. Ez elülső és hátulsó csator- 
nák egyenként egy-egy cső által a viz- és gőzterül szolgáló felső kazánnal 
vannak összekötve, melynek alsó része szintén fűtőfelületül szolgál. A mélyeb-
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ben fekvő hátulsó közvetítő csatornák azonkívül egyenkint az alattuk kereszt
ben elhelyezett tágas iszapgyüjtő hengerrel is össze vannak kötve. A kazán 
nem nyugszik a falazáson, hanem vasoszlopokra helyezett vastartókra van 
felfüggesztve. Különben ez a kazán is részleteit és befalazását illetőleg az 
említett vizcsöves kazánokhoz hasonló.

A Bánó és Sziits-féle vizcsöves kazán, a milyent a Danubius-Schoenichen- 
Hartmann részvénytársaság a kazánházban, Rock István gépgyára pedig a 
gépcsarnokban állított ki, annyiban újdonságot képezett, a mennyiben e hazai 
kazánszerkezetet, nyilvánosan ez alkalommal mutatták be először. Ennek a 
már jól bevált kazánnak felső részét tágas hengeres kazán képezi, melynek 
mindegyik végéhez egy-egy keresztben fekvő tágas henger csatlakozik, alsó 
részét pedig a kazán nagyságának megfelelő számú csőcsoport alkotja, melyek 
mindegyikét elől-hátul egy-egy cső köti össze a felső kazán illető keresztben 
fekvő hengeres részével. Mindegyik csőcsoport 6—7 hosszú vízcsőből áll, melyek 
végei négyszögletes keresztmetszetű, aczélból készült fejcsövekbe vannak foglalva, 
még pedig nem a fejcsőnek közepes síkjában, hanem attól váltogatva jobbra-balra 
kissé eltolva, hogy a csövek kőzett felszálló lángok és fűtőgázok az összes 
csöveket teljesebben érinthessék.

A vízcsövek rézsutosan vannak elhelyezve, az egész kazánt pedig szek- 
rényszerü falazás foglalja körül, még pedig úgy, hogy a felső kazánnak körül
belül alsó harmadrészét a fűtőgázok érintik. A rostély a csövek magasabban 
fekvő része alatt van elhelyezve, a fűtőgázok útját pedig, mint hasonló kazá
noknál átalánosan szokásos, a vízcsövekre merőleges tűzálló lemezek szab
ják meg.

A felső kazán felső fele gőzterül, alsó fele pedig vizterül szolgál, az 
összes csövek tehát vízzel vannak telve. A vízcsövekben meghevülő viz a 
csövek rézsútos elhelyezése folytán az elülső csőfejekbe árad és ezek mind
egyikéből külön-külön csövön a felső kazánba jut, mely a gőznek a vízből való 
kiválására jókora fölületet nyújt. A felső kazán hátulsó végéből viszont mind
egyik csőcsoportba külön-külön csövön száll le a viz.

Mindegyik csőcsoportban tehát külön, a többi csoportokétól teljesen füg
getlen vizáradat jön létre.

A kazán legmélyebb részén keresztben fekvő iszapgyűjtő van alkalmazva, 
melyet mindegyik hátulsó fejcsővel egy-egy rövid cső köti össze. Ez iszap
gyűjtőt a fűtőgázok hatása ellen tűzálló falazás védi. Ennek folytán, valamint 
elhelyezésénél fogva ez iszapgyűjtőben a viz teljesen nyugvásban van, az 
iszap tehát lerakodhatik. Az iszapnak időnkénti kitakarítására az iszapgyűjtő 
végén alkalmazott kifuvató csap szolgál.

Az összes csövek csőtágitóval vannak a csőlyukakba szorítva, a mi a 
legszilárdabb és legtartósabb összekötést biztosítja. E kötések tartósságának 
biztosításához az is hozzájárul, hogy a kazán nincs szorosan befalazva s a 
felső kazán súlya semmiképpen nem terheli a falazatot, miután a kazán elől 
és hátul, a keresztben fekvő hengeres kazánrészek utján vasgerendákra van 
felfüggesztve. Ezenkívül, mint a mondottakból kitetszik, mindegyik csőcsoport 
a többitől teljesen független és a felső kazánnal nem mereven, hanem egyes
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csövek által van összekötve, minek folytán a hőmérsékletváltozásoknak meg
felelően eléggé akadálytalanul mozoghat.

Azon czélból, hogy a felső kazánba rohamosan felszálló viz mihamarább 
megcsendesüljön, a mi lehetőleg száraz gőz nyerésének egyik főfeltétele, a 
viz és gőz keverékét felvezető csövekkel szemben a felső kazánban két hul
lámtörő lemez van alkalmazva, a keresztkazánnak a hossz- és keresztkazán 
gőz- és viztereit összekötő nyílásai pedig úgy vannak elrendezve, hogy a 
közöttük a rendes vízállás magasságában megmaradó lemez szintén hullám
törő gyanánt hat.

A felső kazánnak másik lényeges részletét a gőzgyűjtőben elhelyezett, 
tehát a gőz által állandóan fűtött vizelkülönitő képezi. Ezen a kivezetett gőz 
nagy sebességgel csavarszerüen árad át, miközben a vele ragadott viz a 
czentrifugális erő folytán a vizelkülönitő oldalaihoz vetődik, melyekről lecsu
rogva, a kazánba visszafolyik.

Az alsó kazánnak érdekes részletét a fejcsöveknek az egyes vízcsövekkel 
szemben lévő zárófödelei képezik. Az illető lyukak, valamint födeleik befelé 
tágulóan kúposak, a födelek pedig a lyukaknál valamivel kisebb átmérőjüek, 
úgy hogy kívülről bedughatok. Bedugásuk után körkeresztmetszetü vörösréz- 
gyürüí tesznek a födél alá, mely a kengyelsrófnak meghúzása után megbíz
ható és tartós tömitést létesít, annyival is inkább, minthogy a födelet a gőz 
nyomása is fészkébe szorítja.

Teljesen újdonságnak tekinthető a Budapesti szivattyú- és gépgyár-rész
vénytársaság (ezelőtt Walser Ferencz) által kiállított és a kazánházban üzem
ben tartott 120 m2 fűtőfölületü Melzer-féle vizcsöves kazán, a mennyiben az 
országban az első ilynemű kazán volt. Ez a kazán különben a Steinmüller- 
félével majdnem azonos; attól csak gőz- és víztartója különbözik, melybe 
tágas, majdnem az egész felső kazánon végig nyúló zárt henger van helyezve. 
A tápláló cső ennek a hengernek egyik végébe nyílik ; a viz a hengerben 
megmelegszik és a másik végén alkalmazott csövön a felső kazán vizterébe 
jut. Ez előmelegítő henger alkalmazásának czélja az, hogy a vízből meghevü- 
lése közben kiváló iszap ne jusson a tulajdonképeni kazánba, hanem az 
előmelegitőben maradjon, melyből a kazán vizterébe vezető csőnek elzárása 
után üzem közben is kifolyatható.

Másik újdonságot képeztek a Budapesti szivattyú- és gépgyár-részvény
társaság (ezelőtt Walser Ferencz) által kiállított Schmidt-féle túlhevítő kazánok, 
melyek meghonosításán a nevezett gyár már hosszabb idő óta fáradozik. 
A kazánházban 55 lóerős Schmidt-féle gőzgéphez való ilyen túlhevítő kazán 
volt üzemben, a gépcsarnokban pedig ugyanolyan 12 lóerős kazán volt kiállítva.

E kazánok szerkezetének veleje az, hogy aránylag a termelt gőzmennyi
séghez igen kis fűtőfölületüek, a gőzfejlesztővel azonban gőzszáritó és túl
hevítő közvetetlenül kapcsolatos. Ez utóbbiakban a gőzfejlesztőben termelt 
nagyon nedves gőzben foglalt viz is gőzzé változik, az igy nyert száraz gőz 
pedig az ugyanoly feszültségű telitett gőznél jóval nagyobb hőmérsékletre jut.

Az 55 lóerős gőzgéphez való ilyen kazánt szabadon álló hengeres kazán, 
abba helyezett tűzszekrény és ezt keresztező két v í z c s ő  képezte. E 12' 2 5  m 2
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fűtőfölületü gőzfejlesztő fölött, ahhoz közvetetlenül csatlakozóan 28*7 m2 fűtő- 
fölületü gőzszáritó és túlhevítő volt alkalmazva, melyet tűzálló burkolat és 
tágas kürtő közé helyezett kanyarulatos csőcsoportok képeztek. A tűzszekrény- 
ből felszálló nagyhőmérsékletü fűtőgázok rendes üzem alatt a szárító- és túl
hevítő csöveket fűtik, szükség esetén azonban a csőcsoportok függőleges 
középvonalában elhelyezett kürtőn közvetetlenül a kéménybe is bocsáthatók.

A gőzfejlesztőnek kis térforgatu gőzteréből a nedves gőz a legalsó cső
csoportba jut, a melyet a legnagyobb hőmérsékletű fűtőgázok érik, minek 
folytán itt a gőz részben megszárad, részben pedig túl is hévül. E csőcso
portból ez a gőzkeverék a kazánon kivül elhelyezett tágas csőbe kerül, mely
ben a nedves és tűlhevitett gőznek keveréke kiegyenlítődik és mint 170—180° C. 
hőmérsékletű telitett gőz a tulajdonképeni túlhevitő csőcsoportnak legfelsőbb, 
tehát azon részébe jut, melyet már a kéménybe áradó, tehát legcsekélyebb 
hőmérsékletű fűtőgázok érintik. E túlhevitő csőcsoporton a gőz épen ellen
kező irányban árad végig, mint a mely irányban a csöveket körülfoglaló 
fűtőgázok felfelé szállnak, minek lolytán mindinkább meghevül, úgy hogy a 
túlhevitő csőcsoport alsó végén kb. 350—380° C. hőmérséklettel kerül a gőz
géphez szolgáló csővezetékbe.

Ily módon a gőzfejlesztő fűtőfölületének 3—4-szer akkora igénybevétele 
mellett, mint a milyen más kazánoknál szokásos, a Schmidt-féle kazán 170— 
200° C-al túlhevitett gőzt szolgáltat.

Kisebb méretű szabadon álló kazánt Sturzer József budapesti czég, 
Tedeschi és Társai temesvári gépműhelye és Mannák Vincze budapesti czég 
állítottak ki, az ily kazánok azonban nem képezik a nevezettek állandó és 
nagyobb mennyiségben készülő gyártmányait.

Teljesség kedvéért megemlitem, hogy a Danubius-Schoenichen-Hartmann 
részvénytársaság a gépcsarnokban két egyenlő, egyenként 82 m2 fűtőfölületü 
hullámos csövű hajókazánt is állított ki, a Dunagőzhajózási részvénytársaság 
pedig különböző tipusu hajókazánjainak egész sorozatát mutatta be a folyam- 
és tengerhajózási csoportban.

Végül megemlítendő, hogy a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvény- 
társaság a gépcsarnokban 2 ‘6s m. átmérőjű, 11.300 1. ürtartalmu, domború 
véglapu kátránypároló kazánt is állított ki, a mivel e speczialitásban való jár
tasságát is kimutatta.

*  *  *

A kazánokban fejlesztett gőznek túl hevítésére ugyan helyenkint nálunk 
is használnak mind a kazánokkal közvetetlenül kapcsolt, mind külön 
tüzelésű túlhevítőket, a kiállításon azonban —- az említett Schmidt-féle 
túlhevitő kazántól eltekintve — csakis egy, még pedig külön tüzelésű Schrvoerer- 
féle túlhevitő volt, melyet Láng L. gépgyára állított ki.

E Schwoerer-féle túlhevítőt 8 darab függőlegesen elhelyezett, egyenként 
3 m. hosszú, kivül-belül bordás csőelem alkotta, mely két sorban párosán 
felállított csőelemeket zig-zegüen könyökös csövek kötötték össze. A cső
elemek kivül körűiét irányú, belül pedig hosszirányú bordákkal készültek.
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A csőkötések tömítésére lágy kovácsoltvasból való gyűrűk szolgáltak, melyek
nek megvédésére a csőperemek közötti hézagokat különleges tapaszszal töl
tötték ki.

A síkrostélyu boltozott tűztérből a fűtőgázok, hosszúra felnyúló terelőfal 
által vezettetve, először a négy első csőelem körül áradtak lefelé, ezután az
5. és 6-ik csőelem körül felfelé, végül pedig a 7. és 8-ikon lefelé s utoljára 
a kéménycsatornába.

A tülhevitendő gőz a fűtőgázokkal épen ellenkező irányú utat tett, 
a mennyiben a tűztértől legtávolabb levő csőbe vezették, a honnan valamennyi 
csőelemen végigáradva, a tűztérhez legközelebb lévő csövön jutott a gőz
gépekhez szolgáló csővezetékbe.

A túlhevités mértékének megfigyelésére a túlhevítő homlokoldalán alkal
mazott pirométer szolgált. A be- és kiömlő gőz hőmérsékletének szabatosabb 
meghatározására mind a beárasztó, mind a kiárasztó csőnek felső végén alkal
mazott szemekbe alul zárt kovácsvas csövecskék voltak csavarva. Ezen úgy
nevezett hőmérőcsövekbe olajat öntöttek, ebbe pedig a hőmérsékleteknek meg
figyelésekor egy-egy hőmérőt tettek.

Hogy a túlhevítőt szükség esetén a gőzgép üzemének megzavarása nélkül 
ki lehessen kapcsolni, megfelelő szelepek úgy voltak a csővezetékbe kapcsolva, 
hogy a kazánoktól jövő gőzt a túlhevítőnek megkerülésével közvetetlenül a 
gőzgépekkel kapcsolatos csővezetékbe lehetett árasztani.

A túlhevítőben netalán meggyűlő víznek kifolyatásáról természetesen 
gondoskodva volt.

A Láng L. gépgyára által kiállított és időnkint üzemben is tartott ezen 
Schwoerer-féle túlhevítővel óránkint körülbelül 2400 kg. 10 atm. feszütlségü 
gőzt 260—320° C-ra hevíthettek.

*  *  *

Az utóbbi években felmerült számos különleges kazántüzelő berendezés 
egyike sem nyert nálunk jelentékenyebb elterjedést, a mi részben annak tulaj
donítható, hogy kivált a fővárosi kazántelepeken a rendelkezésre álló szén 
árának változásaival időnkint más-más szénnel tüzelnek, a leginkább használt 
szenek (salgótarjáni, esztergom-vidéki és pécsi) pedig igen különböző tulaj - 
doságúak és a szén drágasága miatt lehetőleg takarékos tüzelésre is vagyunk 
utalva. E feltételeknek átalában a közönséges sík rostély felel meg leginkább, 
a miért a kazántelepek legtöbbjén ilyent használnak, különféle alakú rostély - 
rudak alkalmazása mellett.

A főváros hatóságának a füstölgésnek mellőzését czélzó törekvései újabban 
ugyan azt eredményezték, hogy a főváros által füstemésztőknek elismert kazán
tüzelő berendezéseket, a milyenek egyelőre a Donneley-féle, valamint az Eggen- 
berger-íé\e, mindinkább több helyen alkalmaznak. Ezek átalánosabb elterjedését 
azonban az említett körülmények — egyébről nem is szólva — lényegesen 
hátráltatják.

A kiállított kazánok néhánya külföldi gyártmányú, tehát kiállított tárgynak 
nem tekinthető Langer-féle füstemésztő tüzelőberendezéssel volt felszerelve,
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néhánya pedig Eggenberger Szilveszter budapesti kőmívesmesternek saját 
szabadalma szerint készített tüzeléssel volt ellátva.

Az Eggenberger-féle tüzelőberendezést lépcsős rostély és ennek felső, 
valamint alsó része fölötti boltozat alkotja, melyek az égéstermékeket szűk 
térre összeszoritják, mielőtt a fűtőcsatornákba jutnak. Az e szűk téren átvonuló 
lángokhoz és fűtőgázokhoz az elülső és hátulsó boltozatban képezett csator
nákon, melyek külső nyílásának nagysága födéllel szabályozható, e tüzelő- 
berendezés feltalálója levegőt vezet. Ezenkívül a tűztér hátulsó részéből a 
lángok és fütőgázok egy részét, a tűztér hátulsó falában képezett csatornákon 
át közvetetlenül az első fűtőcsatornába juttatja. A rostély felső végéhez, mint 
az lépcsős rostélyoknál átalánosan szokásos, széntartó tölcsér csatlakozik, 
melynek alsó nyílása tolattyúval szabályozható.

*  *  *

Táplálóviz-tisztitó, illetve lágyító berendezéseket nálunk még korántsem 
használnak annyira, mint a kazánüzem takarékossága szempontjából kívánatos 
lenne. Ez annyival is inkább feltűnő, mert újabban nálunk is mindinkább tért 
hódítanak a kis vizterü kazánok, melyek csak nehezen és jelentékeny költ
séggel tisztithatók meg kazánkőtől. A nagyobb kazántelepek kivételével, 
okszerűen szerkesztett és kezelt lágyító- és deritőberendezések helyett még 
igen sokfelé mindenféle titkos kazánkő elleni szereket használnak, melyek 
— aránytalanul drága árukról nem is szólva — legnagyobbrészt haszontalanok, 
de nem ritkán határozottan káros hatásúak.

A kiállításon Eiselc József kazángyára Dervaux-féle lágyító- és deritő- 
készüléket, a Schlick-féle vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság pedig Popelka- 
féle viztisztitót állított ki.

A Dervaux-féle készüléket, a milyeneket nálunk már több nagy kazán
telepen hosszabb idő óta használnak, függőlegesen elhelyezett nagy derítő- 
henger, fölötte alkalmazott keverőedény és ezek mellé állított kúpos alakú 
telitőedény alkotja. A derítő fölötti keverőedény, melyet lemezfalak három 
részre osztanak a lágyítandó viznek a megfelelő vegyileg ható anyagokkal való 
keverésére szolgál. A deritőkészülék hengeres edény, melybe kúpos ernyők 
vannak behelyezve. Ezek függőleges középvonala helyén alkalmazott csövön 
két-két ernyő között lyukak vannak, melyeken a meglágyított viz e cső belse
jébe s innen rendeltetésének hefyére (kazántelepen a tápláló szivattyúhoz) 
kerül. A kúpos alakú telitőedény a viznek mészszel való telítésére szolgál.

A viznek e készülékkel való lágyitása a következőképen történik. A keverő
edénynek középső részében oltott meszet vízzel keverünk és az igy nyert 
mésztejet a telitőedénybe vezetjük. Ezenkívül a keverőedénynek másik részéből 
ugyancsak a telitőbe nyers vizet is bocsátunk, mely alulról felszállva, mészszel 
telítődik és fölülről a derítőnek felső részébe helyezett keverőteknőre ömlik. 
A telitőnek kúpos alakja s a viznek a telitő aljába való bevezetése folytán a 
felszálló viz a meszet folytonosan felkavarja és leülepedését megakadályozza. 
Másrészt a telitőedény keresztmetszetének folytonos nagyobbodása azt okozza, 
hogy a felfelé szálló viznek sebessége folytonosan csökken és végül oly csekély
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik evben. VII. 2 8
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lesz, hogy a viz a benne lebegő meszet már nem hordja fölebb. Ennek 
folytán a fölös mész mindig visszakerül a telitőnek szűkebb részébe, a hol a 
felszálló viz megint felkavarja. Ily módon a viz lágyitására használt mész a 
legteljesebben hasznosittatik. A mésznek fel nem oldódó maradékát a telitő 
alján alkalmazott csapon időnkint kibocsátják. A meglágyítandó viz ugyancsak 
az említett keverőteknőre folyik, melyre a keverőedény harmadik rekeszéből a 
szódaoldatot is vezetjük.

A nyers viz, valamint a lágyitására való mész és szódaoldat tehát, a viz 
vegyi összetételének megfelelő arányban a keverőteknőre folyik és innen, az 
illető anyagokkal teljesen ke verődve a derítőbe ömlik, a hol a szóda és mész 
vegyi hatása folytán a viz illető ronditói iszap alakjában kiválnak. Az ily 
módon iszapossá lett viz, a derítő kúpos ernyői által irányítva, kanyarulatos 
úton a középen alkalmazott csőbe jut. Ez útjában az iszap mindinkább lejebb 
száll, mert a viz a kúpos ernyők között oly lassan halad fölfelé, hogy az 
iszapot nem képes magával hordani.

E folytonosan működő vízlágyító készülékkel szemben a kiállított 
Popelka-féle nem folytonosan, hanem váltakozóan működő. Ennek megfelelően 
ez a készülék kétmedenczés, úgy hogy a nyers víznek az egyikben való 
lágyitása és derítése alatt a másikból veszik a tápláló vizet és viszont. E kettős 
készüléknek mindegyik felét egy-egy tágas medencze, azzal kapcsolatos, a lágyi- 
tásra használt vegyileg ható anyagok befogadására való edény, egy kokszszal meg
töltött szűrőedény, valamint a készülék mindkét felére közös, a tiszta viz részére 
való tartó alkotja. A nyers vizet a tágas medencze aljába vezetik, miközben 
a vizet befolyató csőbe annyi gőzt is bocsátanak, hogy a viz körülbelül 
80a C-ra megmelegedjék. A nyers víznek egy része a főcsőből elágazó csö
vecskén az égetett szódát tartalmazó edényen át szorul a víztartóba, miközben 
megfelelő mennyiségű szódát feloldva, azt a lágyítandó vízhez juttatja. Miután 
e nagy víztartó edényeket akkorára készítik, hogy körülbelül négy órai üzemnek 
megfelelő vízmennyiséget tartalmaznak, a megmelegitett és szódával kevert 
nyers viz ronditói a szódával eléggé vegyülhetnek és iszap alakjában kiválva, 
leülepedhetnek.

Az igy meglágyított vizet úszó által a viz szintjének közelében tartott 
hajlékony csövön vezetik el, úgy hogy elsőben a felső s ennek folytán már 
inkább megtisztult viz jut fogyasztásra és a viz többi részének is elég idő 
jut a megtisztulásra. E deritő medenczéből a vizet még koksz-szűrőn vezetik 
át, melyből a tápláló víztartóba folyik.

Ez az egyszerű készülék, ha jókorára készítik és a keverési arányt 
a nyers viz változásának megfelelően változtatják, a mi különben eléggé egy
szerű dolog, nálunk már jól bevált.
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2. Motorok (a lokomobílok és elektromotorok kivételével).

A hajtóerőt szolgáltató gépek közül nálunk a gőzgépek a legátalánosabban 
használtak, a mi a nagy szükségletet is tekintve — természetszerűleg leg
több gépgyárunkat arra indította, hogy gőzgépek gyártásával is foglalkozzék.

Néhány gépgyárunk a gőzgépek gyártását ma már valóságos specziali- 
tásként űzi, a melylyel igen örvendetes sikereket ért el. Nevezetesen Láng L. 
gépgyára nemcsak mindennemű átlagos nagyságú gőzgépeket gyárt teljesen 
versenyképesen, hanem legnagyobb méretű s oly gőzgépek gyártása is folyó 
munkáját képezi, a melyektől a megrendelők megkívánják, hogy a legfokozot- 
tabb követelményeknek is megfeleljenek. Az első nagyméretű, 1800 lóerős 
gőzgépet ez a gyár a zólyombrezói kincstári vasgyár részére már 1883-ban 
készítette, a mióta minden évben néhány nagyméretű gőzgép került ki gyá
rából. Ezeket illetőleg azon kompaund és háromhengerü nagy gőzgépekre 
utalok, melyeket a nevezett gyár néhány budapesti nagy gőzmalomnak, 
a budapesti vízműveknek, egyik bécsi közhasználatra szánt elektromos műnek, 
a budapesti elektromos földalatti vasútnak, valamint a budapesti közúti vasút
társaság elektromos telepei részére szállított. A legnagyobb gőzgép, mely 
Láng L. gépgyárából eddigelé kikerült, az a 3000 lóerős reverzáló gép, melyet
1891-ben a diósgyőri m. kir. aczélgyár hengerműve részére szállított.

A hazai gőzgépgyártás terén igen jelentékeny szerep jut Rock István 
gépgyárának is, mely közepes nagyságú s újabban gyorsan járó gőzgépeket 
is igen kiváló minőségben gyárt.

A Nicholson gépgyár-részvénytársaság is számos gőzgépet készített már ; 
újabban főleg gyorsan járó gőzgépek nagy számban kerültek ki e gyárból.

Kisebb és közepes nagyságú gőzgépek gyártásával az említetteken kívül 
számos más gépgyárunk is foglalkozik.

Hajógépek gyártásával a Dunagőzhajózási társaság hajógyárán, valamint 
Kogler és Roszner gépgyárán kívül újabban a Nicholson gépgyár-részvény
társaság, főleg pedig a Damibius-Schoenichen-Hartniann-részvénytársaság 
foglalkozik.

A hazai gőzgépgyártásnak ezen örvendetes fejlődése daczára még számos 
gőzgép kerül hozzánk, nevezetesen brünni és csehországi gyárakból, a mi 
részben abban leli magyarázatát, hogy nagyobb új gyártelepek berendezésekor 
nem ritkán a többi gépészeti berendezéssel együtt a gőzgépeket is külföldről 
hozatják, habár ugyanoly minőségű gőzgépeket akárhány hazai gépgyárunktól 
is kaphatnának. A gőzgépek aránylag még nagy bevitelének másik oka az, 
hogy egyes külföldi czégek, melyek régebben majdnem összes nagy gyár
telepeinknek szállították a gőzgépeket, ezek kiválósága folytán még most 
is méltán igen jó hírnévnek örvendenek. E régi jóhirnevük, valamint az 
a körülmény, hogy gőzgépeik műhelyi megmunkálása és szerelése tényleg 
mintaszerű, nem egy nagy vállalatot még ma is arra késztet, hogy a nagy-
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méretű oly gőzgépeket, melyeknek a legfokozottabb követelményeknek kell 
megfelelni és melyek üzemének szünetelése az illető iparvállalatot lényegesen 
károsítaná, jóval drágábban a külföldről hozatják.

A. közölt statisztikai adatok, melyek szerint fekvő gőzgépekben az 1895. 
évi bevitel csak 187.500 frtot tett (40.755 frt kivitellel szemben), az említett állí
tást ugyan nem látszanak eléggé igazolni. Ezt illetőleg azonban megjegyzendő., 
hogy a külföldről behozott nagy gőzgépek száma a dolog természeténél fogva 
nem lehet nagy és megközelítően sem állandó. Figyelembe veendő továbbá 
az is, hogy a behozott gőzgépeknek valószínűleg nem csekély része a sta
tisztikai kimutatások »géprészek« rovatába van felvéve.

A specziálisan gőzgépeket gyártó hazai gyáraink különben, ha továbbra 
is a megkezdett úton haladnak, remélhetőleg a legközelebbi jövőben már 
annyi szakképzett specziális munkással és minden tekintetben megbízható 
szerelővel fognak rendelkezni, hogy a külföldi hírneves gőzgépgyártókat is 
teljesen ki fogják szorítani a hazai piaczról.

A Magyarországban gyártott gőzgépek szerkezetét illetőleg, a mondottak 
után alig kell megemlítenünk, hogy legtöbb gyárunk gőzgépei szerkezet tekin
tetében a jelenkor színvonalának teljesen megfelelnek.

A kisipari és specziális czélokra szolgáló motorok közül ezidőszerint 
a gáz-, benzin- és petroleum-mótorok a legfontosabbak.

A külföld néhány fejlett ipari államában való óriási elterjedésükhez képest 
nálunk ugyan még vajmi csekély a gáz- és .efféle motorok száma. Ennek 
daczára főleg hazai kisiparunk érdekében nagyon kívánatos lenne, hogy hazai 
gépiparunk az eddiginél komolyabban és behatóbban foglalkozzék e specziali- 
tással.

E motorokat illetőleg egyelőre csak a Ganz és Társa részvénytársulat 
ért el némi sikereket, az általa gyártott Bánki-Csonka-féle kiváló szerkezetű 
gáz- és petroleum-mótorokkal.

Ez idő szerint még a legtöbb gáz- és petroleum-mótort a külföldről 
hozzuk. Az 1895. évi statisztikai adatok szerint 21.000 frt kivitellel szemben 
a motorokban való bevitel 151.100 frtot tett és feltételezhető, hogy iparunk 
fejlődésével, valamint akkor, ha a motorok üzemére használt ásványolaj vám- 
mentessége gyakorlatibb alakot ölt és mezőgazdasági czélokra is mindinkább 
több ily motort fognak használni, az ily motorokban való szükséglet lénye
gesen nagyobbodni fog.

Vizhajtotta motorokban a hazai vizerőknek aránylag még mindig csak 
igen csekély mértékű hasznosítása folytán a szükséglet ugyan csekély, ennek 
daczára a Ganz és Társa részvénytársulat a tiLrbinák gyártását nagytökéle- 
tességü és igen jelentékeny speczialitásává fejlesztette, mely a külföldön is 
jó hírnévnek és nagy elterjedésnek örvend. Ennek daczára a külföldről, 
nevezetesen Svájczból aránylag nem kevés turbina kerül hozzánk.

Ebben a tekintetben is alig nyújtanak helyes képet a közölt statisztikai 
adatok, a mennyiben ezek szerint az 1895-re nézve csak 1247 frt bevitelt és 
40.549. frt kivitelt tüntetnek fel.

Másféle, specziális szerkezetű motorokat, például hőlég-gépeket, gőzturbi-
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nákat és efféléket Magyarországban senki sem gyárt. Ez a körülmény külön
ben egyátalán nem tekinthető hazai gépiparunk hiányának, mert az ily külön
leges motorok külföldön sem jutottak említésre méltó jelentőségre.

a) Gőzgépek.

A kiállításon bemutatott gőzgépek korántsem nyújtottak csak némileg is 
teljes képet arról, hogy hazai gyáraink néhánya a gőzgépek gyártása tekin
tetében mily nagyjelentőségű. A hajógépektől eltekintve, nagyobb méretű gőz
gép egyátalán nem volt kiállítva; e speczialitásban épen legjelentékenyebb 
gyáraink csak egy-két aránylag kis és keveset mutató géppel vettek részt, 
mig mások gőzgépekkel is szerepeltek a kiállításon, habár ezek nem rendes 
gyártmányuknak tekinthetők, hanem inkább csak a kiállítás czéljára készültek.

A különböző fajtájú gőzgépek számát tekintve, első helyen a gyorsan 
járó, függőleges elrendezésű gépek említendők meg, a mi főleg annak tulaj
donítható, hogy a rohamosan fejlődő elektrotechnika mindinkább oly gőz
gépeket kíván, melyek az áramfejlesztő dinamókkal közvetetlenül kapcsol
hatók. Másik oka mindenesetre az, hogy illető gépgyáraink legtöbbjének épen 
e nemű gyártmányai még nem átalánosan ismertek, tehát mint némi tekin
tetben újdonságok, kiállítás czéljára talán alkalmasabbak voltak, mint olyan 
gőzgépeik, a milyeneket már hosszabb idő óta gyártanak.

Gyorsan járó, függőleges elrendezésű gépeket Láng L., Rock István, 
a Nicholson gépgyár-részvénytársaság, a Danubius-Schoenichen-Hartmann- 
részvénytársaság, a Ganz és Társa részvénytársulat, valamint Kogler és 
Roszner állítottak ki.

Láng L. gépgyára két kisebb, egyhengerü ily gépen kívül, szintén 
függőleges elrendezésű 50 lóerős tandem-gépet is állított ki, mely a kiállítás 
területén közlekedő elektromos vasútnak üzemére való egyik dinamóval köz
vetetlenül volt kapcsolva.

Az egyik egyhengerü gőzgépnek hengerátmérője 180 mm., lökethossza 
240 mm., perczenkénti fordulatszáma pedig 250—300 volt ; a nagyobbiknak 
hengerátmérője 325 mm., lökethossza 400 mm. és perczenkénti fordulat
száma 200.

A tandem-gőzgép egyszerű, jól bevált szerkezetű és tetszetős alakú. 
A szimmetriás alakú állvány a nagynyomású hengert közvetetlenül hordja, e 
fölé pedig a két hengernek egy-egy födelét is képező öntvény közvetítésével 
a kisnyomású henger van szerelve. A két dugattyú közös rúdját az egy
mással szemben lévő hengerfödelekben külön-külön tömitőszelencze tömiti. 
Mindkét henger munkáját közös hajtórúd, a könyökével két csapágy közé 
helyezett forgatós tengelyre viszi át. E forgatós tengely egyik végére a 
dinamóval közvetetlen kapcsolásra való vaskos lenditőkerék, másik végére 
pedig spirálrugós tengelyszabályozó van szerelve.

A tolattyuszekrények mindegyik hengerrel közös öntvényt képeznek.
A gőz be- és kiárasztására mind a kis, mind a nagy hengeren egy-egy
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becsiszolt, tömitő gyűrűk nélküli, Trick-csatornás hengeres tolattyu szolgál. 
A nagy henger tolattyúját a forgatós tengelyre ékelt exczenter hajtórúd, 
lengő kar és csukló nélküli hosszú tolattyurúd útján mozgatja. A kis henger 
tolattyúját mozgató ugyanilyen áttevőszerkezet exczenterének az alapexczen- 
terhez viszonyított helyzetét és ezzel a töltés nagyságát a tengelyregulátor 
szabja meg.

A kiállított ilyen gép hengerátmérője 225-, illetve 300 mm., lökethossza 
300 mm. és perczenkénti fordulatszáma 240 volt.

A Rock István által kiállított függőleges elrendezésű, gyorsan járő gőz
gép szintén tandem-szerkezetű volt. E tetszetős alakú gépnek állványa fölül 
kúpos, alul pedig négyszögletes és aránylag széles alzatu ; a kezelés meg
könnyítésére két oldalt ki van vájva; alsó része a könyökös tengely két 
csapágyát hordja. A közös középvonalu két gőzhenger egy öntvényből áll ; 
belsejüket csekély szerkezeti magasságú fémtömités különíti el. A nagynyo
mású henger alul, a kisnyomású henger pedig fölül van. A közös dugattyu- 
rúdra foglalt dugattyúk három-három gyűrűvel ellátott svéd dugattyúk. A négy- 
szögletes keresztmetszetű hosszú hajtórúd az állítható keresztfejet villaszerűén 
foglalja körül. A kisnyomású hengeren a gőzelosztást síklapu Trick-féle 
tolattyu végzi, mig a nagynyomású henger becsiszolt hengeres tolattyúval 
van felszerelve, mely a gőzt kívül vezeti a hengerbe, belsején át pedig a 
nagynyomású hengerből kiömlő gőzt a kisnyomású henger tolattyuszekré- 
nyével közlekedő tágas csatornába juttatja.

Mindegyik tolattyurúdnak külső vége vezetékben jár és a hozzátartozó 
exczenter-rúddal csap útján van kapcsolva.

A főtengely egyik végére szerelt szabályozót lényegileg két emeltyüs 
súly és ezek czentrifugális erejével ellenkező irányuan ható két csa
vart rugó képezi. A súlyemeltyük a velük csuklósán összekötött exczenterre 
hatnak és ezáltal ennek felékelési szögét, valamint exczentriczitásának nagy
ságát a gép járásának megfelelően változtatják.

A kiállított ilyen 60 lóerős gép a kiállítási elektromos vasút egyik dina
mójával közvetetlenül volt kapcsolva. Hengereinek átmérője 205-, illetve 310 mm., 
lökethossza 270 mm., perczenkinti fordulatszáma pedig 300 volt.

A Nicholson gépgyár-részvénytársaság két egyenlő, 200 indikált lóerős, 
függőleges elrendezésű gyorsan járó kompaund-gőzgépet állított ki, melyek 
nagynyomású hengerei 325 mm., kisnyomású hengerei 500 mm. átmérőjüek 
és 300 mm. lökethosszuságuak; perczenkinti fordulatszámuk 250.

A két gőzhenger, melyek tolattvuszekrényeikkel és a két henger közötti 
gőztartóval egy öntvényből valók, egymás mellé két bakforma állványra van 
helyezve, melyek a gőzgép és a vele kapcsolatos dinamogép közös alzatával 
egy öntvényt képeznek. A két csapágyba helyezett kétkönyökös tengelynek 
forgatói egymásiránt 180°-nyi szög alatt vannak. Mindegyik hengernek gőz
elosztására egy-egy hosszú, hengeres, becsiszolt tolattyu szolgál, melyek bel
sején át ömlik be a gőz. Mindkét tolattyunak tehermentesítésük czéljából fölül 
is kinyúló tolattyurúdja van ; a nagynyomású henger tolattyúja azonkívül 
azáltal is tehermentesítve van, hogy felső átmérője nagyobb. A kisnyomású



439

henger tolattyúját felékelt exczenter mozgatja, a nagynyomású tolattyút vezérlő 
exczentert pedig a főtengelyre szerelt regulátor, a gép járásának megfelelően 
az alapexczenteren elfordítja s ezáltal a töltés nagyságát változtatja.

Az állítható talpú keresztfejek hengeres vezetékben járnak; a négyszög
letes keresztmetszetű exczenterrudak a fölül is tömitőszelenczék által vezetett 
tolattyurudakkal közvetetlenül kapcsolatosak.

E két gőzgépnek mindegyike a Ganz és társa részvénytársulatnak egy- 
egy váltakozó áramú dinamójával közvetetlenül volt kapcsolva s azzal közös 
öntött vas alzatra volt szerelve.

E gőzgépekkel kapcsolatban a Nicholson gépgyár-részvénytársaság köz
ponti kondenzátort is állított ki, melyet függőleges elrendezésű gőzgép és 
melléje helyezett légszivattyú képezte. A légszivattyú dugattyurúdját a gőzgép 
keresztfejével himbaszerü kétkarú emeltyű kötötte össze. A 280 mm. henger- 
átmérőjű, 250 mm. lökethosszuságu és perczenkinti 150 fordulattal működő 
gőzgép a nevezett czég gyorsan járó egyhengerü gőzgépei típusának felel 
meg, melyek hengeres tolattyúval és a töltést, valamint a kompressziót befolyásoló 
tengelyszabályozóval készülnek.

A Doerfel-szerkezetü légszivattyú 500 és 250 mm. átmérőjű külömbözéki 
szivattyú, melynek fenekén a szívószelepek, körületén pedig a szívószelepek
hez lehetőleg közel a nyomószelepek, ezek fölött meg visszacsapószelepek 
vannak alkalmazva. E berendezésnél fogva a szivattyú a vizet először a 
nyomó- és visszacsapó szelepek közötti térbe szállítja és csak ezután a sza
badba, minek folytán a szállitómagasság, a nyomószelepek megterhelésének 
fokozása nélkül nagyobb lehet és a hajtórudazat csakis húzásra van igénybe véve.

A Danubius-Schoenichen-Hartmann-részvénytársaság körülbelül 200 ind. 
lóerős gyorsan járó, függőleges elrendezésű tandem-gépet állított ki, melynek 
nagynyomású hengere a kisnyomású fölött volt alkalmazva. Mindkét henger 
közös tolattyúrudon lévő Trick-csatornás hengeres tolattyúval volt felszerelve, 
melyeknek az alapexczenteren elfordítható exczenterére tengelyszabályozó köz
vetetlenül hatott. A keresztfej felhasitott, srófok által összefoglalt agyával a 
közös dugattyurúdnak végére volt foglalva. A kis henger átmérője 330 mm., 
a nagy henger átmérője 550 mm., a közös lökethosszuság 350 mm. és a 
perczenkénti fordulatok száma 250 volt. A kiállításon ez a gép a Ganz és Társa 
részvénytársaságnak azon forgó áramú dinamójával volt közvetetlenül kapcsolva, 
mely a gépcsarnokban, valamint az ipar- és sokszorosító ipari csarnokban 
működött forgó áramú elektromotoroknak szolgáltatta az áramot.

A Ganz és Társa részvénytársulat saját pavillonjában három függőleges 
elrendezésű, gyorsan járó tandem-gépet állított ki, melyek a kiállítás színes 
szökőkútjának megvilágítására szolgált dinamókkal voltak közvetetlenül kapcsolva.

E gépek oly Doerfel-féle tengely-regulátorral voltak felszerelve, mely üzem 
közben is más fordulatszámra állítható be. E spirálrugós regulátoron a két 
rugónak különben a tárcsával állandóan összekötött vége egy-egy emeltyűvel 
kapcsolatos, mely egyrészt a korong körületén alkalmazott csap körül mozog
hat, másrészt pedig a regulátor agyára tolt kúpos hüvelyre támaszkodik. Ez 
a kúpos hüvely a gép mellé szerelt forgatókerekes készülékkel a tengely
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irányában eltolható; eltolatása szerint a rugókkal kapcsolt emeltyűk a kúpos 
hüvely kisebb vagy nagyobb átmérőjű részére támaszkodnak, miáltal helyze
tük úgy megváltozik, hogy a rugókat kevésbbé, illetve többé megfeszítik. A rugók 
megfeszítésének változásával a gép perczenkénti fordulatszáma megfelelően 
változik.

Az illető tandemgépek mind kondenzátorral voltak kapcsolva; az egyik, 
körülbelül 200 lóerős gépnek kis hengere 280 mm., nagy hengere 420 mm. 
és lökethossza 360 mm., perczenkénti fordulatszáma pedig 250 volt; a másik 
két egyenlő, egyenként körülbelül 100 lóerős gépen a kis henger 240, a nagy 
henger 360 mm. átmérőjű, a lökethosszuság pedig 300 mm. volt; ezek is 
perczenkénti 250 fordulattal dolgoztak.

Kogler és Roszner budapesti gépgyára, melynek gőzgépei már régóta jó 
hírnévnek örvendenek, körülbelül 250 lóerős háromhengerü, 200—250 per
czenkénti fordulattal járó, függőleges elrendezésű kondenzátoros gőzgépet 
állított ki.

E gépnek 255, illetve 400, illetve 640 mm. átmérőjű és 360 mm. löket- 
hosszuságu három hengere közül a két nagyobb egy darabból készült, a nagy
nyomású henger pedig a kisnyomásúhoz volt srófolva. Ez egy sorban elhelyezett 
három hengert egyrészt a kisnyomású henger utján öntött vasállvány tartotta, 
mely kondenzátorul és a kisnyomású henger keresztfej-vezetékéül is szolgált, 
másrészt pedig öt kovácsoltvas oszlop, melyek egyike szintén a kisnyomású 
hengert, másik két párja pedig a nagy, illetve közepes nyomású hengert támasz
totta alá. Ez utóbbi oszlopok az illető hengerek keresztfej-vezetékeit is tartották. 
A kétkönyökös és egyforgatós főtengely a gép alzatával egybeöntött két 
csapágyba volt helyezve; a forgató a nagynyomású hengerhez tartozott. 
A kisnyomású henger két exczenterével felszerelt tengelyrész, mely két külön 
csapágyban járt, a főtengelylyel forgató utján volt kapcsolva.

A kisnyomású henger tolattyuszekrénye baloldalt, a közepes nyomású 
jobboldalt a hengerek középsikjában, a kisnyomású hengeré pedig ennek hátulsó 
oldalán volt alkalmazva. A nagynyomású henger Rider-féle vezérművel, a 
közepes és kisnyomású henger pedig síklapu Trick-féle tolattyuval volt fel
szerelve. A nagy és közepes nyomású hengerek tolattyuit a főtengelyre, illetve 
az evvel kapcsolt toldaléktengelyre szerelt exczenterek mozgatták, a kisnyomású 
hengernek tolattyuját pedig a légszivattyú dugattyújának működtetésére is 
szolgáló tengelyre szerelt emeltyű járatta.

A gép járásának szabályozására való, szíj által hajtott Pröll-féle rugós 
regulátor a nagynyomású henger mögött volt alkalmazva s a Rider-féle expanziós 
tolattyut emeltyű és kúpos fogasívek útján állitgatta.

A vízszintes elrendezésű, 350 mm. átmérőjű és 200 mm. löketű légszivattyú 
a gép öntöttvas állványának alsó részében volt elhelyezve. Dugattyújának 
mozgatására a már említett, az állvány hátulsó oldalára szerelt tengely szolgált, 
melyet a nagynyomású henger forgatójával kapcsolt hajtórúd ide-oda mozgatott. 
Ez a tengely két emeltyű és két hajtórúd utján a légszivattyú dugattyúját 
járatta.

Olyan vízszintes elrendezésű gőzgépeket, a milyeneket rendszerint gyárak
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üzemére használnak, Rock István gépgyára, a Nicholson gépgyár-részvény
társaság, a Vulkán részvénytársaság, a Ganz és Társa részvénytársulat, valamint 
Podvinecz és Heiszler állítottak ki.

A Rock István által kiállított három darab 35, illetve 45, illetve 60 lóerős 
kondenzátoros kompaund gép e gyárnak már átalánosan ismert szerkezete 
szerint készült. Kis hengereik Rider-féle vezérművel, nagy hengereik pedig 
Trick-féle tolattyuval voltak felszerelve. A légszivattyú dugattyúját a kisnyomású 
henger dugattyurúdja könyökös emeltyű utján mozgatta. Az illető gépek kis 
hengereinek átmérője 210, 275, illetve 300 mm., nagy hengereinek átmérője 
340, 450, illetve 500 mm., lökethossza pedig 420, 550, illetve 650 mm. volt.

A Nicholson gépgyár-részvénytársaság körülbelül 200 lóerős, vízszintes 
elrendezésű kondenzátoros kompaund gőzgépének kis hengere 360 mm., nagy 
hengere 350 mm., lökethossza 650 mm. és perczenkénti fordulatszáma 125 volt. 
Nagynyomású hengere Proell-szabadalmu szelepes vezérművel volt felszerelve, 
melynek szelepeit a gép hosszában elhelyezett vezértengelyre szerelt alap- 
exczentereken járó exczenterek a legegyszerűbb módon, csakis egy-egy exczenter- 
rúd és egycsapos emeltyű közvetítésével működtetik. A nagy hengeren Trick- 
csatornás tolattyu volt.

A nagynyomású henger vezérművének működését a vezértengelyre szerelt 
Doerfel-féle tengelyregulátor szabályozta olyformán, hogy ez a szelepeket 
mozgató alapexczentereket elfordította. E szabályozó a gépnek járása közben 
is más fordulatszámnak megfelelően állítható be. E czélra a vezértengely 
hátulsó csapágyán kívül alkalmazott tekert rugó szolgál, mely kulisszás kétkarú 
emeltyű, a vezértengely kifúrt részében levő rudacska és a szabályozóban 
alkalmazott két kis könyökös emeltyű közvetítésével a szabályozó rugóira 
kisebb-nagyobb erővel hat, miáltal ezeknek a szabályozó súlyaira való hatását 
a kulissza állása szerint kisebb-nagyobb mértékben befolyásolja.

A nagynyomású henger dugattyurúdjának a hátulsó födélen kiérő részét 
egyszerű tömitőszelencze, a kisnyomásúét pedig állítható vezeték is támasztotta. 
Az ebben járó keresztfej a padló alatt elhelyezett légszivattyú rudazatával volt 
összekötve.

E gép légszivattyúja szintén Doerfel szerkezete szerint készült és szívó
szelepek nélkül működött.

A Nicholson gépgyár-részvénytársaságnak ezen igen tetszetős alakú és 
mindenképen teljes felszerelésű gépe a kiállításon a Ganz és Társa részvény
társulatnak egyik dinamóját kötéláttevés utján hajtotta.

A Vulkán gépgyár-részvénytársaság vízszintes elrendezésű, kondenzátoros 
kompaund gépet állított ki, melynek hengerátmérője 350 és 575 mm., löket
hossza 700 mm. és perczenkénti fordulatszáma 85 volt. E S«fe^r-vezérművü 
gép egyébként is teljesen a hírneves Sulzer-féle gyár átalánosan ismert szer
kezete szerint készült.

A Ganz és Társa részvénytársulat saját pavillonjában egy 300 lóerős, 
vízszintes elrendezésű kompaund gépet is állított ki, mely Andé-íéle, szelepes 
vezérművel volt felszerelve. E (működésben nem volt) gépnek kis hengere 
450 mm., nagy hengere 630 mm. átmérőjű, a lökethosszuság 900 mm., a
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perczenkénti fordulatok száma pedig 80 volt. Az illető vezérmű teljesen új 
szerkezetű és gyakorlatilag még nincs kipróbálva. Megemlítendő különben, 
hogy a Ganz és Társa részvény társulat csak kivételesen készít gőzgépeket 
és ezt is csak saját használatára szánta.

Podvinecz és Heiszler gépgyára, mely újabban kisebb méretű gőzgépek gyár
tását is felkarolta, 200-, illetve 300 mm. hengerátmérőjü és 500 mm. löket- 
hosszuságu, fekvő elrendezésű kompaund gépet állított ki, melynek egyszerű 
tolattyus vezérművét Jalsoviczky-féle expanziós regülátor egészítette ki. Ezt 
az expanziós készüléket a gép tolattyuszekrényére szerelt hengeres forgó 
tolattyu képezi, melynek körületén, valamint tolattyuházán két sor három
szögletes nyílás van. A gépnek minden lökete alatt a forgó tolattyu és 
házának nyílásai egybe esvén, a gőzt a tolattyuszekrénybe bocsátják. A töltés 
nagysága azáltal változik, hogy a regulátor a forgó tolattyut függőleges 
irányban elmozdítja. A forgó tolattyu legmélyebb állásában körülbelül 80°/ü 
töltést á d ; minél magasabbra emelkedik a tolattyu, annál kisebb a töltés.
A regulátort a gép főtengelye Hoock-féle kapcsolású tengely és kúpkerékpár 
utján hajtja, a forgó tolattyut pedig ugyanaz a tengely 1 : 2-hez áttevésü 
kúpkerékpár közvetítésével. Egyszerűsége, zajtalan járása, valamint jó műkö
dése folytán ez az expanziós készülék meglévő egyszerű tolattyus vezérművü 
gépekre is czélszerüen alkalmazható.

Az eddig felsoroltakon kívül, a szivattyúkkal, emelőgépekkel stb. köz- 
vetetlenül kapcsolt azon gőzgépektől eltekintve, melyek amazokkal szerves 
egészet képeznek, a kiállításon néhány kisméretű oly gőzgép is volt kiállítva, 
melyek az illetők által eddigelé nem gyártatván rendszeresen és nagyobb mennyi
ségben, ipari szempontból jelentőséggel alig bírnak. Sturzer József (Budapest) 
két-, Tedeschi és Társai (Temesvár), Fleischer és Társai (Kassa), valamint 
a Budapesti szivattyú- és gépgyár részvénytársaság egy-egy tolattyus vezér
művü kis fekvő gőzgépet állítottak ki, Mannák Vincze (Budapest) pedig saját 
szerkezetű szelepes vezérművel felszerelt 4 lóerős fekvő gépet mutatott be.

Félig stabil lokomobilokat a m. kir. államvasutak gépgyárán kívül, 
melynek gyártmányait a kiállítási jelentésnek más része tárgyalja, Höcker 
testvérek állítottak ki. E czégnek 10 és 20 lóerős lokomobiljának szerkezete 
nálunk már átalánosan ismert, a miért csak röviden megemlítem, hogy a 
10 lóerős egyhengerü gőzgép Mayer-féle vezérművel, a 20 lóerős egyhengerü 
gőzgép pedig Rider-féle vezérművel volt felszerelve. A névleg 50 lóerős, félig 
stabil lokomobil kompaund gőzgéppel és kondenzátorral volt ellátva. Nagy- 
njmmásu hengerének átmérője 275 mm., kisnyomású hengerének átmérője 
420 mm., mindkettőnek lökethossza 450 mm., a perczenkénti fordulatok száma 
pedig 120. Az egymás mellett elhelyezett két hengert csavarok foglalják a 
kazánhoz. Mindkét hengert a kazán gőzterével közlekedő burkolat foglalja 
körül, a két henger közötti gőztartó pedig a kazán gőzterében van elhelyezve.
A nagynyomású henger Porter-féle regulátorral kapcsolatos Rider-féle vezér- t 
művel, a kisnyomású henger pedig Trick-féle csatornás tolattyuval van fel
szerelve. A dugattyúk felhasitott, rugalmas gyűrűkkel vannak ellátva; a kis
nyomású dugattyút . a hátulsó hengerfödélen át kiérő rúdja is hordja. Az
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állítható talpú keresztfejek hengeres vezetékben járnak. A besszemer-aczélból 
való könyökös tengelynek három csapágya van, melyek mindegyike foszforbronzból 
való négyrészü, állítható csészékkel készült. E csapágyak a kazánra szegecselt 
nyeregalaku állványra vannak szerelve. A regulátort a könyökös tengely 
szíj utján hajtja. A tápláló szivattyú dugattyúját a kisnyomású hengernek 
exczentere mozgatja, a kondenzátor légszivattyújának dugattyúja pedig a 
főtengelynek végére alkalmazott forgatós koronggal kapcsolatos. A kondenzátor 
a kazán mellett, födött gödörben van elhelyezve. Szükség esetén a konden
zátor ki is kapcsolható s a gép szabadba való kiömlesztéssel is járatható. 
A gépkezelésnek megkönnyítésére megfelelő karzatok és hágcsók szolgálnak. 
E félig stabil lokomobilnak kazánja a Höcker czégnek átalánosan ismert 
szerkezete szerint készült; fűtőfelülete 42 m2, használati gőzfeszültsége pedig 
7 '5  atm. volt.

Teljesen új szerkezetű volt azon 50, 25 és 12 lóerős Schmidt-féle gőz
gép, melyet a Budapesti szivattyú- és gépgyár részvénytársaság a már 
említett Schmidt-féle túlhevítő kazánokkal kapcsolatban állított ki. Ezek más 
gőzgépek szerkezetétől lényegileg annyiban különböznek, hogy páros henge
reiknek egyik vége, a dugattyurudak tömítésének mellőzése czéljából nyitott, 
a miért mindegyik ilyen gépnek két egymás mellé helyezett, egyoldalúan 
működő hengere van. A forgatók egymás iránt 180°-nyi szög alatt vannak 
elhelyezve. A gőzelosztásra a hengerek hátulsó végéhez csatlakozó szekrény
ben elhelyezett két hengeres tolattyu szolgál, melyeket exczenterrúdjaik egy- 
egy könyökös emeltyű közvetítésével fel-alá mozgatják. A gőz az egyik hen
geres tolattyu körületén lévő nyílásokon e tolattyu belsejébe ömlik és innen 
az egyik, illetve másik hengernek beömlesztő csatornájához jut. E tolattyu 
házát a fáradt gőz környezi, hogy némileg hűtse. A kiárasztó hengeres 
tolattyu egyszerű henger két záró éllel. A beömlesztő tolattyu mozgását és 
ezzel a töltésnek nagyságát tengelyszabályozó változtatja. E gépek, épen úgy, 
minta már ismertetett Schmidt-féle kazánok ugyan érdekes újdonságot képeztek, 
de nálunk még tért nem hódítottak. A kiállításon sem nyujtatott alkalom 
szakszerű megpróbálásukra, a miért ezen rövid megemlítésükre kell szorít
koznunk.

Hajógépeket a legújabb időig nálunk leginkább a Dunagőzhajózási társaság 
készített, újabban azonban ilyeneknek gyártását a Danubius-Sclioenichen-Hart- 
mann egyesült hajó- és gépgyár részvénytársaság is teljes sikkerrel felkarolta, 
a miről e gyár által a gépcsarnokban kiállított három hajógépnek szerkezete 
és kiváló műhelyi kikészítése fényesen tanúskodott.

Ezek egyike a Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság részére 
készülő egyik személyszállító gőzöshez való, kerekekkel is felszerelt 400 lóerős, 
rézsútos elhelyezésű kompaund-gép volt. Hengereinek átmérője 490 és 900 mm., 
közös lökethosszúságuk pedig 1100 mm. A nagynyomású henger hengeres 
tolattyuval, a kisnyomású pedig sik tolattyuval van felszerelve, melyeket 
kulissza nélküli, kézzel átkormányozható Joy-féle vezérmű mozgatja. A lég- 
szivattyú a gép keretén kívül, a főtengely egyik végéhez kapcsoltan van 
alkalmazva.
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A nevezett társaság által kiállított, a Magyar folyam- és tengerhajózási 
részvénytársaságnak egyik nagy kerekes szalongőzöséhez való, 820 ind. lóerős 
háromhengerü gép, a gépcsarnoknak valóságos díszét képezte. Rézsutosan elhelye
zett hengereinek átmérői 550, 860, illetve 1350 mm., a löket hossza 1400 mm , 
a perczenkénti fordulatok száma 42, a használati gőzfeszültség pedig 11 atm. 
A nagynyomású henger dugattyús tolattyuval, a közepes- és kisnyomású 
henger pedig Trick-csatornás tolattyuval van felszerelve. A két szélső hen
geren a tolattyuszekrény oldalt, a középsőn pedig fölül van elhelyezve. Az 
átkormányzás Stephenson-féle kulisszákra ható gőzhajtotta átkormányzó készü
lékkel történik. A befecskendős kondenzátor két légszivattyújának dugattyúit 
a kis és nagy henger keresztfejeiről könyökös emeltyűk mozgatják. A gép 
állványa és emeltyűi mind aczélöntvényből valók. A főtengely középső forga
tóját kovácsolt könyök képezi, a két szélső henger forgatói pedig, melyek a 
kerekek forgatóival kapcsolatosak, felékeltek. Ez a gép jó hajógépet illetőleg 
támasztható kivánalmaknak minden tekintetben megfelel, a mennyiben csak kis 
helyet foglal el, eléggé könnyű, de mégis igen merev, könnyen áttekinthető 
és hozzáférhető.

Ugyancsak a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaság egy 
függőleges elrendezésű, háromhengerü csavargőzösgépet is állított ki, mely 
11 atm. használati gőzfeszültség és perczenkinti 150 fordulat mellett körülbelül 
280 ind. lóerőnek kifejtésére való. A gőzhengerek átmérője 320, 520 és 820 mm., 
a löket hossza 450 mm. A nagynyomású henger dugattyús tolattyuval, a két 
másik henger mindegyike pedig Trick-féle tolattyuval van felszerelve. Az 
átkormányzás gőzhajtotta kományzókészülék útján Stephenson-féle kulisszák 
által történik. A légszivattyú dugattyúját a kisnyomású henger keresztfeje 
himbák közvetítésével mozgatja.

b) Gáz- és petroleum-mótorok.

Gáz- és petrolemnmótorokat a Ganz és Társa részvénytársulat, Polke J. 
(Budapest), az Első délmagyarországi gépgyár, vas- és fémöntőde részvény- 
társaság (Nagy-Becskerek) és a Budapesti szivattyú- és gépgyár-részvény- 
társasaság állítottak ki.

A Ganz és Társa részvénytársaság gázmotorokat körülbelül hat év óta, 
petroleum-mótorokat pedig körülbelül három év óta gyárt. A kiállításon 
különféle nagyságú és többféle szerkezetű ilyen motorokat, valamint gáz
motorral közvetetlenül kapcsolt gázkalapácsokat mutatott be. Gázmotorai közül 
az egy, két és négy lóerős régibb szerkezetű ily fekvő motorainak egy-egv 
példánya, egy újabb szerkezetű négylóerős fekvő motora, egy függőleges 
elrendezésű húszlóerős iker-gázmótora s egy szintén függőleges elrendezésű, 
precziziós vezérművü harminczlóerős iker-mótora volt kiállítva. Bánki-Csonka 
szabadalmu gázkalapács két egyenlő, nyolczlóerős volt a kiállításon. Bánki- 
Csonka szabadalmu petroleum-mótor két darab kétlóerős és egy darab négy
lóerős függőleges elrendezésű, valamint ily kétlóerős motorral felszerelt lokomobil 
és ugyanily motorral ellátott mezei vasúti lokomotív volt látható.
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A kiállított régibb szerkezetű, fekvő elrendezésű kis gázmotorok igen 
egyszerű szerkezetű és tetszetős alakú, négyüteműén működő szelepes gépek. 
Forgatójuk teljesen körülzárt olajszekrényben jár. A gyújtás önműködőleg, 
Bunsen-láng által hevített, nem vezérelt nikólcsővel történik. A szívószelep 
önműködőleg nyílik és csukódik, mig a gázt beömlesztő szelepet, valamint a 
kiárasztó szelepet közös emeltyű vezérli. A gép járásának szabályozása úgy 
történik, hogy a rendesnél nagyobb forgássebesség esetén a gázt beömlesztő 
szelep zárva marad. Megemlítendő az is, hogy e motorokon a hajtórúd a 
dugattyúval közvetetlenül van összekötve, úgy hogy keresztfejvezetékük 
nincsen.

A gázpavillonban kiállított legújabb szerkezetű, fekvő elrendezésű négy
lóerős gázmotor az álló elrendezésüektől lényegileg csak abban különbözik, 
hogy a fekvő gép czentrifugális regulátor helyett igen egyszerű, de azért 
megbízhatóan működő ingó regulátorral van felszerelve.

A kiállítás szivattyútelepén alkalmazott, függőleges elrendezésű húsz lóerős 
iker-gázmótor szintén négyüteműén működő szelepes motor volt, melynek 
gázbeömlesztő szelepét lengő regulátor vezérelte. E motor állványának alsó 
része szintén teljesen zárt olajtartó szekrénynyé volt kiképezve. A két henger 
egy öntvényt képez, a könyökös tengely pedig két csapágyban nyugszik.

A harminczlóerős iker-gázmótor, mely a Ganz-gyár pavillonjának világí
tására és néhány kis elektromotornak üzemére való egyenáramú dinamót 
hajtotta, különleges szerkezetű precziziós vezérművel volt felszerelve, mely 
nem a töltések kihagyása, hanem a hengerekbe bocsátott gázkeverék mennyi
ségének változtatása által szabályozza a gépnek forgássebességét. E Bánki- 
féle vezérmű nem a beömlő gázt fojtja a szabályozás czéljából, hanem a 
regulátor fojtóhengerre hat, mely az állandóan egyenlő gázkeverékből, a motor 
sebességének megfelelően több-kevesebbet bocsát be. Ez a fojtóhenger mindkét 
munkahengerre nézve közös. A fojtótér előtti keverőkamarában a beömlő gáz 
merőlegesen éri a beáradó levegőt. Úgy a gáz-, mint a levegőbeárasztó kereszt- 
metszetek a szükséges gázkeveréknek megfelelően egyszersmindenkorra beállít
hatók. A vezértengely által befolyásolt szelep a gázt csak a szívás időszaka 
alatt bocsátja a keverőkamarába. A fojtóhenger nyílásai oly alakúak, hogy a 
motor indikált munkavégzése a regulátor magassági helyzetével arányosan 
változik. A szabályozásnak e módja mellett még a motornak terhelés nélkül 
való járásakor is minden robbanó löket alkalmával rendesen bekövetkezik a 
gyújtás.

A Bánki-Csonka-féle gázkalapács tulajdonképpen függőleges elrendezésű 
gázmotorból és azzal szerves egészet képező kalapácsból áll, melyet a motor 
munkahengerében képződő nagy feszültségű égési termékek hoznak műkö
désbe ; a hajtóerő tehát forgató vagy közlőmű teljes mellőzésével jut a 
kalapácsra. E czélnak elérésére a motor robbanó terét a kalapács hengerével 
csatorna köti össze, mely közbeiktatott szeleppel tetszés szerint megnyitható 
és elzárható. Ha ezt a szelepet a gázkeveréknek a motor hengerében való 
elrobbanása után kinyitjuk, akkor a nagy feszültségű égéstermékek átcsapnak 
s a kalapács dugattyúját, melynek rúdja a tulajdonképeni kalapácscsal van
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felszerelve, nagy erővel lefelé, illetve az üllőn fekvő munkadarabra lökik. 
A szerint, a mint az összekötő szelepet közvetetlenül a robbanás után, vagy 
pedig valamivel későbben nyitjuk, a kalapács erősebben, illetve gyengébben üt. 
Az ütések erőssége tehát épen úgy szabályozható, mint gőzkalapácsoknál. •

A kiállított névleg nyolczlóerős gázmotornak és kalapácsnak főbb 
méretei a következők: a motor munkahengerének átmérője 225 mm., löket- 
hossza 320 mm., a kalapács hengerének átmérője 150 mm., a kalapács leg
nagyobb lökete 300 mm., a kalapács dugattyurúdjának átmérője 70 mm.; 
a motor perczenkénti fordulatainak száma 220, a kalapács, dugattyurúd és 
dugattyú súlya 50 kg. A kalapács motora perczenkénti 220 fordulat mellett 
10 fékezett lóerőt képes leadni, ha pedig a kalapács is be van kapcsolva, ez 
perczenként 110 ütéssel dolgozhatik, melyek teljes munkavégzés esetén 
400 kgm.-nak felelnek meg. E mellett még néhány lóerő a műhely hajtására 
marad, habár a kalapács üzemére elméletileg szükséges munka 732 kgm.-ot 
tesz. Ez a munkanyereség annak a következménye, hogy a kalapácsnak 
bekapcsolása esetén az égéstermékek mindkét hengerben expandálnak, tehát 
tényleg nagyobb munkát végeznek és teljesebben hasznosittatnak, mint akkor, 
ha csakis a motor hengerében jutnak hatásra. Ezekből önként következik 
az is, hogy a kalapács működése a motor gázfogyasztását csak kevéssel növeli.

A Ganz és Társa részvénytársulat által kiállított függőleges elrendezésű 
Bánki-Csonka-féle petroleummótorok szintén négyüteműén működő szelepes 
gépek, igen egyszerű petroleumporlasztóval és önműködő gyujtóberendezéssel.

A könyökös tengely a gép állványának alsó részére srófolt két csap
ágyban nyugszik és mindkét végén egy-egy súlyos lenditőkerékkel van fel
szerelve. A hajtórúd közvetetlenül a hosszú dugattyúba kapaszkodik, keresztfej- 
vezeték tehát nincsen. A gép állványa teljesen el van zárva és alsó része 
olajtartót képez, a melyben lévő olaj úgy a hajtórúdfejnek, mint a dugattyú
nak és a dugattyú hajtórúdcsapjának kenésére szolgál. A henger körületét 
és födelét keringő vízzel telt burkolat foglalja körül. A födélen áthatoló csator
nával közlekedő szelepházat fölül a szívószelep zárja; a két szelep közötti 
térbe nyílik a gyujtócső. A szívószelephez vezető csatornában a petróleum- 
porlasztókészülék, ez előtt pedig a levegő beáradásának szabályozására való 
szelep van elhelyezve.

A porlasztókészüléket szűk csövecske képezi, mely alulról függőlegesen 
a levegőt beárasztó csőnek közepéig érve, a petróleumot a légáradatba juttatja. 
Ki folyató nyílását srófolható kúppal lehet szabályozni vagy teljesen elzárni. 
E szabályozó srófnak forgatására való fogantyú mutatóval van kapcsolva, 
mely a hozzátartozó osztott lapon lévő jelzővonalra állítandó, hogy éppen 
megfelelő mennyiségű petroleum jusson a motorba. Hogy a petróleumot 
bevezető csövecskében a petroleum mindig egyenlő magasságban álljon, 
a porlasztó és a henger fölött elhelyezett petroleumtartó közé kis edény van 
kapcsolva, melyben úszóval összekötött kis szelep szabályozza a petróleum
nak a porlasztóhoz való folyását.

A kiárasztó szelepet exczenter mozgatja, melyet a forgatós tengely 
fogaskerék áttevés utján félannyi fordulattal forgatja, mint a mennyit a for-
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gatós tengely tesz. E nagyobbik fogaskerékbe van a tengelyes regulától' 
szerelve, mely a forgássebességnek növekedésekor emeltyűk utján mindaddig 
nyitva tartja a kiárasztó szelepet, mígnem a sebességnek megfelelő csökkené
sével a regulátor súlyai ismét befelé húzódnak, minek folytán a szelepet meg
akasztó peczek kiszabadul.

A beárasztó szelep teljesen önműködő ; csukódását azonban gyenge rugó 
biztosítja. Hogy ez a szelep a gépnek szabályozásakor ki ne nyíljék, a négy 
lóerős és ennél nagyobb petroleummótoroknál a szívószelep rugójának alsó 
tányérját a kiárasztó szeleppel kis rudazat köti össze, mely a szívó szelep 
rugóját összenyomja, mikor a kiárasztó szelep kinyílik.

A beáradó levegőt a motornak kiáradó égéstermékei hevítik, minek 
folytán az elporlasztott petroleum nem csapódik le egykönnyen és a gyujtócső 
nem hül le. A levegőnek előmelegítése czéljából a négy lóerős és ennél 
nagyobb motorok kipufogó edénye kettős falu; a levegő a belső hengeren 
át ömlik be, mig a kiáradó égéstermékek a két henger közötti üregen át jut
nak a szabadba. A kisebb motoroknál ugyané czélból a kipufogó csövet 
körülfoglalja a levegőt beárasztó csőnek megfelelően tágasabbra készített 
része, mely lehűlés ellen való megóvása czéljából aszbeszt zsinórral van 
körülfonva.

Az önműködő gyújtásra a keverőtérbe nyíló vörösrézcső szolgál, melyet 
lehűlés ellen vastag aszbeszthüvely véd. A korai gyújtásoknak elkerülése 
czéljából a gyujtócsőnek a szelepházba srófolt része szűk fúratu s a gyujtócső 
többi részénél csekélyebb vastagságú, minek folytán ez a része üzem 
közben nem lesz izzóvá. Minthogy a motorba jutó levegő, mint említettem, 
beáradása közben nagy hőmérsékletre jut és a szabályozás folytán a szívó
szelep zárva marad, mig a nyitott kiárasztó szelepen át a szivólöket alatt a 
henger megint nagy hőmérsékletű égéstermékekkel telik meg, a gyujtócső 
még akkor sem hül le annyira, hogy a szolgálatot megtagadná, mikor a motor 
csak kevéssé van megterhelve, vagy teljesen terhelés nélkül jár. Ennek folytán 
ez a petroleummótor, lámpa nélküli önműködő gyujtócsöve daczára megterhelés 
nélkül is akadálytalanul működik.

A gyár adatai szerint ezek a petroleumótorok óránkint és lóerőnkint 
0 4 kg. petróleumot fogyasztanak.

A két lóerős petroleummótoros lokomobil egyszerű négykerekű kocsi- 
alzatra szerelt motorból és vizhűtőkészülékből állt. A motor hengerének hűté
sére való vizet kis szivattyú szorítja a hűtőköpenyen át, a kijutó meleg viz 
pedig vékony sugarakra osztva a hűtőszekrénybe folyik, melyben kis ventilátor 
a viz utjával szemben levegőt áraszt. A leesése közben lehűlő viz a szekrény 
aljában lévő víztartóban gyűl meg, a honnan ismét a szivattyúhoz kerül.

Hasonló fölszerelésü a mezei vasúti kocsik vontatására való petroleum
mótoros lokomotív is. Ennél a rendes szerkezetű petroleummótor fogaskerekű 
áttevések utján a járókerekeket forgatja. A kapcsolás kétféle lehet, úgy hogy 
a lokomotív előre vagy hátrafelé járatható. A kapcsoló emeltyűnek középső 
állásában a motor ki van kapcsolva. Ez a kis lokomotív természetszerűleg 
különböző munkagépek üzemére is használható.
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Polke J. (Budapest), a ki Magyarországban csak rövid idő óta készít 
gázmotorokat, kétféle szerkezetű, fekvő elrendezésű két lóerős gázmotort állí
tott ki.

Mindkettő négyüteműén működik. A régibb szerkezetű a henger oldalán 
alkalmazott tolattyus vezérművel van felszerelve, melynek tolattyuját fogas
kerekek mellőzésével görbe korong mozgatja. A gázt kiömlesztő szelepet lengő 
regulátor vezérli.

A nevezett czégnek újabb szerkezetű motora szelepes motor, melynek 
szelepeit szintén fogaskerekek mellőzésével, többszörösen görbe korong vezérli. 
A szabályozás lengő kar segélyével történik.

A gyújtást nikólból való önműködő gyujtócső végzi.
Mindkét motornak műhelyi megmunkálása kiváló volt. E motorok a 

kiállításon csak megterhelés nélkül jártak és beható megvizsgálásukra nem 
nyujtatott alkalom.

Az Első délmagyarországi gépgyár-részvénytársaság Nagybecskereken, 
egy-egy két- és négylóerős fekvő elrendezésű gázmotort és egy-egy ugyan
akkora munkavégzésü petroleummótort, valamint egy négylóerős petroleíim- 
mótoros lokomobilt állított ki.

A Budapesti szivattyú- és gépgyár-részvénytársaság egy Scherfenberg 
szerkezetű, függőleges elrendezésű hat lóerős petroleummótort mutatott be, 
mely önműködő gyujtócsővel és tányéralaku elpárologtatóval volt felszerelve. 
A petróleumot kis szivattyú állandóan egyenlő mennyiségben szállítja, a párolog
tatóba jutó mennyiségnek nagyjából való szabályozására pedig a petróleum- 
vezető csőben alkalmazott, kézzel beállítandó csap szolgál. E háromirányu csap 
a szivattyú szállította petróleumnak egy részét esetleg a petroleumtartóba 
visszafolyatja. A petróleum-mennyiségnek a gép járásának megfelelő szabályo
zására regulátorral kapcsolatos kis hengeres tolattyu szolgál, mely a regulátor 
állásának megfelelően több-kevesebb petróleumot bocsát a párologtatóhoz vezető 
csövecskébe, mig a fölös mennyiségű petróleumot a petróleumtartóba vissza
folyatja.

A petróleumot szállító szivattyú dugattyúját az 1 :2  áttevésü fogas
kerékpár által forgatott vezértengelyre ékelt exczenter mozgatja. A gép meg
indítása czéljából a szivattyú dugattyúja kézi emeltyűvel is mozgatható.

A petroleum és az elporlasztására szolgáló levegő a henger födelén 
áthatoló csatornákon a henger felső részébe függesztett tányérra jut, a melyen 
a petroleum elpárolog. A levegőnek többi részét a henger oldalához csatlakozó 
szelepházban alkalmazott önműködő szelep bocsátja be. Ugyané szelepházban 
van alkalmazva a külön exczenter által vezérelt kiárasztó szelep.

Az önműködő gyujtócső belseje a két szelep közötti térrel közlekedik.
A gép állványának alsó része nyitott, minek folytán e motor üzeme 

kellemetlen bűzzel jár.
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c) Vizhajtotta motorok.

A hazai gépgyárak közül vizikerekeket a Ganz és Társa, a Wörner J. és 
Társa, valamint újabban a Podvinecz és Heiszler czég is készít. A Wörner czég 
kisebb turbinák készítésével is foglalkozik. Ezek azonban nem képezik főbb 
speczialitását, amiért csak röviden megemlítem, hogy egy nagy Sagebien-keréken 
kívül két kis turbinát is állított ki.

Ezekkel szemben a Ganz és Társa részvénytársulatnak nagy tökéletes
ségre fejlesztett és kiváló fontosságú speczialitását képezi a turbinák gyártása, 
a miről ugyan a kiállításon bemutatott számos turbinája is tanúskodik, de 
még inkább az a körülmény, hogy a Ganz-gyár e specziálitásával a külföldön 
is a legsikeresebben versenyez. Ennek igazolására csak arra utalok, hogy 
1885-től az 1895. év végéig 508 turbinát szállított, melyeknek összes munka
bírása körülbelül 50.000 lóerő. A szállított turbinák legtöbbje a külföldre 
került, még pedig Ausztriába, Németországba, Olaszországba, a Balkán
tartományokba, Oroszországba, sőt Amerikába és Afrikába is.

A kiállításon a Ganz és Társa részvénytársulatnak a következőkben fel
sorolt turbinái voltak kiállítva :

Egy zárt beömlesztő szekrényü kétkoszorus turbina 1700 és 2270 mm. 
átmérőjű koszorúkkal; a külső koszorú csapófedelekkel szabályozható határ
turbina, a belső koszorú pedig kézzel ráhelyezendő födelekkel szabályozandó 
reakcziós turbina volt; 6 ‘i2 m. esés és másodperczenkénti 7*9 m3 vízfogyasztás 
mellett 543 lóerőt fejt ki. Ez a turbina, mely a Ganz-czég pavillonjának 
közepén, magas állványaival együtt volt felszerelve, valójában impozáns képet 
nyújtott.

Egy zárt beömlesztő szekrényü, függőleges tengelyű, 1400 és 1800 mm. 
átmérőjű radiális turbina. A szabályozásra a terelő kereket megfelelően takaró 
gyűrűs tolózár szolgált. Ez a turbina 10 m. magasról eső másodperczenkénti 
3-2 m. vízzel működve 320 lóerőt végez.

Egy vízszintes tengelyű, belülről sugárirányuan töltött, 790 illetve 
1060 mm. átmérőjű parcziális Girard-turbina, forgó tolattyuval való szabályo
zásra. Perczenkénti 640 1. vízmennyiséggel, mely 25 m. magasságról jut a 
turbinához, 160 lóerő a munkavégzése.

Egy nyitott beömlesztő szekrénybe beépített, 1100 illetve 1471 mm. 
átmérőjű kétkoszorus turbina, melynek belső koszorúja határturbina, mig 
külső koszorújának reakcziós lapátjai vannak. Ez a turbina 2*3 m. esés mellett, 
másodperczenkint 1*5 m3 vizet fogyasztva, 34*5 lóerőt fejt ki.

Egy 600 lóerős dinamóval közvetetlenül kapcsolt, vízszintes tengelyű, 
nagy nyomásra való, 2700 illetve 3200 mm. átmérőjű parcziális Girard-turbina, 
melynek járását a csatornába épített forgó tolattyu szabályozza. A forgó 
tolattyu állítására való kormányművet a szűrőből vett viz működteti.

Egy zárt beömlesztő szekrényü, 850 mm. közepes átmérőjű Girard- 
turbina, nyerges tolattyu által való szabályozással. Másodperczenkénti 0 ‘9 m. 
vízfogyasztás és 9*5 m. esés mellett ez a turbina 85 lóerőt szolgáltat.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 29



450

Egy vízszintes tengelyű, nagy nyomásra való, 600 illetve 800 mm. 
átmérőjű parcziális töltésű turbina, mely 50 m. esés mellett, másodperczenkint 
10 liter vizet fogyasztva, 5 lóerőnek megfelelő munkát végez.

Egy háromkoszorus forgó kerekű turbina, melynél a belső koszorú lapátjai 
határturbinát, a külsőé pedig reakcziós turbinát képeznek. Ez a turbina 1*2 m. 
esésű másodperczenkénti 7 m3 vízzel 84 lóerőt fejt ki.

Egy kétkoszorus, terelő és forgó kerekű turbina, melynél a belső koszom 
lapátjai határturbinát, a külső koszomnak lapátjai pedig reakcziós turbinát 
képeznek. Ez a turbina 2*5 m. esés- és másodperczenkénti 8*4 m3 vizmeny- 
nyiség mellett 210 lóerőre való.

Mint a turbinák kiegészítő részei zúgóhoz való, két kovácsoltvas fogas
rudas zsilip felhúzó készülék, valamint kettős zsiliphez való felhúzó készülék 
volt kiállítva.

3. Fa- és fémmegmunkáló gépek, valamint egyéb munkagépek 
(a mezőgazdasági és gazdasági ipari gépek kivételével).

Hazai gépgyáraink jelenlegi termelési ;viszonyainak, valamint annak a 
körülménynek, hogy gyártmányaikkal ez idő szerint még majdnem kizárólag 
a hazai fogyasztókra vannak utalva és speczialitások gyártása még csak 
nagyon kevéssé fejlődött ki, egyik természetszerű következménye, hogy munka
gépek tekintetében még korántsem felelhetnek meg a hazai szükségletnek. 
A munkagépek sokfélesége, valamint az a körülmény, hogy a különböző 
fajtájú munkagépek czélszerü szerkesztése és versenyképes gyártása mind
megannyi specziális tapasztalatokat kíván, könnyen érthetővé teszi, hogy azok 
legtöbbje csak speczialitásként gyártható, a mi azonban — tekintve a hazai 
aránylag csekély szükségletet — csak az esetben lehet megfelelő hasznot 
hajtó, ha az illető specziális gyártmányok a külföldön is teljesen verseny- 
képesek. Mindezeket figyelembe véve, alig is remélhetjük, hogy munkagépek
ben való be- és kivitelünk viszonya egyhamar lényegesen meg fog változni.

A közölt statisztikai adatok szerint az 1895. évben 3*8 millió forintnál 
többet tett munkagépekben való behozatalunk, a mivel szemben a kivitel csak 
0*8 mil|ió forint volt. Ez utóbbi összegnek legnagyobb része (305.000 forint) 
malomipari gépekre esik, melyek néhány gyárunknak tényleg hírneves speczia- 
litását képezik. A munkagépek ezen egy fajtájától eltekintve, a többi cso
portok mindegyikében a kivitelnél jóval nagyobb a bevitel, a mihez még az 
is hozzájárul, hogy azon nagyobb összegek, melyek néhány csoportnál kivitel
képpen szerepelnek, nagyrészt nem hazai gyáraink kivitelének, hanem Buda
pesten székelő külföldi képviselőségek üzleteinek tulajdonitandók.

Malomipari gépeken kívül, a melyekről külön fejezetben szólok, nálunk 
újabban csak a fa - és fémmunkálógépek, valamint a nyomdai és varrógépek 
gyártása tekintetében konstatálható figyelemre méltó kezdeményezés. Azon 
gyáraink, melyek újabban a fa- és fémmunkálógépeknek speczialitásként
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való gyártását igyekszenek meghonosítani, üzletüket egyelőre főleg a m. 
kir. államvasutak ebbeli szükségletének födözösére alapítják. Ez a szük
séglet ez idő szerint ugyan jelentékeny, de alig akkora, hogy néhány nagyobb 
gyári vállalatnak sikeres működését csak némileg is hosszabb időre biztosít
hatná. Az a támogatás, melyben az állam részéről méltán részesülnek, lénye
gesen megkönnyítheti ugyan a kezdet nehézségeinek leküzdését és vállalatuk
nak némi megizmosodását, jövendőbeli sikereiket azonban csak ügy biztosít
hatják, ha mind szerkezet, mind műhelyi készítés tekintetében speczialitásaikat 
oly tökélyre emelik, hogy azokkal a külföldön is sikeresen versenyre kelhetnek.

Hogy ez nem épen lehetetlen, ugyancsak a munkagépek egy másik speczia- 
litása fényesen igazolja. A nyomdai gépeket még nem is régen nálunk oly 
kényes speczialitásnak tekintették, hogy azoknak nálunk való versenyképes 
gyártását, nyomdaipari hazai gyártmányú gépeknek a külföld hírneves gyárt
mányaival való sikeres versenyzését egyátalán lehetetlennek tartották. Ennek 
ellenére egyik hazai gyárunk a nyomdai gépek előállitását ma már oly tökélyre 
vitte, hogy még a legnagyobb rotácziós nyomdai gépeivel legújabban 
Ausztriában is a legteljesebb sikereket aratta. E sikereit természetszerűleg csak 
teljesen czéltudatos eljárásának, nevezetesen annak köszönheti, hogy eleve 
oly speczialitásnak tekintette ezen gyártmányait, melyek csak külön e czélra 
szervezett, berendezett és vezetett gyári osztályban állíthatók elő megfelelő 
minőségben. Az illető gyár helyesen felismerte, hogy egymástól lényegesen 
különböző speczialitások előállítására való műhelyekben úgyszólván más-más 
szellemnek kell uralkodnia; mindegyik más kvalitású munkást, más munka- 
beosztást és más üzemet kíván.

A varrógépek gyártása újabban ugyan örvendetes lendületnek indult, 
a mennyiben nem rég fennálló nagyszabású varrógép-gyárunk gyártmányaival 
ma már a külföldön is sikeresen versenyez, a mi arra a reményre jogosít, 
hogy ez a specziális gyáriparunk, mely a gyártás kezdeti nehézségeit már 
sikeresen legyőzte, a kereskedelmi nehézségekkel is meg fog küzdeni. Ez 
utóbbiak e speczialitásnak eladási viszonyaira való tekintettel ugyan annyival 
kevésbbé kicsinylendők, mert hazai ifjú vállalatunk hatalmas, nagy tőkéjű 
külföldi vállalatokkal áll szemben.

Annak feltüntetésére, mennyire kívánatos .lenne illető hazai vállalatunk
nak minden tekintetben sikeres működését biztosítani, illetve minden lehető 
módon elősegíteni, csak arra utalok, hogy az 1895. évi statisztikai adatok 
szerint varrógépekben való bevételünk majdnem 2 millió forintra rúgott. 
E nagy összeget tekintve, figyelembe veendő az is, hogy a varrógépek zömét 
csak néhány szerkezetű ily gyártmány képezi, melyeknek ugyanabban a gyár
ban való előállitását misem akadályozza.

A mondottak után majdnem feltűnőnek látszhatik, hogy az ezredéves 
kiállításon oly sok és sokféle munkagép volt kiállítva, a mi különben örven
detes tanúságot tesz arról, hogy hazai gépgyáraink e sokirányú speczialitásra 
is már oly figyelmet fordítanak, mely arra a reményre jogosít, hogy munka
gépek tekintetében is mindinkább függetlenebbek leszünk a külföldi ipartól.

A kiállított munkagépek közül első sorban a fémmunkalógép eket kell
2 9 *
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megemlítenem, mert épen ezek tekintetében kiállításunk valójában meglepő 
képet nyújtott, a mennyiben nevezetesen a Fegyver- és gépgyár-részvény- 
társaság, a Vulkán gépgyár-részvénytársaság, valamint a Hirsch és Frank 
czég gépgyára számos jeles szerkezetű és részben kiváló műhelyi készítésű 
fémmunkálógépet állított ki.

A Fegyver- és gépgyár-részvénytársaság részben amerikai mintákra valló, 
legmodernebb szerkezetű és igen jól készített fémmunkálógépekkel, részben 
pedig a fegyvergyártásra való specziális gépekkel jeleskedett. A kiállított gyaluló
gép, harántgyalulógép, vízszintes marógép, oszlopos marógép, univerzális 
marógép, szerszámköszörülőgép, egyengető eszterga, önműködő függőleges 
fúrógép, kétorsós központosító gép, frikcziós kalapács, exczenteres sajtó, 
csavarorsós sajtó és két fegyvergyártógép mindannyi jeles példája volt a 
modern szerszámgépeknek és arról tanúskodott, hogy e gyár a legszabatosabb 
ily gépek gyártására teljesen hivatott lenne. E gépek legtöbbje azonban csak 
elsőd gyártmány volt, miután a nevezett gyár eladásra szánt szerszámgépeknek 
gyártását csak rövid idővel a kiállítás megnyitása előtt vonta üzemkörébe, 
minek folytán egyelőre még nem Ítélhető meg, hogy gyártmányai mennyire 
lesznek versenyképesek és mennyire sikerül neki e gyártmányaival a'hazai viszo
nyokhoz alkalmazkodni.

A Vulkán gépgyár-részvénytársaság, ezelőtt Gutjahr és Müller (Buda
pest) és Reinhard Fernau&Co. (Bécs), mely az utóbb nevezett régi, jóhirnevü 
gyárak egyesülése által keletkezett, a szerszámgépek gyártását legfőbb specziali- 
tásául tűzte ki. E speczialitás gyártását abban az irányban folytatja és fejleszti, 
melyet a Fernau-czég már régóta követett. Kiállított igen számos fémmunkáló
gépe és néhány famunkálógépe szerkezet és műhelyi készítés tekintetében 
átalában megfelelt az előbbi Fernau-czég nálunk átalánosan ismert gyártmá
nyainak, néhánya azonban érdekes újdonságot képezett. Gépeinek legtöbbje 
minőségük és áruknál fogva leginkább vasúti műhelyek és nagyobb gépgyárak 
ezidőszerinti igényeinek felel meg, a milyen műhelyeknek és 'gyáraknak már 
a Fernau-czég is állandó szállítója volt.

A Hirsch és Frank czég gépgyára által kiállított számos szerszámgép 
mind szerkezet, mind műhelyi készítés tekintetében arról tanúskodott, hogy 
ez a törekvő és kis műhelyből máris jelentékeny gyárrá fejlődött vállalat jó 
utón halad, melynek további követése arra a reményre jogosít, hogy szerszám
gépek tekintetében jeles specziális gyárrá fog fejlődni. Kiállított szerszámgépei 
nálunk is jó hírnévnek örvendő, bevált szerkezetek szerint készültek, műhelyi 
megmunkálásuk pedig fokozottabb igényeknek is megfelelt, minek folytán hazai 
nagyobb gépgyáraink és vasúti műhelyeink szerszámgépekben való szükség
letüket részben már e czégnek illető gyártmányaival is fedezhetik. A bemutatott 
gépek között közepes méretüeken kívül néhány tekintélyes nagyságú is volt, 
melyek közül csak a 3‘5 m. csúcsközü egyengető esztergát, az 1 m. csúcsmagas
ságú síkesztergát és a 2 m. sugaru, elfordítható karú fúrógépet említem meg.

E három gyárnak állandó speczialitását képezik a szerszámgépek, mig a 
többi, mely a kiállításon szerszámgépeket is mutatott be, csak alkalmilag készít 
egyes ilyen gépeket.
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így a Ganz és társa részvénytársulat a már említett Bánki-Csonka-féle 
gázkalapácsokon kívül néhány különleges szerkezetű elektromos fúró- és maró
készüléket, valamint kéregöntésü hengerek megmunkálására való kombinált 
csiszoló- és rovátkológépet állított ki.

Láng L. gépgyára Arns-féle légütközős kalapácsot mutatott be, melyen 
a szilárd állvány oldalára szerelt hengerbe illesztett dugattyút, az állvány felső 
részén lévő szíjhajtotta transzmisszió-tengelyre ékelt forgatós korong fel-alá 
járatja, a henger alsó részébe pedig a dugattyús végű kalapács van beillesztve. 
A hengernek e két dugattyú közötti részéből csap nyílik kifelé. Ha ez a csap 
nyitva van, akkor a felső dugattyúnak fel-alá járása közben a henger belse
jéből a levegő akadálytalanul kiszorulhat, illetve a henger belsejébe [áradhat, 
minek folytán a dugattyús kalapács nyugvásban marad. Ha ellenben elzárjuk 
az illető csapot, a felső dugattyúnak fölfelé menetele közben a hengerben 
annyira megritkul a levegő, hogy a kalapács úgyszólván felszívódik. A követ
kező pillanatban, mert a már most lefelé menő felső dugattyú a hengerben 
lévő levegőt sűríti, a kalapács saját súlyánál és a levegőnek gjmrsan növe
kedő nyomásánál fogva gyorsan lefelé löketik és a megmunkálandó darabra 
üt. A kalapácsnak e működése közben a felső és alsó dugattyú össze nem 
ütközhetnek, mert a kettő közé zárt levegő, mely váltakozva ritkul és sűrű
södik, teljesen megbízható légütközőt képez.

A kalapácsot a kovácsolandó tárgyra lökő légnyomás igen tetemes. 
Az eziránt végzett kísérletek azt mutatták, hogy a két dugattyú közé zárt 
levegő, a felső dugattyúnak perczenkinti 100 méternyi átlagos sebessége esetén 
4 atm., 120 méternyi sebessége esetén pedig 5 atm. nyomásra jut.

A levegő ki- és beárasztására való szelepnek különböző állítása által az 
ütések erőssége, a sebesség változása nélkül tetszés szerint változtatható.

Különösen kiemelendő, hogy az ütések erősségének csökkentésével e 
kalapács munkafogyasztása arányosan csökken, mert a betóduló levegő folytán 
a szívásra szükséges munka kisebbedik.

A légcsap alatt alkalmazott kis tolófék lehetővé teszi azt is, hogy a meg
emelt kalapácsot tetszésszerinti magasságban megtarthatjuk.

Rausch Pál fia  (Budapest) {gépműhelye egy-egy kis fúrógépet, maró
gépet és harántgyaluló gépet állított ki, melyek szerkezet tekintetében amerikai 
mintákra emlékeztetnek.

Famunkáló gépek különböző fajtáinak gyártásával nálunk ezidőszerint 
csak a Vulkán gépgyár-részvénytársaság foglalkozik. A kiállításon bemutatott 
szalagfűrész-, körfűrész-, gyaluló-, maró-, csapvágó- és egyéb ilyen gépeire nézve 
a fémmunkáló gépeiket illetőleg mondottak szintén állanak, a mennyiben ezek is 
az előbbi Fernau-czégnek nálunk átalánosan ismert szerkezetei szerint készültek.

Keretes fűrészt a Nicholson gépgyári részvénytársaság és Pick Ede 
(Budapest), ezelőtt Dallgó Lajos és társa állítottak ki. A Nicholson czég 
keretes fűrésze jól bevált, átalánosan ismert szerkezet szerint készült, a Pick 
czég keretes fűrésze pedig czélszerü új szerkezeti részleteket mutatott. Az illető, 
Rothschild Lipót szabadalmát képező újítások egyike a felső hengerek emelő
készülékére, másika pedig a rönktovábbitó berendezésre vonatkozik.
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Ezeken kívül a Nicholson részvénytársaság vasállványú körfűrészt, 
Mannák Vincze tűzifa vágására való faállványú körfűrészt, Rausch Pál fia  
(Budapest), valamint Lenhardt és Guhrauer (Budapest) körfűrésztengelyeket 
állított ki. Az utóbb nevezett czég régibb szerkezetű fűrészköszörülő gépet is 
mutatott be.

Kőzúzó és különböző aprító gépek egész sorozatát a Ganz és társa 
részvénytársulat állította ki. Ily gépek közül, melyek állandó jellegű gyárt
mányát képezik, 6 különféle nagyságú Gruson-féle golyós malom, kétféle 
nagyságú csonttörő-gép, két pofás törőgép, egy fogashengerű zúzógép, egy 
nagyoló zúzó-hengermű, két görgő malom, egy szektoros törőgép és egy 
zúzó hengermű volt kiállítva. E csoportba sorozható az a czementörlő malom 
is, melyet a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaság állított ki.

Téglagyártó gépeket Rock István gépgyára, valamint a Vulkán gépgyár
részvénytársaság, alagcsősajtót pedig a Ganz és társa részvénytársulat állított 
ki. Ugyanez brikett-sajtót is mutatott be.

A Ganz és társa részvénytársaság újabban a papirosgyártó, nevezetesen 
a faanyagot és papiroslemezt készítő gépek előállítását is meghonosította, 
a mennyiben ezek gyártását leobersdorfi telepéről budapesti gyárába helyezte 
át. E gyártmányaiból is szép sorozatot mutatott be az ezredéves kiállításon. 
Ily gépei közül egy körfűrész, egy kettős kéreghántógép, egy fahasitógép, 
egy csomófúrógép, egy vízszintes tengelyű farost csiszológép, egy finomitógép, 
egy rázóan osztályozó gép, egy péplemezgép, egy pépszivattyu, egy pép- 
száritó hengermű, egy hidraulikus sajtó és hozzá való szivattyú, egy lemez- 
papir-simitógép és egy görgőmalom volt kiállítva, melyek mind arról tanús
kodtak, hogy ezek a gépek is jeles speczialitását képezik.

Nyomdai és könyvkötőipari gépek a Warner J. és társa czégnek igen 
jó hírnevű speczialitását képezik, melyekkel ma már nemcsak nálunk, hanem 
Ausztriában is sikeresen versenyez. Különösen hangsúlyozandó, hogy ez 
a jeles gyárunk nemcsak a kisebb ilynemű gépek gyártásával foglalkozik, 
hanem a legkomplikáltabb rotácziós és színnyomó gépek előállítását is fel
karolta. E gyártmányainak egész sorozatát a sokszorositó-ipar pavillonjában 
működésben mutatta be.

A munkagépek csoportjába tartozó gépek sorából másik, szintén jeles 
speczialitást képeznek az Első magyar varrógép- és kerékpárgyár részvény- 
társaságnak varrógépei, melyek mind szerkezet, mind minőség tekintetében 
ma már teljesen versenyképesek. Erről legjobban tanúskodik az a körülmény, 
hogy aránylag rövid idei fennállása daczára, az utóbbi időben havonkint átlag 
már körülbelül 1000 darab varrógépet gyártott és ezeknek körülbelül felét 
külföldre szállította. Tekintve azon nagy nehézségeket, melyekkel ily kényes 
speczialitás gyártásának meghonosítása és ily gépeknek a rég megizmosodott 
külföldi czégek hatalmas versenye daczára nagy mennyiségben való eláru- 
sitása jár, a nevezett gyár által eddig elért eredmények minden esetre nagy 
elismerésre méltók.

A varrógépekkel kapcsolatban megemlítendő a Palencsár Andor (Buda
pest) által kiállított, varrógépre alkalmazandó saját találmányu himző-felszerelés,
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valamint az Eisenhut József (Budapest) által bemutatott saját találmányu kézi 
himző-készülék, mely utóbbi egyszerűsége és használhatósága folytán már 
jelentékeny elterjedésnek örvend.

Textilipari gépeket nálunk még alig gyártanak, ennek daczára Wein 
Károly és társai szövőgyára (Késmárk) saját gépjavító műhelyében készített, 
igen érdekes damasztszék-fölszerelést állított ki. Ez a Tschörner-Wein szaba
dalmié felszerelés főleg azzal tűnik ki, hogy a munkát szaporábbá teszi 
s a fonalat kevésbbé veszi igénybe, minek folytán czélszerü újítást képez.

Ezen kívül Rieger Andi ás (Nagy-Szeben) jól készített egyszerű darócz- 
gyapjú kártológépet, Nagy Zoltán (Budapest) pedig saját találmányu, egyszerű 
szerkezetű kézi kötőgépet mutatott be.

Egyszerű bőrványoló gépeket Horváth József (Nagybánya) és Polatschek A. 
(Czegléd) állítottak ki.

Haj tószíj-nyuj tógépet Palencsár Andor (Budapest) mutatott be, a mely 
azonban csak saját használatára készült.

Ez utóbbiakkal szemben inkább figyelemre méltók Bruck Ignácz (Buda
pest) saját találmányu kis gombkészitö gépei és készülékei, melyek mind elmés 
szerkezetük, mind jó készítésük által tűnnek ki, a nevezettnek műhelyében 
mintegy gyárilag készülnek és nemcsak a belföldön, hanem a külföldön is 
jó keresletnek örvendenek.

Nálunk még csak nem régóta képviselt speczialitást képeznek továbbá 
a kisebb hentesipari gépek, melyekből Weiss A. és társa bécsi czégnek buda
pesti fiókműhelye eléggé teljes és a czélnak jól megfelelő választékot állított 
ki. Nagyobb méretű húsvágó-gépet Rausch Pál fia  (Budapest) mutatott be.

Dohánygyári gépek nálunk a Rock István gépgyárának képezik egyik 
olyan speczialitását, mely a külföldön is igen jó hírnévnek örvend. A nevezett 
részben a gépcsarnokban, részben a dohányjövedéki csarnokban többféle ilyen 
gépet állított ki.

Végül megemlítendő, hogy a Ganz és társa részvénytársulat elektro
motorral közvetetlenül kapcsolt, czukorgyáraknak való röpitőgépet is mu
tatott be.

Azon inkább szerszám jellegű kis munkagépeket és készülékeket, melyek 
itt fel nem soroltattak, a főjelentésnek a szerszámokról szóló és szerárúkról 
része tárgyalja.

4. Malomipari s egyéb gazdasági ipari gépek és készülékek.

A malomipar nálunk a legfejlettebb nagyiparok egyike és nagy műmalmaink 
mindenkor az egész világ műmalmainak mintaképéül szolgáltak. Ehhez nagy
ban hozzájárult azon néhány gépgyárunk, melynek malomipari gépei e téren 
valójában korszakot alkotók voltak és az egész világon érvényre jutottak. 
A Ganz czégnek hengerszékei az egész malomipart teljesen átalakították, a 
több hazai gyár által készített különféle malomipari tisztitó s osztályozó gépek 
pedig szintén lényegesen megváltoztatták a lisztgyártás folyamatát. A nagy
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műmalmok keletkezésének idejében a hazai nagy malmok kedvező alkalmat 
nyújtottak malomtervezőinknek és illető gépgyárainknak az ily malmok min
dennemű specziális gépeinek és felszerelvényeinek alapos tanulmányozására 
és tökéletesítésére.

Mindezek örvendetes eredménye az, hogy néhány hazai gépgyárunk 
malomipari gépei és felszerelvényei nemcsak Magyarországból szorították ki 
a külföld ilynemű gépeit, hanem jó ideig jelentékeny kiviteli czikkeket is 
képeztek.

A Ganz és Társa részvénytársulat, mely az 1895. év végéig 22.000-nél 
több hengerszéket gyártott, ezeknek körülbelül 3/4-edét külföldre szállította. 
A Wörner J. és Társa czég, Láng L. gépgyára, valamint az előbbi Gutjahr 
és Müller czég (most Vulkán részvénytársaság) számtalan specziális malom
ipari gépen kívül nem egy teljes nagy műmalmi berendezést is szállított kül
földre, még pedig nemcsak európai, hanem tengerentúli országokba is.

Időközben az ebbeli viszonyok ugyan némileg megváltoztak, mert a 
fejlett ipari külföld megismervén a modern műmalmok gépeit és felszerelvé
nyeit, azokat csakhamar sikeresen utánozta és legalább saját szükségletét ma 
már nagyrészt maga fedezi. Ennek daczára a hazai gyárak egyes malomipari 
gépei, nevezetesen pedig a Ganz czégnek hengerszékei még mai nap is jelen
tékeny kivitelnek örvendenek. Az 1895. évi statisztikai adatok szerint malom
ipari gépekben a kivitel körülbelül 300.000 forint; az evvel szemben álló, 
körülbelül 96.000 forinttal szereplő bevitelnek legnagyobb része valószínűleg 
nem is malomipari gépekre, hanem az ugyanazon rovatba tartozó mák- és 
festékőrlőgépekre s effélékre esik.

A mondottak folytán természetszerű, hogy ezredéves kiállításunkon a 
malomipari gépek, ha nem is mennyiség, de minőség tekintetében igen kiválóan 
voltak képviselve.

E csoportban az első helyet a Ganz és Társa részvénytársulat foglalta 
el, a mennyiben saját pavillonjában hírneves hengerszékeinek és sokféle 
malomipari gépeinek egész sorozatát mutatta be.

A Ganz czégnek kérges öntésü hengerekkel felszerelt hengerszékei, a 
Mechwart-féle darálóhengerszékekkel 1875-ben több műmalomban végzett 
nagyszabású kísérletek fényes eredményei folytán az egész malomipart teljesen 
átalakították, a miért talán helyénvaló, ha e gépeknek a malomiparban való 
meghonosításáról és jelenlegi alkalmazásáról is megemlékezünk.

Körülbelül a 70-es évek közepéig úgy a műőrléshez, mint a sima (úgy
nevezett paraszt-) őrléshez kizárólag malomköveket használtak, még pedig a 
műőrlésnél a darálásra, valamint a darák és derczék kiőrlésére majdnem kizá
rólag franczia köveket, mig a többi, kevésbbé fontos őrlőmunkákat különféle 
más homokkövekkel végezték.

A darák és derczék mindig bizonyos mennyiségű korparészeket tartal
maznak, melyek a szemekkel annyira összefüggnek, hogy azoktól semmiféle 
osztályozó- vagy tisztítógéppel el nem különíthetők. Ezeket a korparészeket 
a kövek, mert közöttük igen hosszú utat kénytelenek megtenni, annyira szét
morzsolják, hogy finomra szétapritottan a liszt közé kerülnek, melynek értékét
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lényegesen csökkentik. Ezzel szemben a két sima hengerrel felszerelt henger
szék, minthogy őrlőfelületei simák és az őrlendő anyag csak rövid utat tesz 
meg közöttük, a könnyen szétmorzsolható darákat és derczéket jól megőrli, 
a szivósabb korparészeket pedig szétlapitja, minek folytán megfelelő osztályozó 
gépekkel a lisztes részektől könnyen elkülöníthetők. E körülmény folytán a 
hengerszékek által nyert őrlemény minősége annyira javult, hogy a daráláshoz 
(a gabona első őrlésére) is csakhamar hengerszékeket kezdtek alkalmazni.

Minthogy a korpa a darától könnyebben különíthető el, mint a már 
apróbbra őrlött termékektől, természetszerűleg arra kell törekedni, hogy a 
darálás által minél több darát és csak kevés derczét és lisztet nyerjünk. 
Ez annyival is inkább fontos, mert a korparészektől majdnem teljesen ment 
darákból, kivált akkor, ha sima hengerekkel őröljük meg, a legtisztább és 
ezért legértékesebb lisztet kapjuk. Ennek folytán a feldolgozott nyersanyagból 
annál több tiszta, értékes lisztet nyerünk, minél több darát sikerül előállítani.

Ezért a daráláshoz nem is sima, hanem rovátkolt hengereket használnak, 
melyek a gabonaszemeket mintegy szétmetszik, a mi kövek között való szét- 
morzsolásuknál sokkal előnyösebb, mert igy sokkal több dara és liszt lesz 
a darálás eredménye. Ennek folytán a darálásra is kövek helyett ma már majd
nem kizárólag hengereket használnak.

Azon nagy sikerek, melyeket a hengerszéknek a műmalmokban való 
átalános használata által elértek, a Ganz czéget arra indították, hogy a henger
széket a parasztőrlésre is alkalmassá tegye. E törekvései is oly sikeresek 
voltak, hogy ma már számos simán őrlő (u. n. paraszt-) malomban is 
kőjáratok helyett hengerszékeket használnak az őrlésre, miáltal csekélyebb 
munkafogyasztás mellett lényegesen jobb minőségű lisztet kapnak.

A Ganz czég hengerszékeit tehát első sorban a műmalmok használták, 
még pedig sima hengerekkel az u. n. felbontáshoz, rovátkolt hengerekkel a 
darálásra és végül, szintén sima hengerekkel, de nagy nyomás alkalmazása 
mellett a kiőrléshez ; 1879 óta a hengerszékeket a sima őrlésre is a legjobb 
sikerrel használják.

A rovátkolt hengerek, kivált a kéregöntésü hengereknek rézsútos rovát- 
kolása óta, a melyet a Ganz czég 1875/76-ban kezdte meg, a hengerszékek 
az egész világ összes műmalmaiból teljesen kiszorították a malomköveket. 
Csak a rézsútos rovátkolás eredményezte a gabonaszemeknek oly széthasi- 
tását, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű dara volt nyerhető, mig a kez
detben alkalmazott tengelyirányú rovátkák könnyen egymásba kapaszkodván, 
egyrészt a henger fölületeit aránylag rövid idő alatt menrontották, másrészt 
pedig egyenetlen őrleményt szolgáltattak. Ezzel szemben a hengerek rézsútos 
rovátkái nem kapaszkodhatnak egymásba s mintegy olló módjára, tehát 
okszerűbben végzik a szemek szétmetszését.

A kívánatos valóságos metszés elérésére az együtt működő hengerek 
kerületi sebességének természetszerűleg egymástól különböznie kell. Az eziránt 
végzett beható kísérletek azt mutatták, hogy a darálásra legczélszerübb, ha 
az egyik hengernek kerületi sebessége 2 7 2 -szer akkora, mint a másiké. A sima 
őrlésre használt daráló hengereknél, a kívánatos nagyobb munkavégzés elérése
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czéljából 1 : 3-hoz való sebességarányt, a sima hengeréi őrlőszékeknél pedig 
1 : 5-höz való arányt alkalmaznak.

A kérges öntéséi hengereknek említett elsőbbségein kívül nagy jelen
tőségű az is, hogy ezek a hengerek csak igen kevéssé kopnak. A rovátkolt 
hengereket csak néhány év múlva kell újból rovátkolni, a mi arra való 
specziális géppel könnyen végezhető, a sima hengereken pedig egyátalán nem 
mutatkozik említésre méltó, vagyis a munkavégzést befolyásoló kopás. Ezzel 
szemben a malomkövek működő fölületeit igen rövid időközökben élesíteni 
kell, a mi csak szakértő munkásra bizható és tetemes költséget okoz.

A hengerszékeknek igen nagy elsőbbsége a kövekkel szemben az is, 
hogy »agyonőrlött« terményt egyátalán nem adhatnak, minthogy a működő , 
fölületek sebességkülönbsége a hengereknél jóval kisebb, mint a malom
köveknél. A leginkább használt hengerek átmérője ugyanis körülbelül 700 mm ; 
az egyik hengernek perczenkénti fordulatszáma 200, kerületi sebessége tehát 
perczenkénti 140 m .; az őrlőszékek másik hengere körülbelül 20%-al gyor
sabban forog, a két henger kerületi sebességének különbsége tehát 140 m. 
20°/o-a1 vagyis perczenkénti 28 m. Ezzel szemben perczenként 120 fordulatot 
tevő 1*3 m. átmérőjű kőnek kerületi sebessége körülbelül 489 m .; az alapkő nem 
forog, a két együttműködő fölületnek sebességkülönbsége tehát a kerületen 
489 m. Ha még figyelembe veszszük, hogy a kövek fölületeit nemcsak számos 
apró él alkotja, hanem azokon sok kis sima fölületrész is van, könnyen 
belátjuk, hogy az őrlemény nagyon megmelegszik, nem ritkán annyira, hogy 
»agyonőrlött« és ennek folytán csak csekély értékű.

A hengerszékek említett nagy elsőbbségeik folytán aránylag könnyen 
tért hódítottak az egész világ műmalmaiban, nevezetesen pedig ott, a hol 
keményebb fajtájú az őrlendő búza. Nagyon lágy búza őrlésére azonban jó 
sokáig alkalmatlanoknak tartották a hengerszékeket. A r tanz czég fáradhatatlan 
törekvéseinek azonban sikerült a rovátkolás módosítása s a hengerek közötti 
nyomásnak megfelelő csökkentése által hengerszékeit e czélra is alkalmassá 
tenni, minek folytán a lágy búzát őrlő műmalmok is ma már majdnem 
kizárólag rovátkolt hengereket használnak.

Mint a mondottakból kitetszik, a Ganz czég hengerszékeinek feltalálása 
által nemcsak megindította az évszázadok óta alkalmazott őrlésmódnak átala
kulását, hanem hengerszékeinek a legkülönbözőbb körülményeknek megfelelő 
átalakítása és tökéletesítése által az őrlés módját valójában teljesen át is 
alakitotta. E mellett hengerszékeink speczialitásként való tömeges gyártására 
úgy rendezkedett be, hogy nemcsak sok évi tapasztalatai, hanem a gyártás 
specziálizása még ma is lényeges előnyöket biztosítanak neki a világversenyben 
azokkal szemben, a kik régibb szabadalmainak lejárta óta hengerszékeiket 
utánozzák.

Annak némi feltüntetésére, hogy mennyire igyekszik a Ganz czég a 
hengerszékekkel a legkülönfélébb igényeknek megfelelni, csak arra utalok, 
hogy hengerszékeit ma már körülbelül 60-féle változatban készíti.

Hengerszékei az alkalmazott hengerek számát és elrendezését illetőleg 
4 csoportra oszthatók, u. m. 1. hengerszékek 1 pár sima fvagy rovátkolt
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kérgesöntésü hengerrel; 2. hengerszékek 2 pár, vízszintes síkban egymás mellé 
helyezett sima vagy rovátkolt hengerrel; 3. hengerszékek 2 pár egymás fölé 
helyezett rovátkolt hengerrel és 4. hengerszékek 3 egymás fölé helyezett sima 
hengerrel.

A használt hengerek átmérője 160 és 600 mm., hossza pedig 300 és 
1000 mm. között váltakozik; a leggyakrabban alkalmazott hengerek 220 mm. 
átmérőjüek és 475 mm. hosszúak.

Szerkezetileg főleg abban különböznek az egyes hengerszékfajták egymástól, 
hogy a hengereket vagy súlyok, vagy rugók vagy Mcchwart szabadalmai 
karikák szorítják egymáshoz ; egyeseknél a szijhajtás is különleges elrendezésű ; 
a legújabb, 1894. évi szerkezet szerint készült hengerszékeken az egész állvány 
egy öntvényből való s a garat is öntöttvasból készül.

Sokféle hengerszékei közül a Ganz és Társa részvénytársulat egy-egy 
35. sz. darálószéket 2 pár 1.000X 290 mm.-es rovátkolt hengerrel, 7. sz. 
darálószéket 2 pár 220 X  345 mm.-es hengerrel, 8 a sz. darálószéket 2 pár 
220X475 mm.-es hengerrel, 12. sz. darálószéket 1 pár 220 X 650 mm.-es 
rovátkolt hengerrel, 11. sz. darálószéket 1 pár 220X 343 mm.-es rovátkolt 
hengerrel, G 22/50. sz. darálószéket 1 pár 220 X 500 mm.-es hengerrel, 
N  35/60. sz. darálószéket 1 pár 350X600 mm.-es hengerrel, továbbá 31. sz* 
örlősézket 2 pár 290 X 600 mm.-es sima hengerrel, 3. sz. őrlőszéket 2 pár 
220 X 475 mm.-es hengerrel, 30. sz. őrlőszéket 1 pár 290 X 600 mm.-es sima 
hengerrel, B 22/80. sz.‘ őrlőszéket 2 pár 220 X 300 mm.-es hengerrel, B 22/50. 
sz. őrlőszéket 2 pár 220 X 500 mm.-es hengerrel, valamint 5. a sz. fölbontó 
és kiőrlőszéket 1 pár 220 X  475 mm.-es sima hengerrel, 17. sz. karikás kiőrlő- 
széket 3 darab 220 X 396 mm.-es sima hengerrel, 21. a sz. simára őrlő széket 
2 pár 290 X 550 mm.-es hengerrel, 26. sz. simára őrlő széket 1 pár 220 illetve 
350X750 mm.-es hengerrel, végül 33/34. sz. kombinált hengerszéket 1 pár 
rovátkolt és 1 pár sima 290 X 800 mm.-es hengerrel és 9/14. sz. kombinált 
hengerszéket 1 pár rovátkolt és 1 pár sima 220 X  650 mm.-es hengerrel 
állított ki.

Ezeken kívül különféle kérges öntésü sima, valamint rovátkolt hengert 
mutatott be. Ezek között 4 darab 152X312 mm.-es olyan rovátkolt henger is 
volt, melyek 20 évi folytonos használat daczára még teljesen munkaképes álla
potban voltak, tehát e kérges öntésü hengerek csekély kopásáról és nagy 
tartósságáról tanúskodtak, valamint 2 széttörött henger is, azok kiváló kemény
ségének és szívósságának bemutatása czéljából.

Mindezeket helyszűke és szerkezeti rajzok nélkül ugyan nem ismertet
hetem ; ismertetésük különben annyival is inkább mellőzhető, mert a Ganz- 
czégnek régibb hengerszékei átalánosan ismerteknek tekinthetők. Ezért csak 
a legújabb, 1894. évi hengerszéket irom le röviden.

Ennek egész állványa egy darabból áll, melyre a szintén öntöttvasból 
való garat és a hengerszéknek egyéb részei vannak szerelve. Ez egy darabból 
való állvány egyrészt növeli az egész gép stabilitását, másrészt tetszetősebb 
alakot ád és könnyebben hozzáférhetővé teszi a gépezet mozgó részeit; 
mindemellett mellőzi az olyan zúgokat, a melyekben por és piszok meggyül-
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hetne. Az említett czélból a garat és a szekrényszerü állványok belső fölületei 
fával és czinklemezzel vannak kibélelve.

A belső hengerek az állványra foglalt helytálló csapágyakba, a külsők 
pedig a csapok körül lengő emeltyűkben képezett csapágyakban nyugszanak. 
Az egyes csapágyak pontosan egyenlők, úgy hogy egymással felcserélhetők. 
Mindegyik csapágy akkora olaj tartóval készül, hogy egész hétre való olajat 
fogad magába. Ez olajtartóba a csapnak nyúlványára függesztett aczélgyürü 
merül, mely a csap által lassan forgattatván, folytonosan elég olajat szállít a 
csaphoz, a melyen a csészébe vájt hornyon át szétoszlik. A fölös olaj az alsó 
csésze alatt képezett csatornácskán ismét visszafolyik az olajtartóba.

A hengereknek párvonalos állítására a csapágyakat tartó két-két csavar 
szolgál, melyek a helytálló hengereknél az állványnyal egybeöntött nyúlvá
nyokba, a mozogható hengereknél pedig a lengő karnak villaszerű részébe 
vannak foglalva. E csavarokkal a csapágyakat felfelé vagy lefelé állíthatjuk 
és ezáltal a hengerek tengelyeit pontosan vízszintes és egymással párvonalos 
helyzetbe hozhatjuk.

Az egymással működő hengereknek egymás iránt való beállítása a külső 
hengerek csapágyait tartó emeltyűkkel történik. Ez emeltyűknek alsó vége 
ugyanis helytálló csap körül elforditható, felső vége pedig csavart rugó behelye
zésére való tokot képez. E rugónak egyik vége a toknak födelére, másik 
vége pedig anyacsavarra támaszkodik, mely az orsót körülfoglaló gázcsőnek 
egyik végéhez szorul. Másik anyacsavar a rugó megfeszítésére, még másik 
pedig az előbbiek közének rögzítésére való. Az említett gázcsövön végig érő 
feszitő orsónak egyik végére csavarmentes kézi kerék van helyezve, másik 
vége pedig csaphoz van foglalva. A kézi keréknek egyik illetve másik irányban 
való forgatása által a feszitő orsó a csapágytartó emeltyűt egyik illetve másik 
irányban elfordítja, minek folytán az állítható henger a másikhoz közeledik, 
illetve attól távolodik. A megengedhető legkisebb hengerközt a feszitő orsón 
alkalmazott rögzítő csavar szabja meg.

Azon czélból, hogy netalán a hengerek közé kerülő nagyobb kemény 
tárgy ne okozhassa valamelyik értékesebb géprésznek eltűrését, az említett 
rugótok födelét erre való két csavar a födélnek két gyenge füle útján foglalja 
a tokhoz. Ennek folytán az esetben, ha oly nagyméretű kemény tárgy kerül 
a hengerek közé, mely azokat nagyobb mértékben igyekszik szétszoritani, 
mint a mennyire a rugók lehetővé teszik, a rugótok födelének két füle letörik, 
ekkor pedig a hengerek köze akadálytalanul nagyobbodhatik a nélkül, hogy 
a gépen baj történnék. A rugótok födelének három pár ily füle van ; az 
említett esetben tehát azonnal másik két fülénél fogva a tokhoz foglalhatjuk 
és a munkát fennakadás nélkül folytathatjuk.

Hogy a hengereket szükség esetén rögtön széjjel lehessen állítani, az 
egy hengerhez tartozó két feszitő orsó a garatállványon átérő tengelynek 
exczentrikus csapjaihoz van foglalva. Ha e tengelyt arra való emeltyűvel 
elfordítjuk, a mozgatható henger a helytállótól azonnal eltávolodik. Ez a 
kikapcsolás önműködően is megtörténik, ha a garat kiürült.

A garatot elkülönítő fal két részre osztja. E fal mellett vízszintes tengely
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körül elfordítható, a garaton hosszában végignyuló lemez van behelyezve, 
melyet a tengelyére alkalmazott emeltyűs súly rézsútos helyzetben tartja. 
Ez ellensúly karjának másik végén lévő csap kézzel állítható emeltyűnek 
erre való nyílásába illeszkedik. A garatba töltött őrlendő anyag az említett 
lemezt a garat elkülönítő falához szorítja, miáltal az ellensúly felemelődik. 
Ha az őrleni való fogytán van, az ellensúly lebillen és a kézi emeltyűt meg
emeli, miáltal az állítható hengerek rögtönös kikapcsolására való tengely fel
szabadul, úgy hogy az erre ható csavart rugó e tengelyt elfordítja s a hen
gereket szétnyitja.

A tápláló hengerek egyikét a helytálló henger tengelye szíj által hajtja; 
szíjkorongját a tápláló henger tengelyével oldható tengelykötés kapcsolja, 
mely kézzel is kikapcsolható, de önműködőleg is kikapcsolódik, mikor a garat 
megürült. Ugyanekkor a hengerszéknek üresen járását jelző csengetyü is 
megszólal. A szíjhajtotta tápláló henger párját belső fogazásu kerék közvetí
tésével hajtja.'1

E hengerszékeket, melyeknek szerkesztésekor sok évi gyakorlati tapasz
talataikat mindenképen figyelembe vették, 220—350 mm. átmérőjű és 
500—1000 mm. hosszú hengerekkel többféle nagyságban és mindennemű 
őrlésnek megfelelően készítik.

A hengerszékeken kívül, melyek malomipari osztályának világhírű 
speczialitását képezik, a Ganz és társa részvény társulat egyéb malomipari 
gépeiből is választékos sorozatot mutatott be. E gépek közül a háromféle 
tarár gabonatisztitó (rögszita nélkül, rögszitával, szitával és triőrhengerrel), 
a zeg-zugos tarár, melyben a tisztítandó gabonát, mielőtt a szitasorozatra 
kerül, erős széláram éri és portól megtisztítja, továbbá a kétféle Euréka 
gabonatisztitógép (szitával és triőrhengerrel, illetve rögszita nélkül), úgyszintén 
a kétféle Euréka gabonakefélőgép, a függőleges elrendezésű korpakefélőgép, 
a czentrifugális szitálógép, valamint az elevátorok és felvonók már átalánosan 
ismert, minden tekintetben elsőrendű gyártmányok.

Ezekkel szemben érdekes újdonságot képezett a Ganz és társa szaba
dalom kettős gabonahántó- és tisztítógép, mely arra való, hogy a gabona
szemekről a rajtuk tapadó piszkot, valamint az u. n. szakáit és a csira
csúcsokat teljesen ledörzsölje és a gabonát egyidejűleg mindennemű piszoktól 
és a finomabb korpától szelelés által is megtisztítsa, nehogy ezek a szemek 
hasadékaiba rakódjanak. Még az üszkös búzát is egy-kétszeri átjáratásakor 
teljesen megtisztítja. E gépnek kétoldalos állványába egymás fölött két hántó- 
dob van helyezve, melyekben az egy-egy tengelyre szerelt hántótárcsák egész 
sorozata forog. A hántódobok belső fölületeit, valamint a hántótárcsákat meg
felelő szemcséjű súrlával vonják be, mely a tulajdonképeni működő fölületeket 
képezi. A tisztítandó gabona a felső dob közepén, a tengely magasságában 
jut a gépbe s ebben természetes lejtésszögének megfelelően a gépnek két 
vége felé lejtősen rakódik, miközben a gyorsan forgó hántókorongok folyto
nosan súrolják és forgatják. A 750 mm. átmérőjű hántókorongok perczenkint 
300 fordulatot tesznek. A beömlő gabonamennyiségnek megfelelően, mely 
egyszerű tolattyúval szabályozható, a lesúrolt gabona a dob mindegyik végén
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lévő, szintén szabályozható nagyságú nyíláson a dobból kikerül, még pedig 
az alsó dobba, melybe a két végén lévő nyílásokon ömlik be. Ez alsó hántó- 
dobban a gabona befelé lejtőén helyezkedik el és végleg megtisztítva, a középen 
kerül ki a gépből.

A gabonaszemekről lesúrolt piszkot és korparészeket a géppel közvetet - 
lenül kapcsolt, vagy attól különálló exhausztor szívja ki. Az exhausztoroknak 
a dobokkal való összeköttetése helyén vas- vagy sárgaréz-szövet van közbe 
téve, hogy egész szemek ki ne szívassanak. A levegő beömlesztése czéljából 
a hántódobok körületén két helyen lyukasztott lemezek vannak alkalmazva.

A Wörner J. és társa czég, mely gyárának a 60-as évek második 
felében történt alapítása óta mindenkor főleg malomipari gépek gyártásával, 
valamint egész malmok berendezésével foglalkozott és e speczialitását már 
régen annyira fejlesztette, hogy nemcsak hazai malmainkat berendezésük 
tekintetében a külföldtől teljesen függetlenné tette, hanem a külföldre is sokat 
szállíthatott, a kiállításon ugyan csak néhány géppel szerepelt, de ezek is eléggé 
tanúskodtak arról, hogy e nemű gyártmányai mind szerkezet, mind készítés 
tekintetében elsőrendüek.

Nagyobb malmoknak való kettős kőjáraton kívül, melynek kőfészke öntött
vas talpakkal közvetetlenül a kőpadnak vasoszlopain nyugodott, mint újdon
ságokat »Progess«-koptatót, »Reform« dara- és derczetisztitó gépet, Haggen- 
macher szabadalmi! legújabb szerkezetű, sik szitához alkalmazott derczetisztitó 
gépet, ugyancsak Haggenmacher szabadalmu, sík szitához való daratisztitó gépet, 
valamint Haggenmacher szabadalmu függő és álló sikszitagépeket állított ki.

A »Progress« koptatógépek működése azon alapszik, hogy gyorsan forgó 
lapátok hatása folytán a gabonaszemek egymáson és a lapátokat körülfoglaló 
burkolat érdes fölületein surlódnak, miközben a lesurlódott piszok és egyéb 
könnyű részek a köpeny nyílásain át a porkamrába szívatnak. Ez átalánosan 
ismert koptatószerkezet mellett a »Progress« gép kettős szitáló és légáram 
általi kettős osztályozó berendezéssel, sőt esetleg még triőrhengerrel is van 
ellátva, minek folytán kivált kisebb malmok, melyek nem igen alkalmazhatnak 
a koptatásra és tisztításra külön-külön gépeket, igen jó hasznát vehetik. Egy
szerű s igen gyakorlati e gépnek hajtóberendezése is, a mennyiben összes 
tengelyeit magára a gépre szerelt közlőmű hajtja.

A »Reform« dara- és derczetisztitó gépnél is, épp úgy, mint a régibb 
szerkezetű ilynemű gépeknél, a lehulló darát illetve derczét a szemcsék nagysá
gának megfelelően erős légáram éri s az őrlemény szemcséit esésüknek irányától 
eltéríti. A nagyobb fajsúlyú szemcséknek eltérítése csekélyebb, a kisebb faj- 
súlyuaké nagyobb mértékű, az aprító műveletek alatt levált, a dara- vagy 
derczeszemcsékkel egyenlő nagyságú s ezekkel kevert korpaszilánkok pedig, 
mert a legkisebb fajsúlyuak, a legnagyobb mértékben téríttetnek el. Ennek 
megfelelően ezek a gépek a darát, illetve derczét több-kevesebb dara- illetve 
derczefajtára, szálló korpára, valamint a kettő közé sorakozó felemásra külö
nítik, mely utóbbit, ha nagyobb mennyiségben meggyűlt, ismét megtisztítják. 
A régibb szerkezetű daratisztitó gépekkel azonban a derczét nem igen lehet 
megtisztítani, mert a légáram sok jó minőségű terméket visz a felemásba, sőt
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a szállókorpával együtt a korpakamarába is. Közönséges daratisztitó gépekkel 
még a finomabb darának tökéletes tisztítása is igen hosszadalmas, mert csak 
többszöri ismétlése által sikerül. E mellett az is figyelembe veendő, hogy a 
légáram a finomabb derczének egy részét még a derczetisztitó gépből is a 
korpakamarába hordja. A Wörner czégnek Seek szabadalmi! »Reform« dercze- 
tisztógépe e bajnak elejét veszi és még a korpakamarát is nélkülözhetővé 
teszi. Ezért nemcsak a durvább, hanem még a legfinomabb tisztítható der- 
ezéknek megtisztítására is alkalmas és ezenkívül úgy a finomabb, mint az 
összes durvább daraféléknek tisztítására is használható.

A tisztítandó derezét a gép melletti felhordó garatba öntik; ebből etető
henger és cső útján nagy rázószitára kerül, melynek egyes részei különböző 
(például 4-féle), a tisztítandó anyag szemcsenagyságának megfelelő selyem- 
szövettel vannak burkolva. A szitaszöveteken áthulló derezék külön-külön 
garatokba kerülnek, a legnagyobb szemű dercze pedig a rázószita végéről az 
elvezető csőbe rázódik.

A rázószitával fölötte lévő csatornás rostélylyal van összekötve, melynek 
csatornái középtől mindkét oldalra lejtenek, a gépszekrénynek felső részében 
pedig végnélküli szűrőszövet kering lassan. A gépen alkalmazott szelelőnek 
szívó hatásától a levegő a rázószita alatti szekrénynyilásokon, továbbá a szita
szöveteken és a végnélküli szűrőszövetnek alsó részén keresztül a szűrő 
szövet alsó és felső része közötti térbe hatol, a honnan kétoldalt a szelelőbe 
szívódik, mely azt teljes megszűrése után végül a szabadba fújja.

A szitaszöveteken a könnyebb részek a rázás folytán a derczerétegnek 
fölszinére kerülnek, a honnan ezeket a részeket a légáram a végnélküli szűrő
szövet fölé emeli.

Az említett csatornás rostélynak a leirt módon a rázószita fölött való 
elrendezése folytán a légáram a rostélyhézagok között nagyobb feszültségű, 
miáltal a szitaszövetről felemelt könnyebb részeket, vagyis a felemást és a 
szállókorpát biztosan az elvezető csatornák felső élei fölé emeli s azoknak a 
szitaszövetekre való visszaesését megakadályozza. Másrészt az alantabb lévő, 
csekélyebb feszültségű légáram a jó minőségű derezét nem képes ily magasra 
emelni, úgy hogy ez a felemásba nem kerülhet.

A csatornás rostély fölött a légáram nagyobb térbe jutván, feszültsége 
csökken, minek folytán a felemás jobbra-balra csatornákba hull és azokból a 
rázószitával szintén összekötött oldalcsatornákba kerül, melyek a gépből 
kivezetik.

A légáram csak a szálló korpát és a poralaku részeket emeli a szűrő
szövetig, a melyhez a légáram hatása folytán hozzátapadnak. Ezt a szálló 
korpát és port a szűrőszövetről verőszerkezet porolja le. E közben a szövet 
mögötti térbe vezetett fúvó légáram egyrészt légpárna gyanánt szolgál, más
részt pedig a szövetnek tisztításában is közreműködik.

Nagyobb szemű, durvább darának tisztításakor az emlitett végnélküli 
szűrőszövet elmarad, mert ezeknek a daraféléknek nagyobb súlya miatt a lég
áram jóminőségü terméket nem vihet ki a gépből, de azért is, mert az ilyen 
darában csak kevés, vagy semmi lisztpor nincsen.
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A Worn er J. és társa czég által gyártott és a kiállításon bemutatott 
síksziták a hazai nagyobb malmokban a czentrifugális osztályozó gépeket, 
valamint az osztályozó hengereket már majdnem teljesen kiszorították. Az 
utóbbiakat, oszlató hatásuk miatt, a hengerszékekből kikerülő őrleménynek 
előzetes osztályozására ugyan előnynyel használják, de csakis arra, hogy a 
síkszitára kerülő őrleményt előkészítsék.

A síkszitának munkavégzése vízszintesen mozgatott kézi szitának munkájá
hoz, mely a legjobb osztályozást adja, teljesen hasonló, a mennyiben az 
osztályozandó keverékben foglalt könnyebb, tehát csekélyebb értékű részecskék 
a fölszinre kerülnek, mig a nehezebb, értékesebb részecskék lefelé igyekszenek, 
a szitaszövetre jutnak és ezen szemnagyságuk szerint áthullnak.

Az osztályozandó őrlemény a síkszita egyes osztályain, szállító léczek 
által irányittatva végig halad, miközben nem csapódik a szitafelületre, a mi 
czentrifugális osztályozó és közönséges szitáló hengereknek főbaja. E mellett 
az osztályozandó anyag igen hosszú utat tesz, minek folytán az osztályozás 
teljesen megfelelő. Hogy az osztályozó felület minél nagyobb és a legkülön
félébb igényeknek megfelelő legyen, több szitát helyeznek egymás fölé, mi
által az osztályozóknak egész sorozata egyetlenegy gépben egyesíthető, a mi 
e gépnek kiváló elsőbbsége. Ugyanezért e síkszitáknak mind a nagy, mind 
a közepes nagyságú és kis malmok egyaránt jó hasznát vehetik. Az utób
biakra nézve kiváló fontosságú az a körülmény, hogy ilyen gép egyidejűleg 
2, 4, sőt 6 őrlőcsoport terményeit osztályozhatja, tehát egyidejűleg a darálás
hoz, felbontáshoz és a kiőrléshez használható.

A sziták tisztántartásáról csak akkor kell gondoskodni, ha az osztályo
zandó anyag lágy. Ez esetben egyszerűen búzaszemeket vagy akáczmagot is 
tesznek a szitákra; e szemek az osztályozandó őrleménynyel együtt végig 
járják a szitafölületeket, az utolsó szitán azonban elkülönittetnek, és elevátor 
útján ismét a szitafölületek elejére kerülnek.

A szitáknak megkívánt nyugodt, nem fölötte lassú, vízszintes mozgását 
a következőképen érik el. Két öntöttvas keretre két-két golyós ágyú állvány 
van szerelve, melyekre a szitaszekrény ugyancsak golyós végű rudak által van 
felfüggesztve. A felfüggesztő rudak úgy állíthatók, hogy a szitaszekrény pon
tosan vízszintes helyzetbe hozható. A szitaszekrény két fele közé aczélöntésü 
szilárd járom van foglalva, mely oly alakú, hogy a lengető erőt a szekrény
nek egész főkeretére egyenletesen áthárítja. E járom közepén alkalmazott 
aczélcsap állítható golyós csapágyban jár, mely lenditőkerékkel egybeöntött 
csapágytestben van képezve, még pedig a függőleges hajtótengelyhez viszo
nyítva exczentrikusan. A gép rendeltetése szerint ez az exczentriczitás 40 
vagy 50 milliméter. A hajtószíjkorong is, mely perczenkint 180—185 fordulatot 
tesz, a lendítő koronggal egy darabból áll. A hajtótengely kúpos állványba van 
ágyazva; felső csapágya négy részből való és állítható, mig a tengelynek 
alsó vége talpperselyben jár. A mozgó tömegek súlyának kiegyenlítésére a 
lendítő korongokat ólomdarabokkal megfelelően súlyosítják. A lendítő korong
nak a szitaszekrény belsejébe való helyezése is igen czélszerü, a mennyiben 
a felfüggesztő berendezésnek egyenetlen igénybevételét mellőzi.
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Lényegileg ugyanilyen szerkezetű a Wörner czég által szintén kiállitott 
Haggenmacher-\éle függő síkszita, a mely a malom illető mennyezetén függ. 
Ennek folytán ugyan nem oly könnyen hozzáférhető, de másrészt a malom 
alapterületén nem foglal el helyet.

Ugyancsak újabb szerkezetűek a Wörner czég által a síkszitákkal kap
csolatban bemutatott Haggenmacher-féle dara- és derczetisztitó gépek.

E daratisztitó gép mindegyik (például 8) osztályában, az említett síkszitá
ból hozzávezetett darafajtát külön, tehát többi osztályaitól függetlenül tisztítja. 
A síkszita által osztályozott dara tömlőkön a daratisztitógép egy-egv osztályának 
garatjába kerül; ebből súly által szabályozott csapófenék a tápláló hengerhez 
bocsátja, melyen túl szabatosan beállítandó résen teljesen egyenlő vastag réteg
ben a gép belsejébe ömlik. Beömlése közben az illető rekesz egész széles
ségében egyenlő erős széláram éri, mely úgy szabályozandó, hogy az összes 
könnyű részeket a darából kiragadja s az elszívó csőbe vigye, a honnan 
külön szelelő porgyűjtőbe vagy porkamarába szállítja. A súlyosabb dara ellen
ben, melyet a széláram többé-kevésbbé hosszú úton magával ragadja, a szekrény 
belsejében aláhull és terelő deszkák által irányittatva, a szekrény aljában képezett 
rekeszek egyikébe esik. A nehezebb daraszemek igy az első és második 
rekeszbe, a közepes minőségűek a harmadik és negyedikbe, a legkönnyebbek 
pedig az utolsó rekeszbe esnek. Az igy szétkülönitett darák közül az első és 
második sima hengerekkel közvetetlenül lisztté őrölhető, mig a harmadik és 
negyedik rekeszben meggyűlő darát rendszerint még rováíkos hengerekkel 
felbontják és ezután hasonló daratisztitó géppel újólag megtisztítják. Az utolsó 
rekeszbe, a tisztitó gépnek helyes beállítása esetén oly silány minőségű dara 
kerül, hogy őrlő hengerszéken és kőjáraton való újbóli megőrlése által a még 
benne foglalt lisztrészeket a korpás részektől el kell különíteni.

A gép mindegyik osztályának öt rekeszében meggyűlt darafajták vagy 
külön-külön zsákokba hocsáthatók, vagy az egyes osztályok egyenlő minő
ségű termékei szállító csiga segélyével egyesithetők és keverhetők is.

Az ilyen daratisztitó gépeket 8, 10, sőt 12 osztálylyal is készítik és
a hozzá tartozó síkszitát megfelelő számú osztályozó kerettel látják el. Köny- 
nyen belátható, hogy e két gépnek ily módon való kombinálása, a régibb 
daratisztitó berendezésekkel szemben lényeges hely- és munkamegtakarítással 
jár és a kezelést is egyszerűbbé teszi.

Evvel lényegileg azonos a derczesíkszitával kapcsolatosan kiállitott 
Haggenmacher-féle derczetisztitó és osztályozógép. Az előbbitől főleg any- 
nyiban különbözik, hogy a síkszitáról bevezetett dercze nem kerül azonnal a 
közvetetlen széláramba, hanem rézsútos selyemgáz szitára, melyet a szél alul
ról fölfelé átjár. E szita fölött két lépcsőszerü rács van alkalmazva, melyek 
a szitával együtt rázó mozgásban vannak. A dercze vékony rétegben a szitán 
lecsúszik, miközben a légáram a könnyebb részeket kisebb-nagyobb fajsúlyok 
szerint az első, illetve második rácsra hordja, a honnan rezgő mozgása foly
tán lecsúsznak, mindegyik lépcsőfoknál megint a széláram elé kerülnek, végül 
pedig a szita legmélyebb helyén a gépet mint kétfelé különített felemás el
hagyják. Ugyanitt a szitát végigjárt nagyobb részecskék is eltávolodnak, mig
M a t l e k o v i t s  : M agyarország az ezredik évben. VII. 30
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a szitán átesett dercze zsákokba, vagy a körülmények szerint szállító csiga 
utján további feldolgozásának helyére kerül.

A széláram erőssége mindegyik osztályban külön tolattyúval szabályoz
ható ; ha a tolattyút a tisztítandó dercze minőségének megfelelően beállí
tották, e gép további felügyeletet nem is igényel.

A selyemszitát alatta alkalmazott végnélküli lánczra foglalt kefe tartja 
tisztán.
. A szita oly meredeken van elhelyezve, hogy a dercze rajta csak vékony 

réteget képezhet, minek folytán a széláram igen hatásos; ezért az igy nyert 
derczét nem is kell újból megtisztítani.

A szitáról lekerülő terményt megint a síkszitára szállítják, a honnan 
azután a derczetisztitó gépnek durvább szitáju osztályába jut.

Hasonló gépektől ez a derczetisztitó gép főleg azáltal különbözik igen 
előnyösen, hogy a tisztítandó derczére ismételten hat a széláram, miáltal több 
tiszta derczét és kevesebb csekély értékű felemást kapunk, mint más ily féle 
gépeknél.

A Vulkán gépgyár részvénytársaság, ezelőtt Gutjahr és Müller, Rein
hard Fernau 8c Comp. Budapesten a malomipari gépek terén szintén méltán 
igen jó hírnévnek örvend.

Az előbbi Gutjahr és Müller czég, mely 1884-től kezdve foglalkozott e 
speczialitással, eleinte ugyan inkább csak egyes malomipari gépeket készített 
és kisebb malmokat rendezett be, az 1893. évben részvénytársasággá történt 
átalakulása óta azonban gyártásának ezt az ágát is sikeresen fejlesztette és 
ennek eredményeként a kiállításon több érdekes és czélszerü újítással is 
szerepelt.

Gyártmányai készítés tekintetében is elsőrendüek, a mi szintén hozzá
járul ahhoz, hogy e nemű gépei nemcsak Magyarországon, hanem a kül
földön, sőt tengerentúli országokban is jó keresletnek örvendenek.

A »Vulkán« kombinált koptató- és tisztítógéptől eltekintve, mely már 
átalánosan ismert szerkezetű és más gyártmányú ily gépekhez nagyon 
hasonló, különösen a Gutj ahr-Müller-Sóder szabadalmu lengő szitálógép, a 
Schnetzer szabadalmu dara- és derczetisztitó gép, a Higginbottom szaba
dalmu »Victoria« dara- és derczetisztitó gép, valamint a Fredenlingeti szaba
dalmu zsákoló gép említendő meg.

A kiállított Gutjahr-Müller-Soder-féle lengő szitálógépet mindennemű 
darának és derczének, valamint lisztnek osztályozására használják, tehát ugyan
azon munkákra, melyekre a már ismertetett síkszitáló gépek is szolgálnak, 
a melyektől azonban szerkezetileg lényegesen különbözik. Ezt a lengő szitáló 
gépet ugyanis egymás fölé helyezett szitáló gyűrűk egész] sorozata képezi, 
melyeket középen alkalmazott függőleges tengely forgató útján ide-oda lengeti. 
A szitagyűrűk elrendezése függőleges keresztmetszetben zeg-zugos ; egy részük 
csak kevéssé, más részük pedig jóval erősebben lejt a tengely felé. A felső, 
kevéssé befelé lejtő szitáló gyűrűnek belső szélére bocsátott őrlemény a röpítő 
erő hatása folytán kifelé halad; ez irányú mozgásának sebességét a szitának 
befelét való lejtése annyira csökkenti, hogy az osztályozás eléggé egyenletes



467

lesz. A durvább, e szitáló gyűrű külső szélén eltávolodó keverék a következő, 
erősen befelé lejtő szitáló gyűrűre kerül, melyen sólyánál fogva a röpítő erő 
ellenében lassankint lefelé halad és e közben megszitálódik. Az át nem szi- 
tálódott keverék a gyűrűnek belső széléről a következő, megint kevésbbé lejtős 
szitára jut és épen úgy, mint az előbbieken, útját az egész szitasorozaton végig 
folytatja. Mindegyik ilyen szitáló fokon egy vagy két szitát alkalmaznak, egy- 
egy kevéssé és többé rézsútos fok által képezett szitáló csoport pedig, a gép 
rendeltetése szerint három vagy négy van alkalmazva.

Mindegyik szitáló gyűrű hat részre van osztva, melyek az egész soro
zaton végig pontosan egymásra illenek és a többitől függetlenül működhet
nek, minek folytán ez a gép egyidejűleg hat különböző, egymástól teljesen 
független szabályozó műveletet végezhet, a mi kis malmok használatára 
kiválóan alkalmassá teszi. Másik elsőbbsége az is, hogy a szitáló felületek 
nagyságához viszonyítva, csak kis helyet foglal el.

A gép állványát öntöttvas alzatra szerelt négy oszlopa képezi, melyek 
felső végét keresztalaku öntvény foglalja össze. Ez öntvényben van képezve 
a tisztítandó anyagnak bevezetésére való hat adagoló nyílás, valamint a függő
leges tengelynek felső csapágya. A tengely, melyre a szitáló gyűrűk sorozata 
együttesen van ráfoglalva, alul az alzattal egy darabból álló talpcsapágyban 
jár. E talpcsapágy fölött az üreges függőleges tengelyt egy emeltyű keresz
tezi, melynek egyik golyócsapos végébe az egész szitáló készüléket lengető 
hajtórúd kapaszkodik, mig másik végén villaszerű vezeték van alkalmazva, 
mely kettősen működő nyomóhenger dugattyurúdjával kapcsolatos. E hengeren 
kívül a közlőművön alkalmazott lendítő korong is arra való, hogy a lökéseket 
kiegyenlítse és a gépnek nyugodt járását biztosítsa.

E daraosztályozó lengő szitálógéphez illő a Vulkán czég által kiállított 
Schnetzer-fé\e daratisztitó gép, mely rendkívülien egyszerű szerkezetű és úgy 
kis, mint közepes nagyságú és nagy malmok használatára egyaránt alkalmas. 
A két utóbbi czéljaira csoportonkint egybeépítik. Ezt a gépet, mely a leg
durvább, valamint a legfinomabb darákat egyszeri áteresztésük alatt egyaránt 
jól tisztítja, rendszerint mint kettőst, négyszerest vagy nyolczszorost készitik. 
Munkája egyfajta teljesen tiszta darát, kétfajta felemást és kétfajta szálló
korpát ad.

Működése szívó légáram hatásán alapul, mely a kamara alsó részén 
lévő nyílásokon beárad. A tisztítandó dara a töltőgaratból, táplálóhenger által 
egyenletesen szétosztva, szűk résen át a széláram elé kerül, mely a könnyebb 
darát és szálló korpát a nehéz, értékesebb darától elkülöníti. Ez utóbbi a 
legközelebbi rekeszbe esik, miközben másik széláram éri, mely a netalán még 
közte maradt könnyebb részeket magával hordja, mig a már most teljesen 
megtisztított dara szállító csigához, vagy közvetetlenül zsákba kerül. A második 
és harmadik fajtájú dara épen igy külön-külön rekeszbe esik, miközben ugyan
csak alulról fölfelé irányított széláram éri; ezek is rekeszeikből szállító csigához 
vagy közvetetlenül zsákba bocsáthatók. A már igen silány minőségű első 
szállókorpát, miközben rekeszébe hull, külön széláram már nem éri, szintúgy 
az utolsó rekeszbe kerülő, értékes alkatrészektől már teljesen ment második

3 0 *
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szálló korpát sem. A legkönnyebb, porszerü szállókorpát a széláram a szele- 
lőbe s ebből a portgyüjtőbe hordja.

A Higginbottom-féle »Victoria« dara- és derczetisztitó gépet főleg az 
jellemzi, hogy az egész szitafölületen különleges szerkezetű, orralaku leme
zekkel ellátott bádoglemez van alkalmazva, mely közvetetlenül a tisztitó sziták 
fölött van és ezekkel együttesen lengően mozog. A tisztítást és osztályozást 
különben szintén szívó széláram végzi, mely a szitákon és a bádoglemez 
orrocskáin felszáll, miközben a tisztítandó s osztályozandó derczék és darák 
könnyű tisztátalanságait a sziták felületéről magával ragadja s az említett 
orrocskák nyílásain át az e lemez fölötti térbe szállítja, a honnan vissza 
nem eshetnek.

A »Vulkán« czég által szintén kiállított Fredenlingen-féle zsákoló gépnek 
főelőnye az, hogy a zsákot kíméli, a mennyiben ez nem függ szabadon, 
hanem szánkóra támaszkodik, mely a töltésnek megfelelően lassan alább száll ; 
a csomagolandó anyagot (liszt, korpa, gipsz, czement stb.) sajtolt állapotban 
juttatja a zsákba, minek folytán felső része is teljesen megtelik.

A Podvinccz és Heisler budapesti czég, melynek újabb keletű gépgyára 
kisebb malomberendezéseket speczialitásként és kiváló minőségben készít, e nemű 
gyártmányainak választékos sorozatát mutatta be. Ezek közül főleg a szaba
dalmazott »Favorita« koptatógép említendő meg, melynek kétféle nagyságú 
példányát állította ki. E koptató géppel kettős rázószita, három szélű tarár és egy 
triőr van egyesítve. Ez egyesítés folytán a gabona a nagyobb darabu idegen 
anyagoktól, a portól, valamint az ép szemeknél könnyebb ronditóktól meg
tisztul, mielőtt a tulajdonképeni koptatóba kerül. Ez egyesítésnek másik 
előnye az, hogy a tisztitó- és koptató-berendezés aránylag kis helyen elfér, 
a gép állványán alkalmazott viszintes tengelyű közlőmű pedig a megfelelő 
felszerelést igen megkönnyíti.

Az ezeken kivül kiállított »Eureka« koptatógép, szijhajtásu kettős malom
járat, hengeres szitálógép, Haggenmacher-féle daratisztitó gép, serleges emelő 
és malomfelvonó átalánosan ismert, jól bevált szerkezetek szerint készültek.

Az eddig felsoroltakon kivül a kiállításon néhány oly kisebb gépműhely 
és gyár is szerepelt egyes malomipari gépekkel, a mely ilyeneket csak alkal
milag készít és ezért inkább csak helyi jelentőségű. Ezek közül különösen 
megemlítendő Winkler István Német-Palánkán, a ki rázószitával kombinált 
koptatógépet, ifj. Emich Dániel Cservenkán, a ki kisebbszerü daratisztitó- 
gépet, valamint a Ruepprecht testvérek czég Pécsett, mely »Superieur« nevű 
gabonatisztitó- és koptatógépet, konkolyozóval kombinálva, valamint oldalos 
széllel működő kisebbszerü daratisztitógépet mutatott be.

*  *  *

Egyéb gazdasági ipari gépeknek és készülékeknek speczialitásként való 
gyártásával és ily ipartelepek teljes berendezésével hazánkban ez idő szerint 
csak a Reichel és Heiszler budapesti czég foglalkozik, de ez is inkább csak 
szeszgyári berendezésekre szoritkozik. A hazai sörgyárak és czukorgyárak 
berendezései majdnem kizárólag külföldiek; a számos kisebb-nagyobb szesz-
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gyárnak igen jelentékeny része is külföldi gépekkel és készülékekkel van fel
szerelve. A nevezett budapesti gyáron kívül, melynek illető készülékei és gépei 
méltán jó hírnévnek és a szomszédos országokban is jelentékeny keresletnek 
örvendenek, ugyan néhány vidéki műhely is foglalkozik egyes ilynemű 
készülékeknek és gépeknek alkalmilag való előállításával, ezek azonban inkább 
csak helyi jelentőségűek. Régebben Eisele József budapesti czég ugyan jelen
tékeny speczialitásként űzte nevezetesen a szeszgyári készülékek gyártását 
és egész ily gyárak berendezését, de ezzel az utóbbi évek folyamán mind
inkább felhagyott.

E speczialitásokat illetőleg tehát hazai gépiparunk az 1885. évi kiállítás 
óta nem igen fejlődött, hanem inkább némi hanyatlást mutat, a mi talán 
részben annak tulajdonítható, hogy a nagyobb gazdasági ipari vállalatok leg
többjének kezdeményezői, illetve vezetői még mai nap is külföldiek, a szesz
gyárak üzleti viszonyai pedig jelenleg oly kedvezőtlenek, hogy az utóbbi 
években csak kevés ily gyár keletkezett, de részben talán annak, hogy a 
kisebbszerü ily telepek kezdeményezőivei és tulajdonosaival való üzlet rend
szerint nem éppen kecsegtető. Mindehhez talán az is hozzájárult, hogy a gép
ipari gyártmányok utáni keresletnek rohamos növekedése közepette gyáraink 
másnemű gépek gyártásával is átalában eléggé el voltak foglalva s ennek 
folytán nem igen tartották érdemesnek e speczialitást felkarolni.

A Reichel és Heiszlev czég a kiállításon teljes kisebbszerü, naponkénti 
hét hektoliter finom szesznek termelésére való szeszgyártó és finomító beren
dezést mutatott be. Ezt egy-egy burgonya-mosógép, Hentze-féle pároló, élesztő 
hűtőkészülék, maláta-zúzógép, czefre-körszivattyu, czefre-gőzszivattyu, foly
tonosan működő czefrelepároló készülék, időszakosan működő lepároló készülék, 
valamint szeszfinomitó készülék képezte. Mindezek részben átalánosan ismert, 
részben a nevezett czégnek nálunk szintén már jól bevált saját szerkezetei 
szerint készültek és kikészítésük tekintetében is mindenképen megfeleltek e 
gyár régi jó hírnevének.

Ugyanez áll a Reichel és Heiszlev által kiállított pálinkafőző készüléket 
illetőleg is.

Neukomm Bálint fiai Verseczen, a kik már régóta pálinkafőző üstöket, 
cognac-készülékeket és bormelegitőket készítenek és ilyeneket külföldre is 
szállítanak, e speczialitásaiknak egy-egy példányát mutatták be.

Fabritius testvérek Nagy-Szebenben új szerkezetű czefrekeverő és hűtő- 
készüléket mutattak be. E szekrényszerü készülék alsó részében elhelyezett 
tengelynek sajátos alakú lapátjai a czefrét hatásosan megkeverik. A hűtésre 
két egymástól független, egyenes csövek által alkotott csőcsoport szolgál; az 
egyes csöveknek a készülék két oldalán kiérő végeit öntöttvas közvetítő- 
szekrények úgy kötik össze, hogy a hűtőviz az egész csőcsoportot átjárja, 
tehát hosszú utat tesz, ennek folytán jól hasznosittatik és a czefrét hatásosan 
hűti. E készüléknek nagy előnye, hogy az egyes csöveket az illető közvetítő 
szekrények leszerelése után egyszerű csőkefével ki lehet tisztítani. Ez még 
üzem közben is megtörténhetik, mert a két csőcsoport egymástól független, 
tehát egyenkint kikapcsolható.
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Teljesség kedvéért a malomkövek e helyen is röviden megemlitendők, 
annyival inkább, miután termelésük, illetve gyártásuk a malomipari gépek 
gyártásával egyidejűleg aránylag nagy fontosságra jutott.

Csakis simaőrlésre való trachitmalomköveket Horn Bertold Újbányán, 
Májerszky István és társai malomkőgyára Geletneken, a jó hírnevű Sáros
pataki régi trachit malombánya-birtokosság Sárospatakon, valamint a szintén 
igen jelentékeny Újbányái malomkőgyár részvénytársaság Újbányán állítottak 
ki. Igen kiváló minőségű kovamalomköveket, melyek még a franczia kövekkel 
is versenyre kelhetnek, a Sárospataki kovamalomkőgyár egylet Sárospatakon, 
valamint a Kárpáti kőbánya- és malomkőgyártó-társaság Schwartz, Behrle 
és társa Garam-Szent-Kereszten mutattak be. Az utóbbi vállalat, mely a maga 
nemében a legnagyobbak egyike, czement- zománczok és efélék őrlésére való 
kovaköveket, valamint franczia köveket is állított ki. Franczia malomköveket, 
a melyeket Francziaországból hozatott nyersanyagból állítanak össze, Schle
singer testvérek Pápán, de főleg Kann és Heller Budapesten, valamint Geittner 
és Rausch Budapesten igen kiváló minőségben mutattak be. A Kann és 
Heller czég ezeken kívül franczia kövek hulladékaiból sajátos eljárás szerint 
műköveket is készít, melyek rozsőrlésre, korpa kiőrlésére és tengeri darálására 
jól beváltak. A Geittner és Rausch czég saját budai bányáiban a budai kövek 
elnevezés alatt átalánosan ismert malomköveket is termel. A hazai vállalatok 
közül ez idő szerint a legtöbb malomkövet a Redlich, Ohrenstein és Spitzer 
czégnek újvidéki malomkőgyára állítja elő, melyek kiváló és legkülönfélébb 
czélokra (gabona, czement, mész, porczellán stb.) alkalmas anyagát Szerbiá
ban lévő saját kőbányáiban nyeri. Ennek, valamint a többi jelentékenyebb 
malomkőgyártó és termelő czégnek tetemes kivitele is van Ausztriába, Rumá- 
niába és Szerbiába, sőt részben Németországba, Svájczba és Oroszországba is.

5. Emelő- és szállítógépek, szivattyúk, fecskendők és kerékpárok.

A e csoportba tartozó gépek közül hazai gyárainkban ugyan igen sok
féle készül, gyáripari szempontból azonban csak a czentrifugális szivattyúk és 
tűzifecskendők, legújabban pedig a Worthington-féle szivattyúk és veloczipédek 
gyártása jutott nagyobb jelentőségre.

A nálunk élénk tevékenységet kifejtő ármentesitő társulatok czéljaira 
szolgáló nagy czentrifugális szivattyúkat nevezetesen a Schlick-féle vasöntöde 
és gépgyár-részvénytársaság, valamint Rock István gépgyára oly kiváló minő
ségben gyártják, hogy a külföld e nemű gyártmányait már jó régen teljesen 
kiszorították.

Mindennemű tiizifecskendőket, nevezetesen Geittner és Rausch (Budapest), 
Seltenhojfer Frigyes fiai (Sopron), valamint a Budapesti szivattyú- és gépgyár
részvénytársaság (előbb Walser Ferencz) igen kiváló minőségben gyártanak, 
úgy hogy a külföldről már csak kevés ily gyártmány kerül hozzánk. Úgy 
látszik azonban, hogy e speczialitásban az utolsó évek során lábrakapott



471

túlságos versenygés nem vált ez iparunk előnyére, sőt kifelé való verseny- 
képességét némileg csökkentette.

Legújabban figyelemre méltó jelentőségre jutott a Worthington-féle 
szivattyúknak gyártása, a mi főleg annak köszönhető, hogy az amerikai 
Worthington-társaság által Budapesten alapitottt Worthington szivattyugép- 
részvénytársaság specziális szerkezetű szivattyúiból jelentékeny mennyiséget 
Budapesten, Rock István gépgyárában gyártat. Ugyanez a gyár készítette 
azon nagyméretű Worthington-szivattyukat is, melyekkel a székes főváros 
káposztásmegyeri és óbudai vízmüveit az utóbbi időben felszerelték.

A kerékpároknak gyárilag való előállítását újabban az Első magyar 
varrógép- és kerekpcirgyár-részvénytársaság karolta fel sikeresen, a mi annyival 
is inkább örvendetes, mert ilynemű gyártmány eddigelé igen sok kerül hozzánk 
a külföldről. Az 1895. évi statisztikai kimutatások szerint 941.200 frt értékű 
kerékpárt és kerékpárrészeket hoztunk be. Ha e mellett figyelembe veszszük, 
hogy a kerékpározás nálunk is mindinkább tért hódit, e speczialitás gyártásá
nak meghonosítását teljesen jogosultnak kell tartanunk.

Bányaemelőgépek tekintetében Kachelmann Károly és fia  gépgyára 
(Vihnye) ugyan régóta méltán igen jó hírnévnek örvend, e vidéki gyárunk 
azonban már aránylag kis terjedelme miatt is alig képes a külföldi versenyt 
elég hatásosan háttérbe szorítani.

Feltűnően nagy a behozatalunk (1895-ben 178.500 frt) kis szivattynkban, 
nevezetesen kútszivattyukban, melyeknek gyári előállítását ugyan néhány 
czégünk erélyesen felkarolta. Úgy látszik azonban, hogy ezen gyártásukat 
még nem speczializálták annyira, hogy ár tekintetében is teljes sikerrel ver
senyezhetnének a külföld illető specziális gyártmányaival.

Kiállításunk különben eléggé hű képet nyutott arról, hogy hazai gép
gyáraink az e csoportba tartozó soknemü gépek tekintetében is örvendetes 
törekvést mutatnak és mindinkább tért hódítanak.

Bányák czéljaira való emelőgépeket Kachelmann Károly és fia, valamint 
a Ganz és Társa részvénytársulat állítottak ki.

Kachelmann Károly és fia  (Vihnye) viznyomásu bányaemelőgépet 
mutatott be, mely nemcsak czélszerü szerkezete és jó munka által tűnt ki, 
hanem azért is érdekes kiállítási tárgyat képezett, mert oly gépek, melyek 
üzemére nagynyomású viz szükséges, csak ritkán láthatók. A nevezett gyár 
1843 óta már tiz ilyen Adriányi-féle gépet készített. A kiállított gép, mely 
két kettős működésű munkahengerből és ezek hajtórúdjaival forgatók útján 
kapcsolt kötélhengerből állt, a régibb szerkezetüektől, részleteinek modern 
kiképzésén kívül főleg abban különbözött, hogy töltése változtatható. E czélból 
mindegyik oldal vezérlő dugattyúit Stephenson-féle kulisszák mozgatják, melyek 
egyrészt a töltésnek, másrészt pedig a forgás irányának változtatását teszik 
lehetővé. Ezenkívül mindegyik hajtóhengernek vízcsatornája szívó- és nyomó
szelepes szelepházzal van összekötve, minek folytán az esetben, ha a nagy
nyomású viz a henger illető oldalától a löket vége előtt elzáratik, a hengernek 
hajtó oldala a szívószelepen át lefolyó vízzel telhetik meg, mig a másik oldalról 
az a viz, mely még a dugattyú előtt van, a nyomószelepen át a nyomócsőbe
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szorul vissza. A nagynyomású víznek elzárása után tehát szívó- és nyomó- 
szivattyú módjára hatnak a munkahengerek, mely negatív munkát a másik 
hengernek és a gép lendítő tömegeinek kell legyőzni. E berendezésnek 
főelőnye az, hogy minden szállítás vége felé a szállító kasok és a kötél eleven 
ereje, a viz egy részének a nyomócsőbe való visszaszorítása által mintegy 
hajtóerővé alakul át.

A kiállított ilyen gép egyik selmeczi bányának volt való, a hol 143 m. 
magasságról nyert vízzel fog működni. Munkahengerének átmérője 220 mm., 
lökethossza 1 m., a dugattyusebesség pedig 0'3—1 m .; a szállítás magassága 
320 m. lesz.

A Ganz és Társa részvénytársulat kis ikergőzgépes bányaemelőgépet 
állított ki, melynél a gőzgépek forgatós tengelye fogaskerekű áttevés útján a 
két gőzgép között elhelyezett kettős kötélhengert forgatta. E 200 mm. henger- 
átmérőjű és 260 mm. lökethosszuságu gépek vezérműve a rendszerint hasz
náltaktól abban különbözik, hogy az exczenterek hosszúkás hasadékkal készültek, 
melynél fogva a tengelyre szerelt pofán eltolhatok. Eltolatásukra és rögzítésükre 
könyökös emeltyű szolgál, mely a gépész állóhelyén alkalmazott kormányzó 
emeltyűvel van összekötve.

Darukat csak a Ganz és Társa részvénytársulat állított ki, még pedig 
10 tonna teherbírású elektromos futódarut, 4000 kg. teherbírású kézhajtotta 
futódarut, valamint vasúti kocsira szerelt 4000 kg. teherbírású gőzdarut, 
melyek mind a nevezett társaságnak már átalánosan ismert czélszerü szer
kezetei szerint készültek.

Teher- és személyszállító emelőgépekből a már régen jó hírnévnek örvendő 
Freissler Antal czégnek budapesti fiókgyára egész sorozatot állított ki, még 
pedig ételfelvonót, transzmisszió hajtotta teherfelvonót és ugyanilyen tégla
felvonót, 500 kg. teherbírású kézhajtotta teherfelvonót, elektromos üzemü 
személyszállító felvonót, valamint két darab 1000 kg. teherbírású elektromos 
teherfelvonót. Mindezek czélszerü és megbízható szerkezetük, valamint jó 
munkájuknál fogva a nevezett czég jó hírnevének teljesen megfeleltek és 
arról tanúskodtak, hogy e régi speczialitását a legteljesebben és legmodernebben 
fejlesztette.

Kézhajtásu, 500 kg. teherbírású egyszerű teherfelvonót, mely külön 
kiemelendő részletet nem igen mutatott, a Magyar épület- és mülakatosgyár- 
részvénytársaság is állított ki.

Csigasorokat és kocsiemelőket, melyekben a hazai szükségletnek legna
gyobb részét ugyan a külföld födözi, többen állítottak ki. Csigasorokat jelen
tékenyebb mennyiségben a Ganz és Társa részvénytársulat készít, még pedig 
saját szabadalmazott és jól bevált szerkezete szerint. Egyszerű kötél- és láncz- 
csigasoroknak speczialitásként való gyártását pedig újabban Jurisics Márton 
Budapesten karolta fel. Ugyanez a czég togasrudas kocsiemelőket is készít, 
még pedig oly versenyképesen, hogy azokat Ausztriába is exportálhatja. 
Egy-egy srófos, u. n. amerikai kocsiemelőt Lenhardt és Guhrauer Budapes
ten, valamint Ransch Pál fia  Budapesten mutattak be.

A szivattyugépek kiállítói közül nevezetesen a Schlick-féle vasöntöde és
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gépgyár-részvénytársaság és a Worthington szivattyugép részvénytársaság 
emelendő ki.

A Schlick-féle társaság czentrifugális szivattyúiból egész sorozatot és 
egy nagyméretű ily szivattyút, gőzgéppel közvetetlenül kapcsolva állított ki. 
Ez utóbb említett, 2'i m. átmérőjű szárnyaskerekü szivattyú hosszában és 
keresztirányban felezett burkolattal készült és perczenkénti 100 fordulat mel
lett másodperczenkint 1'4 m3. vizet 3‘75 m. magasságra szállíthat. A vele közve
tetlenül kapcsolt egyszerű, de igen szilárd szerkezetű kondenzátoros kompaund 
gőzgép kis hengere 330, nagy hengere 540 mm. átmérőjű és 600 mm. löket- 
hosszuságu volt. E gépkészlet minden tekintetben azon típus szerint készült, 
mely a magyarországi ármentesitő-társaságok kívánalmainak teljesen meg
felelve, nálunk már sok helyen látható.

A Worthington szivattyugép-részvénytársaság érdekes szerkezetű triplex 
bányaszivattyut állított ki, melyet a Worthington-rendszernek megfelelően két 
egymásmellé helyezett, közvetetlenül ható és egymással úgy összekötött 
szivattyugép képezi, hogy a két ikergép egymás vezérművét kölcsönösen 
működteti. Ez ikergépek mindegyike közös középvonalban, vízszintesen elhelye
zett kisnyomású, közepes nyomású és nagynyomású gőzhengerből és ezekkel 
közvetetlenül kapcsolt kettős működésű szivattyúból áll. A kondenzátor a 
gőzhengerek mögött van elhelyezve; két kettős működésű szivattyújának 
dugattyúi a gőzgépek dugattyúival közvetetlenül kapcsolatosak.

Mindegyik gőzgépnek gőzhengerei Worthington C. C. szabadalma szerint 
tandemszerüen úgy vannak egy sorban elrendezve, hogy a leghátul lévő 
kisnyomású hengernek dugattyúját a másik két hengertől jobbra-balra lévő 
két rúd köti össze a főkeresztfejjel, ezenfelül pedig a kisnyomású henger 
dugattyúja a gép középvonalában elhelyezett dugattyurúd által a közép
nyomású henger dugattyújával is kapcsolva van. A nagynyomású hengernek 
egyoldalú dugattyurúdja a főkeresztfejjel közvetetlenül kapcsolatos, mig a 
másik két henger munkáját az oldalos rudak együttesen viszik át a kereszt- 
fejre. Ez elrendezés folytán mindegyik gőzdugattyut a hengerek kapcsolásá
nak szétbontása nélkül ki lehet venni.

A gőzhengerek közül csak a kisnyomású van fűtő gőzköpenynyel 
ellátva. Az egyes hengerek közötti gőztartókul az illető gőzvezető csövek 
szolgálnak.

A gőznek megfelelő elosztását hengeralaku kagylós tolattyuk végzik, 
melyeket a gőzgépek és szivattyúk között vezetékben járó keresztfej két 
harántirányu tengely utján mozgatja, még pedig a Worthington-rendszernek 
megfelelően úgy, hogy a két ikergép egyike a másiknak vezérművével 
kapcsolatos és viszont. Mindegyik gépnek expanziós tolattyuit, a milyenekkel 
csak a nagynyomású henger van felszerelve, mindegyik gép maga működteti. 
A gépnek egyenletes járására szükséges meddő járást a vezérmű főforgatóján 
alkalmazott kulissza adja meg. Megemlítendő az is, hogy a tolattyuk orsóit 
nem közönséges tömitő szelenczék, hanem kúpos súrlódó fölületek törniük.

Ez a gép, mely 1/s— 1/io expanzióval dolgozik, nincs felszerelve olyan 
viznyomásu erőkiegyenlitővel, mint például a káposztásmegyeri nagy Wor-
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thington-szivattyuk. Az egymás mögött elhelyezett három gőzhenger gőz
nyomása, ugyanis oly egyenletesen hárul a szivattyú dugattyújára, hogy a 
rudazat súlya elegendő a gép nyugodt és teljes lökettel való járásának biztosí
tására. Miután e gép a kiállításon időnként működésben is volt, meg lehetett 
győződni arról, hogy az ily lenditőkerék nélküli gép nem lökésszerűen indul 
és nem is működik majdnem egyenletes dugattyusebességgel, mint sokan 
tévesen feltételezik. Ez különben akkor is kitűnik, ha a dugattyunyomások 
diagrammjait, a tömegek hatásának tekintetbevételével megszerkesztjük. 
E diagrammok azt mutatják, hogy a dugattyusebesség hasonlóan változik, 
mint forgatós gépeknél.

A szóban lévő gépnek szivattyúi kívül tömitett, oldalos rudak közvetíté
sével mozgatott buvárdugattyukkal vannak felszerelve. A szelepházak egymás 
mellett, a hengerek fölött vannak elrendezve. Mindegyik szelepházban egy-egy 
szívó- és nyomószelep van ; a szelepházat a szivattyuhengerrel összekötő csa
torna a szivócsatornát keresztezi. A szelepeknek páronkint közös szelepházban 
való elrendezése a szelepeket könnyen hozzáférhetőkké és kicserélhetőkké teszi. 
A fémből való siklapu szelepeket lefelé nyúló három-három szárny vezeti ; 
felfekvő fölületüket bőrlemezek tömitik; gyors lecsukódásukat terhelő csavart 
rugók biztosítják. A szelepházfödelek mindegyikét csap körül lefordítható három
három csavar szorítja helyére. Ha anyacsavarjaikat meglazítandó, kétszer- 
háromszor körülforgattuk, az illető csavarok csapjuk körül lefordíthatok és 
a szelepház födele levehető. Ez a berendezés a szelepek megvizsgálását meg
könnyíti és az anyacsavaroknak e közben való elvesztését lehetetlenné teszi.

Az ily szivattyúkat rendszerint segédszivattyukkal kötik össze, melyek 
dugattyúit a szivattyúk hátulsó végén kiérő dugattyu-rudak keresztfejei szög- 
emeltyük közvetítésével mozgatják. E segédszivattyuk a vizet a főszivattyuk 
alatt elhelyezett víztartóba szolgáltatják. Ugyané víztartóból veszik a konden- 
záczióhoz való vizet, a légszivattyúk pedig a főszivattyuk szívócsövének köze
lében ugyanebbe a víztartóba juttatják a meleg vizet.

A kiállított ilyen bányaszivattyu perczenkint 2000—2500 1. vizet 110 m. 
magasra emelhet ; főbb méretei a következők : a nagynyomású gőzhengernek 
átmérője 254 mm., a közepes nyomású gőzhengernek átmérője 406 mm., a 
kisnyomású gőzhengernek átmérője 635 mm., a szivattyu-dugattyuk átmérője 
220 mm., a közös lökethosszuság 380 mm.

A Ganz és Társa részvénytársulat háromhengerü bányaszivattyut állított 
ki, melylyel az üzemére szolgáló 11.000 wattos egyenáramú elektromotor 
közös alzatra volt szerelve. A vízszintesen elrendezett búvárdugattyus szi
vattyúnak forgatós tengelyét az elektromotor egyszerű fogaskerék áttevés 
útján hajtotta.

A Danubius-Schoeniclien-Hartmann részvénytársaság szíjhajtásu, víz
szintes elrendezésű kéthengerü szivattyút mutatott be, 175 mm. átmérőjű 
hengerekkel és 260 mm.' lökettel, mely perczenkénti 50 fordulattal járatva, 
óránkint 30 m3 vizet szállíthat.

Szíjhajtásu kisebb szivattyút Stnrzer József (Budapest), kis buvár- 
dugattyus gőzszivattyut Mannák Vincze (Budapest), pulzométereket, vasúti
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vizállomási berendezéseket és vízvezetéki tolattyukat pedig a Teudloff K. és 
Dittrich T. gépgyár-részvénytársaság állított ki. Szíj hajtású kis szivattyút 
Miroslav Fiilöp (Eszék) is mutatott be.

Különböző kútszivattyuk és kútszerelvények egész sorozatát a Buda
pesti szivattyú- és gépgyár részvénytársaság, Geittner és Rausch (Budapest), 
Seltenhoff er Frigyes fiai (Sopron), Bauer és Társa (Debreczen) és Jeszeno- 
vits Miklós (Szabadka) mutatták be. Különösen kiemelendő, hogy a két utóbb 
nevezett vidéki gyár ezen készítményei arra vallanak, hogy az illetőknek 
állandó, versenyképes speczialitását képezik, a mi örvendetes jeléül tekinthető 
annak, hogy vidéki kis gyáraink némelyike, üzemkörébe illő speczialitások 
előállítását felkarolva, helyes irányban fejlődik.

Különféle kút- és épitési-szivattyukat Lenard V. (Zágráb) és Miroslav 
Fiilöp (Eszék) is állítottak ki, ezek készítményei azonban bizonyára csak helyi 
jelentőségűek.

Tűzifecskendőkhöl igen változatos és teljes sorozatot, nevezetesen gőzfecs
kendőket is Geittner és Rausch (Budapest) és a Budapesti szivattyú- és gépgyár- 
részvénytársaság (ezelőtt Walser Ferencz) állítottak ki. E két czégnek nagyszabású 
kiállítása arról tanúskodott, hogy a tűzifecskendők, vizhordó kocsik, pneumatikus 
pöczegödör-kiüritő kocsik és effélék gyártását jelenleg is régi hírnevüknek 
teljesen megfelelően folytatják és szerkezeteiket elismerésre méltóan folytonosan 
tökéletesítik. Ez a körülmény, mint már említettem, e két nagyszabású fecskendő
gyárnak a hazai piaczot majdnem teljesen biztosítja.

Épen oly kiváló minőségűek a Seltenhoffer Frigyes fia i (Sopron) által 
kiállított tűzifecskendők, mely czégnek készítményei különben szintén már régóta 
igen jó hírnévnek örvendenek.

Ez elsőrendű fecskendő-gyárakon kívül Ruepprecht testvérek (Pécs) és 
Mayer József (Baja) állítottak ki egy-két fecskendőt.

A kovácstüzek kiegészítő részét képező kis ventilátoroktól és egy kis 
Root-féle fúvótól eltekintve, melyeket Jurisics Márton Budapesten mutatta be, 
fúvógépek nem voltak kiállítva. Láng L. gépgyára (Budapest) azonban a 
vajda-hunyadi vasgyárnak szállított nagyméretű fúvógépnek fuvószelepeit 
állította ki, melyek új és kiváló szerkezetük miatt érdekes és gyakorlatilag fon
tos kiállítási tárgyat képeztek.

Az utolsó 10 — 15 évben ugyanis a nagyobb fordulatszámmal járó szivattyu- 
és fúvógépeken leginkább vezérelt zárószerkezeteket alkalmaztak. Legújabban 
a nagyolvasztókhoz és a besszemereléshez való fúvógépeken mint zárószer
kezeteket Corliss-féle tolattyukat kezdenek használni. Mindezekre az a körülmény 
vezetett, hogy eddigelé nem létezett olyan önműködően nyíló és csukódó 
szelep, mely a megkívánt tartósság és üzembiztosság mellett a gépnek nagyobb 
fordulatszámmal való járatását tette volna lehetővé és jó hatásfokot is bizto
sított volna. E kivánalmaknak a szóban lévő Láng-Hörbiger-féle szabadalmazott 
szelep a legteljesebben megfelel.

E szelep fészke, melyre a szeleptányér fekszik, két központos köralaku, 
egy síkban lévő érintkező fölülettel illetve éllel készül, melyek fölött a szelep
tartó van elhelyezve. Az utóbbi szintén két központos, a szelep fészkének éleivel
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nagyjában azonos, keskeny felfekvő fölületet helyez a nyíló szelep elé. Ezek 
a felfekvő fölületek helyenként meg vannak szakítva, hogy a szelepek vezetői 
elférjenek. A tulajdonképeni szelepet körülbelül egy mm. vastag aczéllemezből, 
vagy más kemény fémlemezből készült síklapu, gyürüalaku tányér képezi, 
mely zárásakor a szelep fészkének éleit, nyitásakor pedig az ütköző fölületeket 
fekszi meg.

E szeleptányért nem surlódva csúszó részek vezetik, hanem egyenlő 
hosszú, órarugó'aczélból készült karok, melyek egyrészt a szeleptartóra, 
másrészt pedig a szeleptányérhoz vannak foglalva, még pedig úgy, hogy 
rugalmas, szabad mozgásuk ne csökkentessék. Minthogy ezek a foglaló pontok 
a szeleptányérral központos körnek épen egyharmad részeiben vannak, a 
tömegellenállásnak, a vezetők ellenállásának, a felfekvési nyomásnak, valamint 
a nyitási ellenállásnak súlypontjai épen a szeleptányér középvonalával egyez
nek, minek folytán a szelep ferde helyzetbe sohasem juthat, hanem okvetetlenül 
mindig párvonalosan mozog. Ugyanezért a szelepnek egyoldalú kitérése, vala
mint megakadása teljesen kizártnak tekinthető.

Mint a mondottakból kitetszik, a Láng-Hörbiger- féle gyűrűalaku szelepnek 
mozgó tömege, valamint felfekvő fölülete a lehető legkisebb, vezetése pedig 
súrlódástól teljesen mentes. A kinyílását ellenző ellenállás épen csak akkora, 
mint a mennyi szükséges, hogy a vezetők rúgóssága a szelepet önműködőleg 
és gyorsan zárja.

Könnyen belátható, hogy szoros összefüggés van a szelep csekély tömege, 
vékonysága és rugalmassága, keskeny, majdnem éles felfekvő fölülete, továbbá 
a vezetők nagy rugalmassága, csekély rugónyomása és súrlódástól ment vezetése 
között egyrészt és a gyors, csekély túlnyomást igénylő működés, tartósság, 
üzembiztosság és jó hatásfok között másrészt, mert egyik a másik nélkül el 
nem érhető.

Teljesség kedvéért megemlítem, hogy az ilyen szelepek a vajda-hunyadi 
kincstári vasgyár nagyméretű fúvógépén már egy évnél tovább kitünően mű
ködnek. Ezen kívül e szelepeket külön fuvóhengeren is kipróbálták. E próbák 
alkalmával egyenlő fordulatszám mellett akkora légsebességet értek el, mint a 
milyen a nagyolvasztók fúvógépeinél szokásos. Ezek a kísérletek azt mutat
ták, hogy a szóban lévő szelep perczenkénti 70 fordulat mellett épen oly zaj
talanul és megbízhatóan működik, mint akkor, ha a fúvógép csak perczen
kénti 30 fordulattal jár. Tekintve a szelep szerkezetét és az illető kísérletek 
alkalmával szerzett tapasztalatokat, igen valószínű, hogy perczenkénti 90—100 
fordulat mellett is épen oly jól fog működni. E szelep ugyanis a gép meddő 
állásában önműködőleg és megbízhatóan zár, mozgó részeinek tömege pedig 
fölötte csekély, a miért a felfekvő fölületeknek ékalakja daczára, még nagy 
fordulatszám mellett is alig kell gyors megromlásától tartani.

Kerékpárok gyári előállításával, mint már említettem, nálunk csak az 
Első magyar varrógép- és kerékpárgyár részvénytársaság foglalkozik, mely 
speczialitását rövid idő alatt annyira fejlesztette, hogy jelenleg évenként már 
körülbelül 2000 kerékpárt gyárt. Kerékpárjainak a kiállításon bemutatott vál
tozatos és jelentékeny gyűjteménye arról tanúskodott, hogy ezen gyártmányai
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mind szerkezet, mind műhelyi készítés tekintetében nemcsak teljesen verseny- 
képesek, hanem valójában elsőrendüek.

E czégen kívül Herbster Károly (Budapest), valamint Fuchs és Brigantig 
(Pozsony) néhány jó és csinos kivitelű kerékpárt állítottak ki.

6. Kazán- és gépszerelvények, gépüzemí kellékek.

Az e csoportba foglalható ipari termények közül a gépipar szempontjából 
a legnagyobb jelentőségűek az u. n. kazán- és gépszerelvények (armatúrák), 
hajtószíjak, kaucsukáruk és közlőművek.

Kazán- és gépszerelvények valóságos gyártásával csak egy gyárunk, a 
néhány év előtt alakult Tendloff K. és Dittrich T. gépgyár részvénytársaság 
foglalkozik, mely sokféle gyártmányainak igen tekintélyes gyűjteményét mutatta 
be a kiállításon. E czég mindennemű kazán- és gépszerelvényeket gyárt, 
nevezetesen vizállásmutatókat, próbacsapokat, tápláló-szelepeket, biztosító-sze
lepeket, gőzzáró-szelepeket, gőzsipokat és kürtöket, különféle kenőkészüléke
ket, vizállomási felszereléseket, ejektorokat, injektorokat, előmelegítő- és 
folyadékkeverő készülékeket, rugós mérlegeket, manométereket és vákuum- 
métereket, a legkülönfélébb szelepeket és csapokat, viztolattyukat, gőzfütő 
berendezésekhez való szerelvényeket és sok más effélét. Gyártmányai tehát 
igen sokfélék és szerkezet, valamint készítés tekintetében is átalában meg
felelők, a gyártást azonban még nem speczializálta annyira, hogy az e spe- 
czialitásokkal foglalkozó külföldi nagy czégekkel máris teljes sikerrel verse
nyezhetne.

Egyes ilyen czikkeket, nevezetesen injektorokat, specziális szerkezetű 
olajozókat, valamint vasutak fűtő- és fékező-berendezéseihez szükséges sze
relvényeket a Friedmann Alex bécsi czégnek budapesti fióktelepe igen kiváló 
minőségben készít. E czég magyarországi készítményeinek azonban, csekély 
mennyiségük miatt, valamint azért, mert nem is igyekszik átalánosan tért 
hódítani, ipari szempontból nagyobb fontosság alig tulajdonítható.

Eisele József kazángyára (Budapest) szintén készít egyes kazánszerel
vényeket, de főleg csak saját szükségletének födözésére.

Ezeken kívül Riedl Béla rézöntő (Budapest) egyszerűbb kazán- és gép
szerelvényeket, Glücksthal és Staub (Budapest) manométereket, vákuumméte
reket, pirométereket és rugós mérlegeket, Sebes és Beck (Budapest) mano
métereket, vákuummétereket, vizállásmutatókat, kenőszelenczéket és efféléket, 
Mannák Vincze (Budapest) pedig különböző szelepeket állított ki. Mindezek 
azonban az illetőknek csak mellékes fontosságú készítményei.

Mint czélszerü újdonság Eberhard György szabadalmazott úszós viz- 
szinmutatója említendő meg, melynek a kazán oldalán áthatoló tengelyét 
szeleppé kiképezett része tömitő anyag nélkül tömiti, a mi e készüléket más 
hasonlókkal szemben jóval megbízhatóbbá teszi. A vízállást a készülék 
mutatója nagy számlapon jelzi, minek folytán kivált magas kazánokon a 
vízállás megfigyelését jelentékenyen megkönnyíti. Nevezetesen ez utóbbi előnye
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folytán ez a vizmutató mind Magyarországban, mind Ausztriában máris figye
lemre méltó elterjedést nyert.

Másik újdonságot képezett ugyancsak Eberhard Györgynek szabadalma
zott léghuzam-szabályzója, melyet Popelka és Társa (Budapest) állított ki. 
Ez a készülék arra való, hogy a gőzfeszültség változásának megfelelően a 
kéménytolattyut önműködőleg lejebb, illetve felebb állítsa. E czél elérésére 
gőzvezetékre szerelt manométer mutatója szélső állásaiban egy-egy elektro
mágneses készüléket kapcsol Leclanché elemek áramkörébe, minek folytán az 
illető elektromágneses készülék vagy egy vízvezetéki szelepet kinyit, úgy hogy 
a viz a kéménytolattyuval kapcsolt dugattyú alá jut és azt megemeli, vagy 
pedig másik szelepnek kinyitása által a hengerből a vizet kifolyatja, minek 
eredménye az, hogy a kéménytolattyu lejebb száll. Elmés szerkezete daczára 
ez a készülék természetszerűleg csak különleges esetekben alkalmazható.

Közlőműrészeket ugyan többen állítottak ki, nevezetesen a Ganz és 
Társa részvénytársulat, Láng L., a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvény- 
társaság, a Vulkán részvénytársaság, Hirsch és Frank, Sturzer József, vala
mint Lenhard és Guhrauer. Ezeken kívül az összes hazai gépgyárak is fog
lalkoznak többé-kevésbbé modern szerkezetű közlőművek és közlőműrészek 
készítésével, de egyikének sem képezik elsőrendű speczialitását. Mint külön
legességek megemlitendők a Ganz és Társa részvénytársaság által kiállított, 
már átalánosan ismert Mechwart-féle frikcziós tengelykapcsolások, valamint 
a Danubius-Schoenichen-Hartmann részvénytársaságnak vaslemezből készült 
csapágyállványai és szíj korongjai, mely utóbbiak kivált csekély súlyuk és 
nagy szilárdságuk miatt nagyobb figyelmet érdemelnének, mint a milyenben 
eddigelé részesültek.

Érdekes szerkezete miatt végül megemlítendő az a kötélhajtómű minta, 
melyet Láng L. gépgyára állított ki.

Bőrhaj tó szíj at hazánkban ugyan sokan készítenek, de a szükséglet
nek igen jelentékeny részét még mindig külföldi gyárak födözik. A gépipari 
csoportban bőrhajtószijakat Gnerlich B. (Budapest) állított ki, mely czég 
kiváló minőségű szíjakat jelentékeny mennyiségben gyárt, továbbá ifj. Schulz 
József (Budapest) jó munkájú szíjakat, Palencsár Andor (Budapest) pedig 
különleges eljárás szerint impregnált és erősen nyújtott szíjakat mutatott be, 
melyeknek nagy előnye, hogy használat közben alig nyúlnak meg. Gnerlich B. 
lánczos hajtószíjakat is mutatott be.

Pamut- és teveszőr hajtószíjakat, melyeket még néhány év előtt kizá
rólag a külföldről voltunk kénytelenek behozni, Lévy James pozsonyi pamut-, 
teveszőr- és »Balata«-hajtószijgyára állított ki. A nevezett, már régóta ismert 
czég, melynek Hamburgban és Párisban nagyszabású ily szíjgyára van, 
Pozsonyban azon czélból alapította mintegy két év előtt gyárát, hogy a magyar- 
országi és ausztriai szükségletet onnan födözze.

Műszaki czélokra szolgáló mindennemű ruggyanta-árukat a néhány év 
előtt alapított Magyar ruggyantaárugyár (Budapest) gyárt is állított ki. 
E specziális gyár a kezdet nehézségeit legyőzve, gyártmányai minőségének 
javításán serényen fáradozik.
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Kiváló minőségű hőtartó anyagokat (ásatagföld) dr. Zechenter és Teschler 
(Körmöczbánya) mutattak be, az általuk termelt és forgalomba hozott mennyi
ség azonban a szükséglethez képest még igen csekély, a miért e kitűnő hazai 
anyagnak értékesítésére még tág tér nyílik.

Végül minte csoportba tartozók megemlitendők Adler Artúrnak (Budapest) 
szabadalmazott módja szerint készült, zsiradékkal impregnált tömitő fonadékai, 
valamint Lenhard és Guhrauer (Budapest) fémtömitései, melyek nálunk már 
néhány év óta jó keresletnek örvendenek.

A mondottakból kitetszik, hogy a különböző kazán- és gépszerelvények, 
valamint a sokféle gépüzemi kellékek tekintetében fölötte nagy mértékben a 
külföldre vagyunk utalva, a mi különben ipari fejlődésünknek és iparunk 
átalános állapotának természetszerű folyománya. Az e csoportba tartozó ipar- 
czikkek legtöbbje olyan, hogy csak specziálitásképen és csak nagy mennyiség
ben állíthatók elő megfelelő minőségben és árban. Másrészt az egyes czikkek- 
ben való fogyasztás csak kivételesen akkora, hogy egy országnak illető szük
séglete ily specziális gyárt eléggé foglalkoztathatna. A külföld régibb, izmosabb 
és sok tekintetben kedvezőbb gyártási viszonyok között lévő iparral pedig a 
világversenyben eddigelé csak kivételesen szállhatunk síkra. Erre ép az e 
csoportba tartozó czikkek legtöbbjét illetőleg csak a legteljesebb specziálizálás 
és elsőrendű gyártmány előállítása képesíthetne.

7. Vegyesek

A kiállítás gépipari csoportjában bemutatott azon tárgyakat, melyeket 
sem az előbbi csoportokba nem lehetett sorozni, sem a jelentésnek más részei 
nem ismertetik, a következőkben tárgyalom.

Első sorban a Rock István gépgyára által kiállított és működésben is 
bemutatott Osenbriick-féle jéggyártó gép, valamint a szintén Osenbrück-féle 
hűtőberendezés említendő meg. Kiválóbb érdekétek voltak ezek már azért is, 
mert az első ilynemű hazai gyártmányok, melyek arra vannak hivatva, hogy 
az iparnak és a mindennapi életnek, valamint a gyógyászatnak teljesen tiszta 
jég nyerése iránti mindinkább fokozódó keresletét és modern hűtőberendezése
ket illetőleg támasztott igényeit kielégítsék.

A kiállított jégkészitő illetve hűtőgépek az úgynevezett ammoniak-kompresz- 
szoros gépek sorába tartoznak, melyeknek működése lényegileg a következő _ 
Az ammóniák-gázt kompresszorban sűrítik, miközben nagyobb hőmérsékletre 
ju t; ezután a nagy nyomásra hozott ammoniak-gázt vízzel hűtik, miáltal csepp- 
folyóvá lesz ; a nyomás csökkentésekor azonban megint légnemüvé válik, 
miközben sok meleget leköt, illetve a közelében lévő tárgyak melegét elvonja 
s ezáltal hűtőén hat.

Az e munkafolyamatot létesítő gépészeti berendezés a következő. Az 
ammoniak-gázt kettős kompresszor nagy nyomásra hozza, melylyel keringő 
viz által hűtött, tágas spirálcsövekből álló kondenzátorba jut. E kondenzátor
csövekben az ammóniák a nagy nyomás és a hűtés következtében csepp-
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folyóvá lesz, mely állapotában szabályozó szelepen át az elpárologtatóba 
(úgynevezett generátorba) kerül. A berendezésnek e harmadik főrészéből, mely 
a tulajdonképeni fagyasztó vagy hűtőberendezéssel kapcsolatos, a már most 
gáznemü ammoniakot a kompresszor elszívja s újból összenyomja, hogy 
ugyanazt a folytonosan ismétlődő körutat folytassa. A szabályozó szelepen 
túl, a nyomás csökkenése folytán a folyós ammóniák a generátor csöveiben 
oly rohamosan lesz gázneművé, hogy ezek — 20°-ra lehűlnek és az őket 
körülfoglaló sós vizet— 10°-ra lehűtik. A generátorcsöveket sós vízzel foglalják 
körül, hogy a keletkezett hideget az ily csekély hőmérséklet mellett meg nem 
fagyó folyadék közvetítésével hasznosíthassák. A használt sós viz állandóan 
igen csekély hőmérsékleten tartható, miután a kompresszor folytonosan műkö
dik. E csekély hőmérsékletű sós viz jégkészitő gépek, hűtőgépek, vagy pedig 
léghűtő-berendezések üzemére hasznosítható.

Jéggyártásra oly módon hasznosíthatjuk a hideg sósvizet, hogy a páro
logtató (generátor) sós vizébe tiszta vízzel megtöltött fagyasztó-szekrényeket 
függesztünk.

A Röck-gyár naponkénti 60 q. kristályjégnek előállítására való ilyen jég
gyártó berendezést állított ki. Kompresszora a Rider-féle vezérművü gőzgép 
főtengelyével volt kapcsolva; a padló alatt elhelyezett 5 ‘ 6 m. hosszú. 2's m. 
széles és 2 m. magas generátoredénynek felső részében 200 db. fagyasztó- 
szekrény függött. E czinklemezből készült szekrények mindegyikébe 12's kg. 
viz fért, mely a kompresszornak 10 órai működése után fagyott meg teljesen, 
úgy hogy 10 óránkint 200 X 12*5 =  2500 kg. jég készült, a mi 24 órán- 
kint 60 q-nak felel meg. A fagyasztó-szekrényeket forgatós készülék folyto
nosan rázogatta, hogy a vízben lévő levegőnek minél nagyobb része kisza
baduljon és ennek folytán kristályos, átlátszó jég keletkezzék. Ha a viz 
megfagyása közben teljesen nyugvásban van, a levegő nem szabadul ki, 
minek folytán át nem látszó u. n. műjég keletkezik, mely különben a kristá
lyossal teljesen egyenlő értékű.

A gépcsarnokban kiállított legkisebb méretű jéggyártó- és hűtőgép, mely
nek kompresszorát a Ganz és Társa részvénytársulatnak egy elektromótora 
szíj utján hajtotta, mint hűtőgép volt bemutatva. Ez alkalmazásánál a »refri- 
gátornak« nevezett párologtatóból a csekély hőmérsékletűre lehűtött sósvizet 
czentrifugális szivattyú hosszú csővezetékbe szorítja, mely a hűtendő helyiség 
felső részében van elrendezve. Itt az utóbbi melegének egy részét magába veszi 
s ezután visszakerül a refrigátorba, hogy abban megint lehűttessék és azután 
körútját tovább folytassa. A hideg sósviznek a hűtőcsövekben való folytonos 
keringése közben a levegőben tartalmazott vizpárák lecsapódnak a csövekre 
s ezeken hóvá, jéggé fagynak, miáltal az illető helyiségnek levegőjét hatá
sosan hűtik.

A kiállításon bemutatott hűtőgépet a kiállítási gépészfőmérnök 6 X 5Ya m. 
alapterületű és 5J/2 m. magas irodájának hűtésére használták, melynek meny- 
nyezete alatt a körülbelül 100 m. hosszú hűtő csővezeték kigyószerüen volt 
elhelyezve.

Szikviz készítésére való gépeket és házi használatra való szikviz készülé-
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keket ugyan többen mutattak be, az általuk készített ilynemű gyártmányok 
mennyisége azonban mindez ideig igen csekély. E csoport kiállítói közül 
különösen megemlítendők Berger M. C., Horn Albert utóda Wicklern Sándor, 
Mandler H. és V., Ries és Berkovics, a Sanitas részvénytársaság és Werner 
Adolf Frum István utóda, mindannyian Budapesten. Kiállított készülékeik 
nagyrészt átalánosan ismert szerkezetűek, a melyektől csak egyes részletek
ben mutattak eltérést illetve újítást, műhelyi készítésük pedig átalában min
denképen megfelelő volt.

Házi használatra való gépeket és készülékeket, a milyeneket külföldön szá
mos czég jelentékeny speczialitásként gyárt, ugyan többen állítottak ki, ipari 
szempontból azonban csak a Geittner és Rausch czégnek illető gyártmányai 
bírnak némi fontossággal, mert nálunk ez idő szerint csakis ez a czég fog
lalkozik rendszeresen ily kisebbszerü gépek és készülékek előállításával. 
A nevezett czég által bemutatott ilynemű gyártmányok között kisebb-nagyobb 
mosó- és facsarógépek, száritó czentrifúgák, gázzal fűtött vasaló-készülékek, 
ruhafőző üstök, rovarirtó készülékek és effélék voltak, melyek az ilynemű 
gyártmányokhoz fűzhető kivánalmaknak mind jól megfeleltek.

Strausz Sándor (Budapest) egyszerű, házi használatra eléggé alkalmas 
fahasitó-készüléket állított ki, melyet keresztalaku élű öntöttvas tőke képez. 
Kiállításokon és alkalmi vásárokon ez a készülék jó keresletnek örvend.

Végül megemlítendő, hogy Burger Jakab (Magyar-Pécska), valamint 
Biirghardt Lajos (Trencsén) egy-egy ruhamángorlót, Glöckner József (Szeged) 
czélszerü szerkezetű mosó- és facsarógépet, Leidenfrost Ármin (Debreczen) 
pedig kávépörkölő- és kávékivonatot készítő gépet állított ki.

E helyen említhetők meg Schoenichen Rajmond (Budapest) állítható 
öntöttvasállványu rajzasztalai is, melyeket nálunk már régóta számos műszaki 
irodában használnak.

A gépipari kiállítás keretében néhány magánmérnök, szabadalmi iroda 
és egy gépészeti szakfolyóirat is volt képviselve.

Magánmérnökeink legtöbbje ugyan méltán igen jó hírnévnek örvendő 
szakférfiú, magánmérnöki működésre azonban ez idő szerint átalában még 
nincs annyi alkalmuk, hogy ez tevékenységüket teljesen igénybe venné. Ez a 
körülmény főleg annak tulajdonítandó, hogy a vállalkozók gépészeti telepek 
tervezését legtöbbnyire csak a szállításra pályázó gyárakra bízzák. Ezek 
természetszerűleg nem foglalkozhatnak oly behatóan a létesítendő berendezés 
összességének tanulmányozásával, mint a vállalat érdeke megkívánná ; tervezetük 
vezérlő elvét inkább a szállítás elnyerésének lehető biztosítása képezi. A nálunk 
leginkább követett eljárás az, hogy a vállalkozót öbb gyártól alapos program 
nélkül tervezetet és költségvetést kér, a 'melyek azonban nem ugyanazon 
alapon készülve, a legtöbb esetben alig hasonlíthatók össze s a tervezet 
helyességének megítélésére is alig nyújtanak eléggé módot. Kétségtelen, hogy 
ez az eljárás egyrészt a szállításra vállalkozó gépgyárakat méltánytalanul és 
nagy mértékben terheli, másrészt pedig a létesítendő telep tulajdonosa igényeinek 
is csak kivételesen felelhet meg.

Épen oly visszás állapotot szül nem ritkán az a körülmény is, hogy gépé-
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 31
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szeti berendezések megrendelésekor a legtöbbnyire nem szakértő megrendelők 
nem veszik igénybe megbízható magánmérnökök tanácsát. Ennek folytán a 
szállítás feltételei igen gyakran oly szakszerűtlenül és hiányosan vannak meg
állapítva, hogy a szállítási szerződés sem a megrendelő, sem a szállító jogait 
nem védi meg eléggé.

Iparunk fejlődésével ugyan a mi vállalkozóink is mindinkább meg fognak 
győződni arról, hogy saját érdekük épen úgy megkívánja a magánmérnök közre
működését, mint a hogy az ügyvéd tanácsát sem nélkülözhetik mindig, a miért 
magánmérnökeinknek is remélhetőleg mindinkább tágabb tér és több alkalom 
fog nyílni oly tevékenység kifejtésére, a milyen mind közgazdasági, mind 
ipari szempontból kívánatos.

Ezeket nevezetesen azért véltem megemlitendőnek, mert a magán
mérnökök kiállítása természetszerűleg alig nyújthatott képet működésükről és 
a magánmérnöki intézmény jelenlegi állapotáról, j

Bánó László az ikervári elektromos mű építési munkálatainak néhány 
fotográfiái képét, Heuffel Sándor olaj gázgyárak, edző- és lágyító kemenczék-, 
valamint vagónfűtő-berendezések terveit, Lorenc Viktor fűrésztelepek terveit 
és fotográfiáit, füstemésztő kazántüzelő berendezések tervrajzait, valamint 
utazási diagrammjait, Mueller H. Ottó gőzgépek és szivattyúk tervrajzait, 
Popelka és társa viztisztitó berendezések, petroleumpároló kazánok és kom
binált, nyers petroleum előmelegítésére való kazánok tervrajzait és fotográfiái 
képeit, Schlesinger Sándor pedig gazdasági szeszgyárak, szeszfinomitók, 
malmok és keményitő-gyárak tervrajzait mutatta be.

A kiállításon részt vett szabadalmi irodáink részben csak újabb keletűek, 
részben pedig külföldi ilyen vállalatok fiókjai. A kiállításon részt vett ily vál
lalatok figyelemreméltó működésről nem igen tanúskodtak, a mi részben annak 
tulajdonítható, hogy szabadalmi intézményünk csak rövid idő óta önálló, 
minek folytán szabadalmi irodáinknak megfelelő fejlődésre még nem is 
volt alkalmuk. A kiállításnak ez a csoportja különben már azért sem nyújtott 
teljes képet ez intézményeink jelenlegi állapotáról, mert épen a régebben 
fennálló szabadalmi irodák a kiállításon nem vettek részt.

Teljesség kedvéért mégis megemlitem, hogy Bergl Sándor, Bölcskey 
Pál, Meller Ernő, Neufeld Ármin, Pataky H. és V., Schön Fülöp, valamint 
a Szabadalmakat értékesítő vállalat részben csak szabadalmi rajzaikat, részben 
pedig szabadalmazott tárgyak rajzait és mintáit mutatták be.

Gépészeti műszaki folyóirataink közül a gépipari csoportban csak a Tech
nológiai Lapok voltak képviselve.
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Építő-ípar

Az ország haladását semmi sem képes jobban feltüntetni, mint építő
iparunk, mely hű képét adja nemzeti életünknek, törekvéseinknek és életrevaló
ságunknak.

Az ezredéves országos kiállítás építőipari csarnokában versenyre kelt 
iparosainknak legjava, hogy tanúságot tegyen e téren kifejtett munkásságunk- 
és haladásunkról.

A kiállított tárgyak után Ítélve, büszkén mondhatjuk, hogy van építő
iparunk, mely nagyobb részben egészen önállóan fejlődik és a fejlődés min
den alapfeltételével bir.

Nem volt ez mindig igy s ha visszatekintünk az elmúlt időkre, láthatjuk 
azon nehéz küzdelmet, melyet különösen építőiparunknak kellett folytatnia a 
sokkal hatalmasabb külföldi iparral szemben és sajnosán kell tapasztalnunk, 
hogy az építőiparral szoros összefüggésben lévő egyes iparágak ma sem 
képesek teljesen prosperálni, sőt bizonyos tekintetben úgyszólván meg sem 
alakulni.

A küzdelem most sem szűnt meg, sőt csak pár évvel ezelőtt, különösen 
azon visszaesés következtében, mely Bécsnek ez irányú fejlődésében beállott, 
az osztrák ipar egész súlyával a magyarországi piaczokra vetette magát; itt 
külön képviseleteket alapítva, az Ausztriában készített gyártmányokat magyar 
jelzéssel és felirattal ellátva hozta és hozza forgalomba.

Hogy a külföldi versenynyel legalább némi eredménynyel szembeszáll- 
hattunk, azt első sorban azon jóakaratu támogatásnak köszönhetjük, melyet 
kereskedelemügyeink vezetője mindenkor a magyar ipar érdekében gyakorolni 
szives volt.

Székesfővárosunk csodás emelkedése megadta első sorban a működési 
tért a technikai munkálkodók részére. E tért eleinte külföldi egyének, de ma 
már törekvő és erős magyar technikus kar majdnem teljesen foglalja el.

Magyar születésű, magyar szellemben, helyes irányban nevelt és képzett 
és hazafias érzelmektől áthatott építészi kar képes különösen az ország ezen 
iparágának művészi, valamint gyakorlati irányát kijelölni és abban fejleszteni.
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Középületeink, melyek nagyobbrészt a kormány kezdeményezése folytán 
mind nagyobb mérvben emeltetnek, tanúságot tesznek arról, hogy a közre
működő iparosok mennyire haladnak alkotásuk műbecse, mint különösen a 
dologi foganatosítás tökéletességére nézve.

Sajnálható, hogy az ország pénzügyi helyzete többnyire lehetetlenné 
teszi a műformáknak valódi anyagból való előállítását; mig például a Lajtán- 
túli székváros nyilvános épületeinél a kő, vas, bronz és a legnemesebb anyag 
nyer alkalmazást, addig magyar építészeinknek a legtöbb esetben csak a 
vakolat, gypsz, vagy horgany-öntvény áll rendelkezésükre.

Az ország vidéki városai, habár nem emelkedhetnek oly rohamosan, 
mint a székesfőváros, szintén igen figyelemreméltó alkotásokkal gazdagodtak.

Különösen az egyes megyék székházai, vasutak, városházak, és iskolák 
létesítése nyújtott bő alkalmat építőiparosainknak a tevékenységre.

Ezen munkálatoknál az oroszlánrész ismét a székesfővárosi iparosoknak 
jutott, mivel alaposabb képesség és gyakorlottság előnyt biztosított számukra.

Újabb időben azonban vidéki iparosaink e téren nagy haladást tettek, 
a mit ismét a helyesen vezetett ipari szakiskolák áldásos befolyásának kell 
főleg tulajdonítani.

Az iparos-oktatás legújabb fejlesztése bizonynyal csak kedvező hatással 
lesz a további emelkedésre ; csakhogy e téren továbbra is meg kell tartanunk azon 
helyes arányt, mely az elmélet és gyakorlati tanítás között fenn kell hogy álljon, 
mert különösen az elméletnek túlságos mérvben való ápolása üdvös gyümöl
csöket nem teremhet.

Az egyes iparágak meghonosításának fő alapfeltétele a nyers anyag léte
zése, annak jó minősége, mert hiszen abból kell az iparosnak munkájával az 
ipartárgyat előállítani.

E tekintetben is örvendetes haladást tüntetett fel kiállításunk, mert a 
nyers anyag nemcsak mennyiség, de minőségre felkutatva és jórészt tulaj
donságaira nézve is megvizsgálva van.

Nagy eredményeket várhatunk a kir. József-műegyetemen a műszaki 
mechanikai laboratoriummal kapcsolatban felállított anyagkisérleti állomás 
működésétől, mely tudományos alapon való vizsgálat után, minden kétséget 
kizárólag határozza meg az anyag tulajdonságait; ez által gátat vet a hely
telen versenynek és a mi fő, biztos alapot szolgáltat a szerkezeti számítá
sokra.

Az anyagvizsgálati állomás jelenlegi működési köre kiterjed a természe
tes építő kövek, a mesterséges úton előállított anyagok: tégla, cserép stb., a 
kötőanyagok: mész, czement és a vegyes anyagok: beton stb., valamint 
egyéb szerkezeti anyagokra.

Kívánatos lenne, hogy ez intézet működése mindig nagyobb térre ter
jesztessék ki és különösen hogy mindazon felszerelésekkel ellátva legyen, 
melyek szükségesek, valóban tudományos és hasznos feladatainak teljesítéséhez.

Az épitőipari csoportban kiállítva voltak a következőkben felsorolt ipar
ágak és az általuk felhasznált anyagok : 1. a kőművesipar, 2 . kőfaragóipar,
3. ácsipar, 4. tetőfedési munkák, 5. az épületbádogos-ipar, 6 . az épületasztalos-



Az építő-, vas- és fémipari csarnok.
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ipar, 7. az épületlakatos-ipar, 8 . a mázolóipar, 9. az épületüveges-ipar, 10. pad
lók, padolat, burkolatok minden válfajai, 11 . födém-szerkezetek, 12 . építési 
díszítmények (gipsz, műkő, fa, vas, horgany, bronz, majolika, terrakotta, cze- 
ment és egyéb anyagokból). 13. világitó, fűtő és szellőztető berendezések, 
14. vízvezetékek, csatornázó berendezések, 15. oly épületek és berendezések
nek rajzai, melyeknek tárgya nem művészi, hanem gyakorlati szempontból 
bir fontossággal, mint például: gyárak, gazdasági épületek, egyátalán a gya
korlati szükségnek kielégítésére irányított műszaki munkák termékei.

Az építőipari csoportban összesen 286 kiállító vett részt, de a többi 
csarnokokban is több oly tárgy talált elhelyezést, mely tulajdonképen az 
építőipar körébe tartozik, vagy vele szoros összefüggésben áll.

Az üvegipar, az agyagipar, a vas- és fémipar, az építőkövek rendszeres 
gyűjteménye mind más és más helyen talált elhelyezést, de az egyes cso- 
portkiállitásokban, mint például a székesfőváros pavillonjában is több tárgy 
volt, mely kiválólag hirdette a magyar építőipar haladását.

Helyesen hivatkozik a kiállítás átalános katalógusának ezen csoportra 
vonatkozó és nagy szakavatottsággal készített része azon számadatokra, 
melyek az 1891. évben végrehajtott népszámlálás adatai alapján, a Szent 
István koronájának országaiban ezen iparágakkal foglalkozók számát átlag
153.000-re teszi, de meggyőződésünk szerint ma már, bár azt bizonyító 
adatokkal nem igazolhatjuk, ezen szám legalább is 20  százalékkal emel
kedett.

A kőműves-ipar, melylyel hazánkban körülbelül 37—39.000 egyén fog
lalkozik, nagy fellendülését annak az átalános szükségletnek köszöni, mely 
az alkotmány helyreállítása után, megfelelő középületek hiányában mutat
kozott ; fokozta ezt még a közlekedési intézményeink létesítése.

Az építőipari csarnokban a kőművesmunka körébe vágó kiállítási tár
gyakat nem igen találtunk, kivéve egyes terveket, melyeket vagy a városok 
vagy részben egyesek mutattak be, ennek oka már a működési kör tulaj
donságában leli magyarázatát. A kőművesmunka, mint végrehajtott építmény 
ítélhető meg és igy nem találhatott helyet egy csarnok szűk keretében, 
hanem annál szebb példákban nyilvánult úgy a kiállítás egyes épületei, mint 
a székes főváros valóban nagyszabású alkotásain is.

Kiemelhetők e téren a Neuschlosz Ödön és Marczel által végrehajtott 
kiállítási munkálatok, első sorban a történelmi főcsoport épületei, melyek 
mint ideiglenes jellegű épületek, nagy szakértelemmel lettek végrehajtva; 
ugyancsak hasonló a gépcsarnok, mely Neuschlosz Károly és fia czég mun
kája. Gondos, pontos munkáról tanúskodnak még Gregersen G. és fiai czég 
által készített épületek is.

De a kiállítás terén végzett építkezések bármennyi ügyességet és szak
avatott jártasságról tettek is tanúságot, mégis mint ideiglenes, rövid fenn
állásra szánt művek nem tüntethették fel a kőművesmesteri ipart, különösen 
a munkálat pontossága s tökélyére nézve akként, mint azt a végleges alkotá
sokon örömmel tapasztalhatjuk. A parlamentház építése bármely külföldi 
hasonló műemlék mellett dologi foganatosítás tekintetében is egyenértékű és
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itt Holzspach czég és társa Hauszman Sándor valóban kitűnő munkát végzett; 
ugyanezen czég épiti a királyi palota most épülő részét is.

Méltóan sorakoznak ezekhez Pucher József az építőmesterek ezen nesz
torának számtalan munkái, valamint Hável Lipót, Kauser Gyula, Klenovics 
Antal, Jakabffy Ferencz és több társaik munkálatai.

A csarnokban kiállított tervrajzok, a mennyiben pusztán az illető kiállító 
saját munkáját képezték, igen kis számmal voltak képviselve, pedig épen 
ez irányban lett volna kívánatos az ország különböző vidékein működő iparosok 
versenyképességének bemutatása.

Kiállított: Blau Gyula és Koch Károly építőmesterek Miskolczról, Jakab 
Árpád és Géza kassai, Lencz Sándor kaposvári, Lorincz Benedek B.-Topolyai 
és Manossy Alajos balassagyarmati építőmester figyelemre méltó dolgozatokat; 
de a mit ezen tervekben többé-kevésbbé nélkülöztünk : az az egyes ábrázo
latok nem mindig szigorú pontossága és a szerkezetek világos feltüntetése, 
pedig ily — inkább gyakorlati — ábrázolásoknál ezen szempontok bírnak 
főfontossággal. Igen előnyös kivételt tett e téren Sándy Gyula építész kiállí
tása, ki munkálatainak előállításánál a szakszerű pontosságot és a rajzbeli 
csínt egyesíteni tudta.

Valóban dicséretet érdemel az egyes törvényhatóságoknak azon törek
vése, hogy újabban létesített középületeik terveinek bemutatása által hű képét 
szolgáltassák az ország e téren való haladásának.

Első helyet foglal el e tekintetben maga a székesfőváros. Gazdagon 
felszerelt pavillonja valóban kincsesháza volt a középületek terveinek.

Ezek közül e keretbe sorolhatók a kórházak, a pesti közkórház, a jár
ványkórház és a budai építés alatt lévő közkórház. Mindez építmények minta
szerű elrendezés mellett az orvosi tudomány által megkövetelt helyes berende
zéssel bírnak. Az egyes pavillonok teljes elkülönítése szigorúan végrehajtatott 
és úgy Hauszmann Alajos a balparti közkórház, mint Kauser József a jár
vány-kórház építésének tervezése és vezetése által valóban maradandó köz
hasznú építményt létesített.

Kevés az a város, mely lakosainak számarányához mérve annyit áldozott 
volna a közoktatásügy érdekében, mint Budapest; erről tanúskodik a nagy
számú új iskola, mely a közelmúlt időkben egészen új épületben nyert 
elhelyezést. Ezen épületek tervezésénél helyesen alkalmazott takarékosság 
mellett az építészt a czélszerüségi szempontok vezérelték, széles folyosók, 
jól megvilágított tantermek, melyek kellő térfogat és légtartalommal bírnak, 
valamint a jól elhelyezett mellékhelyiségek a fő kellékei ezen épületeknek. 
Az iskolaépületeknél csak helyeselhető azon törekvés, hogy az igazgatói és 
szolgai lakások lehetőleg távol, vagy teljesen elkülönítve a tanítás czéljaira 
szolgáló helyiségektől rendeztetnek el.

Kiváló helyet foglaltak el a székes főváros kiállításában a közélelmezés 
czéljaira szolgáló építmények. E téren a régebben fennálló szarvasmarha-vágóhid 
és fedett marhavásártér mintaszerű berendezéssel bir.

A székes főváros csak közvetetlen a kiállítás előtt rendezte vásárügyét, a 
mennyiben a nyílt piaczok helyett fedett és minden szükséges berendezéssel
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ellátott vásárcsarnokokat emeltetett, még pedig ez idő szerint egy központi 
csarnokot, mely azonban a nagybani eladás mellett a részletes elárusitásra is 
elegendő területtel rendelkezik és négy kerületi csarnokot.

A csarnokok majdnem kizárólag a hazai ipar termékei és úgy az összes 
elrendezés, mint a munkálat dologi végrehajtása tekintetében is bármely 
külföldi hasonczélu épetménynyel az összehasonlitást előnynyel állják ki.

Az intézmény továbbfejlesztése is műszakilag ezen az alapon legbizto
sabban lenne végrehajtható, de az alkalmazott szerkezetek egyszerűsb itése 
mellett.

A székesfőváros építésének fejlődését leginkább feltüntetik azon összegek, 
melyeket 1874. évtől 1895. évig terjedő időszakban építkezésre fordítottak- 
Ezen összeg meghaladja a 297‘7 millió forintot vagyis átlag évente 13-s millió 
forint fektettetett építkezésekbe.

Az építkezésekre forditott összegek évenkint következőleg oszlanak meg :

1 Jobbpart Balpart
f o r i n t o k b a n

Összesen

1874 ....................... 1,216.025 14,755.347 15,971.372
1875 ........................ 447.141 5,974.409 6,421.550
1876 ....................... 1.291.058 10,786.171 12,077.229
1877 ........................ 502.756 6,406.345 6,909.101
1878 ....................... 256.987 1,906.048 2,163.035
1879 ....................... 288.572 2,097.329 2,385.901
1880 ....................... 422.743 2,754.155 3,176.898
1 8 8 1 ....................... 931.286 4,917.456 5,848.742
1882 ....................... 790.873 5,293.749 6,084.622
1883 ....................... 1,028.099 7,513.883 8,541.902
1884 ....................... 2,048.844 17,859.390 19,908.234
1885 ....................... 1,792.294 13,517.550 15,309.844
1886 ....................... 1,373.612 13,492.573 14,866.185
1887 ....................... 2,482.131 17,481.728 19,963.859
1888 ....................... 1,456.868 14,876.456 16,332.324
1889 ....................... 1,350.575 13,142.219 14,492.794
1890 ....................... 2,036.370 10,641.262 12,677.632
1 8 9 1 ....................... 1,161.802 15,771.182 16,932.984
1892 ....................... 1,738.125 17,649.773 19,387.898
1893 ....................... 3,132.136 22,025.415 25,157.550
1894 ....................... 3,134.205 23,203.282 26.337.487
1895 ....................... 3,538.836 23,194.188 26,733.024
1896 ....................... 3,528.247 33,447.603 36,975.850

zesen 1874— 1896 36,254.945 298,706.432 234,961.377

Ezen számadatokból kitűnik, hogy különösen az utolsó négy évben erős 
az emelkedés, de az emelkedés nem túlnagy, úgy, hogy ha csupán ezen ada
tokból Ítélünk, rohamos fejlődést nem várhatunk.

A vidéki városok közül: Arad, Békés, Csaba, Czegléd, Debreczen, Fiume, 
Kassa, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Losoncz, Miskolcz, Pécs, Pozsony, 
Sopron, Újvidék, Versecz és Zombor állította ki középületeinek terveit. Ezen 
terveknek azonban nagy részük nem ipari, hanem tisztán művészi megbirálás
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alá esik, mert mint például színházak és templomok, főleg művészi alkotások
nak tekinthetők.

A vármegyék és kisebb községek nyilvános épületeik terveivel szintén 
gazdagították e csoport kiállítását. Ezek közül felemlithetők : Baranya, Gömör, 
Hunyad, Somogy, Szeben és Zala vármegye kiállítása.

A kiállított tárgyak leginkább a szerkezetek feltüntetése által vonták 
magukra a figyelmet, de átalánosságban még ezen tárgyakon észlelhető úgy 
a rajzbeli előadásban, mint a tervezésen is a fejlődés folyama, mely még a 
tökélyt el nem érte. Javulást és emelkedést csakis képzettebb iparosok nagyobb- 
mérvü szaporodásától várhatni, ha ugyanis az egyes vidékek is erre hivatott 
műszaki erőkkel fognak bírni.

A kőmüves-ipar által felhasznált anyagokkal külön óhajtunk foglalkozni.
Az ácsipar, mint az ember legelsőbb szükségleteinek kielégítésére hivatott 

iparág, hazánkban is a legrégibb időktől fogva igen nagy lendületnek örven
dett, a miről a számtalan regi 100—150 éves épületeink példákul szolgálnak. 
Valóban mesterileg készült régi templomtorony-süvegek és fedélszerkezetek 
tanúskodnak arról, hogy a régi czéhrendszer fennállása alatt ezen ipar elérte 
volt a legnagyobb tökélyt, úgy a szerkesztés mint különösen a részletek pontos 
szakszerűségében.

Jobb időkre virradt az ácsipar is hazánkhan a képesítési törvény életbe
lépte óta, jobban képzett iparosok törekednek a helyeket elfoglalni és mind
inkább emelkedik ezen ősrégi iparunk is. Készítményeiben, különösen a mi ai 
fa lelkiismeretes megmunkálását illeti, bár nem érte el a régi tökélyt, de 
viszont a számításokon alapuló szerkezetek nagyszerűsége tekintetében azt 
ma már felülmúlta. Az ács iparossegédek munkabirósága és ügyessége a kül
föld előtt is ismeretes.

A csoport kiállításán ezen iparág sem vehetett részt nagyobb tárgyakkal 
és igy fejlődöttségéről a székesfőváros területén, valamint a kiállítás helyén 
létesett ipartárgyak tettek tanúságot.

A kiállítás egyes pavillonjai, különösen a II. főkapu, mely helyesen 
alkalmazott szerkezetével egyik legérdekesebb, legtanulságosabb részét képezte 
e téren lévő munkáknak és egyaránt dicsérte Kolbenheyer Viktor tervező 
építészt, mint Gregersen G. és fiai ácsmestereket, a kiknek egyéb munkájuk 
is, igy az építő iparcsarnok munkabírásukról tanúskodik.

Szép csoportosítás és helyesen alkalmazott szerkezetei által tűnt ki az 
erdészeti pavilion ; Aigner Sándor ezen művével átalános és megérdemelt 
elismerést aratott. Helyes eszméjének megvalósításában Lőwy D. és fia ezég 
fáradozott.

A kiállítási igazgatóság pavillonját a műszaki osztályának tervei szerint 
Antony Tamás ácsmester készítette, a ki még számos épületen mutatta be 
szakavatott pontosságát.

Ezen iparág terén még Horváth József, Neuschlosz Ödön és Marczel, 
Neuschlosz Károly és fia ezég tűnnek különösen ki, mert működési körük 
nemcsak a székesfőváros, hanem az ország vidékéire is kiterjeszkedik.

Vidéki városaink is igen sok jó erővel rendelkeznek, úgy hogy ha némileg
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a szabad vállalkozás megszorittatnék, e téren alig volna kívánni való, ha csak 
az nem, hogy a rohamos gyors építkezés a faanyag megválasztását sokszor 
lehetetlenné teszi és ez igen sokszor a végrehajtott munka megromlását 
idézi elő.

Az ácsipar fejlődése bizonyára a faipar-rendezését, különösen a faanyag 
nyerése és szállításának szabályozását fogja maga után vonni és akkor ismét 
elfoglalhatja a faszerkezet magánházak födémszerkezeteinél azon helyet is, 
a melyről azt a vasszerkezet leszorította és ezáltal ismét lehetséges lenne, 
mint ez a külföldön átalános szokásban van, némileg könnyebbé tenni lakó
házaink építését. Mert ma a túlerős szerkezetek alkalmazása mellett a kisebb 
családi házak olcsó építése alig lehetséges.

*  *  *

A kőfaragó-ipar hazánkban -teljesen úgy, mint azt más államokban 
találjuk, nem fejlődött; ez nagyrészt annak tulajdonítható, hogy emlékszem, 
nagyszabású építmények, melyeknek homlokzatain a szilárd és értékes kőanyag 
használtatott fel, csak az utolsó évtizedben fordultak elő gyakrabban, a minek 
egyedüli oka a takarékosságban keresendő; de volt erre némileg befolyással 
az a körülmény is, hogy a homlokzati munkálatokra teljesen alkalmas kővel 
kevésbbé bírunk, mióta a sóskúti kő jobb rétegei ki vannak aknázva.

A legjelesebb épületeink, melyeken a kő, mint burkoló anyag is felhasz
nálást nyert, első sorban az állandó országház, a királyi palota és a kúria, 
nem is számítva a Mátyás templomot. Némely ily épületen a kőfaragó-ipar 
egész iskolát alapított, a mennyiben a hosszú évek során át tartó munka 
összecsoportositotta a jobb segédeket és közöttük bizonyos mérvű versengést 
keltett, mely buzditólag, fejlesztőleg hatott az egész csoportra.

Az új országház, a kassai templom, a budai Mátyás templom építő - 
műhelyei czéltudatos, nemes törekvés színhelyeivé váltak.

Sírkőkészitményekben hazánkban első helyen áll Gerenday A. és fia műhelye, 
mely részben hazai, részben pedig külföldi anyagokat dolgoz fel. A czég 
kiviteli üzletet folytat a Balkán államokkal.

Hasonló munkásságot fejt ki a márvány, gránit, szienit kőipar-részvény- 
társulat, melynek székhelye Budapest, gyára pedig Pozsonyban van; a fiatal 
vállalatot örömmel kell üdvözölni és ha a kezdet nehézségével meg bir küz
deni, nagy szolgálatot tehet e téren.

A kiválóbb bányatelepeken is jó kőfaragóműhelyek vannak, mint például: 
Holdampf Sándor és fia, Udvary és Eichele Müller József, Ney Ede és társa, 
de ezek nem versenyezhetnek azon nagyszerű berendezéssel, melylyel például 
Hauszmann Sándor telepe bir, a hol az anyagok megmunkálására szolgáló 
eszterga-, csiszoló- és vágógépek az emberi erő némi helyettesítését képezik.

Hauszmann Sándor kőfaragómunkák csoportja egyike a legérdekesebb 
és tanulságosabb részét képezték kiállításunknak.

Bibel János bányatulajdonosnak, ki egyúttal egyike a hazai kiválóbb 
kőfaragóműhely-tulajdonosoknak, Oravicza, Predett, Ruszkicza, Majdán, Rako- 
viczán vannak telepei,' szobrász- és kőfaragótelepe Karánsebesen. A kő meg
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munkálására csiszoló- és fűrészgépekkel van felszerelve; nagy szállítóképessé
gével kivitelre is dolgozik.

Jelesebb kőfaragóink m ég: Seenger Béla, Weisinger György, Aprily 
János stb.

Braun József Sátoros, Selyp és bukini bányái gránit-quarcz trachitja 
burkolati követ szolgáltat.

Miután a kőfaragó-iparral a kő bányászása szoros összefüggésben áll, 
az egyes kőfaragómesterek iparkodtak a legértékesebb bányákra befolyásukat 
biztosítani. A mennyire ez jónak és előnyösnek tűnik fel, meg van a hátrá
nya is, mert a szabad versenyt legalább részben korlátozza, a tömeget 
pedig félrevezeti; mert mint érdekelt, magától érthetőleg, nagyobb kedvez
ményben fogja saját megrendeléseit részesíteni és igy a legjobb esetben az, 
a ki nem bányatulajdonos, a vállalat elnyerésekor már hátrányban van.

A kőfaragómunka anyagát tekintve, valóban sajnálattal kell tapasztalnunk 
azt, hogy bár hazánk igen gazdag a kőnemekben, mégis évente csupán a 
székes főváros területén több mint 500.000 forint vándorol a Karszt vidékre 
építőanyagért és legalább 6—800.000 forint síremlék és hasonnemü értékesebb 
anyagokért. A közelmúltban e tekintetben is több kísérlet tétetett márvány
fajok felkutatására és igen szép eredményre is vezetett; itt ismét Hauszmann 
Sándor kiállítását kell felemlíteni, mely e tekintetben úgy pontossága, mint 
főleg az anyagok sokfélesége és színgazdagsága által tűnt fel. Sajnos, hogy 
ezen bányák mind igen kis mérvben míveltetnek; ezt főleg a csekély vállalati 
szellemnek tulajdonithatni, mely nálunk minden ily új telep megkezdésénél 
nyilvánul.

Azonfelül szükség lenne oly kőnemekre, melyek a mindennapi szükség
letet lennének hivatva fedezni. Különösen Erdély valóban kincsesbányája a 
jó anyagoknak ; a Székelyföld, Szárhegy és vidéke a legszebb fehér és szürke 
márványt képes szolgáltatni; csak egyre van szükség: a vállalkozásra. Pár 
évvel ezelőtt Saxlehner budapesti kiváló kereskedőczég e vidéken nagy költ
séggel bányát nyitott és nagyobb mérvben kezdette a fehér márványt aknázni ; 
de törekvése, mely nemcsak a kő értékesítésére volt irányítva, hanem főleg 
a székely népnek munkát, iparkodásuknak, szorgalmuknak megfelelő működési 
kört lett volna hivatva biztosítani, a mi által viszont véreinknek Rumániába 
való kivándorlása is legalább — habár csekély mérvben — meggátoltatott 
volna, hajótörést szenvedett.

Ezen nagy reményekre jogosított vállalat valószínűleg csak azért nem 
prosperálhatott, mert először a bányát nem a kellő helyen nyitották meg és 
igy a kő nem tömör rétegekben fordult elő, de főleg azon, a vezetésben levő 
nem helyeselhető irányzat folytán, hogy a fősúly a plasztikai művek előállí
tására és nem a mindennapi szükségletek kielégítésére helyeztetett. Sokban 
gátolta a vállalatot azon körülmény is, hogy e vidék vasúti összeköttetéssel 
nem birt.

Kormányunk már több helyütt geológiai tanulmányokat tétetett és több 
helyről igen jó jelentéseket nyert, úgy az anyag kedvező fekvése és minő
ségére nézve is. Ezen körülményeket fel kellene használni és kőipartelepeket
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létesíteni a vidéken, melyek nemcsak a belföldet, de a közeli Rumániát is 
elláthatnák megfelelő anyaggal, melylyel a karsztmárványt pótolni, sőt nagy
részt a többi idegen anyagokat is, habár lassan, de végre mégis sikerülne 
kiszorítani.

* * *

Tetőfedési ipar. Ezen iparág hazánkban nagyobb mérvben csakis az 
utóbbi években fejlődött; mert régebben, hazánk vidéki városaiban alig alkal
maztak tűzbiztos anyagokat ; leginkább a fazsindely használtatott, melynek 
alkalmazásában a hazánk vidékein működő ácsiparosok nagy jártasságot és 
rendkívüli ügyességet tanúsítottak, különösen kitűnt ez templomtornyok és 
nehezebb, hajlított síkokkal ellátott fedeleknél.

Nagy fatelepeken gyárilag készült a fazsindely, mely azonban a faanyag 
áremelkedése, de különösen az épület tűzbiztonsága érdekében mindinkább alkal
mazott cserépanyag által háttérbe szorul.

A cserépanyag különféle alakban fordul elő ; leggyakoribb a közönséges 
lapos cserép, mely mindig kettős sorokban, szárazon, vakolat nélkül alkal- 
maztatik.

Ezen cserépanyag egyszerű előállítása, a könnyű fedésmód és a fedél 
könnyű javithatása következtében igen nagy elterjedésnek örvend és az ország 
egész területén alkalmazásban van. Kívánatos lenne, ha a cserepek mázzal 
való beboritása jobban elterjedne, mert ez már jobban megóvja a cserepet és 
ellentállóvá teszi az idő behatásának. Magától érthető, hogy csak ott lenne 
alkalmazandó a sokszínű cserép, a hol az épület architektúrájával megegyezik.

Gyárilag, jó minőségben előállítják Budaujlakon, Apatinban, Sopronban,. 
Selypen és az ország majdnem minden városában.

Kiállításunkon különösen képviselve láttuk a gróf Almássy Dénes ura
dalmait tégla- és cserépárúkkal. Báró Baratta Dragona Alajos poltári és zelenai 
gyárait különösen jó fedélcserepekkel, Boszár István susányi gyára szintén 
jobbminőségü cserepet állított ki, úgyszintén özv. Boksa Mártonná és fia 
fazekas Zimonyból, Csekő Lajos Mezőtúr.

Különösen kiemelhető Friedrich István örökösök készítménye Sopronból, 
versenyképes gyártmányait Ausztriában is alkalmazzák, Lenk Lajos szintén 
soproni gyáros kiváló anyagot állított ki.

Hazánkban újabb, mesterségesebb alakú cserépanyag a franczia hornyolt 
cserép, melyet igen jó minőségben a selypi gyár szolgáltat. A gyártmány 
pontos előállítás és igen jó anyaga által tűnik ki.

Szintén hornyolt cserépanyagot gyárt Sopronban Friedrich István, de 
alakra nézve különbözik e cserépfajoktól; több év óta van ez a fedőanyag a 
fővárosban alkalmazásban és eddig teljesen megbízhatónak bizonyult.

Régi, kisebb berendezésű gyár az Esztergomban levő Eggenhofer-féle, 
mely szintén hornyolt cserépanyaggal látja el a közeli vidéket.

Fedőanyag, cserép nagy mennyiségben hozatik be Ausztriából, különösen 
Pozsony vidékére a Bécs melletti gyárakból; ennek meggátlása csak a nagyobb 
gyáraink intenzivebb, körültekintőbb működése által volna lehetséges.
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A palának használata hazánkban még aránylag nem nagy elterjedésnek 
örvend; oka ennek a hazai anyag nem teljes versenyképessége és csekély 
elterjedése. Ez idő szerint nagyobb épületeinken rajnai, belgái és angol palát 
használnak, és igen nagy összegek vándorolnak külföldre ezen árúért is. 
Fejleszteni kellene pala-bányászatunkat, kutatni kellene jó anyag után, emelni 
kellene a meglevő bánya termékenységét, az anyag minőségét megbízható 
kísérleteknek alávetni, ez által az anyag iránti bizalmat ismét megszilárdítani. 
A máriavölgyi palabánya utóbbi időben szép haladást tett, a megkezdett úton 
haladva, különösen az anyag egyenlősége és pontos szállítása által bizonyára 
nagyobb elterjedést fog nyerni.

Ha a pala bányászása fokozható nem volna, akkor a cserépanyagra kell 
még nagyobb súlyt fektetni, hogy ez pótolja annyira a mennyire, az ezen 
anyagnál hiányunkat.

Anyagok szerint vált el hazánkban az ipar is és igy vannak külön 
cserépfedő és a nagyobb városokban pala- és cserépfedő munkásaink.

A munkások kiképzése e téren nem lehet oly rendszeres, mint a külföld 
városaiban, a hol a különböző anyagokkal gyakorolva magát, nagyobb jártas
ságot sajátíthatnak el. Azért a palával dolgozó munkásainknak egy része még 
mindig idegen ajkú, mig a pusztán cserép-fedéssel foglalkozók vannak elegen. 
A haladás e téren is szembeötlő, a kiállítási épületeken a történelmi főcsoport 
fedésén, de magában a kiállított tárgyak között is igen szép munkákat volt 
alkalmunk látni; igy Czelder Alajos, Dobay János, Schwab Gyula, Umbach 
Rezső utóda kiállításai igen figyelemre méltók voltak.

Itt kell megemlékeznem a többi fedélanyagokról is ; nagy elterjedésnek 
örvend különösen az ideiglenes épületek fedésénél a kátrányozott papirnemez, 
mely anyag gyors alkalmazhatása mellett igen jutányos árért előállitható. 
Több jól fel zerelt gyár foglalkozik az ily anyagok készítésével és átvállalja 
azok alkalmazását is ; ilyenek : Fischer és Heidelberg, Posnansky és Strelitz, 
Biehn János budapesti gyárosok ; Menzel K. E. Pozsonyból.

Ugyancsak ezen czégek foglalkoznak a nálunk még kevésbbé alkalmazott 
faczement-tetők készítésével is. Ezen fedési módnak sok előnye van, tágasabb 
padlásürt lehet létesíteni; lehetővé teszi a fedélzetnek terraszszerü kihaszná
lását és jó munka mellett teljesen biztos is.

Németországban az ily lapos fedeleket még emlékszem épületeknél, 
múzeumokon stb. is alkalmazzák.

A czémentből készült fedélcserép szintén több helyen már alkalmazva 
van; Basch és Halász budapesti vállalkozók készítményei eddig még jó ered
ménynyel biztatnak.

*  *  *

Az épületbádogos-ipar. Kiállításainkon ezen iparág nem volt oly mennyi
ségben képviselve, mint azt annak fontosságára való tekintettel óhajtottuk 
volna ; de viszont minőségre nézve igen kiváló példákban gyönyörködhettünk.

Különösen a domborítás mindkét neme, a kézzel és géppel való elő
állítás igen nagy haladást tett az elmúlt tiz év alatt.
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 32
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Mig azelőtt a régi bádogosmesterek közül egy-kettő volt ez irányban 
kiváló fokon, most nagyobb számban vannak e téren követőik ; csak fontos, 
hogy mindig megmaradjanak a helyesen választott irányban és ne engedjenek 
túlnagy tért a géppel való sokszorosításnak, mert az bár gyorsan, olcsón 
termel, de érzék nélkül, sablonmunkát végez.

Úttörők voltak e tekintetben a Schlick-féle gyár ezen osztályának 
művezetője, Zellerin Mátyás, Hásmann József és az ő munkájukon felbuzdulva, 
emelkedett a mostani kor.

A domborítás egy rendkívül sikerült példánya az igazságügyi palota 
Kúria-épületén levő triga. Az egész mű igen nagy pontossággal és lelki- 
ismeretes gonddal van készítve és becsületére válik készítőjük, Steiner Ármin 
és Ferencz budapesti bádogosáru czégnek. Nagy mérvben emelték ezen ipar
ágat építészeink, a kik újabb alkotásaiknál szebbnél szebb részletekkel gazda
gított fedélvégződések rendelése által alkalmat nyújtottak munkálkodás és 
tanulásra.

Szép feladat jutott osztályrészül szintén a Steiner testvéreknek azáltal, 
hogy a Meinig Arthur építés által tervezett kiállítási díszsátor nagyobb mérvű 
bádogosmunkáit ők voltak hivatva végrehajtani, minek becsülettel meg is feleltek.

Igen szépen állított ki a Zellerin-féle részvénytársulat, tanúságot téve 
szakavatott pontos munkájáról; a gyár nagyszabású berendezése lehetővé 
teszi, hogy különösen Bulgária és Szerbiára is kiterjeszsze üzleti össze
köttetéseit.

A nagyobb bádogosmunkálatokkal foglalkozik a Schlick-féle gyár, mely
nek készítményei minden tekintetben magas színvonalon állanak; e gyár 
készítette a lipótvárosi templom kupola és tornyainak fedését, valamint az 
országház kupoláját is ; teljesen jól felszerelt és igen szállitóképes műhelylyel 
rendelkezik.

Kiállítottak még Szepessy Sándor budapesti gyáros, Binder Ferencz 
bádogosmester Tordáról és Seemayer János bádogosmester Verseczről e 
szakmába vágó kisebb tárgyakat, melyek azonban jó munkáról tanúskodtak.

Sajnálható, hogy bádogos-iparosaink oly kevés érdeklődést mutattak a 
kiállítás iránt és alig egy csekély része mutatta be munkáját. Különösen 
nélkülöztük a fedés egyes módozatait; e tekintetben többet találtunk a 
kohászati pavillonban; a nyers anyagok feldolgozását láttuk a gróf Csáky-féle 
gyárak kiállításában, a hol a bádogfedés új válfajával ismerkedtünk meg.

A kiállított mintán ugyanis oly fedés volt bemutatva, melynél az egyes 
lemezcsíkok összeköttetése igen egyszerű meglapitott bádogcsövekkel eszközöl
tetett. Az ily fedésmódnak alkalmazása nagy és sima fedéllapoknál igen 
előnyös, könnyen készíthető, könnyen fel is szedhető.

A bádogfedéseknél azon törekvés észlelhető, hogy a nagy síkfedés 
ahelyett inkább a részekben, mondhatni pikkelyalaku lemezek fedésére fordit- 
tatnék nagyobb gond; igen sok és szép példányban vannak már sajtolt, 
mintázott és minta nélküli, tehát sima, sőt még zománezozott mintalemezek ; 
de nagyobb mérvű alkalmazását ezen anyagnak még nem észlelni.

*  *  *
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Az épületasztalos-ipar. Ezen iparág kiállításunkon nem volt oly mérvben 
képviselve, mint nagy jelentősége és valóban fejlettsége azt megkövetelné.

Asztalos-iparunk a nagy építkezések által keletkezett szükséglet behatása 
folytán egy évtized alatt igen nagy haladást tett; de nagyban befolyásolta a 
fejlődést az ipariskolák szervezése; mert ma már lényegesen nagyobb ismere
tekkel biró munkás- és vezetőszemélyzet áll a mesterek rendelkezésére. A ver
seny még némi káros elfajulásokat mutat ugyan, de átalán véve nagyon 
emelte a vállalati kedvet; tekintélyes gyárak fejlődtek, melyeknek legtöbbje 
nemcsak a tömeges előállító képesség, hanem a készítmények jósága által is 
kiváló helyet biztosított magának.

Az épületasztalos-ipari termékek kiváló minőségének alapfeltétele a faanyag 
jóságában rejlik és igy előnyben vannak azon nagy gyárak, melyek elég 
tőkével vezetve, nagy fakészlettel rendelkeznek, azon kisebb iparosnál, a ki a 
megrendeléssel egyidőben kénytelen a szükséges fát megszerezni, mindig jó 
nagy áron, de nem mindig kifogástalan minőségben.

Kívánatos volna, ha több fakereskedő egyesek példáját követve, jó 
faanyagot tartana raktáron.

Az épületasztalos-ipar haladása szintén leginkább a székes fővárosban 
konstatálható, mert itt a nagyobb épületeknél nemcsak az épület egyszerű 
felszerelése, hanem a belső berendezések is díszesebb menyezetek és falbur
kolatokkal készülnek és igy bőven van alkalom az e téren szükséges alapos 
jártasság megszerzésére.

Itt ismét a nyilvános épületek tűnnek ki, igy a Kúria, a törvényszéki 
épület, az új országház igen kiváló részleteket tartalmaznak.

Különösen figyelemre méltók azon munkálatok, melyek csínnal és jobb 
anyagok felhasználásával készülnek, a hol a munka gondos kivitelét nem 
takarja el semmiféle máz. E tekintetben ismét az állandó országház munkáira 
utalhatunk, a hol Thék Endre, Csepreghy János és Michl Alajos igen szépen 
megfelelt a reá bízott feladatnak; nemcsak rendkívüli pontos, hanem minden 
tekintetben jó munkát szállítottak.

Az asztalos-ipar emelése és fejlesztése körül különösen Thék Endre 
gyáros szerzett kiváló érdemeket, mert ő ezen iparág minden válfajának gondos 
ápolója, egyesítve a legjobb munkaerőket, és munkagépekkel jól felszerelt, 
rendkívüli fakészlettel rendelkező gyárában alkalmat nyújt a gyakorlati ismeretek 
gyarapítására és a továbbfejlődésre.

Nagy munkaerővel rendelkezik a Gregersen G. és fiai, valamint Neuschlosz 
Ödön és Marczel gyára. Különösen az utóbbiaknak a kiállításon bemutatott, Alpár 
Ignácz műépítész által tervezett kis pavillonja valóban mintául szolgált a pontos 
munka és lelkiismeretes kidolgozás tekintetében.

Malomsoky József budapesti asztalosmester, ki leginkább boltberende
zések és boltkapuzatok készítésével foglalkozik, e téren igen kiváló működést 
fejt ki, gondos munkásságáról kiállított tárgya újból tanúskodik.

A vidéken átalános emelkedés észlelhető ; a jobb munkaerők térhódítása, 
egymás közötti versenye ezt nagyban előmozdítja. A vidéki városokban 
működő iparosaink úgyszólván egészen elmaradtak a kiállításról, kivételt
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Rainer Károly szegedi asztalosmester tett, ki tárgyaival ismét magára vonta 
az érdeklődők figyelmét, bebizonyítva, hogy munkái méltón sorozhatok 
fővárosi asztalosmestereink készítményei mellé.

Gampel János kúnfélegyházai és Heínsz Vilmos cservenkai asztalos- 
mester kiállított egy-egy ablaka szintén a készítő gondossága és alapos szak
ismeretéről tesz tanúságot. Komáromi János kolozsvári asztalosmester jó 
munkájú kaput állított ki.

Ide kell sorolnom a kiállított görredőnyöket is, habár ezen válfaja az 
asztalosiparnak majdnem mint külön iparág fejlődik. Az eredeti görredőnyök 
Eszlingenből jöttek hazánkba és igen sok esetben még most is e tekintetben 
a külföldnek vagyunk adófizetői és pedig csakis azért, mert hazai gyárainknak 
nem mindig áll vagy állott rendelkezésére azon megbízható jó faanyag, mely 
e munkanemnél a kiváló eredménynek alapfeltételei. Jusztus Sándor és 
Magaziner és Weinberger czégek sikerrel küzdenek a külföldi verseny ellen, 
és ha készítményeikben a pontosságot és a kiváló jó anyagokat használják 
fel, bizonyára rövid idő múlva teljesen feleslegessé fogják tenni a külföldi 
behozatalt.

-* * *

Az épületlakatos-ipar hazánkban szintén csakis az utolsó két évtizedben vett 
nagyobb lendületet, akkor midőn az addig átalán elterjedt öntvények helyébe 
a kovácsolt vas alkalmazása lépett; e téren is buzdító kezdeményező volt 
modern épitészetünek nagy mestere, Ybl Miklós, a ki legelőször nagyobb 
mérvben alkalmazta munkálatainál a vert vasból készült rácsokat és terveinek 
végrehajtására főleg Jungfer Gyula törekvő lakatosmestert szemelte ki, a ki 
rendkívüli szorgalommal és szakértelemmel valósította meg előbb a tervező 
eszméjét, később mindinkább fejlesztve, úgyszólván iskolát alapított.

Munkálatai mindig jobbak lettek azáltal, hogy régi példákat utánozva, 
mintegy elleste azok szépségeit és a dologi foganatosítás módját is. Ezen 
folytonos fejlődés egyes lépéseit látjuk az épületlakatos-munkák gondos szemlé
lésénél, különösen ha összehasonlítjuk a kezdetben átalánosan alkalmazott 
lemez-domboritást és a mostan már oly szép példákban található tömören 
készült kovácsolt tárgyakat.

Jungfer példája követőkre talált és ma már, habár a vezető szerep az 
ő kezében maradt, egész gárdája törekvő iparosainknak működik ily irányban, 
úgy a székes főváros mint a vidéki városokban is. Legkiválóbb iparosaink 
e téren Árkay Sándor, kinek nagy, jól fölszerelt műhelye minden tekintetben 
versenyképes; ugyancsak ily felszereléssel biró műhelylyel bírnak Berkes 
Kálmán, Alpár Ede, Páder Nándor, a Swadlo Ferencz-féle gyár, Pick Ede és 
több mások, a kik a lakatosipar terén méltó helyet foglalnak el.

A vidéki lakatosmesterek többnyire takaréktűzhelyeket állítottak ki. A ki
állítók közül nagyobb munkásságról tett tanúságot a nagyenyedi épületlakatos- 
árugyár részvénytársaság kiállítása.

Külön kell felemlítenem Vágó Ignáczot, a ki egyik legszakképzettebb 
lakatosmesterünk; bár ösmeri, kultiválja a mesterség minden ágait, de külö-
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nősen valódi hivatással és igen jelentékeny tehetséggel foglalkozik a zárak 
javítása és újaknak szerkesztésével. Nagy érdemeket szerzett különösen uj 
ablakosukéival, mert e téren úttörőként szerepelt; irányt adott a további 
törekvéseknek ; sajnálni lehet, hogy az ő ismereteit és szerkesztői tehetségeit 
nem tehette eddig közkincscsé az által, hogy a zárait nagyobb mérvben elő
állítva, a közforgalomba hozná. Sajnálható ez azért is, mert mig hazánkban 
a inűlakatosság határozottan magas fokra emelkedett, az egyszerű felszerelések, 
melyek pedig óriási értéket képeznek, még mindig a külföldről hozatnak be ; 
pártolásra méltó tekékenységet fejt ki e tekintetben Szűcs Sándor lakatos
mester Kecskeméten és különösen Fuchs Ede Budapesten; de e tekintetben 
múlhatatlanul nagyobb mérvű intézkedések kellenének; mert elszomorító az, 
hogy például az összes vasalások rézfelszerelései mind külföldi gyárakból 
kerülnek ki, pedig szakértelemben, sem munkaerőben hiányt nem szenvedünk.

Valóban csodálkoznunk kell, hogy nagyobb gyáraink működésüket ez 
irányban ki nem terjesztették, vagy a fémiparral foglalkozó gyárak a réz
öntvény ezen, azt hiszem jó kezelés mellett igen jövedelmező válfaját, nem 
kultiválják.

A vasredőnyök gyártása is csak rövid idő óta tekinthető teljesen hazainak; 
e tekintetben Árkay Sándor az elsők között volt, a kik gyáraikat ily irányú 
működésre is berendezték; példáját többen követték; igy Polivka és Paschka 
czég kiállításunkon kiváló jó munkája által tűnt ki.

* * *

A mázolóipar már az első kiállításunkon méltó feltűnést keltett és lépést 
tart az épület felszerelésével foglalkozó többi iparágak fejlődésével. Különösen 
a fa festését egyesek a legnagyobb tökélylyel űzik, igy első sorban említhetők: 
Ehrlich Miklós, Drobnics György, Takács László, Fischer és Hartmann.

A vidék habár lassabban, szintén ezen példák alatt emelkedik; kár, 
hogy készítményeit be nem mutatta; Weisz A. Sámuel Debreczenből jó 
munkát küldött be.

Habár e téren szükségletünket fedezhetjük is, a munkások egyrésze 
azonban idegenből került hozzánk; kívánatos volna, ha e tekintetben a munkás 
képzésre nagyobb súly fordittatnék; talán az ipariskolák vagy időleges tan
műhelyek felállítása e téren is üdvös hatással lenne,

Bár szorosan nem tartozik ezen iparághoz a szobafestő ipar, mégis fel 
kell itt említenem azért, mert a szobafestéssel foglalkozó iparosaink műkö
désük keretében a mázolómunkák teljesítését is felvették és ezen eljárást 
kivételes esetekben igen kívánatosnak tartom.

Nálunk még ritkábban, de külföldön igen gyakran fordulnak elő be
rendezések, melyeknél nem pusztán a czélszerüség, hanem egyúttal a műizlésre 
is súlyt fektetnek: ily esetben nagyon fontos, ha a munka nemcsak művészi 
konczepcziója, hanem annak dologi foganatosítása is egykézben van, mert 
ezáltal a helyiség szinbeni belső hatása könnyebben elérhető.

Szobafestőiparral foglalkozók között első sorban Scholtz Róbert tekinti 
működését nemcsak pusztán sablonszerű iparnak, hanem át van hatva annak
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műipari fontosságától is. A szobafestéssel mint pusztán iparral a fővárosban 
mintegy százhúsz egyén foglalkozik.

A mázolóipar fejlődésére nagy fontossággal bírna, ha a festékanyagok 
hazánkban gyártatnának és e tekintetben a budapesti festékgyár prosperálása 
fölötte kívánatos.

-*  *  *

Az épületüveges-ipar kétféle irányban mutat haladást és pedig a színes 
üvegek alkalmazása- és magában a közönséges üvegezés végrehajtásában.

A nagy megrendelések az c téren működők nagyobb jártasságát és igy 
a munkálat gondosabb foganatosításának lehetőségét eredményezték.

Mig a közönséges üvegezésnél a munka gondos végrehajtása elegendő, 
addig a színes és ólmos munkánál egyátalában ezen alapfeltétel mellett 
még színérzékre is van szükség.

Valóban örömmel tapasztaljuk azt, hogy az épületüveges-iparral foglal
kozó mestereink minő gyorsan elsajátították ezen, nagyobb gondot és szak
ismeretet igénylő munkakörhöz szükséges jártasságot, úgy, hogy ma már 
készítményeikkel versenyképesek. A Forgó és társa czég a közönséges üvege
zésen kívül az épületüvegipar minden ágát fölkarolta, sőt jól felszerelt üveg
festő műteremmel is rendelkezik. Róth Miksa szintén jó ízléssel működik, 
különösen az amerikai opaliscent-üveg alkalmazásával készítményeivel élénk 
színhatásokat ér el.

Épületüveges-iparosaink vannak elegendő nagy számmal; iparukat értik 
is, de a főhiány az anyagban van; gyáraink nincsenek berendezve még arra, 
hogy az anyagot szolgálhatnák. Minden, a mit kaphatunk, egyedül a leg
egyszerűbb ablaküveg; solin- vagy tükörüveg — magyar készítményben még 
forgalomba nem jö tt; — pedig az adna nagy lendületet az üvegesiparnak is, 
és e mellett nagyon nagy összegek nem vándorolnának ki külföldre; e téren 
nagy és nehéz, de bizonyára nem legyőzhetetlen feladatok várnak meg
oldásra.

* * *

Padlók, padolat burkolatok minden válfaja. Kiállításunkon szép számmal 
voltak képviselve a talaj burkolására szolgáló anyagok és szerkezetek, melyek 
közül anyagra nézve első sorban a fa alkalmazásával készült szerkezetek, 
tulajdonképen az épület asztalos-ipar egyik válfaját képezik; a fővárosban 
azonban már részben attól elkülönítve is folytattatik. Az átalán használt 
úgynevezett amerikai modorban készült padozat kezdetben csak a fővárosban 
gyártatott, most azonban már a vidék is résztvesz a versenyben és tekintve 
a faanyag átalános jó minőséget, a készítmények jó hírnévnek is örvendenek 
és teljesen versenyképesek. A koczkaparkettet aránylag ritkább esetben 
alkalmazzák, mert költséges előállítása mellett szépsége nem érvényesülhet, 
mivel a szőnyegek alkalmazása nagy mérvben elterjedést nyert.

Rendkívüli szép és kiváló jó minőségű összerakott, részben többszinü 
koczka-parkettet készített Neuschlosz Ödön és Marczel czég, és gyártmányai
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nemcsak az ország határán belül, hanem azon kivül is keresetnek örvendenek. 
Foglalkozik még tölgyfa-padozat készítésével Gregersen G. és fiai czég, Dunkel J. 
Kassán és több vidéki gyártelep.

A lemezpadolat egy nemével, az aszfalt-parkét készítésével foglalkozik 
Klenk Gyula, kinek gyártmánya igen kitűnő, mert a nedvességet kizárja, lehe
tetlenné teszi az egyes lemezek áthajlását vagy mozgását, csak aránylag 
költséges és igy lassan hódíthat magának tért, pedig különösen ott, a hol 
rendkívüli módon vétetik a padozat igénybe, a legjobb szolgálatokat teszi.

A czement felhasználásával készült padozatok nagyon el vannak terjedve, 
különösen a közönséges granittó, mely könnyebben készíthető és lényegesen 
olcsóbb mint a mozaik, alkalmazásban vannak még czementlapok kétféle 
minőségben és pedig a közönséges és a márványmozaik-lapok, utóbbiakba 
márványtöredékeket' vegyitnek és csiszolják, ezek sokkal szebbek és tartó- 
sabbak is.

Ezen munkálatok készítésével Budapesten különösen Walla József, 
Melocco Péter, Terényi Henrik, Cristofoli Vincze és még többen foglalkoznak. 
Kiváló munkákat teljesített e téren idősbb De Pol Luigi, ki a nehezebb mozaik 
munkák előállításában is rendkívüli jártassággal birt.
. Az égetett agyag mint padozat csakis alárendelt helységekben alkal- 
maztatik ; ha pedig ezen anyag keményre égetve hozatik forgalomba, a mett
lachi lemezek mintájára készítve, akkor bár minőségre ilyen, sőt azt felül is 
múlja, de arra nézve a czement-készitménvekkel a versenyt nem állja ki és 
igy átalában elterjedésnek nem örvend. Gyárilag jó minőségben előállittatik a 
budapesti magyar kerámiái gyár részvénytársaság, a kassai agyagipar részvény- 
társaság, Zsolnay által Pécsett, Szegeden a Mayer-féle gyárban és majdnem 
valamennyi oly ipartelepen, a hol az agyag megmunkálását nagyobb mérvben 
űzik. Nagyobb terek, járdák, udvarok burkolatára a keramitot igen kedvelik, 
mert rovátkos és e mellett tartós és tiszta burkolatot szolgáltat; a rákosi 
téglagyár részvénytársaság mintaszerű és kifogástalan anyagot szolgáltat, 
habár ott, a hol igen nagy kocsiforgalomnak van kitéve, a folytonos kerék
lökéseknek hosszabb időn át ellentállani nem képes.

Kőanyagot az épület belsejében burkolási czélokra eddig kevéssé alkal
mazunk ; oka ennek az anyag hiányában keresendő, mert hazai bányáink erre, 
mint már említve volt, sem eléggé megnyitva, sem berendezve nincsenek.

A nyílt utakon a gránit és trachyt van használatban. A szobi és bog- 
dányi trachyt és a dévényi gránit mellett még igen sok mauthauseni gránit 
is van alkalmazásban.

Az aszfalt mint burkoló és mint kitűnő elszigetelő anyag újabb időben 
mindinkább tért hódit, a ^magyar aszfalt-részvénytársulat fejső Dernán levő 
telepei jól kezelvék és készítményeik is teljesen pontosan hajtatnak végre, 
úgy hogy e tekintetben is mindjobban nélkülözhetővé vált a külföldi aszfalt- 
anyagok behozatala.

* * *
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Födém-szerkezetek egész sorozatát láttuk kiállításunkon bemutatva ; nem 
is lehetett ez máskép, mert építészetünkben, mióta a gyors építkezésre magán, 
sőt legtöbb esetben nyilvános épületeknél is nagy súlyt fektetnek, a faanya
goknak födém-szerkezetek előállítására való alkalmazása majdnem lehetetlenné 
van téve; az összes törekvés oda irányul, hogy vasgerendák felhasználása 
mellett szilárd, lehetőleg könnyű és mindezek mellett még olcsón előállítható 
szerkezetek létesittessenek.

Kezdetben a vastartók közötti boltozatok csakis közönséges téglából voltak 
készítve, később a boltozatokhoz mintás-téglák alkalmaztattak; midőn pedig 
a czement felhasználása az építészetben egyaránt, de különösen a magas 
építményeknél elterjedt, a beton különböző vegyítés- és alakítással hódított 
mindinkább tért. A monier-szerkezetek előnyei úgy a köz- mint magánépitke- 
zéseknél átalán el vannak fogadva, és Breymann és társa külön pavillonja a 
nagyközönség előtt is megismertette a szakkörök által régen méltányolt szer
kezeteket. A Monier által megkezdett alapon fejlődött ki a Mátray-féle vasbeton 
szerkezet is, mely gondos foganatosítás mellett annak előnyeivel bir.

Sok esetben a födémek csömözött betonból, sőt gypsz-betonból is 
készülnek. Könnyű, kevésbbé hordképes födémekhez a drótfonás és gypszszel 
készült Rabitz-féle szerkezetet is használnak. Mindezen szerkezeteket már 
hazai vállalatok állítják elő, és igy e téren is a külföldi ipart mellőzhetjük.

Itt kell megemlékeznünk a fafödémek vakolatához szükséges nádfona
tokról, melyeket most már gyárilag állitnak elő és egyenletes jó minőségű 
anyagot szolgáltatnak. Kitűnik ezek között az első magyar nádszövő gyár 
Pozsonyban és Rüll Pál Eszterházán.

*  *  *

Építési díszítmények anyagául hazánkban még leginkább a könnyen 
előállítható gypsz használata van elterjedve, mert olcsósága mellett aránylag 
eléggé tartós; szobrászaink, bár a kiállításon nem voltak kellőleg képviselve, 
annál dicséretesebb munkát végeztek az épületek körül ezek közül; felemlit- 
hetők Szabó Antal és Marchenke Vilmos a ki az országház építésénél munkál
kodott. A kiállítás történelmi főcsoport épületének díszítésénél Langer Ignácz 
dicséretre méltó tevékenységet fejtett ki.

Égetett agyag díszítésekben vidéki városaink igen szép haladást tettek, 
a székesfővárosban pedig a Vögerl Ignácz-féle szobrászati műterem készít
ményei úgy szabatos kidolgozás, mint az anyag jó minősége folytán tűnnek ki.

A kerámia terén azonban egy gyárunk van, melynek nemcsak hazánk 
határán belül, hanem világhíre is van és a melynek vezetője, megalkotója 
Zsolnay Vilmos. A gyár nemcsak a közönséges majolika, hanem a pirogranit- 
díszitéseket színekben készíti és oly tökélyre emelte, mint a minőt eddig hazánk
ban soha, külföldön pedig igen kevesen értek el.

Kívánatos volna, hogy ily czélu gyártmányait az épületek falaival szoro
sabb összeköttetésbe hozza, azaz, hogy a mostani laza összeköttetési mód 
helyett a burkolat mint a fal kiegészítő része szerepeljen.

Műkövek készítésében is örvendetes a haladás: Schrödl Emil, és Wünsch
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Róbert, versenyképes gyártmányai méltó elismerést érdemelnek, különösen az 
utóbbi gyárilag készített díszítései olcsóság, és könnyűség tekintetében nagyon 
keresettek ; de alkalmazásuk csak a könnyebb épületeknél, és bérházak belsejébe 
ajánlható, mert a monumentális jelleget nélkülözik.

Nemesebb érczből készült díszítések költséges voltuk miatt csak igen 
ritkán használtatnak; a Saxlehner és Newyork-épületek külsején és a parlament
épület kupolatermében bronzdíszitések alkalmazvák. Az ily munkálatok elő
állításával, mint hazánkban legelső, a Schlick-féle gyár foglalkozott.

A horganyt mint öntvényt díszítésekre szintén nem használjuk fel oly 
mérvben, mint az külföldön történik; oka ennek abban rejlik, hogy meglevő 
minták szerint hazai építészeink — igen helyesen — nem dolgoznak ; minden 
épületnél pedig új minták készítése költségessé teszi az előállítást és igy vagy 
— ha költség van — a kő, illetve terrakotta-díszítést választják, vagy pedig 
megelégednek az olcsóbb gipszből készült részletekkel.

Horgany-lemezdomboritás és vörösréz domborítva sokkal gyakrabban 
alkalmaztatik. Az ily díszítő tárgyak előállításával rendesen jobban berendezett 
műhelyekkel biró bádogosiparosaink foglalkoznak.

A kiállításon Szepessy, Steiner Ármin és Ferencz, a Schlick- és Zellerin- 
gyár vett részt horganyöntvényü szép kidolgozású tárgyakkal.

*  *  *

Nagymérvű, mondhatni rohamosan fejlődő építészetünknél figyelmen 
kívül nem maradhatott a világítás kérdése és sehol oly gyorsan meg nem 
honosuk, talán az amerikai városokat kivéve, az egyes újítás, mint hazánk
ban. A légszesz, mint világitó anyag átalán el van terjedve és a budapesti 
légszeszgyárak külön kiállítása méltó elismerésben is részesittetett, munkálatai 
mindig mintaszerű pontosságról tanúskodnak és nem zárkózik el soha az 
újítások elől. A villany hódítása arra ösztönözte a technikai köröket, hogy a 
légszesznek világitó erejét fokozzák; nagyszámú és igen figyelemreméltó 
újítások történtek, melyek közül legjobban az Auer-féle szerkezet vált be. 
Fővárosunkban külön részvénytársulat alakult, valószínűleg prosperálni is fog 
különösen addig, mig a villamáram árai aránylag magasak lesznek.

A villamosság világítási czélokra nemcsak fővárosunkban, de vidéki nagyobb 
városokban is alkalmaztatott a könnyű kezelés és tiszta fény szolgáltatás és 
csekély hőfejlesztés előnyei mellett; még nagyobb lesz elterjedése, ha a költ
ségek mérsékelteinek.

Az acetilén-világítás még a kezdet nehézségeivel küzd, és több hát
rányt kell szerkezetileg is elhárítani, hogy annak nagyobb elterjedés biz
tosíttassák.

A légszesznek a világítás terén a villamosságban erős versenytársa akadt, 
és igy nagy erővel a fűtés terére lépett, a hol határozottan nagy eredményekéi
ért már is el és fog még elérni. A légszeszgyár kiállításával kapcsolato 
vendéglőben látható volt az alkalmazhatóság sokfélesége, és mig tizenöt évvel 
ezelőtt egész Budapesten csupán két ház konyhája volt légszeszfűtéssel ellátva, 
ma már nagy számban alkalmazzák ezen kényelmes fűtő módot annál inkább,
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mert a társulat ily czélokra a fogyasztott légszeszmennyiség árát lérmege- 
sen leszállította. Az ár olcsóbbá tételével fokozódni fog annak ily czélokra 
való felhasználása.

A központi fütésszerkezetek, melyeknek terveit vagy egyes részeit kiállí
tásunkon tanulmányozhattuk, a rendesen alkalmazott gőz, alacsony nyomású 
gőz-, forró- és meleg-viz szerkezeteken alapulnak. Ezen berendezések czélszerü- 
sége átalán ismert és hazánkban leginkább nyilvános épületekben sokszor 
alkalmaztatik. Mindezen szerkezetek szellőztetéssel is kapcsolatba hozhatók.

Különösen jóknak bizonyultak az alacsony nyomású gőzfűtési berende
zések, melyeknek gyártásával a Zellerin-, Walser-féle részvénytársaság, Knuth 
Károly és nagy része a vízvezetéki berendezést készítő vállalkozóknak foglal
kozik; újabb időben igen nagy elterjedésnek örvendenek.

A légfűtés csekélyebb mérvben alkalmaztatik; leggyakoriabban még 
akként, hogy egyes fűtőtest két-három szoba melegítésére szolgál. Az ily 
fűtésekre különösen czélszerünek bizonyultak a töltőrendszerü kályhák, a milye
nek Meidinger-, Swadlo és Ehrlich-, valamint a Friedlánder-féle szerkezetek.

Nagy lendületet nyert hazánkban az agyagkályhák gyártása. Nagyszámú 
fővárosi kályhásunk és még több vidéki kisebb-nagyobb gyáros szép és 
nagyobbrészt igen jó anyagból készült gyártmányait küldötte be.

Az ország majdnem minden nagyobb városában kifejlődött a kályhásipar, 
még pedig oly nagy mérvben, hogy az öntöttvaskályhákat nagyrészben 
kiszorította a használatból.

Szép kályhákat láttunk kiállításunkon Zsolnay, Ascher Antal, az első 
magyar agyagáru- és kályhagyár, az eperjesi népbank kályhagyára, a kés
márki bank kályha- és agyagáru gyárából és a vidék több városából úgy, 
hogy teljes megnyugtatással tekinthetünk ezen iparág fejlettsége mellett a 
jövőbe, midőn a most még — bár csekélyebb mérvbeni — külföldi behozatal 
is megszűnik és szükségletünket tisztán hazai ipar fogja fedezni. Hogy ezen 
czél mihamarabb eléressék, ahhoz a gyárosok lelkiismeretes pontossága és a 
gyártmánynak formailag folytonos fejlesztése szükséges.

A takaréktűzhelyek készítésével rendszerint lakatos-iparosaink foglal
koznak, és csak újabb időben keletkeztek műhelyek, melyekben kizárólag 
csakis ezen ipartárgy, mondhatni majdnem gyárilag állittatik elő. Ilyen spe- 
cziálista e tekintetben Lakos Lajos és Szikora József Budapesten; mindkét 
czég e téren igen kiváló nevet vívott ki. Jelesebb lakatosmestereink, mint 
Berkes Kálmán, Árkay Sándor, a Swadlo lakatosgyár szintén jó munkákat 
szállítanak. De különösen örvendetes haladást tapasztalunk a vidéki kiállítók 
tárgyainak tanulmányozásánál, helyes, jó munka és a legtöbbnél külcsin 
tekintetében is.

Az ország közegészségi viszonyának emelésére rendkívül fontossággal 
bir különösen a városoknak egészséges ivóvízzel való ellátása, azért nagyobb 
városaink, de sőt az alföldi vagyonosabb mezővárosaink is a vízvezetékek 
létesítésén fáradoznak. Ezen szükséglet kielégítésére egész iparág keletkezett. 
Kezdetben a vízvezetéki munkálatokkal csakis a bádogos iparüzők foglal
koztak ; lassanként ezen igen fontos felszerelő munkák végzésére külön
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gyakorlati alapon képzett egyének fejlődtek; mig ma már legalább a vezetés 
sok esetben nemcsak gyakorlati, hanem műszaki elméleti képzettséggel bírók, 
tehát szakértők kezében van.

Igen nagy anyagi károktól lenne az építtető közönség megóva, mert a 
milyen áldás a jól felszerelt vízvezeték, épen annyira káros az épületre, 
ha hozzá nem értők e munkát hibásan teljesitik.

A székes fővárosban több jó nevű gyáros és műszaki egyén vállalkozik 
vízvezetékek és csatornázó munkálatok készítésére. Ilyenek a Zellerin-féle, 
Walser-féle részvénytársulatok, Knuth Károly, Szepessy Sándor, Prister György 
és többen.

Kiállításunkon a Zellerin-féle gyár részvénytársaság, Gábler S. és Szepessy 
Sándor állított ki igen figyelemre méltó felszerelési tárgyakat.

Nagy fontossággal bir e tekintetben azon körülmény, hogy a legtöbb 
vállalat csakis a felszerelési munkát végezi, mig az anyagot külföldről szerezi 
b e ; ezen czímen nagy összegekkel adózunk a külföldnek, és igen kívánatos 
lenne, ha nagyobb gyáraink figyelmüket a vízvezetéki felszerelési tárgyak 
előállítására fordítanák; nagy szolgálatot tennének ez által hazai ipar
ügyünknek.

A pusztán csatornázó munkákhoz leginkább háromféle anyagot hasz
nálnak : az öntöttvas-, az égetett agyagcsöveket és a tömöritett czément- 
csöveket.

Agyagcsövek előállításával több gyár foglalkozik ; e téren ismét Zsolnay 
nevével találkozunk, de ezenkívül a legtöbb agyagiparral foglalkozó gyár 
készítményeik sorozatába a csőgyártást is felvette ; hazai gyártmányaink tel
jesen megfelelők. Czément csatornacsövek készítésével különösen Wünsch 
Róbert budapesti czémentárú gyáros és Melocco Péter foglalkozik; ezen gyárt
mányok is mintaszerűek.

* * *

Nem volna teljes építő iparunk ismertetése, ha abból a kőműves-munkák 
előállításához használt anyagok hiányoznának.

A legfontosabb ezek között hazánkban, a hol a kő átlag nem áll ren
delkezésre, a tégla. A tégla jósága határozza meg az épület szerkezetét, 
olcsóbbá vagy költségesebbé teszi annak előállítását. E fontos szerepet fel
ismerve úgy a székes főváros, mint vidéki városainkban nagy számban kelet
kezett téglagyárak majdnem átlag véve igen jó anyagot állítottak ki.

De nemcsák a közönséges faltégla, hanem a homlokzatburkolatokhoz 
használt nedves és száraz utón készült anyagnak igen szép és jó példányait 
találtuk.

Első helyen áll e tekintetben a kőbányai gőztéglagyár, a magyar kerá
miái gyár, a kőszénbánya és téglagyár részvénytársulat, a budaujlaki tégla- és 
mészégető részvénytársulat, Luczenbacher Pál utódai és a Lechner-féle 
téglagyár.

A vidékről gróf Esterházy Miklós tatai gyárából, Rossler Imre Pozsony, 
a szab. osztrák-magyar államvasut-társulat igazgatósága által külön pavilion-
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ban kiállított anyaga és Mayer Ferdinánd és fia szegedi gyárából volt tégla 
kiállítva..

A téglagyártás emelése és fejlesztése körül igen nagy érdemei vannak 
Rost Ottónak, ki először honosította meg hazánkban a szárazon sajtolt tégla
anyagot és gyártotta a keramitot; szakszerű úttörő működésének nagyban 
köszönhetjük, hogy téglagyártmányaink versenyképesek.

A közönséges mész jó minőségben az ország minden vidékein égettetik. 
A fővárost nagyobbrészt Humayer Károly, az újlaki tégla- és mészégető rész
vénytársaság és részben a vidékről való behozatal látja el.

Építkezéseinken régi szokás szerint a mész a helyszínén vermekbe olta- 
tik ; rövid idő óta azonban a külföldi példák után indulva, legelőször Humayer 
Károly, később az újlaki tégla- és mészégető részvénytársaság a főváros terü
letén habarcsgyárat létesített.

Az ezen gyárakban előállított vakolat főelőnye az egyenletes vegyítés 
lehetőségében rejlik, és e mellett el van hárítva azon sok kellemetlenség, mely 
a mésznek a helyszínen való oltásával, különösen szűkre szabott városi 
telekviszonyok között, előfordul.

A ezémentek felhasználása mindig nagyobb és nagyobb tért hódit; ezé- 
ment-gyártásunk folytonosan emelkedik; a felhasználás és közvetve gyártásra 
nézve is nagyfontosságu azon normáliák megállapítása, melyet a magyar 
mérnök- és építész-egyesület a közszükségletnek engedve, dolgozott ki.

Nagy és nevezetes gyáraink közül a beocsini ezémentgyári unió, az 
arad-csanádi vasutak külön pavillonban, Sátori Miksa és Mór szintén külön 
pavillonban állítottak ki gipsz- és ezément anyagot.

*  *  *

Röviden, kicsiben vázolt képe ez építő iparunknak, mely hogy haladni 
képes, azt kiállításunkon igazolta és ha a szükséges figyelemben, és ha cse
kély, jó akaratú támogatásban részesül, megizmosodva a jövőben teljesen önálló 
lesz és virágozni fog.
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A kiállítási terület
Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás Budapest fővárosának ily 

czélra némileg kipróbált szép városligetében kapott helyet, a mely közvetetlen 
a város végén, az Andrássy-út torkolata mentén, a közlekedési eszközök több
féle nemével minden oldalról könnyen megközelíthető helyen fekszik. Város
ligetünknek ez a felhasználása szembeötlő előnyöket nyújtott, de egyszersmind 
hátrányokat is rejtett magában ; mert hiszen a liget jellegét meg kellett tartani 
és a kiállítás utáni időkre is gondolni.

Kiállítási területünk előnyei közé számítható a természet-adta tájképi 
környezet és a tájképi háttér, a tó és a hegyek, a melyek nem 
sok helyről, de mégis láthatók voltak és egyes csoportok, képek hatá
sának emeléséhez hozzájárultak. Növényzetének gazdagsága az 52 hek
tárnyi kiállítási terület elrendezését azonban szerfölött megnehezítette. Az 
ültetvények a beosztásnak és dispozicziónak egyenesen útját állották ; s ter
mészetes, hogy sok terebélyes fa épen ezért áldozatul is esett. Ez a tény 
csak most a kiállítás után lett feltűnővé. És bár sok fa törzse dőlt ki a 
fejsze csapásai alatt, annyi még sem, hogy kiállítási épületeinknek vagy a 
terület egyes előnyeinek mindenütt érvényt lehetett volna szerezni. Ez volt 
oka annak is, hogy a tó partjai úgyszólván felhasználatlanok maradtak. De 
ez meg nagy veszteség volt. így tehát a változatos alakjával és szigetével 
biró szép tó előnyei csak részben voltak értékesíthetők. A Széchenyi-sziget 
történeti épületcsoportjának képét a víztükör minden oldalról emelte; de ezen
kívül, tájképi eredeti kedvességét leszámítva, kiváló szolgálatot a tó nem tett. 
Magában ez a körülmény tünteti föl legjobban városligetünknek nagyobb- 
mérvü kiállításokra a nagy áldozatok daczára alkalmatlan voltát.

A terület rendezésére egyrészt a már említett tó, másrészt az 1885. évi 
országos kiállításról megmaradt nagy iparcsarnok és az előtte elterülő sétatér 
alakja és helyzete folyt be. A megnagyobbított iparcsarnok mint épület az 
egyik kiinduló pontot képezte ugyan, s az előtte és a Il-ik főkapu között 
elterülő nagy sétatér a közönségnek most is egyedüli kedvelt találkozó helye 
lett. De ez a központ csak ideális maradt. Tulajdonképi központ nem volt. 
Mert a sétatérnek, az úgynevezett korzónak az iparcsarnokéval összeeső
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tengelye domináló helyzetet statuált ugyan, de folytatása és a környezettel 
való összefüggése ennek a területi csoportnak már nem volt.

Nem igy állott a dolog az I-ső főkapu előtt; a tó keskeny nyúlványán 
át épített állandó hid torkolatánál, a fővárosnak ettől balra eső pavillonja 
előtt a szem nyugvó pontot nem talált; a mennyiben egyrészt a gyorsan 
elkanyarodó új nagy körutat, másrészt az innen jobbra eső történeti kiállítás 
felé vezető utat követte. Tehát központ e kapu előtt sem volt.

Az itt kezdődő, a kiállítást nagy ívben körülfutó és a III-ik kapuig ter
jedő, majdnem l */2 kilométernyi körút pedig a kiállítás szituácziójára haszonnal 
szintén nem járt, mert a terület tagozását elő nem segítette.

Magában álló központot képezett azonban a szigetet elfoglaló történeti 
épületcsoport; de ez már helyzete miatt is az egész területtel csak laza össze
függésben állhatott és igy az átalános tagozáshoz hozzá nem járulhatott.

A csoportosítás és utak kijelölése tehát központok nélkül történt, a mihez 
mint nehézség még a régi, megtartott fasorok alkalmatlan útvonalai és végre 
a hely szűke is hozzájárultak. Ez lehet oka annak, hogy a kiállítás terve, 
csoportosítás és ennélfogva a tájékoztatást és áttekintést elősegítő útirányok, 
átmetszések dolgában átalában nem sikerült. És a mi hátrányt a nagy tagozás 
körül tapasztaltunk, az megvolt a kisebbféle parczellák alakításában és főleg 
az épületek helyeinek és helyzetének kijelölésében is.

Az épületek — nagyok és kicsinyek egyaránt — egymáshoz kevés kivé
tellel ferdén és — a mi szintén baj — nagyon közel, gyakran egymás útjában 
állottak; érezhető szimmétriával vagy raczionális parallelizmussal is csak nehány 
esetben találkoztunk; azután az utaknak az épületekhez való viszonya sem 
jöhetett érvényre, a mely dolgokra pedig kiállításnál a tájékozás, az áttekintés 
megkönnyítésére okvetetlen szükség van. Jó kiállítási terv az, a melyet egy
szerű tagozása révén első látás után is emlékezetünkben tartunk. A részletek 
azért ilyenkor is érvényre jönnek.

Budapesten a dolog megfordítva állott; s úgy látszott, mintha a rész
letek hatására számítottak volna; a mi, ha való, talán a liget növényi gazdag
ságára vezethető vissza. Tény, hogy kiállításunk épületeinek csoportosítására 
az önként kínálkozó festői elem nagy befolyással volt. Kétségtelen, hogy 
gyakran bármily nagy architektúra helyett szívesebben veszünk festői módon 
elhelyezett csekélységet és vonzóbb a jelentéktelen mint a komoly igényű 
nagy méret, ha jó a rendezés; mert bizonyos, hogy a festői hatás a legkövet
kezetesebb stílnél is közvetetlenebb hatású. De, bár voltak is gyönyörű részle
teink, a milyenekkel kiállítások csak ritkán rendelkeznek, meglátszott, hogy 
a növényzetnek ily irányzatban való felhasználásánál megkötött kezek intéz
kedtek.

Ily körülmények között a kertészeti elemnek már nem nagy szerepe 
maradhatott. Bár a kertészet nyomai természetesen mindenfelé láthatók voltak, 
terjedelmesebb dolgot csakis a korzót részekre osztó területen láttunk; 
szemrevaló virágcsoportok pedig ezeken kívül a Budapest főváros és József 
főherczeg pavillonjai előtt és a horvát csarnokok körül voltak. Virággal élén
kített pázsitra való hely nem igen maradt.
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Kiállítási épületek jellemzése.

A kiállítás épületei három csoportba oszthatók: a szerint, a mint a 
jelenkori építészet körébe, a néprajzi csoport, és végre a történeti csoport 
körébe tartoztak.

Első helyen természetesen a jelenkori építészet érdekel; bár a történeti 
épületcsoport összeállítása — mint az épitőművészet egyik gyöngye — s kívüle 
nehány régies jellegű épület érdeklődésünket különösen az ezredéves kiállí
táson nagy mértékben lekötötte. De nagy különbség van a kettő között. Mig 
ez a multat, s annak emlékeivel művészetét egy külön, úgyszólván magában 
álló, de minden legkisebb részében érdekes képben tárta elénk, addig amaz, 
a jelen, építészetünk legújabb képviselőinek munkásságában a nemzeti fejlődés 
folytonosságának utolsó életjeleivel birt. Amolyan volt, — ilyen ma épitő- 
művészetünk.

Kétségtelen, hogy a kiállítás új és egyszersmind érett művészetet nem 
teremthetett, de az egyéniségek nyilvánulásáról számos példában tanúságot tett. 
Hogy a jelenben mindenféle új formákkal s ezeknek régiekkel való keverékével 
találkoztunk, az természetes ; s látszott, hogy a tervezők a praktikus mellett 
a művésziesre is törekedtek. Alkalmaztak a régiek mellett idegen, néha nagy 
formákat, a melyeken kellem már nincs és még nem is impozánsak. így aztán 
a hatás nem volt teljes ; és ennek tulajdoníthatjuk azt, hogy modern jellegű 
épületeink — kevés kivétellel — átalában nem nagy mértékben vonzottak.

Az épületek legnagyobb része pilota-alapon nyugvó favázas kifalazott 
vagy deszkázott és vakolt fal: zsindely, cserép, pala, bádog és aszfalt pép
lemezes tetővel; sőt előfordult a boronafal nád- és zsúpfedés is. (Halászati 
pavilion, Coburg herczeg pavillonja, Thonet testvérek pavillonja, csárdák.)

De volt épített tömör (tégla, czement, beton) alapú építmény is ; úgy
szintén részben fa-, részben vasvázzal (közlekedésügyi csarnok, Ganz-féle 
pavilion stb.), továbbá egész, de kifalazott vasszerkezettel (Budapest főváros 
pavillonja), és végül egész, és látható vasszerkezettel biró épület (gépcsar
nok) is.

A változat nem nagy, és tényleg az épületeknek külső megjelenés tekin
tetében egészben csak két válfaja volt: a favázas jellegűek, a faarchitekturás 
faházak, a melyekhez a kifalazott favázasok sorakoznak; és a falazott kőarchi- 
tekturát utánzók.

A mi azonban kiállításunkon hiányzott, az az újabb építészetben nagy 
szerepű vasnak az épületen való érvényre emelése. Láttunk ugyan vasszer
kezetet, de ez ki nem elégíthetett, és láttunk megint kőarchitekturát, a mely 
a vasat elfödi. De önálló vasszerkezet, vagy legalább annak művészies módon 
láthatóvá tétele, kiemelése, más anyaggal (cseréppel, kővel, fával) való kom
binálása — az hiányzott. Igaz, hogy a vasszerkezet és a kő- vagy tégla
szerkezet nagy ellentéteket rejtenek magukban, a melyeket kiegyenlíteni nem 
mindig lehet, de nem is kell. Ha a vasszerkezeteket csak az akár valódi,
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vagy ál-kőarchitektura felépítésének megkönnyítésére használjuk, akkor a benne 
rejlő értéket egészen fel nem használtuk; ily esetben csak előnyös segéd
eszköz. Hiába van vasszerkezet, ha oszlop, fal, párkány (kőből, fából) elfödi ; 
súlyt kell helyezni arra, hogy a vasszerkezet önmaga által jusson érvényre. 
Hogy amolyan felhasználása új architektúrát nem, vagy csak kis részben 
teremthet, az kétségtelen.

Kiállításon, a hol annyiféle épületre van szükség, sok alkalom kínálkozik 
arra, hogy az építő művészet ily érdekeivel is foglalkozzanak. Mert bizony, 
úgy mint az egész kiállítás, úgy egyes részei s ezek között különösen az 
architektúra, szerkezeti és stilisztikai újdonságaival az idők művészi szellemének 
látható, tartalmánál fogva pedig maradandó tanujele. E tekintetben az alkalmi 
jelleg mit sem változtat; mert a tartalmat és az ideát nem az állandó monu
mentális anyag teszi: a gyarló anyag rég elpusztulhatott és az eszme meg
maradhatott.

Ha rendesen az épületnek czélját és az azt szolgáló jellemzetességet 
tekintjük is első helyen, ha művészi érzésünket legelsőbben is ezek a 
dolgok keltik fel — kiállítási épületeknél liberálisabbak vagyunk. A mit kiállí
tási épületektől azonban követelünk, az a nem mindennapi, ünnepélyes, alka
lomszerű dekorativ jelleg, és szeretjük ha a művészi fantáziának a gyors 
konczepczióval és munkával járó energiája bennök megnyilatkozik. A részletek 
ilyenkor mellékesek; fontos az egész hatás, az összbenyomás. Népszerű
ségüknek ez a biztosítéka!

Kiállításunk kiválóbb épületei közül, az 1885. évi országos kiállítástól 
fennmaradt, de most kibővített nagy iparcsarnoktól és egészségügyi (akkori 
mű-) csarnoktól, végre a folyamhajózás kiállítási czéljaira átalakított ugyancsak 
állandó korcsolyaegylet-épülettől mint már meglevőktől eltekintve, a követ
kezőket emeljük ki:

Az Andrássy-út végén épült I. főbejáró. (Tervezte Frommer L.) Tagolt
sága, arányai és részletei előkelő jelleget adtak a kőarchitekturát utánzó sike
rült alkotásnak. Egészen más a II. főkapu, melyet Kolbenheyer Viktor ter
vezett. Nagy toronyszerű alkotmány, melynek jeles fa-architekturája e nem 
közönséges formájában, s barna színéhez jól illő színesre festett czímereivel, 
lombos fáktól környezve igen jó hatással volt.

A könnyű faarchitektura a kiállításon egyátalában nagyobb sikert ért el a 
kőtömeges építkezésnél. Kiválóan sikerült az Aigner Sándor terve után készült 
Erdészeti pavilion. Czentrális alaprajzán czélszerű tagozással, változatos tömeg
elosztással és színhatásával igen megnyerő egészet alkotott; és a mi szintén 
említést érdemel: tervezője az épület belsejének ép ily kedves jelleget tudott 
adni. Érdekes megoldást nyújtott Kolbenheyer V. a Borászati pavilion terveze
tével, a mely szintén jó példája a dekorativ könnyű faarchitekturának. Elisme
rést érdemel a Mezőgazdasági csarnok könnyed homlokzata; eredeti tetőzete 
és tornyai a kiállítás műszaki osztályát dicsérik. A keletázsiai motívumokkal 
ékeskedő Selyemipari pavillont, melynek tervezője Jakab Dezső, szintén 
eredetisége tette érdekessé. Kár, hogy a két utóbbi pavilion egyrészt fekvése 
miatt, másrészt a fák miatt kellően érvényre nem juthatott. így járt az
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ifj. Heinzel Alajos tervei után épült horvál iparcsarnok is. Ebben a kate
góriában felemlitést érdemelnek m ég: József főkerczeg és a Bányászati és 
kohászati ipar csarnoka, az előbbinek tervezője Quittner Zsigmond, az utóbbinak 
Korb és Giergl; és a horvát erdészeti csarnok Bollé Hermanntól; végül 
Alpár Ignácznak a történeti csoporthoz tartozó és az ősfoglalkozások kiállí
tásának czéljaira való ilynemű épülete.

A kőanyagot példázó épületek közül a közlekedésügyi csarnokot előkelő 
megjelenése első helyre tette. Tervezője, Pfa ff Ferencz a reneszánsznak elegáns 
formaelemeit előnyösen használta fel czéljaira. A magas vasszerkezetű, körül
falazott kupolás épület, változatos palatetőivel és plasztikus díszeivel igen jól 
hatott. A tőszomszédságában álló Vas-, fé m - és építő ipari csarnok az előbbinek 
úgyszólván ellentéte ; a mennyiben nagyobb kiterjedéséhez és amahoz képest 
alacsony volt. Tagozása keleties jelleggel, és plasztikus dísz helyett sima fal
részein keleties és magyaros jellegű sok színben pompázó festett ornamen- 
táczióval birt. Az egész épület egyszerű eszközökkel készült, s talán épen 
ezért sikerült ennyire megalkotóinak : Steinhart és Lángnak.

A gépcsarnok az új épületek legnagyobbika volt. Érdekét csakis a belül 
teljesen látható nagy vasszerkezetének köszönhette, a mely ugyan némi részben 
külsőleg is nyilvánult; de az épület külső architektúrája sikerültnek nem volt 
mondható és erőtlen színezése szintén hátrányára szolgált. Tervezői Korb és 
Giergl a vasszerkezet iránt nem eléggé vonzódhattak. Építészeti szempontból 
jobban sikerült Horvátország számára tervezett műcsarnokuk; a kőszerkezet
ben és ismert formákban jártas építőművészek itt már szabadon mozoghattak 
és biztosabban dolgoztak. Budapest főváros pavillonja egy a fővárosi mér
nöki hivatalból kikerült terv alapján nemcsak kiállítási czélokra, hanem állandó 
anyagból, más czélzattal is készült. A czélbavett könnyedséget tervezője rész
ben a tagozással, de főleg az épület főkonturjait követő és párkányát bevonó, 
de a szerkezetben inkább fára emlékeztető, tisztán dekorativ szerepű vörösréz
lemezek hatásával érté el. De e könnyedséggel sehogysem fért össze a négyzet 
alapon nyugvó középső traktus kiemelkedő része. Bosznia és Herczegovina 
iparcsarnokát keleti idegenszerűsége tette érdekessé. Tervezésével a tartomány
kormányzóság építési igazgatóságának nem volt nehéz feladata. Homlokzatá
nak három kiemelkedő nagy kapuzatos épületrészét alacsonyabb csarnokok 
kötötték össze, a melyeknek egyszerű vonalaihoz jól illett az erősen ki
szökő eresz.

Méreteinél jelentéktelenebb, de épitőművészeti érdekénél fogva itt említjük 
meg a Pusztaszeri pavillont is, melynek Bálint Zoltán volt a megalkotója. 
Kisebbszerü épület volt ugyan, de erőteljes, modern formáival az emlékszem
nek jó hatását tette.

E második osztályban szintén nem mulaszthatjuk el az ezeken kívül 
érdemes munkáknak felsorolását, mint a melyekben ugyancsak jó gondolatok 
gyakran ügyesen voltak felhasználva. Ilyen a Magyar kir. posta- és távirda- 
pavillőn, tervezője Kovrig Tivadar; ilyenek Pay Rezsőnek alkotásai: a Magyar 
államvasuti gépgyár és a Ganz-féle részvénytársaság pavillonjai; továbbá a 
Quittner Zsigmond Malomipari és Czukoripari pavillonjai; úgy mint a kiállítás
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műszaki osztályának Igazgatósági épülete, Vízépítési és Közoktatásügyi pavillonjai. 
Ide sorolhatók még a Ménesbirtokok kastélyszerü épülete, tervezője a kereske
delmi minisztérium műszaki osztálya és a Sajtópavülon, tervezője Kármán és 
Ullmann. Főleg dekorativ jellegüknél fogva pedig felemlítjük a Magyar szesz- 
termelők Fellner Sándor terve után készült pavillonját; az emlékkönyv Arany- 
pavillonját Korb és Giergltől és az Apolló kőolaj'finomító-részvénytársaságnak 
Ray R.-tői származó eredeti pavillonját.

Magától értetődő dolog, hogy a vendéglő-, kávéházi és pezsgőcsarnokok- 
között is akadt sok figyelemreméltó alkotás, melyek részint a már emlí
tett, részint más építőművészeinktől származtak. Ezek a következők: a 
kiállítás műszaki osztálya, Ray R., Alpár J., Kármán és Ullmann, Quittner 
Zs., Korb és Giergl, Czigler Gy., Zobel L., Pfann és Gaal, Hubert J., 
Ruppert V., Jaumann B., Czigler Gy., Scliömer F., Berger J., Szybilla Gy., 
Broghammer Sz., és vállalkozó czégeink közül: Neuschloss K. és fia, Neu 
schloss Ö. és M.

Két pavillont szemlénk végére hagytunk: a kereskedelem-, pénz- és hitel
ügyi pavillont és a Háziipar és műkedvelők kiállítását magában foglaló épületet. 
Mindkettő érdekes volt, de architektúrájúk miatt külön csoportba tartoznak. 
Ugyanis mind a kettőnek megalkotásánál tervezőik régi, építészeti motívumo
kat használtak fel. Az elsőt Quittner Zs. tervezte, a ki felsővidéki városainkban 
(Eperjes, Lőcse, Késmárk) fenmaradt sajátos magyar reneszánsz, múlt századi 
és újabb hozzáépítésekkel alkotta össze a mind a négy oldalon más jellegű 
épületet. A kedves motívumok így is vonzanak, bár az egész összeállítás az 
eredeti mintákat jellemző frisseséget nélkülözi. A másik épületnek konczipiálása, 
a mely Hubert Józseftől ered, egyszerűbb. Mintája a pozsonyi városháza 
volt; csakhogy az építészeti részleteiben változatos torony- és homlokzatnak 
nálunk tükörképe volt utánozva ; a körút felé eső homlokzatán pedig a tervező 
a pozsonyi városház udvarának balszárnyán levő árkádokat alkalmazta. Ha 
ez összeállítás nem is járt nagy nehézséggel, az ódoriságában figyelmünket 
felkeltő utánzatot mégis szívesen vettük.

E két példának hisztorikus háttere már most átvezet bennünket ezredéves 
kiállításunk egy minden tekintetben kimagasló alkotására a történelmi csoportra.

Múltúnk megmaradt emlékeiben nyilvánuló kulturális életének történeti 
sorrendben való bemutatása: ez volt a történeti csoportnak czélja és feladata. 
Mikor minden készen volt, más környezet, más épület, a melyre kezdetben 
gondoltak, szinte elképzelhetlennek látszott. Bizonyos, hogy a romantikus 
multat a jelennel valamely modern épületben távolról sem lehetett volna oly 
jól összeegyeztetni, mint a hogy az igy sikerült; azért Czobor Béla dr.-nak, 
a történeti építkezéseknél a történeti fejlődés érvényre juttatásának szerencsés 
gondolatáért köszönettel tartozunk. így a mint az építkezéseknek több részből 
álló festői csoportja előttünk állt, varázsával felejthetetlen hatást gyakorolt 
reánk. Történet és művészet szólt minden egyes részből hozzánk; az össze
állítás művészete pedig az alkotó művész iránti érdeklődésünket kelti fel. Mél
tánytalan lenne, ha e helyütt Alpár Ignácz építőművésznek elismerésünket 
külön le nem rónánk.
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A feladat érdekes, de nehéz is volt. A történeti fejlődésnek kerek össze
függő csoportban való feltüntetését, kilencz százados építészetünk történeti 
emlékeinek változatos, de azért hézagos sorozata szinte kivihetetlenné látszott 
tenni. Es a tervező művésznek mégis sikerült oly egészet teremteni, a mihez 
hasonlóval kiállítás még nem dicsekedhetett.

Czéljainak a Széchenyi-sziget is kedvezett. Mert ott a négy épülettest, 
szép udvart képezve, jól volt elhelyezhető. De bár a tervező már ez elhelye
zésben is nagy ügyességet fejtett ki, főérdeme mégis a különféle építészeti 
részek érdekes összeállításában áll. A megfelelőnek összeválogatása nem oly 
nehéz, mint annak egymással szoros kapcsolatba hozása, különösen, mikor 
sok esetben ez a kapocs nincs is meg; mikor tehát ily szükséges részeket, 
hol változtatás utján, hol egyenesen a képzeletből kellett megalkotni. Es ebben 
Alpár találékonysága kifogyhatatlannak bizonyult.

A következőkben sorra veszszük az épületeket:
A szigetre vezető középkori jellegű hídon át és a nagy várkapun a 

szigetre lépve, történeti főkorszakaink építészetileg is megkülönböztetett 
három épületcsoportját látjuk. Balról volt a vezérek és az Árpádházi királyok 
korából reánk maradt emlékek kiállítására szolgáló Románkori épületcsoport; 
jobbra a vegyes házból származott királyok idejét képviselő emlékek nagyobb 
csúcsíves épületcsoportja és majdnem előttünk az újabb kori emlékek befoga
dására szánt reneszánsz és barokk legnagyobb épületcsoport.

A románkori csoport egyik épületrésze, a melyben a király ő Felsége 
helyiségei voltak, változatos tagozásával, tornyaival ezredévünk első századá
nak építészetét volt hivatva képviselni. Odonszerü hatását jól egészítette ki a 
hozzáépített nyitott keresztfolyosó, a mely úgy plasztikájával, mint egész 
festői kompozicziójával igen vonzó hatást gyakorolt. A keresztfolyosót magyar- 
országi minta hijján művészünk XIII. századi hazai elemek felhasználásával, 
de idegen minták nyomán volt kénytelen megalkotni.

Hozzá volt építve a csoport harmadik része, a kápolna, a melynek homlok
zata a jáki (Vasm.) apátsági templom részleteiből volt alkotva és hires kapu
jának utánzatával gyönyörködtetett.

A csúcsíves csoport főrészét a vajdahunyadi várnak erkélyes szép palo
tája képezte; hozzászegődik az úgynevezett »Nyebojsza« torony. A közép
épület szárnyai pedig hazai épületek részeiből voltak összeállítva. így ott 
találtuk a szepescsütörtökhelyi csúcsíves kápolna szentélyét, ott volt a keresdi 
kastély lépcsőzete, ott volt a csak alig változtatott segesvári kaputorony és 
más, mindmegannyiféle érdekes és az összeállításban érvényre emelt részlet. 
Ez épületnek kis udvara, dekorácziójával együtt — melyről külön alább 
szólunk — az egész történeti kiállításnak egyik legvonzóbb része volt.

A harmadik: a reneszánsz és barokk épületcsoport szintén hazánk építé
szeti emlékeinek felhasználásával készült. Két homlokzata : a brassói Katalin- 
bástyával és felső-magyarországi városaink (Bártfa, Késmárk, Lőcse, Eperjes) 
reneszánsz épületeinek nehány részletével a régibb időket képviselte ; s közöttük 
ott volt a lőcsei torony, az eperjesi Rákóczi-ház és több karakterisztikusan 
megalkotott részlet; a két homlokzatot pedig franczia reneszánszban tartott,
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s ezért bájos volta daczára e hazai környezetben kissé idegenszerüen ható 
épület kötötte össze.

A szabadon megkomponált harmadik front, barokk építészetével átvezet 
az udvar felőli főhomlokzathoz, a melyet Alpár a XVIII. század első negyedé
nek barokk, specziálisan a Fischer von Erlach építő stíljének szellemében 
alkotott meg. Impozáns egészet létesített a homlokzattal; de (a gyulafehérvári 
városkapuról vett kupolarészletein kívül) kiválóan hazai, mélyebb történeti 
háttér hijján érdeke e környezetben némileg veszített; bár nem lehet tagadni, 
hogy a múlt században Magyarországon épült számos középület és kastély 
építészeti jellege ez iskolára vezethető vissza. Hogy az épület szépségét nem 
élvezhettük teljesen, ahhoz talán az udvar nagyságának elégtelen volta is 
hozzájárult.; a mennyiben ebben a stílben nem annyira a részletek, hanem 
inkább az épületnek ezekkel ékeskedő tömegei, a nagy tagozás, a szimmetria 
és ellentétek a hatásosak.

Mint a történeti csoporthoz tartozó alkotásról itt kell említést tennünk 
az ősfoglalkozások pavillonja mögött, a városligeti tóban állott és a halászati 
kiállítást szolgált czölöpépitményről is. A tó eme részét mód felett érdekessé 
tette, s viszont az épület számára jobb környezetű helyet találni nem lehetett 
volna. És itt emlékezhetünk meg a két palota között fekvő udvarnak a tó 
felőli erődített falairól is, mint a melyek mind a két oldalról érdekes képet 
mutattak.

Kiállításunk néprajzi részének építészetét az ország nemzetiségeinek és 
vidékeinek jellemző lakóházaiból alkotott falu épületei képviselték. Nem hiány
zott a faluvégi czigánytanya sem s ott voltak a pásztorkunyhók is. Ott láttuk 
a szalma-, nád-, zsindelyes- és cseréptetőt; a fa- és kőépités módját, a kapu
zatok, kerítések, ablakok, tornáczok különböző formáit; és végül a piaczon 
a fallal körülépitett szép tornyu templomot, melynek típusa Erdélyben található.

A falu — kivált három utczájának képe — kedves és »vonzó volt.

A kiállítási épületek külső és belső dekoráczíója.

Kiállításunk egyik külső dísze : a már említett növényzet mint háttér, az 
épületeknek megalkotására s különösen külső dekorácziójára döntő befolyást 
gyakorolt. S igy a növényzet és az épületeknek összhangzásba hozatala a 
dekorácziónak egyik nagy feladata lett.

Kiemeltük, hogy a festői elemnek az egész külsőnek elrendezése körül 
nagy szerepe, a kertészkedésnek pedig nem nagy szerepe jutott. Most hozzá
tehetjük, hogy ennek oka az is, hogy az átalános rendezkedés — épületben, 
növényzetben — nem dekorativ szempontból történhetett. Pedig kiállításon út, 
épület, növényzet és mind a mi vele jár, az mind dekoráczió! A technikus 
elme ilyenkor a művészetet nem nélkülözheti. Sőt fordítva: megköveteljük, 
hogy minden a művészetnek legyen alárendelve, mert dekorativ kedvező hatást 
másképen elérni nem lehet.



Kedves részletekkel igen, de dekorativ nagy látképekkel a kiállítás nem 
rendelkezett. Ha erre sok alkalmat a körülmények nem is adtak, legalább a 
nagy iparcsarnok előtti főtérnek dekorativ értelemben jobb megoldást kíván
tunk volna. Jó hátterét a jelentős iparcsarnok képezi, de már oldalait nagy
részt a mélyebben fekvő és érdektelen épületek szegélyezik; két oldalt a 
térnek tehát nincs vége. A tengelyében fekvő kút és zenepavillon pedig nem 
annyira kiváló objektumok, hogy a térnek bizonytalan határait uralnák. És a 
korzó egyéb vegyes részletei (lámpa- és zászlórudak, fák, virágok és kisebb 
épületek) az egésznek inkább nyugtalanságát okozták, semmint hogy dekorativ 
jó hatását emelték volna.

A történeti csoportot kivéve, egyéb csoportnak, térnek vagy útnak művészi 
dekorativ előnyeiről szólni nem lehet.

Az épületekről már elmondottak után a külső megjelenést emelő plaszti
kus és festett dekorácziót kell ismertetnünk.

Az épület szépségének emelésében a plasztikus dísznek nagy szerepe 
lehet, sőt kőarchitekturánál a dísznek — tradiczióink értelmében — majdnem 
egyedüli eszköze. így azután alkalmazását a kőarchitektura utánzása szinte 
megköveteli. De daczára ennek a plasztika szobrászainknak a kiállításon nem 
sok dolgot adott. Épületeink külsejét díszítő figurális szoborcsoportozatok vagy 
alakok : a közlekedésügyi csarnokon Róna Józseftől; a kereskedelem-, pénz- 
és hitelügyi épületnek fáktól eltakart homlokzata fölött Mayer Edétől; a köz- 
oktatásügyi pavilion oromzata fölötti csoport és a borászati csarnokon lévő 
bakhusz Frank Kálmántól; a czukoripar-pavillon kupoláján álló géniusz Róna 
Józseftől voltak láthatók.

Ez a figurális dísz természetesen modern jellegű volt, s szobrászaink 
ilynemű dekorativ képességeinek bizonyítékát adta. Szinte kár, hogy állandó 
anyagból nem készült.

Egyéb és kisebb díszítő plasztikai munka már többféle fordult elő, s ezek 
között említést érdemelnek az I. főkapu és az iparcsarnok előtti ̂  terrász ily
nemű munkái; alkalmazást kapott a sztukko és gipsz is : a szesztermelők és 
a czukoripar-pavillonján ; és igénybe vették a plasztikát a czementgyárosok 
is : Redlich és társai és Kramer M. czégek a saját pavilonjaikon.

Plasztika szabad ég alatt ezeken kívül meg csak a fővárosi pavilion 
előtt és a sétatér nagy szökőkútján volt látható, mely utóbbinak tárgyát 
Mátrai Lajos alakításában a Sió vonzó regéje képezte.

Szín dolgában kiállítási épületeinken figyelemre méltó még kevesebb 
akadt. Az uralkodó szín a szürke volt, mintha csak építészeink a színnek 
nem volnának barátai. A szürkével több helyen versenyre kelt ugyan egy 
erőtlen vöröses és sárgás szín is, de előnyösnek egyik sem volt mondható. 
Igaz, hogy a zöld környezet sok színt maga mellett meg nem tű r ; hanem 
erőt annál többet követel. Színes épületünk csak egyetlen egy volt: a vas-, 
fém- és építőipari; s hatását tisztán ügyes dekorácziójának köszönte.

Festett képet is csak egy helyen találtunk: a Nobel-dinamit pavillonja 
homlokzatán (tervezte Marmorek O.). Egyéb festett vagy sgraffitot utánzó rész
leteket szintén kevés helyen és igénytelen jelleggel alkalmaztak. Hogy a szemnek
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a szín milyen jól esik, annak a történeti épületek nehány színes dekoráczió- 
részlete legékesebb bizonyítéka volt.

A kiállítási épületek belső érdekének, hatásának sikere rendkívül sok 
tényezőtől és esélytől függ. Tényezője a belső tér, a helyiség architektonikus 
megoldása, ennélfogva tényezője a plasztikus és festett dekoráczió is, a melynek 
változatai megszámlálhatatlanok. Jogait érvényesíti az épület czélja; módját 
pedig a formális és anyagi stil határozza meg.

Modern szerkezeteinknél: a dekoráczió vagy a szerkezettel együtt annak 
előnyeit használja fel, vagy a nem mindig érdekes szerkezet jellegét megóva, 
saját eszközeivel annak átalánosabb művészi érdeket ád.

Ezt szem előtt tartva, a történeti csoport kivételével kiállítási épületeink 
ily dekorácziójáról nem sok jót mondhatunk. így a szürke vasszerkezette- 
biró nagy iparcsarnoknak díszítésére kevés gondot fordítottak. Kupolája alig 
jött érvényre, pedig itt a dekoráczióra jó alkalom kínálkozott volna. A gép
csarnok vörösre mázolt könnyű és nagyon is feltűnő vasszerkezete a fedő 
deszkázattal minden egyéb dekoráczió híján nyers hatással volt. Mint belsőség 
elismerést érdemelt a közlekedésügyi épület szép méretű és építészeti forma
elemekkel biró magas csarnoka, melynek amblémákkal ékeskedő, részben 
színes ablakai (Roth M.-tól) az egésznek alaptónusával kellemes ellentétben 
állottak.

Belsőségének úgy diszpozicziójáért, mint csinos, nagyrészt festett deko>- 
rácziójáért kiemeljük a posta és távíró épületet; dekorativ elrendezéséért 
és egyszerű eszközökkel elért hatásáért pedig újra megemlítjük az erdészeti 
pavillont.

Ha a művészi dekorácziónak valami nagy feladatok a kiállításon nem is 
igen kínálkoztak, annak mégis átalában egy kissé több fantázia nem ártott 
volna. Mert például a nagy iparcsarnok két főbejárata fölötti czímeres félkörü 
Forgó I. és társa-féle, továbbá a sajtóügyi pavilion földszinti helyiségének 
Kratzmann-féle színes ablakai; ugyané pavilion lépcsőháza I. emeleti mennye
zetének Heisler és Pollatsek-féle üvegablakai; vagy a M. á. v. gépgyár, 
a közlekedés- és dohány jövedéki pavillonok festett színes képei egymagukban 
nem sokat segítettek. Az átalános sikertelenség a dirigáló, erős kéz hiányát 
árulta el.

Ugyanezt tapasztaltuk egyes kiállítók csoportjainak a nagy helyiségekben 
való elhelyezésénél. Kiállítóink több esetben egész pavillonokat állítottak 
a csarnokokba. Egyre megy, hogy a reklám szolgálatában álló eme kisebb 
építmények magukban véve plasztikus, festett vagy egyéb dekoráczióval 
bírnak.

Ezek a nagy belsőség áttekintését lehetetlenné tették s itt az észszerű 
dekorácziónak már eleve útját állták. De azonfelül mint díszítő objektum a 
helyiségben kellő érvényre nem jutottak. Pedig volt közöttük sikerült példa is, 
mint a nagy iparcsarnokban állók közül a magyar textilipar-részvénytársaság, 
a magyar pamutipar-részvénytársaság és a Löru K. posztógyárnak belső és 
plasztikus (figurális) dekorácziójáért (Damkó J.) megemlítendő dekorativ alko
tása. Ide tartozik még a ezukoripari pavilion kupolája alatt állott oszlopos
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ilyféle kiállítási szép objektum, mely lépcsőzettel, balüsztráddal és Mayer 
Edétől való figurális motívumokkal birt; és Alpár Ignácznak a Neuschloss Ö. 
és M. faipari csoportja czéljára tervezett, dekorativ csinos kis fapavillonja.

*  * *

Azonban megint egészen másképpen álltunk a történelmi csoport külső 
és belső dekorácziója dolgában.

Itt a tervező művészre új feladatok csak részben vártak; mert a histo
rikus épületeket a megfelelő régi motívumokkal kellett ékesítenie. S itt nagy 
mértékben segítségére volt először is maga a középkori dekorativ plasztika, 
így a román kápolna említett domborművű kapuzata; a keresztfolyosónak 
domborművei, oszlopai és egész alakítása oly építészeti érdekességek, melyek 
minden egyéb dekorácziót fölöslegessé tettek. S igy állt a dolog a csúcsíves 
épületcsoportnál is. Az udvar felőli egyik bejárónak homlokzata — a nagy 
ablakrózsával — a maga nemében kis remekmű volt; ugyanilyen gyönyörű
ségünk telt az egész kis udvar kiképzésében is, az ornamentek közé ágyait 
czímerek és ablakok festői hatásában, az udvar közepén álló, kőfaragásu 
pozsonyi kút, színezett másolatában és egyéb részletekben. A segesvári torony 
déli falán érdekünket a Mátyás király bautzeni domborműve (1486) keltette 
föl. A reneszánsz épületcsoporton mint dekorativ részletek : a bártfai városház 
színes erkélye, egy szép Máriaszobor, vasrácsok, sgraffitofestések, ezenkívül 
itt egy kapu, egy ajtó, ott egy ablak, egy szobor, torony és számos dekorativ 
építészeti részlet ; a barokképület főhomlokzatán pedig az ornamentális gazdag 
dekoráczión kívül Bezerédy Gyula, Kallós Ede és Köllő Miklós készítette 
díszítő alakok és csoportozatok említendők fel.

A belső dekorácziónak természetesen szintén történeti jellegűnek kellett 
lennie.

A román épületek belső helyiségeinek díszítése nehéz feladat volt- A XI. 
század elejének bizánczi befolyásra valló román stilű dekoráczióját biztos tám
pontok híján a tervezőnek művészi fantáziája nélkül nehéz lett volna kigon
dolnia. 0  Felségének termei ilyen jellegű polikrom festéseinél azonban sokkal 
több nehézséget okozott és művészi egyéniséget követelt a bútorok tervezése. 
És ha ezekről elismeréssel emlékezünk is meg, a fogadóterem üvegablakait 
azonban, — melyet Roth M. készített — részben modern jellegüknél fogva 
s jó hatásuk daczára nem tartottuk e helyre valóknak. A rajtuk ábrázolt 
képek rajza és tehnikája más időkre vallottak.

A kápolnaépület belső színes dekorácziója XIII. századi román stílben 
volt tartva. Festéséhez jól illettek az apsisnak festett Krisztus és angyalok 
alakjai. Alattuk az ugyancsak Roth M. készítette színes üvegfestésü ablakok 
közül három: Szent Istvánt, Szent Erzsébetet és Szent Imrét mutatta; egy 
másikon a négy evangélistát láttuk ; és volt ezenkívül nehány ornamentális 
kisebb ablak is. Kompozicziójukban az ornamentális rész sikerült, de a figu
rális rész modern volt. Az ódonszerü környezetben ez az anakronizmus 
kellemetlenül érintett.
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A csúcsíves épület a dekorácziónak valamennyi közül a leghálásabb 
feladatokat juttatta. Egész sorát láttuk itt az érdekesnél érdekesebb helyiségek
nek. A földszinten volt a színes boltozattal, ablakokkal, valamint falképekkel 
ékes vajdahunyadi oszlopos nagy lovagterem (Mátyás kiiály kora). Mellette 
kapott helyet a csütörtökhelyi csúcsíves kápolna, melynek polikrom és plaszti
kus díszét Forgó és társa színes üvegablakai egészítették ki. (Adalbert, István, 
Imre és a másikon Erzsébet, Margit és László szentek modern alakitásu 
képeivel). Kellemes változatot nyújtott a nyugodt hangulatú bártfai terem, 
melynek gerendás és festett famennyezete és az alatta körülíutó czímeies 
frisz a polikrom akkordnak lényeges részei voltak.

Megragadó volt a szintén sok színben pompázó nagy lépcsőcsarnok s 
ennek különösen boltozata és I. emeleti folyosóján a szomszéd szobába 
(Róbert Károly, Nagy Lajos és Zsigmond kora) nyíló plasztikus díszítésű ajtói. 
Az említett kisebb ugyancsak polikrom festésű helyiséget a már a lépcsőről 
látható nagy körablak üvegfestése (Forgó J. és társa) tüntette ki. Megint más 
jellegű volt a középkori szobaberendezés. Vörös, egyszerű mustrázott falai, 
a zöldes frisz, a barna famennyezet, a hálófülke festett keresztboltozata, az 
ablakok és bútorzat — az idevarázsolt középkor volt. Ehhez képest nagyszabású 
volt a vajdahunyadi vár emeleti lovagterme : két hajós oszlopcsarnok, erkély
folyosóval, polikrom festéssel és zöldes üvegü ólmozott ablakaira helyezett 
színes czímerekkel. A boltozatos, egyszerűbb és oszlopos kisebb csarnok 
középkori könyvtárhelyiséget ábrázolt. Mennyezete, valamint falai festettek 
voltak ; fali dekorácziónak nem való két képe : a Márk krónika első lapjáról 
vett könyviró színes, s szemben a temesvári Pelbárt egyik ősnyomtatványu 
munkájának szürke festett czímlapja, valamint az ugyancsak a falra festett 
horoscop (és megfejtése) inkább tárgyuknál fogva érdekeltek. A szomszédos 
erkélyes teremnek fehérre meszelt falai mellett a maksai reform, templomból 
vett, négyzetes mezőkre osztott s kék alapon változatos ékítményekkel biró 
érdekes mennyezete tűnt fel. A falakon körülfutó lambrisz, és ajtót, ablakot 
szegélyező ékités az inkább különös zamatu mint művészi dekorácziót jól 
egészítették ki.

A tervező és a dekoráczió nagy részét intéző művészek : Schickedanz 
Albert és Herzog Fiilöp figyelmét a kisebb átjárók, előszoba-félék, folyosók 
sem kerülték el és művészetükkel e mellékes és összekötő részeket is érvén} re 
emelték.

Újnemü dekorácziók tárultak elénk a harmadik épületcsoportban. A főkapu 
nagy arányú előcsarnokba nyilt, a honnan két oldalt a homlokzatnak meg
felelő ívben hajló világos korridorok vezettek az épület két végére: a mellék
bejárók előcsarnokaiba. Itt, valamint a lépcsőcsarnokban az építészet ural
kodott, a dekoráczió alárendelt szerepet játszott. Az épületnek 42 helyisége 
között jelentésünkben csak a dekoráczió szempontjából érdekeseket szemel
tük ki.

A földszinten láttuk Magyarország egyik legszebb reneszáncz-kori alkotá
sának : az esztergomi Bakocs-kápolnának sikerült másolatát eredeti nagyság
ban, melynek nemes építészeti részletei közül a donator nevéről nevezett oltárt
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emlitjük fel. Szomszédos volt ide a csik-menasági templom festéseinek nyomán 
színesen kifestett, oszlopos és boltíves csarnok. Utána következett a XVII. 
század végéből való csik-somlyói, erdélyi magyaros ornamentális 'imoti- 
vumokkal, ugyancsak színesen díszített boltozatos helyiség, a mely Huszka 
József, a magyar díszítmények szorgalmas gyűjtőjének tervei nyomán lett 
kifestve.

Úgyszintén Huszkától valók voltak még: a magyar-dályai reform, templom 
nagyméretű ornamenteinek felhasználásával készült egyik melléklépcsőcsarnok 
festése; továbbá az enlaki unitárius templom ékitésének felhasználásával az 
emeletre vezető melléklépcsőház falainak és mennyezetének és a benyíló felső 
helyiségnek festése; és a delnei templomnak szintén magyar népies díszéből 
kölcsönzött motívumokkal biró festett dekorácziója; s hasonlóan ékített másik 
két helyiség.

Érdekes és színgazdag volt a földszint három egymásba nyíló terem 
képe, melyeket az ízléssel elrendezett XVI—XVII. századi magyar és török 
hadtörténeti emlékeken kívül úgy a reneszánsz ornamentekkel ékes famennye
zetek mint az ablakközökben festett kosztümös alakok és gobelinek díszítettek.

Az emeleti helyiségek közül a már felsoroltakon kívül, még egész sorát 
találtuk a dekorácziójukért említést érdemlőknek. Ilyen a fraknói vár régi 
levéltárának mintájára boltozott és ennek mezőin nagy méretű kék orna
mentekkel kifested folyosó-féle helyiség, melyet XVII. századi bútorok élénkí
tettek. Ilyen a mellette lévő és Beszterczebányáról származó, jellemző stukko- 
díszszel biró XVII. századi, boltozatos magyar lakószoba, a fraknói vár egyik 
kandallójának utánzatával. Ehhez sorakozik a trencséni hajdani jezsuita ujoncz- 
ház ebédlőjének utánzata, boltozatán szintén fehér gazdag stukko-díszitéssel. 
Festett architektúrájával érdekelt a budapesti papnevelő-intézet múlt századi 
könyvtárhelyiségének és templomának motívumaival és ezenkívül plafondképpel 
dekorált terem is. Egy másik boltíves nagy terem a pozsonyi Lamberg-féle 
kastély díszterme mintájára, festett és stukkodíszszel birt; boltozatának tükrét 
ovális alakú modern kép (Historia és Tudomány) ékesítette; az ablakívek 
között pedig színes czímerek pompáztak.

A pozsonyi városház régi [tanácstermének motívumait is felhasználták, 
még pedig egy tágas helyiség díszítésére; mennyezetén modern zamatu, de 
nem egészen sikerült kép (Szt. István és a boldogságos szűz) vonta magára 
figyelmünket. Annál jobban vonzódtunk az erdélyi szász grófok és egyéb 
személyiségek a fal mentén elhelyezett plasztikus és festett síremlékeinek gipsz
másolataihoz.

Feltűnést keltett az eszterházai kastély néhány termének az eredeti búto
rokkal berendezett utánzata. Nevezetesen : az arany rajzu, íekete lakkot 
példázó falbetétek után elnevezett Vieux-laque szoba; a Mária-Terézia terem; 
a díszterem; a zöld terem; az úgynevezett »Salle á terrain« utánzata, melynek 
zöldes kék vonalokkal és sávokkal élénkített fehér -falait és plafondjait a 
színesen bronzolt plasztikus virágfüzérek kecsesen dekorálták.

És végül a 19. század elejére valló sajátos, antikizáló modorban festett 
három empire lakószoba a megfelelő bútorzattal.
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Az elősorolt helyiségek dekorativ hatása sokat köszönt természetesen a 
bennök sok szerencsével elhelyezett bútorzat-, képek-, tükrök-, lámpák-, csillárok- 
és eszközöknek is ; mert életet a helyiségekbe csakis e dolgok vittek. Ha tehát 
a helyiségek dekorácziójáról elismeréssel szóltunk, nem mellőzhetjük a rendező
bizottságnak a rendezés körül szerzett érdemeit sem ; sőt ellenkezőleg, sikerei
ről e helyen is szívesen emlékezünk meg.



FA-, BÚTOR ÉS DEKORATIVIPAR.

IRTA

G A U L  KA R O L Y .





Bevezetés
Igen tág térség áll előttünk, midőn faiparról szólunk. Annyi sokféle itt 

a foglalkozás, annyiféle a specziális ipar, hogy alig vagyunk képesek azokat 
egykönnyen áttekinteni. Ajánlatosnak tartjuk ezért az idevonatkozó ipari foglal
kozásokat, érdemleges tárgyalásuk előtt, némileg csoportosítani.

A szó szigorúbb értelmében vett faiparokat két főcsoportba oszthatni. 
Az egyikben összefoglalhatni azokat az iparokat, a melyek félkész árut gyár
tanak, a másikba pedig teljes készárukat produkálókat vehetni fel.

így tehát részletesen véve a dolgot, az első csoportba besorozhatni a 
fűrészáru-, funér-, gyújtószál-, bútorlécz-, párkánylécz-, donga- stb. gyárakat.

A második csoportba tartozó iparokat megint bizonyos rokonság alapján 
három alcsoportba osztályozhatni.

Vannak ugyanis iparok, melyek az asztalosságból vagy annak ősétől, az 
ácsmesterségtől veszik eredetüket, másodszor a melyek az esztergályosság 
körébe tartoznak és végre a melyek a fa hasadóságán alapszanak és faragá- 
szati iparok néven ismeretesek.

Az első alcsoportba valók első sorban az épület- és bútorasztalosság 
mindenféle speczialitásával, a hajlított fából való bútorok gyártása, a redőny, 
a jfunérülések, a láda, a parkéta, az ipari és csomagoló forgácsok gyártása.

A második alcsoportban megtalálni magát az esztergályosságot, a puskatus-, 
csutora-, nyeregkápa-, kaptafa- és faczipő-, a bot- és szerszámnyél-gyártást, a 
kefefa és dohányzószerek gyártásával foglalkozó iparokat.

Végre a harmadik alcsoportban elhelyezhetni a fafaragókat, a kádárokat, 
zsindely-, favilla-, falapát- és talicskakészitőket, kerékgyártókat, faszögek készítőit, 
a talp- és dongafa-, az evező-gyártókat stb.

A faiparral még szoros összefüggésben állanak azok az iparok, a melyek 
annak kiegészítési műveleteivel, illetve az ezekhez kellő anyagokkal foglalkoznak, 
valamint azok a foglalkozások, a melyek a bútoriparral egyetemben a lak- 
berendezéseknél szerepelnek, mint az aranyozás, festés, tapétázás, kárpitozás, 
díszítés stb.
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Átaíános történeti visszapillantás.

Hazánk ősidőktől fogva, vagy legalább azóta, mióta történelmi adataink 
vannak, folytonos harczoknak volt színhelye. Az elmúlt ezerévnyi időszakban 
is ezt tapasztalhatni. Nem szabad tehát csodálkozni, hogy ilyen, az iparra 
nézve kedvezőtlen viszonyok mellett, ez valami magas polczra nem emelked
hetett még oly időszakokban sem, a midőn az a nyugoti szomszéd népeknél 
a virágzásnak bizonyos magasabb fokozatát elérte volt. A mit egyes erélyesebb 
és hosszabb ideig uralkodó királyok alatt fejlődött, az mindig csak kezdet volt, 
melyet a következő királyok alatt beállott zavarok, külső és belső háborúk 
még csirájában is elfojtottak. Innen magyarázhatni azt is, hogy igazi állandó 
iparososztály nálunk csak egyes, a harczterektől távol fekvő vidékeken fejlőd
hetett, de ott is csak oly körülmények között, melyek a mesterséges fejlesztés 
jellegével bírtak. Utalunk e tekintetben a bevándorlóit erdélyi és felsővidéki 
szászokra és az osztrák határhoz közelfekvő városokra.

Egy további folyománya ennek az iparososztály időről-időre való tönkre- 
menésének az is, hogy igazi tősgyökeres magyar iparososztály sem fejlődhetett, 
mert épen a magyarság lakóhelyei képezték a legtöbb esetben a háborúk 
szinterét.

Egy-egy, az ország anyagi előrehaladását szivén viselő uralkodó tehát 
mindig kénytelen volt az iparoselemet a szomszéd, nyugalmasabb állapotban 
levő államokból, nevezetesen Ausztriából, Német-, sőt Olasz- és Franczia- 
országból számos áldozat és kiváltság árán betelepíteni.

De térjünk át tulajdonképeni feladatunkra, a faipar történetének rövid 
vázolására hazánkban.

A legtöbb faiparnak forrását, illetve alapját az erdőben nyert gömbölyű 
szálfának fűrészárúra való földarabolása adja. A legnagyobb valószínűséggel 
mondhatni, hogy ez már a magyarok bevándorlása idején is meghonosodott 
volt ez országban.

A világtörténelemből tudjuk, hogy a dákok azokban az időszakokban, 
a midőn a rómaiakkal békességben éltek, római iparosokat és művészeket 
hívtak be az országukba, a kikkel palotákat, várakat emeltettek, és a kik ott 
letelepedve, a dákokat is a különböző mesterségekre tanították.

Megvolt a faiparnak első feltétele, a nyers anyag jelenléte is a leg
nagyobb mértékben, a mennyiben az ország hegyes vidéke, de részben még 
a sikság is erdőkkel volt borítva. A dákok már állandó lakóházakkal is rendel
keztek, ily eset pedig mindig feltételezi a faiparok magasabb mértékű jelen
létét. A népvándorlás idején az országot ideiglenesen birlaló népek alatt sem 
mehetett a faipar tönkre, mert azokról ismeretes, hogy épen azokat az embe
reket, a kiket valamely ügyesség vagy mesterség révén saját előnyükre hasz
nálhattak, az elfoglalt vagy elpusztított országban lehetőleg kímélték, sőt nem 
egyszer rablóhadjáratok alkalmából ilyeneket saját földjükre rabszolgáknak 
behurczoltak.
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Mondhatni, hogy a hunok és más, ideig-óráig itt letelepedett népeknél a 
faházaiknál szükséges ácsmesterség, a ruhájuk és kincseik elzárására való 
ládák készítésére az asztalosság, a családjaik szállítására használt szekerekre 
a bognárság, víztartó eszközeik, a csutorák, légelyek, csobolyok stb. gyártására 
esztergályosság és kádárság s több más faipari ág már általánosan el volt 
terjedve.

A magyarok bejövetele alkalmával is megvoltak ezek az iparok az 
országban, részben ittmaradt, részben magukkal hozott iparosoktól űzve. Erre 
mutat legalább az a történeti tény, hogy Árpád az ország teljes elfoglalása 
előtt is már nagy fapalotát építtetett magának és nagyjai családjainak a Csepel 
szigetén. De egyéb körülményekből is következtethetünk erre.

A keresztény vallás terjedésével foganatosított templomépités, a magyarok 
végleges letelepedésével szokásba jött házépítés, a melyek eleinte rendesen 
fából valók voltak, az itt szükségessé vált kezdetleges bútorzat és számos 
házi eszköz mind arra vall, hogy a faipar ez időben mindinkább terjedt és 
fejlődött.

A Szent István idejéből való alapítólevelek közvetetlenül megmondják, 
hogy az ács, csónaképitő, bodnárság, a kerék- és szekérgyártási, az eszter
gályosság, a fafaragó-mesterségeket már űzték. Az országban előtalált, a 
magukkal hozott rabszolgák ivadékai és a Német- és Olaszországba tett had
járataik alkalmával onnan hozott hadi foglyok, illetve rabszolgák űzték ezeket is. 
Endre király korából származó monostorok alapítására vonatkozó oklevelek is 
faiparosokról szólnak. Kálmán király idején a dömsödi kolostornak adományo
zott községek évenkint már két házzal vagy e helyett ezer szál deszkával 
adóztak.

Ugyanez a kolostor kapott a királynál légelykészitőket, szekér- és kerék
gyártókat és esztergályosokat ajándékba.

Ebben az időszakban a külföldről jött szerzetesek itthon is sok oly 
műtárgyat készítettek a templomok földíszitésére és fölszerelésére, a minőkkel 
Olasz- és Németországban megismerkedtek volt. Hasonlóan csináltattak sok 
díszesebb házibútort is.

III. István korában az ország nagyjai, a kik nyugoton és keleten maguk 
is a magasabb műveltséggel járó kényelmi eszközökkel megismerkedtek, de 
főképen a Bizanczban nevelkedett király példája szerint, palotákat építettek 
és azokat fényűzéssel berendezték. Ugyanekkor számos templomban is nagy 
pompát fejtettek ki azok berendezésével. Az ipar ekkor a szászok bevándor
lásával is kitűnő iparűző elemre tett szert.

IV. Béla idejében a fényűzés házi bútorokban, ruhában stb. még inkább 
növekedett, de az ipar lényegében hanyatlott. IV. Béla uralkodása alatt, a 
tatárjárás után az ország rekonstruálása alkalmával az ipar olaszok és németek 
betelepítése és az ezeknek osztott szabadalmak és kiváltságok folytán új 
lendületet nyert. Említést találunk gyakran az ebből a korból származó tör
vényekben a hordókról, melyek az olasz telepitvényesek által virágzóvá tett 
szőlőmívelés folytán nagy kereslet tárgyát képezték.

Az Anjouk korában a polgári elem székhelyei, az ipar és kereskedelem
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. VII. 34
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középpontjait alkotó városok nagy pártfogásban részesültek. Brassó például 
ennek folytán a keleti kereskedelem góczpontjává vált és virágzó volt faipara is. 
Légelyei, csobolyái és ládái nemcsak Bukarestben, hanem Smyrnában, Egyiptom
ban és Arábiában is keresettek voltak.

*  *  *

Vájjon mikor állították föl hazánkban az első fűrészmalmot, melyet 
vizi erővel hajtottak, erről nincsen tudomásunk. Az első világtörténeti adat 
ilyenekről ugyan már a IV-ik századból származik, valószínű azonban, hogy 
hazánkban ilyenek készítését még csak a későbbi korban tanulták el a velen- 
czeiektől, a kik után ezeket még mai nap is velenczei fűrészmalmoknak 
mondjuk. 1341-ben a fehérmegyei Velenczében állították föl az első újtalál- 
mányu vizi malmot, de ez csak gabona őrlésére szolgált. Föltehető azonban, 
hogy nemsokára a dészkát is ilyeneken gyártották.

Az építőipar fejlődésével a zsindelykészités is meghonosodott, melyet 
évszázadok óta mint háziipart tovább űznek. Az asztalosipart is, mely az 
ácsmesterségből keletkezett, már a kulturális fejlődés első stádiumaiban szok
tuk a népeknél megtalálni. Bizonyosra vehetjük, hogy ez a magyaroknál is 
már akkor honosodott meg, midőn állandó lakóházakat kezdtek volt építeni.

Már az előbbiekből láttuk, hogy az asztalosságnak a román és gót 
stilus idején is a sűrű templom- és palotaépités folytán fejlettnek kellett 
lennie. A renaissance korában is — történészeink állítása szerint — inkább 
olasz barátok, iparosok és német telepitvényesek, mintsem magyarok voltak 
azok, kik hazánkban az asztalosság művészi részével foglalkoztak. Sőt már 
akkor is nem egyszer megtörtént, hogy az ország feje vagy nagyjai külföldi 
művészeknél közvetetlenül is rendeltek bútorokat.

Vasari följegyzéséből tudjuk, hogy Benedetto da Majano Mátyás király 
számára két gyönyörű, intarziával kirakott kelengyeládát készített és azokat 
személyesen hozta el Budára. Házassága alkalmából a nagy király Bártfa 
városának viszonzásul gyönyörűen faragott templomi padokat ajándékozott, 
melyek állítólag még mai nap is ott láthatók,

Sajnos, hogy igen kevés maradt fenn a mai kor számára oly tárgyak
ból, melyekről a bútor- és épületasztalosság művészetének akkori állapotára 
következtethetnénk. Itt-ott egy olasz munkára valló faragott kelengyeláda, 
kabinetszekrény, mennyezetes ágy és a felvidéken egyes kiváltságos városok
ban nehány németizlésü gót- s renaissance-bútor és falburkolat az, a miből 
bútorművészet akkori állapotára következtethetünk. Különösen kiemelhetjük, 
hogy a fenmaradt intarziás bútorokon, — bár azokat német renaissance 
stílusban készítették — mégis már a magyar ízlés befolyását is észlelhetni, 
a mennyiben egyes mezők a specziális magyar népies virágékitményü intar
ziákkal vannak kitöltve. Ezeknek jellemző példányát találni pl. egy bártfai 
kelengyeládán és egy főúri család birtokát képező néhány régi bútoron. 
A bútorművészetre nézve más adatok híján, némi fölvilágositást nyújtanak 
az elég bőven fenmaradt leltárjegyzékek, melyeket egyes előkelőbb családok 
levéltárában találtak.
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Ilyenekből tudjuk, hogy a középkorban és a renaissance korában nálunk 
az ülőbútorok közül a kerevet és a padszék volt használatban. Az asztalok 
is a legkülönbözőbb alakúak és nagyságúak voltak. Ágy előtt kisebbet, ebédlő
ben nagyobbat használtak, sőt már kétféle összejáró-asztalt is ismertek. Egyike 
ezeknek, melynél a vendéglapok a főlap alatt helyezkednek el, még mai napig 
is magyar húzós asztal nevet visel, bár szerkezete nyugotról származik.

Szokásban volt még az asztalokon különféle rendeltetésű szekrénykéket 
is elhelyezni. Az ágyak egyszerűek, oszloposak, mennyezetesek és függö- 
nyösek voltak.

A szekrények közül sokfélét ismertek; valószínűen az egyszerű ládától 
kezdve mindazokat, melyeket a szekrényfejlődés történetéből a nyugoti népek
nél ismerünk. Kisebb, tehát inkább ládaszerü szerkezetű volt a pénzes-, 
okmány-, patikaszekrény és a vat'róláda. »Almáriom« alatt eleinte fegyver
szekrényt, »szekrény« alatt fiókos ládát értettek. Tékának egy polczos bútor
félét mondtak. Mindezek a bútorok hol egyszerűek, hol igen díszesek voltak. 
Az előbbi elnevezéseket későbben vegyest használták.

Himes szekrény volt a virágokkal befestett szekrény neve. Állványokat, 
álló órákat, fogasokat, tükröket és spanyolfalakat szintén ismertek.

Ebédlőben a pohárszéket, falon a tálast vagy tálszéket helyezték el.
Azt is tudjuk, hogy a fabútorok díszítésére a funért, a rakott és berakott 

(mozaik és intarzia) munkát, a faragványt és bronzot, csávázási, az esztergált 
forgási testeket, a festékcsávázást, aranyozást, lakkozást és később a politúro
zást is ismerték.

Hogy az asztalosság körébe tartozó tárgyak csak Felső-Magyarországon, 
— bár ott is gyéren — maradtak fönn, annak magyarázatát a török invázióban 
találjuk, mely az ország déli és középső részét elfoglalta volt. Sőt biztosan 
tudjuk, hogy az elfoglalt részekben átalában ipar alig is volt. A kedvezőtlen 
viszonyok daczára a nálunk is meghonosodott czéhrendszer hatása alatt, 
mely a mesterlegény kötelességévé tette volt az idegenbe való vándorlást és 
a. tanulást, az asztalosság művészi szempontból mégis bizonyos fokra fejlő
dött, mint azt a fenmaradt bútorok is bizonyítják.

De ugyanez a czéhrendszer, illetve a velejáró kinövések okozták azt, 
hogy abban a korban, midőn az ország nyugalma már helyreállott volt és 
midőn az ipar fejlődésének egyik fontos föltétele, a békés viszonyok közötti 
jólét emelkedése is megvolt, az ipar a nyűgöt népeinek iparával egyidejűleg 
az ízlés elfajulásával a legalacsonyabb szinvonalra hanyatlott. A czéhek nem 
követeltek többé a remeklő mesterjelölttől művészetet, hanem csakis rend
kívüli, a szőrszálhasogatásig hajtott pontos mechanikai munkát. így kelet
keztek aztán azok a pontos munkának netovábbját mutató, déd- és nagy
szülőinktől reánk maradt bútorok, melyek rudimentáris párkányaikkal, félreértett, 
rosszul alkalmazott és semmitmondó rakott és faragványos ékítményeikkel, 
a fa természetes tulajdonságaival ellenkező szerkezeteikkel, annak a kornak 
művészi hanyatlásáról és az akkori iparosok ez irányban való tudatlanságáról 
és érzéketlenségéről tanúskodnak.

A londoni, majd pedig a müncheni és párisi kiállítások először nyu-
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goton, aránylag lassú ütemben nálunk is új irányt szabtak a bútorművészet
nek. Fiatal iparosaink már az ötvenes évek óta Francziaországot — a hol 
az ízlés a fenmaradt klasszikus minták befolyása alatt sohasem hanyatlott 
annyira, mint azt bárhol másutt tapasztaltuk — kitűnő iskolának tekintették 
és tömegesen vándoroltak Párisba, újabban Londonba, Bécsbe és Dél-Német- 
ország nagyobb iparvárosaiba is, hogy tanuljanak és az ott szerzett művészi 
tapasztalatokat idehaza értékesítsék. Tényleg alig találunk hazánkban tekin
télyesebb bútorművészt, a ki képzettségét nem ily módon szerezte volna.

Ehhez hozzájárultak még újabban a kormánynak az iparművészetek 
fejlesztésére irányuló intézkedései is, melyeket az iparművészeti muzeum és 
iskola, az állami ipariskola és a technológiai muzeum, továbbá a főváros köz
ségi rajziskolája és több vidéki ipari szakiskola fölállításában találunk.

Különösen kell még kiemelnünk, hogy a bútorasztalosság a fővároson 
kívül némely vidéken, kisebb helyeken is, mint specziális ipar, nagyszámú 
iparossal van képviselve. így pl. a főváros környékén Albertfalva, Erzsébet- 
falva, Újpest és Kispest ilyen góczpontok. Felső vidéken Kis-Szebenben, Erdély
ben Kézdivásárhelyen találunk igen sok asztalost, a kik az olcsóbb kommer- 
cziális bútort készítik.

Az asztalossággal egykorú, sőt nemzetünk keleti származása mellett 
ennél még régibb keletű a lakásberendezés dekoratív része, a hová a kárpi
tozáson és szorosan vett díszitőiparon kívül az aranyozó-, mázoló-, szobafestő, 
lakkozó- és más iparokat is soroljuk. Jelenleg a keleten, a kultúra elég kez
detleges fokán álló népeknél, fabútort alig, de annál több díszítést találunk 
a lakások berendezésénél. Hiszen épen azok a népek szolgáltatnak már két 
évezred óta náluk fölös mennyiségben készült, magas műérzékről tanúskodó 
szöveteket és szőnyegeket, sőt más tárgyakat is az európaiaknak, melyeket 
lakások díszítésére használunk. Valószínű, hogy a szövőipar czikkei, ez a par 
excellence ősi háziipar már a bevándorló magyaroknál is ismeretes volt és 
hogy annak tárgyait sátraikban és vándorló lakásokat alkotó szekereiken már 
sűrűén alkalmazták.

A byzanczi és román Ízlés, valamint a gót Ízlés korában is nagy szerepe 
volt a szőnyegnek és» függönynek, midőn az üveges ablak még ismeretlen 
volt. Különösen sok és szép szöveteket hoztak a keresztes háborúk idején be. 
A már érintett leltárjegyzékek is arról tanúskodnak, hogy a renaissance 
korában bőségesen használták a szőnyegeket és függönyöket, melyeket a 
ház (lakószoba) öltözékének neveztek. Ez az ipar is azonban a múlt század 
vége felé, a nyűgöt nyomdokain, műizlés tekintetében végképen elfajult. Csak 
emlékezzünk vissza nagyanyáink »szép szobájára«, melyben minden tárgy, 
néha a lehetetlenségig is (tükör, mosdó, ágy stb. is), sőt nem ritkán fal és 
mennyezet, ablak- és ajtófüggöny, mind ugyanazzal a jellegnélküli olcsó tarka 
pamutszövettel volt bevonva, melyet »czicz« néven ismertek. Az iparművé
szetek újabb fölébredésével a diszitőipar — nemcsak a kárpitosság körébe 
vágó, hanem a többi is — új fejlődést mutat. Fiatal iparosaink e téren is 
nyugoton, főképen Párisban keresik azt a gyakorlati iskolát, melyben igen 
sokat tanulhatnak.
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Az épületasztalosság a bútorasztalossággal folyton lépést tartott. Mind
kettő az állandó lakás föltételének köszöni fennállását. Csak annyit jegyzünk 
meg e helyütt erről, hogy ez az ipar ma már nemcsak egyenlő színvonalon 
áll a nyugoti népekével, hanem ezt már határozottan túl is szárnyalta. Neve
zetesen a mi a kapuk és ablakok szerkezetét illeti, nyugoton sehol sem talá
lunk ezeken oly helyes és szolid szerkezeteket, mint nálunk. Azt is föl kell 
még említeni, hogy már az ország minden számottevő városában ez idő 
szerint találni gépekkel czélszerüen berendezett telepeket épületasztalos
munkák készítésére.

Ennyit átalában a faipar átalános és fontosabb ágainak történetéhez.

Faiparunk haladása az 1885-íkí kiállítás óta.
Hasonlítsuk most már, faiparunk az utolsó időszakban mutatkozott fej

lődésének föltüntetésére, annak állapotára vonatkozó viszonyokat össze, még 
pedig a rendelkezésre álló adatok szerint az 1884. évi iparstatisztikai fölvételek 
és az 1891-iki népszámlálás alapján egyrészt, az 1885. és 1895-iki áruforgalmi 
adatok alapján másrészt.

Az 1884-iki iparstatisztika szerint volt:
Horvát-Szlavonország 

önálló segéd összesenA foglalkozás megnevezése

A sztalos.....................................
A ra n y o z ó ....................... *. . .
B ú to rg y áro s.............................
Cserkivonat k é s z ítő ................
Csutorás .................................
Dobozkészitő............................
E sztergályos.............................
F a á ru g y á rtó ............................
Fapépgyáros (Cellulóza) . . .
Faszeg-gyártó............................
F o rg ácsg y á rtó ........................
Fényező és m á z o ló ................
G őzfavágó.................................
Gőzfürész és fürészmalom . .
Gyújtószálka-gyáros................
Hajlitott-bútor-készitő . . . .
Hamúzsirfőző.............................
Hangszerkészítő........................
K ádár.........................................
K aptafavágó............................
K árpitos....................................
Kas- és kosárkötő....................
Képfaragó és szobrász . . . .
Képkeretkészitő........................
Ládagyártó.................................
Parkétgyáros............................
Székgyártó.................................
Szobafestő................................
Vasbútorkészitő................ .... •

Összesen . . . .

Magyarország és Fiume
önálló segéd összesen

11.688 9.238 20.926
77 158 235
í 649 686
1 141 142

38 21 59
25 201 226

895 535 1.430
207 420 627

6 217 223
2 7 9
i 2 3

42 93 135
12 173 185

580 8.622 9.202
5 265 270

16 2.170 2.186
27 145 172
43 51 94

4.153 2.284 6.437
65 57 122

438 688 1.126
446 283 731

63 141 204
1 5 6

12 53 65
15 544 559
55 72 127

608 920 1.528
5 197 202

— — 47.838

1.400 1.272 2.672
4 11 15

2 — —

94 54 148
50 20 70

28 31 59

92 1.273 1.365

5 3 8

761 367 1.128
3 — 3

32 32 64
50 10 60

3 1 4

2 — 2
2 66 68

13 223 236
45 88 133

— — 6.017



534

1891. évi népszámlálás alapján nyert kimutatástEzzel szemben az 
állítjuk:

A foglalkozás megnevezése

A sztalos.............................
Aranyozó .................................
Botkészitó'.................................
Bútorgyár .................................
Butorlécz és funérgyár . . . .
Cserkivonat-gyártó.....................
Csutorás . . . . .  ................
Dobozkészitő.............................
Dongakészitő.............................
Donga- és talpfakészitő . . .
Tokkészitó'.................................
E sztergályos.............................
Faárugyáros részi, megnev. nélkül
F afaragó.....................................
Fapépgyáros .............................
F a te l i tő .....................................
F o rg ác sg y ártó .........................
Fényező és m á z o ló .................
Gőzfürész és fürészmalmos . .
Gyermekjátékkészitő.................
Gyújtószálka-készitő................
Hajlitottbutor-gyáros................
Hamuzsírfőző.............................
Hangszerkészítő.........................
K á d á r .........................................
K aptafavágó .............................
K árp itos.....................................
Kas- és kosárkötő.....................
Képfaragó^és szobrász . . . .
Képkeretgyár.............................
Konyhaeszköz-gyártó . . . .
Ládagyártó.................................
Ostor- és ostornyélkészitő . .
Parkétgyár.................................
Székgyártó.................................
Szerszámgyártó........................
Szitakéreg-gyártó . . . . . .
Szobafestő.................................
Talpfakészitő............................
Tekeasztal-készítő.....................
V asbútorgyártó........................
Zongorakészitő.........................
Zsindelyes.................................

Magyarország és Fiume
önálló segéd összesen

17.411 17.515 34.926
117 129 246

5 197 202
24 696 720
3 26 29
1 140 141

40 20 60
27 210 237
6 191 197
9 381 390
6 20 26

1.203 991 2.194
40 161 201

8 21 29
4 63 67
1 5 6
4 10 14

390 563 953
316 4.900 5.216

5 21 26
6 52 58

10 1.246 1.256
4 12 16

63 118 181
5.519 3.008 8.527

81 72 153
772 889 1.661
468 391 859
132 385 517

3 30 33
2 12 14
8 56 64
5 5 10
5 189 194

76 351 427
13 55 68
1 7 8

1.385 1.605 2.990
10 282 292

4 50 54
10 172 182
18 19 37
75 64 139

Horvát-Szlavonország
önálló segéd összesen
1.816 1.256 3.072

12 5 17
2 34 36

5 666 671

2 80 82
1 41 42

139 4.643 5.682

104 67 171
56 93 149

4 1 5

51 45 96
72 1.713 1.785

' 1 196 197

3 _ 3
845 377 1.222

4 — 4
56 31 87
76 37 113
9 12 21

1 45 46
8 4 12

78 100 178

1 3

Összesen . . . .  — — 63.620 — — 13.714

Hogy nemcsak a mesterségszerüen űzött faiparosokról, hanem az összes 
faiparról tájékozva legyünk, ime ide iktatjuk még a házi faiparra vonatkozó 
adatokat is, a mennyire azokat felkutathattuk.
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Az 1884-iki iparstatisztikai fölvételek szerint foglalkozott az ország
d ráva innen i rész éb e n  ház i fa ip a r ra l :

Személy Személy
Seprűkötéssel......................... 2167 Konyhaeszközzel ................ 462
Boronakészitéssel................. 76 Kerti székke l......................... 64
Kas- és kosárfonással . . . 8520 Szitakéreggel........................ 482
Gazdasági eszközökkel . . . 4455 Z sinde ly lye l......................... 1542
F aedénynyel........................ 536 Taplóm unkával.................... 5
Faabroncscsal ........................ 780 Egyéb tárgygyal (íaczipő,
Játékszerrel............................. 78 nyeregkápa, fapipa, bo-
K ádársággal......................... 274 tok stb................................. 237

Az 1891-iki n ép szám lá lás  ada ta i sze rin t vo lt ház i f a ip a ro s :

Az ország drávainneni részében és Fiumében
Személy

Horvát-Szlavonországban
Személy

Abroncskészitő..................... 440 Á c s .................... .................... 126
Donga- és talpfakészitő . . 122 A sz ta lo s ................................ 118
Faedény-, fakanál-, faczipő- Bognár ..................................... 107

készítő................................. 1796 Faedény, f a k a n á l ................ 16
Faragó- és faszerszámkészitő 1845 Faragó- és faszerszám . . . 32
Kas- és kosárköiő................ 2184 K á d á r .................................... 41
S eprűkészitő ......................... 219 Kas- és kosárkötő................ 79
Székkészitő............................. 86 S eprűkészitő ......................... 3
Zsindely- és deszkakészitő . 799 Székkészitő............................. 67

Ezen itt föltüntetett iparoknak mikénti fejlődéséről bizonyos föntartással 
már az eddig fölsorolt adatok alapján is következtethetnénk. Tiszta, csalha
tatlan képét az állapotoknak azonban még csak úgy nyerhetjük, ha ezekhez 
az adatokhoz még a külforgalmi viszonyokat, a mennyire ezen iparcsoport 
gyártmányaira vonatkoznak, is figyelembe veszszük.

Az 1885. évben volt a külforgalom :
Behozatal Kivitel

Megnevezés mennyiség érték mennyiség érték
métermázsa frt métermázsa frt

Tűzifa......................................................... . . . .  74.704 37.352 690,082 354.041
Kemény épület- és m ű fa ......................... . . . .  14.703 42.638 602.659 1,747.711
Puha épület- és m ű f a ............................. . . . .  226.182 633.310 613.987 1,473.569

Donga ......................................................... . . . .  14.436 64.930 1,034.957 
(41,041.082 db.) 13,736.314

Vasúti ta lp fa ............................................ . . . .  42.304 80.378 603.319 1,025.642
Fűrészelt faáru kemény fából................ . . . .  32.897 115.139 553.398 1,936.377

» « puha » ................ . . . .  845.612 2,692.515 588.486 2,118.555
Fűzfavesszők . . .  • ............................ . . . .  137 2.469 2.002 30.033
Faszén ..................................................... . . . .  15.364 30.728 139.180 278.360
Széknád ..................................................... . . . .  341 12.965 9 341
Botok, meggyfaszárak............................ . . . .  281 53.775 3.492 209.537
Fapép papiroshoz..................................... . . . .  10.786 161.788 7.666 191.654
C serzőhaj................................................. . . . .  54.395 406.412 327.103 5,228.015
G u b a c s ..................................................... . . . .  3.842 42.934 66.652 762.716
Vallonea..................................................... . . . .  7.687 175.544 2.357 47.427
F akátrány ................................................ . . . .  3.931 25.141 3.240 21.491
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Behozatal Kivitel
Megnevezés mennyiség érték mennyiség érték

métermázsa frt métermázsa frt

Gyanta, szurok......................................................... 35.262 213.081 2.783 19.108
T e rp e n tin ................................................................. 7.017 133.853 311 6.522
Közönséges f a á r ú k ................................................. 34.525 586.928 30.222 513.777
Fabútorok és bú to rré szek ..................................... 40.641 3,210.611 9.261 574.169
Hajlitottfabútorok ................................................. 2.803 196.227 11.341 737.194
Párnázott bútorok.....................................• . . . 1.627 699.730 384 46.109
Finom f a á r ú k ......................................................... 6.378 1,658.402 459 119.441
Kosárkötő-árúk......................................................... 1.972 256.365 906 40.769
Parkéták..................................................................... 4.603 55.233 72.116 1,009.622
Furnirok . ■ • ......................................................... 3.402 197.305 438 9.630
Parafaárúk . . • ..................................................... 1.729 302.498 109 26.136
Tulipántos l á d á k ..................................................... — — 2.398 50.354
H o rd ó k .................................• ' ................................ 50.383 503.832 98.486 1,181.835

1.326 464.100 130 45.500
H arm onium .....................................................» 194 30.040 17 2.635
Vonó, fúvó és egyéb hangszerek ........................ 1.234 641.618 139 97.587
Faórák ...................................................................... 594 148.490 12 3.057
Függő és álló ó r á k ................................................. 1.345 672.345 59 29.555
Gyermekjátékszerek................................................. 7.744 1,935.928 374 74.710
Nap- és esőernyőrészek (kizárólag botok) . . . 145 14.494 838 83.826

Összesen . . 16,499.688 33,845.882

Az 1895. évben a külforgalom következőleg alakult:
B e h o z a t a l K i v i t e 1

M e g n e v e z é s mennyiség érték mennyiség értékmétermázsa forint métermázsa forint
Tűzifa és egyéb tüzelésre való faanyag . . . . 61.783 18.595 631.502 442.051
Eczetforgács és más ipari forgács......................... 174 1.044 5.939 41.573
F ü ré szp o r................................................................. 2.281 1.141 209 105
F a g y a p o t ......................................................... " • 1.583 6.332 9.008 31.528
Kemény épület- és műfa, I-ső rendű fanemek . . 26.675 66.688 208.626 792.779
Kemény épület- és műfa Il-od rendű fanemek . . 2.425 4.365 53.274 146.504
Kemény b á n y a fa ..................................................... 254 381 2.959 4.439
Nem európai m ű f a ................................................. 5.207 15.621 1.006 3.521
Puha épület- és m ű f a ............................................. 95.600 172.096 371.120 835.029
Puha b á n y a f a ......................................................... 11.734 9.387 257.260 308.712
Donga keményfából................................................. 630.744 4,099.836 1,436.067 11,488.536
Vasúti ta lp fa ............................................................. 10.747 19.345 429.986 945.969
Fűrészelt és faragott I. rendű kemény fanemekből 35.784 128.822 1,013.042 6,078.252

» » » II. rendű » » 89.275 223.188 505.139 2,020.556
» » » nem európai » 71.123 320.054 3.653 18.265
» » » puh afáb ó l............................. 2,278.537 5,696.343 1,447.919 5,067.717

Zsindely................ ..................................................... 118.296 325.314 2.292 9.168
S ző lő k aró ................................................................. 49.512 66.841 10.030 17.051
F űzfavessző ............................................................. 234 2.808 4.209 63.135
F a s z é n ................................................. • . . . . 1.638 2.293 435.155 826.795
Széknád ..................................................................... 672 30.240 41 1.845
Meggyfaszárak, (botok nyersen)............................ 1.523 76.150 3.745 74.900
Nyers erdei botok..................................................... 805 20.125 30.986 287.888
C serzőhéjak ............................................................. 75.233 225.699 487.851 2,195.330
G u b a c s ..................................................................... 4.377 32.843 43.705 415.198
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B e h o z a t a 1 K i v i t e l
M e g n e v e z é s mennyiség érték mennyiség érték

métermázsa forint métermázsa forint
Vallonea......................................................... 31.704 443.856 6.737 94.318
Cserkéreg-kivonat........................ .... 1.038 14.532 201.100 3,217.600
Fenyőkéreg-kivonat..................................... 9 162 730 13.140
F a k á trá n y ..................................................... 1.956 8.411 758 3.790
Gyanta és szurok ......................................... 67.444 337.220 13.771 82.626
Terpentin, v a s ta g ......................................... 736 11.040 20 340

» velencze i..................................... 1 38 — —
» olaj ............................................. 12.059 217.062 568 11.360
» szesz ............................................. 140 3.920 1 28

Fapép papiroshoz......................................... 9.392 58.700 2.971 19.312
Cellulóza......................................................... 19.648 270.160 43.095 484.819
Közönséges faáruk ..................................... 63.531 889.434 37.259 521.626
Nyirfaseprők . . . . ................................. 76 3.040 8.597 275.104
F ak a n a lak ..................................................... 111 2.220 951 19.220
S zitakéreg ..................................................... 2.426 36.390 761 42.556
Közönséges fabútorok................................. 5.590 156.520 938 26.264
Jégszek rény ......................................... ...  . 1.095 32.850 56 1.680
Finom fab ú to ro k ......................................... 43.823 4,820.530 3.764 451.680
Hajlított fabútorrészek . . . .  . . . 1.450 47.125' 49.806 1,618.695

» » márványnyal szerelve 6.406 333.112 24.848 1,242.400
Bam buszbútorok......................................... 204 18.300 4 400
Párnázott fabútorok..................................... 2.095 '419.000 322 64.400
Betegszállító kézikocsik, műtőasztalok . . 135 27.000 10 2.000
Tekeasztalok................................................. 922 69.150 118 8.850
Finom f a á r u ................................................. 13.089 2.356.020 1.234 222.120
Kosárkötőáru................................................. 1.897 151.760 1.423 85.380
Gyermekkocsik............................................. 2.009 80.360 58 2.320
Koczkaparkéták............................................. 2.231 40.176 392 8.232
Amerikai p ad ló léczek ................................. 2.949 29.490 7.426 89.112
F  unérok ......................................................... 5.072 152.160 3.222 48.330
Parafaáruk..................................................... 3.342 618.870 125 24.975
Parafahulladék............................................. 88 5.280 28 1.960
Hordók, kem ényfából................................. 14.392 244.664 9.273 157.641

» p u h a fá b ó l..................................... 188 752 3 12
Zongora ......................................................... darab 2.000 669.760 128 51.200
Harmonium..................................................... » 349 55.160 25 6.250
Czimbalom..................................................... » — — 55 8.250
Vonóhangszerek............................................. 384 384.000 60 180.000
F a ó r á k ......................................................... 521 67.730 15 1.950
Függő- és á lló ó rá k ................  . . . 2.691 349.830 166 21.580
Gyermekjátékszerek f á b ó l ........................ 7.700 770.000 584 70.080
Botok nap- és esőernyőkhöz.................... 187 28.050 2.287 343.050
Faeczet és faszesz ..................................... 678 3.390 8.969 40.361
T a p ló ................ ............................................ — — 17 1.700

Összesen — 25,894.875 — 41,410.758

A faiparral foglalkozókat tartalmazó kimutatásokat egybevetve, azt tapasz
taljuk, hogy majdnem valamennyi iparág gyarapodást mutat az 1884. évhez 
képest. Föltűnő ez a gyarapodás főképen a faipar fontosabb ágaiban; igy 
például az asztalossággal foglalkozók száma az elmúlt tiz év alatt 70 száza
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lékkai, az esztergályosok száma 123 százalékkal, a kádároké 32 százalékkal, 
a székgyártóké 234 százalékkal, a kárpitosoké 47 százalékkal, a képfaragók és 
szobrászok száma 153 százalékkal megnövekedett. Hozzá kell még venni, 
hogy a faipar ezen időszak alatt még belterjesen is tekintélyes mértékben 
fejlődött, a mennyiben egyes különleges új iparágak honosodtak meg.

így például a gyermekjátékipar tiz év előtt épen csak a kezdet kezdetén 
volt, holott ma már nehány telepen elég tekintélyes mértékben űzik ; az ipari 
forgácsgyártás azelőtt csak eczetforgácsok készítésére terjedt ki, holott jelenleg 
tekintélyes gyárunk van, mely 40 lóerős gőzgéppel mindenféle idevágó czikket 
készít. A bükkfa értékesítésére nézve is örvendetes haladást találunk már, a 
mennyiben már a nemzetközi forgalomban szerepet játszó czégek is ezt újabb 
eljárásokkal okszerűen földolgozzák és ennek megfelelően megnövekedett 
értékkel Európába szétküldik. A botgyártás nevezetesen egy gyár rendkívüli 
fejlődésével akkora terjedelmet nyert már nálunk, hogy gyártmányai világ
forgalmi czikket alkotnak. A »Piment Zay«-t Bombayban és New-Yorkban épp 
úgy ismerik, mint Európa kereskedelmi emporiumaiban.

Ezzel a haladással szemben némely foglalkozásnál csökkenést találunk, 
mely néha csak látszólagos, máskor a mostoha közlekedési, de leginkább 
azokra nézve káros vámtételekben találja magyarázatát.

Legfeltűnőbb ez a parkétgyártásnál, a melynél a statisztikai adatok szerint 
az ezzel foglalkozók száma 559 személyről 189-re szállott alá. Ez azonban 
úgy látszik, némi statisztikai tévedésnek a kifolyása is, mert mindamellett, 
hogy a parkétagyárosok száma, főképen a németországi nagymértékű vám
tétel folytán tetemesen csökkent, az egész országban tapasztalható virágzó 
építési ipar és a kifejlődött fényűzés következtében még sincs abszolút kétségbe
ejtő helyzetben. Még egyéb iparágaknál is találunk fejlődést, ritkán hanyatlást. 
A faipar átalános fejlődése kitűnik abból is, hogy a szőkébb Magyarország 
iparosainak száma a kérdéses tiz év alatt 15.782-vel, vagyis 33 százalékkal, 
Horvát-Szlavonországéi pedig 7687-tel, azaz 128 százalékkal szaparodott.

Legszembetűnőbben mutatják azonban faiparunkban a kérdéses deczenális 
időszakban beállott változásokat a külforgalomra vonatkozó adatok. Öleljük föl 
ezen adatok összehasonlításánál közelítőleg az összes, a faiparhoz tartozó czikkek 
adatait abban a sorrendben, mint azok a fentebb közölt táblázatokban előfordulnak.

Látjuk, hogy tűzifánk külforgalmi mérlege tetemes mértékben javult, a 
mennyiben azok behozatali értéke csökkent, a kivitelé pedig 22 százalékkal 
növekedett.

A rönkő alakban forgalomba jövő kemény és puhafa kereskedelmi mérlege 
a tízéves időszak alatt kisebbedéit. Ez azonban nemcsak hogy nem hanyat
lásra, hanem ellenkezőleg, épenséggel közgazdasági javulásra mutat. Megértjük 
ezt, ha ezen csökkenéssel szembeállítjuk az ugyanezekre az anyagokra vonatkozó 
fűrészelt és faragott áruk forgalmi értékeit. Mig 1885-ben a bevitel 2's millió, 
a kivitel 6'06 millió forint volt, ezek a tételek 1893-ben 2's millió, illetve 
13‘2 millió forintra rúgtak. Beállott tehát már az a közgazdaságunkra fontos 
állapot, hogy a behozatal csökkenése mellett a kivitel megmunkált áruban 
igen nagy mértékben növekedett, ugyanis 119 százalékkal.
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Örvendetes az állapot egy más faáru forgalmában is, a vasúti talpfákéban, 
a hol lényegtelen behozatal mellett közel egymillió forintnyi kivitelünk mutat
kozik. Talpfákban a külforgalom ugyan az 1885. évihez képest apadt, de nem 
nagy mértékben. Ezen apadásnak oka tölgyfatalpaink megdrágulásában talál
ható. Még nagyobb mértékű lehetne a talpfakivitel, ha gondos és okszerű 
kezelés mellett sikerülne bükkfatalpainknak külföldi vasutaknál jó hírnevet 
szerezni. A kényes bükkfa ilynemű értékesítését azonban csak akkor fogjuk 
elérni, ha az ezzel foglalkozó kezelőknek alkalmat nyújtunk, mondjuk például 
külön erre szervezett időleges és rövid tartamú tanítási folyamokon a bükkfa 
tulajdonságaival, viselkedésével és helyes kezelésével megismerkedni. Ily módon 
aztán, nemcsak hogy azt az évenként 1.5 millió köbméternyi bükkfanövekvést, 
mely jelenleg nagyrészt az erdőben tönkremegy, tudnók értékesíteni, hanem 
a maihoz képest nagyobb áron is tudnánk túladni rajta. Elég e tekintetben 
ráutalni arra a körülményre, hogy már eddig is, e sorok írójának közvetetlen 
behatása mellett, a legszerényebb mértékben megejtett kísérletek alapján, 
elérték már egyes czégek, hogy ugyanazt a bükkfát, melyet eddig 24—25 
forinttal árultak detailban, kellően, mondjuk 12 százaléknyi töbletköltséggel, 
kezelve 30 és 35 forinttal árulják.

Ebből még az is következik, hogy érdemes volna a bükkfa kezelésére 
külön kísérleti állomást szervezni.

A faanyag értékesítésének egy más módja még az is, hogy oly helyen, 
a hol főképen a közlekedési viszonyok mostohák, szénné égetik. Ez a fog
lalkozás is, bár nem épen az erdő értékének legjobb kihasználása, fejlődött. 
1885-ben 31 ezer forint behozatal mellett 278 ezer forint volt a kivitel és 
ugyanezek a tételek 1895-ben kétezer forintra csökkent, illetve 827 ezer forintra 
növekedett.

A sajnos ebben a félig örvendetes növekedésben csak az, hogy a faszén 
égetése nálunk még nem folyik okszerűen. Nagy-Bocskó, Perecsenyen, Maros- 
Szlatinán és Gurahonczon vannak telepek, hol a nagy értéket képviselő mellék- 
terméket, fakátrányt, faszeszt és faeczetet is kinyerik, a többi helyen azonban 
ezek kárba vesznek.

Pedig ugyanezek a czikkek nálunk mint külforgalmi áruk már tekintélyes 
tétekben szerepelnek. így fakátrányban, mely a kreozot-gyártásban és a vasúti 
talpfák telítésénél kitűnő és értékes anyagot ad, 1895. évben 12 ezer, a faszesz 
és faeczetben pedig 50 ezer forint volt a forgalom. Hozzá kell még venni, 
hogy ez az összeg leginkább .a kivitelből származik. Még kedvezőbbé válik 
ezen czikkek gyártásának szüksége, ha tekintjük, hogy a faszesz egy nálunk 
még pólyában levő iparnak, a lakkgyártásnak, a faeczet pedig az eczet-esszenczia 
és eczetsav-gyártásnak képezi alapját, melyek 120 ezer, illetve 65 ezer forinttal 
szerepelnek a külforgalomban.

A fa melléktermékeiről beszélve, a cserzőhéjakról sem szabad megfeled
keznünk. Ezek forgalma az utolsó évtized alatt rendkívüli mértékben hanyatlott. 
Az 1885. évben ennek behozatala 406 ezer forint, kivitele 5.228 millió forint értékű 
volt. Ezek az összegek 1895-ben 226 ezer, illetve 2.195 millió forintra apadtak, 
mely óriási differencziákat nemcsak egyes kereskedők, hanem főképen erdő
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birtokosaink megsinylik. Ennek magyarázatát egy más újabb iparág fejlődésében 
találjuk meg.

Vagy másfél évtized óta ugyanis sikerült az olyan tölgyfából, mely más czélra 
nem használható, a benne levő csersavat oly előnyösen kilúgozni és bőrcserzésre 
alkalmassá tenni, hogy ez sűrített állapotban való olcsóbb szállításával és könnyebb 
kezelésével csakhamar hatalmas és győzedelmes versenytársnak mutatkozott a 
cserzőhéjak mellett. Felső vidéken csakhamar keletkezett egy gyár, mely a 
lúczfenyő-héjnak nagymennyiségű cserzősavát (Tannint) gyártotta, mig dél
vidéken Horvát-Szlavonország tölgyeseiben a nagyobb faipari telepek mellett 
öt cserfakivonatot gyártó vállalat létesült, a melyek 1895-ben, midőn ezen 
anyag egységára 16—17 forint volt métermázsánként, 3‘25 millió forintnyi 
értéket vittek ki elenyésző csekély behozatal mellett. Sajnos azonban, hogy 
ez az ipar is ez idő szerint a tönkremenés szélére jutott. Az évről-évre az 
idegen világokban feltalált új meg új, nagymennyiségű csersavat tartalmazó 
növényi termékek behozatala Európába, okozza azt, hogy ezen áruczikk egység
ára tiz forintra szállott alá, mely mellett a gyárak már alig prosperálhatnak.

Az erdészeti, tehát némileg a faiparok közé tartoznak még a gyanta, 
terpentin, terpentinolaj (terpentinszesz) és szurokgyártás is. Ezekből 1885-ben 
a behozatal 344 ezer forintot, a kivitel 25 ezer forintot, 1895-ben pedig ugyan
ezek a tételek 560 ezer forintot és 94 ezer forintot tettek ki. Látni ebből, 
hogy úgy a behozatal, valamint a kivitel is nagy mértékben emelkedett. 
A behozatal nagyságából és emelkedéséből azt következtethetnők, hogy ezek 
gyártása talán jövedelmező foglalkozás lenne. A dolog úgy áll e téren, hogy 
a gyártásnak egyik lényeges föltétele, a nyers anyag, hiányzik nálunk. Feny
veseink ugyanis olyanok, hogy a terpentintermelést csak kisebb mértékben 
engedik meg, és igy ilyen ipar létesítésénél nálunk is a külföldi nyers anyagra, 
nevezetesen az amerikaira szorulnánk.

Különös körülménynek említjük föl, hogy szőlőkaróban, mely ugyancsak 
alárendelt jelentőségű félkész áru, mégis 17 ezer forint kivitellel szemben a 
behozatal 67 ezer forint értékű. Megértjük ezt a körülményt, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a legjobb szőlőkaróanyag a vörösfenyő, mely anyagnem nálunk 
csak kisebb mennyiségben terem és igy aztán a szükségletnek megfelelően 
Ausztriából, leginkább Steiermarkból kerül be hozzánk.

Fontos ipari anyagot alkot a fűzvessző, a mennyiben ez a kosárfonó-iparnak 
alapját képezi. Maga a kosárfonás, mint már láttuk, mint ipar elég örvendetes 
fejlődést mutat, a mi még abból is föltűnően kiviláglik, ha látjuk, hogy az 
1885-iki 256 ezer forintnyi behozatal 1895-ben 152 ezer forintra csökkent, a kivitel 
pedig 41 ezer forintról 85 ezer forintra emelkedett. Ennek nyers anyagában az 
elmúlt 10 év alatt a behozatal változatlanul csekély maradt, mig a kivitel 
értéke 30 ezer forintról 63 ezer forintra emelkedett. Ez utóbbi körülmény örven
detes ugyan, de még kedvezőbb volna közgazdaságunkra, ha a hámozott és 
fehérített fűzvesszőt kész iparczikkek alakjában tudnók kivinni és igy a még 
mindig tekintélyes behozatali összeget elenyésztethetnők. Megjegyezzük külön
ben, hogy kosárfonóárukban a behozatal csakis finomabb árukra vonatkozik, 
a melyekből leginkább Csehországból (Rudnik) és Németországból (Lichten-
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fels, Coburg), kivételesen Francziaországból jön be a zöme. Kívánatos volna 
úgy gazdáink, valamint iparosaink érdekében is, hogy a fűzvessző-tenyésztésre 
is nagyobb gond fordittassék. A tapasztalat mutatja, hogy ritkán találunk gaz
dasági terméket, mely jobban fizetne a reáforditott munkáért, mint a fűzvessző. 
Hozzá kell még venni, hogy a fűznek épen azon, a folyók és patakok partján 
levő áradási területek felelnek meg legjobban, melyek különben más mívelésre 
nem alkalmasak.

Sürgős teendőnek tartjuk tehát azt, hogy a kormány képeztessen ki 
egy erre hivatott szakembert, a ki a fűzvessző tenyésztését és annak fonási 
czélokra való preparálását megtanulván, a földbirtokosoknak, a városi és 
községi hatóságoknak mértékadó tanácscsal szolgálhat és az egész országban 
a fűzvessző-tenyésztést a lehetőségig szervezze.

Egy másik, nem kevésbbé fontos teendője volna ezen egyénnek, a félkész 
fűzvesszők értékesítésének, ha nem is közvetítése, de legalább irányítása. 
Kapcsolatban ezzel még intenzivebb módon fejleszszük ki az ipari oktatást 
e téren, ha másképen nem, legalább vándortanitók révén oly helyeken, a hol 
ennek szélesebb alapja kiterjedt népipar alakjában megvan. Mintaszerű e tekin
tetben, a finomabb kosárfonóárukra vonatkozólag, a bellusi és békési kosárfonó
iskola. Fűzvesszők termelésében is már szép eredményeket mutattak be 
Újvidék és Komárom városa gazdasági hivatalai és nehány földbirtokos, 
főképen azonban Somogy- és Vasmegye.

Más nyers anyag, részben félkész áru, a mely fontos forgalmi czikket 
képez, a meggyfaszárak és az erdei nyers botok. Ezekből volt 1885-ben 
a behozatal 54 ezer, a kivitel 210 ezer forintnyi érték, a mely összegek 1895-ben 
96 ezer, illetve 323 ezer frtra emelkedtek. Ezek a séta-, nap- és esernyő
botoknak, valamint a dohányzószer-gyártásnak képezik fontos anyagát. Neve
zetes ezen számokban, hogy a behozatalban majdnem kizárólagosan, akivitelben 
30°/°-ig a mahaleb (bádeni) meggyfa szerepel, a melyet rendszeresen mívelt 
telepeken termelnek. Ezt a termelést már nálunk is meghonosították Fegyver
neken, Párkányon és Sopron környékén, részben oly talajon, a hol eddig 
szőlő termett. Egy-egy holdja okszerű mívelés mellett 200—300 forintnyi 
tiszta hasznot hoz. A még mindig tetemes behozatal, de jó kiviteli árai is 
arra utasítanak, hogy még nagyobb mértékben foglalkozzunk ezek ültetésével. 
A produkczió megnagyobbodásával hihetőleg azonos mértékben fog növekedni 
a dohányzószerek gyártása is, mely már eddig is — a fából valókat értve — 
Pozsonyban, Beszterczebányán és Zólyomban szépen virágzik.

Sajnos körülménynek jelezzük, hogy a nyers botokból (erdei) még min
dig 247 ezer forint a kivitel, más szóval, hogy ezeket nem dolgozzák föl 
idehaza. Tény, hogy mióta a Zay gróf-féle gyár a sétabotgyártást beszün
tette, a szűkebb Magyarországban nincsen egyetlen egy botgyár és csak 
Horvátországban találunk Samoborban és Károlyvárosban gyárakat ilyenekre.

Egyúttal ráutalunk e helyütt a botgyártásnak egyéb oly anyagaira, 
a melyek termelése föld- és erdőbirtokosainknak nagy hasznot hoznának. 
A szelíd gesztenye és az ákáczfabotok ezek, melyek a világforgalomban igen 
becsült czikkek. Zalamegye déli lankásai, Sopronmegye és más helyek, a hol
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a szelíd gesztenye megterem, nagyon alkalmasak ilyenek ültetvényeire, holott 
az ákáczfa mindenütt megterem, de nevezetesen a terméketlen futóhomokos 
talaj nagyméretű értékesítésére alkalmas.

Fölhozzuk még az eső- és napernyőbotokat, a melyekből 1895-ben 
28 ezer forint értékűt behoztak és 343 ezer forintnyit kivittek. Ez utóbbi összeg 
kizárólagosan a zayugróczi gyárra esik, mely egyike a legnagyobbaknak 
a világon'.

Nevezetesen állunk a dongafánk forgalmával. Behozatalunk emelkedé
sével kivitelünknek csökkenését tapasztalhatni. 1885-ben volt behozatal 65 
ezer forint, kivitel 133/4 millió, mig ugyanezek a tételek 1895-ben 4'i millió, 
illetve 11‘5 millió volt. Megemlítjük, hogy a behozatal csekély mértékben 
Szerbiából, nagyrészt azonban Boszniából származik, mely ránk nézve külföld. 
A kivitel csökkenése tehát, a behozatalt leszámítva, 6’s millió forintnyi érték. 
Ennek sokféle oka van, melyek közül a legfontosabbak az orosz és észak
amerikai dongafa versenye, másrészt az erre legalkalmasabb horvát tölgye
seknek apadása, minek folytán ez az asztalosmunkákra kiválóan alkalmas 
faanyag mint fűrészáru, oly árra emelkedett, melylyel a dongáért nyerhető 
árak alig képesek versenyezni úgy, hogy most már sok helyen csak abból 
a tölgyfából készítenek dongát, a mely finomabb fűrészárúra nem használható.

Feltűnő, hogy zsindelyben milyen aránylagosan nagy mennyiség jön be 
külföldről, a szomszédos osztrák tartományokból, holott ez sok ezer házi
iparosnak téli foglalkozást nyújthatna. 1895-ben a behozatal 325 ezer forint, 
a kivitel csak 9 ezer forint volt.

Egyéb nyersebb gyártmány fából még az úgynevezett fagyapot, a mint 
a törékeny áruk csomagolására, olcsóbb bútorok párnázására, tépéshelyettesnek 
stb. szánt faforgácsot nevezik. Fiatal ipar ez ugyan még, a mely az ország 
fogyasztása mellett mégis 32 ezer forintos kivitelt mutat. Legszebb idevágó telepek 
Kokován és Csáczán vannak. Anyagbőségünk és az áru szállíthatósága ezen 
iparág fejleszthetőségét elősegíthetnék.

Eczetforgácsot még néhány év előtt csak itt-ott gyártottak bükkfából 
mellékesen. Ma már ezekre is specziális gyárunk van, a mely ezenkívül még 
más ipari forgácsot, nevezetesen a sörgyártásban használt mogyorófa-forgácsot, 
e mellett még hordódugókat is nagy mennyiségben gyárt. Csekély behozatal 
mellett ez az egy gyár csak forgácsot vitt ki 1895-ben 42 ezer forintért, holott 
dugóáruival az amerikai behozatalt törekszik kiszorítani.

Közönséges faáruk néven az áruforgalmi füzetek durvább kádár-, esz
tergályos- és épületasztalos-munkákat értenek. Ezek behozatala 1885-ben 
587 ezer, kivitelük 518 ezer frt volt. 1895-ben pedig ez 889 ezer, illetve 
521 ezer forint volt. A behozatal tehát több mint 50°/o-al növekedett, holott 
a kivitel változatlan maradt. Ha a gyakorlati életet e téren figyelemmel 
kisérjük, azt találni, hogy ezen nagymértékű behozatal túlsúlyban épület
asztalos-munkákra esik, melyeket Ausztriában, nevezetesen Bécsben egy 
részvénytársaság gyáraiban uniformálisan és oly tömegesen készítenek, hogy 
már ez okokból, de még a verseny kedvéért is oly rendkívüli alacson}  ̂ áron 
szállítják az országba, nevezetesen vidékre, hogy a mi iparosaink, a kik
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kisebb tőkével, drágábban beszerzett anyaggal és drágább munkabérrel dol
goznak, a legokszerübb gépi berendezés mellett sem képesek az osztrák 
gyártmányt kiszoritani. A magyar iparos versenye csak akkor sikeres ezekkel 
szemben, ha a munkát az építész rajza után kell készíteni, a midőn annak 
már egyéni jellege van.

• Közönséges fabútorok és butorrészek 1895-ben 157 ezer frtért hozattak be 
leginkább Ausztriából, csekély 26 ezer frtnyi kivitellel szemben. Ezek is oly 
árúk, a melyeket okszerű gyártás mellett a behozatal megszüntetésére itthon 
készíthetnénk. Ide sorolhatni a jégszekrényeket is, melyekből, bár ez nálunk 
igen kitűnő szerkezetekkel készül és különben is eléggé virágzó iparág, mégis 
1895-ben még mindig 33 ezer frt értéküt hoztak be Bécsből, alig másfél 
ezer frt kivitellel szemben.

Hajlitottbutor-részek nagyon helyesen külön tételt alkotnak áruforgalmi 
kimutatásainkban. Ebből látni, hogy 1895-ben a behozatal 47 ezer, a kivitel 
pedig 1.618 millió forint volt. Hazánk a hajlitottbutor-gyártásra különösen 
alkalmas nagy mennyiségű és igy tehát olcsó bükkfával rendelkezik; a kül
földi, de még hazai gyárosok szerint is, nálunk a munkás elem a hajlított 
bútornál előforduló finomabb munkák végzésére nem alkalmas, sőt ki sem 
képezhető, vagy pedig nem elég kitartó és állhatatos. Innen van, hogy oly 
helyeken találunk Ausztriában hajlitottbutor-gyárakat, a hol a nyers anyag 
már hiányzik, vagy ilyen egyátalában sohasem volt. Az ezekben földolgozott 
anyagot vagy széklécz alakjában mint fűrészárut vagy gyakran mint már 
meg is esztergályozott árut viszik ki tőlünk föltűnő olcsó áron. Kivételesen 
megesik, hogy egyik-másik ilyen gyár saját maga tart nálunk a félkész áru 
gyártására telepeket, sőt egyike ezeknek az áruknak egy részét itt még meg 
is hajlítja, a legtöbb gyár azonban a nálunk külön specialitást alkotó szék- 
lécz-gyártóktól veszi az árut.

A hajlitottbutor-gyártás nagyban, okszerűen és szakavatottsággal űzve, 
még mindig szépen jövedelmező foglalkozás.

Hajlított-fabútorokban 1885-beifi volt 196 ezer forintnyi behozatal és 
737 ezer frtnyi kivitel. Ezek a tételek 1895-ben 333 ezer, illetve 1.242 mill, 
forintra emelkedtek. Az országban található 10 gyár tehát szép fejlődésről 
tanúskodik, a mi egyes gyárosok minden panaszkodása mellett is előbbi állításunk 
mellett tanúskodik.

Finom és párnázott fabútorokban az 1885. évben a behozatal együt
tesen közel 4 mill., akivitel valamivel több mint 600 ezer forint volt. Az 1895. 
évben a párnázott bútorok csökkent behozatala mellett ezek összes behozatali 
értéke megnövekedett 5.240 mill, forintra, mig a kivitel 516 ezer forintra apadt.

Ezek a rengeteg behozatali összegek majdnem tisztán Ausztriára, illetve 
Bécsre vonatkoznak, a honnan érte túlsúlyban úgynevezett kereskedelmi áru, 
azaz olcsóbb bútorféle, e mellett azonban nagy mennyiségű drága díszes 
bútor is jön az országba. Vájjon mit szólna hozzá a mi úgyszólván kivétel 
nélkül szegény sorsú, mind a mellett művészileg és technikailag képzett bútor
asztalos közönségünk, ha ennek az összegnek erejéig évenként tisztességes 
haszonnal járó megrendeléseket kapna ?
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És vájjon mi oka ennek a rendkívüli behozatalnak ? Asztalosiparosaink 
szakavatottságának hiányával nem okolhatni meg ezt, mert ez a szakavatott- 
ságuk kétségen felül áll. Az olcsóbb kommercziális bútorgyártás terén a bécsi 
asztalosoknak az a nagy előnyük van, hogy kitűnő munkamegosztáson ala
puló szervezetekkel, midőn mindegyik a maga különlegességét készíti, hatá
rozottan olcsóbban tudják az árut gyártani, mint a mi iparosaink, a kik még 
mindig egyetemes asztalosok. Hozzájárul még, hogy az ottani nagyszámú 
cseh munkásnép aránylag olcsóbban dolgozik, mint a magyar munkás. Az 
asztalosság szolgálatában álló segédiparosok, mint esztergályos, faragó, laka
tos, párkányléczmaró, a funérgyáros stb., a nagyobb forgalom és a nagyobb 
verseny folytán mindnyájan olcsóbban szállítják az ottani asztalosnak az 
árujokat, mint ez minálunk tapasztalható, a hol az asztalos ezen czikkek egy 
részét is néha harmadkézből kapja Bécsből.

A jobbféle, jómódú polgári házba való bútor tisztességes munkája 
mellett ugyanezen okoknál fogva, de még gyakran jó rajza folytán szintén 
tetemesen olcsóbb, mint az idehaza készülő hasonló bútor, úgy hogy sokszor még 
asztalos-mestereink is ilyeneket Bécsből hozatnak eladás czéljából. Ha most még 
hozzá veszszük azt, hogy az emberek rendesen a hazainál szebbnek és jobb
nak tartják a külföldi dolgot, valamint a Bécs és Budapest között fennálló 
olcsó hajószállitást, könnyen megértjük a bécsi nagy behozatalt a finomabb 
bútorok terén.

Nem a legkisebb, bútoriparunkra bénitólag ható körülmény a székes 
fővárosi lakásviszonyok. A túltengő spekulácziótól óriásilag felcsigázott 
telekárak hozzák magukkal, hogy már külvárosokban is azok a kisebb 
házak, a hol az asztalosnak okvetetlenül szükséges száraz műhelye és tágas 
udvara volt, nagy bérházaknak kénytelenek helyet engedni, mert a lakóház 
több jövedelmet hoz mint a műhely. De ha az iparos esetleg abban a hely
zetben is van, hogy nagy áldozat árán, a rendelő közönségtől megszokott 
és megkívánt kényelem kedvéért és igy saját érdekében is ilyen modern 
bérházban műhelyet akar kivenni, tűzveszély, alkalmatlanság és piszok elhárí
tása czimén ki sem adják neki vagy csak oly horribilis árra a bérháznak 
épült, tehát asztalos czéljaira alkalmatlan helyiségeket, hogy tönkre kell 
mennie. Tudunk esetet, hogy 280 m2 alapterületű, udvarhasználat nélküli 
műhelyért a 20—25 munkással dolgozó asztalos 3200 frtnyi évi bért fizet, 
tehát négyszögméterenkint 11 '5 frtot, mi mellett a helyiségek sötétsége miatt kény
telen még nappal is gázzal világítani. Ez ugyan kivétel, de a 4 forint 50 kr. egészen 
6 frt. 50 krnyi műhelybér l m2ért asztalosnál a rendes, és a legmesszebb kül
városi részekben is az eddig tőlem tapasztalt legolcsóbb béregység 2'so frtra 
rúg fel. Ennek következménye aztán, hogy asztalosiparosaink körében egy 
eddig ismeretlen osztály keletkezett, a pinczeasztalosokc. Faiparos, de különösen 
asztalos és pincze a hozzáértő előtt összeférhetetlen két fogalom. Lehetetlen, 
hogy nedves műhelyben bárki készíthessen csak némileg jó faárut. Az udvar
terület hiányának következménye, hogy a kevésbbé jómódú asztalos anyag
raktár nélkülözéséve.l az anyagot akkor hozza el a kereskedőtől, a midőn azt 
ki kell szabni. Szerencsének mondható még a vevő közönségre nézve, hogy
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ha a mester pinczeműhelyének szűk volta nem engedi meg az anyag fölrak
tározását, mert a helyett, hogy ott a műhelyben száradna, minél tovább fek
szik és minél tovább marad munkában, annál nedvesebb lesz. Innen van, 
hogy régibb mestereink jó munkái helyet adtak egy száraz lakásban össze
vissza repedező rossz gyártmánynak, a mely a bécsi, külvárosában jó száraz 
műhelyben dolgozó asztalos jobb készítményével épenséggel nem versenyezhet.

Versenyképessége a mi kisiparosunknak, föltéve, hogy más forrásból 
származó anyagi eszközök alapján képes is volna a czélszerüen szervezett 
gyári iparra áttérni, nagy akadályba ütközik a székes fővárosban ama szeren
csétlen építési rendszabályok alakjában, — különösen a gyakorlatban, — 
a melyek itt érvényesek. Át kellett esnie az embernek többszörösen ipar
telepek építésén, hogy megértse ezen állítást és megismerje azokat a nehéz
ségeket, azokat a küzdelmeket, a melyek ipartelep építésénél fölmerül
nek. Meggyőződik az ember, hogy való igaz, a mit egy mértékadó, 
egyéniség erre vonatkozólag mondott, miszerint a székes főváros igazgatási 
köreiben az a jelszó, hogy Budapest területén gyárak ne keletkezzenek. Azt 
mondják a gyárépitőnek tessék kimenni a gyári övbe. Erre is van tapaszta
latunk. A leendő gyáros megveszi a telket és ime midőn a mérnöktől az 
építési rendszabályok értelmében elkészített terveket engedélyezés czéljából 
benyújtja, kitűnik, hogy a gyár építése a szomszéd telektulajdonosok érde
kébe ütközik, a kik nem tűrhetik a lármás, piszkos, esetleg talajrezgéseket 
okozó gyártelepet, mert ez által csökken a jövőben a bérházra alkalmas 
telek ára, illetve annak kelendősége. Megtiltani ilyenkor ugyan nem lehet az 
építkezést, de a szomszédtelektől való távolságok kiszabásával, a gépek 
alapozásánál fölöslegesen előirt építési módok annyira megnehezítik és költsé
gessé teszik az építkezést, hogy lehetetlenné válik a gyárnak az egészséges 
üzeme.

Nem-e paradoxon ez az eljárás ugyanezen hatóságnak azon eljárása 
mellett, mely szerint ipartelepek építésére olcsó áron telkeket enged át ? Már 
magában az építésnél előirt, az épület szilárdságára vonatkozó szabályzatok 
is túlságos rigorozusok és kivétel nélkül maguk után vonják annak a köz
gazdaságtani elvnek háttérbe szorulását, miszerint gyári üzemnél a befekte
tési tőke az alaptőkéhez képest csekély legyen.

A mi építési rendszabályaink néha lehetetlenné teszik a szakembernek 
valamely új gyár alapításakor a helyes számítást, illetve ennek eredménye, 
ha a tapasztalt szakember minden nálunk bekövetkezhető akadályra figyelemmel 
van az, hogy gyártás sokszor lehetetlenné válik. Ott vannak az iparilag magas 
fejlettségű államok fő- és más nagy városai. Miért képes a kisipar ott a 
speczialitás fölkarolásával a gyáriparra áttérni? Tessék megnézni Páris, Berlin 
stb. városok kisipari jellegű gyáriparának a helyiségeit és meggyőződünk 
arról, hogy a már rendszeres és kitűnő kereskedelmi szervezet mellett, főképen 
a gyárépület kérdései kedvezőbb voltának köszönhetik ezek az üzemek bol
dogulásukat. Pedig ott is néznek tűzveszélyre és szilárdságra, ott is becsülik 
az emberéletet és a polgári vagyont.

Visszatérve különlegesen az asztalosságra, megjegyezzük még, hogy a
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. VII. 35
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kereskedelmi árú készítésével foglalkozók prosperálásának egyik akadálya a 
nálunk is divó érdekellentét, a mely gyártó és eladó között rendesen meg
van, bárhová is nézünk a forgalmi világban. Ezen persze csak életrevalóság
gal, kereskedelmi szellem elsajátításával, esetlegesen szövetkezéssel segíthetni. 
A modern ipari és kereskedelmi életben a közvetítő kereskedést természetesen 
ki nem lehet szorítani.

Kívánatos volna azonban, hogy a gyártó és közvetítő közti viszony 
egészséges erkölcsi alapon nyugodjék. Pedig nálunk épen ez nincsen meg 
mindig. Avagy erkölcsi szempontból helyes-e az, ha a közvetítő az üzleti 
pangás idején egy elég tisztességes készitményü hálószoba bútorzatáért, mely 
az asztalosnak, regie nélkül 92 forintjába kerül (fuvarbért sem számítva), 
100 forintért, de ezt is csak apródonkénti lefizetésre veszi meg, és három 
hónap múlva 180—250 forintért adja el.

Nevezetes tapasztalatokat szerezhet az ember a butorasztalosság terén, 
ha Bécs városának nagyobb asztalos-üzleteiben megfordul. Alig volt eset, hogy 
azzal nem dicsekedtek az ottani nagyobb czégek, hogy ennek vagy annak a 
magyar előkelőségnek szállítanak vagy szállítottak ebbe-abba a kastélyába 
sok ezer forint ára bútorokat.

Ugyanezek a viszonyok, a melyeket itt följegyeztünk, nagyjában azokra 
az iparczikkekre is állanak, a melyeket az árúforgalmi statisztikában finomabb 
faáruk néven foglalnak össze. 1885-ben ezek forgalma 1*658 millió forint 
behozatalra és 120 ezer forint kivitelre, 1895-ben 2’356 millióra, illetve 222 ezer 
forintra terjednek.

Aranyozási munkákat és azt az ezerféle apróságot a modern művészi 
faipar köréből értjük ez alatt, a melyek finomabb appretura, csinozás mellett 
díszműbutor stb. néven szerepelnek. Az a nagy összeg, a melyet ezekért 
fizetünk, majdnem teljes egészében a bécsi ipar javára esik, a hol ez szá
mos speczialitásban képviselve van.

Vállalkozási kedv, világos látás és bizonyos kereskedelmi szellem, 
a melyek együttesen kisiparosaink legtöbbjénél hiányzanak és csak némi technikai 
jártasság valamelyik speczialitásban, szükséges ahhoz, hogy a bécsi idevágó 
árúk beözönlését megakaszszuk. Kisebb és olcsóbb árúczikkekről lévén itt 
szó, még különös nagy tőke sem kell valamelyik specziálitásban való pros
peráláshoz.

Újabb időben a tekeasztalok gyártása is már külön árúforgalmi tétel 
gyanánt szerepel. 1895-ben ezen czikk behozatali értéke 69 ezer forint volt 
a közel 9 ezer forintnyi kivitellel szemben. A kávéházi iparnak már túlten- 
gésbe átment fejlődése vonta maga után ennek az iparnak nemcsak terjedé
sét, de a behozatalt is. A legtekintélyesebb bécsi billárdczégnek egyik tagja 
czélszerünek találta, hogy már nehány év előtt egy nagyobb gyári üzlet 
létesítésével itt letelepedjék.

A parkétaipar hanyatlásáról már szólottunk. Világosan látni ezt a 
tiz évi időtávolságban levő forgalmi adatok egybevetéséből is. 1885-ben a 
behozatal 55 ezer, a kivitel l'oio millió forint értékű volt, mig 1895-ben amaz 
70 ezer forintra növekedett, emez pedig 171 ezer forintra csökkent. Kárpót-
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lást nyert ugyan a parkétaipar némileg a nagyobb mértékű hazai fogyasz
tással, de helyzete mindennek ellenére nem a legkedvezőbb. Föllendülést csak 
akkor fog mutatni, ha a külföldi vámtételek leszállításával a parkéta-kivitel 
megint lehetővé válik.

Az 1885. évi furnirforgalom közel 200 ezer forintnyi behozatalban és 
10 ezer forintnyi kivitelben mutatkozott. Ugyanez az ipar, a tetemesen meg
növekedett hazai fogyasztás folytán nálunk is nehány év előtt meghonosodott 
volt, a midőn egy a székes fővárosban létesült részvénytársaság egy furnir- 
gyárat alapított. Ez a gyár tekintélyes gyártási képességével részben kielégí
tette a hazai szükségleteket és 1895-ben a behozatalt 152 ezer forintra szállí
totta le, a kivitelt pedig közel 50 ezer forintra fölhajtotta. Szerencsétlen 
hely válogatás és más körülmények azonban sajnosán maguk után vonták 
ezen különben a prosperálásra hivatott iparczikk gyártásának beszüntetését, 
úgy hogy jelenleg megint csak majdnem kizárólagosan az osztrák, illetve 
bécsi importra szorulunk.

Hordókból volt 1885-ben a behozatal 504 ezer forint, a kivitel 
1 '182 millió forint; ezen iparczikk forgalma bortermelésünk és következetesen 
borkereskedelmünk megfogyatkozása folytán 1895-ben 245 ezer forint behoza
talra és 158 ezer forint kiviteli összegekre szállott alá. Kárpótlást nyert ugyan 
számos sörgyár alapításában, a mi még azt is maga után vonta, hogy két 
gépi berendezéssel működő hordógyár is keletkezett, egészben véve azonban 
hanyatló iparág, melyben már a kellő számú szakmunkások sincsenek meg. 
Szőlőink fölujitása talán ezen is fog némileg segíteni. Kiállításunkon a 
Ganz-féle pavillonban egy nem régen keletkezett új gyárnak külön szabadalma
zott eljárás szerint készített hordóit is láttuk, a melyek rendeltetése első 
sorban a petróleum szállítása volna.

Mint eredetileg az asztalossághoz tartozó iparokat, fölemlítjük e helyen 
a hangszeriparokat is, a zongora, harmonium, czimbalom és vonóhangszerekét. 
Ezek forgalma 1885-ben befelé körülbelül l'o millió, kifelé 144 ezer forintra 
rúgott. 1895-ben a behozatal l*n millió forint, a kivitel 135 ezer forint volt, 
más szóval nagyobb behozatal mellett a kivitel is némileg csökkent. Mind
ennek daczára azonban fejlődik a tulajdonképi hangszeripar hazánkban is, 
még pedig lázasan és a többlet-behozatalt, valamint a nagyobb mértékű gyárt
mányt az ország fogyasztja el.

A faiparhoz számítjuk felerészben a faórákat, függő- és faliórákat is, 
a mennyiben ezek szekrényeit erre hivatott specziális asztalosok készítik. 
Magától értődik, hogy ennek az utóbbinak a helyzete magával az óraiparral 
összefügg. Itt csak arra szorítkozunk, hogy kiemeljük, miszerint ezen óra- 
nemüek behozatala az utolsó 10 év alatt 800 ezer forintról 400 ezerre csök
kent, a mit annak vehetni, hogy a differencziának megfelelő gyártmányt már 
idehaza készítik. Tény az, hogy vannak már specziálistáink óraszekrények 
készítésére.

Igen jelentékeny behozatali czikket képeznek a bennünket érdeklő 
fából való játékszerek, a melyek behozatali értéke 1895-ben 770 ezer forintra 
emelkedett 70 ezer forint kivitellel szemben. Pontos adat a múlttal való össze
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hasonlításra nem áll ugyan rendelkezésünkre, de azért mégis állítjuk, hogy 
a behozatal ebben az árúban 1885 óta már csökkent. Ha más nem, legalább 
a nálunk már-már gyökeret vert játékszeripar is tanúskodik e mellett.

Nem csekély az az összeg, melyet évenkint parafaárúkért adunk ki a 
országból. így volt 1885-bcn 302 ezer frtnyi behozatalunk és 26 ezer frt 
kivitel, mely összegek 1895-ben 624 ezer frtra, illetve 73 ezer forintra emel
kedtek. Ezt a czikket még nem készítik nálunk; a kivitel tehát átvitelből 
származik.

A kérdés azonban az, vájjon nem tudnók-e ezt a nagy összegű árút ide
haza is gyártani ? — Ismervén ezt az ipart, igennel kell felelnünk. Ha Német
ország képes a parafát Spanyolországból és Algírból, le az Erczhegységbe 
szállítva versenyző iparczikké földolgozni, miért nem tudnók mi is ezt csele
kedni akár a Karst szegényes vidékein, akár Felső-Magyarországon vagy 
Erdély hegyes vidékein, a hol a kereseti igények még nem túlságos magasak. 
A parafaipar különben alkalmas gyári üzemre is, mint azt a német és dél- 
franczia gyárak mutatják.

Fából készítünk a papírgyártáshoz való anyagot is olcsóbb papirosokra 
vagy a rongyanyaggal való keverésre. Ezt az anyagot 1885-ben 162 ezer frt 
értékben hozták be, és 192 ezer frttal vitték ki. 1895-ben, midőn ennek az 
anyagnak kémiai úton való gyártása nálunk is cellulosegyártás néven már 
meghonosodott volt, a forgalom főképen erre szorítkozott. A bevitel köszörült 
faanyag és czelluloseban együttesen volt 329 ezer frt, a kivitel 500 ezer frt 
értékű. Tekintetbe véve, hogy a hazai két czellulose-gyár közül az egyik 
épen nem a legkedvezőbb viszonyok mellett dolgozik és mégis képes az 
osztrák és német gyártmánynyal versenyezni, továbbá az erdélyi és felsővidéki 
fenyőkészleteinkre, valamint a nagybőségü hegyi vizierőkre, melyek az erdők 
színhelyén vannak, ez az ipar is, árújának piaczi árainak nagymértékű vál
tozásai daczára még mindig fejlődőképes. Ez azonban csakis a nagytőkének 
való foglalkozás.

Egy látszólag jelentéktelen, tényleg azonban fontos forgalmi czikket 
képeznek a nyirfaseprők, melyekből 1895-ben a kivitel 275 ezer forintnyi 
értékre emelkedett. Ez már a háziipar körébe tartozó czikk. Hogyha még a 
többi itt nem részletező házi faipari czikkeket, melyek mindnyájan elég fontos 
szerepet játszanak bel- és külforgalmunkban, is figyelembe veszszük, azt a meg
győződést szerezzük, hogy ez is érdemes arra, hogy komolyan foglalkozzunk 
ennek rendszeres fejlesztésével. Ráutalunk a közönséges faárúk forgalmára* 
melyben részben az a sokféle házi faipari czikk is benfoglaltatik, melyek mint 
itthon fölöslegesek, külföldre mennek, nevezetesen a sokféle gazdasági esz
közre. Ez időszerint pl. a bükkfalapátok nagyon rentábilis kiviteli czikket 
képeznek, a melyet a jelen viszonyok között főképen Szlavóniában a Ker- 
rindija hegységben nagy mennyiségben kezdenek készíteni, a nélkül hogy a 
keresletnek eleget tehetnének.

Végül faiparunk forgalmi értékeit a 10 éves időszakokra vonatkoztatva, 
összességükben összehasonlítva, azt tapasztaljuk, hogy úgy a behozatal, mint 
a kivitel növekedett, bár az első sajnosán közel háromszorta nagyobb mér-
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tékben mint az utóbbi, ugyanis 570/°-al 22‘4°/o-al szemben. Sajnos körülmény 
az, hogy épen azokban az iparczikkekben emelkedett a behozatal a legnagyobb 
mértékben, a melyek a legtöbb ipari munkát kívánják, mig kivitelünk főképen 
nyersanyagok tekintetében emelkedett a legföltünőbben.

Megjegyezzük még, hogy a faipari czikkek külforgalmában a keres
kedelmi bilánczia 1895-ben a tiz év előtti állapothoz képest megrosszabbult, 
mert amig tiz év előtt a kiviteli többlet 17* 3  millió frt volt, ez 1895-ben csak 
15*5 millió frt.

Faiparunk a kiállításon.

Faiparosaink közül, a kik a szőkébb Magyarországban közel 64 ezer 
önálló vállalkozóval és munkással vannak képviselve, a kiállításon körülbelül 
csak 300-an vettek részt, ha a háziiparosokat és járóművek készítésével fog
lalkozókat leszámítjuk. Még kedvezőtlenebb volt a részvétel Horvát-Szlavon- 
országban.

A mi az egyes iparágak képviseletét illeti, megjegyezzük, hogy a számot 
tekintve, első sorban a bútorasztalosok és az ezekkel szorosan öszszefüggő 
iparosok állanak, a mennyiben ezek az összes megjelenteknek közel 38°/o-át 
alkották. Aránylag legkisebb számban jelentek meg a kádárok, a mi különben 
gyártmányuk természetéből, mint kiállításra kevésbbé alkalmas, is következik.

Bútor- és lakberendezési iparunk a kiállításon.

Őszintén meg kell vallani, hogy rendkívül nehéz és háladatlan föladat reánk 
nézve e tárgyról művészi tekintetben szólani. Bármiképen is veszszük a dolgot, 

bármily nehezünkre is esik, mégis csak meg kell mondani, hogy művészi és eszté
tikai szempontból a XII. csoport kiállítása a hozzá értő előtt nem volt kielégítő. 
A legsajnosabb azonban az, hogy a kiállítás nyilvános jellegénél fogva nagyon 
is hozzáértő külföldi szakértők, elsőrangú butorgyárosok és e tárgygyal fog
lalkozó esztétikusok is visszás véleményt alkottak maguknak butorművésze- 
tünkről a látottak alapján, habár ez a vélemény épúgy, mint a XII. csoport 
kiállítása, nem felel meg a tényleges viszonyoknak.

Mi okozta a XII. csoport csekélyebb sikerét, illetve azt, hogy nem mu
tatta be az iparos közönség tehetségének, képességének és képzettségének 
javát a kellő arányosságban és mértékben, azt e helyütt tárgyalni nem tartjuk 
opportunusnak, csak röviden azt jegyezzük meg, hogy egyik főok ez iparok 
specziálisan kedvezőtlen gazdasági helyzete volt, a mely nem engedte meg, 
hogy az iparosok átalában, de főképen a külföldön kitünően kiképzett fiatal 
sarjadék teljes képességét bemutathatta volna.

A XII. csoport buzgó és szakavatott szervezője ismervén a viszonyokat, 
már kezdettől fogva előrelátta a bekövetkezendőket, s tőle telhetőleg töre
kedett ezen segíteni nevezetesen azzal, hogy a szegényebb sorsú, de tehet
séges iparosoknak művészi rajzokat akart rendelkezésre bocsátani, és bocsátott
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is. Ez a segédeszköz is azonban az iparosok anyagi helyzete folytán csak 
csekély hatásúnak bizonyult.

Lakberendezési iparról általában kell szólanunk, a midőn a XII. csoportot 
iparművészeti szempontból mérlegeljük. Ez alatt pedig mind azokat az ipari 
foglalkozásokat értjük, a melyek valamely lakóhelyiségnek, tágabb értelemben 
a lakóház belső berendezésére és díszítésére vonatkoznak, tehát az asztalos, 
a kárpitos és díszítő, a stukatör, a tapetás, a szobafestő, a bronzöntő stb, 
foglalkozásait. Ezen iparok gyártmányait egymagukban is, de mint lakószoba
berendezéseket egymással összefüggésben is megítélhetni művészi szempontból. 
Ez utóbbi alakban ítéletünknek legtökéletesebb alapját nyerjük, a mennyiben 
ez magában foglalja az összes különálló és itt szereplő iparokat és igy a lak- 
berendezési iparról legtökéletesebb képet is ad valamely országban.

Ez okból főképen ezek megbirálásával akarunk itt foglalkozni.
A lakberendezés szakmájába tartozó 185 iparos, a kik a XII. csoportban 

megjelentek, egészben véve 27 teljes fülkét díszítve és 9-et díszítés nélkül 
mutatott be.

Sok volt ezek közül a tisztességes, mondhatnék a jobb mindennapi 
Ízlésnek megfelelő berendezés, de kevés az a fülke, a mely magasabb igényeknek, 
akár a rafináltabb, akár az esztétikailag iskolázott ízlésnek teljes mértékben 
megfelelt volna. Hiába mentegetődzünk azzal, hogy hiányzik ez utóbbiak 
kiállításához az iparosokban a kellő anyagi erő. A finomabb ízlésű közönség 
minden idegent-imádási hajlamával mégis, ha hazai iparosoknál nyilvános 
helyen finom ízlésű dolgokat lát, ezek felé szit és igy iparosaink saját érdekük 
ellen cselekszenek, midőn nagy anyagi rizikó mellett is az alkalmat meg nem 
ragadják a szolid és nemesebb fajtájú reklám kifejtésére. De harmonikus, 
esztétikailag kielégítő hatás elérésére nincs is épen szükség nagy anyagi 
eszközökre. Egyszerű bútorokkal és dekoráczióval, ha a szép alakra és színek 
egybehangzása iránt érzékünk van, szintén remek interieurt produkálhatni. 
Sajnos, hogy még némely a legjobb anyagi viszonyok között levő czég is csak 
úgy immel-ámmal jelent meg a lakberendezés dekorativ részével a kiállításon. 
Csodálatos dolog, hogy épen az erre hivatott kárpitos-díszítők a legkisebb 
mértékben járultak hozzá ezen csoport dekorativ emeléséhez, mintha a jó 
szinhatások iránt nem volna érzékük! Mostoha visszahatással volt különben 
a fülkehelyek szerencsétlen megválasztása, a mely a dekoráczióban döntő 
világítás létesítését nappal majdnem mindenütt absolute megakadályozta. 
Másrészt a nagy jelentkezés folytán gyakran oly keskenyre estek ki a fülkék, 
hogy harmonikus és dekorativ rendezés épenséggel lehetetlen volt.

Különös benyomást nyert a szemlélő, midőn a kiállítást a stylusok 
szempontjából tanulmányozta. Azt találta, hogy még most is az e tekintetben 
mértékadó távolabbi nyugati világtól idő szempontjából messze elmaradtunk, 
sőt arról is meggyőződhettünk, hogy bútoriparunk még most is a bécsiek 
nyomdokain halad, illetve ez után lassan-lassan ballag. Arról a nagy forra
dalomról, a mely az egész miveit nyugatot, még az eddig vezérszerepet játszó finom 
Ízlésű francziákat sem véve ki, forrongásba hozta és az iparművészetek terén 
már is áthatja, kiállításunk szerint a mi iparművészeinknek még fogalmuk sincs.
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Az angol czipőt, kabátot, szoknyát, mosdótálat és klozetet, mint a prakti
kus angoloktól származó rendkívüli czélszerü és kényelmes eszközöket már 
rég elfogadtuk, de arról a jelszóról, a melyet legelsőbb rendű művészek ott 
kiadtak, hogy minden használati tárgynál, a minő a bútor is : első sorban a 
czélszeríiség, a használhatóság és anyagszerüség, valamint az anyag szolid
sága és csak azután a dekoráczió, erről ugylátszik műiparosainknak még tudo
másuk nincsen. Nyomára akadtunk ugyan ennek már itt-ott a nyugatról 
közvetetlenül hazajött fiatalság szerén}*- munkáiban, de itt is ezt csak ennek 
öntudatlan nyilvánulásának kell venni. Különben természetesnek is találjuk 
ezt a hátramaradást, mert hiszen a mi mértékadó mestereink, a bécsiek ezt 
még nem igen gyakorolják, ott ez még nem »divat«.

így tehát megtaláltuk a kiállításon, a horvát részt is ideértve, modernebb 
kiadásban mindazokat a stylusokat, a melyek másfél ezer év óta a kultur- 
népeknél szokásban voltak. Ott volt a román, a gót különböző korból, a 
minden népeknél divatozott renaissance-ok, a bárok válfajaival, de főképen a 
bécsi bárok, a rokokó, a Louis XVI., az empire, az angol, no meg a specziális 
magyar stylus is.

Mintha a lakberendezési ipar a kiállítás retrospektiv jellegének kiemelését 
akarta volna elősegíteni!

Hogy mennyire függ ez az ipar a bécsitől, mutatta nemcsak a sok bécsi 
bárok ízlésű bútor, hanem az is, hogy még az angol Ízlést is csak bécsi 
szemüveggel nézi nálunk sok iparos.

Az egyetlen örvendetes jelenség e téren csak az volt, hogy a mi specziá
lis díszitő-mutivumainkat már nagyobb mértékben találtuk alkalmazva. Jellemző 
e tekintetben, hogy még mindig csak kísérletezési stádiumban vagyunk. A hány 
helyen nyomát találtuk a magyar stylusnak, annyiféle a felfogás és megoldás. 
Igazán jobb sikerrel azonban csak két czég foglalkozott ezzel, a midőn az 
egyik egy biliárdtermet, a másik egy dolgozó szobát mutatott be a maga 
saját módon fölfogott magyar Ízlésben.

Önkénytelenül felötlött a XII. csoport szemlélőjének az a tény, hogy 
nincsen hazánkban még intézet, a hol a lakberendezés művészi oldalát tanít
ják, a hol az e szakmára készülő ifjúság útmutatást nyerhetne az itt ural
kodó átalános elvekről és a hol ugyanezen speczialitásban kiváló művészek 
vezetése mellett magát az ilyenek tervezésében gyakorolhatná. Pedig igen 
nagy szükség volna ilyenféle iskolára. A ki a dekorativ, de különösen a lak- 
berendezési művészetek terén valamit tud, a kiknek finomabb érzékök mel
lett sikerült az e téren érvényes törvényeket többé-kevésbbé elsajátítani, 
azok mindnyájan külföldön képződtek, még pedig többnyire tapasztalati, 
gyakorlati úton. Csak kevesen vannak, a kiknek anyagi helyzete megengedte 
azt, hogy idevágó tanulmányaikat erre szervezett intézetekben végezhessék.

A legsürgősebb kívánságok egyike művészi lakberendezési iparunk 
fejlesztésére és a nagymértékű bécsi behozatal megszüntetésére, illetve legalább 
csökkentésére, vagy egy már létező rokon iparoktatási intézményt ez irányban 
kibővítve továbbfejleszteni, vagy külön erre való intézményt fölállítani.

Egy más nagy hiány, a mi épen az előbbinek kifolyása gyanánt vehető,
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az, hog\T nincsenek nálunk még a lakberendezési művészetek terén kiváló 
speczialistáink, illetve a ki magát nagy áldozatok árán a fiatal sarjadék közül 
mint autodidakta fölküzdötte, itthon nem találja meg kenj^erét, kénytelen tehát 
az illető külföldre menni, a hol az arravalót két-háromszorosával kínálják meg 
annak, a mit itthon keresett. Ezek helyét pedig itthon a reciprocitás elve alap
ján másod- és harmadrangú külföldi erők foglalják el. Arról pedig, a mit 
nevezetesen Angliában látunk, hogy elsőrendű, hírneves festőművészek képes
ségüket és tehetségüket az iparművészeinek szenteljék, nálunk egyelőre szó 
sem lehet. Legalább nem találkoztunk még az egyetlen Háry Gyulán és egyik
másik művész-tanáron kívül művészre, a ki a kis művészetekkel is foglalkozott 
volna. Nagyralátásból származó lenézés uralkodik festőművészeink körében 
a művészi iparral szemben. Pedig itt is époly túltengésben leledzik a képző
művészet mint bárhol nyugaton. Régen elhangzott már Sempernek és Wölflin- 
nek szava, hogy a művészet regenerálásának forrása a kisművészetekben 
rejlik, azokból kiindulva kell egy új eredeti iránynak fejlődnie. Az angoloknál 
ez az új irány győzelmes előhaladását kizárólag Walter Crane-nek, Morrisnak, 
Burne-Jonesnek, Rossettinek stb. nagynevű művészeknek köszöni, kik a nagy
művészet ápolása mellett is már harmincz év óta a kisművészetek ízlése terén 
reformáló működést fejtenek ki.

*  *  *

Nagjr érdemeket szerzett magának művészi iparunk bemutása körül az 
iparművészeti társulat még azon szerény eszközök mellett is, a melyek rendel
kezésére állottak, a midőn egyes kiváló, fiatalabb és kevésbbé tehetős iparoso
kat művészi rajzzal, sőt még előleg alakjában egyéb anyagi eszközökkel úgy 
támogatta, hogy azok teljes tudásukat — legalább szűk határok között — 
bemutathatták. Hasonlót cselekedett egy tekintélyes díszműkereskedőnk, midőn 
elsőrendű iparművészszel különböző apró bútorokat eredeti alakkal és díszíté
sekkel terveztetett és azokat kitűnő specziálistáktól elkészíttette. Ilyformán 
— miután az iparművészeti társulat fülkéjében ez utóbbinak is helyet szorí
tott — sikerült a XII. csoport kiállításában legalább még egy olyan oázist 
teremteni, a melyen a sok mindennapiságon elfáradt szem megint némileg 
megpihenhetett.

Igazságtalanok volnánk, ha föl nem emlitenők, hogy kiállításunkon az 
ízlés nemesbülése körül már is észlelhettük annak a fiatal iparművészeti gárdá
nak a befolyását is, a melynek tagjai a rövid idő előtt a m. kir. kereskedelmi 
minisztertől megindított »Mintalapok iparosok és ipariskolák számára« czímű 
kiadványnál mint munkatársak közreműködnek. Egész sorozatát láttuk már 
azoknak a tárgyaknak, a melyek a »Mintalapokban« megjelent rajzok alapján 
közvetetlenül, vagy pedig az ott adott motívumok alapján közvetetve készül
tek. Ugyanezek közül egynéhány külön terveket is állított ki, melyek a szak
értő külföldiek tetszését annyira megnyerték, hogy azok őket még a helyszínén 
fényes ajánlatokkal ostromolták, és sajnos, az egyik ezek közül azt el is 
fogadta és igy tehetségét ezentúl Berlin művészi iparának fogja szentelni.
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Áttérve a kiállításon föltűnt tárgyakra, fölemlítjük, hogy a XII. csoport 
legfényesebb részének, a dekorált fülkék kiállításában a következő czégek sze
repeltek főképen : Kramer Samu egv remek detailokkal fölszerelt Louis XV. 
szalonnal; Gelb Manó és fia, egy rendkívüli pikáns, angol stilü zöld és fehér 
színekben tartott női boudoirral; Ruprich Károly, szépen dekorált empire-stilü 
hálószobát; Pollák Ignácz, vegyesstilü és csinosan dekorált szalont; Kozilek 
kárpitosmester, elegáns Louis XVI. szalont; Fodor József pedig egy ilyent 
Louis XIV. stílusban mutatott be. Kellemes és nyugodt benyomású volt 
Kröszl és Romocsa dolgozószobája is, épugy Dósa testvérek bárok háló
szobája és a Gungel M. és fiai temesvári asztalosczégnek bárok dolgozó- 
szobája.

Reinhart Fülöp Aradról, szépen tervezett és különféle fákból összeállított 
magyar stilü dolgozószobával exczellált, mig Michl Alajos és Bernstein J. 
és fia az új országházba való interieuröknek bútorait mutatták be. Lingel 
Károly a jobbmódú polgári elemnek való ebédlőt állított ki Ízléses renaissance 
stílusban tervezve. Csepreghy János és Paál Gergely ugyanebben a genre- 
ben szép mahagonifa interieurökkel, az egyik hálószobával, a másik gazda
gabb empire-stilü férfi dolgozószobával jelent meg.

Mahunka, Zimonyi, Verbos Aradról, Reisz és Porjesz Békés-Gyuláról, 
Bak Lajos Kolozsvárról és számos egyéb czég kisebb-nagyobb sikerrel jöttek 
el a kiállításra. Különösen azonban kiemeljük ezek közül Bak Lajost eredeti 
magyar díszítményü bútorával, mint e téren specziális iránynak képviselőjét. 
Az asztalosmunkák közül kiváló helyet foglalt König Izidor dolgozószobája 
és ebédlője. Számosán voltak azok a mesterek, a kik fülkéjüket dekoráczió 
nélkül, csakis az asztalos-bútorokkal töltötték ki. Ezek közül különösen a 
kassai Studinka Gy. és fia czéget említjük föl, csinos ebédlő- és hálószoba
bútorával és Brodunyászkyt Resiczáról. Biliárdszobájával kivált a Seiffert H. 
és fiai czég, a mely itt a magyar stílust különös sikerrel alkalmazta. Gottlieb, 
Bodon, Herczeg, Legány, Kiss Ferencz, Dentler, Lukácsé vies, Lefkovics, 
Krauzer, Grubics, Fischhoff, Jaiser kiválót mutattak föl egyes bútorok vagy 
ezek kisebb csoportjaival. A fának aranyozását Taussig Siegfried, a bőrpon- 
czolást Jaiser, Fischhoff, Chmeling, Svoboda, Engel Lajos tüntették föl, meny
nyiben ez bútorokon szerepel. A horvátokról sem szabad itt megfeledkeznünk. 
Ezek kiállítása átalában rendszeresebben volt előkészítve, a mennyiben keve
sen voltak és igy minden egyes kiállítónak ki volt osztva a maga szerepe. 
Tőlük úgyszólván kivétel nélkül jót, de itt remek dolgokat is láttunk. Kontak 
Antal, Bothe és Ehrmann és mások jeles munkát hoztak. A specziális kár
pitos-munkák közül kiemeljük a két Müller-czéget és Pserhoffert.

A többi faipar a kiállításon.

a) Az épületasztalosság a kiállításon elég tisztességesen volt képviselve, 
bár nem oly arányokban, a mint ez a nagy elterjedésü specziálitás megérde
melte volna. Az ország legelső rendű ezégei törekedtek a kiállításban ezen
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ipar viszonyainak megfelelően résztvenni, minden nagyzást és túlerőltetést 
mellőzve. Thék, Michl, Malomsoky stb. fővárosi iparosok remek dolgokat 
mutattak be. Kolozsvárról Bak Lajos szép szószéket tölgyfából, Gampel félegy
házi asztalos jól megszerkesztett és elkészített ablakot állított ki. Kitünően 
megszerkesztett, de gyakorlati szempontból túlzásba menő ablakokat láttunk 
Lemberger S. és fiaitól. Nem kevésbbé kitűnő, de ízlés tekintetében kifogásol
ható munkát küldött Rajner Károly szegedi épületasztalos. Nehány más mester
től is találtunk még többé-kevésbbé sikerült munkákat. Ide sorolhatni különben 
még a XII. csoport fülkéinek keretét alkotó falakat és portálékat is, a melye
ket egyes fővárosi iparosok, Blondel stb. készítettek.

b) A parkétipar igen szerény mértékben szerepelt kiállításunkon. Neu- 
schloss Ödön és Marczel előkelő fővárosi czég hírnevének megfelelően egy 
remek román stilü külön kisebb belső pavillonban állított ki mindenféle szer
kezetű és alakú szebbnél-szebb parkétát, azonkívül a kassai Dunkel Károly- 
féle gyár is jeles gyártmányával jelent meg.

c) A redőnyipart, mely hazánkban még fiatal és mint ilyen a német 
kitűnő gyártmánynyal szemben nehéz helyzetben van, eléggé jól mutatták be. 
Chabada testvérek aránylag olcsó, különféle szerkezetű redőnyeikkel bizonyí
tották be versenyképességüket; a Magaziner és Weinberger a szokásos jobb 
szerkezetű redőnyfajokat, Muzsik M. pedig úgynevezett amerikai redőnyöket 
állított ki.

d) A mázolok és szobafestők iparát kétféle alakban mutatták be, remek
rajzok, illetve színes tervezetek és kész mázolási munkák alakjában. Művészi 
képességet találtunk a Schimann J., Guttmann, Mihályi, Varga és Bakos és 
mások tervezetein. A kiállított mázolómunkák közül Ehrlich Miklós szép faere- 
zései és intarziautánzatai tűntek ki. Netovábbját a mázolásnak adta Takács 
László budapesti mester intarziautánzataival és faerezéseivel. Visky Imre 
kolozsvári és Thiesen H. debreczeni mesterek szintén nagy készültségre valló 
munkákkal jöttek eLa kiállításra. Atalában meg kell jegyezni, hogy ez a két 
iparcsoport a mennyiséget tekintve szerényen, a munka minősége szem
pontjából azonban fényesen volt képviselve. Külföldi verseny ez iparokban 
természetesen nem igen létezhetik és igy megértjük szép fejlődésének okát is.

e) A hajlított fából dolgozó bútorgyárak tekintélyes számban vet
tek részt az ezredéves kiállításon. A nálunk fennálló tiz gyár közül nyolcz
mutatta be gyártmányát, egyet, a világ legnagyobb czégét e téren kivéve,
mindannyian tényleges hazai viszonyainknak megfelelően. Ez az ipar egyrészt 
a verseny, másrészt a természetszerű haladás okából mai nap már nemcsak 
az ülőbútorokkal foglalkozik, hanem elég sikeresen dolgozik már a szekrény
félék, illetve a korpuszbutorok gyártásában is. Más szerkezetek és technikák 
is érvényesülnek itt már, nemcsak a Thonet Vilmostól föltalált tömör pálczák- 
ból származók. Ezekből aztán a díszítésnek új módjai az intarziát utánzó 
ékítmény beégetése, valamint a fának melegben való képlékenysége folytán 
faragvány utánzása is fejlődött és alkalmazást talált a mindennapi használati 
bútoron. Föl kell említenünk, hogy ezek a bútorok, bár tömeges és gépi 
gyártásukkal nem is művésziesek, mégis szépek. Mindkét új technikára van
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már nálunk is gyár Chocholnán, a Kohn J. és József czég birtokában, mety- 
nek sajtolt relief- és intarziaékitményei nagyrészt külföldre mennek, de ott 
helyben is készülő bútorokon alkalmazzák. Harnisch, Dobrovics és társa, a 
fiumei gyár, Hornung testvérek és az ungvári gyárak mindnyájan többé-kevésbbé 
szép gyártmányt, de helyes rendezés nélkül állítottak ki. Ugyanezen gyárak 
közül a Thonet- és Kohn-félék funérból készült üléseket is mutattak be, 
melyek mint a nehéz tömörfa- vagy gyöngébb nádfonatos ülés czélszerü 
helyettesítésére tömegesen elkelnek.

f )  Az esztergályosiparok a gyártmány mennyiségét tekintve elég tekin- 
kitélyesen, sőt némely czégtől még minősileg is jól voltak a kiállításon bemu
tatva. A fővárosiak közül Lingel Károly exczellált csinos esztergályostárgyai
val, a melyek főképen ülőbútorokra és egyéb díszműbutorokra vonatkoztak. 
A vidéki esztergályosárú-gyárosok közül a kassai Kuszka és Orth czég keres
kedelmi esztergált díszműbutoraival tűnt föl a kiállításon. Ez az egyetlen hazai 
czég, a mely szakmája terén nagyobb arányokban a bécsi kereskedelmi 
árúkkal sikeresen versenyez. E mellé sorakoznak még Kadletz Nándor, Schind
ler, stb.

A dohányzószerek gyártása köréből nagyszabású kiállítása volt a pozsonyi 
Ernhoffer czégnek, hazánk egyetlen nagy czége e téren, mely előkelő szép 
és finom fa- és borostyángyártmányaival a bécsiekkel komolyan versenyzik. 
A zólyomi Takács Vendel czég magyar speczialitásnak borókafenyőből és 
más fenyőfából készült szipkákat és pipaszárakat mutatott be, mig a besz- 
terczebányai Navratil J.-tól ilyeneket borókafenyőn kívül még tiszafából is 
láttunk.

A dohányzószerekhez szükséges nyers meggyfaszárakat az orsovai erdő
hivataltól, az orahoviczai Lövy és Fuchs czégtől találtunk szép gyűjteménye
ket. Sajnos, hogy az erre hivatott ültetvény tulajdonosok nem hozták el nyers 
anyagukat.

A gyermekjátékipar, mint nagyrészt az esztergályosiparral összefüggő 
foglalkozás, a nyitramegyei fenyves-chvojniczai vállalat, a marosvásárnelyi 
és egyéb kisebb vállalatok révén mutatkozott a kiállításon, a mennyiben az 
faipart képez. Igazi gyermekjátékipari vállalat ezek közül főképen a chvoj- 
niczai, mely a normális játéktárgyakon kívül a kisdedóvókban használt Fröbel- 
szereket is tömegesen készíti.

Összefügg az esztergályossággal a botgyártás is. Ebből a szakmából 
remek dolgokat mutatott be Zay Albert gróf zayugróczi gyárából, valamint 
Alnoch báró Samoborból és Funk Henrik Károlyvárosból, S. H. Kramer ugyan
innen, Lövy és Fuchs Orahoviczáról s végre Schwarz H. Kőrösmegyéből. 
A horvát gyárosok kivétel nélkül a szelíd gesztenyefából és Mahaleb meggy
ből való sétabotokat, Zay gróf pedig a legkülönfélébb anyagokból készült nap- 
és esőernyőbotokat hozott el. Ugyanilyeneket láttunk félkészen a kokovai gróf 
Forgács-féle iparművekből.

g) Árúládát kevés czég mutatott be. A Chabada testvérek czége a 
közönséges árúládán kívül palaczkszállitó-ládákat, tiszti koffereket és minden
féle folyadéküveg szállításánál használt tokokat, mig a Poll S. és fia czég csak
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egyszerű árúládákat, palaczkrekeszeket állított ki. Gyártmányaik a követel
ményeknek megfelelők voltak. Litteczky Pál Szatmár-Németiből jól készített 
postaládákkal szerepelt.

h) Csomagoló forgácsol (fagyapot) hozott a gróf Forgács-féle nagyszabású 
kokovai gyár mindenféle minőségben. Igen szépen állított ki ilyeneket az ifj. 
Eichwald Ede csáczai czég is. A kisebb gyárak közül egy sem jelentkezett 
a kiállításon. Egyéb ipari forgácsokat és hordódugókat nagy mértékben muta
tott be a Freyer és Frost beregmegyei czég. Forgácsai részben sörderítésre 
(mogyorófa), részben eczetgyártásra (bükkfa) szolgálnak.

i) Kaptafákat a legnagyobb mértékben Hold A. budapesti iparostól 
kiváló minőségben találtunk. Ugyanilyeneket állitottak még vidékről is többen ki. 
Kalapmintákat a kalapgyártás czéljaira csak Béts J. cservenkai esztergályos 
hozott. Faczipőt csak háziipari készítmény gyanánt találtunk Tolnamegyéből. 
Facsutorákat erdélyi szász iparosok hoztak, hol simán, hol páczolva vagy 
megfestve, mig a bakonybelieket (Veszprém) rendesen faragás révén kiczifráz- 
ták. Fatálak csak háziipari czikkek gyanánt kerültek a kiállításra Felsővidékről 
és Szlavóniából, kivételesen csutorásoktól is.

j)  A szerszámkészítők is csak szerényen mutatkoztak a kiállításon. 
Tekintélyes mértékben jelent meg Kéky Imre és szerényebben Balogh Gergely, 
az első asztalos, az utóbbi kádár, asztalos és egyéb szerszámokkal, a mefyek 
főanyaga fa volt.

k) A kádárság három nagy czéggel volt képviselve, a Grossmann és 
Cservenka-félével, Herrmann és végre Zwick A. és fia kádárokkal. Az első 
kettő részben géppel készült kisebb hordókat, részben nagy ászokhordókat, 
az utóbbi csakis ilyeneket állított ki. Mindhárman elsőrendű czég és gyárt
mányuk is dicséretes készítésű volt. Kiállított ezenkívül még 13 kisebb kádár 
e szakmába vágó mindenféle árú, a kik közül különösen Tschandl J. 
pinkafői kádár gazdasági edényeivel kiemelendő.

Faeszközöket és gazdasági szerszámokat, mint favillákat, lapátokat, talics
kákat, targonczákat, létrákat stb. számos vidékről való háziipari készítmény 
gyanánt, másrészt ezzel önállóan is foglalkozó iparosoktól láttunk a kiállításon. 
Fölemlítjük e téren Nedelkó E. utódait, Kövessy Ármint, a Nay-czéget, 
Sárkány Ignáczot igen modern és jó szerkezetű létráival, hintáival stb. Vidovics 
János szentesi iparos kaszanyeleket és jármokat állított k i; ez utóbbiakat a sok
oldalú Bibel J. oraviczai czégtől is láttuk.

l) Ezek az iparczikkek már részben a háziipar körébe tartoznak. Ennek 
folytán ezekkel kapcsolatban a fa háziipari tárgyak kiállításáról is szólunk 
e helyütt. Ilyenek a háziipari pavillonon kívül még az erdészeti, a mező- 
gazdasági, egyes uradalmi, a horvát erdészeti pavillonban és több más helyen 
voltak bemutatva, oly mértékben, hogy a tanulmányozónak először kínálkozott 
alkalma, magának ezen háziiparok földrajzi elhelyezéséről fogalmat szerezni.

Aradmegye Kohány, Kiszinda stb. községeiből szekérrészeket, vályúkat 
tölgyfából, teknyőket bükkfából és fűzfából, talicskákat, nyirfaabroncsokat, 
kaszanyeleket, jármokat, favillákat és sajtárokat találtunk oly olcsó árakon, 
a melyek azok eladását lehetővé teszik.
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Félegyháza határának fabősége folytán szintén eléggé virágzó házifaipar- 
ral rendelkezik. Fűz- és szilfából készült ládás taligák, jármok, kaszanyelek, 
sajtprések stb. képezték ennek kiállítási tárgyait.

Szeged városából a Reitzer L. és társa ismeretes czég talicskákat és egyéb 
czikkeket mutatott be.

Győrmegyéből kosárkötő munkákat, u. m. kocsikasokat és üléseket, 
kavicskosarakat, baromfikasokat, egyéb durvább kosarakat és vesszős seprűket; 
továbbá a győri kamara területéről (Csanak) igen érdekes fabútorokat népies 
magyar stylusban körvonalozva láttunk. Pinkafőről igen szép sajtárokat és 
más konyhaedényeket hoztak színes fákból összealkotva.

A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara területéről mint széleskúti házi
faipart kiállítottak gazdasági eszközöket; favillákat, gereblyét, lapátot, kaszanyélt, 
kereket, kocsialjat, szerszámnyeleket stb.

A nyitramegyei Ó-Tura környékéről mindenféle esztergált konyha- és 
háztartási eszközt láttunk, u. m. sótartókat, nyujtófát, húsverőt, foltozófát, 
főzőkanalat, tölcsért, csapokat, húsvágó deszkát, kés- és villatartó forgácsból 
fonva, orsókat, borstartót, tojástartót, liszteslapátot, vajköpülőket, kereplyét, 
csészéket fából, búgókat stb.

A székelyföldi házifaipar képviseletében bemutatták a különböző gazda
sági faedényeket, dézsát, pitlit, bödönt, dobozokat, hordócskákat 2—75 literig stb.

A pécsi kamara kerületéből kasokat, kocsiüléseket, szekéroldalakat, kosa
rakat, puttonykasokat láttunk fűzből és szilfaforgácsból fonva.

Bárt fa  környékéről (Zboró) esztergált árúkat hoztak, mint ősidőktől 
fogva otthonos háziiparnak termékeit, nevezetesen: fatálakat, kuglibábokat, 
foltozófát, tálczákat, ivópoharat, burgonyazúzót stb.

A veszprémi Stern H. és fiai czég a Bakony házifaiparának készítményeit 
küldte el, nevezetesen: péklapátokat, kaszanyeleket, talicskákat bükkfából, 
ülőbútorokat mogyorófából és bükkfából, faczipőt, fakanalat, teknyőt stb.

Nagybánya városa háziipar czímén igazi bambusz-butort szép gyékény
üléssel és támlával, mely szalonbutornak is beillik, állított ki.

Bő gyűjteménye volt a kolozsvári kamarának az idevágó árúkból. Ere
deti alakú és beégetés révén magyar és oláh népies motívumokkal díszített 
háziedények, bútorok (lóczák, székek, ülőke), vajköpülők, lapát, talicska, 
járom nagy tulipánt-ékitménynyel díszítve, teknyők, ládák, kerti bútorok stb. 
szerepeltek onnan.

A felka-tátrai háziiparegylet a faipar köréből már a turista-iparral össze
függő, finomabb kivitelű tárgyakat küldött be, a melyeknek hivatása az osztrák 
tartományokból, Oberammergauból, Berchtesgadenból és részben a Svájczból 
származó behozott árúkat kiszorítani.

Házifaipari tárgyakat találtunk még, teknyőket faragva a sóvári, lapá
tokat, favillákat, kosarat tölgyfaforgácsból a zsarnóczai, lapátokat juhar- és 
bükkfából, kitünően alakított favillákat a lippai erdőhivatalból. Szövőszékeket, 
rokkát, légelyt, fakanalat a Szászsebesről, sky-t kőrisfából ugyaninnen és 
Zsarnóczáról, juharfából szép teknőket és hajlított botokat a jászói prépost- 
ságtól. Az orsovai erdőliivatal különös alakú lapátokkal, esztergált kőrisfa
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tálakkal, nyeregkápákkal, facsapokkal, nyárfateknőkkel, juharfakupákkal, bödö- 
nökkel, dézsával, vágódeszkákkal stb. jelent meg. Kassa városa különös 
mélyre vájt bükkfalapáttal, favillákkal, gereblyékkel, szerszámnyelekkel vett 
részt a kiállításon.

Igen eredeti díszitésüek a máramarosmegyei háziipari czikkek ; apró csilla
gokká, folyó szalagékitményekké összekomponált beégetett pontok és vonalak 
alkották ezeket. Nyergeken, ivópoharakon, tálon, tányéron, kanálon találtuk 
ezeket alkalmazva, a melyek a fehér juharfa színétől kellemesen kiemelkedtek. 
Fenyőbödönök és tégelyek szintén igy díszitve és forgácsból készült szögletes 
kosarak nem kevésbbé tetszetősök voltak.

Bustyaházáról kőrisfatálakat, tányérokat, tálczákat, fakanalakat és villá
kat tiszafából és forgácskosarakat, Beszterczebánya vidékéről ivópoharakat, 
merőbödönkéket esztergályozva és faragva, tulipánttal díszitve, bükkfaforgács
ból hajtott bödönöket nyéllel, fakanalat, tilinkót, sóbödönt, kőrisfatálat, tányért, 
tálczát, vágódeszkát, teknőket, fatalpakat czipőkhöz, gazdasági és konyha
edényeket, sétabotokat, Besztercze városa kerületéből pedig esztergált tálakat 
stb. találtunk.

Igen érdekes volt az ungvári erdőhivataltól bemutatott háziipari gyűjte
mény, mely virágzó állapotról tanúskodik, a mennyiben a modern nagyipar
ban nagy mennyiségben használt czikkeket készít, a milyenek a sörgyárakba 
való különleges alakú lapátok, gazdasági-, pék-, kalácslapátok különböző 
alakban, szitakávák, tejszűrők, további czikkek voltak onnan.

A zirczi apátság talicskát, jármot és lapátokat állított ki, mint a bakony- 
vidéki háziipar képviselőit. A délmagyarországi osztrák államvasuti társaság 
birtokán készült különleges falapátokat, gereblyéket, zsindelyt fenyő- és bükk
fából, bükkfaforgácsból kosarat, fakanalakat, orsót, rokkát, teknőt, tálat, 
sótartót stb. mutatott be.

A kiállításon tapasztaltuk, hogy Városlőd lakosai télen nagyrészt talp
kérget készítenek, Tolnamegyében sok faczipőt készít a nép nyár- és bükk
fából, épúgy egérfogókat, teknőket, tálakat juharfából, talicskát, csónakot, 
apátot, puttonyokat, favillákat gazdasági czélokra, egyszerű lámpásokat stb. 
Somogybán a házi faipar faczipőkre, fakanalakra, sétabotokra falusi emberek 
számára, teknőkre, guzsalyokra, Nógrádban gazdasági favillákra, lapátokra, 
kocsikra, szekerekre, olajprésekre, rokkákra, szövőszékekre és gombolyitókra 
terjed ki. Temesmegyében jármokat, lapátokat és villákat, szekérrészeket, 
Krassó-Szörényben vágódeszkákat, tálczákat fából, kanalat, jármot, teknőket 
készítenek háziiparilag.

Rendkívüli változatosságot mutatott a horvátok háziipara is. Az ottocsáczi 
vidékről szögletes faragott bükkfateknőket és egyebeket, Daruvár környékéről 
falapátokat változatos alakban, gereblyéket, favillákat, talicskákat, Csaborból 
kézilapátokat lisztárúkhoz, tányérokat, kanalat, villát, füstölt zsindelyt bükk
fából, dézsát lúczfenyőből mutattak be.

Igen érdekes volt a zágrábi erdőigazgatóságtól elhozott gyüjtemény 
tiszafakanalakból és villákból, ivópoharak, pipák fémdíszitésekkel, kettős, a 
régi görög pánsípokra hasonlító sípok, rokkák czifrázva, konyhaedények, tálak,
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dézsák, hordócska, légelyes csutorák fákból tarkára összeállítva, lapátokból 
és nyelekből.

A szlavóniai Vocsinból hasonló árúkat mutattak be délszláv motívumok
ból szépen díszítve.

in) A nagyobbszabásu faipari vállalatok, nevezetesen az úgynevezett 
félkészáru-gyárosok, gőzfűrésztulajdonosok, dongafagyárosok, a talpfakészitők 
stb. gyártmányukat másfelé, az erdészeti pavillonban mutatták be, a hol ezek 
érdemleges elbírálása is történt, a miért e helyütt itt csak annak konstatálására 
szorítkozunk, hogy ez azon czégektől, a kik a kiállításban résztvettek, 
méltóan volt bemutatva. Részletesen e téren egynéhány dologra szándékozunk 
kitérni.

Mióta a tölgyfa értéke nagyobb mértékben emelkedett és a bükkfa még 
mindig nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, évi növekvés alakjában, 
mint a mennyi a fogyasztás, ez olcsó áraival magától kínálkozik a talpfa
iparnak tölgyfahelyettesnek. Tény, hogy a magyar kir. államvasutak az egy 
milliónál magasabb talpfa-szükségletüknek nagyobb részét bükkfával födözik.

A bükkfa még bővebb alkalmazása itt csakis annak tartóssá tételétől 
függ. Telitik is ezt már nálunk különböző eljárások szerint. Láttunk ilyeneket 
a régi Rüttgers-féle eljárás szerint, azután a czinkkloriddal és a magyar állam
vasutak eljárása szerint telitett talpfákat. Rüttgerséktől eltekintve, tapasztalati 
eredményeket nem mutattak be, úgy, hogy a telítés értékét meg nem Ítélhetni.

Megjegyezzük, hogy ez a kérdés erdőgazdaságunkra és faiparunkra nézve, 
mint tulajdonképen a bükkfa értékesítésének kérdése, a legnagyobb fontosságú. 
Erdélyi és máramarosmegyei fenyveseinket nagyban használják ki, azok fogyó
félben vannak és igy, hogy erdőségünk jövedelme állandósittassék és faiparunk 
tovább fennállhasson, okvetetlenül a bükkfaanyagunk értékesítésére vagyunk 
már a közel jövőben utalva. Statisztikai adatok szerint a bükkfaanyag "évi 
másfél millió köbméternyi növekvésének csak 15°/o-át tudjuk jobb módon, 
mint szerfát értékesíteni, de legyen az ez idő szerint 25°/o, mégis marad még 
mindig igen nagy tömeg értékesittetlen. Annyira fontos ez az ügy, hogy úgy 
a telítés, mint a gőzölés, de más javitási és értékesítési módozatok tanul
mányozása is fölötte ajánlatosak.

Egy különleges faipart képez a dobozgyártás, a mint ezt a verbovszkói 
faipari részvénytársaság Horvátországban meghonosította, a hol a bükkfát, 
kisebb mennyiségben az éger- és nyárfát szivar-, posta- és más dobozokra 
nagy mennyiségben feldolgozza. Ez a vállalat is példa arra, hogy miként 
boldogulhatni egy speczialitás okszerű űzésével.

Javaslatok.

Engedtessék meg nekem ezek után faiparunk fejlesztése érdekében a 
következő javaslatokat tenni:

1. Faiparunk és fakereskedelmünk érdekében állapíttassanak meg az osztrák 
fakereskedelmi szokványoktól függetlenül külön szokványok.
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2. Szerveztessék nálunk is fakereskedelmi ügyekre nézve külön szakbeli 
bíróság.

3. .Szerveztessék esetleg a m. kir. technológiai iparmuzeumnál faipari kér
dések megoldására nagyobbszabásu kísérleti állomás, melynek első sorban feladatai 
volnának: a) a bükkfa tulajdonságainak gyakorlati szempontból való meg
vizsgálása, b) a bükkfa gőzölésének, c) telítésének és átalában oly eljárások 
tanulmányozására, a melyek ennek az anyagnak bővebb felhasználására 
irányulnak, a minők például a szőlőkarók és a vasúti talpfák telítése, bükkfa 
kémiai földolgozása eczetsavvá, faszeszre stb.

4. Szerveztessék faiparunk és erdőségünk jobb értékesítése, valamint 
erdészeink jobb alkalmazása érdekében valamely felsőbb tanintézetnél külön 
specziális tanszék, a hol az erdészeti pályára készülő fiatalság a faiparra 
vonatkozó ismereteket bővebben elsajátíthatja.

5. Tanulmányoztassanak a cserfa kivonatának nagy kiterjedésű ipara 
jelenlegi sanyarú helyzetének okai, illetve azok a körülmények, a melyek 
súlyos helyzetének javítására irányulnak.

6. Képeztessenek ki specziális szakemberek pl. erdészek, a fűzvessző 
termelésére, kezelésére és értékesítésére és törekedjünk arra, hogy ennek 
termelése az országban erre alkalmas nagy mennyiségű és most leginkább 
parlagon heverő vagy rosszul értékesített területeken foganatosittassék.

7. Az előbbivel kapcsolatban fejlesztessék az országban mind azokon a 
helyeken, a hol ennek már nyoma van, a kosárfonás minden ágazatában, 
történjék ez akár vándortanitók, akár pedig állandó tanítási műhelyek révén.

8. Tekintettel arra, hogy a badeni meggyfa- és szelidgesztenyefának dohány
zószerekre, illetve botanyagokra való értékesítése rendkívülien jól értékesíthető, 
tanulmányoztassék ez a kérdés és állapíttassanak meg azok a körülmények, 
melyek mellett ezeket az anyagokat hazánkban bővebben produkálhatnék.

9. Kapcsolatban az előbbivel fejlesztessék a Bécsben és másutt oly 
virágzó dohányzószerek és a sétabotok gyártása.

10. Minden módon arra kell törekedni, hogy a különben jól jövedelmező, 
de asztalosiparunkra nézve is nagyfontosságú funérgyártás nálunk nagyobb 
mértékben meghonosodjék.

11. Nagyobb gondot kell fordítani európai és az amerikai diófák, a hyconifa, 
a Weymutsfenyő, valamint más fontos külföldi szerfaanyagot szolgáló fane
mek erre alkalmas talajon való termelésére, hogy asztalosiparosaink a szükséges 
faanyaghoz hozzájuthassanak.

12. Tanulmányoztassanak parkétaiparunk hanyatlásának okai és kutattas- 
sanak ki azok a körülmények, a melyek ennek fölvirágoztatását megint lehe
tővé teszik.

13. Tanulmányozni kell az újabban építkezéseinknél nagy szerepet 
játszó redőnyipar helyzetét főképen a württembergi behozataltól okozott ver
senynyel szemben.

14. Kutattassanak ki azok a módozatok, a melyek mellett a parafaipar, 
a linoleumgyártás hazánkban is meghonosítható volna.

15. Fejlesztessék közvetetlenül a játékszeripar.
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16. Kerestessenek ki azok a módozatok, a melyekkel a hazai aranyozó
ipart a bécsi verseny ellenében megvédelmezhetni és törekedjünk aranyráma- 
lécz-gyárakat itthon is fölállitani.

17. Tanulmányoztassanak az e jelentésben fölsorolt, az épület- és butor- 
asztalosság, az esztergályosság és a durvább faiparok felvirágoztatását gátló 
körülmények és gondoskodjunk azok elhárításáról.

18. Az előbbivel kapcsolatban kutassuk azokat a módozatokat, a melyek
kel ezen iparokat, de a kisebb üzemü faiparokat átalában specziálizáltathat- 
nók; hasonlóan, miként fejleszthetnők ezeket szövetkezés, vagy közös munkagép
műhelyekkel, miként nyújthatnánk a kisebb anyagi erejű iparosnak jó anyagot, 
olcsó hitelt, miként emelhetnők vállalkozási és kereskedelmi szellemét.

19. Szerveztessenek az egész országban az iparosinas-iskolák és a mun
kások szakbeli képzésére vonatkozó intézmények.

20. Végül nyujtassék alkalom a kárpitos-munkásoknak, hogy magukat 
szakmájuk minden ágában jól kiképezhessék és a magasabb igényeknek meg- 
felelőleg szerveztessék vagy önállóan vagy egy már létező rokon intézettel 
kapcsolatban a dekorativ lakberendezési ipar számára külön intézmény.

21. Tanulmányoztassék a faháziipar, nevezetesen ennek oly ágai, melyek 
a nemzetközi forgalomban nagy szerepet játszanak pl. a zsindelygyártás, a 
bükkfalapátgyártás stb. és gondoskodjanak ezek fejlesztéséről.

22. Törekedjünk a dekorativ és átalában a művészi ipar, de még az 
építészet köréből is kiírandó pályázatok utján a mi specziális magyar stylu- 
sunkat fejleszteni.

M a t l e k o v i t s  : M agyarország az ezredik évben. VII. 3 6
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Az agyagípar az í896-íkí ezredéves országos kiállításon*
Az agyagipar mindazoknak az áruknak készítését foglalja magában, 

melyek agyagból vagy mesterséges agyagkeverékekből formáltatnak és égetés 
által keménynyé és összetartóvá tétetnek, de mivel az agyagáruk az anyag 
minősége és az égetés foka szerint, továbbá alkalmazásukra nézve is nagyon 
sokfélék, az agyagipar fogalma alá tulajdonképen a különböző iparágak egész 
csoportja sorakozik.

Sajnos, hogy a lefolyt ezredéves kiállításon ezt az ipart nem láthattuk 
mint teljes egészet egy csoportban. Ott az agyagáruk nagyobb része czéljuk 
és alkalmazásuk szerint más-más csoportban volt elhelyezve ; igy például 
porczellán-izolátorok a közlekedésügyi csoportban, az összes téglaáruk, 
terrakották, kályhák stb. az építési ipar csoportban, a tűzálló agyagáruk 
pedig részben a fém- és kohászat csoportjában is voltak láthatók. Elismerem, 
hogy tisztán gyakorlati szempontokból kívánatos lehetett, hogy az egyes áruk 
azokban a csoportokban is láthatók legyenek, melyekbe alkalmazásuknál 
fogva illenek, de nem helyeselhettem, hogy az agyagipar rovására a legfonto
sabb és leglényegesebb árukat kiszakították és annyira szétforgácsolták, hogy 
ennek a fontos iparnak fejlettségéről áttekintést és teljes képet alig nyerhettünk.

De a különböző csoportokban elhelyezett árukat az illető csoportjuryjei 
bírálták is meg és ha elismerem, hogy a ki az árut alkalmazza, a bírálatára 
is hivatva lehet, mégis szükségesnek tartottam volna ily esetekben vegyes 
bíráló bizottságoknak kiküldetését, hogy az illető áruk technológiai szempon
tokból is megbiráltassanak. Az agyagáruk szétforgácsolása és egyoldalú elbírá
lása ellen már azért is fel kellett szólalni, hogy jövőre preczedens ne 
alkottassék, mert a követett eljárás nagy anomáliákra is vezethet. Például a 
kőanyagáruk az építési ipar csoportba voltak beosztva, a mi csak azzal volt 
indokolható, hogy Zsolnay és a keresztényfalvi kőanyagárugyár csakis kőanyag
csöveket, burkolótéglákat stb. készítenek. De ki bírálta volna meg a kőanyag
árukat, ha ezek a gyárak például kőanyagedényeket, kanosokat és korsókat, 
vagy a chemiai ipar czéljaira szolgáló kőanyag-készülékeket állítottak volna ki ? 
Továbbá a terrakották is az építési ipar csoportban voltak kiállítva, de ki bírálta 
volna meg a terrakottákat, ha egy gyáros finomabb, apróbb szobrokat is állított
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volna ki és ki szabja meg a határt, hogy melyik terrakotta-szobor tartozik az 
építőanyagok és melyik a kerámiái műtárgyak körébe. Annyi bizonyos, hogy 
Vogel J. terrakotta-keretei nem voltak építőanyagok. Szükségesnek tartom 
tehát e helyen még esetleges ismétlések árán is az agyagipar minden ágaira 
kiterjeszkedni, hogy ennek az iparnak teljes képét nyújtsam, tekintet nélkül 
arra, hogy az egyes áruk melyik csoportban voltak kiállítva.

Az agyagáruk minőségök és alkalmazásuk szerint különféleképen osztá
lyozhatók, de teljesen megfelelő osztályozás az áruk sokfélesége miatt nincsen. 
Tisztán tudományos szempotokból még tán leginkább a Hartig-féle beosztás 
felel meg, mely szerint az agyagárukat két főcsoportba sorozhatjuk, úgymint: 
likacsos, késsel karczolható, csak alacsonyabb hőfoknál égetett agyagárukra 
és tömör agyagárukra, melyek a zsugorodásig vannak égetve, likacsaik nincse
nek, kemények és kagylóstörésüek. A szerint, a mint ezek az áruk durva, 
színes agyagból, vagy finom fehér agyagkeverékből készültek, megkülönböz
tethetünk két-két alcsoportot, melynek mindegyikét megint mázatlan, mázas, 
vagy — ha a lakkozott árukat átalában a kerámiái készítmények közé sorol
juk — lakkozott árukra oszthatjuk fel. Az összes agyagáruk e szerint tizenkét 
csoportra volnának oszthatók. De ez a felosztás is csak az áruk tudományos 
determinálására alkalmas és folytonos ismétlésekre vezetne, ha jelentésemben 
szigorúan követném, mivel ugyanazok az áruk különböző anyagokból és 
különböző hőmérsékletnél lehetnek égetve s igy a gyakorlatilag egybetartozó 
készítményeket több csoportban is kellene tárgyalnom. Például a terrakották 
rendesen csak alacsonyabb hőfoknál vannak égetve, tehát a likacsos, mázatlan 
árukhoz tartoznának, de újabban inkább kőszerü, az elmállásnak ellentálló, 
a zsugorodásig égetett terrakottát készítenek. Ez a kemény áru tehát a Hartig- 
féle felosztás szerint a mázatlan kőanyagárukhoz tartoznék, de ipari szem
pontokból mégis mind a kettő együtt tárgyalandó. Ennélfogva a tudományos 
determinálást most mellőzve, az egyes készítményeket inkább csak a gyakor
latnak megfelelően, iparágak szerint csoportosítom.

A z  agyagípar nyersanyagai.

Hogy agyagiparunkról teljes képet nyújthassak, nemcsak a különböző 
csoportban szétszórt agyagáruk összefoglalását tartom szükségesnek, hanem 
meg kell emlékeznem e helyen a nyersanyagokról is, habár iparosaink nyers
anyagaikat alig állították ki, vagy ha egyesek bemutatták is, ennek rendszerint 
nem sok hasznát vehettük, mivel átalában sem az anyag lelőhelyét nem 
nevezték meg, sem összetételét és alkalmazhatóságát nem ismertették. Ugyan
ezekből az okokból sem vehettük hasznát az egyes földbirtokosok vagy nagyobb 
uradalmak részéről itt-ott kiállított, de meg nem vizsgált agyagoknak. Ily- 
képen a hazánkban előforduló és az iparnak rendelkezésére álló nyersanya
gokat csakis a m. kir. földtani intézet gyűjteményéből ismertethetjük, mely 
gyűjtemény a bányászati és kohászati csoportban volt bemutatva. Böck 
János ministeri osztálytanácsos, a m. kir. földtani intézet igazgatója, bár az
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intézet tudományos czélját mindig első sorba helyezte, annak gyakorlati fontos
ságát se mellőzte és már az 1885. évi országos kiállitás alkalmával hazánknak 
ipari czélokra alkalmas ásványi nyersanyagait, külön gyűjteményben kivánta 
bemutatni. Ez a nyolczvanas évek elején keletkezett gyűjtemény tehát magában 
foglalja egyrészt az épitőipar szempontjából fontosabb kőzeteket, másrészt az 
agyag-, üveg- és íestékipar czéljaira szolgáló nyersanyagokat. Felismervén, 
hogy a nyersanyag-gyűjtemény csak akkor bir értékkel, ha a gyűjtött anyagok 
alkalmazhatóságukra nézve is meg vannak vizsgálva, Böck igazgató már 1884-ben 
az intézet által gyűjtött anyagok megvizsgálására a jelen jelentés szerzőjét kérte fel, 
ki azt a munkát el is vállalta. Az agyagok megvizsgálása csak égető próbákkal 
történt, olyképen, hogy az illető agyagokból formált gúlák három, fokozatosan 
emelkedő hőfokban égettettek, u. m. a fazekas-kemencze, a porczelán-kemencze 
hőfokában és végre kovácsolt vas olvadási hőmérsékének megfelelő hőfokban. 
Az 1885. évi országos kiállításon már 177 fajta ilyképen megvizsgált agyagot 
mutattak be.1

A földtani intézetben időközben külön chemiai laboratóriumot szereltek 
fel, melyben az intézet vegyésze, Kalesinszky Sándor a nyersanyagok meg
vizsgálását folytatta, úgy hogy ezeknek száma az 1891. évi agyagipari kiállításon 
már 277-re emelkedett, melyeket Kalesinszky Sándor a m. kir. földtani intézet 
1892. évi jelentésében ismertetett.2

A lefolyt ezredéves kiállításon pedig már 730 égetett agyag-minta volt 
bemutatva.

Ennek a gyűjteménynek tanulmányozásából kitűnik, hogy hazánkban 
mindenféle agyag megvan, csak valódi kaolint nem találtak még mindeddig. 
Vannak ugyan fehér, a porczellángyártására is alkalmas anyagaink,3 u. m. a 
nagymihályi, hollóházai (radványi),4 beregszászi, dubrincsi, kovászói stb. anyagok, 
de mindezek csak riolit-kaolinok, melyek sajátságaikban eltérnek a valódi, 
a gránitból származó kaolinoktól. Ilyennek eddig csak is a Tátra alján Nagy- 
Lomnicz község határában előforduló agyag mondható, de ez a moraenák 
elmállása által keletkezett és vasoxydos beszivárgás által sárgás színűvé lett, 
tehát nem oly tiszta, mint azok a kaolinok, melyeket a kőzet primaer lelő
helyein találunk. A porczellánipar fejlesztését tehát a kaolin hiánya nehezíti 
meg, mert a riolit-kaolinok, bár közönséges porczellán előállítására alkalmaz
hatók, rendszerint még sem oly tiszták, mint a gránitból származó csehországi 
kaolin. Másrészt azonban a riolitok oly anyagot nyújtanának, mely ezt a hiányt 
némileg ellensúlyozhatná. Előfordulnak t. i. hazánkban, különösen Abauj-, 
Zemplén- és Ungmegyében tiszta, el nem mállott vagy csak részben mállóit

1 Matyasovszky J. és Petrik L. Az agyag-, üveg-, czement- és ásvány festék-iparnak 
szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. M. kir. földtani intézet^kiadványai,

2 A magyar korona országainak megvizsgált agyagai. Különlenyomat a m. kir. földtani 
intézet 1892. évi jelentéséből. Pótfüzet az 1885-ben kiadott agyag-katalogushoz.

3 Petrik Lajos. A magyarországi porczellánföldekről, különös tekintettel a riolit- 
kaolinokra.

4 A hollóházi (radványi) riolit-kaolin. A m. kir. földtani intézet kiadványai.
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riolitok, melyek tehát főképen földpátból és kvarczból állanak.1 Ezek közül 
van olyan is, mely összetételében teljesen megfelel az Angolországban a kerámiái 
parban földpát és kvarcz helyett alkalmazott cornishstone-nak. De a porczellán, 
valamint a kemény kőedény anyagainak a földpát és a kvarcz legalább is a 
felét teszi ki és igy ezek az anyagok bőven kárpótolhatnának a kevésbbé 
alkalmas kaolinért. Ezek az anyagok különben azért is nagy fontosságúak, 
mivel iparosaink a kvarczot és földpátot még ma is külföldről hozatják, mert 
nincsen rendszeresen feltárt földpát- és kvarcz-telepünk, melyek sajnos a 
közlekedéstől különben is rendszerint félreesnek.

De nem csak a földpátot és a kvarczot, hanem az agyagot is sok iparos 
hozatja még a szomszédos ausztriai tartományokból, noha a megfelelő nyers
anyag hazánkban is megvolna. Ennek a bajnak sok esetben még iparosaink 
konzervatizmusa és indolencziája az oka, de sajnos, hogy a legtöbb esetben 
csakugyan olcsóbban hozathat az iparos a külföldről jó minőségű és kipró
bált agyagot, mint a közel fekvő hazai telepekről, mivel, mint említők, ezek 
feltárva és rendszeresen művelve nincsenek. S akárhányszor, ha akadna is 
vállalkozó vagy iparos, ki a telep feltárására hajlandó volna, a kedvezőtlen 
birtokviszonyok akasztják meg a vállalatot, mivel sok helyen a közbirtokosok 
tulajdonában lévő telepekre a kisiparosoknak már régi ásatási joguk van, kik 
aztán rablógazdálkodásukkal a földet teljesen elrongálják, a legtöbb esetben 
pedig birtokosaink túlbecsülik a földnek értékét, s oly árakat és feltételeket 
szabnak, milyeneket a külföldön a legkiválóbb anyagért sem kívánnak.

Birtokosaink földjüket rendszerint kincsnek tekintik, már pedig az agyag 
teljesen steril föld, melyet csak a munka tesz kincsesé.

Építőanyagok,

Téglaáruk. A téglaárukat durva agyagáruknak is mondjuk és némi 
jogosultsággal, ha tekintetbe veszszük, hogy a vályogvető czigány a legközön
ségesebb, durva földből s a legegyszerűbb eszközökkel készíti még most is, 
úgy, a hogy már az izraeliták Egyptomban készítették. És ebben a kezdet
legességében megmaradt ez az ipar csaknem századunk közepéig. De ekkor 
már a városok rohamos növekvése, az iparnak és a kereskedelemnek fejlő
dése, fokozták a szükségletet és modern közlekedő eszközeink kiterjedése 
lehetővé tette az égetett tégla alkalmazását ott is, a hol tüzelőanyag hibám
ban a téglaipar azelőtt nem fejlődhetett. De a fokozott szükséglet kívánatossá 
tette a drága kézimunkának gépekkel való pótlását és a tüzelőanyag teljesebb 
kihasználását.

Már századunk elején szerkesztettek az agyag feldolgozására gépeket; 
a nyitott, csak négy falból álló kemenezéket pedig kamrás kemenczékkel 
helyettesítették, de a téglagépeknek és jobb szerkezetű, a tüzelőanyagot job
ban kihasználó kemenezéknek átalánosabb alkalmazása és ezzel a téglaipar

1 Petrik Lajos. A riolitos kőzetek agyagipari czélokra rvaló alkalmazhatósága. M. kir. 
földtani intézet kiadványai.



teljes átalakulása csak az ötvenes években veszi kezdetét, mikor Schlickeysen 
(1855-ben) az agyag-gyúrógépet feltalálta s későbben téglagéppé átalakította; 
Hoffmann pedig (1858-ban) a körkemenczét szerkesztette s vele a téglaégetést 
folytonos üzemben, tetemes tüzelőanyag megtakarításával lehetővé tette.

Ez a két találmány úttörő volt s ezeket sűrűén követték a javítások és 
újabbnál újabb találmányok, úgy hogy azóta a kezdetleges téglavetés a modern 
technika minden segédeszközével dolgozó nagy iparrá vált. De nem csak a 
téglaipar eszközei és berendezése alakultak át ez idő alatt, hanem az anyag 
minőségére vonatkozó követelmények is fokozódtak.

Mindenekelőtt a nyers anyag előkészítésére nagyobb gondot kellett for
dítani. A régi kis gyárakban az anyag előkészítésére alkalmazott kifagyasz
tást, bár igen jó eredményeket adott, már nem alkalmazhatták többé a nagy 
gyárakban, hol a frissen ásott földet azonnal fel is kellett dolgozni. így tehát 
mechanikai eszközökkel kellett pótolni, a minek elvégzését régebben az idő
járásra bízták. Az agyag hengerléséhez, javított iszapolókészülékekhez és 
újabban szitálógépekhez (Separator) kellett folyamodni, hogy egyformán 
átdolgozott és a gyártmánynak ártalmas anyagoktól mentes agyagkeveréket 
nyerjenek.

A kézzel formált tégla, bár még mindig a legkedveltebb falitégla, nem 
felelhetett már meg az újból divatba jött vakolatlan építkezés követelményei
nek, melyhez sima felületű, szépszinti és az időjárás befolyásának ellentálló 
anyagot kívántak és épen ezeknek a követelményeknek tett eleget a téglagép 
és újabban az u. n. száraz sajtolás.

A régi téglavető empirista téglamesterét technikus helyettesítette, ki a 
modern technika minden ismereteivel rendelkezik, mert a tégla készítése már 
nem oly egyszerű feladat, a milyennek első pillanatban, a régi téglavetésről 
ítélve látszik. A tégláról ma azt kívánjuk, hogy szabályos alakú, homogén és 
szilárd legyen, az időjárás mállasztó hatásának ellentálljon, színe egyforma és 
szép és maga a tégla mindamellett olcsó is legyen. De a téglagyáros nem 
igen válogathat az anyagban. Az áru olcsósága és nagy súlya miatt a költ
séges szállítást nem bírja ki. A téglagyár tehát csakis a városok vagy legalább 
is olcsó, alkalmas közlekedő eszközök útja mentén létesülhet, a hol pedig az 
alkalmas, kifogástalan nyersanyag nem mindig áll rendelkezésre. A gyáros 
tehát a legtöbb esetben azzal a nem könnyű feladattal áll szemben, hogy 
meg nem felelő nyersanyagból még is kifogástalan árut készítsen.

Hazánkban a téglaipar a hatvanas években, a székes fővárosunkban 
megindult építkezéssel bontakozott ki, a régi, kisiparszerü üzemből, de az 
azóta keletkezett gyárak mellett a vidéken még most is ősrégi szokás szerint 
maga a nép veti a téglát és a mezőn boksákban égeti ki. A kisebb gyárak 
pedig még gyakran a csak négy falból álló, felül nyitott égetőket alkalmazzák; 
de a körkemenczék előnyei még is oly szembetűnők, hogy azok már a kisebb 
gyárakban is kiszorítják a kezdetleges nyitott kemenczéket. Másrészt azonban 
még a nagyobb gyárakban is a géptéglák mellett ma is sok téglát készítenek 
kézimunkával is. Ezt részben a nálunk még olcsó emberi erő magyarázza 
meg, de részben az is, hogy építészeink közönséges falitéglának még mindig
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kedvelik a jól faragható, vert téglát. Azonkívül a kézimunka még mindig 
nyújt előnyöket a gyárosnak is, mivel az ingadozó szükséglethez arányitva, 
kevés befektetéssel fokozhatja a gyártás mennyiségét; kedvezőtlen viszonyok 
közt pedig a kéziüzem redukálása kevesebb veszteséggel jár, mint a gép
munka szünetelése, mivel a kézimunka szünetelésekor kevesebb tőke hever 
parlagon.

A hazai modern téglaipar úttörőjének a Kőszénbánya- és téglagyár
részvénytársaság rákosi téglagyárát (volt Drasche-gyár) tekinthetjük, mely 
gyár ma is első helyen áll és évenkint 84 millió téglát készít. Úttörőnek 
mondhatjuk ezt a gyárat, mivel több újítás innen indult ki. Ez a gyár kezdte 
meg nálunk a szeparátor alkalmazást és a száraz sajtolást, és ebből indult ki 
a később említendő keramitgyártás is.

A rákosi gyár a bányanedves agyag aprítására és szitálására a Siemon 
és Rost-féle szeparátort alkalmazta. Ez a készülék egy desintegrátorral össze
kötött kúpalaku szita, mely naponként 40.000 tégla számára aprítja és szi
tálja a mészköveket és márgacsomókat tartalmazó agyagot. Az ilyképen meg
tisztított agyagot most vagy közvetetlenül sajtolhatják, vagy ha kézimunkával 
akarnak belőle téglát verni, beáztatják. Ez utóbbi esetben is előnyösnek mutat
kozott az agyag előzetes aprítása és szitálása, mivel ilyképen egyrészt kövektől 
ment téglát nyernek, másrészt pedig a felapritott agyag gyorsan és könnyen 
felázik. Mivel a kiszitált kövekhez rendszerint még sok agyag tapadt, ezeket 
most iszapoló készülékben megmossák és a felapritott agyagot az igy nyert 
hig iszappal áztatják.

Csak a szeparátor sikeres alkalmazása tette lehetővé a téglák száraz 
úton való gyártását is. A finomabb burkolótéglák száraz úton való előállí
tásának, azaz sajtolásának oly aprított agyagból, mely csakis annyi nedves
séget tartalmaz, a mennyi arra szükséges, hogy az agyag nagy nyomás alatt 
összeálljon, a nedves munkamóddal szemben nagy előnyei vannak. A sajtolt 
tégla mindjárt oly keményen kerül ki a formából, hogy a deformálás veszélye 
nélkül azonnal is megfogható, kevés nedvessége gyorsan kiszárad és rövid 
idő múlva már égethető. Továbbá a szárazon sajtolt tégla számbavehetőleg 
már nem változtatja meg térfogatát, tehát nem görbül és nem reped és azért 
sima felületű burkoló- és fazontéglák előállítására ez a mód a legalkalmasabb.

A külföldi technikusok a száraz sajtolást tömeges gyártásra alkalmasnak 
nem igen tartották, mivel a bányából a természetes nedvességű állapotban 
kikerülő agyag aprítása és szitálása nagy nehézségekkel járt. De épen ezt a 
nehézséget küzdötték le a rákosi gyárban a szeparátorral, mely készülék 
annyira bevált, hogy segítségével már a közönséges falitéglának szánt agyagot 
is megtisztítják.

A száraz sajtolásnak egy további nehézsége az volt, hogy az agyag 
között lévő levegő gyors sajtoláskor a mintából nem szabadulhatott ki, s ennek 
következtében a beszorult levegő az agyagrészek összetapadását megaka
dályozta és a sajtolt tégla égetéskor, de esetleg már szárításkor is palaszerüen 
széjjel vált.

Ennek a bajnak' úgy vették elejét, hogy az agyagot nem egyszerre
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sajtolják össze, hanem közben-közben megint visszafelé indítják a gépet, hogy 
a levegő kiszabadulhasson. Rost 0. a rákosi gyárban a hidraulikus sajtókat 
olyképen javította, hogy a formaszekrényt vákuummái kötötte össze, mely 
sajtolás közben a levegőt a formából kiszívja. Ennek a készüléknek hatása

valóban meglepő, a mennyiben a ritkított levegőjű térben sajtolt tégla teljesen 
homogén és nem válik széjjel, mig a vákuum nélkül gyorsan sajtolt tégla 
hasznavehetetlen. A rákosi gyár legfontosabb vívmánya azonban a keramit, 
melyet először ott gyártottak és melyre még későbben visszatérünk.
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A lefolyt kiállításon a rákosi gyár különben újabb haladást nem mutatott 
fel és úgy látszik, hogy mióta volt technikai igazgatója, Rost 0. — kinek az 
emlitett újításokban az oroszlánrésze volt — a gyárból kilépett, az üzemben

bizonyos megállapodás tapasztalható, de azért ez a gyár még mindig első 
helyen áll.

A rákosi téglagyár úttörő munkáinak a hazai téglaipar s első sorban a 
fővárosi téglagyárak vették hasznát. Nyomain, mint azt a kiállításon is lát-
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hattuk, számos fővárosi és vidéki gyár haladt. Ezek közül első helyen említ
hető fel a Kőbányai gőztéglagyár-részvénytársaság gyára, melynek kifogástalan 
burkolótéglái a rákosi gyár készítményeivel versenyezhetnek és a vidéki gyárak 
közül a tatai gróf Esterházy-féle gyár, melynek szépszinü téglái különösen 
kiváltak; a miskolczi gőztéglagyár téglái is különösen szép vörös színükkel 
tűntek fel.

A rendes téglaárukon kívül több gyár különlegességeket is mutatott be. 
így például a selypi agyagipari részvénytársaság üreges és hornyolt boltozat
téglákat és Rost-féle burkolólemezeket állított ki. Ezek igen vékony leme
zek, melyek a falba erősített üreges, hornyolt téglák közé illeszthetők. Czéljuk 
az volna, hogy a nehéz burkolótéglákat pótolják, mikor az anyagot nagyobb 
távolságra kellene szállítani.

Weiss L. (Győr) üreges hornyolt csatorna-téglákat és ugyanolyan lapos 
boltozatokra való téglákat mutatott be. Több gyár pedig színes, mázolt és 
zománczos téglát is állított ki.

Téglaiparunk tehát egészben véve szép haladást mutatott fel és készít
ményei a külföld jobb árui mellett foglalhatnak helyet, sőt sajtolt tégláink 
mintául is szolgálhatnak a külföldnek.

De sajnos, hogy téglaiparunk helyzete némi aggodalmakra is ad okot. 
Az utosó évek élénk építőtevékenysége e téren túltermelésre is vezetett. 
A magas árak vállalkozóinkat arra bátorították, hogy oly helyeken is állítsa
nak fel téglagyárakat, a hol erre a viszonyok nem kedvezők. Sőt olyan 
gyárak is keletkeztek, melyek alkalmas nyersanyaggal sem rendelkeznek. 
Igaz, hogy ezek a kiállításról elmaradtak, de volt alkalmam oly homokos 
földből vagy épen csak lösz-bői készített téglákat is látni, melyeket bárki az 
ujjaival is széjjel morzsolhatott. Ezek a gyárak ugyan már a mai árak mel
lett sem állhatnak fenn, de az egészségtelen versenyt addig is, mig a roszsza 
elpusztul, a szolid vállalatok is megsinylik. Azonban az ilyen egészségtelen 
vállalatok keletkezése csak akkor lesz meggátolható, ha ellenőrző közegeink 
az anyag minőségének megvizsgálására nagyobb gondot fordítanak és a 
közönség is inkább igénybe fogja venni az építőanyagok megvizsgálására fel
állított és a szükséghez képest szaporítandó kísérleti állomásokat.

*  *  *

A cserepet rendszerint még a közönséges falitéglával együtt gyártják és 
épen ez az áru teheti jövedelmezővé az egyes vidéki gyárakat, ha alkalmas 
nyers anyaggal rendelkeznek. A cserepet, mely az időjárás hatásának leg
inkább ki van téve, előnyösen csak ott gyárthatják, hol az erre alkalmas 
nyersanyag megvan. Székes fővárosunk pl. szükségletét leginkább a vidékről 
kénytelen fedezni, mivel a kőbányai meszes agyag jó cserép gyártására nem 
alkalmas. Azonban kiterjedt vasúti hálózatunk lehetővé tette, hogy az árut 
még távolabbra eső gyárak is szállíthatják a fővárosba, mert súlyához 
arányitva, értékesebb, mint a közönséges téglaáru s Így a szállítás költségeit 
jobban kibírja. És valóban azt tapasztalhatjuk, hogy számos vidéki gyár, 
mely 10—15 évvel ezelőtt csakis a helyi fogyasztást fedezte, a most már
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szállításra képes cserepet tömegesen gyártja és hogy jelentéktelen kis vidéki 
gyárak nagyszabású iparvállalatokká alakultak át. így pl. a soproni Lenk L.-féle 
és a Friedrich J. örökösei-féle gyárak, melyek néhány évvel ezelőtt még 
csakis a lokális szükségletet fedezték, ma már a fővárosba, sőt a szomszédos 
ausztriai .tartományokba is szállítják jó minőségű cserepeiket. A gömörmegyei 
(zsaluzsányi, susányi, osgyáni) népiparosok cserepei a felvidéken mindinkább 
elterjednek, sőt az e vidéken keletkezett nagyobb gyárak, mint pl. a poltári 
Barattá-féle, az alföldre is szállítják jó hírnevű áruikat, llyképen feltűnő volt, 
hogy az ezredéves kiállításon kevesebb cserép volt kiállítva, mint az 1891. évi 
agyagipari kiállításon, holott épen a vidéki gyárosok a kiállítások alkalmával 
szerezhetnének piaczot.

A cserépipar ép úgy mint a téglaipar, az utolsó években mindinkább a 
géppel való munkára tért át és a kiállításon a kézimunkával készített cserepen 
kívül sok gépcserepet is láthattunk.

A cserépgépeknek egy része a közönséges, kézimunkával készített 
cseréphez hasonlót állít elő, mások a római, hornyolt cseréphez hasonlót 
sajtolnak és végre az újabb gépek oly cserepeket állítanak elő, melyeknek 
csak hosszanti szélük hornyolt, szélességükben pedig egymást úgy fedik, 
mint a közönséges cserepek. (Strangfalzziegel.) Sőt vannak, melyek eg}’ 
különleges, üreg-zsindelyhez hasonló agyagszalagot formálnak, melynek szét- 
darabolásával nyerik aztán a cserepet. Ilyen pl. a Diesener-féle gép, mely 
egyszerre négy, egymáson fekvő, hárombordás agyagszalagot nyom ki. A gép 
vágódrótjai elvágják a bordákat úgy, hogy csakis az orrnak megfelelő része 
marad meg. A négy cserép szárítás és égetés alatt együtt marad és csakis 
égetés után feszitik szét és távolitják el a csak lazán hozzátapadó bordákat. 
Schulz L. (Szucsány, Turócz m.) pedig oly bordás cserepeket mutatott be, 
melyek úgy készültek, hogy a gép egy négy űrrel biró, bordás agyagszalagot 
nyom ki, melyet aztán a vágódrót két cseréppé választ széjjel.

A cserépgépek szerkezete és a cserépkészités módja tehát nagyon külön
böző. És mindezek a különböző rendszerű gépek kisebb-nagyobb eltéréssel 
más-más alakú cserepet készítenek, a legtöbb esetben talán csak azért, mert 
a gépgyáros másnak szabadalmát nem akarja sérteni, de anélkül, hogy új 
gépe valami lényeges előnyt nyújtana. Innen van aztán, hogy a hány gyár, 
annyiféle cserép van forgalomban. Ily körülmények között valóban szükségét 
érezzük már annak, hogy a gyárosok az építészekkel egyetértőleg, a csere
pekre nézve, úgymint a téglákra, bizonyos normálékat fogadjanak el, mert 
azzal legyünk tisztában, hogy a gépgyárosoknak csakis a szabadalom elnyerése 
végett feltalált újítások legnagyobb részben csak efemer becsüek, és az ily 
újítások kárát majd csak a téglagyáros érezi, ha különleges, szabadalmazott 
cserepei el nem kelnek, mivel a fogyasztó nem teszi ki magát annak a veszély
nek, hogy házát oly cseréppel födje be, milyent néhány év múlva, mikor 
háza fedelét javítani kellene, esetleg már nem szerezhet meg.

A téglaárakhoz sorolhatjuk végre még az alagcsöveket, melyeket több 
téglagyár u. m. Baratta Alajos (Poltár), Schulz L. (Turócz-Szucsány) gyára
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stb. állított ki, azonban ennek az árunak legnagyobb része, mint arról a 
mezőgazdasági csoportban meggyőződhettünk, a nagyobb uradalmakban házi
lag készül.

*  *  *

Kövező- és burkolóanyagok. Anyaguk szerint a tömör, zsugorodásig ége
tett kövező- és burkolóárúk vagy közönséges, könnyen olvadó agyagból, 
vagy a tűzállóbb kőanyag-agyagból készülhetnek. Az első csoportba számít
hatjuk az u. n. kongótéglát és a keramitot, a másodikba a kőanyagagyagból 
égetett kövező- és burkolótéglákat és ezek finomabb nemét, a pyrogránitot 
és az u. n. mettlachi lemezt.

A kongótégla (Klinker) nem más mint közönséges, de az agyag zsu
gorodásáig égetett tégla. A kongótégla készülhet vasoxydos agyagból, mikor 
vöröses-barna, sőt egészen feketeszínü téglát nyernek, az u. n. vasastéglát, 
vagy készíthetjük oly téglaagyagból is, melyben körülbelül 15% mész van. 
Ezeknek a meszes agyagból készített tégláknak színe zöldes-sárga. A kongó
tégla hazája Eszak-Németország és a Németalföld. Ezekben a kőben szegény 
országokban a kongótégla nem csak a városok, hanem az országutak kövező 
anyaga is.

Hazánkban még kevéssé alkalmazták, habár ez az anyag első sorban 
volna hivatva, alföldünk útmizeriáin segíteni és gyártásának sem állná útját 
semmi, mert minden téglagyár külön berendezések nélkül is készítheti.

Közönséges vasastéglát különben már a régebbi kiállításokon több tégla
gyár, névszerint a Zsoldos Ferenczé (Szentesen), Kovács testvéreké (Szen
tesen) és a gróf Almási Dénes gyulavári uradalma stb. állítottak k i; újab
ban még a Debreczeni téglagyár-társulat (Rössler, Berger és Horváth) is 
mutatott be ilyeneket.

A keramit vagy a külföldön bazalttéglának is nevezett anyag sem más, 
mint kongótégla, csak hogy azt az anyagot gondosabban készítik. A keramit- 
gyártást Rost 0. a rákosi gyárban honosította meg. Előállítására a meszes 
téglaagyagot a separatorrai aprítják, a téglákat vagy lemezeket pedig szárazon 
sajtolják. Hanem a gyártás lényege az égetés módja, mely abban különbözik 
a kongótégla égetésétől, hogy a keramitot oly magas hőfoknál égetik, mely
ben az agyag már olvadásnak indul; de hogy a megpuhuló tégla alakját 
megtartsa, darabonkint külön-külön egy homokkal behintett tűzálló agyag
lapra fektetik.

A keramitárukat most az ezek gyártására alakult Magyar kerámiái gyár 
részvénytársaság kőbányai gyárában is készítik, melynek technikai vezetője 
Rost, ki ennek az anyagnak folyvást tökéletesebbé emelésén fáradozik. Ez a 
gyár a keramitnak már is sokféle alkalmazhatóságát mutatta be. Kiállított 
nevezetesen különféle burkolóköveket és lemezeket, hornyolt téglákat, melye
ket a székesfővárosi nagy csatorna építésénél alkalmaztak s végre mint érdekes 
újdonságot egy hornyolt keramittéglákból épített kéményt. A keramittégláknak 
rendkívüli ellentállóképessegét mutatja, hogy a m. kir. József-műegyetem műszaki 
mechanikai laboratóriumában Nagy Dezső tanár 12 keramit próbán végzett



576

kísérletei szerint, a törés határa cm3-kint 3092'2 és 4593’2 kgr. megterhelés 
között ingadozik. Ha most még tekintetbe veszszük, hogy a keramitkövezet- 
nek még az a nagy előnye van, hogy a kocsi nem oly zajosan jár rajta mint

a granitkövezeten, s hogy továbbá ez az anyag az időjárás mállasztó befolyá
sának ép úgy, mint minden chemiai hatásnak, teljesen ellentáll, akkor könnyen 
beláthatjuk, hogy ez a kitűnő anyag mily sokféle czélra és mily nagy ha
szonnal alkalmazható. Használhatósága és elterjedtsége mellett különben leg-
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jobban bizonyít az, hogy maga a kerámiai gyár részvénytársaság 1892-től az 
1896. évi julius hó végéig 131.700 m2 utczai kövezetei készített el, melyhez
6,268.000 darab keramittégla és 37.800 m2 udvar- és folyósóburkolatot, mely
hez 1,532.000 darab burkolólemez volt szükséges.

Az említett két gyáron kívül a szegedi keramit- és műtéglagyár (Mayer N. 
és fia) vasasagyagból vörös-barna keramitot készít, mely anyagot a metlachi 
lemezekhez hasonló burkoló-lemezek készítésére alapanyagul is felhasznál.

Kőanyag-agyagból való kövező- és burkoló-téglákat a keresztényfalvi 
kőanyaggyár és az Arad-csanádi vasut-társaság gurahonczi agyagárugyára is 
állított k i; finomabb a mettlachi lemezek módjára készített, sikerült, színes 
burkoló-lemezeket pedig a már említett szegedi gyáron kívül a Fekő-magyar- 
országi épitő-részvény-társaság csak 1892-ben alapított kassai keramitgyára is 
igen jó minőségben mutatott be. A gyár ezt az árúját már Ausztriába is 
szállítja.

Ugyancsak ide sorolhatjuk a Zsolnay-féle pyrogranit név alatt ismeretes 
burkolóárúkat, melyek legújabban az Iparművészeti muzeum épületén kiterjedt 
alkalmazást találtak. A pyrogranit elnevezéssel különben csak az 1889. évi 
párisi kiállításon találkozunk először. Krystoffovitsch P. az orosz osztályban 
e név alatt csiszolt téglákat mutatott be, melyek a gránit-, a márvány-, vagy 
a labradorithoz hasonlók voltak. A későbben közölt szabadalmi leírás szerint 
Krystoffovitsch valami könnyebben olvadó, égetett és finomra őrlött agyagot 
tűzálló agyaggal kevert össze és az abból formált téglákat csak oly magas
ságú hőmérsékletnél égette, melyben csupán a könnyebben olvadó agyag 
olvadt meg. Az alkalmazott agyagok színétől és a szemcsék nagyságától függ 
az árú színe és törése. Hogy voltaképen mi ebben az eljárásban az az újítás, 
melyre Krystoffovitsch szabadalmat kért, az nem tűnik ki a leírásból, mert 
végre minden zsugorodott agyagáru készítése azon alapszik, hogy tűzállóbb 
anyagot olvadó anyaggal — ez esetben a könnyen olvadó agyaggal — ke
verünk össze. A Krystoffovitsch-féle pyrogranit különben semmi összefüggés
ben nincs a Zsolnay-féle pyrogranittal, ki ezt a nevet a kőanyagszerü, kemény 
építőanyagaira is alkalmazza, mely anyagok azonban inkább a mettlachi gyár 
és a berlini March-féle gyár kőanyag-készítményeihez hasonlítanak. Zsolnay 
különféle színű kőanyag-agyagokból, több szinü és pettyes kövező- és burkoló
árúkat készít, melyeket esetleg homok hozzáadásával kőszerűvé is tesz. A lé
nyeges sajátsága ennek az árunak csak az, hogy aczéllal szikrát ad és meg 
nem karczolható. Zsolnay ugyanilyen kőszerü anyagból építési díszítményeket^ 
tehát kemény, a faragott követ pótoló terracottákat is készít, melyekre a ter- 
racottaárúknál még visszatérünk.

A csoportosítás kedvéért e helyen említhetem fel a fayence-burkoló- 
lemezeket is, habár ez az árú mint finom agyagárú a fayence-iparnál volna 
tárgyalandó. Fayence-burkolólemezeket Zsolnay már az összes régebbi kiállí
tásokon is mutatott be s Fischer I. budapesti gyára is már régebben foglal
kozott ennek az árúnak gyártásával, de mióta ez utóbbi gyár a Zsolnay-féle 
agyagipari részvény-társaság birtokába került, teljesen a finomabb építőanyagok 
nevezetesen konyha-, fürdő- és klozett-berendezési tárgyak és különösen a
M a t l b k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. "
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fayence-burkolólemezek gyártására rendezték be. Ennek a gyárnak e készít
ményei a Zsolnay-féle kiállításon bemutatott fürdőszobákban és néhány, leme
zekből összerakott falifestményen voltak láthatók, de a gyár fejlettségéről 
legjobban tanúskodnak székes fővárosunk fényes kávéházai, melyeknek egy 
része már fayence-lemezekkel van burkolva.

Összefoglalván a mondottakat, e téren örvendve konstatálhatjuk a hatá
rozott haladást. A keramitipar az utolsó években megerősödött; a finomabb 
burkolóanyagokat, u. m. mettlachi lemezeket, pyrogranitot stb. pedig, melyeket 
még néhány évvel ezelőtt csak külföldről hoztak be, már több gyár is készíti, 
sőt ezek már kivitelre is képesek.

*  *  *

Tűzálló agyagáruk. A tűzálló agyagáruk gyártásával hazánkban többen 
foglalkoztak és régebben már Zsolnay, a rákosi téglagyár és több kisebb czég 
is állítottak ki ilyeneket. Ezeken kívül több nagyobb gyári vállalat, úgymint 
a Diósgyőri vasgyár, a »Klotild« nagy-bocskói vegyszergyár stb. is készített, hanem 
első sorban csak saját czéljaira chamotte-árukat; sőt a gömörmegyei nép
iparosok (Fazekas-Zsaluzsány, Susán) is készítenek a poltári agyagból tűzálló 
téglákat, melyek olcsóságuk miatt pl. a kazánbefalazásra még most is átalános 
alkalmazásban vannak.

De mind ezek a gyárak csak mellékiparnak tekintették a tűzálló áruk 
készítését és rendszerint csak azoknak egyes fajait gyártották. Oly nagyszabású 
gyárunk azonban, mely a külföldi elsőrendű tűzállóárukkal minden tekintetben 
egyenértékű áru előállítására törekedett volna, egyátalában nem volt.

A tűzálló áruk gyártásánál ugyancsak nem elég, hogy csak abszolút tűz- 
állóságra tekintsünk, hanem az árunak mind chemiai, mind mechanikai össze
tételét a czélnak, melynek az áru szolgáljon, megfelelően kell megválasztani. 
A tűzálló áruk gyárosának tehát folytonosan konnexusban kell maradni az 
iparosokkal, hogy a gázgyár, a vasgyár, kohász, üveggyáros stb. igényeit 
ismerhesse és czéljainak megfelelő árut szállíthasson. Ezt pedig oly gyáros, 
ki csak mellékesen készít tűzálló téglát, el nem érheti; a chamotteáruk gyár
tása egész embert kíván.

Reméljük, hogy ezt az eddig érezhető hiányt a csak 1895-ben alapított 
Mansfeld Pál-féle gyárak (Kőbányán és Jolsván) pótolni fogják. Ez a czég 
mindenféle chamotte-, kvarcz- (Dynas) és magnesittéglát, kemenczéket és ke- 
menczealkotórészeket, kohászati és vegyipari czélokra stb. állított ki és ezeket 
az árukat már külföldre is szállítja. Különlegessége a gyárnak a magnesit- 
tégla, melyhez gömörmegyei (ratkói ?) tiszta magnesit szolgáltatja a nyers 
anyagot.

Terracotta és építési majolika. A terracottaipar a lefolyt kiállításon keve
sebbet mutatott be, mint például az 1891. évi agyagipari kiállításon, melyen 
a most szünetelő ungvári gyár terracotta-szobrain kívül teljes házhomlokza
tokat állított ki. S ugyancsak hiányzott Marchenke, kinek finoman mintázott 
árui akkoriban feltűntek. Terracottaszükségletünket még mindig csak szobrá
szok és kisiparosak fedezik és hiányát érezhetjük még mindig egy nagyobb
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terracottagyárnak, mely főképen a profán építkezés számára az olcsó terra- 
cottákat tömegesen készítené. A terracotta esetről-esetre való mintázása költ
séges és csak is díszesebb épületek számára lehetséges. De egy nagyobb 

» vállalat, mely egyes külföldi gyárak mintájára, a gyakrabban alkalmazott pár- 
kánydíszitések, frízek, oszlopfejek stb. mintáit készletben tartaná és minta- 
könyvalakban kiadná, melyhez alkalmazva tervezhetné már előre is az építész 
a homlokzatot, nálunk is életképes volna és kiállíthatná a versenyt a műkővel 
és az olcsóbb, de nem tartós gipszöntvényekkel.

Terracottát átalában Zsolnayn kívül csak nehány kisiparos és tégla
gyáros állított ki, kik ezt az árut is csak mellékesen készítik. Kiválóbbat csak 
Vögerl J. mutatott be, kinek rococo-stilu és virágos keretei igen finoman 
voltak mintázva.

Az olcsó gipszöntvények és a műkő versenye vezette már a külföldi 
terracotta-gyárosokat arra, hogy csak is a terracotta minőségének és tartós
ságának emelésével győzhetik le a kevésbbé tartós, de olcsó árukat s mind 
több és több kísérletet tesznek, a keményre égetett kőanyagszerü terracotta 
készítésével. Zsolnay is, ki a terracotta- és építési majolikával már oly szép 
eredményeket mutatott fel, ez úton haladt és a már említett koszért! pyro- 
granitból készít most épületdiszitményeket is. Egy homokkőszerü, finoman 
kidolgozott gót toronycsúcscsal bemutatta, hogy a mit csak kőből kifarag
hatni, mindent ebből az anyagból is el lehet készíteni.

A pyrogranit-terracottának mint épületanyagnak, miután újabban az ipar- 
művészeti muzeum épületén alkalmazást talált, remélhetőleg nagyobb jövője 
lesz, a mire valóban hivatva is van, mert a keményre égetett kőanyagáru, 
mely a legfinomabb díszítmények készítésére is alkalmas, az időjárásnak jobban 
állhat ellen, mint bármely faragható természetes kő.

Az épitőmajolika gyártásával is csak Zsolnay foglalkozik és eredményei 
e téren ismeretesek. De ezekről nem annyira a kiállításon, hol kivitt munkái
nak csak egyes töredékeit láthattok, mint inkább fővárosunk számos köz- és 
magánépületein győződhetünk meg. Mint újabb munkát elég csak a belvárosi 
templom majolika-oltárát, a földalatti vasút bejáróit és az iparművészeti muzeum 
új épületét felemlítenünk.

Kályhák. Bár a modern töltőkályha sok anyagi előnyt nyújt, a régi 
agyag-kályhaipar mégis újból felvirágzott, mert az agyagkályha nemcsak hogy 
kellemes egyforma meleget tart, de egyúttal a jól berendezett lakásban 
bizonyos fokig a fényűzésnek is tárgya. A körülbelül 20—30 év előtt megint 
divatba jött renaissance, de különösen a kedvelt ó-német bútorzathoz sehogyse 
illett az alaktalan, dísznélküli vaskályha és közönségünk megint kereste az 
ódonszerü, gyakran híven a régi minták szerint készített agyagkályhát. De az 
új divat készületlenül találta kályhás-kisiparosainkat és igy ebben a korszak
ban elárasztott bennünket a külföldi ipar és hazánkban erős gyökeret vert, 
úgy, hogy a külföldi gyártmányok beözönlését fiatal, csak fejlődésben levő 
iparunk még mostanáig se volt képes visszaszorítani.

Az 1885. évi orsz. kiállításon csak a Zsolnay-féle kályhagyár szerepelt, 
a többi kiállító, — a gróf .Migazzi-féle gyárat se véve ki — inkább csak kis-

37*
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iparos volt. De azóta több nagyobb szabású kályhagyár keletkezett, melyek
nek nagyobb része az 1891. évi agyagipari kiállításon már részt vett és több 
vidéki műhely is annyira fejlődött, hogy a gyárakkal is felveheti a ver
senyt.

A régibb gyárak közül Zsolnay (Pécs), Telek Ármin (Halászi), a holló
hazai kőedénygyár és kályhagyár, Lonszky Pál (Trencsén), a gróf Migazzi- 
féle gyár (Aranyos-Maróth) stb. mutatták be jobb minőségű kályháikat. De külö
nösen kiemelhető az Eperjesi népbank kályha-gyára és a Késmárki bank nagy
lom niczi gyára. Mindkét gyár jól mintázott kályháin a diszkrét, világos színek 
jók, az eperjesi gyárnak pedig különösen jó, fehér, engobozott kályhái van
nak és ezekkel e két újabb keletű gyár túlszárnyalta a régibb gyárakat, 
melyeknek nagyobb része még mindig az ó-német kályhákon rágódik. Már 
pedig a kályhaiparnak, mint már említettem, a divathoz kell alkalmazkodnia. 
Bútoriparunk a nehéz ó-német stílust már régen elhagyta és a könnyebb 
•franczia renaissance-ról már a rokokohoz, sőt a bárokhoz közeledik, ehhez a 
stílushoz pedig csakis fehér vagy a világos szinü kályha illik. Kályhagyáro
saink közül tehát csak azok lesznek versenyképesek, kik a kor Ízlésével 
haladva, az eddig elhanyagolt fehér kályhát versenyképes minőségben bírják 
előállítani.

Kisiparosainkról, sajnos, sok jót nem mondhatok. Nehány kivételével, a 
legtöbb igen tökéletlen árut állított ki s mint rendesen, most se hiányoztak a 
kisiparost jellemző, teljesen ízléstelen csodabogarak. így nevezhetem legalább 
azokat a varrottasok mintájára készített nagy szekrényeket, oszlopos épülete
ket stb. ábrázoló kályhákat, melyeken csakis a legnagyobb naivitással kitett 
szerénytelen árakat kell megbámulnunk.

A fazekasípar.

A fazekasság a legrégibb mesterségeknek egyike. Hogy már a történelem 
előtti népek is foglalkoztak vele, erről a fenmaradt edénytörmelékek tanús
kodnak, melyeken egyúttal a népek fejlődő műizlésének első nyomait is észlel
hetjük. A legrégibb edények csak szabadkézzel vannak formálva és itt-ott 
csak egyszerűen bekarczolt vonalos díszítést mutatnak, de már az egypto- 
miak a korongon készítették edényeiket és ezt az egyszerű eszközt a fazekas 
mai napig ugyanolyan alakban használja, mint a milyenben az ókor népei 
már ismerték.

Hazánk földjén a rómaiak uralma idejében a fazekasság már a fejlődés 
magas fokán állott és ez az ipar azóta meg nem szűnt, habár a római ural
mat követő népvándorlások idejében a fazekasság megint hanyatlott és a 
középkorban is csak a köznép használatára szánt legdurvább agyagedények 
készültek s mégis a fazekasmesterség készítményeiben még mai napig is 
észlelhetjük a római befolyást, a mennyiben népies fazekasáruinkon még most 
is gyakran ismerhetjük fel a római edényalakokat.

A fazekasság csak későbben a fejlődő városokban vált önálló iparrá,
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hol fazekasczéhek is alakultak, de valószínű, hogy ezek mellett a vidéken 
a nép is foglalkozott a fazekassággal. E mellett tanúskodnak legalább a régi 
okmányok, melyek szerint a czéhbeli fazekasok a vidéki, nem czéhbeli fazeka
soknak a vásárokról való eltiltását követelik; Korabinszky pedig már mind fel
sorolja azokat a magyarországi községeket, melyeknek lakosai mai napig is 
fazekassággal foglalkoznak.

A fazekasság hazánkban a XVII. és XVIII. században élte fénykorát. 
A durva fayence (ónmázas edény, fehér edény) készítése ekkor Olaszország
ból már hazánkig hatolt és számos fazekasműhely, sőt nagyobb gyár is 
(Holies, Tata) készítette ezt az árut, mely még századunk elején az előkelőbb 
osztályoknál is használatban volt. De a durva fayence már akkor sem ver
senyezhetett a tartósabb és mindinkább olcsóbbodó porczellánnal és a múlt 
század végén terjedő kőedénynyel (finom fayence). Fayence-gyáraink meg
szűntek és lassanként a fehéredényesek is kihaltak, s még ott is, a hol a 
fehéredényesek mint külön ezéh névleg megmaradtak, mint pl. Modorban a 
korsósok, ma csak közönséges főzőedényt készítenek s a czéhbeli fazekasok 
a népiparos nívójára sülyedtek, úgy hogy ma jobb fazekasműhelyek már 
rendszerint csak ott találhatók, hol a fazekas a kályhakészitéssel még jobb 
keresetre tehet szert. A legtöbb városban, hol még századunk első felében 
jómódú fazekasiparosok voltak, azóta jóformán megszűnt az ipar és már csak 
a vidéken a népiparos folytatja földje mívelése mellett mellékkeresetképen a 
fazekasságot. De a legtöbb helyen ezek a népiparosok is már teljesen 
elszegényedtek, mivel a folytonosan dráguló fa mellett a fazekas készítményei
nek ára mindinkább csökken-

A fazekasipar átalános hanyatlása leginkább a népiparos fazekasokat 
sújtotta és egész falvak elszegényedése magára is vonta az illetékes körök, 
különösen a kereskedelmi és iparkamarák figyelmét, sőt a kormány, hogy 
ennek az iparnak további hanyatlását meggátolja, már áldozatokat is hozott; 
— sajnos — nem sok eredménynyel. Ha pedig megfontoljuk a viszonyokat, 
arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy nagy eredményeket el sem érhetünk, 
mert azzal tisztában kell lennünk, hogy az olcsó porczellán-, kőedény- és 
üvegárúkkal, a tartós zománezos vasedénynyel szemben a durva fazekasáru 
használata mindinkább visszaszorul, hogy tehát a fazekasipar mai kiterjedésében 
már fenn nem tartható. Legkevésbbé tartható pedig fenn iskolákkal, mert hiába 
tanítjuk a szegény fazekast, ha arra, a mi neki legfontosabb — alkalmasabb 
kemenezére — a befektetendő tőkét már nem bírja előteremteni.

A fazekasság mint népipar csak ott lesz még fenntartható és esetleg 
fejleszthető, hol jobb minőségű nyersanyag áll rendelkezésre, mely lehetővé 
teszi, hogy az iparosok kellő oktatás és támogatás mellett jobb minőségű és 
értékesebb árú készítésére térhetnek át. Ilyenek volnának pl. a kőanyagárúk, 
a jobb minőségű főzőedény, korsók stb., milyenek pl. a bunzlaui és a znaimi 
edény, melyeket háztartásában a jobb módú fogyasztó is alkalmaz. De a hol 
se jó agyag, se olcsó tüzelőanyag nincsen, ott hiába minden törekvésünk; 
ily helyeken inkább csak arra kell fordítanunk figyelmünket, hogy az elsze
gényedő népnek más kereseti forrást nyújthassunk. Ily helyeken az iskolá-
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zásnak is csak az az eredménye lesz, hogy az elszegényedett iparosok fiata
labb nemzedékét képessé teszszük arra, hogy más vidéken vagy gyárakban 
keresethez juthasson.

De fazekasiparunk sorsa nemcsak közgazdasági fontossága miatt, de 
azért is érdekel, mert készítményeiben még sok népies eredetiség maradt fenn. 
A fazekasnak mindig voltak némi műipari hajlamai és a köznép mindig ked
velte a csinos, díszesebb edényt, szívesen költött is reá. Ily kedvező körül
mények között fazekasárúinknak különleges, gyakran népies díszítő modorai 
fejlődhettek, melyek rendszerint oly jellemzők, hogy róluk könnyen megismer
hetjük az edény származása helyét.

Népiparosaink konzervativizmusa, mely a külső befolyásoktól való elzárt
ságukban rejlik, nagyon kedvező volt arra, hogy a díszitőmodor apáról-fiára 
átszármazva, csaknem különleges stílussá fejlődött. S ha bár a kedvezőtlen 
viszonyok következtében az árak sülyedésével úgy a technikai, mint a művészi 
kivitel is hanyatlott, mégis a mai fazekasárúkon is még mindig meglátjuk 
a régi, specziális népies motívumok nyomait.

Az a törekvésünk, hogy művészetünkben és művészeti iparunkban 
lehetőleg fentartsuk a jellemző nemzeti sajátságokat, a fazekasságra is rá 
irányította az átalános figyelmet, abban a feltevésben, hogy agyagiparunk 
iparművészeti fejlesztésével anyagilag is segíthetünk elszegényedő iparosainkon. 
De hiába volna, ha kisiparosaink nevelését ez irányba terelnők és az ipar
művészettől várnók a boldogulást. Igaz ugyan, hogy a primitiv eszközökkel 
készített agyagárú, melynek díszítésében a fazekas természetes, naiv felfogása 
nyilvánul, épen eredetiségénél fogva még a kritikus műértőt is lefegyverezi, 
de azért azzal legyünk tisztában, hogy ilyen árút csak egyes, tehetségesebb 
fazekasok készíthetnek, az iparűzők zöme arra nincsen hivatva. De az ilyen 
különlegességekből nem is élhet meg az iparosság, mert aránylag kevés 
kél el.

Hogy a fazekasoknak iparművészeti irányokba való terelése mily nehéz
ségekkel és veszedelmekkel jár, azt épen az elmúlt kiállításon figyelhettük 
meg. Az 1891. évi agyagipari kiállítás alkalmával és folytatólag a m. kir. 
kereskedelmi muzeum közvetítésével fazekasaink primitiv árúi vevőket találtak, 
sőt a nálunk megforduló idegen is szívesen vesz egy-egy darabot, mivel ez 
az előtte ismeretlen árú minden hibái mellett érdekesnek látszik. De ez az 
érdeklődés elkapatta szegény fazekasainkat, kik most meg vannak győződve 
arról, hogy mintaszerű dolgokat készítenek és czifránál-czifrább, de egyszer
smind a lehető legizléstelenebb dolgokkal jelentek meg a kiállításon. Egyszerű, 
de csinosan kidolgozott korsót, vagy jobb minőségű főzőedényt pedig, a melyen 
némi technikai haladást észlelhettünk volna, csak elvétve találhattunk. De 
annál több volt az u. n. dísztárgy, melyen meglátszott, hogy a fazekas valami 
porczellán- vagy majolika-mintát akart utánozni, a mire azonban se nyers
anyaga nem alkalmas, se kézügyessége és művészi tehetsége nem elég. Már 
pedig ha a fazekasnak meg is volna a kellő ügyessége és ízlése, még akkor 
is hiba volna oly tárgyakat készítenie, a melyeken a ráfordított munka épen 
nem áll arányban az anyag értékével.
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Ha tehát fazekasainkat helyesebb irányokba akarjuk vezetni, ezt csak 
úgy tehetjük, hogy a fazekasáru technikájának és díszítési módjának meg
felelő mintákkal vagy mintalapokkal látjuk el. De az ilyen mintalapokat oly- 
képen kellene szerkeszteni, hogy a meglévő s fejlesztésre alkalmas fazekas
áruk technikáját teljesen fenntartva, a fazekasnak rendelkezésére álló anyagok 
és eszközökhez mért oly csinosabb és eredeti díszítéseket terveztessünk, a 
melyekben a fazekas egyszerű, naiv felfogása és a népies jelleg mégis 
megvan.

Hogy ilyen, a fazekas technikáját teljesen ismerő tervezőtől készített 
mintákkal czélt lehet érni, azt legjobban mutatja a gyakran mintaképen fel
említett svájczi parasztmajolika-ipar fejlődése.

A thuni fazekasnak megvolt már régen az engobe-festéke és a jellemző 
technikája, mely abban állt, hogy az engobozott edényekre bekarczolták a 
primitiv díszítés körvonalait és a rekeszeket engobe-festékkel töltötték ki. Keller- 
Lenzinger, a karlsruhei iparművészeti iskola volt igazgatója ezen a technikán 
nem változtatott meg semmit s csak annak és a kisiparosnak kéziügyessé
gének megfelelő, csinosabb tárgyak terveivel látta el az iparosokat és ezzel 
meg volt teremtve a svájczi parasztmajolika, mely tetszett is mindaddig, mig 
egyszerűségében megmaradt.

Az 1891. évi agyagipari kiállítás eredményeinek tanulmányozására és 
megbirálására Matlekovits Sándor elnöklete alatt a kereskedelemügyi minisz
térium által kiküldött bizottság már javasolta ilyen értelemben szerkesztett 
mintalapoknak kiadását. A mintalapok azóta meg is jelentek, de — sajnos — 
hogy ezek a czélnak és az említett intenczióknak meg nem felelnek, sőt 
azóta a »Mintalapok« czimü nagyarányú vállalat az agyagipart teljesen mel
lőzte is, úgy hogy ma egyátalában nincsenek ily mintáink.

De a fazekas-kiállitás, minden kezdetlegessége mellett, mégis érdekes 
volt és a bemutatott anyag érdemes volt a tanulmányozásra. Az országnak 
csaknem minden oly vidéke, hol még fazekassággal foglalkoznak, bemutatta 
különleges díszítésű edényeit és meggyőződhettünk arról is, hogy vannak 
olyan fazekasáruink, melyeknek eredeti népies díszítését az említett módon 
művészileg is fejleszteni lehetne.

Ilyen különleges, jellemző díszítéséről könnyen felismerhető fazekasáru 
pl. a mezőtúri. A mezőtúri fazekasok világossárga edényeikre barna körvona
lokkal rajzolják a többszínű virágdíszt.

Közülök kiválik Badár Márton, ki már az 1891. évi agyagipari kiállításon 
megmutatta, hogy a fazekasnak rendelkezésére álló egyszerű eszközökkel is 
csinosabb dolgokat lehet készíteni. Jól rajzolt tárgyain haladást is észlelhetünk, 
a mennyiben pl. a leveleket részben sárgásbarnára festette, miáltal a virágdísz 
kevésbbé kirívó lett. Igen csinos, diszkrét volt egy tál, melynek csak sárgás- 
barnaszinü díszítése volt; továbbá jól korongozott korsókat is mutatott be, 
melyeken a díszítés ki volt vágva. A mélyített díszítésben összegyűlt máz 
úgy hatott rajtok, mint a mázárnyékolás. A többi mezőtúri fazekasak közül 
sokan Badár nyomán haladnak, de őt egyik sem érte utói.

A hódmezővásárhelyiek is engobe-festékeket alkalmaznak és a díszítés
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körvonalait vagy a mezőtúri edényekhez hasonlóan barnával festik, vagy a 
svájczi majolika modorában bekarczolják. Technikailag eléggé jól dolgoznak, 
de kevés Ízlést tanusitanak.

Egyszerűbb, de jó fazekasárukat a marosvásárhelyi iparosok állítottak 
ki. A bemutatott edények rendszerint pettyesek vagy márványosak és akadt 
olyan is, a melynek igen jó szinhatása volt.

A sárospataki fazekasok sárga alapú edényeiket körvonal nélküli virág
díszszel festik. Ezeken az edényeken az a könnyedség tűnik fel, melylyel a 
virágokat rájuk festették. E fazekasok közt kiválóbb Csicseri József.

Egyszerű, de jó fazekasárut a többi között Spiczuli Károly (Nagybánya), 
Jirkovszky József (Zsombolya) és Hamburger J. (Újvidék) mutattak be. Az 
utóbbi kékszinü, jól dolgozott főzőedényt készít. Kiválóbbak a dr. Polgár 
Sándor (Gyöngyös) műhelyéből kikerült barna- és kékengobos főzőedények. 
Ez a műhely néhány, sárga alapon kék engobbal díszített tállal megmutatta 
azt, hogy Ízléssel a legegyszerűbb használati tárgyat is csinosan lehet ki
állítani.

Micske József (Modor) durva fayenceból régi mintákat utánoz, de ép 
ezekből látszik, hogy a fayence ma már nem életképes, mert ezekből az után
zatokból legfölebb csak a műkedvelő vesz meg egy-egy darabot.

Végre felemlíthetem még Varga Imre és Molnár Sándor szentesi faze
kasokat, kik úgy mint régebben is már, igen jól kidolgozott grafitos edényeket 
(mohácsi edény) állítottak ki.

*  *  *

A fazekasiparhoz számíthatjuk a pipakészitést is, de az agyagpipák az 
arany-, ezüst-díszitménytárgyak csoportjához voltak beosztva és ennek 
tulajdoníthatjuk, hogy ennek az iparágnak készítményei a kefék, elefántcsont- 
faragványok, zománczozott műtárgyak stb. között elvesztek és nem érvé
nyesülhettek. A pipakészitő kisiparosok átalában nem voltak képviselve, de a 
jobb minőségű, úgynevezett selmeczi pipa gyárosai — Zachar K. (Selmecz), 
Takács Ede (Zólyom), Stiasznyi E. fia (Körmöczbánya) — vagy talán inkább 
azoknak kereskedő képviselői úgy állították ki a pipát, mindenféle más vásári 
áruk között, hogy lehetetlen volt megítélni, hogy mi a pipagyárosok készít
ménye és átalában, hogy ez az ipar mennyire fejlődött.

Kőanyagáruk.

A kemény zsugorodásig égetett kőanyagáruk is az építőipari csoport
ban voltak kiállítva, a mi csak azzal magyarázható, hogy nálunk leginkább 
csak a kőanyagcsövek, kémények, és kövezőtéglák stb. készülnek. Ezeket is csak 
a pécsi Zsolnay-féle gyárban és a keresztényfalvi gyárban készítik, de ezek 
a gyárak korántsem fedezhetik szükségletünket, úgy hogy jelenleg is még 
sok kőanyagárut külföldről szállítanak.
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Kőanyagedényeket, nevezetesen savaskorsókat és a kémiai ipar számára 
való készülékeket készítenek ugyan a »Klotild« nagybocskói kémiai gyárban 
és a bazini kénsavgyárban, de ezek csak saját szükségletükre dolgoznak és 
ezt az árut nem is állították ki, csupán a kémiai ipari csoportban volt 
látható a nagybocskói gyárnak egy nagyobb bombonneja.

Kőanyagból való apróbb edények, úgymint korsókat, kancsókat, ténta- 
korsókat, zsírosbögréket stb., mely kitűnő és tartós agyagáruknak nagy 
keletjük van, sajnos, nálunk még egyátalában nem készítenek. Pedig ezt az 
árut külföldön leginkább kisiparosok készítik és ennek az iparnak meghono
sítása nálunk annál is inkább kívánatos volna, mert azzal népiparosaink hely
zetén is segíteni lehetne. A meghonosítás nem is ütköznék nagyobb nehéz
ségekbe, mert hogy fazekasaink is készíthessék ezt az árut, csakis az alkalmas 
kemenczékkel és az égetés módjával kellene őket megismertetni.

Finom fayence.

Első kőedénygyáraink (finom fayence) a múlt század utolsó éveiben 
keletkeztek. A holicsi gyár ez időben, mikor a durva fayence már nem bír
hatta a versenyt a porczellánnal, megkezdte a kőedénygyártást és már akkor 
a nyomással való díszítést is alkalmazta. A kassai, a körmöczbányai, a pápai, 
kismartoni gyárak stb. századunk első felében keletkeztek és ez az ipar akkor 
eléggé is felvirágzott. De hazai kőedénygyáraink — sajnos — nem tartottak 
lépést a külföld fejlődő iparával. A csehországi porczellán is hatalmas ver
senytárs volt, melylyel kis gyáraink már legnagyobbrészt elavult berendezé
sükkel nem szánhattak síkra s igy régi gyáraink jórésze megint megszüntette 
a munkát, úgy, hogy jelenleg még csak a körmöczbányai, a murányi, a 
telkibányai, hollóházai, apátfalvi, városlődi s az újabban keletkezett miskolczi 
gyárak dolgoznak. De kőedénygyáraink, melyek leginkább csak puha, meszes 
kőedényt készítenek, főképen a közönséges parasztárut, jórészt csak a keleti 
export számára, gyártják.

Azok az eredmények, melyeket Zsolnay és egyidőben Fischer is a dísz- 
fayence-okkal értek el, csábíthatták kőedénygyáraink jórészét arra, hogy a 
helyett, hogy az anyag és a berendezés javítására fordítottak volna nagyobb 
gondot, a díszfayenceok gyártásában keresték a boldogulást. Ennek az irány
nak köszönhetjük talán, hogy gyárainknak jórésze felkarolta az úgynevezett 
magyar parasztmajolika gyártását és mint most is tapasztalhattuk, még min
dig kultiválja.

Erről a tulipántos, úgynevezett magyar stilu árutól az eredetiség el 
nem tagadható és való, hogy a külföld, mint különlegességet meg is veszi, 
de szépnek épenséggel nem mondható és a közönség talán már meg is 
unta. Ez a díszítés még megjárta, mig gyárosaink hozzá illő magyar népies 
edényalakokat választottak, de most díszfayenceot akarnak belőle készíteni és 
mindenféle keleti korsót és vázát ugyanazokkal a kirívó tulipántos díszítmé
nyekkel raknak teli, sőt még meg is aranyozzák. Az ilyképen népies jelle-
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gétől teljesen megfosztott díszedényen pedig még inkább feltűnő az Ízlés 
hiánya és a dekoráczió kezdetlegessége.

Kőedényiparunk tehát haladást alig mutatott fel, sőt e tekintetben ez az 
ipar még szegényesebbnek mutatkozott, mint az 1891. évi agyagipari kiállí
táson, mert azóta a Fischer-féle gyár, mely akkoriban angol mintára készített 
kőedényeivel reményeket ébresztett, megszűnt, a különben a kísérletezés 
stádiumából még ki sem vergődött ungvári gyár is leégett és az örökösen 
tengődő herendi gyár se állított ki.

Kőedénygyáraink közül mint haladó,' csakis a körmöczbányai említhető 
fel, melynek fejlesztésén a Kossuch J. és társai czég fáradozik. Az újabban 
teljesen átalakított gyárban már jobb, a réginél keményebb árút készítenek 
és a nyomással való díszítést is megkezdték. A kiállításon a különben még 
bővebben tárgyalandó lüszterek technikáját is bemutatták s eléggé szép ered
ménynyel. Figyelemre méltók voltak azok a csinosan festett tálak, melyeket 
Horváthné Eleőd Judith és Vámosyné Eleőd Karolina úrnők, az egyik czég- 
társ leányai terveztek. Örvendetes jelenségnek vettük, hogy a czég család
tagjai is érdeklődéssel működnek közre a gyár iparművészeti fejlesztésében.

Reményeket keltett továbbá a murányi gyár is. Ezt az eddig teljesen 
elhanyagolt telepet újabban a Mayer és fia czég vette át. Az új gyárosok 
aránylag rövid idő alatt igen szép eredményeket értek e l; anyaguk jó és 
helyes irányt is követnek, mikor főgondjukat jobb minőségű, de használatra 
szánt áru készítésére fordítják. A kiállított tárgyak közül különösen a dombor- 
művös, mázárnyékolásos desszerttányérkák említhetők fel.

A kőedénygyárak és a fazekasok szegényes kiállítása között annál inkább 
kiemelkedett a Zsolnay-féle díszfayenceok csoportja, mely a kiállítás egyik 
fénypontja volt. Zsolnay csaknem minden régebbi — már elég gyakran 
ismertetett — díszítési módját és technikáját bemutatta; mint újdonságot pedig 
lüszteres edényeit állította ki.

A lüszterek előállítási módja, melyet már a mórok és későbben az olasz 
mesterek is ismertek, feledésbe ment és csak legújabb időben elevenítették 
megint fel ezt az érdekes díszítési módot, noha technikája előttünk volt, hisz 
az üvegfestők mindig ismerték és alkalmazták a lazurvöröset és a lazursárgát, 
melyeket csak át kellett volna egyszer vinni a mázas edényekre. A lüszterek 
előállításának módját részletesebben Deck T. ismertette először. Szerinte befest
jük a mázas tárgyat réz-sulfit, okra, agyag, ónsav, korom vagy más indifferens 
anyagok keverékével és füstölgő, redukáló lángban égetjük, de csak oly ala
csony hőfoknál, melyben a máz még nem lesz puha, hogy a festékkeverék 
hozzá ne égjen. Égetés után pedig lemossuk a tárg}mkról a festékkeveréket, 
mely alatt most a máz rézfényt mutat. Hasonló módon nyerjük az arany
sárga lüsztert, ha ezüst-sulfitot vagy ezüst-chloridot agyaggal vagy okrával 
keverve festünk a tárgyra és az előbbeni módon égetjük. A réz és az ezüst 
keverésével még nüanszirozhatjuk a lüszterek színét. Az egész technika tehát 
azon alapszik, hogy a réz, valamint az ezüst már gyönge izzásnál diffundál- 
nak és a mázban felszívódnak, a nélkül, hogy az megpuhulna.

A régi mesterek és Deck F. ezt a díszítési módot csakis az ónmázon
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alkalmazták, melyen a lüszterek fémfényt mutatnak. De már az 1879. évi 
párisi kiállításon feltűntek Massier P. Clément (au Golfe Juan) edényei, 
melyeken a rézlüszter rubinszinü volt. Ha tudniillik a rézlüsztert átlátszó 
fayencemázon, legalkalmasabban ólommentes mázon, készítjük, nem az antik 
lüszterhez hasonló fémfényü színeket, hanem inkább a rubinüveghez hasonló 
átlátszó szint nyerünk. Sőt, ha rézlüszteres edényeket redukáló tűzben annyira 
hevítünk, hogy a máz újból megpuhul, akkor a réz a mázban teljesen feloldódik 
és a rouge flambée-hez hasonlóvá lesz. A lüszterek hatását még fokozhatjuk 
és színüket váriálhatjuk azzal is, hogy színes mázakon állítjuk elő. A lüszterek 
előállítása tehát aránylag egyszerű művelet, de a siker főképen az égetés 
módjától függ. A fődolog az, hogy a tárgyak még lehűlés közben is csak 
redukáló gázokkal érintkezzenek, a mit könnyen el is érhetünk, ha vagy úgy, 
mint Deck F. tette, félgázfűtést alkalmazunk, vagy hogyha a muffelba redukáló 
gázakat vezetünk be.

Zsolnay ezt a technikát csak néhány év óta karolta fel és szokott kitar
tásával, bő tapasztalataival és a rendelkezésére álló művész munkatársaival 
a legkülönbözőbb módon alkalmazta. A bemutatott edényeken a fémfényü 
rézlüsztertől kezdve az átlátszó rubinig a színeknek, nemkülönben a sárga 
színnek is minden árnyalatát láthatjuk, melyeket a színes alapmázakkal kom
binálva, Zsolnay a legkülönbözőbb szinhatásokat ért e l; sőt néhány festményt 
is mutatott be, melyeken a lüszterek technikájával készítette, például az imád
kozó beduint a pusztában, mely festményen az esti pir és átalában a levegő
nek remek hatása volt és egészen eredetinek mondható. Szép volt egy lüsz- 
terekkel díszített Máriakép is.

Porczellán.

Porczellániparunk — sajnos — hogy alig jöhet szóba és ezzel az áruval 
még teljesen a külföldre szorulunk. Bretzenheim N. herczeg már 1827-ben 
alapította Telkibányán az első porczellángyárat, de utódja alatt a bérlők 
megint abbahagyták a porczellángyártást és azóta Telkibányán csak közön
séges kőedényt készítenek. Néhai Zichy Dezső, veszprémi püspök a 40-es 
években Városlődön is tett kísérleteket a porczellángyártással, de a városlődi 
gyár is azóta csak kőedényt készít. Azonban a szomszédos Herenden farkasházi 
Fischer folytatta a porczellángyártást és gyárának nagy hírnevet is szerzett, 
de halála után a gyár hanyatlott és többé nem mutatkozott életképesnek. 
Jelenleg csak Zsolnay készít porczellánizolátorokat, melyek a posta és táviró 
pavillonjában voltak bemutatva.

Porczellánárukat ezeken kívül csak is a porczellánfestők mutattak be, 
kik külföldi porczellán díszítésével foglalkoznak, de ennek az iparnak kevés 
fontosságot tulajdoníthatok, annál is inkább, mivel porczellánfestőink leginkább 
csak régibb vagy külföldi minták hű másolását gyakorolják, önálló és eredeti
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díszítéseket vagy kompozicziókat nem is mutattak be. így tehát a kiállítási 
vásárra dolgozó festőműhelyek még műipari szempontból se érdemelnek na
gyobb ügyeimet.

*  *  *

A horvát- és szlavonországi agyagipar haladásáról és fejlettségéről az 
ezredéves kiállításon nehéz volt magunknak képet alkotni, annál kevésbbé, 
mivel részletes adatok hiányoztak és a horvát iparosok nem is vettek átalá- 
nosan részt kiállításunkban. De annyit mégis észlelhettünk, hogy a horvát- 
szlavon részekben az ipari viszonyok a magyarországiakhoz annyiban hasonlók, 
hogy itt is főleg csak az építőanyagok készítésével foglalkozó gyárak indultak 
fejlődésnek.

A 781 fazekas közül 264 dolgozik segédszemélyzettel s ezek munkásai
nak száma is csak 358-at tesz ki, a miből tehát azt következtethetjük, hogy 
a fazekisipar már ott is csak szegényes jövedelmet hajt. A kiállított fazekas
áruk pedig mind egyszerűek és kezdetlegesek.

Kedvezőbbet mondhatunk az építőanyagokkal foglalkozó iparvállalatokról, 
a mennyiben ezek jobb minőségű téglaárukat állítottak ki s több nagyobb 
gyárban már a téglagépeket és körkemenczéket is alkalmazzák. Horvátország
nak legelőkelőbb kerámiái gyárvállalata a »Zagorka« bedekovcsinai agyagáru
gyár. Ez a »Wienerberger Ziegeleifabriks- u. Baugesellschaft« tulajdonában 
lévő ipartelep tűzálló és kőanyagárukat, valamint kitűnő minőségű és szép 
mettlachi lemezeket mutatott be.

Finomabb agyagáruk, kőedények stb. Horvát- és Szlavonországban nem 
készülnek, csakis a kályhagyártás mutat jelentékenyebb fejlődést, különösen 
Zágrábban. A zágrábi gyárak közül Hallina J., Képért Dragulin, Pospisil J. 
állítottak ki jól dolgozott kályhákat, melyek a nagyobb gyárak készítményeivel 
is versenyezhetnek.

*  *  *

A kiállításon szétszórt anyag egybegyűjtése, melyhez kiegészítésül a 
magyar kir. műegyetem technológiai gyűjteményében bemutatott régibb 
hazai kerámiái tárgyak járultak, ime ilyen tájékoztató képet nyújt agyag
iparunkról. Ez a kép sok hiányt és hézagot mutat, a mennyiben az agyag- 
iparnak egyes ágai még teljesen hiányzanak, mások pedig stagnálnak, de 
egészben véve mégis észlelhettük a fokozatos haladást és fejlődést, sőt a 
hol azt nem tapasztalhattuk, mivel iparosaink talán nem találták meg a helyes 
irányt, ott sem tagadhatjuk meg a törekvésnek elismerését.
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Az üvegipar

Az 1885. évi országos kiállításunk óta kevés iparágunk haladt oly nagy 
lépéssel, mint üvegiparunk. Szembeszökő e haladás a tömeges üvegtermelés 
terén.

1885-ben a tömeges üvegtermelést csupán két gyár szolgálta hazánkban, 
úgymint a borszéki és a horvát-strazsai üveggyár, melyek kádkemenczéikből 
évente 15.000 q borvizes palaczkot készítettek s azt is magánhasználatra, 
ugyanis az előbbi a borszéki borviz, az utóbbi a rohitsi ásványvíz szétkül
désére ; mig ma már hat üveggyár hat kádkemenczéből évenkint mintegy
150.000 q üvegárut termel, melyből 60.000 q palaczk és 90.000 q ablak- és 
táblaüveg. A kádkemenczék üvegtermelése 11 év óta megtizszeresedett.

Az örömbe azonban üröm is vegyül. A mennyiségbeli nagyfokú fel
lendülést — metyet különben csakis a kormány hatalmas támogatása 
idézett elő — nem követte, a tömeges üvegtermelés terén, ugyanoly mérték
ben a minőségbeli tökéletesedés. Csüggednünk azért nincsen ok, mert min
den kezdeményezésnek megvannak a maga gyermekbajai, melyeken, hogy 
megállhasson, keresztül kell vergődnie s biztatók a jelek, melyek kilátást 
nyújtanak arra, hogy az illető, kivétel nélkül nagyszabású üveggyárak, az 
eléjük gördült akadályokat — melyek mind az árunak minőségére, mind a 
vállalatnak haszonbeli sikerére vonatkozó alapvető számításaikat teljesülni 
nem engedték — győzelmesen leküzdeni fogják.1

A kádkemenczékkel végzett úttörő munkának míveletbeli bajai több
nyire onnan erednek, hogy a kezdeményező czégeknek alig volt módjukban 
a gyártás czéljaira kiszemelt homokot és szenet előzetesen, megfelelő voltukra, 
kádkemenczében kipróbálni s csakis kicsinyben végzett kísérletekre támasz
kodhattak.

1 Ezen jelentés 1896. év szeptemberében Íratott. Sajnos, hogy az akkor már jelentkező 
bajok azóta minden remény ellenére nagyon is elmérgesedtek és néhány vállalatnak tömérdek 
kárt okoztak.
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A finom öblös üveg gyártása, különösen minőség dolgában, nagy hala
dást mutat. Kristály üvegünk van olyan jó, mint a legjobb fajta cseh-üveg. 
Az üvegtárgyak kimunkálása, úgymint a köszörülés, metszés, vésés és .festés 
kifogástalan. A választott alakok is finomuló Ízlésre vallanak, sőt néhány 
üvegiparos czégünk oly dísztárgyakat (vázákat, serlegeket stb.) állított ki, 
melyek művészi szempontból is kiállják a bírálatot. Igaz, hogy a velenczei 
pompás műüvegek színvonalát még korántsem értük el s formáinkon még 
nagyon megérzik a német befolyás, hanem azért az átalánosabb használatú 
díszárukban, úgymint finom asztalkészletekben s világítási díszczikkekben 
helyt állhatunk bármely külföldi versenynek. Átalában elmondhatjuk, hogy 
valamennyi üveggyártmányunk között finom öblös üvegünk a legtökéletesebb.

Táblaüvegünk, különösen a gázkemenczés tégelyekből kikerült, hólyag
mentes, tiszta fehér s eléggé ellentálló. Kádkemenczéből készült szolinüvegünk 
színe, vagy mondjuk inkáb színtelensége, még nem éri el a belgaországi 
táblaüveg minőségét.

Sajtolt üvegünk mintája éles, csillogása, anyaga jó, formája csinos.
Közönséges öblös üvegünk közül a barna és zöld színű mind anyag

ban, mind színben még nem felel meg egészen a szigorúbb kivánalmaknak.
Ezekben rövidesen jeleztük üvegiparunk képességeit s ezzel, bár 

nagy vonásokban, megvontuk a színvonalat, mely bizony csak részben éri el 
a nyugoteurópai külföld üvegiparának fejlettségét. Sok még nálunk a teendő. 
Az üveggyártás minden ága többé-kevésbbé fejlesztést igényel. Üveggyáraink 
nemcsak mennyiség, hanem minőség tekintetében sem képesek hazai üveg
fogyasztásunk követelményeit teljesen kielégíteni.

Üvegiparosainkat ezért alig okolhatjuk, mert a hathatós fejlődésnek 
főképen oly körülmények állják útját, melyeket ők — egymaguk — leküzdeni 
nem bírnak s nem is bírhatnak. A tökéletesedésnek egyik akadálya, hogy 
rohamosan növekedő üvegiparunk munkástörzsét kizárólag külföldi munkások
kal kénytelen szaporítani s ezek közül többnyire csak a selejtese jut üveg
gyárainkba. Ügyesebb külföldi munkást alig, vagy csak nagy áldozatok árán 
szerezhetnek, u. i. a külföldi gyárosok az ilyet minden lehető módon maguk
hoz kötik, már csak azért is, mert szakképzett üvegmunkást hirtelenében 
képezni nem lehet. P. o. megemlítem, hogy még a legügyesebb üvegfúvó is 
a mesterségével járó számtalan fogást csak sok éven át folytatott gyakorlattal 
sajátíthatja el. A haladásnak másik akadálya pedig, hogy az üveggyártást 
illető nagyobb arányú gyakorlati kísérletek megejthetésére nincsen megfelelő 
közintézetünk. Csak ez utóbbi adná meg a módot, hogy a hazánkban ren
delkezésre álló tüzelőanyagot, kivált a kőszenet, továbbá a homokot hasz
nálhatóságokra teljes biztonsággal kipróbáljuk s igy — minden kétséget kizá
róan — meghatározhassuk azon helyeket, hol és minő üveggyár számíthat 
boldogulásra. Félreértések elkerülése végett megemlítjük, hogy az üveggyárak 
megfelelő helyének kijelölésénél a kőszén .és a homok lelőhelyein kívül — 
természetesen — a közlekedési viszonyokat is számba kell venni.

Küzdelmesen fejlődő üvegiparunk ezen két nagy hiányosságának megszün
tetése ama nagy feladat, melynek helyes megoldásától függ üvegiparunk egész
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jövője. Ezen közérdekű feladat megoldására mindenekelőtt szükséges volna 
egy üvegipari szakiskola felállítása, melyben tanításra és gyakorlati kisérletezésre 
egy gáztüzelésű tégelykemencze és egy kisebb méretű kádkemencze is rendelke
zésre állana, hol azután hazánk összes számbavehető nyers- és tüzelőanyagait, sőt 
bizonyos tégely- és kemencze-szerkezeteket is kipróbálni lehetne. Az iskolában 
végzett gyakorlati kísérletek a tanítással nagyon jól férnek meg, mert azok a 
tanítást nem hogy akadályoznák, de sőt inkább erősen előmozdítják.

Ezen javaslat mellett szól, hogy a kormánynak az üvegiparral szemben 
tanúsított eddigi temérdek anyagi pártfogása csakis ezen további lépéssel 
biztosíthatja, a jövőre kihatóan, üvegiparunk egészséges fejlődését, s csakis 
ily módon kerülhetni ki, hogy a már hozott nagymértékű áldozatok, a kül
földi üvegiparral szemben való állandó térfoglalás helyett, esetleg csupán múló 
sikereket eredményezzenek. Ezen koczkázat most még megvan s a javasolt 
üvegipari szakiskola ezt nemcsak útbaigazító kísérleteivel szüntetné meg, 
hanem azzal is, hogy üveggyárainknak megbízható, ügyes, szakképzett munká
sokat szolgáltatna, melyekre azoknak most és a jövőben is égető szükségük 
van és lesz. Egy ily iskola egész üvegiparunkra irányitó és nemesitő 
hatást gyakorolna s ezzel üveg-gyártmányainknak bizonyos és közös eredeti
séget kölcsönözne, a mi ismét a magyar áru kelendőségét bizonyára csak fokozná.

Lássuk már most közelebbről kiállításunk ide tartozó részét.
Az Egyesült magyarhoni üveggyár részvénytársaság érdeme, hogy 

— kereskedelmi czélra — a közhasználatú palaczkok, u. m. a zöld és barna 
szinü boros, sörös butéliák, úgyszintén az ásványvizes palaczkok, továbbá 
szifonok, tejes üvegek s több effélék tömeges gyártását megkezdette. Az üveg
ipari csoportban ezen czég kiállítása a legváltozatosabb és élénk képet mutatott 
eme legnagyobb üvegipari vállalatunknak az üveggyártás minden terére kiható 
tevékenységéről. Hat üveggyárában évente mintegy 100.000 q. különböző 
üvegárut termel, melynek 10°/0_át a külföldre, nevezetesen a Balkánra, Nyugot- 
Európába, Eszak-Amerikába és Kelet-Indiába szállítja.

A Hazai üvegipar-részvénytársaság és Schwarz A. és fiai czégeket 
illeti a dicséret, hogy a táblaüveg tömeges termelését hazánkban meghonosí
tották. Együttes kiállításukban láttunk hazai gyártól először nagyméretű szolin- 
táblákat és pikkelyes táblaüveget. Homályositott, mintázott, vonalozott, fehér 
és színes táblaüvegük szép, tiszta munkáról tanúskodott. Pálfalvai és saiószent- 
péteri telepeiken 50.000 q tábla- és ablak-üveget gyártanak, melyből csekély 
hányadot Ausztriába és a Balkánra visznek ki.

Az Első magyar üvegipar-részvénytársaság esztergomi üveggyárát szin
tén a táblaüveg tömeges termelésére rendezte be. A társaságnak herencs- 
völgyi telepe jeles minőségű táblaüvegével, különösen színes üvegtábláival 
régóta jó hirt szerzett magának. Hámori telepén finomabb öblös üveget és 
világítási üvegczikkeket készít. Három üveggyárában mintegy 45.000 q árut 
állít elő.

Kifogástalan tiszta fehér táblaüveget állított ki a Kákán Kálmán fiai 
czég 1896-ban alapított fejérpataki gyárából.
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Kristályüvegben és világítási czikkekben kivált a Schreiber J. és unoka- 
öcscsei czég kiállítása. Kecses formájú asztalkészletei a legkényesebb követel
ményeknek is megfelelnek. Sajtolt üvegtárgyai teljesen simák és élesek. 
Guillocher módszerével etetett olcsóbb üvegkészletei, melyekkel az 1885. évi 
kiállításunkon feltűnést keltett, még ma is elismerést érdemelnek. Volt e czég 
kiállításában egy érdekes, üvegből fújt keresztelő-medencze is, melynek külön
ben kevés a jelentősége, azonban mint különös mestermunka említésre méltó. 
A medencze maga, fedele, lába mind üvegből való volt. A meggyszin üveggel 
bevont medenczén egyházi vonatkozású képek vannak olyformán kiétetve, hogy 
a képek alapja fehér s csakis az árnyékolás maradt piros szinü. A Schreiber- 
czég, melynek Morvaországban is van üveggyára, magyarországi két telepén 
mintegy 13.000 q üvegárut készít. Kivitele Anglia-, Spanyolország-, Amerikába 
és a Balkánra terjed.

A Kossuch János czég nevezetes arról, hogy ő kezdette el nálunk a kivitelre 
való rendszeres üvegtermelést. Asztalkészleteinek anyaga, formája és kikészí
tése minden tekintetben kifogástalan. Pompás, színes, magaslábu bilikomokat 
is állított ki. Kivitele, külön e czélra készült csiszolt öblös üvegéből, főképen 
az Egyesült-Államokba irányul.

Károlyi Mihály gró f parádi üveggyára dicséretet érdemel gyógy
szerészeti üvegczikkeiért, melyeket különlegességképen először készített 
hazánkban.

Kiállítottak még :
Mikes Benedek gróf örököseinek biikszádi üveggyára öblös üveget.
Rényi Árpád zelestyei üveggyáros félfehér palaczkokat és kosaras 

palaczkokat.
Böhm József és társai kokovai üveggyárosok jóminőségü táblaüveget.
Raunhofer István soproni tükörgyáros tükröket.
Giergl Henrik budapesti üvegfinomitó és üvegfestő, Ízléses kikészitésü 

festett és metszett asztalkészleteket, tükröket és csillárokat. Kár, hogy ez a 
czég asztalkészleteihez és csilláraihoz kizárólag cseh üveget használ, holott 
igényeit — ezen czikkekben — hazai üveggyáraink teljesen ki tudnák elégíteni.

Pór Sándor szegedi és Ligeti Sándor budapesti üvegfestők ügyesen 
festett ablakokat.

Adler Rezső budapesti, Konte Antal verseczi és Geduldiger Hugó buda
pesti üvegvésők gyakorlatilag mutatták be az üvegvésést s a homokkal való 
üvegmaratást állítottak ki.

A horvát-szlavon iparcsarnokban két üvegiparos czég állított ki, neve
zetesen a Horvát üvegipar részvénytársaság és Bresslauer és Müller ivano- 
poljei czég. Az előbbi csinos, szolid asztalkészleteivel, világítási és sajtolt 
üvegczikkeivel tűnt ki. Az utóbbi czég közönséges — Szerbiának szánt — 
öblös üveggel mutatkozott be.

A Horvát üvegipar-részvénytársaság két üveggyárában mintegy 20.000 q 
öblös üvegárut állít elő. Harmadik üveggyárát most rendezi be tégelyes gáz- 
kemenczére, melyből félíehér, apró, öblös üveget fog készíteni. Kivitele van 
Boszniába, Szerbiába és Ausztriába.

38*
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Meg kell még említenem Forgó és Társa, úgyszintén Kratzmann Ede 
budapesti üvegfestő czégeket, melyek a történelmi kiállítás épületeit díszítő 
festett ablakokkal remekeltek.

Kiállításunkon a felsorolt, szoros értelem szerinti üveggyáros czégek 45 
működő üveggyárunk közül csupán 25-öt képviseltek. A megjelentek között 
azonban üvegiparunk legjelentősebb telepei, üveggyáraink szine-java mind 
ott volt.

Üveggyáraink tüzelőszert pocsékoló közvetetten tüzelésit kemenczéiket 
egyre-másra a gazdaságosabb gáztüzelésre alakítják át, sőt folytonosan kelet
keznek a műszaki haladás mai színvonalán álló új üveggyárak is, de azért 
sem a korszerű átalakítás, sem a gyárak szintén hirtelen szaporodása nem 
tudta eddig az egyre növekedő behozatalt megakadályozni. Belföldi üveg
szükségletünket hazai gyáraink ma még nem képesek fedezni, sőt vannak 
még mindig számottevő üvegczikkek, melyek hazánkban egyátalában nem, 
vagy csak elenyésző mennyiségben készülnek. Ez utóbbiak közül megemlítjük 
a tükörüveget és tükröt, mely két czikkből, magából 1895-ben 750.000 forint 
értéküt hoztunk be a külföldről, különösen Ausztriából. Behozatalunk az 
erősen növekvő belföldi fogyasztás következtében állandóan nagyobbodik, 
mig kivitelünk alig gyarapodik.

Üvegáruink külforgalmának 1885 óta való emelkedését a magyar kir. 
statisztikai hivatal következő adataiból láthatjuk.

B e h o z a t a l  K i v i t e l
Év súly érték súly érték

q frt q frt
1885 .................. ..................  128.991 2,558.000 21.292 554.000
1886 .................. ..................  134.705 2,655.000 25.922 617.000
1887 ................... . . . 144.641 2,679.000 30.098 595.000
1888 ................... . . . .  143.535 2,376.000 30.332 534.000
1889 . . . . . . . 140.595 2,272.000 30.396 625.000
1890 ................... . . . .  154.993 2,653.000 31.097 725.000
1 8 9 1 .................. . . . .  159.393 2,893.000 33.867 670.000
1892 ................... . . . .  185.903 3,208.000 33.482 599.000
1893 ................... . . .  217.498 3,138.000 34.243 573.000
1894 .................. . . . 222.435 3,129.000 37.758 376.000
1895 .................. . . . .  233.810 3,526.000 43.876 630.000

Ha az 1895. év behozatalából a kivitelt levonjuk, azt találjuk,
tiszta behozatalunk, vagyis a hazánkban fogyasztott külföldi üvegtermék 
189.934 q 2,896.000 frt értékben. Ezen két egybetartozó számadatnál nagyob
bakat tüntet fel az Ausztriából való behozatal egymaga, u. i. 1895-ben az 
ausztriai behozatal volt 212.983 q 3,094.000 frt értékben. Ebből az a tanulság 
egyrészt, hogy üvegbehozatalunkban Ausztria csaknem egyedül szerepel, 
másrészt, hogy a behozott ausztriai üvegárunak egyrésze Magyarország köz
vetítésével jut a keletre.

Szinte önkéntelenül merül fel már most a kérdés: mily arányban áll 
hát üvegtermelésünk a kimutatott temérdek behozatalhoz ?
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Erre az alábbi táblázatok felelnek meg, melyeknek adatait részben 
Telkes Simon »Üvegiparunk« czímü monográfiájából, részben pedig a hiva
talos statisztikai közleményekből vettem, 4 elkesnek — nagyobbára az egyes 
üveggyárakról szóló iparfelügyelői jelentésekből meritett adatait — a termelési 
viszonyok kellő mérlegelésével, a valószínűségnek leginkáb megfelelő értékekre 
kerekítettem ki. Ehhez képest a hivatalos statisztikai adatokat is kerekszámok
ban tüntetem fel. Az egybeállítások mind az 1894. évi állapotra vonatkoznak.

Külforgalom.

Közönséges öblös és 
Behozatal . . . 
K iv ite l ................

Súly
q

sajtolt üveg: 
. 117.000 

22.000

Érték
frt

1,055.000
230.000

Tükör üveg és tükör: 
Behozatal . . . .  
K iv ite l ................

Súly
q

12.000
500

Érték
frt

616.000
31.000

Különbözet . 95.000 825.000 Különbözet . . 11.500 585.000

Finom öblös üveg: Apró üvegtárgyak:
Behozatal . . . 23.500 470.000 Behozatal . . . . 2.400 170.000
Kivitel . . . . 9.500 220.000 K iv ite l ................ 400 25.000

Különbözet . , 14.000 250.000 Különbözet . . 2.000 145.000

Tábla- és ablaküveg Üveganyag:
Behozatal . . . . 55.0oO 765.000 Behozatal . . . . 12.200 42.500
Kivitel . . . . . 4.500 60.000 K iv ite l ................ 700 2.500

Különbözet . . 50.500 705.000 Különbözet . . 11.500 40.000

Tiszta behozatal (különbözetek összege) 184.500 q, 2,550.000 frt értékben.

Magyarország üvegfogyasztása.
Az üvegáru megnevezése Belföldi termelés

Közönséges öblös és
q °/o frt

sajtolt üveg . . . . 170.000 64 1,500.000
Finom öblös üveg . . 40.000 74 1,350.000
Tábla- és ablaküveg . 65.000 56 850.000
Tükörüveg és tükör . — — —
Apró üvegtárgyak . . — — —
Üveganyag ................ — — —

Főösszeg . . . 275.000 60 3,700.000

Tiszta behozatal Összesen
q °/0 frt q frt

95.000 36 825.000 265.000 2,325.000
14.000 26 250.000 54.000 1,600.000
50.500 44 705.000 115.500 1,555.000
11.500 — 585.000 11.500 585.000
2.000 — 145.000 2.000 145.000

11.500 — 40.000 11.500 40.000
184.500 40 2,550.000 459.500 6,250.000

Az üvegfogyasztás ezen kimutatásában a belföldi egész termelést fogyasz
tásként tüntethettük fel, mert egyrészt üveggyáraink megrendeléseik arányá
ban, tehát a tényleges fogyasztáshoz képest szabják meg termelésük nagy
ságát, másrészt pedig, mert az egész kivitelt, tehát a belföldi gyárakéit is, 
már eleve levontuk a behozatalból s tiszta behozatal czímén csupán a behoza
tali többletet számítottuk a fogyasztáshoz.
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A táblázatból kitűnik, hogy belföldi üvegfogyasztásunk kerekszámban
460.000 q 6 7 4  millió forint értékben, melyből csupán 60°/o-ot fedeznek üveg
gyáraink, 40°/«-ot pedig külföldről szerzünk be. Legkedvezőbb aránya van a 
finom öblös üveg gyártásának, mely közel 3/*-ét (74°/o) fedezi az e nembeli 
fogyasztásnak. A közönséges öblös és sajtolt üvegnél termelésünk aránya 
(64°/°) a fogyasztáshoz képest már csökken. Behozatalunk ez utóbbi fajta 
üvegből főképen zöld és barna palaczkból való. Kirívó példa gyanánt említem 
meg e helyütt, hogy csupán budai keserűviz-forrásaink közel 10 millió kül
földi palaczkot használnak fel évenkint. Még inkább csökken az arányszám 
a tábla- és ablaküvegnél, itt a belföldi fogyasztásnak csupán 56°/o-a jut a 
hazai termelésre. A táblázat három utolsó tételénél a belföldi termelés egészen 
elmarad, illetve számba nem vehető, jelentéktelen mennyiségre törpül.

Ha már most a belföldi üvegtermelést jobban szemügyre veszszük és a 
gyártás minősége szerint megosztjuk, következő képet kapunk :

Hazai üvegtermelés.
Kád- Gáz- Közvetetlen -

A termék megnevezése kemenczéből tüzelésű tégely kemenczébűl
q q q q

Közönséges öblös és sajtolt üveg . . 60.000 70.000 40.000 170.000
Finom öblös üveg ................................. — 35.000 5.000 40.000
Tábla- és ablaküveg . . . . • . . . 25.000 35.000 5.000 65.000

Főösszeg . . . 85.000 140.000 - 50.000 275.000

Ezen egybeállításból látjuk, hogy üveggyáraink átalában termelésűk 
legnagyobb részét a műszaki fejlettség mai színvonalának megfelelő gáz
tüzelésű kád- és tégelykemenczéből állítják elő, u. i. a termelésnek 31 °/o-át 
(85.000 q.) kádkemenczéből, 51%-át (140.000 q.) tégelyes gázkemen-
czéből s már csak 18°/o-át (50.000 q.) az elavult közvetetlen tüzelésű tégely
kemenczéből. Ez utóbbiból még kivált közönséges öblös üveg kerül ki- 
A finom öblös üveg s különösen a tábla- és ablaküveg tekintetében a közön
séges kemencze termelése egészen hátraszorul. A tábla- és ablaküvegnél 1894 
óta a viszony annyiban változott, hogy két ujabbi kádkemencze felállítása 
folytán az ide tartozó czikkek túlnyomó része kádkemenczéből készül.

Üveggyárunk volt 1894-ben gáztüzeléssel: 23 gyár átlag 1000 q töltésű 
4 káddal és átlag 2 q töltésű 422 tégelylyel meg 3050 alkalmazottal; közvetetlen 
tiizelézsel: 19 gyár átlag 160 kg. töltésű 234 tégelylyel és 1100 alkalmazottal; 
összesen tehát: 42 gyár 4 káddal, 656 tégelylyel és 4150 alkalmazottal.

Jelenleg van 46 üveggyárunk, közülök Erdélyben 3 gyár, Horvát-Szlavon- 
országban 6 gyár.

Ezek közül gáztüzelésű kádkemenczés 6 gyár, gáztüzelésű tégelykemen- 
czés 22 gyár, közvetetlen tüzelésű tégelykemenczés 18 gyár.

Különben üveggyáraink ez idő szerinti fekvését és minőségét a fennebb 
közölt térkép mutatja meg legjobban.
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A bőripar a millenniumi kiállításon.

Bőriparunk az ezredéves kiállításon külsőleg impozáns, belérték dolgában 
kiváló és tanulságos módon szerepelt.

Ennek a csoportnak az elrendezése honi iparosainknak dicséretére vál 
s egyes pazarul s ízléssel díszített objektumaival különben is szépen sikerült 
kiállításunknak egyik fénypontja volt.

A mi feladatunk azonban nem az, hogy külső benyomások után ítéljünk 
hanem ellenkezőleg, törekvésünk az lesz, hogy hazai bőriparunk valódi hely
zetét felismerjük, lüktető erét megtapogatva, életjelenségeit megállapítsuk, 
esetleges betegségeit felderítsük és igy a kellő orvosságot keresve, megmutas
suk az utat, melyen haladva, ezen fontos iparunk egészséges tovafejlődését 
biztosítva gondoljuk.

A cserzés mesterségét a kelet találmányának tartják ; annyi bizonyos, 
hogy a keleten előbb nagy tökéletességre jutott, mint Európában. A kínaiak 
azt állítják, hogy egyik uralkodójuk, Schinfang tanította őket arra, hogyan 
kell az állatok bőrét elkészíteni s hogyan lehet ezekről a szőrt lekoppasztani. 
Plinius, a kinek annyi érdekes feljegyzést köszönünk, a bőrnek facserrel 
való cserzésének a felfedezését Tychius nevű, bőotiai embernek tulajdonítja. 
Különben már a legrégibb időkben is ismerték az állati bőröknek az ember 
testének ruházására való használatát. Ezen nyersbőröknek a kikészítése rend
kívül kezdetleges volt.

Még manapság is látjuk, hogy például a pásztorok ilyen módon kikészí
tett bundákban járnak.

A ki nem cserzett, csak szárított bőr azonban igen merev, a testhez 
nem simuló, érdes, rossz szagú és tisztátlan, miért is csakhamar módok után 
néztek, hogy miképen lehet a bőrökből tökéletes terméket nyerni. így fejlőd
tek ki a cserzés különböző módszerei, a melyeket öt nagy csoportra szoktak 
osztani, t. i. cserzés csersavakat tartalmazó anyagokkal, csevzövargaság, cserzés 
timsóval, timárság vagy irhabőrkészités, cserzés zsiradékokkal, cserzés fém
sókkal, végre ezen eljárások kombinácziója.
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Azon bevezetésből, melyet Telkes Simon a bőripari csoport katalógusá
hoz irt, néhány adatot átveszünk. Szerinte a bőrkészités, irhagyártás, a szűcsök 
munkája az Árpádházbeli királyok alatt oly jelentékeny volt, hogy a kül
földön is keresetté vált. Az Anjouk uralkodása még nagyobb lendületet adott 
ennek az iparnak. Nagy Lajos 1376-ban az erdélyi szászok czéheit szabá
lyozta. Ezek között tímár-, nyereggyártó-, varga-, keztyüs-, kalapos-, szabó-, 
stb. czéhek voltak.

Telkes, dr. Szádeczky Lajos kutatásai nyomán felemlíti, hogy azon 
5000 darab czéhlevél között, melyeket nevezett búvár átkutatott, 176 darab 
tímár-, cserzővarga- és kordoványos czéhlevél volt. Ezek közül a legrégiebb 
a segesvári timárczéh czéhlevele 1376-ból, Nagy Lajostól, ezt követte a 
kolozsvári timárczéh czéhlevele 1464-ben Mátyás királytól s egyátalában az 
1442—1482-iki időszakból való czéhlevelekből látható, hogy Mátyás király 
alatt a tímár-, szűcs-, varga-, szabó-, nyerges- és szíjgyártó-mesterség virág
zásban volt.

A XIX. században 1815—1847-ig I. Ferencz és V. Ferdinánd alatt 
Szádeczky szerint 104 tímár-, cserzővarga- és kordoványos-czéh volt. (A többi 
igen érdekes adatokra, melyek Telkes Simon nevezett értekezésében foglal
tatnak, e helyen csak utalhatunk.)

Flogy hazánkban mennyire virágzott hajdanában a bőrgyártás, azt 
nehány feljegyzésből következtethetjük, a melyeket egy régi könyvben 
(Oeconomische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats-, Haus
und Landwirthschaft — von D. Johann Georg Krünitz. 1798) találtunk.

Ezen forrás szerint a XVI. század közepe óta Francziaországban minden
féle nyersbőrökből, főleg azonban erős marhabőrökből oly bőrt gyártottak, 
a melyet ott magyar körnek, Németországban pedig timsós bőrnek neveztek. 
Ez igen tartós bőr volt, a melyet főleg a szíjgyártók és lószerszámgyártók 
feldolgoztak. Francziaországban azokat a tímárokat, kik ilyen bőrt készítettek, 
liongroyeureknek vagy hongrieiireknek hívták, ezek azonban nem képeztek 
külön czéhet, hanem egy a XVII. században alakult társulat részére dolgoztak 
De la Lande egyik művében : Art de l’Hongroyeur: par M. de la Lande 
á Paris 1766 — részletesen leírja azt a módot is, mely szerint Franczia
országban ezt a magyar bőrt elkészítették. La Lande szerint a magyar bőr 
készítésével már a XVI-ik század közepe táján foglalkoztak Magyarországon 
és »az ott készített bőröket nagyra becsülték.« La Lande felemlíti továbbá, 
hogy Colbert egy Larose nevezetű timárt Magyarországba küldött, megtuda
kolni az okot, hogy miért olyan hires az a bőr, a mit a magyarok készí
tenek s miben áll tulajdonképen annak elsőbbsége, előállításának fortélya.

Ezen magyar timsós bőrnek a készítését mindenképen támogatták; igy 
a franczia király 1705 év január hónapjában kiadott egy parancsában egyes 
tímárokat kizárólagos joggal ruházott fel, úgy, hogy csak ezeknek volt meg
engedve a bőrt a magyar eljárás szerint elkészíteni. Ezek a tímárok a 
st.-denisi állami gyárral egyesültek s az ott készített bőrt bélyegzővel jelölték, 
a melyen egy kerék és ezek a szavak voltak: A st.-denisi magyar királyi 
bőrgyárból. Ez a szabadalom 1716-ig volt érvényben; ettől az időtől kezdve
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megengedték akárkinek, hogy ilyen bőrt készítsen. Manapság ez az iparág 
alig bir már jelentőséggel; a timsós bőr nem kelendős.

Ugyancsak Krünitznek említett művében találunk még egyéb megjegy
zéseket is, melyek a Magyarországon szokásos eljárásokról szólnak; az egyik 
a bőröknek koppasztására vonatkozik. A bőröket egy hordóba tették, min- 
deniket külön-külön árpadarával behintették, lefödték deszkákkal és kövekkel, 
meleg vizet öntöttek reá s a darával addig hagyták erjedni, mig a szőrt nem 
eresztették. Más helyen meg arról tesz említést, hogy a magyar talpbőrt úgy 
kezelték ugyan, mint a német talpbőrt, a különbség azonban az volt, hogy 
magyar gubacscsal történt az utolsó befejező cserzés.

Hogy hazánkban a múlt században jóminőségü talpbőrt készítettek, 
különösen Pozsonyban, a mellett szól a következő adat, melyet Krünitz 
közöl:

Krünitz megkülönböztet pozsonyi és bécsi talpbőrt s azt mondja : 
A kettő közötti különbség abban áll, hogy a magyar pozsonyi talpbőr a 
barkás oldalon sötét hamuszint mutat, a mely alatt azonban a szép, erős és 
igen jó világosbarna telitett cserzés kilátszik stb.

Erdélynek hajdanában hires bőripara volt. Az erdélyi bőrt különösen a 
keleten kedvelték; egyes speczialitásoknak, igy az erdélyi kordovánbőrnek a 
hire széles e hazában elterjedt.

A magyarországi bőripart még e század közepéig nagyobbára kisiparilag 
űzték, a kisipar a czéhrendszer védelme alatt virágzott s a timárság a leg
jövedelmezőbb iparágak közé tartozott. Ez az állapot teljesen megváltozott 
akkor, midőn a borkészítés terén is a gyári üzem a műhelyi munka helyébe 
lépett.

Telkes Simon adatai szerint a jelentékeny fiumei bőrgyártól (1771) elte
kintve az első bőrgyár Magyarországon 1799-ben Pesten keletkezett. Ez a 
Kemniczer János-féle bőrgyár volt. Ezt követte 1808-ban egy másik (Thoma 
József, Budán 1822). 1813-ban Cohner József szatyánbőrgyárat állított;
ugyanabban az időben keletkezett Dessewffy Samu gróf bőrgyára előbb 
Vencsellőn, később Fintán, Sáros vármegyében. Ismeretes volt még báró Neszei* 
bőrgyára Lajosfalván, Mosonmegyében a Lajta folyó mellett.

Fischer H. Jakab szab. bőrgyára Budán 1829-ben keletkezett, Jordán 
Gáspár és Alajos cs. kir. szabadalmazott bőrgyára Pesten (1843) Steinberg H. 
Simon Ó-Budán, Schwartz István cs. kir. orsz. szab. bőrgyára Egerben, a 
tatai bőrgyár stb., mindezek nagyobb stílusban dolgoztak. Ebben az időben 
azonban még megvolt az egyensúly, úgy, hogy a kisebb műhelyek is 
haszonnal tovább fennállhattak. Ilyen timárműhelyek az egész országban 
szétszórva léteztek és helyenkint egész falvak lakossága borkészítéssel fog
lalkozott. Ilyen helyek, a hol bőr-kisipar virágzott, voltak: Kamenicz, Borsod- 
megyében ; Kassa, Kecsege, tót falu, a Rima vize mellett; Léva, Bars vár
megyében ; Nagy-Lomnicz, Szepes vármegyében ; Sepsi, Abauj vármegyében ; 
Debreczen, Ratkó, Kövi és Jolsva, Gömörmegyében ; Lőcse, Rajecz, Trencsén- 
megyében ; Pozsony és Bazin, Pozsonymegyében (1. e.); Pécs, Lajtafalu, Moson
megyében ; Turnisa, Zalamegyében; Újvidék, Körmöczbánya, Barsmegyében ;
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Német-Lipcse, Liptómegyében; Brezova, Nyitramegyében (még most is neve
zetes) ; Német-Próna, Nyitramegyében ; Modor sz. k. város, Pozsonymegyében ; 
Illává, Trencsénmegye ; Beszterczebánya, Rozsnyó, Gömörmegye ; Babaluska, 
és Luskovistye, Gömörmegyében; Gyöngyös, Nagysáros, Sárosmegyében ; 
Hanusfalva és Zboró, Sárosmegyében; Jarambina, orosz falu, Szepesmegye; 
Gyula, Békésmegyében ; Belényes, Biharmegyében ; Hódmező-Vásárhely, Nagy- 
Kálló, Szabolcsmegyében; Ó-Vukovár, Szerémmegyében ; Kézdi-Vásárhely 
katonai végvidéki város. Kordovánosok voltak: a szerémi, bánsági és székely 
vidékek; Mitrovicza, Szlankamen, Karlovicz, Zimony, Rubin, Fejértemplom, 
Ó-Orsova, Hátszeg és Gyergyó-Szt.-Miklós, Losoncz, Pápa stb.

A mi pedig a készítményt illeti, a következő bőrfajokat állították elő :
Különböző fajta felsőbőrt, különböző fajta talpbőrt, szattyánt, kordován

bőrt, timsós bőrt.
Az egyensúly, mely egy ideig kisipar és gyáripar között létezett, legújabb 

időben megbomlott, a gyáripar nagyra nőtt s a kisipart teljesen elnyomja. 
Az okokat, melyek ezt az állapot előidézik, később fogjuk fejtegetni.

Eltekintve a nagy budapesti bőrgyáraktól, a legjelentékenyebb gyár
telepek a következő helyeken vannak : Pécsett, Nagy-Bossányban, Rozsnyón, 
Liptó-Szt.-Miklóson, Matheóczon, Körmöczbányán, Székesfehérvárott, Pozsony
ban, Tata-Tóvároson, Sümegen, Fiúméban.

Kisebb gyárak és műhelyek az egész országban találhatók. Szövetkezeti 
gyárak Beszterczén és Szt.-Ágotán alakultak; ott szijbőröket és tehénbőrt 
készítenek; Nagyváradon ezelőtt vagy tiz évvel körülbelül 50 önálló tímár 
dolgozott; ezek száma 1894-ben leapadt 17-re; Tordán különösen bocskor- 
bőrt és felsőbőrt (tehénbőrt) készítettek. 1894-ben ott is körülbelül 60 bőr- 
készitő (cserző varga, tímár és kordovános) volt, sőt ezek közül 20—25-en a 
borkészítést nagyobb mértékben űzték ; Maros-Vásárlielyen is hasonlóan állt 
a dolog; ott is vagy 60 önálló bőrkészitő dolgozott ugyancsak felsőbőrt és 
bocskort, valamint kordovánbőrt készítettek; Szász-Régenben vagy 70 önálló 
mester felsőbőrt, bocskort, kordovánbőrt és bélésbőrt készített. Medgyesen, 
Segesváron több önálló műhelyben dolgoztak. Székely-Udvarhelyen 12 évvel 
ezelőtt még 64 önálló mester dolgozott; ezeknek a száma 30-ra apadt le, de 
ezek sem termelnek sokat. Hasonló ipart találunk Sepsi-Szt.--Györgyön és 
Csikmegyében; de mindenütt hanyatlás mutatkozik; Brassóban 1894-ben 
egészben véve 4 helyen dolgoztak. Azóta a legnagyobb, már gyárszerü mű
hely beszüntette az üzemét. N -Szebenben 1894-ben 8 önálló tímár dolgozott, 
a környéken is van bőripar; igy pl. Fogarason kordovánosok (számszerint 
vagy 35-en) dolgoztak. Hasonló ipar létezik Hétfalun, Vajda-Hunyadón stb. 
Brezován, Radványon háziiparilag bélésbőrt (juhbőrökből) készítenek. Neve
zetesebb bőrkészitő helyek m ég: Turócz-Szt.-Márton (tehénbőr és bocskor); 
Beszterczebánya (tehénbőr és borjúbőr); Igló, Lőcse (tehénbőr) ; Péchujfalti 
(tehénbőr és borjúbőr); Győr (talpbőr és tehénbőr); Kapuvár (gépszíj, talp és 
tehénbőr); Kis-Márton (talp, tehénbőr, borjúbőr); Esztergom, Pápa (timsós 
juhbőrők); Debr'eczen, Nagy-Szent-Miklós. Mármaros-Sziget (tehénbőrők) stb.

Bár számszerint sok cserző varga meg tímár van az országban, de ezek-
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nek a helyzete rendkívül súlyos, a mit részben annak kell tulajdonítani, hogy 
a külföldről igen nagy mennyiségben kész árúkat hoznak be, másrészt a kis
ipar a gyáriparral szemben azoknak az előnyöknek hiján van, a melyek a 
nagyiparnak kedveznek. A kisiparos nincs abban a helyzetben, hogy mű
helyében költséges gépeket felállítson, a nyers anyagot gyakran hitvány minő
ségben kapja s mivel hitelre vesz, drágán fizeti, hiányzik a legtöbb esetben 
(kivétel van !) az elméleti képzettség, mely nélkül a korral nem haladhat, igy 
elavult eljárások szerint dolgozik, a cserzőanyagokat sem tudja kihasználni 
s miután úgy a cserzést, valamint a kikészítést elhamarkodnia kell, csakhogy 
mielőbb pénzhez jusson, azért a gyártmánya is kezdettlegesebb, a mellett 
kisebb készlete lévén, nem szortírozhatja s nem értékesítheti kellőképen.

A kisipar ezen helyzetén, sajnos, segíteni alig lehet, mert az egyetlen 
sikert Ígérő eszköz, a szövetkezés, úgy látszik, szintén nem válik be, mivel 
nehezen keresztülvihető, ilyen szövetkezetek többnyire az eltérő nézetek és 
érdekek sokaságán szenvednek hajótörést.

A nagyipar az utolsó 11 év alatt határozottan nagy haladást tett. Mig 
azelőtt a bőrök elkészítését legnagyobbrészt emberi munkával végezték, addig 
jelenleg a gépeket használják a nagy gyárakban. A cserzési eljárásokat tökéle
tesítették, a cserzőanyagot jobban használják ki, újabb czikkeket is honosí
tottak meg, a gyártás menete is gyorsabb.

Mindazonáltal bőriparunk még korántsem érte el azt a színvonalat, 
a melyen a külföld áll, bár egyes czikkekben a külfölddel versenyezhetünk.

Bőriparunknak jelenlegi állását s azt az üdvös tevékenységet, melyet 
egyes bőriparosaink annak érdekében kifejtettek, legjobban méltányolhatjuk, 
ha az ezredéves kiállításunk bőripari csoportját tanulmányozzuk, mivel ez a 
csoport átalában véve a tényleges állapotoknak megfelelőleg állított k i; mond
hatni, hogy'minden, az országban előállított czikk e tárlaton is szerepelt s a 
kiállított tárgyak minősége olyan volt, hogy a jogos követelményeknek teljesen 
megfelelt, sőt volt igen kiváló is közötte ; ezeket a következőkben ki fogjuk 
emelni. A következő összeállításban különösen fe l fogjuk említeni azokat a 
czégeket, melyeknek gyártmánya nemcsak ár tekintetében, hanem azért verseny- 
képes, mivel minőségre nézve a külföld gyártmányával egyenértékű; meg
győződésünk az, hogy hazánk bőirpara csak akkor fog igazán teljes virág
zásnak indulni, ha nemcsak az árakkal, hanem főleg a gyártott bőr minőségével, 
jóságával le fogja győzni a külföldi versenyt.

Ezek szerint különösen kiemelendők a következő kiállítók:
Abeles Adolf és fiai, Budapest. (Versenyen kívül és, szakértő.) Minden 

fajta szömörcsés és irha-juh és kecskebőrt készít, ezeket a legkülönbözőbb 
színekben kifesti. Kiállított még érdekes selyemfényű nyomtatott bőröket is.

Eitner Zsigmond, Sümeg. (Millenniumi nagy érem.) Különféle bőrnemeket, 
ványolt csizmaszárakat állított ki.

Első magyar finombőrgyár, Freund S., Pozsony. (Millenniumi nagy érem.)
Horn Adolf, Esztergom. (Kiállítási érem.) Tebénbőrt, szép vikszes hasított 

bőrt készít.
Horn I. L., Nagy-Bittse. (Kiállítási érem.) Tehénbőrt készít.
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Höfler testvérek és társa, Pécs. (Versenyen kívül.) Kitűnő, versenyképe 
blank és talpbőrt gyárt.

Hubka Péter, Liptó-Szent-Miklós. (Versenyen kívül.) Ennek a gyárosnak 
tehénbőr és vikszes hasított bőrkészítményét teljes joggal kitűnőnek ismerik 
el, sőt vikszes hasított bőre egyátalában a bel- és külföld ismeretes hason- 
nemü gyártmányai közül a legjobb. Hubka volt az, a ki Liptó-Szt.-Miklóson 
az első amerikai szalagkéshasitó gépet felállította s ez által a többi odavaló 
gyárosokat is ilyen gép beszerzésére buzdította.

Gyártmányai tökéletesítésére irányuló ernyedetlen törekvése nem kis 
mértékben járult hozzá a liptószentmiklósi bőripar felvirágzásához.

Jordán Viktor-féle bőrgyár-részvénytársaság, Budapesten. (Millenniumi 
nagy érem.) Idevaló és vadbőrökből előállított talpbőröket, borjubőröket, talp
bélésbőrt, kipsz felsőbőröket gyárt.

Kovács és Sztodola-féle első északmagyarországi engedélyezett bőrgyár, 
Liptó-Szent-Miklós. (Versenyen kívül, jury-tag, állami aranyérem.) Ez hazánk 
legnagyobb felsőbőrgyára, melyben igen szép felsőbőrt és nagymennyiségű 
ványolt csizmaszárakat készítenek; ezek olcsóságuk miatt az eddig Cseh- és 
Morvaországból behozott árúnak hatalmas konkurrencziát csinálnak.

Lackó György, Liptó-Szent-Miklós. (Versenyen kívül, jury-tag.) Igen jó 
tehénbőrt gyárt.

Maclilnp H. fiai, Budapest. (Versenyen kivül, jury-tag, állami aranyérem.) 
Kitűnő talpbőrt, tehénbőrt hadfelszerelési czélokra és különösen kitűnő sima 
és barna borjubőrt (Pannonia-bőrt) gyárt, mely az ország határain túl is már 
jó hírnévnek örvend.

Markó József, Rozsnyó. (Millenniumi nagy érem.) Talpbőrt és felső
bőrt gyárt.

Matheoczi bőrgyár-részvénytársaság, Matheocz. (Millenniumi nagy érem.) 
Felsőbőrt és ványolt csizmát gyárt.

Mautliner testvérek és társaik, Budapest. (Versenyen kivül, jury-tag, állami 
ezüstérem.) Kitűnő talpbőrt és blankbőrt készít.

Mehlschmidt Gyula örökösei, Tata-Tóváros. (Millenniumi nagy érem.) 
Irhásbőrt és szarvasbőrt gyárt. Hazánk egyetlen szarvasbőrgyára.

Nikolay Alajos, Körmöczbánya. (Millenniumi nagy érem.) Jó tehénbőrt gyárt.
Pálka János, Liptó-Szent-Miklós. (Millenniumi nagy érem.) Kitűnő tehén

bőrt gyárt.
Schmidt Adolf és társa, Nagy-Bossány. (Millenniumi nagy érem.) Közös 

hadseregbeli felszerelési czikkeket gyárt.
Weisz és Túli, Székesfehérvár. (Kiállítási érem.) Minden fajta irhás-juh- 

bőrt gyárt.
Weisz Armin és fia, Újpest. (Millenniumi nagy érem.) Minden fajta 

szömörczés bak- és juhbőrt, valamint igen jó keztyübőrt készít.
Wolfner Gyula és társa Újpest. (Versenyen kivül, jury tag, állami arany 

érem.) Gyárt: kitűnő, az osztrák czipőgyárosok által is keresett egyszer ülte
tett talpakat, továbbá juh- és kecskebőröket, lóbőrt, szijbőröket és a honvédség 
részére hadfelszerelési- czikkeket.

6 0 6
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Zsujfa testvérek, Liptószent-Miklós. (Versenyen kívül.) Ezekről hasonlót 
mondhatunk, mint a mit Hubkáról mondottunk. Ők is gyártmányaikat fokozatosan 
és lelkiismeretesen megjavították, úgy, hogy azokat ez idő szerint Ausztriában 
igen keresik és veszik. Igen sajnos, hogy épen ez a két kiváló czég »hors 
concours« állított ki, miután a jury nem volt abban a helyzetben, hogy gyárt
mányaikat érdem szerint méltányolhatta volna.

Említést érdemelnek még a következők:
Baccarih és Simoniéit, Fiume. (Millenniumi nagy érem.)
Bócz Mózes, Torda. (Kiállítási érem.)
Bruoth Andor, Breznóbánya. (Kiállítási érem.)
Ifj. Bruoth János, Breznóbánya. (Kiállítási érem.)
Ifj. Bruoth Samu, Breznóbánya (Kiállítási érem.)
Deutsch Adolf fia , Lugos. (Kiállítási érem.)
I. Szt.-Agothai bőrgyár szövetkezet, Szt.-Ágotha. (Kiállítási érem.)
Fried Bernát és fiai, Simontornya. (Kiállítási érem.)
Hackel Pál, Szigetvár. (Elismerő oklevél.)
Korber Testvérek, N.-Szt.-Miklós. (Kiállítási érem.)
Margulies Miksa, Budapest. (Millenniumi nagy érem.)
Mohi Bódog örökösei, Kapuvár. (Kiállítási érem.)
Pollak Emil és Alfred, N.-Szt.-Mikiós. (Kiállítási érem.)
Pickier Rafael, Beszterczebánya. (Kiállítási érem.)
Ruzsicz G., Fiume. (Millenniumi nagy érem.)
Scheftsik András, Bicske. (Kiállítási érem.)
Szánkó Mátyás, Breznóbánya. (Kiállítási érem.)
Streicher Vilmos, Tevel. (Kiállítási érem.)
Szadlon Testvérek, Nagy-Szombat. (Kiállítási érem.)
Mig ezen lajstromból egyrészt azt az igen örvendetes tapasztalást merít

hetjük, hogy bőriparunk tetemes haladást tanúsít, egyes czikkeivel Ausztriában 
és a külföldön is hódit, addig nem zárkózhatunk el azon megfigyelés elől 
sem, hogy még igen sok a tennivaló. Akárhány olyan bőrfajt tudunk fel
említeni, a melyeket hazánkban vagy átalán nem, vagy ki nem elégítő minőség
ben vagy mennyiségben gyártanak.

Lakbőrt, a különböző fajta kidbőröket, a satinokat, a festett borjúbőrö
ket, a chrómbőrt egyátalában nem készítik; lóbőrt csak kis mennyiségben és 
ki nem elégítő minőségben gyártanak; ugyanaz áll a vache-bőrre is ; már 
pedig mindezekből nagy mennyiséget használnak e l ; a finom bőröndös áruk
hoz való bőröket, valamint a finom lószerszámokhoz való szijbőrt (blankbört), 
a nyergekhez való disznóbőrt, első rangú czégeink Ausztriából és külföldről 
különösen Angliából hozatják. De átalában véve is áll az, hogy az országban 
nem készítenek elegendő mennyiségű bőrt, a szükségletet az itthon készített 
korántsem fedezi és igy azt a sajátságos és elszomorító jelenséget látjuk, 
hogy Ausztriából és a külföldről nagy mennyiségű készbőrt importálunk, holott a 
külföldi árut a magas vámtételek is drágítják. A külföldi árunak eme elsőbbsége 
és keresettsége tehát csakis kitűnő minőségben rejlik. Németország évente



608

óriási mennyiségű borjúbőröket visz ki Magyarországból, s ezeket mint kész 
árut, mint lak-, kid-, szatinbőrt és mint festett bőrt importáljuk.

Emez állításunkat az 1895. évi áruforgalmi statisztika adatai is igazolják. 
E szerint volt:

B e h o z a t a 1 K i v i t e l
mennyiség érték mennyiség érték

q frt q frt
1. a) T a lp b ő r ................................. 39.599 5,504.261 10.075 1,460.874

b) Talpbőr hulladék és egyéb
kikészített bőrök hulladékai 1.707 153.630 1,407 126.630

c) M ű ta lp b ő r............................. 851 7.659 31 388
2. K e z ty ű b ő r ............................. 383 421.300 101 111.100
3. a) Közönséges felsőbőr, lóbőr,

tehénbőr ............................. 9.066 1.994.520 6.064 1,212.800
b) Finomabb felsőbőr, borjú-,

zerge-, kecske-, juhbőr . . 14.042 5,335.960 2.967 1,127.460
4. B é lésbő r................................. 1.960 343.000 4.025 704.375
5. Festett kordován és szatyánbőr 213 85.200 49 19.600
6. Lakbőr és egyéb finom bőr . 823 658.400 39 31.200
7. B agariabőr............................. 252 65.520 31 8.060
8. a) Szíjbőr ................................. 2.154 456.648 667 146.740

b) Kikészített disznóbőr . . . . 681 88.530 54 7.020

A behozatali többlet tehát:
Mennyiség Érték

q frt
1. a) Talpbőr..................... . . 29.524 4.043.386

b) Talpbőr hulladék és egyéb kikészített
bőrök hulladékai . . 300 27.000

c) Műtalpbőr................ . . 820 7.271
2. Keztyűbőr..................... . 282 310.200
3. a) Közönséges felsőbőr, lóbőr, tehénbőr 3.002 781.720

b) Finomabb felsőbőr borjú, zerge, kecske, 
juhbőr .............................................

4. Bélésbőr.........................• .........................
5. Festett kordován- és szatyánbőr . . .
6. Lakbőr és egyéb finom b ő r ................
7. Bagaria bőr . .........................................
8. a) S z íjb ő r .................................................

b) Kikészített d iszn ó b ő r.........................

11.075 4,208.500
2.065 361.375

164 65.600
784 597.200
221 57.460

1,487 309.908
627 81.510

Ebből a kimutatásból látszik, hogy 1895 folyamán 10,489.755 frtot fizet
tünk Ausztriának és a külföldnek különböző fel nem dolgozott bőrökért. 
Azokat a bőrnemeket, melyeket nálunk nem, vagy nem elegendő mennyiség
ben gyártanak, még pedig a lakbőröket, a különböző fajta borjúbőrököt, kid- 
bőrt, szatinbőrt, festett bőröket, vikszes bőröket főleg Németországból, a talp
bőröket, felsőbőröket és festett bőröknek egy részét Ausztriából importálják. 
Ezekből, a mint az az előbbi kimutatásból is kitűnik, Magyarország igen nagy 
mennyiséget használ el.
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Az 1885. évi áruforgalmi statisztika szerint volt akkor a

B e h o z a t a l  
érték frt

K i v i t e l  
érték frt

Talpbőr és hulladékai................ 746.744
K eztyűbőr..................................... 69.299
Felsőbőr ......................................... 979.812
Bélésbőr......................................... 61.578
Kordován- és szatyánbőr . . . 35.231
Fénymázos b ő r ............................. 32.277
Bagariabőr..................................... . . 542.531 155.523
S z í jb ő r ......................................... . . 193.189 106.619

11,391.175
587.083

Behozatali többlet.........................

A mint ebből látható, az állapot 1885 óta egyátalában nem változott, a 
mennyiben a behozatali többlet 1895-ben is annyi, mint a mennyi 1885-ben volt.

Ezen statisztikai kimutatás is igazolja előbbeni állításunkat, hogy tudniillik 
daczára annak,hogy az osztrák bőr nem sokkal jobb,mint a magyar bőr, sőt Magyar- 
ország egyes czikkekben határozottan jobbat produkál (például szolgál a Machlup- 
féle vikszes bőr, a budapesti gyárak egyszer ültetett talpbőre, a liptószentmiklósiak 
tehénbőre) mégis óriási mennyiségű talp- és felső bőröket importálunk Ausztriából 
is, mert itthon nem gyártanak eleget ezekből a bőrfajokból, már pedig azoknak 
a tényezőknek legnagyobb része, melyektől a bőrgyártás eredményes fejlődése 
függ, nálunk nem kedvezőtlenebb, mint ott és a külföldön. A nyers anyagnak 
egy tetemes részét itthon, másrészét a külföldről jó minőségben kapjuk. 
A juhbőröket részben hazánk, részben a Balkán-országok szolgáltatják; az 
ökör-, borjú-, bivaly-,bika-, tehénbőrökben való szükségletét részben hazánk fedezi, 
felsőbőrök készítésére meglehetősen nagymennyiségű bőröket Németországból 
importálunk, a talpbőrök részére való nyersbőröket részben Ausztriából sze
rezzük be, szíjakra valót gyakran a Svájczból.

Vadbőröket Ázsiából és Amerikából importálunk. Cserzőanyagok igen jó 
minőségben állnak rendelkezésünkre; a munkásviszonyok is kedvezők. Egy
átalában a fejlődést különösen egy faktor gátolja és ez a szakképzettség hiánya.

A különböző iparágak történetét tanulmányozva, látjuk, hogy azokat 
azelőtt mind mesterségként űzték; évszázadok, sőt évezredek munkája és 
tapasztalása volt szükséges ahhoz, hogy bizonyos iparágak a tökéletesség 
bizonyos fokára jussanak.

Gyakran egyes czikkek gyártásának a titkát féltékenyen őrizték. Az 
empirizmus ezen uralma alatt az ipar csak igen lassan fejlődhetett s egyes 
czikkek gyártása egyesek kiváltsága volt. De már a múlt század végén és a 
mi századunk elején világosság kezd szétáradni, a természettudományok mívelése 
soha nem gyanított igazságok felismerésére vezet s a fiatal óriás csakhamar 
érezteti hatalmát a vele szorosan kapcsolatos iparral is.

Valóban a természettudományok, főleg a kémia és a fizika rohamos 
fejlődése az, mely modern iparunkat jelenlegi magaslatára emelte. Számos
M a t l k k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 39
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titokról lehullott a lepel, számos rejtett kincs napvilágot látott és köztulajdonná 
vált, köztulajdonná azoknak, kik a természettudomány ékesen szóló nyelvét 
értik. A bekövetkezett új korszak azonban új kötelességeket rótt az iparosra 
s mig egyfelől számtalan új segédeszközt nyújtott, másfelől sok tekintetben 
megnehezítette a helyzetet, megteremtvén a konkurrencziát, melyben csakííaz 
győzhet, ki ezeket az eszközöket használni is tudja. Némely iparágban ez az 
új irány már teljesen megállapodott. így például a kelmefestés és színnyomás, 
a festékgyártás s számos más iparágban theoria és praxis karöltve járva, 
napról-napra szűkebb konnexre lépnek és hallatlan diadalokat aratnak. Más 
iparágakról ez a testi-lelki barátság, az összetartozás emez érzete még nem 
jutott oly világos kifejezésre; igy áll a dolog a bőrgyártásnál, de a kezdet 
megvan és számos laboratóriumban, számos kiváló tudós és kémikus azon 
fáradozik, hogy a bőrgyártás terén is világosságot teremtsen.*

És ez a törekvés nem meddő. A külföld leghiresebb gyárában, úgymint 
például Cornelius Heyl wormsi világhírű gyárában, a mainzi gyárakban szak
kémikusokat alkalmaznak s egyebek között ezeknek köszönhető, hogy ezek 
a gyárak oly kitűnő, elsőrangú termékeket gyártanak, a melyekhez foghatót 
más gyárak mem mutathatnak fel. Minden téren, és igy különösen az ipar 
terén az indolenczia a haladás legnagyobb ellensége; sajnos, hogy hazai bőr
iparosaink egy jelentékeny része ebben a betegségben sínylődik s különösen 
nagy azok száma, kik a tudomány vívmányaival szemben tamáskodnak.

De nálunk is a helyes felfogás kezd gyökeret verni s az utóbbi évek
ben épen iparoskörökben hangzott fel a kívánság egy felállítandó bőr-szak
iskola után. Ez volna tényleg az első sürgős teendő, ha bőriparunk jövő 
fejlődését biztosítani akarjuk, ez azonban magában véve még nem elég. 
Kell, hogy gyárosainkat áthassa ama I meggyőződés, hogy czélirányosan és 
teljes öntudatossággal csak úgy dolgozhatnak, ha nyersanyagaikat, cserző
oldataikat stb. folyton felülvizsgálják, vagy vizsgáltatják, legyen az akár 
az által, — és ez a legjobb mód — hogy üzletükben állandóan szakavatott 
kémikust alkalmaznak, akár az által, hogy eme nyers és félterményeket vala
mely kémiai laboratóriumban végeztetik, mely erre a czélra berendezkedett, 
mint a minő ez idő szerint a magyar kir. technológiai iparmuzeum bőripari 
osztálya.

A költség, melyet a kémikusra és ilyen vizsgálatokra fordítanak, már 
az által is^megtérül, hogy ily módon csakis a legjobb cserző és egyéb segéd
anyagok birtokába^jut. Már pedig ezeket az anyagokat (cserzőanyagokat, 
zsiradékokat) hihetetlen módon hamisítják. A gyári kémikus azonban a 
munkamenetet is ellenőrzi és a gyártás körüli javításoknál szakadatlan végzi 
és vezeti a szükséges kísérleteket. Átalában véve bőrgyárosaink a kísérlete
zéstől idegenkednek s bizonyára némi jogosultsággal, mert a kísérletezéshez 
érteni kell, ahhoz, az ilyen ^munkálatokban való nagyobb fokú jártasság és 
tágabb ismeretkör szükséges, a mit csakis képzett kémikusnál találunk. Hogy 
milyen világraszóló eredményeket érhetünk el ily módon, azt fényesen bizo
nyítja Németország példája.

Mily gyorsasággal ismerték fel ott a quebrachsfa jó tulajdonságait, mig
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minálunk nagyon sokáig késtek ennek a cserzőanyagnak a gyakorlatban való 
alkalmazásával. Ez alatt az idő alatt Holsteinban és Hamburgban már nagy 
bőrgyárak keletkeztek, melyek készítményét waggonszámra Ausztria-Magyar- 
országba szállították.

Ugyanez áll a chrómbőrre i s ; ezt először Amerikában gyártották, de 
csakhamar elterjedt. Németország ezt az újdonságot azonnal felkarolta s manap
ság ezt a bőrt ott már nagy mennyiségben gyártják, sőt az ottani szak-kémiku
sok kitalálták azt az eljárást is, hogy mily módon lehet ezt a bőrt a leg
különbözőbb divatos színekben kifesteni. Ilyen bőrt most már importálnak 
mihozzánk is. Nálunk persze senkinek eszeágában sincs, hogy ezzel 'a fontos 
czikkel foglalkozzék, a mi különben, a mi viszonyainkat tekintve, nem csuda, 
mivel éppen a chrómbőr gyártása kémiai szakismereteket igényel.

Ugyanígy .vagyunk a lakbőrrel, melyből évenkint nagy mennyiségeket 
importálnak; vájjon igazán lehetetlen-e ezen czikk (borjú- és marha-lakbőr) 
gyártásának a meghonosítása, holott Németországban számos gyárban foglal
koznak előállításával ? így áll a dolog a galanteria-b őrökkel, a nyereg- és börön- 
dös bőrökkel is.

Igazolására amaz állításunknak, hogy jól vezetett bőrgyárban a kémikus 
nélkülözhetetlen, legyen megengedve, hogy újra a »Pannonia« bőrre vissza
térjünk. A Machlup-féle bőrgyárban már hosszabb idő óta gyártottak vikszes 
bőrt, de ezen bőrt azért nem kedvelték, mivel hosszabb raktározásnál merevvé 
lett. Az akkori művezető a hibát állandóan a cserzésben kereste, de nem birt 
reáakadni. Utódja, ki gyakorlati tapasztalásán kívül chémiai ismeretekkel is 
birt, azonnal kitalálta, hogy a kenésre használt zsiradékban van a hiba, a mely 
olyan alkotó részeket tartalmazott, a melyek az említett hibát okozták. Manap
ság a »Pannonia« bőrt a német gyártmányokkal egyenértékűnek tekintik, sőt 
olcsóságánál fogva Ausztriában is szívesen veszik. így sikerült ennek a gyár
nak talpbőr-gyártmányának is piaczot szerezni s a szakemberek legnagyobb 
meglepetésére kitűnt, hogy ez a talpbőr az osztráknál semmivel sem rosszabb. 
Ilyen példát még számosat lehetne felhozni, de elég lesz ez a nehány is, 
mely minden kétséget kizárólag bizonyítja azt, hogy a bőriparnak is a kor 
szelleméhez kell alkalmazkodnia, mely parancsolólag megköveteli, hogy az 
iparos a tudomány vívmányait magáévá tegye és minél nagyobb mértékben 
czéljaira felhasználja.

Bőriparunk legnagyobb mértékben megérdemli az állam támogatását ; 
sajnos azonban, hogy minálunk mindent csak az államtól várnak; már pedig 
a külföld példája mutatja, hogy az iparosok első sorban saját maguk erejéből 
iparkodnak bajaikon segíteni ; csak kivételesen lép az állam az iparoskörökkel 
közös akcziókba és ilyenkor a költségeket is közösen viselik.

Miként a freibergi ismert timárszakiskola, úgy a nálunk tervezett hasonló 
intézet is csak akkor fog létesülni, ha annak költségeihez az érdekelt iparosok 
is hozzájárulnak. Kétségtelen azonban, hogy iparunk sajátos viszonyai köve
telik, hogy az állam nagyobb mértékben pártfogolja.

Igaz, hogy az állam, a mennyiben azt a pénzügyi helyzet engedi, ipart- 
pártoló kötelességének meg is felel. Igen hathatós segítséget nyújt az által is,

39*
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hogy az iparosokat az állami szállításokban részesíti. De tagadhatatlan, hogy 
ebben az irányban nagyobb szabású tevékenységet fejthet k i; igy például 
kívánatos volna, hogy azokat a gyárosokat támogassa, kik új bőrczikkeket, 
vagy már eddig is gyártottakat készítenek, de úgy, hogy a gyártmány min
den igénynek megfeleljen, főleg versenyképes legyen; a tőkepénzesek érdeklő
dését felkeltheti ebben az irányban, esetleg maga is efféle gyárat létesíthet.

Ilyen bőrczikkek a következők: Emelendő volna a lóbőr, a vachebőr és a 
blankbőr gyártása; mint új czikkek pedig gyártandók volnának : a lakbőr és szatin- 
bőr, kidbőr, a festett borjú- és tehénbőr, a chrómbőrök. Kívánatos volna továbbá, 
ha az állam ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra küld ügyes és a kellő theoretikai 
ismeretekkel biró fiatal bőriparosokat; a technológiai iparmuzeumban, vagy ha 
létesül, a timárszakiskolában szak-gépkiállitásokat rendezhet, a melyeken az 
iparosok az újabb és jószerkezetü bőrfeldolgozó gépeket működésben lát
hatják; kisiparosoknak ilyen gépeket részletfizetés mellett eladhat stb.

A nyersbőrt illetőleg sok a panasz a hazai marhabőr ellen ; egyrészt légy- 
szurások okoznak hibákat; ezt a bajt az állatoknak gondosabb tisztántartása 
által lehetne részben megakadályozni.

Hibák származnak továbbá a.bőrök gondtalan nyúzásától, vágásoktól, bé
lyegsütéstől. Ebben a dologban tehát megfelelő intézkedésekkel segíteni kellene. 
(Azóta, hogy ezeket a sorokat irtuk, ez meg is történt.) Megfontolandó talán 
az eszme is, melynek megvalósításával különösen az ország keleti részén 
levő bőripar ügye elő volna mozdítható, ha azon a vidéken (Csikmegye) a hol a 
nép túlnyomóan állattenyésztéssel foglalkozik, húskonzerv-gyárat létesítenének, 
miáltal az ottani bőriparosok elegendő mennyiségű és minőségű nyersbőrt 
nyernének s a hús is czélszerübben, tudniillik nemesitett formában értékesít
hető volna.

Ugyancsak meggondolandó, vájjon nem volna-e czélszerü, az ausztráliai 
juhnyersbőrök behozatalát kezdeményezni; ebből az értékes nyersbőrből óriási 
mennyiségeket exportálnak Angliába, a hol kicserzik és onnan mint kész bélés
bőrt Ausztriába és Magyarországba importálják.

A nyerges- és szíjgyártóipart hazánkban többnyire kisiparilag űzik. Kivé
telt képez csupán az a nehány nagyobb gyár (Machlup, Wolfner, Schmitt), 
a melyek a hadsereg számára konfekcziós czikkeket gyártanak ; de a nyergesek 
és szíjkészitők száma igen nagy. Hogy ezek sem tudnak annyit előállítani, mint a 
mennyit az ország nyergesszíj s hasonló árúkban fogyaszt, azt az árúforgalmi 
statisztikának 1895. évi erre vonatkozó következő kimutatása tanúsítja.

Behozatal Kivitel
q frt q frt

Bőröndös-áruk, kézi és isk. tás-
kák, házi bőröndök fából, át-
vonva bőrrel vagy vászonnal . 2.184 240.240 252 27.720 Behozatal

Fúvók ............................................. 121 15.972 143 19.663 > leginkább
Berendezett kézi utazó-bőröndök, Ausztriából

ékszer- és varrószer-tokok . . 396 217.000 18 10.800
Géphajtó-szíjak . . . . . . . . 1.193 381.860 178 56.960
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Behozatal Kivitel
q frt q frt

Nyergek és lószerszámok . . . . 549 864.675 175 242.375 Leginkább Ausztria, 
Anglia, Németország

Vadász- és fegyvertáskák . . . .  
Egyéb szíjgyártó-áruk, u. m. : nad-

41 25.625 21 9.975 Ausztria

rág- és ostorszíjak, övék, sipka, 
ernyők, korbácsok stb............... 1.133 226.600 193 48.250 Leginkább Ausztria

Ostorok n y é lle l............................. 45 41.243 —■ — Csak Ausztria
Finom bőráruk, pénz- és szivar- Leginkább Ausztria

tárczák ..................................... 1.448 1,375.600 95 90.250 és Németország

3,389.515 — 505.993

A behozatali többlet tehát 2,883.522 forint s ennek legnagyobb része 
Ausztriára esik. Az 1885. évről szóló áruforgalmi szatisztika szerint a bőröndös- 
és szíjgyártóárúk behozatala és kivitele volt:

Behozatal Kivitel
B őröndösárúk ................................. 5,073.274 619.238
Szíjgyártóárúk . . .  • ................ 5,184.050 185.646
Finom bőrárúk................................. 3,709.650 370.940

10,966.974 1,175.824

Behozatal többlet . . 9,791.150

Bár 1885 óta ebben az irányban lényeges javulás konstatálható, mégis 
ezen a téren is még igen sok a tennivaló.

Ehhez járul az a körülmény, hogy iparosaink, miután a szükséges 
bőröket itthon a kívánt minőségben nem kapják, a finom czikkeikhez való 
bőrt, például disznóbőrt, finom világos szinü blankbőrt külföldről, Angliából 
és Ausztriából hozatják. így a kiállításon látható legfinomabb nyerges- és 
szíjáruk legnagyobb része külföldi bőrökből készült. Ugyanez áll a bőrön- 
dösökre. Csakhogy itt az állapot még annyiban is súlyosabb, hogy a finom 
bőröndös- és bőrárúk készítőinek a száma jelentéktelen ; igazán finom czikkeket 
alig készítenek s e téren még most is, miként 1885-ben, úgyszólván teljesen 
a bécsi és külföldi ipar hatalmában vagyunk. Ez a szomorú állapot különben 
kifejezésre jutott a kiállításon is, a mennyiben egészben csak egy-két bőrön
dös szerepelt. (A legjelentékenyebbek közül egynéhány, például Hausvater 
Lőrincz, ki sem állított.)

Ámbár ez az ipar az utolsó években semmiféle haladást nem mutatott, 
mégis a mi a kiállított nyerges-, szíjas- és bőröndösmunka minőségét illeti, erre 
vonatkozólag csak dicsérőleg nyilatkozhatunk. Akadt ezek között igen kiváló 
is, de átalában véve a kiállított munkák határozottan jókivitelüek és ügyes 
kézre vallók voltak.

Különösen említésre méltók :
Dulcz Antal Budapest (igen szép lószerszámok, disznóbőrnyergek, blank- 

bőrszijak).
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Zimmermann Nándor, Budapest. Ennek a kisiparosnak készítményei 
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Fonó-szövőiparunk
A XVIII. századig, illetőleg a fonógépek feltalálásáig a fonóipart minde

nütt csak házi- és kézműiparilag űzték. Ezen időszakig a fonóipar, mert a 
közlekedési eszközök hiányossága miatt a távolabb lakó iparosok egymással 
nem versenyezhettek, a helyi szükségleteknek megfelelően majdnem minde
nütt honos volt. Nálunk is annyira fejlett volt akkor a szövőipar, hogy kül
földi czikkekre alig szorultunk.

A fonógépek feltalálásával a viszonyok teljesen megváltoztak. A gépek
kel gyártott czikkek sokkal tökéletesebbek voltak a kézműipari czikkeknél s 
ehhez járult még az is, hogy egyidejűleg a közlekedési eszközöket is tökéle- 
tesbitették, minek következtében a gyáripari czikkek a távolabb lakó kézmű- 
iparosok czikkeivel versenyre keltek.

A gyáripar és kézműipar között heves küzdelem fejlődött, a mely a 
kézműiparra annál végzetesebbé vált, mennél fejlettebbek lettek a közlekedő
eszközök.

Nálunk a kézműipar még jó ideig élvezhette a hiányos közlekedőeszkö
zök védő hatását. Misem késztette iparosainkat arra, hogy a megszokott 
primitiv készitési móddal felhagyjanak és a tökéletesebb gépeket vegyék alkal
mazásba.

De mig iparosaink a régi viszonyok között maradtak, addig a külföldi 
gyáripar nagyra nőtt s a mint közlekedőeszközeink fejlődtek, megindult a 
külföldi gyáripar versenye, a mely kézműiparunk és háziiparunk rohamos 
pusztulását okozta. Ehhez járult még az, hogy nálunk a gyáripar fejleszté
sével nem törődtek, holott más országokban messzemenő állami kedvezmé
nyekkel istápolták ezt s igy elmaradottságunk mind nagyobb lett.

A gyáripari textilipar istápolását Angolország kezdte meg. A fonó- és 
szövőgépek ugyanis ott láttak napvilágot s az angol államférfiak, hogy ipa
rukat ezekkel nagyra növelhessék, a fonógépekre kiviteli tilalmat róttak. Az angol 
ipar versenye és fejlődése a szomszéd nemzetek figyelmét a gépekre irányitá.

Több nemzetnek voltak oly buzgó férfiai, a kik (ámbár vagyonosak 
voltak) munkásokként dolgoztak az angol fonógyárakban, csakhogy a gépek
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kezelését elsajátíthassák s kik költségeket nem kiméivé, megvásároltak egy- 
egy gépet s ezt a tilalom ellenében valamiképen hazájukba szállítottak, a hol 
a gép felállítását és a munkások betanítását maguk végezték.

Ily úton jutott az osztrák ipar is a fonógépek birtokába. Az első fonó
gépet Ausztriában 1797-ben, tehát a gép feltalálása után 27 évvel állítot
ták fel.

Az angol államférfiak példáját: t. i. a gyári textilipar istápolását, a kon
tinens államférfiai is követték.

Az első lépés abban állott, hogy az 50-es finomsági számon aluli pamut
fonalakra 1806-ban behozatali tilalmat róttak, később pedig minden állam 
más-más módon fejlesztette iparát, Ausztria például védvámokkal.

A textil-gyáripar fejlesztését mindenütt az állam feladatának tartották, 
csak nálunk nem.

Minálunk 1844-ben a társadalom karolta fel a textil-ipart. Ekkor alakult 
a védegylet, melynek buzdítására a len- és a selyemszövők jaquard-gépeket, 
a gyapjuszövők pedig a németalföldi (billy) fonógépet szerezték be.

A haladás igen rövid ideig tartott s az ezt követő időben, a 60-as évek 
közepéig, senki sem törődött iparunkkal.

A 60-as évek végén ismét a társadalom, illetőleg az akkori vállalkozási 
szellem karolta fel a textil-ipart. Több tekintélyes gyártelep keletkezett ekkor 
s iparunk gyors fejlődést nyert volna, ha ezt az 1873. évi közgazdasági vál
ság nem sújtja.

1873-tól 1880-ig tespedés és tengődés állott be. Végre 1880-tól kezdve 
ismét haladásnak indult, mert az állam közvetetlenül vette kezébe az iparfej
lesztést, illetőleg mert ezen időtől fogva gondoskodott az iparosok szakszerű 
kiképzéséről, a törekvő iparosok műhelyeinek tökéletes gépekkel való fel
szereléséről és mert újabb gyártelepek keletkezését előmozdította s végre mert 
a gyárosokat, hogy ezek hazai munkásokat alkalmazhassanak, a munkás
képzésben anyagilag is támogatta.

Az állami gondoskodásnak üdvös hatása már az 1885. évi országos 
kiállításon volt szemlélhető. Az ott elért eredmények buzditólag hatottak a 
kormányra, különösen a boldog emlékű Baross Gábor miniszterre, a ki a 
textilipar hatályosabb s gyorsabb fejlesztése czéljából az előbb kifejtett támo
gatási módokat az eddiginél nagyobb mértékben alkalmazta, sőt ezeken kívül 
az állami szállításokat is iparfejlesztő eszközként használta fel.

Ennek, valamint azon körülménynek, hogy a textilipar fejlesztése még 
jelenleg is a kormány feladatát képezi, köszönhető, hogy textiliparunk fejlődik 
s hogy az 1896. évi ezredéves kiállítás az 1885. évi országos kiállításhoz 
képest haladást mutathatott fel.

Az ezredéves kiállításon a textilcsoport mind külcsín, mind érdekesség 
szempontjából oly fokon állott, hogy ezen alakban helyét világkiállításon is 
megállotta volna és az árúk nagy része a tökély oly fokán állott, hogy a kül
földi árúkkal kiállotta a versenyt.

Ámbár az ezredéves kiállítás a textilipar fejlődéséről kétséget kizáró 
módon tanúskodott, mégis, hogy alaposan Ítélhessünk a felől, vájjon textil-
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iparunk a nagyobb mértékű állami támogatásra méltó volt-e s hogy ily 
támogatást továbbra is szükségel-e, részletesen kell ismernünk az egyes ipar
ágak haladását, iparunk jelenlegi terjedelmét és szövőipari czikkekbeni szük
ségletünket, miért is a következőkben elsősorban összehasonlítjuk az ezredéves 
kiállítás eredményeit az 1885. évi kiállítás eredményeivel, ezután össze fogjuk 
hasonlítani iparunk terjedelmét a külföldi iparral és termelőképességét szük
ségletünkkel.

-* * -*

Az összbenyomást tekintve, az ezredéves kiállítás túlszárnyalta az 1885. 
évi országos kiállítást, mert nemcsak szebb, de szórakoztatóbb és vonzóbb, 
illetőleg tanulságosabb volt.

Az országos kiállítás alkalmával ezen csoportot legkevésbbé látogatták, 
mig az ezredéves kiállítás alkalmával itt állandó csoportosulások voltak. 
E csoport legérdekesebb részét Löw Károly zsolnai posztógyáros kiállítása 
képezte, a mely művészeti alkotás volt, s a melyet a gyár sikerült diorámája 
érdekessé, a működésben levő gépek pedig tanulságossá tettek.

Löw Károly kiállítása mellett állott a Goldberger Samu és fiai óbudai 
kékfestőgyári czég kiállítása, a mely oly művésziesen volt összeállítva, hogy 
a pazarfényü Löw Károly kiállítása mellett is érvényre tudott emelkedni. 
Innen a közönség a működésben levő gépekhez tódult, nevezetesen a Wollák 
és Berkovits czég által működésben tartott zsinórverőhöz, a váczi kötszövő- 
gyár által működésben tartott körgéphez és a Mayer Hoffer késmárki czég 
himzőgépéhez, mely utóbbinak működését legbehatóbban vizsgálta. A himző- 
géptől a nagy zajjal működő damaszkszövő-gépekhez ment, a melyet Wein 
Károly és társa késmárki szövőgyári czég tartott működésben. Útközben 
megfigyelte a műhimzéseket, paszomán- és kötszövött árút és a posztósok igen 
tetszős kiállítását is. A posztósok kiállítása rendszerint sablonszerű és unalmas, 
az ezredéves kiállításon azonban, mert a nagyobb czégek, u. m. a gácsi 
posztógyár, Scherg, és a beszterczebányai posztógyár az állványzatok művé
szies kiviteléről is gondoskodtak s mert mindegyike más-más stílusban készült, 
igen tetszős volt, s a közönség figyelmét magára vonta.

Wein szomszédságában volt az újpesti pamutfonógyár csinos kiállítása, 
nemkülönben a szegedi kenderfonógyár és a jutagyárak érdekes, mondhatnók 
látványos kiállításai.

A csoport zárókövét képezte Kiinger Henrik pozsonyi szövőgyárosnak 
csinos, illetőleg a rózsahegyi pamutfonógyárnak impozáns kiállítása, mely 
utóbbi, mert ott fonó- és szövőgépek is tartattak működésben, nagy közön
séget vonzott maga körül.

A kiállítók száma az ezredéves kiállításon ugyan csekélyebb volt, de 
az elfoglalt alapterület kétszerakkora, mint 1885-ben. Az országos kiállításon 
248 kiállító 1000 m2, az ezredéves kiállításon pedig 205 kiállító 2000 m2 
alapterületet foglalt el.
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A kiállítók száma, a különböző csoportokat szem előtt tartva, a követ
kező volt:

. . Xi. m aimon szainaA csoport megnevezese jggg jggg
G yapjuipar............................................. 98 64
Pamut- és len ipar................................. 58 43
Juta- és k en d e rip a r............................  39 30
Fehérítő- és f e s tő ip a r ......................... 20 22
Paszománipar . .....................................  7 10
Selyemipar................................   — 2
Kötszövőipar......................................... 11 14
H im ző ip ar............................................. 5 12
Vattakészitő-ipar ................................. 6 —
Lószőripar............................................. 2 4
Csipkeverőipar.....................................  2 —
Gyapjumosóipar..................................... 1 2
Szőnyegipar ..................................... 1 2

Összesen . . . 248 205

A kiállítók számának csökkenése onnan ered, hogy az országos kiállí
táson sok kis kézműiparos, azaz 1—2 segéddel dolgozó takács, szűrposztós 
és köteles is vett részt, holott az ezredéves kiállításról ezek elmaradtak s a 
régibb kis kiállítók közül csak azok jöttek el, a kik azóta fejlődtek.

A kiállítás átalános képét ismerve, térjünk most már az egyes csoportok 
ismertetésére.

a) A gyapjuipar.

A gyapjuipart ez idő szerint nálunk nemcsak gyáriparilag, de kézmű- 
iparilag is űzik.

A régibb kézműiparosok közül azok, a kik a gyáripar terére léptek, 
folytonosan fejlődnek, mig azok, a kik a kézműipari üzem mellett maradtak, 
napról-napra hanyatlanak.

a) A posztó- és gyapjú divatáruk készítése tekintetében a gyáriparosok 
közül első helyen áll Löw Károly czég Zsolnán. Gyártelepe újkeletű s 
majdnem oly nagy terjedelmű, mint a többi posztógyárak együttvéve. 
A gyár berendezése a technika jelen fejlettségének nemcsak megfelelő, de 
mintaszerű i s ; ép oly mintaszerűek a gyárral kapcsolatos humanisztikus 
intézmények is.

Dicsérőleg kell itt megemlítenem, hogy e czég a kiállítás fényének eme
léséhez oly összeggel járult, a melyből már jól berendezett kisebb posztógyár 
kitelt volna.

A kiállításon 240 m2 alapterületen bemutatta gyárának diorámáját, a 
divatczikkek és a bársonyszerü szőnyegek szövését, és gyártmányainak sok
féleségét. E gyár ugyanis a közönséges szállítási árúkon kívül gyártja a 
kártolt- és fésüsgyapju férfidivatczikkek minden fajtáját a legváltozatosabb
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mintázásban, tavaszi s őszi női divatczikkeket, takarókat és pökróczokat és 
legújabban bársony- és plüss-szerü szöveteket is.

Gyártmányainak minősége, kikészítése s mintázata teljesen kifogástalan 
és czikkei a divat igényeinek annyira megfelelők, hogy a legtökéletesebb kül
földi árúkkal egyenértékűeknek jelzendők.

A kiállított áruk sokfélesége nyilvánvalóvá teszi, hogy Löw Károly 
elsősorban a piacz szükségletét tartja szem előtt, illetőleg, hogy a szállí
tásokat nem czélnak, hanem csak eszköznek tekinti a munkásképzés és a 
piaczszerzés nehézségeinek leküzdésére.

A gyártelep terjedelmét tekintve a második helyen említendő Rcgenhart 
Ferencz és társai czég, a melynek Pozsonyban és Losonczon vannak posztó
gyárai.

E czég az ezredéves kiállítás alkalmával nem a textil, hanem csak a 
honvédségi felszerelési csoportban állított ki, a mi által azt a különben is 
ismeretes tényt, hogy kizárólag a hadsereg és a honvédség szükségleteinek 
fedezésére dolgozik, nyilvánvalóvá tette.

Midőn az osztrák ipar a gyapjúipar egész területét kizárólag birlalta, oly 
gyárak, a melyek csak szállítási áruk gyártásával foglalkoznak, iparfejlesztési 
szempontból már nagy előnyül szolgáltak a magyar közgazdaságban. Ily termé
szetű volt a Regenhart-féle gyáraknak fejlődése, és nagy vívmánynak tekin
tették annak idejében, hogy az osztrák gyárakkel szemben lehetett magyar 
gyárakat létrehozni és fentartani, a melyek képesek voltak a hadi és honvéd
ségi posztónemüek szolgáltatására. Ép ezért a Regenhart-féle gyárak kizá
rólag a hadi szükséglet fedezésére rendezkedtek be, és habár kizárólag állami 
szállításokkal foglalkozó gyárak fentartását ma már a katonai kincstár érdeke 
sem kívánja, és "az iparfejlesztés szempontjából káros volna, ha egy czég 
továbbra is kizárólag a hadi felszerelések szállításában részesittetnék, mégis 
annak idejében, a kezdet nehézségeit tekintetbe véve, a Regenhart-féle gyárak 
a magyar ipar szempontjából a fejlődés első lépcsői gyanánt voltak tekinthetők.

Harmadik helyen említendő a Gácsi posztógyár, melynek tulajdonosa 
Stricker Ede. Ez a gyár még tiz év előtt főleg csak szállítási árukkal foglal
kozott. Az országos kiállításon (1885) szállítási árukon kívül divatczikkeket 
is mutatott volt be, csakhogy ezeket alig lehetett figyelemre méltatni, mert 
csak a kiállításra készültek. Jelenleg, mert a zsolnai posztógyár sok szállítástól 
fosztotta volt meg, kereskedelmi czikkek gyártásával is kiterjedt mértékben 
foglalkozik s ezt versenyképesen is űzi. Az ezredéves kiállításon bemutatott 
czikkei közül megemlitendők a pokróczok, lótakarók, szállítási posztók, irá
nyított szálú finom posztók, tavaszi kártolt gyapjú-divat czikkek, tricote és 
cheviott-szövetek, és a téli s nyári fésűs divatczikkek.

Készítményeinek változatossága, a minták csinossága és az áru minő
ségének kitűnő volta’] bizonyságot tesznek e czég nagyfokú haladásáról, a 
melyért dicséretet érdemel.

Ezt követőleg két egyenlő nagyságú gyártelepet kell említenem. Ezek 
közül először is az idősebbet, t. i. Scherg Vilmos és társait Brassóban ismer
tetem. Az erdélyi posztósok közül e czég volt az első, a ki az elveszett
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román piacz helyett a magyar piaczot kereste fel, s a ki a kézművességről 
a gyáripar terére lépett. Műhelyét fokozatosan fejlesztette s ma már a technika 
jelen igényeinek teljesen megfelelő gyárteleppel rendelkezik. Haladása szembe
tűnővé válik, ha az országos és az ezredéves kiállításon bemutatott czikkeit 
veszszük szemügyre. Az országos (1885) kiállításon durvább anyagból készült 
cheviott-szerü és kezdetleges mintázásu kártolt gyapju-divatczikket állított 
volt ki, mig az ezredéves (1896) kiállításon finomabb minőségű cheviott- s 
darócz (loden) árút, takarókat, s változatos és tetszős mintázásu kártolt és 
fésűs gyapju-divatczikkeket. Áruinak minősége és kikészítése kifogástalan, 
mintázása pedig tetszetős, miért is a külföldiekkel sikeresen versenyezhet.*

Scherg e szép eredményt az állami támogatásnak, illetőleg a szállítások
ban való részesedésnek köszöni. Scherg példája fényes bizonyságot tesz arról, 
hogy állami szállításokkal az ipart tényleg fejleszteni lehet és hogy némi 
állami támogatás mellett kézműiparosainkból versenyképes gyáriparosok válnak.

A beszterczebanyai részvénytársaság, az országos kiállítás idején Horárik J. 
czég alatt csak szűrposztógyártással foglalkozott, most azonban, mint az 
ezredéves kiállításon kitűnt, szűrposztón és közönséges pokróczárúkon kívül 
változatos s csinos mintázatú lótakarókat, szállítási pokróczokat, flaneleket és 
irányított szálú középfinom posztókat készítenek. E czikkeket tökéletes kivitel
ben, jól csinozva gyártják, mert berendezésüket 1885 óta e czikkeknek meg
felelően tökéletesbitették és növelték. E czég példája is bizonyságot tesz arról, 
hogy kisebb gyáraink némi állami támogatás mellett nagyipari gyárakká fej
leszthetők.

A most jelzett nagy gyáripari vállalatokon kívül 4 kisebb gyárral is 
rendelkezünk s ezek a következők :

Scherer Károly Nagy-Szebenben. E czég Scherg példáját követi s a 
magyar piacz szükségletére irányítja figyelmét. Az országos kiállítás (1885) 
óta gyárának terjedelmét nem növelte ugyan, de czikkeinek tökélye lényegesen 
javult. Az ezredéves kiállításon ugyanis szállítási árúkon és irányított szálú 
középfinom posztókon kívül változatos és csinos mintájú kártolt és fésüs- 
gyapju-divatczikket és cheviottszerü szöveteket állított ki.

Zimmermann testvérek Segesváron, kártolt gyapju-divatczikkeket gyárt. 
Czikkeinek csinozása, minősége és a minták tetszősége az országos kiállítás 
óta annyira fejlődött, hogy készítményei ma már teljesen piaczképesek.

Adleff, Zimmermann és társa Segesváron. Újabb keletű czég, mely 
azonos czikket gyárt, mint az előbbi. Készítményeinek mintázása és kikészítése 
elég jól sikerült.

Bacon István Alsó-Tömösön, főleg durvább kiviteli és szállítási czikkeket 
gyárt. Az ezredéves kiállításon kártolt gyapjudivatczikkeket is mutatott be, 
ezek kikészítése s mintái azonban még kezdetlegesek voltak.

A gyáriparral végezve, a kézműiparra térünk át. Gyapjuszövő kézmű- 
iparosokat Brassóban, Nagjr-Szebenben, Segesvárott, Sopronban, Kőszegen, 
Veszprémben, Német-Pronán, Privigyén és Zólyom-Rádványban találunk még, 
de mindenütt hanyatlófélben vannak, s ha rövid idő alatt gyáriparosokká 
nem válnak, végkép kipusztulnak.
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Az ezredéves kiállításon a következő kézműiparosok vettek részt:
Schotee Adolf Nagyszebenből, ki 1885 óta igen keveset haladt. Az ezred

éves kiállításon elég jól sikerült kártolt gyapju-divatczikket állított ki.
Láng Márton Brassóból, ki 1885 óta semmit sem haladt. Irányított szálú 

posztói jó minőségűek.
Kleuerkans Frigyes, Thalmayer Frigyes és Tandler Vincze Brassóból, 

valamint Sequens József S.-Szt.-Györgyről, durva minőségű posztókat s flane
leket és durva minőségű kezdetleges divatczikkeket állítottak ki.

A nagyszebeni posztósok, nevezetesen Bock Károly, Conradt) Vilmos, 
Eichler Károly, Göbbel Frigyes, Mehrbrot Gusztáv, Misser Adolf, 1 Stampf 
András és Stanzel János, mint szövetkezeti tagok gyűjteményes kiállítást ren
deztek, melyben durva daróczárún kívül finomabb irányított szálú posztókat 
is mutattak volt be. Árúik jó minőségűek. Örömmel jelezhetem, hogy e szövet
kezet legújabban a gyáriparszerü üzemre tért át, illetőleg hogy szelfaktort és 
mechanikai szövőgépeket is szerzett be.

Krausz Károly Sopronból. Irányított szálú finom és középfinom minőségű 
posztókat állított ki. A kézműiparosok készítményei közül az ő posztói voltak 
a legszebben csinozva.

Bieberauer Vilmos és Gábriel Jánosné Kőszegről, tökéletlen csinozásu, 
de jó minőségű középfinom posztókat készítenek.

Markovits János, Horenyitzky János és Horenyitzky Samu Zólyom-Rad- 
ványból. Csinosabb mintázatú flaneleket és moldonokat állítottak ki, árújuk 
kikészítése tökéletlen. Végre Buchalla János Szepes-Leibiczrol csinos mintá- 
zásu, tetszős kivitelű férfidivatczikket állított ki.

ß) A darócz- és pokróczipar a gyapjuipar külön ágát képezi.
Régebben ezt az ágát csak népiparilag, később, tudniillik a midőn a 

külföldi verseny által szorongatott posztósok e czikkre tértek át, kézműiparilag, 
most pedig már gyáriparilag űzik.

A posztósok versenye folytán a népiparosok kénytelenek voltak a kézmű
iparra áttérni, most pedig a gyárosok versenye folytán a kézműiparosok lesznek 
kénytelenek a gyáripar terére lépni, ha teljesen tönkremenni nem akarnak.

A természetes átalakulási proczesszus legszembetűnőbb Nagy-Disznódon.
Ott régebben csak népiparilag űzték a szűrposztógyártást, később egy- 

néhányan kéz műiparosokká lettek, most pedig egyesek gyárszerüen űzik, 
vagyis tökéletes fonógépekkel és mechanikai szövőgépekkel vannak felszerelve 
s igy ez idő szerint ott az iparűzés mindhárom neme s mindháromnak élet- 
képességi foka szemlélhető.

A szóban lévő árúk gyáriparszerü előállításával a már ismertetett czégek 
közül Löw Károly Zsolnán, Stricker Ede Gácson és a Beszterczebányai posztó
gyár r. t. Beszterczebányán foglalkozik.

Ezeken kívül Putsch Sándor Pinkafőn, ezen csoportbeli iparosok közül 
a legszebb haladást tanúsítja. Az ezredéves kiállításon igen csinos és sokféle 
mintázásu ágy-, ló- és kocsitakarókat állított ki. Árúja, minőségénél és tetszős 
voltánál fogva oly sikerrel bírja ki a külföldi versenyt, hogy már eddig is 
nagyobb kivitelre tett szert.
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Tökéletesebb kézműipari, illetőleg kezdő gyáripari berendezéssel b ir:
Fehér István Veszprémben, a ki főleg szűrposztókat és Ligeti testvérek 

Veszprémben, a kik szűrposztókon kívül tetszős lótakarókat és pokróczokat 
gyártanak, nemkülönben a már említett nagy disznó diák közül a szövetkezeti 
tagok, névszerint: Billes György, Binder János, Binder Tamás, Bonfest Péter, 
Fleischer Péter, Handel János, Kasper Péter, Paulini Mihály, Roth Péter, 
Simonis Péter, a kik igen jó minőségű szűrposztót gyártanak, és végre a 
»Németpronai posztósok« és a »Privigyei fonók« szövetkezetei, a kik szintén 
tökéletes fonógépekkel vannak felszerelve és jó minőségű pokróczokat és szűr
posztókat gyártanak.

A többiek már csak kézműipari üzemmel bírnak. Az ezredéves kiállításon 
résztvett: Eidenhojfer Antal, Knotz János, Lirsch Ferencz, Posch Ferencz és 
Posch Mihály Pinkafőről takarókkal, Furgyik János és Menszatorisz Károly 
Beszterczebányáról szűrposztókkal, nemkülönben a »Ratkói szűrposztós szövet
kezet« is.

y) A gubásipar még mindig népiparként űzetik. Az ezredéves kiállításon 
Hoffmann Miksa Jolsváról, Galló István Breznóbányáról, Simko László Nagy
váradról és Papp István Brassóból, kitűnő minőségű, hosszufürtü pokró
czokat állítottak ki.

5) A szőnyegipar nálunk csak nép- és kézműiparilag űzetik, daczára 
hogy a világhírű Haas Fiilöp és társa czég Aranyos-Maróthon is bir teleppel.

E czég telepét 1885 óta nem fejlesztette s ma is csak kézi szövő
székekkel dolgozik. Készítményei a minta, minőség és kikészítés szempont
jából semmi kívánni valót sem hagynak hátra.

A szőnyegszövőgyár Nagy-Becskereken, csilimek (szerb szőnyegek) és 
szmirna-szőnyegek kézi szövésével foglalkozik, mert mindkét czikk csak kézi 
szövőszékeken készíthető. Szmirna-szőnyegeinek anyaga és szövése kitűnő, 
mintázata s szinhatása azonban sok esetben kifogásolható.

Kiinger Henrik Pozsonyban, gyapjubársony (Velour d’Utrecht) szöveteket 
kézi szövőszéken gyárt. E czéggel a leniparnál részletesebben fogunk foglalkozni.

s) Szitaszövetek készítésével a »Miavai szitaszövők« foglalkoznak. 
Az ezredéves kiállításon gyapjúból készült, igen egyenletes szövésű szita
szöveteket állítottak ki, a sima őrléssel foglalkozó kis malmok szükségletének 
megfelően.

Y]) Lószőr árut. Holländer W. és fiai czég Budapestről és Lichtenstern 
Zsigmond Pozsonyból állítottak ki. Mindkét czég a zsírtalanított és göndörített 
lószőrt, a minőt a kárpitosok párnázáshoz s derékaljakboz használnak, kifogás
talan minőségben gyártja.

b) A lenipar.
Leniparunk 1885 óta kisebb terjedelemben haladt, mint a gyapjúipar. 

Örvendetes, hogy a gyáripari és a gyáriparral kapcsolatos házi ipar fejlődött 
leginkább. A kézműipar egynéhány helyen fejlődött ugyan, de az ország leg
több vidékén a takácsok hanyatlása s szegényedése szembetűnő.
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A legrégibb gyáripari czég a már előbb említett Regenhart Ferencz és 
társa czég, a kinek Késmárkon lenfonógyára s szövőgyára van. Az országos 
kiállítás óta fonógyárát nem növelte, szövőműhelyét azonban kisebbszerü 
szövőgyárrá fejlesztette. E czég, mint már jeleztük, csupán szállítási áruk 
gyártásával foglalkozik.

A további gyáripari czégek fonógyárakkal nem rendelkeznek s csak a 
szövéssel foglalkoznak.

Ezek közül első helyen említendő a Wein Károly s társai czég Kés
márkon. E czég az országos kiállítás idején csak kézműipari üzemmel birt, 
ma pedig tekintélyes gyáriparral. A gépies szövést nemcsak a vászonárúknál, 
hanem a mintásoknál is alkalmazza s épen ez képezi különlegességét s előnyét. 
Megemlítendő még, hogy e czég épúgy mint az előbb említett Regenhart czég, 
a durvább lenárukat a háziiparosokkal szöveti. Wein czég az ezredéves 
kiállításon bemutatta a mintás lenáruk gépies szövését, a melyet a látogatók 
nagy érdeklődéssel szemléltek s azonkívül gyártmányainak sokféleségét, neveze
tesen a durva vászon és sávolyféléktől kezdve a legfinomabb vásznakig és a 
közönséges damaszk-árúktól a legfinomabb damaszk- és jaquard-árúkig. Czikkei- 
nek minősége és az ábrák stilszerüsége s csinossága teljesen kifogástalan és 
a legjobb külföldi árukkal egyenértékű.

E czég is példaként hozható fel arra nézve, hogy állami támogatással, 
de főleg szállításokkal a kézműipari műhelyek nagy gyárakká növelhetők.

A most ismertetett czéggel teljesen egyenrangú a Kiinger Henrik czég 
Pozsonyban, a mely újabb keletű és azon érdemmel bir, hogy új iparágat 
honosított meg. Szorosan véve e czég nem is tartozik a most tárgyalt cso
portba, mert nemcsak lent, de kender, juta, sőt pamutfonalat is sző fel (150 
mech. szövőgépen) s mert tömlőt is gyárt s ponyvatelitéssel s viaszkosvászon- 
gyártással is foglalkozik. A viaszkosvászon-gyártást ő honosította meg s ezt 
az ezredéves kiállításon oly tökéletes minőségben mutatta be, hogy a szak
körök elismerését egyhangúlag kiérdemelte. Kendertömlői, amelyeket szövő
gépeken (25) gyárt, ponyvái és a vitorlavásznak e czég különlegességét s 
főczikkét képezik. Árúinak minősége kifogástalan.

Salzmann s társa Szegeden, bérlője a kenderipar részvénytársaság 52 
szövőgéppel felszerelt szövőgyárának, a melyben közönséges lenárun kívül 
leginkább vitorla- és ponyvaszövetet sző. A szövőgyárral kapcsolatban ponyva- 
telitő műhely is van. Az ezredéves kiállításon bemutatott áruinak tömöttsége, 
egyenletessége és jó minősége dicséretet érdemel.

A most jelzett négy czég képviseli a gyáripart, ezeken kívül van még 
egy czég, a mely a kézműipari s gyáripari üzem közt áll, tudniillik a Székely 
szövőgyár részvénytársaság Sepsi-Szentgyörgyön, a mely a sima vászon s sávoly- 
szerű árukat néhány szövőgépen szövi, áruinak legnagyobb részét, t. i. a len 
és pamutabroszokat, törülközőket és kötőket azonban kézműiparilag.

Dicsérőleg kell itt megemlítenem, hogy e czég az ezredéves kiállításon 
bemutatott árun az eredeti népies mintákat igen ügyesen s Ízlésesen alkal
mazta volt.

A kézműiparosokra áttérve, első sorban azokat óhajtom felsorolni, a kiknél
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII.
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örvendetes haladást észlelhetni. Ilyenek Starha Manó Késmárkon, Klein L. H. 
Késmárkon, Reisinger G. Késmárkon, Block Salamon Eperjesen, Szalóky 
Sándor Kaposvárott és Stransz Mór Liptó-Szentmiklóson.

Mind a hat tekintélyesebb szövőműhelylyel rendelkezik, kézi szövőszéke
ken középfinom és finom damaszkárút és finomabb vászonfélét készítenek. 
Áruik rendes kereskedelmi czikket képeznek.

Ezeknek az árujától lényegesen tér el a bácskai szövők damaszkja, a 
mennyiben sokkal tömöttebb s ez által keményebb és drágább is, mely oknál 
fogva rendes kereskedelmi czikket nem képezhet.

Kitűnő minőségű és csinos mintázatú bácskai damaszkot állított ki : 
Montalion testvérek Szabadkáról, Bajkay Sándor Szentesről, Staudt Lajos, 
továbbá Riesz Miklós Uj-Verbászról, Ackermann János Bajáról és Petri Adám 
Temerinből.

Meg kell továbbá említenem, hogy három szövő az ezredéves kiállításra 
történelmi képeket szőtt. Képek szövése rendes viszonyok között ugyan érdem
nek nem róható, de jelen esetben, mert a nagy fáradsággal és költséggel járó 
munkát a millennium fényének emelése érdekében végezték, dicséretet érdemel
nek. E három derék kisiparos neve : Virág Apró József Kecskemétről, Török 
István Körmendről s Kovács Antal Öri-Szenpéterről.

A népies motívumokat a már említett székely szövőgyáron kívül ügyesen 
alkalmazta még Bálint János Nagy-Enyedről és Hajdú János Keszthelyről.

Megemlítésre méltó még, hogy az ezredéves kiállításon jó minőségű 
damaszkárút a következő kis kézműiparosok is állítottak k i: Ácsai János Kis- 
Kun-Dorozsmáról, Haubrich György Német-Palánkáról, Janszky János Csorná
ról, Montalin Sándor Bezdánról, Rakovecz János Bezdánról, Polsz Lajos Leibícz- 
ről, Stiglitz testvérek Késmárkról, Sebők Mihály Mohácsról, Tiefenbach Pál 
Újvidékről, Varga József Cservenkáról és Varga László Bajáról ; továbbá, 
hogy Hegedűs Mihály Kis-Dorozsmáról, ifj. Kovács József Kecskemétről és 
Kánvási Tóth István Szentesről erősebb minőségű sávolyos árút, úgymint 
derékalj-, szakajtó- s törülköző-szöveteket és házi vásznakat és végre, hogy a 
Lewith és Weigner czég Námesztóról csomagoló s középfinom vásznakat 
állított ki. Ez utóbb megnevezett czég házi iparosokat foglalkoztat.

c) Pamutípar.
A pamutipart nálunk ez idő szerint nemcsak gyáriparilag, de kézmű- 

iparilag is űzik. A gyáripar örvendetesen halad, a kézműipar azonban, mert 
tömegáruknál a gépek versenyét nem bírja, rohamosan hanyatlik.

A gyáripari vállalatok közül a legrégibb Regenhart Ferencz és társa 
czég pamutszövőgyára Pozsonyban. E czég, mint már a posztóiparnál emlí
tettük, kizárólag hadfelszerelési szükségletek szállítására rendezkedett be és 
csak ily czikkek szállításával fogalkozik. A honvéd-felszerelési csoportban 
kiállított nyers árui minősége kifogástalan volt.

Második helyen említendő Haltenberger Rezső mech. szövőgyáros Iglón.' 
E czég gyára az országos kiállitás idején (1885) Eperjesen volt, a hol vállalata
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még csak kezdő gyáripari volt. Azóta Iglóra tette át gyárát, mert ott kellő 
nagyságú vizerőre tehetett szert. Berendezését azóta háromszorosra növelte, 
úgy, hogy ma már majdnem kétszer akkora a szövőgyára, mint a Regenharté, 
szóval ma már számottevő gyáripari vállalattá fejlődött. E czég fejlődését 
szintén az állami támogatásnak és a szállításokban való részesedésnek köszöni. 
Az ezredéves kiállításon bemutatott czikkei közül megemlítendő a nyers 
molino, calico (szállítási áru) és a chiffon, továbbá fehérített árui, nevezetesen 
a lepedőkre és alsónadrágokra alkalmas erős minőségű vásznai és ingekre alkalmas 
chiffonjai. Áruinak szövése egyenletes s minősége a legjobb külföldiekkel egyenlő.

További gyáripari vállalatunk a Magyar pamutipar részvénytársaság 
újpesti fonó- és szövőgyára. E gyártelep újpesti pamutfonógyár czég alatt egy
idejűleg keletkezett az előbb ismertetett czég telepével, de mert rövid idő múlva 
(1885-ben) beszüntette volt működését, ezért az ez idő szerinti sorrendben e 
helyen említendő. Ez idő szerint a gyártelep már a negyedik birtokos kezében 
van. A mostani részvénytársaság főrészvényese a Spitzer Gerson kékfestőgyári 
czég, miért is az ezredéves kiállításon a festőgyárral közösen állított volt ki.

A fonógyár első berendezése nem volt megfelelő, ez a berendezés a két 
ízben kitört tűz által teljesen elpusztult s e helyett a tulajdonosok, a kik e 
czélra közvetetten anyagi támogatást nyertek s közvetve is (szállításokkal) támo
gattalak, a technika jelen igényeinek megfelelő fonógyárat rendeztek be.

Az új berendezéssel az ezredéves kiállítás megnyitásáig teljesen el nem 
készülhettek, miért is kiállított árujuk sem lehetett még oly kifogástalan, a 
minőt egy újabb berendezésű gyártól méltán követelni lehetne.

Az ezredéves kiállításon nyers és festett fonalat mutattak be (a fonal
festést a Spitzer G. gyára végzi), továbbá szállítási árukat, t. i. nyers calicot 
és molinót, színes fonalakból szőtt olcsó ruhaszöveteket, és a Spitzer G. 
gyára által fehérített pamutvásznakat.

Legújabb keletű gyártelepünk a Magyar textilipar-részvénytársaságnak 
rózsahegyi fonó-, szövő-, festő- és fehéritőgyára.

Az ezredéves kiállítás megnyitása napján ez a telep sem volt még tel
jesen berendezve. A fonógyár ugyan már teljes volt, a szövőgyár és a fehé
rítő azonban még nem. Ezt tudva, az ezredéves kiállításon bemutatott czikkei 
közül egyedül a fonalakat vehetjük komolyan figyelembe s itt dicsérőleg kell 
megemlítenem, hogy fonalai tiszták és egyenletesek, azaz tökéletesek voltak. 
A többi czikkeket csak mutatványoknak tekinthetjük s a bemutatott rend
kívüli sokféle czikkből azt következtetjük, hogy e czég még nem állapította 
meg üzemtervét, s hogy ezzel csak kitudni akarta, hogy melyik lesz a leg
keresettebb czikk.

Magát a gyár berendezését s terjedelmét tekintve, meg kell említenem, 
hogy ez a technika jelen fejlettségének megfelelően berendezett nagygyáripari 
vállalat s ez idő szerint legnagyobb vállalatunk. Hogy e tekintélyes gyári 
vállalat létesült, a nagyobb közvetetlen (anyagi) és az igen tekintélyes köz
vetett (szállítások) állami támogatásnak köszönhető.

A gyári vállalatok sorába tartozik a horvátországi, illetőleg a dugeresai 
pamutfonó- és szövőgyár is.

4 0 ;
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E gyár, mely 1885-ben alakult s a múlt évig Jerusalem bécsi czég tulaj
dona volt, most azonban a hazai pamut-fonó- s szövőgyár részvénytársaság 
tulajdonába ment át. Terjedelmét tekintve, a rózsahegyi és újpesti gyárak 
között áll. Az ezredéves kiállításon bemutatott árui közül megemlitendők 
fonalai, a melyeket nyers és festett pamutból font, s tisztaságuk s egyen
letességük folytán valóban kitűnők, továbbá czérnái, a melyeket a legváltoza
tosabb mintázásban gyárt, végre szövetei, még pedig a szállítási áruk és egyéb 
nyers vászonféléken kívül a festett fonalból szőtt koczkás és sávos mintázásu 
szőttesei s fehérített vásznai, a melyek kitűnő minőségüknél s egyenletes
ségüknél fogva a szakkörök egyhangú elismerését érdemelték ki.

A nagygyáripari vállalatokon kívül van még egy kezdő gyáripari válla
latunk is, t. i. Löw Vilmos Segesváron. E czég régebben csak fonalfestéssel 
foglalkozott, most azonban kisebb, 35 darab szövőgépből álló szövőgyárat is 
állított fel, a melyben az u. n. székely szőtteseken kívül mintás női ruha
szöveteket is gyárt. Ez utóbbi czikkek mintái igen csinosak, szövésük pedig 
teljesen kifogástalan, és a külföldi árúkkal teljesen kibírják a versenyt.

Áttérve a pamut - kézműiparra, megemlítendő, hogy ez ugyan még 
elterjedt, de mert takácsaink igen szegények, a kiállításon részt sem vettek és 
csupán a székely szőtteseket gyártó iparosok jelentek meg, nevezetesen: 
Matzák Mihály Segesvárról, Duldner János Kagy-Szeb énből, Dávid Gyula 
K.-Vásárhelyről és Kabin Pál Szentesről.

d) A jutaípar.

Ezt az iparágot nálunk csak gyáriparilag űzik s az utolsó 10 évben 
aránylag legnagyobb fokú haladást mutat fel.

Régibb gyárunk az első osztrák jutafonó- s szövőgyári részvénytársaság 
újpesti fiókja, a mely az orsz. kiállítás óta berendezését megkétszerezte.

Újabb keletű gyártelepünk: az első magyar jutafonó- s szövőgyári 
részvénytársaság lajtaújfalusi gyára, a mely még nagyobb terjedelmű mint, 
az újpesti.

Mindkét czég a nagygyáripari vállalatok sorába tartozik s mindkettő 
csak durvább számú fonalakat, zsákszöveteket és csomagolóvásznakat gyárt.

é) A kenderípar.

A munkák természetét tekintve, a kenderipar három csoportra osztható, 
u. m. a fonalgyártásra, a kötélverésre és a szövésre, miért is a következőkben 
e csoportokat elkülönitve fogjuk vizsgálni.

A fonalgyártás az országos kiállítás óta terjedelemben ugyan kevésbbé, 
de a kivitel tökélye szempontjából nagyot haladt. Ma is csak egy gyárunk 
van s ez a szegedi kenderfonógyár részvénytársaság telepe, melynek régibb, 
nem épen kifogástalan berendezése tűzvész által elpusztult, s igy a gyár,
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mert a vállalat közvetetlen (anyagi) állami támogatásban részesült, újabb, a 
technika jelen fejlettségének megfelelő berendezést nyert. Az ezredéves kiállí
táson bemutatott szövőfonalai, s kötöző czérnái (spárgái) igen egyenletesek 
s kitűnő minőségűek voltak.

A kötélverést jelenleg részint gyáriparilag, részint kézműipariig űzik. 
A vastag gép- és hajókötelek versenyképesen csak gyáriparilag, a kisebb 
kötélfélék pedig kézműipariig készülnek.

A gyáripari kötélverés az országos kiállítás óta fejlődött. Akkor csak 
két gyárunk volt, most pedig hat, még pedig: Kunze Rezső Budapesten, 
Mandel József Budapesten, Cohner F. Budapesten, a szegedi kenderfonógyár, 
Michels részvénytársaság Ó-Palánkán, Kör'tvélyesi Antal Budapesten. Mind a hat 
gyár vontató hajóköteleket, gép-, hajtó-, kender- és drótköteleket gyárt. A leg
szebb s legegyenletesebb minőségűt Kunze Rezső és Mandl József állították 
ki, a legvastagabbat pedig Cohner.

A most jelzett czégek hevedereket, illetőleg kenderszíjakat is gyártanak. 
A legjobb minőségűt Körtvélyesi Antal állította ki. Tömlők gyárszerü készí
tésével csak Kiinger Henrik czég Pozsonyban foglalkozik, kézműipariig e 
czikket a szegedi kenderfonógyár és Szalóki Sándor Kaposvárott és Körtvélyesi 
Antal Budapesten készíti.

A kötélverő kézműiparosok közül az ezredéves kiállításon igen kevesen 
vettek részt, a mi ez iparág hanyatlására enged következtetni. Résztvettek a 
következők: Hadik József és Szabó testvérek Marosvásárhelyről, ezek a leg
szebb kézimunkát állították ki, Thiel Konrád Uj-Futtakról, kinek különleges
ségét a tornaszerek és hálók képezik. Hirschfeld Armin Debreczenből, hálókat 
állított ki, a melyeket háziipariig készítteti; továbbá Abt Antal Pancsováról, 
Essigmann Frigyes Szt.-Agotháról, Fikker Ferencz Gyuláról, Fritsch Márton 
és Lay Antal Brassóból, Graef Samu Beszterczéről, Kásy János Nagy
váradról, Kiss József Nagy-Károlyvól, Major István Petrovoszellóról, Maszalits 
Lajos Temesvárról, Pollák Sándor Tata-Tóvárosról, Prohaszka Pál Salgó
tarjánból, Roth Simon O-Becséről, Simon Sándor Karczagról, Sterns János 
Brassóból és Tomasics Sándor Bajáról közönséges kötélverői árukat állítottak ki.

Kenderszövetek gyártásával a kötélverők nem szoktak foglalkozni, ez 
különálló iparágat képez. Minthogy a szövőgyárak kenderfonalakon kívül 
lenfonalakat is szoktak megszőni, ezért az e csoportba tartozó gyárakat a 
lenszövőgyárakhoz soroltuk.

f )  A kötőípar.

A kötőiparnak is három egymástól lényegesen különböző ága van, úgy
mint a kallózott, a kallózatlan formás áruk és a kendőfélék gyártásának ága.

A kallózott áruk (castor-áruk) kézműipari üzeme nálunk ép oly elterjedt 
volt, mint a posztókészités, de mert ezen üzem a gyáriparival versenyezni 
nem képes, a gyáripari üzemre pedig iparosaink át nem léptek, ezért hanyat
lásuk rohamos.
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Nagyszámú iparosaink közül egyedül Swabe Ágoston Brassón kezdte 
meg a gyáripari üzemet. Árúja sokkal egyenletesebb s szebb a kézműiparo- 
sokénál.

Néhány év előtt az Első magyar kötőgyár-részvénytársaság Váczott is 
állitott fel kártoltgyapju-fonodát, de ez főleg csak a hadsereg számára kez- 
tyüket gyárt.

Kézműiparosaink közül az ezredéves kiállításon a következők vettek 
részt: Schnell Samu Nagy-Szebenből, Richter Ferencz Szabadkáról, Richter 
Nándor Ó-Becséről, Bozsánszky István Zomborból, Haasz Péter Apatinból, 
Schwarz Károly Kőszegről és Kokron József Hódmező-Vásárhelyről.

A kallózatlan kötött áruk ipara nálunk ismeretlen volt és tanműhelyek 
útján lett átültetve. Ez idő szerint már két tekintélyes gyáripari vállalattal 
rendelkezünk és számos kis műhelylyel.

Siposs A. Gyula telepe Kassán, a mely a közvetetlen s közvetett állami 
támogatás folytán szerény kis műhelyből tekintélyes gyárrá fejlődött. Az ezred
éves kiállításon bemutatott czikkei minőség, mintázat és alak tekintetében az 
elsőrangú külföldi árukkal egyenlők, miért is a szakkörök teljes elismerését 
érdemelte ki. Megemlítendő még, hogy a gyermek-, férfi- és női harisnyákat 
pamutból és gyapjúból nemcsak középfinom, de egészfinom minőségben is 
gyártja és hogy kőtárukat is tömegesen gyárt.
■s Az első magyar kötőgyár részvénytársaság Váczott, a Leichtner Benő 
budapesti czég műhelyét vette volt át, a melyet az állam közvetetlen és 
közvetett támogatásával nagyobb gyáripari teleppé növelt. E czég a 
durvább kötött árúk tömeges gyártását kezdetben a váczi fegyházban, most 
pedig az állam nagyfokú közvetetlen (anyagi) támogatásával Selmeczbányán 
háziiparilag űzi, a kötárút és a finom kötött árút pedig Váczott.

Az ezredéves kiállításon gyártmányainak sokféleségét ép úgy mutatta be, 
mint az előbb jelzett czég. Áruinak minősége s mintázása teljesen megfelelő 
s kifogástalan.

A kendőfélék gyártása csak a legújabb időben honosult meg.
Krausz Mór Budapesten horgolt nyakkendőket gyárt és
Elek Henrik Budapesten csomózott kendőket berlini gyapjufonálból, igen 

csinos mintázattal.

g) A selyemipar.

Selyemiparról csak a legújabb időben szólhatunk. Ez az ipar az; 
ezredéves kiállításon két czég által volt képviselve, egyike tudniillik Ber- 
kovics Rezső Bács-Kuláról selyem és félselyem szalagokat gyárt, mig 
Huber János fia  czég Vimpáczon, mechanikai szövőgépeken (tehát gyáriparilag) 
gyártja a könnyű bélésárukat és nyakkendők szöveteit, a brokát (ábrás) 
szöveteket pedig kézi jacquard-gépeken. Szövetei csinosan vannak mintázva 
s jó minőségűek.
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h) A paszománípar.

Négy különálló alcsoportra osztható, úgymint a fémpaszomán, zsinór, 
bútor s diszpaszomán és a szegélyzőszalagok iparára. A fémpaszománipar 
azon irányban, a melyet már az országos (1885) kiállítás előtt nyert volt, 
fejlődött tovább s az azóta terjedelemben nagyon haladt. Az uj irányt 
Kühmayer Ferencz és társa czég Pozsonyban adta meg az által, hogy az 
eddig divó aranyötvözetek helyett rézbélü ezüst drótot használt, a melyet 
galvánúton aranyozott be. A drótgyártást és az aranyos ezüstös fonalak 
gyártását e czég nagy gyáriparilag űzi, miért is a többi iparosok tőle 
vásárolják a fonalakat. Az ily aranyos fonalakból készülnek az aranyzsinórok, 
kardbojtok, arany szegélyző szalagok. Mindezeket a nevezett czég nagyban 
gyártja. Gyártmányai az ezredéves kiállítás tanúsága szerint nagy gonddal 
készültek s kitűnő minőségűek.

Az országos kiállításkor Kühmayer volt az egyetlen aranypaszományos, 
az ezredéves kiállításon azonban kívüle még három czég szerepelt, nevezetesen 
Hirschler A. Pozsonyban, Tauber Samu Budapesten és Hochenberg Ferencz 
Budapesten, mindhárom kifogástalan fémpaszománokat állítottak ki.

Zsinórgyártás alatt a pamut- és gyapjúzsinórok gyártását szokás érteni. 
Ez az iparág az országos kiállítás óta mit sem haladt. Akkor is, most is csak 
két gyáripari czégünk volt, nevezetesen : Schön Jakab utódai Budapesten és 
Wollák és Berkovics Budapesten.

Mindkét czég kifogástalan versenyképes árut gyárt s tekintélyes kivitellel 
is bir. Schön Jakab utódai czégre vonatkozólag meg kell még jegyeznem, 
hogy a jelzett czikken kívül keskeny selyemszalagok és pamutgalandok 
szövésével, és bútor- és díszpaszomának gyártásával is foglalkozik, a Wollák 
és Berkovics czég pedig fűzőkhöz való aczélbordák gyártásával.

A bútor- és díszpaszománipar sem mutat fel haladást. Az ezredéves 
kiállításon a legszebb díszárut Chwalla Rezső czég Budapestről állította volt 
k i; szép árut mutatott be Schaffer Ignácz Budapestről, mig a Fischer Gusztáv 
utódai czég Budapestről, a ki 1885-ben a párisi czikkekhez hasonlót készített, 
most csak közönséges tömegárut állított ki.

Végre a szegélyző szalagok iparára vonatkozólag meg kell említenem, 
hogy az ezredéves kiállításon csak egy czég által volt képviselve s ez, t. i. 
Dr'áchsler Károly Szent-Györgyről (Pozsonymegye), csak vasúti czikkeket gyárt.

i) A hímzőípar.

Új iparág, a mely az alkalmazott gépek rendszere szerint 3 alcso
portra oszlik, u. m. a lapos hímzés, hurkos hímzés és a varrott hímzés iparára.

Lapos hímzésekhez számos tűvel működő keretes himzőgépet használnak. 
Ily gépekkel dolgozik: Misztarka György Budapesten, a ki műhimzésekkel
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foglalkozik. Az ezredéves kiállításon bemutatott műhimzéseinek mintázata 
stilszerü, színösszeállítása harmonikus, a munka kivitele pedig a tökély magas 
színvonalán állott. Ugyanily gépekkel dolgozik a Mayer H off er és társa czég 
Késmárkon, csakhogy ez kizárólag fehérhimzéssel, tehát tömegárúval fog
lalkozik. Áruja a külföldiekéivel azonos.

Hurkos hímzéshez a Bonáz-féle gépet használják. Ezt az iparágat csak 
kisiparilag űzik. Ily hímzéseket az ezredéves kiállításon bemutatott volt Deutsch 
Adolf Budapestről, Kaufmann I. Budapestről, Konte A. Verseczről, Lauben
tracht I. Budapestről.

A varrott hímzések közönséges Singer-rendszerü varrógépeken készülnek, 
a minőket a magyar varrógépgyár is gyárt. Ily hímzéseket igen szép kivitel
ben a varrógépgyár •himzőosztálya mutatott be, de mások ezt ipari alkal
mazásba még nem vették.

Végre meg kell még említenem, hogy nálunk, de főleg Budapesten, a 
kézi műhimzés is igen el van terjedve és rendszerint csak háziiparszerüen űzetik. 
Az ezredéves kiállításon Obermeier J. és nővére Budapestről egyházi czikkeket, 
Kohn Czeczilia, továbbá Sternberg és társa Budapestről rituális aranyhimzéseket, 
Borsos Mihály Tisza-Füredről és Glück Dezső Aradról himzet bútorszövetet, 
asztalterítőket és törülközőket állítottak ki.

j )  A festőípar.

A legelterjedtebb iparágak egyike. Az üzem természetét tekintve, négy 
csoportra oszlik, u. n. kékfestő-, fonalfestő-, kelmefestő- és fehéritő-kikészitő iparra.

a) A kékfestőipart részint gyáriparilag, részint kézműipariig űzik.
A gyáriparosok közül első helyen áll a Goldberger Samu és fia  czég 

Budapesten, nemcsak azért, mert legnagyobb, de azért is mert az országos 
kiállítás óta a legnagyobb haladást mutatta fel. Az ezredéves kiállításon bemu
tatott újabb készítményei közül a legnagyobb feltűnést az Árpád-kori minták 
utánzatai keltették, mert ezek színpompája, formájuk nemessége s a kivitel 
tökélye, az eddigi kereskedelmi árukat messze túlszárnyalta. Nagy választékban 
mutatta be e czég kereskedelmi áruit is, a melyek színtartóssága (az ezred
éves kiállítás tartama alatt mit sem koptak) és csinozásának tökélye külön 
említést érdemel.

Ez a czég a festendő szöveteket (nyersárukat) még külföldről szerzi 
be, mert a hazai szövőipar egyelőre még a megkívánt nyersanyagot nem 
tudja oly előnyös föltételek mellett szállítani, mint a külföld, illetőleg a cseh 
szövőgyárak.

További gyáripari czég Felmayer István Székes-Fehérvárott. E czég 
haladásáról s czikkeinek minőségéről mitsem szólhatunk, mert ez a czég> 
daczára, hogy többszörösen fel lett szólítva, sem 1885-ben, sem 1896-ban nem 
állított ki.

Harmadik gyáripari czégünk Spitzer Gerson és társa Budapesten. E czég, 
a mint már jeleztük, a Magyar pamutipar részvénytársasággal közösen álli-
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tott ki. A bemutatott szövetek kiválasztásánál azok színtartósságára figye
lemmel nem voltak, a mi kiállításuk kedvező hatását nagyban csökkentette. 
A szövetek mintázása és kikészitése a rendes kereskedelmi áruk jellegének 
felelt meg. Ez a czég a fonó-szövőiparral maga is foglalkozik, s a hazai fona
lak festését s hazai szövetek fehérítését is végzi.

A kézműipari kékfestők közül az ezredéves kiállításon részt vett Schiffer 
testvérek Námesztóról változatos mintázatú árukkal, Reiss Samu és fia  Tur- 
dosinból nagy gonddal kikészített változatos színhatásu árukkal, Benyáts 
Károly Beszterczebányáról, Dréhlich I. és öcscse Vavrecskáról, Kuffiler 
Benjamin Námesztóról, Nyári és fia i Tiszafüredről szép mintázásu jó minő
ségű árukkal, még Benderitter János Kalocsáról, Pesko Rezső Kecskemétről 
és Stranb Márton Bicskéről igen kezdetleges árukkal.

ß) A fonalfestés szövőiparunk kezdetleges állapotánál fogva szintén kez
detleges. Az ezredéves kiállításon kizárólag fonalakat a következők állítottak 
k i: Scheikl Ferencz Budapestről, a ki a pamut-, gyapjú- és selyemfonalakat 
minden színárnyalatban, kifogástalan minőségben (egyenletesen) festi, Löw 
Vilmos Segesvárról, a ki kék színre festett egyenletes színárnyalatú pamut
fonalat, Jaeger Nándor Brassóból, ki szintén egyenletes színárnyalatú és 
Kwieczinszky Antal Segesvárról, a ki egyenlőtlen színárnyalatú indigókék 
pamutfonalat mutatott be.

fi) A kelmefestő-iparosok közül: Haltenberger Béla Kassáról, Löwinger 
Mór Budapestről és Hollós Albert Budapestről, a gyapjú-, pamut- és selyem- 
szövetek tisztítását és minden színre való festését igen tökéletesen végzik és 
a szövetek csinozása is teljesen kifogástalan. Jó árut mutatott be Vladár 
Lajos Nagy-Kőrösről, Regensperger Ferencz Keszthelyről és ifj. Husvéth 
István Zombortól.

5) A fehérítő- és kikészitő-ipar szép haladást mutat.
A szepességi vászon fehérítő, a mely azelőtt csak lenárukat fehérített, 

most pamutszövetek fehérítését is végzi. E vállalat a lenipar fejlesztése körül 
nagy érdemeket szerzett, újabban pedig a pamutipar fejlesztését is előmozdítja, 
s ezért méltó, hogy az állam közvetetlenül támogassa s fejlesztését kitelhető 
módon előmozdítsa.

Az e csoportba tartozó többi vállalatokat már más helyen említettük 
fel. így jeleztük, hogy a Spitzer Gerson czég pamutszöveteket fehérít, hogy 
Kiinger Henrik czég viaszkos vásznat gyárt s ponyvákat telit, hogy a Salzman 
czég is ponyvák telítésére van berendezve s igy csupán még egy ponyva- 
telitő czég említendő, t. i. Herzmann Zsigmond és társa Budapestről.

* * *

Az ezredéves kiállítás eredményeinek méltatásából kitűnt, hogy textil
iparunk az utolsó tiz év alatt haladt.

E haladást azonban túlbecsülnünk és nagyra tartanunk nem szabad, 
mert textiliparunk állapota még ma is igen kezdetleges.

A textilipar fejlettségét legjobban jelzik az orsó és szövőgépek számai.
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Minthogy e számadatok eddig összeállítva nem voltak, közvetetlenül a gyáro
soktól szereztem be őket, s igy az alábbi kimutatás textiliparunknak 1896. 
évi állapotát jelzik :

A gyapjúiparban van . . . 22.700 selfactor orsó
3.800 mullejenny orsó 540 me eh. szövőgép

A pam utiparban................ 48.972 selfactor orsó
9.192 gyűrűs »
9.752 czérnázó » 1598 »

A le n ip a rb a n .................... 1.420 water * 390 »
A kenderiparban . . . . . 1.750 » »

592 czérnázó » 32 »
A jutaiparban . . . . . 9.176 water »

208 czérnázó 522 »
A selyemiparban . . . . — 100 »

Összesen tehát van . . 107.602 orsó 3182 mech. szövőgép

E számok jelentőségéről tiszta fogalmat csak úgy nyerünk, ha ezeket 
a külföld számadataival hasonlítjuk össze. Valamennyi iparágra vonatkozó 
számadatok közlése feleslegesnek látszik, ezért a következőkben a legelterjed
tebb iparágnak t. i. a pamutíparnak 1890. évi állapotát — elterjedését — 
közlöm.

A pamutipar terjedelme 1890-ben:

A termelő ország Az orsók 
száma

A mechanikai 
szövőgépek 

száma

Angolország................................. . . 45,270.000 660.000
Egyesült-Államok..................... . . 15,831.823 328.790
N ém etország............................. . . 6,071.332 245.000
Oroszország ............................. . . 6,000.000 200.000
F rancziaország ......................... . . 5,039.000 126.000
A u sz tria ..................................... . . 2,900.000 133.000
S panyo lo rszág ......................... . . 2,110.000 66.000
S vájcz ......................................... . . 1,772.000 23.720
Olaszország ................................. 47.000
B e lg iu m ..................................... . . 970.000 24.000
Svédország ................................. . . 340.000 7.000
Német-Alföld............................. . . 290.000 5.000
Portugália ................................. . . 160.000 3.000
G örögo rszág ............................. . . 90.000 2.000
Magyarország............................. . . 32.000 1.000

Ezen adatsorozatból kitűnik, hogy a mi iparunk a többi országok ipará
hoz képest 1890-ben a leggyöngébb — legkezdetlegesebb — volt, s hogy az 
osztrák ipar, a melylyel nekünk versenyezni kell, a fejlettség magas fokán 
állott. Azóta a viszonyok nem lettek kedvezőbbek, mert az utolsó hat évben 
a külföld, de főleg az osztrák ipar sokkal nagyobb mértékben haladt, mint 
a mi iparunk, s igy a mi iparunk ma is a legkezdetlegesebb helyzetben van. 
De nemcsak viszonylagos helyzetünk oly nagyon kedvezőtlen, hanem állapo
tunk is, a melynek hű képét az árúforgalmi statisztika tárja elénk.
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A szövőipari czikkek fogyasztása sok körülménytől függ s ép ezért 
nagy határok között ingadozik. Egy néhány évnek adataiból a fogyasztás 
természetére nem következtethetünk, ezért a következőkben az eddig rendel
kezésünkre álló összes adatokat, azaz (1884— 1895-ig) 12 évnek adatait állí
tottam egybe.

E számadatok gondos tanulmányozása alapján az egyes czikkek fogyasz
tásának természetét már felismerhetjük ugyan, de mert az ilyen tanulmányozás 
fárasztó s hosszadalmas s mert a hullámzások természetét ábrákból azonnal, 
még pedig minden fáradság nélkül fel lehet ismerni, ezért tényleges fogyasz
tásunk adatait a szóban levő 12 évre vonatkozólag a mellékelt két ábrában 
vonalasán vittem fel.

A felvitel mikéntjére vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy az azonos 
. főcsoportba tartozó árúknak nagyobb értékű tagját vittem fel először s a 
kisebb értéküt csak ehhez adtam hozzá. így például felvittem a pamutszövetek 
értékét, ezután hozzáadtam a fonalakét, miért is a felső vonal a pamut
szövetek s fonalak összértékének hullámzását jelzi, az alsóbb vonal a szövetekét, 
a két vonal köze pedig a fonalakét.

Gyapjuárúknál szintén a szövetek értékét vittem fel s igy az első vonal 
ezen értékek hullámzását jelzi, a melyhez a szőnyegek értékét adtam, miért 
is a második vonal a szövetek és szőnyegek összértékének változását adja. 
A harmadik vonal a szövetek, szőnyegek és pokróczok összértékének válto
zását ábrázolja, a melyhez a fonalak értékét adtam, úgy hogy a negyedik 
vonal a szövetek, szőnyegek, pokróczok és fonalak összértékeinek a válto
zását jelzi.

Az ilyképen szerkesztett és az I. lapon levő diagramákból kitűnik, hogy
a pamutczikkek fogyasztása rohamosan emelkedő jelleggel bír, a gyapjuczikkeké 
lassan emelkedő, a len- és jutaczikkeké rohamosan csökkenő jellegű, a kender- 
czikkek vonala pedig állandó értékű.

A II-dik lapon levő diagramákból pedig kitűnik, hogy a selyemfélék 
fogyasztása gyorsan emelkedő, a szalag s paszománoké és a kötött árúké igen 
lassan emelkedő, a csipkéké pedig igen lassan csökkenő jelleggel bir. Ugyan
csak a II-dik lapon közöltem az összes textilárúk diagramjának felső részét, 
a melyből kitűnik, hogy a nagyfokú hullámzás mellett a vonal határozottan 
emelkedő jelleggel bir.

A fogyasztás hullámzásának jellegét ismerve, vessük ezt most iparunk 
jelen állapotával egybe, hogy a helyzetet tisztán felismerhessük.

a) Gyapjuárúk. A fonalfogyasztás növekedése gyapjuszövő-iparunk 
fejlődését jelzi, mert posztógyáraink a fésüsgyapju divatczikkekhez külföldi 
fonalat kénytelenek használni. A gyapjúszövetek fogyasztásának lassú növe
kedése arra vall, hogy posztógyáraink még oly mértékben sem növekedtek, 
mint a hogy e czikkekbeni szükségletünk nőtt.

Már pedig gyapj uszövő-iparunk fejlődött volta leghatályosabban, s ha 
még ennek fejlődése sem áll arányban szükségletünk növekedésével, igy ebből 
ipari haladásunk elégtelen volta szembetűnik.
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Textiláruk forgalma
a m. kir. statisztikai hivatal közleményei alapján.

1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 188 7 1 8 8 8 1 8 8 9

P a m u t -

Behozatal............................ 45.280 40.200 43.340 44.525 49.700 49.360
K ivitel................................. 3.096 3.086 3.515 3.838 3.500 3.770

Behozatali többlet . . 42.184 37.114 39.825 40.687 46.200 45.990

P a m u t -

Behozatal............................. 11.177 8.577 8.416 9.394 9.047 10.325
K ivitel................................. 1.542 1.378 1.638 610 805 897

Behozatali többlet . . 9.635 7.199 6.778 8.784 8.242 9.428

G y a p j ú -

Behozatal . . .  • . . . . 48.090 41.660 41.393 42.378 39.158 40.545
K ivitel................................. 6.717 6.212 5.249 4.953 5.331 5.231

Behozatali többlet . . 41.373 35.448 36.144 37.428 33.827 35.314

G y a p j ú -

Behozatal............................. 1.046 936 909 910 979 994
K ivitel................................. 88 101 117 85 122 147

Behozatali többlet . . 958 835 792 825 857 847

G y a p j ú -

Behozatal............................. 267 226 268 265 286 256
Kivitel................................. 87 76 153 95 78 240

Behozatali többlet . . 180 150 115 170 208 16

G y a p j ú -

Behozatal............................. 601 600 848 770 719 1.027
K ivitel................................. 27 30 38 29 23 99

Behozatali többlet . . 572 570 810 741 696 928
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1884—1895-íg,
Az összes értékek 1000 forintban vannak közölve.

1 8 9 0 189 1 1892 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 5

s z ö v e t .

50.500 56.054 60.494 52.225 60.435 58.741 Behozatal.
3.900 4.109 4.508 4.446 4.744 4.621 Kivitel.

46.600 51.945 55.986 47.779 55.691 54.120 Behozatali többlet.

f o n a l .

11.122 10.328 11.036 8.892 7.812 9.004 Behozatal.
1.267 1.164 1.235 885 1.272 1.398 Kivitel.

9.855 9.164 9.801 8.007 6.540 7.600 Behozatali többlet.

s z ö v e t .

43.593 39.603 36.913 38.614 44.869 45.738 Behozatal.
5.163 4.625 4.502 3,901 5.761 5.409 Kivitel.

38.430 29.978 32.411 34.713 39.108 40.329 Behozatali többlet.

s z ő n y e g .

887 1.006 1.199 1.041 1.055 1.655 Behozatal.
169 170 145 167 187 224 Kivitel.

718 836 1.054 874 868 1.431 Behozatali többlet.

p o k r ó c z .

281 285 288 333 365 377 Behozatal.
193 200 181 178 334 397 Kivitel.

88 85 107 155 31 —20 Behozatali többlet.

f o n a l .

1.045 1.114 957 1.209 1.137 1.445 Behozatal.
49 42 94 77 50 93 Kivitel.

996 1.072 863 1.132 1.087 1.352 Behozatali többlet.

\
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1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 9

L e n - s z ö v e t  é s

Behozatal............................ 13.371 15.651 15.295 16.784 17.883 17.172
K ivite l............................. 534 657 955 638 722 1.471

Behozatali többlet . . 12.837 14.994 14.340 16.146 17.161 15.701

L e n -

Behozatal............................. 2.478 2.580 2.618 2.743 2.958 3.487
K ivitel................................. 76 41 49 37 271 217

Behozatali többlet . . 2.402 2.539 2.569 2.706 2.687 3.270

J u t a - s z ö v e t -

Behozatal............................. 1.441 1.508 669 780 1.370 868
K ivitel................................. 20 7 35 10 88 44

Behozatali többlet . . 1.421 1.501 634 770 1.282 824

J u t a -

Behozatal............................. 3.387 3.172 3.315 3.444 4.630 3.779
K ivitel................................. 2 1.022 474 284 315 376

Behozatali többlet . . 3.385 2.150 2.841 3.160 4.315 3.403

J u t a -

Behozatal............................ 53 10 14 32 112 65
K ivitel................................. 30 7 55 49 4 24

Behozatali többlet . . 23 3 —41 — 17 108 41

K e n d e r - á r u k .  (Kötélverő-

Behozatal............................. 884 >96 627 739 803 906
K ivitel................................. 445 527 479 309 386 319

Behozatali többlet . . 439 169 248 430 417 587

K e n d e r -

Behozatal............................. 157 96 135 152 105 189
K ivitel................................. 4 6 9 2 5 6

Behozatali többlet . . 153 90 126 150 100

.

183
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1890 1891 1892 1898 1 8 9 4 1895

l e n - v á s z o n .

15.057 14.329 13.996 11.394 10.186 9.385 Behozatal.
852 1.143 981 918 793 771 Kivitel.

14.205 13.186 13.015 10.476 9.393 8.614 Behozatali többlet.

f o n a l .

3.075 2.597 2.833 1.729 1.284 1.128 Behozatal.
110 85 98 97 39 51 Kivitel.

2.965 2.512 2.735 1.632 1.245 1.077 Behozatali többlet.

á r u k .

1.334 778 755 779 960 904 Behozatal.
211 287 157 134 180 174 Kivitel.

1.123 491 798 645 780 730 Behozatali többlet.

z s á k .

2.888 2.629 3.128 1.702 2.745 2.579 Behozatal.
524 813 684 438 619 568 Kivitel.

2.364 1.816 2.441 1.264 2 126 2.011 Behozatali többlet.

f o n a l .

41 66 56 79 103 76 Behozatal.
50 209 135 194 424 432 Kivitel.

—9 —143 —79 — 115 —321 -356 Behozatal itöbblet.

áru mindenféle anyagból.)

954 898 797 690 859 924 Behozatal.
436 380 362 311 509 448 Kivitel.

518 518 435 379 350 476 Behozatali többlet.

f o n a l .

231 204 256 281 372 361 Behozatal.

9 38 9 11 29 31 Kivitel.

222 166 247 270 343 330 Behozatali többlet.
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1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 9

S e l y e m -

Behozatal............................. 12.512 12.745 13.231 12.262 11.981 13.886
K ivitel................................. 1.296 1.384 1.290 1.303 1.205 1.637

Behozatali többlet . . 11.226 11.311 11.941 10.959 10.776 12 249

F é l s e l y e m -

Behozatal ............................. 1.230 1.619 1.735 2.410 5.038 4.626
K ivitel................................. 93 132 89 122 136 190

Behozatali többlet . . 1.137 1.587 1.664 2.288 4.902 4.436

S e l y e m  m o t o l á l v a ,

Behozatal............................. 382 326 504 358 321 572
Kivitel . . . ..................... 32 168 251 216 235 415

Behozatali többlet . . 350 158 253 142 86 86

Ö s s z e s  s z a l a g - ,

Behozatal............................ 5.815 7.495 7.642 8.866 8.617 9.835
K ivitel................................. 253 283 314 337 420 498

Behozatali többlet . . 5.562 7.212 7.328 8.529 8.197 9.337

C s i p k e -

Behozatal............................ 5.441 5.637 4.758 4.720 4.426 4.062
K ivite l................................ 757 835 626 429 535 401

Behozatali többlet . . 4.884 4.802 4.133 4.291 4.073 3.661

Ö s s z e s

Behozatal............................ 3.744 3.364 4.074 4.510 4.339 4.364
K ivitel................................. 899 182 529 357 731 750

Behozatali többlet . . 2.845 3.182 3.545 4.163 3.608 3.614

Ö s s z e s

Behozatal............................ 158.000 147.900 150.000 161.931 163.169 166.810
K ivitel................................. 16.950 26.300 16.100 14.700 14.778 16.765

Behozatali többlet . . 141.050 121.600 133.900 147.231 148.391 150.045
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1 8 9 0 1891 1 8 9 2 1 8 9 8 1 8 9 4 1 8 9 5

á r u k .
—  .i ■

13.585 14.322 17.304 15.345 19.484 17.719 Behozatal.
1.075 1.346 1.354 704 1.643 1.644 Kivitel.

12.510 12.976 15.950 14.641 17.841 16.075 Behozatali többlet.

á r u k .

2.876 1.478 2.316 3.253 1.681 4.126 Behozatal.
117 85 116 235 416 140 Kivitel.

2.759 1.393 2.200 3.018 1.265 3.986 Behozatali többlet.

s o d o r v a  é s  c z é r n á z v a .

516 507 670 731 583 698 Behozatal.
218 147 144 256 268 290 Kivitel.

298 360 526 475 315 408 Behozatali többlet.

p a s z o m á n t -  s tb .  á r u k .

8.427 10.006 10.509 8.514 8.173 7.905 Behozatal.
454 487' 631 505 789 658 Kivitel.

7.973 9.519 9.878 8.009 7.284 7.347 Behozatali többlet.

á r u k .

4.435 4.133 4.770 3.679 " 5.176 4.149 Behozatal.
397 474 590 356 716 725 Kivitel.

4.038 3.659 4.070 2.315 4.280 3.424 Behozatali többlet.

k ö t ö t t  á ru k .

5087 4.430 4.439 5.252 5.003 6.460 Behozatal.
577 386 374 400 578 527 Kivitel.

4.510 4.064 4.065 4.852 4.585 5.953 Behozatali többlet.

t e x t i l -á r u k .

166.341 160.053 173.175 156.010 172.660 174.239 Behozatal.

15.806 16.207 16.320 14.234 19.456 18.695 Kivitel.

150.535 143.846 156.855 141.776 153.204 155.544 Behozatali többlet.

M a t l e k o v i t s  : M agyarország az ezredik évben. VII. 4 1
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A szőnyegek behozatali többlete közel állandó, a mi, mert enemü 
iparunk még igen kezdetleges, a szükséglet állandóságát jelzi. Pokróczokból 
a behozatal többlete folyton csökken, sőt az utolsó évben már kiviteli többletünk 
volt, a mi e nemű iparunk megfelelő fejlődését jelzi.

b) Lenáruk. A szövetek behozatali többlete rohamosan csökken, ez 
azonban nem tudható be leniparunk haladásának, mert ez, mint az ezredéves 
kiállitás eredményeinek méltatásából láttuk, csak kis mértékben fejlődött. Ezt a 
jelenséget a len- és a"pamutáruk között dúló harcznak kell betudnunk, a melyből 
a pamut kerül ki győztesen, miért is fogyasztása oly rohamosan növekedő, 
mint a hogy csökken a len fogyasztása. Kétségtelen, hogy a lenáruk a pamut
áruk versenye folytán még további veszteséget is fognak szenvedni, teljesen 
azonban ki nem szorittatnak, mert számos czélra, nevezetesen zsebkendőkre, 
törülközőkre, asztalneműkre, női ingekre és kórházi ágyneműkre a len alkal
masabb s ép ezért a leniparnak továbbra is megvan a maga életképessége.

A lenfonalak behozatali többlete szintén fogy. Ezt ha tekintetbe veszszük, 
gyáriparunk növekedett, fonógyárak azonban nem keletkeztek, kézműiparunk 
— kis takácsaink — rohamos hanyatlásának tudhatjuk be.

c) Pamutáruk. A fonal behozatala, illetőleg ennek többlete, igen lassú 
csökkenést mutat, a mi fonógyáraink növekedésének tudható be. A szövetek 
behozatala azonban gyorsan növekedik, a mi a lenáruknál jelzett körülmények 
és szövőiparunk aránylag ]igen lassú növekedésének az eredménye. Meg kell 
még ifivemlitenem, hogy a pamutárukban ben foglaltatnak a kékfestők czikkei 
és egyéb festett áruk.

d) Jutaáruk. A szövetek behozatali többlete rohamosan csökken. Ha 
tekintetbe veszszük azt a körülményt, hogy a kenderrel szemben ép oly 
sikeresen küzd, mint a pamut a len • ellen, tehát hogy tényleges össz-szükség- 
letünk nem csökkenhetett, igy e jelenség egyedül jutaiparunk örvendetes 
fejlődésének tudható be. Ez az egyetlen iparág, a mely kellő mértékben 
fejlődött. Jutafonó-szövőgyáraink több fonalat készítenek, mint a mennyit 
felszőni képesek s mert önálló jutaszövőgyárakkal még nem rendelkezünk, 
a felesleg fonalat külföldre viszik, miért is jutafonalakból kiviteli többletünk van.

e) Kenderáruk. A fonal behozatali többletének növekedése a vastag 
kötelek gyáriparának és a ponyva- s tömlőszövésnek fejlődésére vezethető 
vissza.

f )  Kötöttáruk. E czím alá az összes kötöttárukat foglaltam. Ide soroltam 
a gyapjú, len, pamut és selyem kötöttárukat, a melyek behozatali többlete 
lassú növekedést mutat, a mi arra enged következtetni, hogy az e nemű 
iparunk még szükségletünk növekedésének arányában sem fejlődött.

g) Csipkeáruk. Ilynemű áruk nálunk egyátalában nem, illetőleg csak 
háziiparilag igen kis mennyiségben készülnek.

h) Selyemáruk. Selyemárukban a behozatali többlet folyton növekedik, 
a miből, mert selyemiparunk még nagyon is fiatal, a szükséglet rohamos 
fejlődésére lehet következtetni.

*  *  *
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Az ezredéves kiállítás tanúsága szerint iparunk az utolsó tiz évben haladt 
ugyan, de azért jelen állapota még mindig nagyon kezdetleges.

Az áruforgalmi statisztikai adatokból láttuk, hogy most már

pamutár ü k é r t .............................
millió forintot 

61-7 kötöttárukért....................
millió forintot

gyapjuár ükért............................. 43 csipkefélékért....................
selyem- s félselyemárukért . . 20 jutaárukért ........................
lenfélékért ................................. 9*6 kenderárukért ....................
paszomán-szalagokért . . . .

Az összes textilárukért

7-3

tehát 155*5 millió forintot adunk ki évenként.
Ez utóbbi szám nagysága élénken jelzi viszonyaink kedvezőtlen voltát, 

mert ez annyit mond, hogy ma már textilárukért az összes gabonanemiieket 
és az összes lisztfélék feleslegét adjuk cserébe.

A külföldi árúk óriási fogyasztása mellett iparunk termelőképessége még 
oly csekély, hogy összes szükségletünknek alig tizedrészét képes fedezni.

Az ezredéves kiállítás sikerét ép ezért túlbecsülnünk nem szabad. Ebből 
csak buzdítást mentsünk a jövőre, mert ezzel kétségen kívül be van bizo
nyítva, hogy a textil-ipar nálunk is fejlődhetik, illetőleg, hogy ezen ipar 
természetes alapfeltételeivel mi is rendelkezünk.

A textil-ipart tehát tovább kell fejlesztenünk, még pedig hatályosabban 
és erélyesebben, mint ezt eddig tettük, ha közgazdaságunkat a jelenlegi visszás 
helyzetből kiragadni akarjuk.

• A fejlesztés módját tekintve, az a kérdés merül fel, hogy viszonyaink 
között a kisebb terjedelmű avagy a nagy terjedelmű gyáriparnak a fejlesztése 
indokoltabb-e. Erre megbízható választ csak úgy nyerhetünk, ha minden egyes 
vállalatnak közvetetlen és közvetett állami támogatását haladásával hasonli- 
tanók össze.

E tanulságos összehasonlításból — legnagyobb sajnálatomra — el kell 
tekintenem, mert sem a közvetetlen, sem a közvetett támogatások megbízható 
kimutatását nem kaphattam meg.

A következőkben ez okból az adatokra való hivatkozás helyett csak 
egyéni nézetemet óhajtom közölni.1

Az ezredéves kiállítás eredményeivel bebizonyitottnak látom azt, hogy 
kézműiparunk kis terjedelmű versenyképes gyáriparrá fejleszthető, miért is 
a kézműiparosok oly czélból való támogatását, hogy gyáriparosokká váljanak, 
indokoltnak látom. Kézműiparosaink az állami támogatásra azért is méltók, 
mert nem ők okai mai kedvezőtlen sorsuknak, hanem viszonyaink abnormalis 
és disharmonikus fejlődése és mert általuk oly gyáriparra tehetnénk szert, a 
mely éltető gyökerét hazai viszonyainkban bírja s mely nem veszti el azonnal 
életképességét, mihelyt kis rázkódtatás éri.

1 Textil iparunk fejlesztése közgazdasági kérdéseink legnehezebb feladatainak egyikét 
képezi; ez okból megjegyzés nélkül közöljük munkatársunk átgondolt véleményét annak föl- 
emlitésével, hogy egyéni nézetünk ugyan némely pontra nézve nem egészen ugyanaz, de ily 
kérdésben az egyéni nézet közlését a fejlesztendő eszmecsere érdekében egészen a szerző 
munkatársunk fölfogása szerint czélszerünek tartottuk. A szerkesztő.

41*
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Biztos alappal biró gyáriparunk, nézetem szerint, csak akkor lesz, ha 
számos kisebb terjedelmű gyárra teszünk szert.

A kisebb terjedelmű gyárak mellett azonban nagy terjedelmű gyárakra 
is van szükségünk, hogy gyárosainkat a haladásra buzdítsuk, közöttük nemes 
versenyt keltsünk s hogy a külföldi árúk behozatalát nagyobb mértékben 
csökkentsük.

Ép ezért a kisebb és a nagy terjedelmű gyáriparnak párhuzamos fejlesz
tését tartom viszonyainknak megfelelőnek.

A fejlesztés eszközeit tekintve tudjuk, hogy mindaz fejleszti a gyáripart, 
a mi versenyképességét növeli. Ilyen tehát a tökéletes felszerelés, az ügyes 
s begyakorlott munkás, a jó munkavezető, a szakképzett s körültekintő igaz
gató és a gyártmányok nagyobb mértékű fogyasztása.

A tökéletes gyári felszerelés az ipar versenyképes űzésének alapját képezi. 
Mindaddig, mig valamely vállalat berendezése tökéletlen, segélyezése gyümöl
csöző nem lehet, ezért első sorban a vállalat berendezésének tökéletesbitésére 
kell a figyelmet irányítani.

Ügyes s gyakorlott munkásokra a gyáros szert tehet munkásimporttal 
avagy munkásképzéssel. Az első. mód a gyár munkaképességét gyorsan ered
ményezi, tehát a jelent biztosítja, a gyár jövőjét s fejlődését azonban nem, 
mert állandó s megbízható munkástörzsre ily módon a gyáros nem tesz szert; 
a második mód a gyár jövőjét és fejlesztését biztosítja ugyan, mert állandó, 
idevaló, megbízható munkástörzset képez, de a gyár versenyképességét az első 
években dugába dönti s ezenkívül költséges is. Minthogy a második mód alkal
mazása esetén a hazai munkaerő ju t kereset forráshoz, ezért indokolt, hogy a 
munkásképzés költségeinek fedezéséhez az állam is hozzájáruljon.

Jó üzletvezetőket külföldről is hozhat ugyan a gyáros, de ha előrelátó, 
hazai erőt fog képezni s alkalmazni, mert ez jobban ismeri népünk szokásait, 
erényeit és hibáit. Munkavezetőül a gyáros csak oly egyéneket képezhet, a kik 
a szakiskolákban nyújtott elméleti képzettséggel bírnak, miért is a textil-ipar 
fejlesztése érdekében a textil-ipari szakoktatás necsak fentartassék, de fejlesz- 
tessék és bővíttessék is.

Az iparfejlesztés további tényezője a szakképzett igazgató.
Textiliparunk lassú terjedésének főoka a gyakorlati s elméleti szakkép

zettséggel biró hazai erők hiányában áll. Ha gyorsabb léptekben akarjuk 
textil-iparunkat terjeszteni, úgy a magyar gyárigazgatók képzéséről kell első 
sorban gondoskodnunk. Ámbár a műegyetemünk gépészmérnöki szakosztálya 
szakszerű teljes elméleti kiképzést nyújt a hallgatóknak és ámbár a kitünőbb 
hallgatók között mindig van olyan, a ki szívesen megy a textiliparra s ámbár 
a fiatal gépészmérnökök némi gyakorlati kiképzését az állam, külföldre való 
kiküldetések által előmozdítja, még sincs magyar gyárigazgató.

E visszás helyzet oka abnormálisán fejlett viszonyainkban áll. Gyáraink 
csak kellő gyakorlattal biró igazgatókat alkalmazhatnak s mert aránylag 
kisebb terjedelműek, csak egy vezető személyt tarthatnak s nem alkalmaz
hatnak az igazgatón kívül még kezdő gépészmérnököt is. A fiatal gépész- 
mérnök tehát, ha mindjárt némi gyakorlati kiképzésre külföldön ,ezert is tett,
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itthon szakbavágó alkalmazást nem nyerhet, teljes gyakorlati kiképzésre nem 
tehet szert, sőt hogy létét fentarthassa, a textilipari pályától búcsút kell 
vennie s más pályát kell választania.

Ezen visszás helyzetnek véget kell vetni, ha textiliparunk biztos s gyor
sabb fellendülését óhajtjuk s ezt a következő módon vélem elérhetni.

A legjobb elméleti képzettséggel biró gépészmérnökök közül évenkint 
1—2 küldessék ki külföldre a textilipar gyakorlati tanulmányozására. A tanul
mány átlag két évig tartson. A gyakorlatilag kiképzett gépészmérnök jövője 
és exisztencziája ezt követőleg némileg biztosítandó, mert a kitünőbb kép
zettségűek a gépiparnál s a vasútnál azonnal biztos állásra tehetnek szert. 
Nem lehet tőlük rossz néven venni, ha kiképzés után hazajőve, látják, hogy 
e pályán jelenük nincs, de a jövőjük is nagyon bizonytalan, elhagyják ezt 
és más pályára mennek. Ha azonban exisztencziájuk e pályán biztosítva 
volna, szívesen maradnának ezen.

Exisztencziájukat pedig biztosítani lehetne, ha államszolgálatba vétet
nének fel (pl. iparfelügyelőknek neveztetnének ki) s szolgálattételre valamely 
segélyezett (közvetetlen vagy közvetett segélyt élvező) gyárba osztatnának be, 
a hol néhány évi gyakorlat után az üzletvezetést teljesen elsajátítanák s tel
jes gyárigazgatói képzettségre tehetnek szert. Ily egyének saját érdekükben 
is újabb gyártelepek létesítésén fáradoznának s mihelyt igazgatói állásra tehet
nének szert, az államszolgálatból kiléphetnének.

Ez az intézkedés az iparfelügyelői intézményre vonatkozó 1893. évi 
XXVIII. t.-cz. alapján ki is vihető volna, mert e törvény szerint az iparfel
ügyelőkre az iparrendészeten (gyárvizsgálatokon) kívül az iparfejlesztés is 
bízatott. Az eddigi gyakorlat tanúsága szerint az iparrendészeti ügykör any- 
nyira igénybe veszi az egyént s oly ellentétben áll az iparfejlesztéssel, hogy 
egy s ugyanazon egyén mindkét feladatnak megfelelni nem képes, s ép ezért 
indokolt volna, hogy az iparfelügyelők egyik része a gyárvizsgálattal, másik 
része pedig az iparfejlesztéssel foglalkozzék. Ez utóbbi csoportba tartozók 
közül azok, a kik a textilipar-fejlesztéssel volnának megbízva, az előbb jelzett 
módon lehetnének alkalmazva. Hogy ily módon az iparfelügyelő intézmény 
tényleg iparfejlesztő hatást fejthetne ki, kiviláglik, ha kézműiparosaink fejleszté
sének folyamatát tartjuk szem előtt.

Kézműiparosaink szakismerete a gyárüzemnek nem felel meg, ezek tehát 
oly egyént szükségeinek, a ki nekik a gyárat helyesen és jutányosán beren
dezi s őket, valamint a munkásokat a gyártásba bevezetni képes. Ily ismeret
körrel biró egyének volnának azon iparfelügyelők, a kik műegyetemi tanul
mányuk befejezte után kellő gyakorlati kiképzést nyertek s szolgálattételre 
valamely gyárba beosztva voltak. Addig, mig e műhely gyárrá fejlődött, az 
iparos a szakember fizetését nem képes fedezni, addig tehát az illető, mint 
szolgálattételre oda beosztott iparfelügyelő végezné feladatát, ha azonban a 
gyár már fejlődött, akkor a tulajdonos érdekében állana, hogy az igazgató 
tevékenységét gyárának biztosítsa.

Az iparfejlesztés további eszköze a munkaadásban áll, miért is a szállí
tásokban való részesedést, közvetett állami támogatásnak kell tekintenünk.
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Hogy az állami szállítások tényleg iparfejlesztő hatással bírhassanak, 
elvként kimondandó volna, 1. hogy állami szállításokban csak magyar gyáros 
részesíthető; 2. hogy a magyar g5̂ árosok csak akkor részesíthetők szállítások
ban, ha ezek arányában kereskedelmi árút is gyártanak.

Végre meg kell még említenem, hogy az iparfejlesztésnek még egy 
másik igen hatályos módja és eszköze van, s ez a helyes vámpolitika. Hogy 
ez tényleg az iparfejlesztés hatályos eszköze, példa reá a jutaipar, a mely 
viszonyainkhoz mérten a legfejlettebb, s mely létét az 1882. évi vámtárgyalá
sok alkalmával alkalmazott helyes vámpolitikának köszöni.

*  *  *

Az ezredéves kiállítás eredményeinek és viszonyainknak mérlegeléséből 
kitűnt, hogy textiliparunk a fejlesztésre alkalmas, de mert még nagyon kez
detleges és mert külföldön is mindenütt állami gondozás folytán nőtt nagyra, 
azért szükséges, hogy nálunk továbbra is rendszeres, de az eddiginél hatá
lyosabb állami gondozásban részesittessék.
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A ruházati ipar

Magyarország 825.000 főnyi ipari népességének közel egy ötödét ölelik 
fel azok az iparágak, melyek az ezredéves kiállításon a ruházati ipar alcso
portjába voltak beosztva. És ha a statisztikai táblázatot közelebbről nézzük, 
egymás mellé állítjuk az önálló vállalatok és a segédek számát, azonnal 
szembe tűnik, hogy az ide sorolt iparágak par excellence kisipari jelleggel 
bírnak és ha ezeknek az állapotát vizsgáljuk, akkor látszik leginkább helyén 
valónak megemlékezni azokról a mozgalmakról, vitatkozásokról és intézkedé
sekről, melyek a »kisipar védelme« czím alatt napirenden vannak és korunk, 
de legkivált Magyarország közgazdasági állapotának egyik legjelentősebb 
problémáját alkotják. Itt tolul elibénk a nagyipar és a kisipar közti küz
delem, itt lehet megemlékezni azokról a javaslatokról, melyeket a kisipar érde
kében formuláztak.

A szóban forgó kérdések egészét majdnem egész teljességében ölelte 
fel a hazai ipartestületek IV. országos gyűlése, melyet 1896. szeptember 
6., 7. és 8. napjain tartottak és mely kiválóan emlékezetes volt, nemcsak 
azért, mertj az ezredévi ünnep ihletett hangulata jellemezte, de azért is, mert 
a kisiparosok szervezett érdekképviselete itt összegezte egy negyedszázad 
tapasztalataira alapított kívánalmait 78.757 önálló kisiparos, 112.993 segéd 
és 48.463 tanoncz képviseletében.

Mielőtt azonban ezen kisiparos-mozgalom eredményeit jeleznők, némi 
adatokkal kívánjuk megvilágítani, hogy a kiállítási főjelentés ezen fejezetében 
az iparosok mekkora körét kell felölelnünk.

Az ezredéves kiállítás XIV. C. csoportjába a következő alcsoportoka 
sorolták, a kiállítók számát a katalógus nyomán jelezve:

1. Szabó-ipar, 150 kiállító (köztük két gyűjteményes kiállítás 22 ki
állítóval).

2. Szűcsipar, 70 kiállító (köztük két gyűjteményes kiállítás 8 kiállítóval).
3. Fehérnemüek, divatczikkek, vállfüzők és ágynemüek, 36 kiállító (köz

tük 1 gyűjteményes kiállítás 4 kiállítóval).
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4. Kalapok, 37 kiállitó.
5. Lábbeli, 324 kiállitó (köztük 13 gyűjteményes kiállitás 101 kiállítóval).
6. Keztyűsipar, 16 kiállitó (köztük egy gyűjteményes kiállitás 7 ki

állítóval).
7. Művirágok, dísztollak és fodrászmunkák, 24 kiállitó (köztük egy gyűj

teményes kiállitás 13 kiállítóval).
A csoportjury által helyesbített lista szerint összesen 665 kiállítóról 

van szó.
Az 1890-iki népszámlálás adatai szerint ezen iparágakban el volt foglalva:

Vállalat: Segédszemélyzet:

xágynemü-, paplan- és vattakészitő . . 120 178
Bocskoros ................................................. 302 195
Bodorkészitő............................................. 1 6
Csizmadia................................................. 29.130 16.696
Czipész..................................................... 30.600 25.045
Czipőfelsőrész készítő ......................... 19 47
Czipő- és csizmafoltozó........................ 398 28
F ehérnem ügyár..................................... 3 68
Füzőkészitő ............................................. 38 44
Gubaszabó ............................................. 479 247
Kalapos..................................................... 2.389 2.182
Iveztyűs..................................................... 182 273
Keztyűs és sérvkötőkészitő................ 10 30
Művirágkészitő ..................................... 62 80
N yakkendőkészitő................................. 6 27
Sapkás ..................................................... 110 62
Szabó ( f é r f i - ) ......................................... 21.457 * 21.183

» (férfi és női) ............................ 12 126
» (n ő i) ............................................. 4.957 4.057
» (fo lto z ó ) ..................................... 228 34

Szalmakalapkészitő ............................. 5 28
Szűcs ..................................................... 6.334 2.968
Szűrszabó ............................................. 811 496

Összesen . . . 97.653 74.100

Látnivaló, hogy az itt felsorolt iparágak állapotának javításánál nem 
pusztán iparpolitikai érdekek forognak szóban ; nemcsak az a kérdés, hogy 
bizonyos iparczikkekben emanczipálni tudjuk-e magunkat a külföldtől, meg- 
közelitjük-e azt a czélt, hogy Magyarország modern iparállammá váljék: itt a 
honpolgárok oly tömegeinek vitális kérdései, megélhetési feltételei forognak 
szóban, hogy azokat komolyan kell fontolóra vennie annak is, a ki Magyar- 
országot merőben agrikultur-államnak akarná tekinteni. Még ezt is aggodalomba 
ejtheti az a perspektíva, melyet a kisipar hanyatlása százezernyi család előtt 
megnyitott.

Ezek az érdekeltek sokféle tanácsot hallottak, melyek többé-kevésbbé 
czélszerüek és praktikusak; de valamennyiről azt tartják, hogy azok csak 
palliativumok. Egy dogmájuk van : az önálló vámterület. Nem feszegetjük,



651

hogy ebben mennyire van igazuk; hogy csakugyan a közös vámterület 
mellett szól-e a még jelentékenyebb mezőgazdasági érdekkörök szempontja. 
Nagyszabású kérdés ez, mely nemcsak az átalános gazdasági kérdések 
közt áll első helyen, de politikai jelleggel is bir. Jelentékenyen esik ugyan 
latba a kisipar érdeke is, de ebből a szempontból elég lesz itt arra utalni, 
hogy a közös vámterület hatása, illetve az osztrák verseny nyomása szóba 
fog jönni valamennyi alcsoportnál.

Itt a vámügy nagy politikai perifériáján kívül eső kérdésekre szorítko
zunk, melyek közt első helyen említjük az adóreformot.

Tagadhatatlan, hogy a kereseti adónál ez időszerint alkalmazott 10%-os 
kulcs abnormis és hogy a kisipar jelen helyzetével nincs összhangban. A pénz
ügyminiszter a legutóbbi adóügyi szaktanácskozmányban fölvetette az iparadó 
eszméjét, melyet az ipari körök rokonszenvvel fogadtak.

Fontosabbak az ipartörvény revíziója tekintetében formulázott óhajok, 
x̂ z említett országos gyűlésen képviselt 228 ipartestület azt kívánta : hogy az
1884. évi XVII. t.-cz. 4. §-ában foglalt ipari képesítés elvének hatályosabbá 
tétele czéljából a szakba vágó munkával Lvaló foglalkozás két év helyett 
legalább három évi gyakorlás által határoztassék meg; hogy módosíttassanak 
mindazok a törvényszakaszok, a melyek a képesítés elvének érvényesülését 
akadályozzák; hogy az iparos-tanonczok a tanviszony lejártakor szakvizsga 
letételére legyenek kötelezhetők, törekvő segédek az ipartestület kebelében alakí
tandó bizottság előtt szintén szakvizsgát tehessenek ; hogy az ipartestületeknek 
országszerte — városonként, községenként és ott, a hol arra a kellő számú 
iparosok nem volnának, járásonkint — kötelezőleg való létesítése elrendeltessék 
és elrendeltessék az is, hogy mindazon képesítéshez kötött iparűző és 
olyan gyáros, a ki ipartelepén képesítéshez kötötUparossegédeket és tanon- 
czokat alkalmaz, az illetékes ipartestület kötelékébe lépni tartozzék; hogy az 
ipartestületek hatásköre akként terjesztessék ki, miszerint az iparigazolványok 
iránti beadványok, a képesítéshez kötött iparosokra nézve, az ipartestületek 
által ezeknek véleménye kíséretében terjesztessenek az iparhatóságok elé; és 
hogy az ipartestületek, a kötelékükbe tartozó képesített iparosokra nézve, a 
törvényben meghatározandó bizonyos iparkihágási ügyekben is oly hatósági 
jogokkal ruháztassanak fel, a milyenek ez idő szerint az elsőfokú iparhatósá
gokat megilletik; és végül, hogy a kereskedelmi utazóknak minták előmutatá- 
sával, vagy azok nélkül megrendeléseket gyűjteni, illetve ügyleteket kötni csak 
a szakmabeli iparosoknál vagy kereskedőknél legyen szabad, ellenben magán
feleknél megrendelések gyűjtésétől, illetve ügyletek kötésétől vagy áruk eladá
sától tiltassanak el.

A revízió kérdésében az iparosok, mint láttuk, a képesítés szigorítására 
fektetik a fősúlyt; ennek előfeltétele pedig valójában a helyes iparoktatás. 
Erre vonatkozólag az országos ipartestületi kongresszus Ivánkovics püspök 
előadói javaslata alapján a következő óhajokat formulázta :

1. A különféle ipariskolák (közép-ipariskola, szaktanfolyamok és tanoncziskolák) 
egymással összefüggésbe hozandók oly módon, hogy a kiválóbb tehetségű tanulóknak 
alkalmuk legyen a magasabb ipari szakképzettséget megszerezni.
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E czélból állapíttassanak meg azon feltételek, a melyek mellett a tanoncziskolából 
a szakiskolába, innen pedig a középipariskolába a felvétel, illetőleg az átlépés meg
engedtetik.

2. Az 1. pont következménye, hogy a középipariskolákba és szakiskolákba való 
felvétel feltételei módosíttassanak és minden lehető tétessék meg arra nézve, hogy azok, 
a kik a felsőbb ipari tanintézeteket eredményesen látogatták, az ipari pályától el ne 
vonassanak.

3. A ta n o n czisko lá k  tan terve  vétessék revízió alá. Az elméleti tanítás a gyakorlati 
élet követelményeivel hozassák kapcsolatba és hogy ez lehetővé tétessék, az osztályokba 
való felosztás helyett a szakcsoportokra való felosztás hozassák be. Minden szakcsoport 
a megfelelő elméleti tanításban részesülne.

4. A ra jz ta n itá s ra  nagyobb gond fordittassék. E tekintetben szükséges, hogy már 
a népiskolában oly alapra legyen fektetve a rajztanitás, hogy a tanoncziskolában a 
továbbfejlesztés kevesebb nehézségbe ütközzék. Iparszakonkint r a jzm in tá k  gyüjtessenek 
össze és adassanak ki. Nagyobb helyeken a megfelelő rajzmintákkal felszerelt és ipari 
szakok szerint elkülönített rajztermek állíttassanak fel. Kisebb helyeken pedig a tan
termek szereltessenek fel több irányú rajzminta-gyüjteménynyel,

5. A tanoncziskolákban az előadások nappali időben tartassanak.
6. A tanoncziskolákban a ta n ítá s  teljesen  d íj ta la n  legyen s hogy ez lehetővé 

tétessék, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által az állami költségvetésben e czímen 
nagyobb összeg veendő fel.

Jobb reménynyel nézhetünk a jövő elé, mert a kereskedelmi miniszter 
a szakoktatás szervezését és fejlesztését külön ügyosztályra bízta, melynek 
vezetője a hazai iparoktatás történetét tárgyaló nagy munkájában is bizony
ságát adta rátermettségének.

Igen helyes eszme volt az is, hogy a szakiskolák készítményeiből a 
kereskedelmi múzeumban állandó kiállítás szervezése van tervbe véve, úgy 
hogy a jövő ipari nemzedék a nyilvánosság ellenőrzése alá helyeztetik, a mely 
csak buzditólag hathat az iparos ifjúságra.

Az iparoktatás kapcsán néhány szót szólhatunk a kisipari munkagépekről 
és mint érdekes mozzanatot fölemlítjük a villamos erő által hajtott munka
gépek kiállítását, a melyet a Magyar Kereskedelmi Muzeum 1894-ben rendezett. 
Hogy ez mily mélyen érzett szükségnek felelt meg, arról eléggé tanúskodik 
az a tény, hogy hat hét alatt több mint 182.000 egyén látogatta, ezek közt 
3500 oly iparos, a kik testületileg jöttek 113 vidéki városból.

Föl kell itt említenünk azt a fontos javaslatot, melyet a technológiai 
iparmuzeum főigazgatója dolgozott ki e tárgyban.

A javaslat első sorban oda irányul, hogy részletes kimutatás volna 
készítendő mindazon gépekről, a melyek eddig egyes kisiparosoknak vagy 
szövetkezeteknek részletfizetésre, kölcsönképen vagy díjtalanul adattak; azok 
a tapasztalatok pedig, a melyeket a gépek eddigi kiosztásával szereztek és 
azok az eredmények, a melyeket azzal elértek, összefoglalandók volnának; 
elvileg lenne megállapítandó, hogy az eddig szerzett tapasztalatok szerint és 
az osztrák példa után hajlandó-e a kereskedelemügyi miniszter úr a kisiparo
soknak, illetve társulataiknak vagy szövetkezeteiknek gépeket adni kölcsönképen, 
azaz a gépek ára visszafizetésének kötelezettsége nélkül, vagy csak részlet-
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fizetésre, vagy mind a két módon és minő feltételek alatt; végül megállapí
tandó volna, hogy milyen pénzösszeget lehetne egy-egy évben erre a czélra 
felhasználni.

Ez a javaslat annál is inkább ezen kiállítási csoportra tartozik, mert az 
indítványozó ezt az egész akcziót a czipésziparnál kívánta megkezdeni, sőt 
erre nézve a technológiai iparmuzeum tett is némi előzetes intézkedéseket. 
Ez az intézet ugyanis felváltva szokta kiállítani a különböző iparágak esz
közeit és gépeit s mivel a fémipari gépek már több év óta voltak kiállítva, 
— melyeknek egy részét eladta, egy részét pedig a gyárosok kívánságára vissza- 
küldötte — a »Deutsch-Amerikanische Maschinengesellschaft« frankfurti czéggel 
folytatott tárgyalás után és megegyezés szerint legközelebb a czipészipar azon 
legátalánosabban használt és használható eszközeit és gépeit fogja kiállítani, 
a melyeket Ausztriában is leginkább adtak és adnak a czipésziparosoknak. 
E gépek között nem lesznek olyanok, a melyek csak katonai csizmák és bakan
csok készítésére használhatók. Kiállítja továbbá a czipésziparnak legújabb 
szerszámait is.

Ez volna a lábbeli ipar gépeinek állandó kiállítása. E gépeknek működés
ben való bemutatása végett és abból a czélból, hogy az érdeklődő mesterek 
és segédek a gépek kezelését begyakorolhassák, egy szakértő munkást, mű
vezetőt fognának alkalmazni; ez a művezető olyan gépész vagy czipész lehetne, 
a ki a bőrmegmunkáló gépek szerkezetét alaposan ismeri s azok kezelését 
elsajátította. A budapesti kiállítás után nagyobb vidéki központokon fognák 
ugyanezen eljárást követni. A javaslat értelmében a gépeket a vidéki városokba 
küldözgetnék, hogy az iparosok megszemlélhessék ; leginkább szövetkezeteknek 
adnák e l; egyes iparosok csak oly kikötéssel kapnák, hogy a gépeket más 
iparosok is használhassák; végül arról kellene gondoskodni, hogy minden 
vidéken akadjanak gyakorlott gépkezelők, a kik a tanoncziskolákban is taní
tanák ezen gépek kezelését.

A magunk részéről átalánosságban pártoljuk ugyan az eszmét és 
bizonyos, hogy ezen első akczió után más iparágak munkagépeire is kerülhet 
a sor. Ámde szükségesnek tartjuk rámutatni azokra a tapasztalatokra, melyeket 
épen a lábbeli ipar terén szereztünk a kereskedelmi muzeum bőripar 
időleges kiállítása alkalmából. Nagyon meg kell fontolni, hogy hol, miféle 
gépeket ajánlunk. Tudjuk, hogy egyes törekvő iparosok — felbuzdulva a 
látottakon — megszerezték a munkagépeket, megtízszerezték a termelésüket, 
de készítményeiket nem tudták értékesíteni. A termelést csak fokozatosan kell 
fejleszteni, ügyelni kell arra, hogy az kellő arányban maradjon a fogyasz
tással, illetve az értékesítés lehetőségével.

A munkagépek kapcsán szólnunk kell a nervus rerum gerendarum-ról, 
mely természetesen szintén foglalkoztotta a millennáris ipartestületi kongresz- 
szust. A gyűlés határozatából kifolyólag a végrehajtó-bizottság a miniszter elé 
konkrét javaslatot terjesztett (1897. január 10-én), mely lényegében, követ
kezőket tartalmazta:

Az önállóan létesítendő Kisiparosok központi hitelintézete törzs-üzletrészek 
mellett alakulna, melyek egyfelől nyilvános aláirás útján az ügy támogatására
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megnyerendő pénzintézetek és egyéb társadalmi körök, másfelől a már fennálló 
oly hitelszövetkezetek által jegyeztetnének, a melyek az új központi intézettel 
állandó üzleti összeköttetésbe lépni szándékoznak.

Mihelyt 100.000 frt névértékű üzletrész jegyezve, illetőleg biztosítva van, 
a kormány — a szükséghez mért részletekben — a hitelintézetnek a meg
állapítandó biztosítékok mellett 500.000 frtot bocsátana kamat nélkül rendel
kezésre, mely összegben benfoglaltatnék az »Országos takarékpénztár és 
záloghitelintézet«-nél a kisipar támogatására biztosított 200.000 frtnyi hitel. 
Ez a lehetőleg 10 évre biztosítandó kamatmentes 500.000 frt mérsékelt 
kamatozás mellett fokozatosan felemeltetnék egészen egy millió forintig, és 
pedig a szövetkezeti hálózat terjeszkedéséhez és az intézmény megizmoso
dásához mérten, valamint az ez által fokozódó erkölcsi és anyagi biztosítékok 
arányában.

A Központi Hitelintézet haladéktalanul megindítaná úgy a fővárosban, 
mint a vidéken — lehetőleg az ipartestületek önkormányzati szervezetére 
támaszkodva — egyfelől a kisiparos nyersanyagbeszerző- vagy közös raktá
rozásra alakuló szövetkezetek, esetleg termelőszövetkezetek, — másfelől a 
köteléki hitelszövetkezetek szervezését, illetőleg összeköttetésbe lépne a már 
fennálló hasonczélu hitel- s egyéb szövetkezetekkel. Az intézet feladata nem 
csupán e szövetkezetek hiteligényeit saját eszközeinek és a nyújtandó biztosí
tékok arányában kielégíteni, hanem egyszersmind a szövetkezetek megalakítá
sánál közreműködni, a könyveket és az egész ügyvitelt berendezni és az érdekel
teknek minden irányban gyakorlati útbaigazításokat adni, illetőleg minden köteléki 
szövetkezet egész üzletkezelését hatályosan ellenőrizni.

A kereskedelmi miniszter 1897. február 10-én a képviselőházban, erről a kér
désről szólva, fölemlítette, hogy 1895-ben a szövetkezetek czéljaira nem birt 
többet felhasználni mindössze 16.000 frtnál, mert a szövetkezetek igen lassan 
alakultak az országban és nem volt, a ki az államnak áldozatkészségét igénybe 
vegye. 1896-ban is csak 20 ezer frt volt e czélra felvéve, 1897-re már 70 ezer 
frtot vett fel a miniszter, mert úgy véli, hogy 1897-ben sokkal nagyobb 
mérvben lehet a szövetkezeteket támogatni és istápolni, a mennyiben nézete 
szerint egy közegről kell gondoskodni, a ki bejárja az egyes vidékeket s az 
illető iparosokat rábeszéli, hogy ilyen szövetkezeteket alakítsanak, melyek a 
kormány részéről is kellő támogatásban részesülnek.

Ily központi intézmény létrehozásán dolgozott is a miniszter az 1897. 
év folyamán, de midőn a jelen sorokat sajtó alá adjuk, az ügy még nem jutott 
a megvalósulás stádiumába.

Pedig ez a kérdés szoros kapcsolatban van kivált az itt szóbanforgó 
kisipari ága egy nagy közös bajával; ez a számlaincasso. A szerény viszo
nyok közt dolgozó kézműiparos csak hónapok múltával mer a számla bemu
tatására gondolni és a nálunk divó szokás szerint igen sokan ezt még akkor 
is valóságos sértésnek veszik ; 8—10-szer küldetik maguknak a számlát és 
az iparos, ha nem akarja a vevőit elveszíteni, olykor évek múltával kapja 
meg a künnlevőségeit.

Kerestek erre másutt is orvoslást többfélét, de egy sem vált be. Arra
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gondoltak, hogy a számlákat fizetési határidőre kiállitva, valamely banknál lom- 
bardirozzák, de ez sok vevőre nézve kellemetlen volna. Majd azt tanácsolták 
az iparosoknak, hogy számítsanak fel késedelmi kamatot; nem tették, nehogy.. 
a vevőket elveszítsék. Majd a rossz fizetőket »fekete könyv«-be írták be, 
de ez ellen már a bíróságoknak is volt kifogásuk, mert a »fekete könyv«-be 
olyan vevő is kerülhet, a kinek méltó oka volt a számla visszautasítására és 
a kit az illető hitelező egyoldalú informácziója alapján nem szabad »boycott«- 
nak kitenni, mert ezt zsarolásnak lehet minősíteni.

Maradunk tehát a régiben a hírhedt részletfizetési rendszer mellett, a 
mely a nagy tőkével dolgozó, várni tudó bécsi czégeknek busás jövedelmet 
hoz. És előáll az a furcsaság, hogy a mi iparosaink még akkor sem képesek 
versenyezni, ha jobban és olcsóbban dolgoznak, mint a vállalkozó, a ki sok
szor a kiszámithatlan összegű árat részletekben fogadja el.

Fel kell itt említenünk a csoportunkba tartozó iparosok panaszait a 
fegyenczipar ellen. Ezekre nézve a kereskedelmi miniszter ugyancsak 1897. 
február 10-én a képviselőházban ezeket mondta :

»Már 1883-ban megállapította egy értekezlet az igazságügyminiszteriumban az 
elveket, hogy miképen szorittassék meg a fegyenczipar s ezek az elvek irányadók ma 
i s ; de az iparosok panaszai nem szűnnek meg, miért is felkéretett az igazságügy
miniszter, hogy minden konkrét esetet vizsgáljon meg és a maga hatáskörében intéz
kedjék a netaláni visszaélések megszüntetése iránt.

»Az értekezlet által megállapított elveknek a gyakorlati életbe átültetése volna 
egyik főeszköz arra, hogy megtudjuk, miképen válnak be. A miniszter az iparfelügyelők 
utján e határozatokat az összes érdekeltekkel közölni fogja, hogy megtegyék észrevé
teleiket s azokból megállapittassék, mily irányban volnának még újabb lépések teendők. 
De azt már ez alkalommal jelentette ki, hogy az igazságügyminiszter úr már is más 
irányban akarja foglalkoztatni a fegyenczeket, különösen nagyobb mértékben a gazda
sági munkálatokra akarja őket alkalmazni és csupán olyan iparczikkek készítésére, a 
melyeket különösen csak az igazságügyminister használhat föl.«

Nagy buzgalmat tanúsítottak végül az iparosok érdekképviseletei az ezen 
kiállítási csoportba tartozó iparágakat eminenter érdeklő közszállitások tekin
tetében és a kereskedelmi miniszternek 1897. márczius 27-iki terjedelmes ren
deleté erre nézve a megnyugtató intézkedések hosszú soráról értesítette az iparo
sokat. Utalt az e tárgyban már régebben fennálló szabályzatokra, de kiemelte, 
hogy az érdekelt szakkörök még eddig nem igen vették maguknak a fárad
ságot, hogy azt a szabályzatot megismerjék; átalánosságban sürgették a hazai 
ipar pártolását, ahelyett, hogy konkrét eseteket és javaslatokat hoztak volna fel.
A katonai szállításokat illetőleg a miniszter újabb lépések megtételét ígérte, 
a melyek részbeni sikeréről 1897. augusztus 10-én értesítette az érdekelteket 
és a melyekről ezúttal nem szólunk, mert a kérdés a legismertebbek egyike. 
Az egyéb közhatósági szükségletek szállítását illetőleg arra figyelmeztette 
a miniszter az illetőket, hogy a külföldi czégek hazai származást jelző véd
jegyet nem használhatnak, hogy a közvetítő kereskedők igazolni kötelesek 
a szállított áruk hazai proveniencziáját, hogy a törvényhatóságok közszállitásai 
ezentúl ellenőriztetni fognak az iparpártolás szempontjából.
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A rendeletből még a következőket emlitjük fel:
»Sajnosán tapasztaltam — írja ugyanis a miniszter — hogy egyes esetekben a 

közhatóságok és intézetek a hazai iparosokat azért kénytelenek mellőzni, mert ár és 
minőség, illetve ár vagy minőség tekintetében jogos kifogás alá eső árukat ajánlanak 
vagy szállítottak. Más esetekben némely hazai czég a hatóságnak jóakaratával az árak 
mesterséges felszöktetése útján él vissza, néhol pedig e czégek egymás romlására törve, 
a szolid verseny rovására hihetetlenül alacsony árajánlatokat tesznek. Sűrűn fordulnak 
elő esetek, midőn a hazai ipar mellőzésének csupán az az oka, mert az illető termelő 
az érdekelt közhatóságokat és intézeteket még csak létezéséről sem értesíti, annál 
kevésbé küld árjegyzéket [vagy utaztat ügynököket, mintha csak azt vélné, hogy a 
közhatóságok és intézetek az ő létezéséről hivatalból kötelesek tudomást venni. Szóval, 
igen sok iparosnak igen csekély az a kereskedelmi érzéke, mely a velük versenyző 
külföldi vállalatokban viszont nagy mértékben van meg.

E tapasztalati tényekből vonják le a tanulságot, a kiket illet; a hazai ipartestü
letek központi bizottságát pedig, az érdekeltek többi szervezett testületéivel arra figyel
meztetem, miszerint saját kebelükben oktatólag ha lehet, feddőleg ha kell, hassanak 
közre a végből, hogy a hazai iparosok kivétel nélkül, mindenkor ár és minőségben 
versenyképes áruval és munkával és a kereskedői tisztességet mindenkor szem előtt 
tartva, igyekezzenek a közhatóságok és intézeteknek, kényszerrel csak részben pótolható, 
rokonszenvét áruik iránt felkelteni, s azok terjesztése körül kereskedelmi érzéket 
tanúsítani.«

Végül a miniszter néhány megjegyzést tesz, melyeket jó lesz az érde
kelteknek megszívlelniük.

»A számbavehető beszerzéseket eszközlő állami hatóságok és intézetek összes 
szükségleti czikkeiről részletes kimutatások készülnek, melyeket a hatóságok és intéze
tek az illetékes miniszterhez terjesztenek fel, a miniszter urak pedig azokat az ipar- 
fejlesztési szempontból fenforgó észrevételek közlése végett a kereskedelmi miniszté
riumhoz teszik át. E kimutatásokban minden egyes czikknél kitüntetendő, hogy bel
vagy külföldön és mely czégnél szereztetett vagy fog beszereztetni. A kereskedelmi 
minisztérium iparfejlesztési osztályában e kimutatások úgy formai, mint tárgyi szem
pontból beható bírálat alá vétetnek és az iparfelügyelők, kereskedelmi és iparkamarák, 
valamint a magyar kereskedelmi muzeum közreműködésével megállapittatik, hogy mely 
külföldön beszerzett, vagy beszerezni kívánt czikkek lettek volna, vagy lennének bel
földön is beszerezhetők s erről az illető hatóság a szakminiszter úr utján értesittetik. 
A mennyiben pedig valamely iparczikk belföldön még nem állittatik elő s a kimutatá
sokból az tűnik ki, hogy a közhatóságok e czikkből számbajöhető mennyiséget 
fogyasztanak, erről az érdekeltség a kereskedelmi és iparkamarák útján értesittetik, 
vagy a pályázati hirdetménybe oly határozmány vétetik fel, mely szerint a szállítás 
odaítélésénél előnyben részesül, illetve hosszabb időre szóló szerződés kedvezmé
nyében részesül az, ki a szóban forgó czikk itthon leendő gyártására vállalkozik. 
Az állami és államilag támogatott közlekedési vállalatok, mint legjelentékenyebb 
fogyasztók, által beszerzett szükségletekről külön rendelet értelmében szerkesztett ily 
kimutatásokat a vasúti és hajózási főfelügyelőség dolgozza fel és az általa szerkesztett 
összeállítást a vasúti iparügyi bizottság is megbírálja a jelzett szempontokból és a 
szükségesnek mutatkozó intézkedések itt is a már említett irányban tétetnek meg. 
Számos iparvállalat megerősödése és újak keletkezése közismereti! eredménye a 
kereskedelmi minisztérium ez irányú tevékenységének.«
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Ez utóbbi intő megjegyzést saját tapasztalatainkból vett ténynyel illusztrál
hatnék, azzal, hogy a kereskedelmi miniszter megbízása folytán közzétett ki
viteli czímtár részére — a mely czímtár nemcsak a külföldnek, de igen sok 
esetben a hazai hatóságok részére is szolgált a hazai beszerzési források 
kézikönyve gyanánt — czégeink tetemes része háromszori felszólítás után 
sem küldte meg a bekért tájékoztató adatokat.

A mi kisebb iparosaink, úgy hiszik, hogy üzletüket és készítményeiket 
csak kiállításokon ismertethetik meg. Sokat közülök visszariaszt ugyan a költ
ség, de egyesek oly optimisták, hogy ki-kieveznek a világverseny háborgó 
tengerére, a hol aztán avatatlanságuk folytán lelkiismeretlen kalauzok, u. n. 
kiállítási ügynökök körmei közé kerülnek, értéktelen csecsebecséket, proble
matikus vagy épenséggel kompromittáló és kereszteket, érmeket szereznek be 
drága pénzen. A zöm úgy tapasztalta egyébiránt, hogy a nagy kiállításokon 
a kisiparos elvész a tömegben és ezért a szakkörök abban a nézetben van
nak, hogy ezentúl a kisiparosok igazi versenytere a regionális kiállítás, a hol 
praktikus czélokat érhetnek el és kiterjeszthetik a vevőik körét, továbbá a helyi 
mnnkakiállitás, mely a tanonczokat és a segédeket sarkalja a haladásra. Az
1885. és 1896-iki kiállítások, iparfejlesztésünk ezen nagy próbatétel, után 
ezek a helyi kiállítások lesznek ipari életünk mértföldmutatói. A kereskedelmi 
minisztérium súlyt is fektet ezekre és módot fog találni arra, hogy a kiállítási 
technikában még járatlan elemeket a központi közegek támogassák. Leginkább 
a kereskedelmi muzeum van hivatva arra, hogy a nagyiparosoknak a külföldi 
kiállításokról hiteles tájékoztatást nyújtson, a kisipari köröket pedig a helyi 
kiállítások rendezésénél útbaigazítással, esetleg kipróbált kiállítási szakemberek 
kiküldése által, sőt berendezési tárgyak odakölcsönzésével is támogassa.

Ezen általános fejtegetések befejezéséül arról a kérdésről teszünk emlí
tést, mely annyi kisiparos életpályájának a végén támad: az, hogy mivé lesz, 
a mire megöregszik ?

Világszerte foglalkoznak a munkások aggkori ellátásának a kérdésével, 
de nálunk, a hol a kisiparosok nagy tömegei kereset dolgában nem sokkal 
jobban állnak, mint a Nyugaton a szakmunkás, legalább is épp oly fontos a 
kisiparosok aggkori ellátása és ezért már az 1887-iki országos ipartestületi 
gyűlés is foglalkozott a kisiparosok nyugdíjának a problémájával. A lehető leg
alacsonyabb kulcsot állapították meg és kitűnt, hogy kisiparosaink még a leg
kisebb járulékot sem tudják rendesen befizetni. Kényszert itt nem lehet gya
korolni, mint a munkásoknál, a kiknél a munkaadó levonhatja a járulékot a 
heti bérből. A kérdést nem tudták megoldani. És itt fölemlítjük, hogy Belgi
umban a postatakarékpénztár nyugdíjpénztárt létesített, a mely szép eredmény
nyel biztat, mert az intézmény a szegénysorsu osztályban népszerű lett és 
igen könnyű befizetési módokat nyújt. Úgy tudjuk, hogy ezen üzletág beho
zatalával a magyar kir. postatakarékpénztár is foglalkozik és a kérdés tanul
mány tárgyát képezi. Kisiparosaink talán itt megtalálhatják a nyugdíjkérdés 
megoldásának a módját. Az iparosság e kérdéssel újból és újból foglalkozik, 
de a nehézségek oly nagyok, hogy a legújabban is fölmerült javaslatok az 
akadémikus előtanácskozmányok stádiumán túl nem juthattak.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 42
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A mi már most az ezredéves kiállítás ruházati ipari csoportját illeti, nem 
mondhatjuk, hogy a fényesebbek közé tartozott, de elég tisztességes össz
képet nyújtott; majdnem mindegyik alosztályban láthattunk figyelemreméltó 
részleteket, a külföldieknek pedig feltűntek a speczialitások, minők a magyar 
díszöltönyök, a szűrszabók és szűcsök munkái. A többi osztályokban is 
voltak tárgyak, melyek megállhattak volna bármely világkiállításon, mint 
például a Monaszterly és Kuzmik czég, Kuncz-Mössmer és társai vagy Stein
schneider czég stb. kiállításai.

Egészben véve azonban a csoport kissé monoton volt. Ezt előrelátták 
és a csoportbizottság kebelében igen behatóan és nagy ügyszeretettel tanács
koztak is sokat a felől, hogy az egyhangúságnak miképen lehetne elejét venni. 
Fölmerült pl. az az eszme, hogy a ruhákat bábcsoportokon kellene bemu
tatni, a melyek egy főúri nászt, egy bálitermet, egy vadásztársaságot stb. 
ábrázolnának. De ezeket az eszméket nem lehetett megvalósítani, mert a 
kiállítók nem győzték volna a költséget, más oldalról pedig kellő alap nem 
állt rendelkezésre.

Az elismerésben nem volt hiány. Mig 1885-ben 503 kiállító volt, aki 
praemiáltatott, addig 1896-ban 665 kiállító közül jóformán valamennyi nyert 
kitüntetést és pedig: 3 állami aranyérmet, 14 állami ezüstérmet, 18 millenni
umi nagyérmet, 254 kiállítási érmet és 371 elismerő oklevelet. A közreműkö
dői érmek száma ez alcsoportban : 23.

Versenyen kívül volt, mint jurytag vagy mint felkért szakértő, 21 ki
állító, a kiknek czégei azonban majd mindannyian állami érmet kaptak. Hors 
concours csupán egyetlen egy kiállító jelentette be tárgyait. (Dorits Márk 
fodrász.)

Az érmek és oklevelek ily sokféleségét nem tarthatjuk czélszerűnek, 
hanem azt óhajtottuk volna, hogy ne az éremfokozat, de az érdemeket fel
tüntető jelző (versenyképesség, kiviteli képesség, nagybani termelés, új iparág 
meghonosítása, munkaerők kiképzése, kiváló műízlés stb.) képezze a verseny
zés tárgyát. És ezt épen a ruházati iparnál kell hangsúlyoznunk, mert hisz 
itt a legtöbb esetben voltaképen csak a jelzett körülmények egyike-másika 
igazolja a kitüntetést.

Ennél a csoportnál az állami érem vagy a millenniumi nagy érem külön
ben sem azt jelenti, hogy az illető iparczikk a maga egészében érdemelte ki 
az ily elsőbbrendü kitüntetést. Ezen készítményeknél nagyrészt külföldi a 
nyersanyag, a félgyártmány, a kellék ; külföldi a tű, a czérna, a gyűszű, az olló.

Már az 1885-ki kiállítási jelentésünkben kiemeltük, hogy Magyarország 
mily rengeteg mennyiségű textil-árukat importál a külföldről és azóta állandó 
thémánk ez, úgy hogy valóban szükségtelen ezt a régi szomorú dolgot újból 
variálni. Elég hangosan szólal meg a XIV. B) alcsoport katalógusának beve
zető szövegében foglalt áruforgalmi táblázatokban. Itt csak arról szólhatunk, 
hogy még a kikészített árukban is mennyire a külföldre vagyunk utalva. A 
XIV. C. alcsoportba tartozó czikkekre nézve a külföldi verseny mérvei kitűnnek 
a következő táblázatból:



659

3 .

B e h o z a t a 1
1885-ben 1886-ban

forint értékben
a )  Mesterséges virágok.................... ^
b) Mesterséges virágrészek . . . . J 136.436 627.980

a )  S trucz-dísztollak........................ j
b) Egyéb d ísz to llak ........................./ 177.464 411.000

Férfi selyemkalapok.................... 736.440 144.000
a )  Férfíkalapok nemezből stb. . . . 3,420.944 2,131.500
b) Kalapnak való nemez, süvegalakban — 600.270
a )  Férfikalapok szalmából................ 716.872 437.500
b) Ugyanazok felszerelés nélkül . . — 104.400
c)  Női kalapok d ís z í tv e ................. — 655.800
d )  Ugyanazok díszítés nélkül . . .
a )  Férfi ingek.....................................
b) Gallérok és kézelők.....................
c) Lábravalók és a férfi alsóruházat-

228.000

hoz való egyéb czikkek . . .
d )  Női ingek, pipere-fehérneműk, fej

kötők, fésülő-köntösök . . . . > 4,478.705 6,013.880

e) N ői a ls ó n a d rá g o k ,  a ls ó s z o k n y á k
és a  n ő i a ls ó r u h á z a th o z  ta r to z ó  
eg y éb  c z i k k e k ................................

f )  Á g y n e m ű , a  le p e d ő  k iv é te lév e l
7. a) Férfiruhák, ú ja k ............................ | 7,139.200

b) Férfiruhák, ó c s k á k ....................
c) N yakkendők............................. f 7,204.822

22.200
1,801.100

d) Misemondó ruhák .........................1 166.400
8. a) Női ruhák, ú jak .............................1 I 9,312.600

b) Női ruhák, ócskák .................... 1 7,412.408 1.680
c) Derékfűzők.....................................| ( 557.280

9. a) Paplan........................ ....................| L 315.810
b) Ágynemű, tö ltve................  . . J 537.273 45.480

10. Czipők, c s iz m á k ........................ 1,842.500 8,630.500
11. Bőrkeztyük . . . .  ■ ................ 182.400 1,617.000

Összesen . . 26,846.264 40,967.380

Sok mindenféle eszközt soroltunk fel, a melyek alkalmazásától azt remélik 
az illető körök, hogy idővel lábrakap a hazai ipar és a belföldi piaczon elfoglalja 
azt a domináló szerepet, a mely őt megilleti. De ezek mindmegannyi paliativ 
eszközök. A honi iparosokon csak az segíthet, Magyarország emanczipáczióját 
csak úgy remélhetjük, hogy ha a magyar közönség valóságos sovinizmussal 
karolja fel a belföldi ipar érdekeit. Bulgáriában törvényt hoztak, mely a tiszt
viselőknek meghagyja, hogy csakis belföldi anyagból, a belföldön készült ruhá
kat és lábbelit szabad viselniük. Szerbiában szigorral kezdik alkalmazni azt a 
rendeletet, mely szerint a vásárokon külföldi iparczikkeket nem szabad árulni. 
Ezek az intézkedések nem igen egyeztethetők össze a kereskedelmi szerződések 
betűjével és szellemével, de az érdekelt külföldi kormányok nem tartották 
opportunusnak a dolgot csak szóvá is tenni; a szaklapok mint szinte maguktól 
értetődőket regisztrálták ezeket az intézkedéseket, tisztelték a bolgárok és

42
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szerbek sovinizmusát; az ellen meg épenséggel nem tehettek kifogást, mikor 
a ruscsuki czipészek egyértelmüleg elhatározták, hogy külföldi lábbelit nem 
javitanak.

És ez a »sovinizmus« nemcsak a bolgároknál és szerbeknél tapasztalható, 
a kiknek gyenge iparát a széltől is kell óvni, — tényező az még a hatalmas 
gyárakkal rendelkező Angolországban is ; ott a külföldi áruczikkeket csak 
úgy bocsátják be az országba, ha külföldi proveniencziája szembeszökően 
van rajta feltüntetve; arra számítottak, hogy a közönség elég ánglius lesz 
és a kereskedők nyakán hagy minden árut, melyre rá van sütve a külföldiség 
bélyege.

Ezt hitték Angolországban, a hol a szabad kereskedelem elvei a nagy 
közönség vérébe mentek át, a hol a nemzet nagyobb része a kivitel után él 
meg, úgy hogy a represszáliák provokálása nagy veszélyt zúdíthat az országra 
és a hol az iparosok nem is szorultak semmiféle vámvédelemre. Hiszen akkor 
a magyar közönségnek százszorta inkább volna oka arra, hogy az iparpártolás 
tekintetében a szélsőségekig menő sovinizmust tanúsítsa.

*  *  *

Áttérve a XIV. C. csoport alosztályaira, kötelességünk felsorolni azokat 
a szakférfiakat, a kik saját branche-jaikról készségesen közölték velünk a gya
korlatban tett észleleteiket és a bajok orvoslása czéljából szóba hozott javas
lataikat. Ezek a szabóiparra: Körömi János férfiszabó és férfi divatczikkek : 
Brachfeld Géza; ágynemüek : Steinschneider Bertalan; Geszler József a Mo- 
naszterly Kuzmik czég társfőnöke ; a szűcsiparra: Kostolny M. (Liptó-Szt.- 
Miklós) és Petrin János (Budapest) ; fehérnemüek: Kunz Ferencz (Kunz, 
Mösmer és Társai czég); kalapok: Gyukits Gyula (Pelikán és Gyukits czég); 
lábbelik : Lőrincz István és Perényi Ignácz (Budapest) ; keztyüsipar: Kubik 
János (Székesfehérvár) ; művirágok és dísztollak: Szekulesz Ede; fodrász
munkák : Dankovszky István (Budapest).

I, Szabóípar.

A magyar ruházati ipar ezen ága az 50-es években a virágzás magas 
fokán állott; évenkint 5—6 millió forintra rúgott a kivitele Rumániába, 
Szerbiába és Törökországba. De már az 1885-ki kiállításról szóló jelentésben 
sajnálattal kellett konstatálnunk, hogy ez a kivitelünk megszűnt, hogy ezeket 
a piaczokat elhódította előlünk a bécsi verseny. És ebben a tekintetben a helyzet 
nem hogy javult volna, sőt rosszabbodott; ma is csak elvétve akad magyar 
czég, mely a Balkán félszigeten az elvesztett tért vissza tudná hódítani. Sőt 
a bécsi verseny most már itt Budapesten is mindjobban szorítja iparosainkat; 
nagy raktárakat tart itt és készleteit az utolsó darabig Bécsben vagy Bécs 
környékén állíttatja elő. Iparosaink a kereskedelmi minisztertől orvoslást 
kértek és egyes bécsi czégeknél tétettek is lépések a hazai munkások érde
kében, de eredmény nélkül. Az illetők kijelentették, hogy Budapesten nem
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tudnak olyan jól és olyan olcsón dolgoztatni, mint Bécsben. Nem kutatjuk, itt, 
hogy mennyiben birt ez az állítás alappal az olcsóság tekintetében; de arra 
nézve, hogy a magyar szabóknál fejletlenebb volna a kéziügyesség, a szak- 
képzettség és műizlés, teljes okunk van kétségbe vonni a bécsi czégek állítását. 
Határozottan, megkapóan czáfolták ezt meg iparosaink a millenniumi nagy 
díszmenet alkalmával. Álmélkodva nézték a külföldiek ezt a díszmenetet, 
melyhez fogható látványt a külföld nem igen nyújt. Nem az ékszereket 
csodálta, mert ilyeneket a Palais Royalban bármikor láthat, de káprázatos 
látványt nyújtottak a magyar díszruhák, melyeknek kivitele legalább is oly magas- 
fokú »kézügyességet, szakképzettséget, műizlést, szinérzéket« tanúsított, mint 
a legremekebb bécsi frakk. A világ összes hírlapjai elragadtatással szóltak erről 
a remek összképről és azok a díszruhák a párisi világkiállítás szabóipari 
osztályában is szenzácziót keltenének, elhomályosítanák az összes külföldi 
versenyt. A millenniumi évben kora tavasztól a nyár derekáig százával készültek 
az emlékezetes junius 8-ikára szánt ezen műipari remekekés igy természetes, 
hogy a kiállítási jury elé nem sok juthatott belőlük, de azért a nemzet száz
ezrei láthatták, hogy a magyar szabóipar nagy dolgokra képes, magas szín
vonalon áll és jelentős szerepet vitt a millenniumi ünnepély fényének emelé
sében.

Ilyen fényes munkák mellett érthető közömbösséggel szemlélték a pol
gári öltözékeket és nem igen imponáltak a kifogástalan elegancziával készített 
frakk- és szalonöltözetek, az ízléses felöltők, szolid téli kabátok; csak a 
különlegességek ötlöttek a nézők szemébe, például az egyes budapesti, sop
roni, temesvári, kalocsai iparosok által kiállított vörös lovagló-dress, díszöltö
nyök, szebb egyenruhák, papiruhák stb. effélék.

Érdekes csoportot képeztek a csinos gyermekruhák, melyek új és szépen 
fejleszthető iparágat képviselnek. Nagyon hálás szakma ez, mert szabad tért ad 
az eredeti felfogásnak és önálló Ízlésnek és olyan derék igyekezettel, minőt több 
kiállítónk is tanúsított, jelentékeny rést lehet ütni a bécsi versenyen, mely 
ez időszerint az országot valóságosan elárasztja gyermekruhákkal.

A kik a történelmi főcsoport mesés templomi kincseit látták, nagy vára
kozásokkal kereshették az Iparcsarnokban az egyházi szereket és misemondó 
ruhákat. Megelégedéssel láthattuk, hogy egyes czégeink iparkodnak is az ősök 
nyomdokaiba lépni és nagyobb telepeket létesítettek ezek előállítására. Csak 
csodálkozhatunk azon, hogy iparosaink közül sokkal többen nem adják magu
kat erre a különlegességre, mely — tekintve a magyar papság fényes anyagi 
helyzetét és hazafias szellemét — bő kereseti forrásnak kínálkozik. De hát itt 
is tapasztaljuk összes ruházati iparunk főfogyasztóját, a magyar textil-ipar 
gyengeségét. Tudomásunk van róla, hogy egy kiválóan népszerű szerzetes- 
rend kísérletet tett a reverendák szövetét itthon beszerezni és a kereskedelmi 
muzeum ez ügyben körlevelet is intézett az összes hazai posztószövőkhöz. 
De bizony eredmény nélkül.

Szabóiparunk azonban nem szolgált rá, hogy a bécsi czégek lenézőleg 
szóljanak róla, olyan sokoldalúságot tanúsít, a minőt az egyforma sablonok 
szerint dolgozó nyugati szaktársak nem ismernek.
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Szóltunk már a magyar díszruhákról, melyeket inkább a nagy fővárosi 
czégek készítenek. De a szerényebb vidéki iparnak is jut különlegesség. Erős 
szinérzéket, fejlettebb ízlést, kiváló ügyességet igényelnek például a czifra 
szűrök, melyeket sokszor vesznek meg kivált angol amateurök is. Meg
kívánnak annyi szakavatottságot, akár egy Ízléses felöltő és még rajz is kell 
hozzá, a mit pedig az egyszerű falusi szűrszabó csak a magyarok istenétől 
tanult. És egyesek valóban ügyesen kiczirkalmazott kivarrásokat mutattak be.

Nagyon örvendetes ugyan, hogy a magyar nemzet külsőleg is simul 
a Nyugathoz, de egyelőre még azt kell óhajtanunk, hogy a magyar viselet 
ne pusztuljon ki a vidéki városainkból is, mint a hogy eltűnt a főváros 
utczáiról, a melyekben már látványosság számba megy. Festői ez a viselet, 
ügyességet kíván az iparostól és a »magyar szabók« a kik ezúttal is meg
mutatták, hogy ápolják a tradicziókat,— minők Felix Lajos (H.-M.-Vásárhely), 
Gescheit Ármin (Balassa-Gyarmat), Himfi József (Eger), Túrós Márton (Ko
lozsvár), Micsik György (Losoncz) — számíthattak rá, hogy kék mándlijaik, 
magyar kocsis-, juhász- stb. ruháik tetszeni fognak. Ennél azonban még fon
tosabb az, hogy a »magyar szabók«-nak nem kell tartaniok a bécsi verseny
től ; nekik az nem árthat. És feladatukat megkönnyithetné az, ha újból több 
gyár foglalkoznék a magyar viselethez való posztó előállításával. Ez a gyár
tási ág több sikert biztosit, mert nincs annyira alávetve a divat szeszé
lyeinek, mint a »nyugati« öltözék posztója. A magyar viseletnek mintegy 
corollariuma a hamisítatlan, elpusztithatlan gyapjúszövet. De a mint a hazai 
gyárosok, és nevezetesen a brassói posztósok, a verseny által ösztönözve, 
nem becsülték meg eddigi jó hírüket és úgynevezett barna posztót adtak, 
akkor a »magyar szabók« vevőinek a sorai ritkulni kezdtek. Ha a »magyar 
szabók« ismét jó, tartós hazai nyersanyagot fognak kapni, akkor a magyar 
viselet ismét terjedni fog és a magyar szabóság zöme nyugodtabban várhatja 
be azt a jobb időt, a mikor textiliparunk megfelelően erősbödik és biztos 
alapot nyújt ennek a nagyfontosságu iparágnak.

Nem hagyhatjuk végül említés nélkül a budapesti szabó-ipartestületnek 
azt a dicséretes eljárását, hogy a szegényebb sorsú iparosoknak is lehetővé 
tette az ezredéves kiállításon való részvételt, azzal, hogy 27 tagja részére 
elvállalta az összes költségeket és ezen tagok munkáiból gyűjteményes kiálli 
tást rendezett.

Új szellem kezd érvényre jutni a kis iparban is ; ennek egyik bizonyságát 
látjuk abban, hogy szabó-szakrajzokat — a miket azelőtt 1—2 szaktárs 
szokott bemutatni, — most vagy tízen állítottak ki. így például Reichert 
Zsigmond szabászati könyvet állított ki, a milyen magyar nyelven még nem 
igen volt és a mely oly világos és egyszerű, hogy magántanulásra is alkal
mazható. Az országos szabászegylet albumot mutatott be, mely sok, igen szép 
szabászati rajzot tartalmaz ; egyes szakértők csak azt kifogásolták, hogy a 
rajzok alapvonalai nem voltak megszámozva. Végül Körömy János a szabá
szat történelmi fejlődését ismertette egy füzetben; ebből megtudjuk, hogy az 
első szakszerű szabászati rajzokat 1619-ben adta ki Cristoforo Seranos Sevil
lában. ezen czím alatt »Geometria de arte de vestir«. Századunkból meg van-
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ebben a füzetben minden nevezetesebb szabászati alaprajz. Ugyancsak Körömy 
János rajzfüzeteket is állított ki oly tanoncziskolák részére, a hol a szabó- 
tanonczokat szakrajzoktatásban részesítik. A nevezett iparosnak ilyetén törek
vése ezen a nem épen hálás téren csak dicséretet érdemel.

És itt ezen füzetek kapcsán utalhatunk a szakoktatásra, mint arra a 
tényezőre, mely szabóiparunkat kellően fölfegyverezheti az idegen verseny 
ellen. Említettük a bécsi czégeknek azt az állítását, hogy az itteni munka 
nekik nem elég jó és nem elég olcsó. A jóságot illetőleg már kimutattuk, 
hogy természeti ügyesség tekintetében a hazai szabómunkások legalább 
is vetekednek az osztrákokkal. A baj legfeljebb az lehet, hogy azt a tehet
séget nem fejlesztjük eléggé, hogy aránylag kevés munkás részesül nálunk 
megfelelő szakoktatásban. Ha a képzett szakmunkások nagyobb számban 
lesznek, akkor a budapesti konfekczió-raktárakat — nem csak a helybeli, 
de a bécsi czégekét is — idevaló munkások fogják ellátni.

A budapesti szabó-ipartestület jó példával járt elől és léíesiíett is olyan 
szakiskolát, a melyben a fiatal segédmunkásoknak módot nyújtott arra, 
hogy szakmájukban alaposabb képzettséget nyerjenek és pedig akkor, a mikor 
a felébredt becsvágy és a gyakorlati élet szükségletei fogékonyabbakká teszik 
őket. És ebben a szakiskolában súlyt fektettek a kereskedelmi oktatásra is, 
mert hisz a szabóság az az iparág, melynél a kisiparos is maga értékesíti a 
készítményeit és melynél már a megrendelésre való munkát leginkább szo
rítja ki a raktári munka és a melynél arra kell törekednünk, hogy jobb czé- 
geink, ha megerősödnek, mielőbb megkezdjék a keleti piaczok visszahóditását. 
Hogy a testület által felállított mintatanműhely megszüntetése mekkora hiba 
volt, arról meggyőzhették iparosaink tömegét az ezredéves kiállításon tett 
észleletek és ezért remélhetjük talán, hogy ez a mintaműhely fel fog újra 
éledni és ezen iparágunk fejlődése igy új fázisba fog lépni.

A női szabóság.

Ebben az iparágban az ezredéves ünnepek ugyanazt a fő tanulságot 
eredményezték, melyet már a férfiszabóknál jeleztünk; itt is azt láttuk, hogy 
ügyesség és Ízlés dolgában az isten bőven áldotta meg adományaival a mi 
iparosságunkat; a toilette-ek, melyeket 1896-ban az iparcsarnokban és — az udvari 
estélyeken — a hazafias mágnáshölgyeken láthattunk, a legmagasabb igények
nek feleltek meg és feltűnést keltenének bármely világkiállításon, Párisi is 
ideértve. Azt a bajt észleltük itt, hogy kevés volt a kiállító; huszadrész annyi, 
mint a férfiszabók osztályában ; elenyésző szám ahhoz képest, a mit a ber
lini kiállításon láttunk. Pedig más kiállításokban épen ez az osztály az, mely 
több fényt, több eredeti felfogást, több fantáziát tud kifejteni még a kommercz- 
árunál is, mint a férfiszabóknak kissé monoton raktára.

Nem hallgathatjuk ugyan el, hogy az udvari bálokon bemutatott dísz
öltönyökből, magyar »pruszlik«-ból bizony sok készült a külföldön. De azzal, 
a mi itthon készült az ezredévi ünnepek alkalmából, ez az iparágunk fényes
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bizonyságait adta magasabb fokú szakbeli képességeinek. Szabad talán föltéte
leznünk, hogy jókora rést ütött azon az előítéleten, hogy elegáns úrnő csak 
Bécsből és Párisból kaphat megfelelő toilette-t, a mi annyiban is fontos ered
mény, mert itt nem az árakban kell versenyezni; a nagyvilági hölgyek a 
fatjont, melyet »comme il faut«-nak ismernek el, szívesen fizetik meg, a 
magas vám nem riasztja őket vissza, ha a rue de la Paix-ból kell hozatni 
valamit és nem fogják sokalni a váczi-utczából sem, ha egyenrangúnak talál
ják a rue de la Paix-vel. És ezt a czélt megközelítettük egy lépéssel és talán 
még közelebb jutunk majd hozzá 1900-ban.

Hogy a főúri körök még mindig többre becsülik a külföldi munkát, azt 
az illető körök annak tulajdonítják, hogy egyre több tért hódítanak a kevés 
igényű, kevés készültségü »tündérujjak«. Úgy hiszszük, hogy a férfi és a női 
munkások közt fenn kell tartani bizonyos arányt; a kellő szakoktatásban 
részesült férfimunkások kiszorulása ebből az iparágból nem kívánatos.

A munkásviszonyokban végbemenő ezen átalakulást kirívóan illusz
trálja az a tény, hogy a lefolyt 1896-iki évben a budapesti férfi- és női 
szabók ipartestületénél a női szabósághoz egyetlenegy fiutanoncz jelentkezett 
és ez sem kapott helyet, holott napról-napra jelentkeznek a tanulóleányok, 
kik a konfekczió-üzletekben és az u. n. közvetítő mestereknél könnyen kap
nak alkalmazást. A régi mesterek, a kik férfimunkásokat alkalmaznak, 
leszorulnak a térről és helyüket elfoglalják a konfekczió-üzletek. A vastagabb 
szövetek és posztók kiszabását, a lovagló- és utiruhák készítését — a mihez 
több erő kell — még a férfiak végzik ; a finomabb munka, a melyhez főleg 
pontosság és türelem kívántatik, azt a nőmunkások teljesitik. Emezeknek a jelzett 
jó tulajdonságokon kívül még az is az előnyük, hogy életszükségleteik cse
kélyek. Ezek a nősegédek 6—8 frtot kapnak egy hétre és legtöbbjüknek 
az a végczélja, hogy 20—30 frt havi keresetet biztosítson magának, mig a 
férfimunkás — az ügyetlenje is — két forintot meghaladó napibért igényel.

Az ügyesebb női munkás önállósítja magát, ha 50—75 forintra akarja 
vinni, volt gazdájától elhódít egy-két vevőt, ezek által tovább ajánltatja magát, 
otthon készít ruhákat és idővel »szalón«-t nyit, a melyben fogadja a vevőit. 
A kereskedők egy ideig hiteleznek is neki, de ez a hitel csakhamar ki van 
merítve és ekkor kezdődik az ádáz küzdelem. A vevők legnagyobb része 
hitelbe rendel, tízszer is visszaküldi a számlát és a megszorult szabónő 
— a kinek semmi vagyona — hasztalan fordul a bankhoz vagy a takarék- 
pénztárhoz. Legfeljebb a kis hitelszövetkezet ad neki előleget és ez még 
nagyobb baj, mert ez a kölcsön sokszor szerfölött drága. Bármily kevéssel 
érik is be a tanulóleányok, a szabónő egész keresménye megy rá a drága 
kamat mellett fölvett szerény munkabérre. Szó volt ismételten olyan hitel- 
intézetről, a mely a megrendelőknek kiállított számlákra — a könyvkivonatok 
alapján — előlegeket adna. Ezt kívánatosnak is tartanók a szóban forgó ipa
rosok érdekében, a kiknek a sorsa megérdemli a rokonszenvünket.

Sajnos! A modern iparban a struggle for the life elve uralkodik és 
biztos kilátása a sikerre inkább csak annak van, a ki erős, a ki tőkével ren
delkezik. A nagy bécsi czégek milliókkal dolgoznak ; hogy valaki a versenyt
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fölvehesse, ahhoz legalább 50.000—100.000 forint kellene és ilyen erős tőke
pénzesek nálunk még nem gondoltak erre az iparágra, a mely pedig még 
nagy arányokban fejlődhetnék nálunk. A 10—20.000 forinttal induló czégek 
itt nem elég erősek, mert ekkora összeg épen hogy az üzlet berendezésére 
elég, holott az első ruhák elkészítése és az első inkasszók közt nálunk nagy 
az időköz. Kivitelre meg épen nem lehet gondolni ilyen körülmények közt. 
A magas vámokat a Keleten a külföldi verseny ép úgy viseli ugyan mint mi, 
de ez meg tudja adni a szerb és rumán vevőknek a 6—12 hónapos szokásos 
hitelt, sőt be győzi várni azt az időt is, mire a beperelt vevőt a bíróság 
rákényszeríti a számla kiegyenlítésére.

Erre a mi czégeink akkor fognak gondolhatni, ha itt az országban szilárd 
alapra helyezkedtek, ha meghódították a készfizető gazdag vevőket. És ebben 
a tekintetben talán remélhetünk annyit, hogy előkelő hölgyeink, a kiket a 
magyar ipar a tavalyi diszöltönyökkel a legnagyobb mérvben ki elégített, ezentúl 
a toilette-jeiket itthon rendelik és követik ebben a példát, melyet József főherczeg 
családja ad nekik.

2. A szücsípar.

Az 1885-iki kiállítás alkalmából megkülönböztettük a »magyar« és a 
»német« szűcsipart és konstatáltuk, hogy a második branche még igen gyönge. 
A kik bundákat, subákat, ködmeneket készítenek, boldogulnak, mert a külföldi 
versenytől nem kell tartaniok. Annál rosszabb volt a »német« szűcsiparosok 
helyzete, a kik a szerfölött magas vámokkal sújtott külföldi prémeket nem 
tudták értékesiteni, mert a közönség nem igen bízott az ízlésükben, ügyes
ségükben. Az előkelő közönség Ausztriából, Berlinből, Párisból szerezte be a 
finom szőrmeárúkat, mert a versenyképes magyar czégeket nem ismerte. Ebben 
a tekintetben az 1885-iki kiállítás javított a helyzeten ; közönségünk kénytelen 
volt elismerni, hogy a hazai szűcsipar igen is képes a magasabb igényeket 
kielégíteni. És miután a női divat felkapta a szőrmeárúkat, ez az iparág fejlő
désnek indult, sőt tért hódított Galicziában és Sziléziában is.

A fejlődést elősegítették a gyakoribb vidéki kiállítások. Örömmel tapasz
taltuk, hogy a mesterek fiai és a fiatal munkások sűrűn jártak a külföldre, 
ízlésüket és technikájukat fejleszteni.

De ezen iparág felvirágzása még bizonyos föltételekhez van kötve. így 
például az illető szakkörök azt óhajtanák, hogy szűcsárút csak kitanult szűcs 
árulhasson, a ki folytatja a mesterségét, a mit azonban bajos keresztülvinni. 
Azt is kívánják, hogy a szűcsiparban nagy mérvben fogyasztott bársony és 
selyemszövetek vámja leszállittassék; szerintük ezzel a hazai ipar nem káro
sodik, a mi igaz is, csakhogy ez a kedvezmény csak keveset használna az 
osztrák versenynyel szemben. Helyesebb a szakköröknek az az óhaja, hogy 
az állami szükségleteknél nagyobb részt kellene juttatni a kisiparosoknak és 
hogy a tanoncziskolákban több figyelmet fordítsanak a szűcsiparra. Ha a 
szakképzett szűcsök száma növekedni fog, akkor meg fog szűnni az a
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mostani állapot, hogy a hazai róka-, nyest-, görénybőrházalók összevásárolják 
a nyersanyagot, melyet aztán az iparosaink kénytelenek Lipcséből hozatni.

A munkások és inasok a szűcsiparban egészben véve meg vannak elé
gedve, úgy hogy sztrájktól nem igen kell tartani. Csak az a baj még, hogy 
a munkaévad mindössze 4—5 hónapig ta rt; a nyári hónapokban az állami 
szállitások vagy a kivitel révén kellene a munkásoknak állandóbb foglalkozást 
biztosítani.

Az ezredéves kiállításon igen szép szűcsmunkákat láttunk, többek közt 
egy magyar parasztházat, melynek minden része szőrmeáruból volt előállítva. 
Feltűnt ez valamennyi látogatónak, és kiemelte azt számos külföldi hírlap, a mi 
ismét azt bizonyítja, hogy milyen hálás dolog a kiállításokon eltérni a 
sablontól. Egyébiránt a magyar szűcsöknek külföldön is jó hírük van ; a leg
előkelőbb párisi czégeknél a jó munkások zömét magyarok képezik és egyes 
előkelő párisi szűcsök tőlünk kerültek oda. Életképes iparág ez, melynek nagy 
jövője lehetne. Egyes különlegességeit, minők pl. a dohányzacskók »kostök« 
szívesen vásárolták a külföldiek. A kereskedelmi muzeum háziipari bazárában 
egy kis-újszállási szűcsmester »pélerine«-ket állított ki, melyek Izabella főher- 
czegnő támogatása mellett a legmagasabb körökben is divatba jöttek, sőt 
külföldre is szállíttattak. Ép igykezdenek divatba jönni a prémes mellények 
is, melyeket a 'főúri kastélyokban reggeli toiletteknek viselnek. De itt ismét 
csak azt kell hangoztatnunk, hogy a félgyártmányok tekintetében még nagyon 
is a külföldre vagyunk utalva.

3. Fehérnemüek, dívatczikkek, válífüzők, ágyneműek.

Bízvást mondhatjuk, hogy fehérnemű-iparunk 1885-höz képest határozott 
haladást mutat föl, mert itt a kisebb ipar teljesen megállja a helyet a gyár
iparral azaz a külföldi behozatallal szemben. Bizonyítja ezt az a körülmény, 
hogy újabb nagy telepek nálunk nem keletkeztek. Fontos szerepet visz itt a 
háziipar, mely sok ezer nőnek nyújt tisztes keresetet.

Eredetiséggel itt nem dicsekedhetünk, mert a párisi és a bécsi divatot 
kell követnünk (Berlin itt nem mérvadó), de ízlés tekintetében haladtunk és 
készítményeink kivitele és szolidsága mérközhetik a bécsiekével; nevezetesen 
mondhatjuk ezt a monogrammos hímzésekről és a kézi burkolásokról, mig a 
virághimzésnél és a finom á jour munkákban Csehországgal és Bajorország 
déli telepeivel árra nézve nem versenyezhetünk, a mig földmívelő népünket 
meg nem nyerjük ennek az iparágnak. Legújabban a kereskedelmi muzeum 
háziipari osztálya a Komárom megyei Hetény községben eddig csak házi 
szükségletre előállított, azonban minden uritoilette igényeit is kielégíteni alkal
mas fehér varrottas á jour munkákat hozza forgalomba.

Vevőközönségünk ízlése 1885 óta finomodott, de piaczunk verseny- 
képessége is növekedett, czikkeink kivitele szolidabb lett és tűnni kezd az a 
szokás, hogy a közönség minden csekélységért Bécsbe fordul.

A nagyobb fehérnemü-üzletek külföldi, főleg párisi minták nyomán fej-
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lesztették az Ízlést, a már létező gyarak és varróintézetek pedig a varrónők 
számát és ügyességét növelték. A kézihimzést a nőipariskolák emelték magasabb 
színvonalra. A tartós és finom kiállítású fehérnemű egyik főkelléke a kézivarrás, 
de ez oly drága, hogy nagy fényűzés számba megy. A nőipariskolák mind
azonáltal helyesen teszik, ha a kézivarrást nem hanyagolják el, mert ez — 
ha drága is — alapját képezi a ruházati iparnak. Nagy sikerrel versenyez 
ugyan a varrógép, melynek technikai tökélye szép és tartós munkát ered
ményez. Csakhogy a lábbal való hajtás aláássa a zsengekoru munkásnők 
egészségét és ezért kívánatos volna a varrógépeket olcsó és könnyen alkalmaz
ható hajtóerővel ellátni. Ilyen hajtóerőnek pl. igen előnyös volna a villamos
ság, amire nézve érdekes kisérleteket láthatott közönségünk az elektromos 
munkagépek kiállításán, melyet a kereskedelmi muzeum 1894-ben rendezett.

A fehérnemüekhez használt nyers anyag túlnyomó részben külföldről 
jön be ugyan, de azért nem tartjuk szükségesnek ezt a behozatalt szállítási 
és vámkedvezményekkel megkönnyíteni. Sokkal kívánatosabb, hogy fehérnemű- 
telepeink legyenek ráutalva a hazai szövőiparra, mely a kezdet nehézségeivel 
küzd és igy is alig bir lépést tartani a külföld rohamos haladásával.

A hatósági szállítások alkalmával elvben azok részesülnek előnyben, a kik 
arra kötelezik magukat, hogy hazai anyagból előállított hazai készítményt fognak 
előállítani. De nem lesz fölösleges ezen föltétel megtartását kissé szigorúbban 
ellenőrizni, mert nem ritka az az eset, hogy az említett kötelező nyilatkozat 
daczára külföldi árut szállítanak a hatóságoknak.

A mosó- és tisztitó-ipar, mely külön kereseti ágat képez, 1885 óta figye
lemreméltó haladást tanúsított.

A férfi divatczikkek tekintetében Angliát ismerik el általában irányadónak, 
ott teremnek a divatok, melyek zsarnok módon uralkodnak és rövid időközök
ben elenyésznek. Utána következik Francziaország, azután pedig — Magyar- 
ország. Ez az állítás sokakat meg fog lepni, de világlátott szakemberek úgy 
tapasztalják, hogy nem csak a magas, de a középosztályok is nálunk átalá- 
nosabban hódolnak a divatnak, mint például Olaszországban, Svájczban, 
Németországban vagy Ausztriában. Ez némileg érthető, mert hiszen a magyar 
mindig szerette a mutatósabb öltözékeket és -— ha már fel kellett hagynia a 
festői nemzeti viselettel — gondot fordít az adoptált nyugati öltönyre. így 
például Ausztriában és Németországban kedvelik a nyakig gombolt loden- 
kabátot: egyszerűen azért, mert igy olcsóbb a divatczikk. Ott a munkások 
a kék zubbonyt viselik ugyanilyen okból, mig a mi munkásaink a műhelyen 
kívül a polgári öltözetet szeretik és hogy csak egyet említsünk, czifra nyak
kendőkkel hivalkodnak.

A férfidivat fogalom sok czikket ölel föl, melyek egy részét másutt 
tárgyaljuk. Ilyenek a felsőruházat, a fehérnemű, az alsóruha, a kalap, czipő, 
sport- és utiruha. Itt ezekről csak annyit említünk, hogy a középminőségü 
fehérneműt még mindig óriási mennyiségekben importálják és a divatáru
kereskedők közt nem egyszer hangzott az a vélemény, hogy szükség volna 
egy nagy fehérnemű gyárra. Ebben az irányban az első kísérlet meg is történt 
és érdekkel nézünk a sikere elé. Jobban állunk a finom fehérnemű dolgában,
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a mennyiben a magas munkabérek következtében elegendő számú jó munka
erő áll rendelkezésre, és készítményeink teljesen megállják a versenyt. De 
különös, szinte hihetetlennek hangzik az a tény, hogy zsebkendők gyártásával 
nálunk nem foglalkoznak és azokat be kell hoznunk Németországból, Franczia- 
országból és Angolországból. És ehhez a meglepő tényhez méltán sorakozik 
az a másik, hogy nyakkendőgyárra sem akadt még nálunk olyan vállalkozó, 
a ki dominálni tudná a belföldi piaczot.

Épen igy vagyunk a gallérokkal és kézelőkkel is, melyeket Bécsből 
hozatunk.

Egyik czégünk, mely megkezdte a nyakkendőgyártást és bizonyos jelen
tőségre is vergődött, egyre panaszkodik, hogy nem bírja a versenyt és rá lesz 
utalva az állami támogatásra. Ennek az okait ismételten fejtegettük: a nyers
anyagot textiliparunk nem szolgáltatja és jó munkásaink nem igen vannak; 
de a legnagyobb baj a kellékekkel van. A bécsi iparos apránkint a tőszom
szédságban levő speczialistáktól szerezheti be a nyakkendőkhöz való sok 
apró kelléket, kapcsokat, gombfogó lemezeket, csatokat, nyakkendőszorítókat 
stb. mig. a mi gyárosunk nagy készletet kénytelen tartani minden csekélység
ből, mert különben minduntalan fennakad.

Egy másik divatczikknél, melyet jóformán az élet elsőrendű szükségletei 
közé sorolhatnánk, ezek a bajok még nagyobbak és csak úgy lehetett segíteni 
a dolgon, hogy a kormány pl. egy bécsi ernyőgyárosnak öt évi államsegélyt 
biztosított azzal a kikötéssel, hogy Magyarországban ernyőgyárat rendez be, 
a melyben gyakorlott külföldi előmunkások mellett belföldi kezdő munkásokat 
is alkalmaz.

A kezdet kezdetén állunk a sétabotok tekintetében is ; botgyár van ugyan 
az országban, de csak olcsó botokra. A legjobb nyersanyagnak is bővében 
vagyunk, de azt exportáljuk és ami finomabb sétapálczákat használunk, az 
hazai nyersanyagból való ugyan, de az ára legnagyobb részét a külföldi fel
dolgozónak fizetjük el.

Ezek után mondanunk sem kell, hogy a textiliparral kapcsolatos finom 
divatczikkeket mind a külföldről hozatjuk és hogy például utazótakarók és 
plaidek dolgában a mi textiliparunk sehogy sem bir versenyezni az angol 
gyárakkal, melyek napról-napra bámulatos változatossággal újabb és újabb 
mintákat küldenek. De nem szabad tulkövetelőknek lennünk; iparunk alig 
harmincz éve, hogy lendületnek indult és igy nem várhatjuk, hogy fényes 
divatárúüzleíeinkben már most domináljon a magyar ipar, mert ez a tökély
nek igen magas fokát jelentené, a melyen csak úgy biztos a siker, ha foko
zatos, óvatos haladással értük el.

De a mit ezen a téren előállítunk, az az ezredéves kiállításon szépen 
volt bemutatva; egy ismeretes budapesti íársasczég olyan gyüjteménynyel 
jelent meg, mely tartalmával, a czikkek bő változatosságával, ízléses elrende
zésével imponált és díszére válnék bármely világváros kiállításának.

Az ágynemiiipar tekintetében nálunk annyiban kedvező a helyzet, hogy 
a mi népünk a lakberendezésben az ágyra költ legtöbbet. A néprajzi faluban 
álmélkodva látták a külföldiek, hogy az egyszerű falusi házakban is milyen
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luxust fejtenek ki a tornyos ágyakban, úgy, hogy ennél az iparágnál, a 
mennyiben a fogyasztás jön tekintetbe, a fejlődésre megvan a legbiztosabb alap.

És konstatálhatjuk is, hogy ágynemüiparunk az ezredéves kiállításon — az 
1885-iki kiállításhoz képest — határozott haladást mutatott fel, a mely nem
csak a kiállítók számában nyert kifejezést, de a kiállított tárgyak terjedelmében, 
sokoldalúságában és kifogástalan kivitelében is. A kényelem és fényűzés 
tekintetében — ezt bátran állíthatjuk, mert az itt járt külföldi szakértők egy
hangúlag elismerték — a kiállított tárgyak egyes branche-okban szinte túlszár
nyalták a külföld hasonló gyártmányait.

De a modern világverseny nem enged pihenést és ezért gondoskodnunk 
kell, hogy ez az állapot meg is maradjon. Már is tapasztaljuk, hogy a szak
avatott, lelkiismeretes munkások legnagyobb részben ékesebb egyének. Ezért 
itt kiválóan szükséges, hogy az illető ipartestület buzgóbban gondoskodjék a 
tanonczügyről, az iparághoz sok tanonczot édesgessen, ezeket — a kárpitos és 
díszítő szakmákkal karöltve — gondos és szigorú oktatásban részesítse, figyel
met fordítson a rajzra, az ízlés fejlesztésére, a nagybani eladáshoz szükséges 
egyforma munkára stb. És itt már több figyelmet kellene fordítani a női munká
sokra, mert ezeknek az alacsony bérében látják a szakkörök egyik főokát annak, 
hogy az osztrák versenyt még nem bírtuk kiszorítani.

Ezt a versenyt korántsem a fejlettebb Ízlés teszi lehetővé, mert hisz csak 
a nagybani termelésben észlelhető, hanem a már említett olcsóbb női munkán 
kívül az a másik, még lényegesebb körülmény, hogy az osztrák gyárak a 
nyerspamutot és az olcsó paplanokhoz való pamuthulladékot és szövetet 
Ausztria nagyszámú pamutfonó- és szövőgyáraiban feltűnő olcsó áron, rend
szerint »alkalmi vétel« czímén szerzik be. Hogy ez mily nagy előny, kitűnik 
abból, hogy az Ausztriából hozzánk importált paplanok 1896-ban, áruforgalmi 
statisztikánk szerint, közel egy negyedmillió forint értéket, szakemberek becs
lése szerint pedig egy millió forintnál többet képviseltek.

A szakkörök azt óhajtanák, hogy az ágynemüek helyi díjszabása ne legyen 
magasabb a köteléki díjszabásnál; de ez talán nem válnék b e ; praktikusabb 
értékűnek látszik a szakköröknek az a kívánsága, hogy a pamuthulladék vitel
díja leszállittassék, mert ezt a kedvezményt mindig a mi iparosaink élveznék.

A kincstár és a hatóságok az ágynemüek beszerzésénél kellő figyelemben 
részesítik a hazai ipart. E tekintetben panasz nem igen hangzik.

4. Kalapok.

Az 1885-iki állapothoz képest ez az iparág egy tekintetben haladást 
mutat föl, a mennyiben 1885. előtt Magyarországban nem létezett modern 
értelemben vett és technikailag fölszerelt kalapgyár, mig most már négy ilyen 
gyártelep van és pedig Budapesten három, Pozsonyban egy. Ezeknek a gyárt
mányai úgy a minőség, mint a szép, szabatos kivitel tekintetében teljesen 
megállják a versenyt a külfölddel, noha magasabb termelési költséggel, amorti- 
zálatlan gépekkel dolgoznak.
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De máskülönben ez az iparág megmaradt a kisipari üzem állapotában 
és szembetűnő hanyatlást m utat; elavult műszaki berendezésével egyre tért 
vészit, modern munkaeszközöket nem képes beszerezni, mert hozzá való 
tőkéje nincs, olcsó hitelhez nem juthat, a megfelelő üzemhelyiségekkel nem ren
delkezik. Ily körülmények közt a kis iparos a sokkal olcsóbb külföldi gyártmányok 
adás-vevésével foglalkozik, a maga részéről iparilag csak javítási munkát végez, 
vagy legfeljebb kikészíti a félgyártmányt, fölszereli a készen vett kalapokat.

Es tény az, hogy ebben az iparágban évről-évre csökken a tanonczok 
száma, a mi frappáns tünete annak, hogy az iparág helyzete válságos ; 
a szülők nem adják ide a fiaikat, mert ezen a téren nem látják biztosítva azok 
jövőjét. A szakoktatás fejlesztése ezen nem sokat segít, mert a folyton változó 
divat és a vegyészeti technika fejlődése tőkét igényel, a melylyel szegény 
szülők gyermeke nem rendelkezik.

Atalános ipari szempontból, illetve az idegen verseny leszorítása czéljából 
szükség volna arra, hogy kisebb iparosok egyesült erővel rendezzenek be a 
modern technika vívmányainak teljesen megfelelő közös gyárakat, a mire jó 
példát látunk Beszterczén. Szükséges ez nevezetesen azért, mert a finom 
nyűlszőrkalapok anyagjának gyors és szakszerű gyártásához való szőrtisztitó, 
fúvó, hálókupakkészitő, gyúró stb. gépek, hydraulikus prések, beszerzése jelen
tékeny költséggel jár, a külföldi versenynyel pedig csakis a technika magas 
fokán álló gyárak bírnak megküzdeni.

Természetes, hogy a komplikált gépek kezelése szakképzett, ügyes 
munkásokat igényel, a minőkkel nem rendelkezünk elegendő számban ; ipa
rosaink a külföldről kénytelenek hozatni a szakmunkásokat és ezek magas 
béreket követelnek.

A nyersanyag beszerzése nem járna nehézségekkel; a nyiílszőrkalapok- 
hoz szükséges nyers nyúlbőrök, a gyapjúból készülő kalapokhoz való gyapjú 
hazánk területén bőven, kitűnő minőségben és elfogadható áron kapható, csak
hogy iparunk nem bírja feldolgozni; nyersanyagunk tetemes része külföldre 
megy, a honnét félig kész, sőt egészen kész kalapokká feldolgozva kerül vissza, 
a melyek még mindig olcsóbbak, mint ha itt dolgoztuk volna fel az anyagot, 
a mi kezdetleges fölszerelésünkkel. De nemcsak az osztrákok versenye veszélyes 
ránk nézve, a hatalmas angol kalapipar például oly kitűnő gépekkel rendel
kezik, hogy könnyen bírja el a különben sem magas vámtarifát; az olasz ipar 
pedig a maga olcsó munkabéreivel győzi.

Hogy ezen a téren a népipar felhasználásával milyen eredményeket lehet 
elérni, arra érdekes példát nyújt a hajdúnánási szalmafonó-telep, mely nagy 
lendületet vett és a Keleten is tért hódított; Szerbiából ismét kiszorította 
ugyan a prohibitiv vámpolitika, de itthon még fokozott eredményeket vívhat ki.

5. Lábbeli.
Lábbeli-iparunk az ezredéves kiállításon úgy mutatta be magát, mint 

magasabb színvonalon álló kézműiparág, mely képes a szigorú igényeknek is 
megfelelni és vetekedni- a külfölddel.



Csakhogy az, a mit a kiállításon láttunk, az a magyar lábbeli ipar termé
keinek szine-java volt, de nem ad teljes fogalmat ezen iparág átalános állapo
táról. Ez az állapot nagyban és egészben nem igen változott 1885 óta, kevés 
örvendetes jelenséget mutat föl. Vidéki iparosaink közül igen számosán, a kiknek 
módjukban áll mezei munkával is keresni valamit, a czipészséget és csizmadia- 
ságot tekintik mellékfoglalkozásnak. Modern segédeszközöket beszerezni eszük- 
ágában sincs ; fásultan, rezignáltan nézik a külföldi gyári munkák beözönlését és 
nem is igen gondolkoznak azon módok felől, a melyek segélyével a versenyt 
újból fölvehetnék ; átengedik a tért a külföldi árunak, mely egyre hódítja el tőlük 
a vevőket. Ez a közöny visszahat a bőrgyárakra is ; a belföldi czipészek bőr
fogyasztása nem fejlődik és igy a gyárak nincsenek ösztökélve arra, hogy 
berendezéseiket szüntelenül fejleszszék; iparosaink, a magas vám daczára, jó
részt idegen nyersanyagot importálnak tehát és ez még nehezebbé teszi nekik a 
versenyt. Egyre halljuk a panaszaikat a munkásviszonyok miatt; csodálkoznak 
azon, hogy a segédek ma már nem tanúsítanak olyan »vasszorgalmat«, mint 
hajdanta és nem hajlandók reggeli 4 órától esti 10 óráig dolgozni. Ez a »vas
szorgalom« (a mai nemzetgazdák »over\vorking«-nak nevezik, a munkaerő 
túlságos kiaknázásának) idejét multa és nem valószínű, de nem is kívánatos, 
hogy ismét meghonosodjék.

A szorongatott kisiparosok belátják, hogy ez az állapot tarthatatlan és 
sűrűn tanakodtak az orvoslás módjairól. Első sorban a közszállitásokra gon
doltak és itt el is értek bizonyos sikert a honvédség és a közös hadsereg 
lábbeli-szükségletének szállítása körül. Ezt a szerény sikert teljesen megérdemelték 
és jogosultnak kell tekinteni azt a törekvésüket is, hogy a közös hadsereg és 
a honvédség bakancs-szállításaiból az eddiginél nagyobb osztályrész jusson 
ki nekik.

De a kisiparosokat első sorban mégis csak az önsegély eszközei vihetik 
a boldogulás útjaira. Az állam egyes iparágakban interveniálhat, a mennyiben 
nagyszabású berendezéseket igénylő egyes telepek létesítését előmozdítja, meg
rendeléseket biztosit ; de olyan iparágban, melyet 60.000 vállalkozó gyakorol, 
nem bocsátkozhatik ilynemű akczióba. A kisiparosok idegenkedve nézik a 
munkagépeket, de miután épen a gépmunkával készített tömegáru versenye 
nyomja őket, sikert csak úgy remélhetnek, ha azonos fegyverekkel szerelik 
fel magukat, ha szövetkezve, munkagépeket kezdenek alkalmazni; ez tőkét 
igényel ugyan, de ennek a megszerzése a társulás és szövetkezés időszaká
ban már távolról sem tartozik a lehetetlenségek közé. Áll ez természetesen a 
kisipar valamennyi ágáról, de újból kell ezt hangsúlyoznunk ennél az ipar
ágnál, mely az önálló kis műhelyek száma tekintetében első helyen áll. Ez a 
körülmény, a segélyezendők nagy tömege, lehetetlenné teszi az állam anyagi 
akczióját. De ez a körülmény egyúttal lehetővé teszi, sőt indikálja az állam 
közvetett intervencziójáí, a szakoktatás erélyes fejlesztését. Specziális iparágak
nak való szakiskolát csak szórványosan lehet létesíteni a tanulók csekély száma 
miatt; de a lábbeli-iparosok oly nagy számban vannak még a kis városokban 
is, jólétük oly jelentékeny közérdek, hogy jóformán minden vidéki központban 
lehetne a helyi viszonyoknak megfelelő szakiskolákat létesíteni; már a szakbeli
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iparosok nagy száma is biztosíthatná ezek életképességét, az illető városok is 
hozzájárulhatnának a fenntartáshoz, a mennyiben vitalis érdeket kell megóvniok ; 
a tanonczok országszerte megtanulnák a nagybani eladáshoz szükséges egy
öntetű munka előállítását, a vidék minden zugában csepegtetnék bele az ifjú 
iparosok ezreinek leikébe azokat a fogalmakat, melyeket a modern viszonyok 
szültek, a társulás, munkamegosztás, szövetkezés, egyesült erővel való hitel- 
szerzés fogalmait, a melyek segélyével a Nyugaton már megindult a kisipar 
átalakítását és megmentését czélzó akczió.

Az új rendszerű, szakirányú tanoncziskolákban praeferenter kellene gon
dozni a czipészek szakmáját; súlyt kellene fektetni az anyagismeretre és a 
technológiára. És ha a czipésziparban nagyobb számban fognak akadni a 
modern iparpolitikai és közgazdasági fogalmakban nevelkedett mesterek, akkor 
ez a szakma ismét nagyobb tekintélyre fog vergődni.

Mint érdekes reminiszcencziát említjük fel ezek kapcsán az 1885-iki kiállí
tási jury-tanács egy határozatát, mely feltűnést keltőn dokumentálta a kisipar 
fontosságának a méltatását. Az történt ugyanis e sorok Írójának indítványára, 
hogy egy férfi- és egy női-czipésznek, a kiket a szaktársak elsőrendüeknek 
nyilvánítottak, a jury-tanács egy-egy díszoklevelet ítélt oda, olyan kitüntetést, 
melyre ezer munkást foglalkoztató gyártelepek is eredménytelenül pályáztak, 
mert a jury-tanács mindössze 100 darabbal rendelkezett.

Ezúttal nem történt ilyesmi, mert kimagasló kiállítók, a minők 1885-ben 
Nitsck és G raf voltak, most nem akadtak. De konstatáljuk, hogy pl. igen jó 
lovaglócsizmákat, melyeket eddig Angolországból hoztak, már szép számban 
készítenek nálunk ; láttunk finom egyenruha-csizmákat, szép díszcsizmákat és 
a női czipészek is szép haladást tanúsítottak.

Föl kell említenünk, hogy a bejelentések roppant számmal érkeztek és 
a csoport-bizottságnak sok munkát adott a kiszemelés. Egyúttal ki is küszö
bölték a naiv jelentkezőket, a kik a régibb kiállításokon mérhetlen hosszú 
falanxokban állították ki a tarka rámáju csizmákat, melyek nemzeti színre 
voltak varrva és a melyek talpán az ország czímere »díszlett«. Idejüket múlták 
a fából kifaragott lánczok, a fehérselyemmel látatlanul varrt frakkok és más 
efféle »remek«-ek, melyeknek senki se veszi hasznát és a melyekhez a 
»haladás«-nak semmi köze.

6. Keztyüípar.

Ez az iparág az 1896-iki kiállításon 19 kiállítóval szerepelt, az 1885-kin 
csak 7-tel, noha az önálló vállalatok száma itt a lefolyt tiz év alatt megapadt. 
A millenniumi kiállításon összes keztyüiparosainknak közel tiz százaléka vett 
részt, a mi ezen iparág ambicziójáról tanúskodik. De tanúsította ezt a kiállított 
tárgyak minősége is, mert ez nyilvánvalóvá tette, hogy iparosaink eléggé alkal
mazzák a modern technika segédeszközeit. A mit a kiállításon láttunk, az 
méltó volt ezen iparág régi múltjához, mely a XIV. századig terjed, mert már 
ekkor volt nálunk keztyű-czéh.
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Más kérdés az, hogy az iparág helyzete átalában kielégitő-e, hogy 
iparunk fedezi-e a belföldi szükségletet. Ha áruforgalmi statisztikánk adatait 
veszszük alapul, úgy számíthatjuk, hogy Magyarország évenkint átlag
2—300.000 pár keztyüt fogyaszt; foglalkozik pedig ezzel az iparral 182 
vállalat, a melyek legnagyobb része igen kisterjedelmű, segéd nélkül dolgozik 
és szükségletét nagyrészben készen veszi a külföldről. Aligha túlozunk, ha 
azt mondjuk, hogy az országban fogyasztott keztyümennyiség 75 százaléka 
a külföldről jön. A keztyük használata terjed, de a keztyüiparosok száma 
csökken. Áruforgalmi statisztikánk azt állítja ugyan, hogy 1895-ben 106 q-t expor
táltunk Ausztriába, sőt 1 q-t Németországba, de ezért ne ringassuk magunkat 
illúziókba, mert tudjuk, hogy hazánkból évről-évre nagy mennyiségű keztyüt 
küldünk ugyan Ausztriába, de — kidolgozás, illetve megVarratás végett. Annál 
világosabb az az adat, hogy pl. 1895-ben 1,358.000 frt értékű keztyüt impor
táltunk és ebből az összegből 1,289.750 forint Ausztriából jött. Ezenfelül 
importáltunk 68.750 forint értéküt Németországból (szövött és bélelt keztyü), 
Angol- és Francziaországból (finom divatárut) stb. oly árukat, melyekben 
az idegen verseny helyzetét könnyíti a divat szeszélye. Valódi versenytársunk 
tehát Ausztria, mely gyári üzemekben gyártja keztyüit és igy fölényben van 
a kisipar felett. Ezt a főlényt okozza első sorban a nyersanyag beszerzésének 
a módja. Nálunk ugyanis a bőripar még nem foglalkozik a keztyübőr nagy
bani gyártásával, hiányzik továbbá a keztyiiiparnak egy másik igen fontos 
segédipara : a keztyübőrfestés. Ausztriában a fehértimárok közvetetlen közelből 
szállítják a keztyüsöknek a legjobb anyagot és a kisiparos ott minden órában 
szerezheti be a napi szükségletét. Ezen a bajon próbáltak nálunk segíteni, 
a mennyiben a budapesti keztyüiparosok körében, a múlt évben mozgalom 
indult meg egy keztyübőrgyártó- és egy keztyübőrfestő-telep létesítése iránt. 
De nem volt meg a kellő összetartás és a mozgalom abban maradt. Csak az 
a reményünk marad még, hogy a kormány — ■ mint már nem egy analog esetben 
tette — rá fog bírni egy elismert osztrák keztyübőrgyárost, hogy Magyar- 
országban megfelelő telepet létesítsen. A megbízható bőrfestők majd maguktól 
fognak jönni.

Keztyüiparunknak más baja a munkásviszonyokban rejlik. Itt a kormány 
már interveniált és 1891-ben elhatározta a székesfővárosi állami keztyüvarró- 
telep létesítését. Örömmel üdvözölték ezt a kezdeményezést a mi iparosaink, 
a kik eddig Csehországból és Sziléziából hozatták a drága munkásokat. Az a 
telep a legújabb és legczélszerübb munkagépekkel és segédeszközökkel szerel
tetett föl, csakhamar versenyképesnek bizonyult és az osztrák varróintézeteket 
árszabásuk leszállítására kényszeritette. Az intézet fejlődését a következő 
adatok tanúsítják :

Év
Megvarrt keztyük 

száma, pár
Kifizetett
munkabér

A megrendelők által 
fizettetett

1891.................... . . 5.162 925"i 6V2 925'56V2
1892 .................... . . 19.568 3.548*73 3.697'68V2
1893 .................... 43.918 6.702‘35 6.354"271/2
1894 .................... . . 69.429V2 9.811'86 9.283-83
1895 .................... , . . . 80.8661/* ll,802-oi 11.556*25

M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 43
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A telep az ezredéves kiállításon az Iparcsarnokban, a kiállítás egész 
tartama alatt állandóan több munkásnőjével gyakorlatilag mutatta be a keztyü- 
ipar több ágát, a mi a közönséget láthatólag fölöttébb érdekelte.

De nem hallgathatjuk el, hogy a telep fejlődése az érdekelt iparosok köré
ben aggályokat keltett; nevezetesen azt kifogásolják, hogy a telep igazgatósága 
a tanműhelyben a nyáron át kész keztyüket akar varratni, melyeket az intézet 
maga adna el a rövidáru kereskedőknek. Az illetők állítása szerint az állami 
keztyü-varrótelep [feladata nem az, hogy a kereskedelem részére dolgozzék, 
hanem egyfelől az, hogy végezze el a munka azon fázisait, melyekben a kis
ipar nem versenyképes, másfelől pedig az, hogy jó munkásokat képezzen ki. 
Kisiparosaink váltig panaszkodnak, hogy a jobb munkásokat külföldről kell 
hozatniok, a tanonczok oktatásával nem igen törődnek, mert a szabászokat 
például úgyis idegenből kell hívni. A keztyüvarrótelep volna szerintük hi
vatva arra, hogy kisiparosainkat függetlenítse a külföldtől és ha iparosaink képe
sek lesznek a nyersanyag kikészítésének minden részletét elvégezni, akkor a 
bőripar is elérkezettnek fogja látni az időt arra, hogy a keztyübőrt nagyban 
gyártsa és a magyar keztyüipar emanczipáczióját teljessé tegye. Hogy a 
keztyüvarró-telep milyen szocziális missziót teljesít, a mennyiben nemcsak az 
óbudai tönkrement szőlőgazdák családjainak nyit uj keresetforrást, de a vi
dék számára is jó munkásokat nevel és igy a nők ezreinek szerez biztos 
keresetet — azt fejtegetni felesleges.

Ki kell végül emelnünk, hogy ebben az iparágban a főváros nem dominál 
oly mérvben, mint sok másnál; a vidéken is igen régi, igen előkelő czégeket 
találunk.

7. Művirágok, dísztollak és fodrászmunkák.

A művirággyártásnál, 1885-hez képest határozott haladást tapasztaltunk 
a készítés módjai és tökélye, valamint az árak versenyképessége tekin
tetében. A legutóbbi országos kiállítás óta 1896-ig Budapesten nyolcz gyár 
jellegű vállalat létesült, nevezetesen 3 sirkoszorú-gyár, 2 művirág-, 17 mű
levél- és 2 dísztollgyár. A lendület még jelentékenyebb is lehetett volna,— hisz 
a magyar legény alig képzelhet magának ünneplőruhát »bokréta« nélkül! — ha 
a bécsi gyárak annyira el nem árasztanák az országot. Ezt a versenyt csak 
úgy lehetne leküzdeni, ha az országban gyár létesülne, mely előállítaná a mű
virággyártáshoz szükséges több mint húszféle kelléket, úgy hogy a nyers 
anyag és a fél gyártmány tekintetében ne volnánk teljesen a külföldre utalva. 
Az osztrák verseny helyzetét egyébiránt az is könnyíti, hogy Csehországban 
és Szászországban egész falvak foglalkoznak a művirágrészek előállításával 
olyan munkabérek mellett, melyekkel nálunk legfeljebb a felvidéki és a székely 
nép érné be.

Figyelemreméltó haladásszámba megy az a tény, hogy az egyik fővárosi 
telep művirág-/m?7gyár nevet vett föl és a művirág egy fontos alkatrészével 
fedezi — habár egyelőre csak részben — a piacz szükségletét.
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A kellékek hiánya az, mely a külföldi tömeges behozatalt még szük
ségessé teszi; ha ezen a hiányon segítünk, könnyen emanczipálhatjuk magun
kat, mert a mi az ízlést illeti, bátran állíthatjuk, hogy túlszárnyaljuk azokat 
az országokat, a melyekből most importálunk. Igaz, hogy főszállitóink, a 
bécsiek, viszont felülmúlják ebben a tekintetben a svájcziakat, olaszokat és né
meteket. De a magyar munkásnőn csakis a franczia tesz túl Ízlés dolgában, 
a miről dísztollkiállitóink is fényesen tanúskodtak.

A fodrásziparban 1885-höz képest szintén szembetűnő a haladás ; neve
zetesen abban nyilvánul, hogy iparosaink nem szorítkoznak a borbélyságra, 
hanem mind sűrűbben karolták fel a paróka- és hajmunkák készítését, sőt 
sűrűn foglalkoznak a keresetet fokozó illatszerek, pedrők, kenőcsök stb. elő
állításával. Mig 1885-ben ezt az iparágat csak 3 iparos képviselte, ezúttal 
már 17 kiállító mutatott be oly készítményeket, melyek megérdemelték a 
szélesebb körök figyelmét.

Ezt a haladást a szakiskola buzgó vezetőinek tulajdonítjuk, a kik hala
dásra tudták serkenteni a segédeket és jó irányba terelték őket, továbbá a 
gyakran rendezett és mindig igen jól látogatott női versenyfésüléseknek, 
melyeken a színházi fodrászok is bemutatták a művészetüket. Ebben az 
irányban tovább haladva, kellő sikert fognak elérni.

A tanoncz és munkásviszonyok kielégítők.
Az illatszerekhez való nyersanyagot kezdik már nálunk is feldolgozni; 

a közönség természetesen ragaszkodik még a franczia vignettá-hoz, de két
ségtelen, hogy ez az előítélet is el fog enyészni, mint annyi sok más.

A kiállítási csoport zömét képezte az ipartestület által rendezett gyűj
teményes kiállítás; nagy figyelmet keltett továbbá egy hors concours kiállított 
budapesti (Dorits) czég szekrénye, mely bármily nemzetközi kiállításnak is 
díszére válnék.

* * *

Befejezésül rá kell még térnünk a leginkább jeleskedett csoportbeli 
kiállítóknak a méltatására. Az illetékes szakférfiakból alakított jury beható 
tanácskozás során állapította meg bírálatát és — mint már feljegyeztük — 
a ruházati ipar csoportjának 665 kiállítója közül nem kevesebb, mint 633 van, 
a kik felől a csoport-jury szakvéleménye kifejezésre jutott, nem számítva 
tehát a versenyen kívül állott kiállító jurytagokat.

Az a körülmény, hogy a jury-tagság magában véve kitüntetés számba 
megy, tagadhatatlan anomáliával jár, a mennyiben az illető iparágak leg
kiválóbb képviselőinek a készítményei kivonatnak a szakszerű bírálat alól 
és igy a legtöbb csoportra nézve ép az elsőrendű díjak lisztájában feltűnő 
hézagok mutatkoznak.

Érezte is a hagyományos rendszer visszásságát a kiállítás vezetősége 
és hosszabb vitatkozások után az eredetileg más rendeltetésű állami arany
vagy ezüstéremmel honorálta nagyszámú horsconcours jury tagot, illetőleg 
azoknak czégét.

De egyébként is a sokféle kategóriájú éremfokozatok rendszere meg
43 *
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érett a gyökeres reformra. Érezték ezt az 1885. évi országos kiállítás intézői 
s ugyanazon nyomon haladt az 1893-iki chicagói világkiállítás jury-szabályzata 
is, mely szerint csak egyféle érmek kerültek kiosztásra, mig az érdemfokozat 
a mienkhez hasonló bírálati jelzőkben, illetőleg rövid körülírásban nyert 
kifejezést.

Természetes, hogy nem sorolhatjuk fel itt a jelentésünk tárgyát képező
csoport mindazon kiállítóit, a kiket az illetékes birálat egyik vagy másik alak
ban különösen kiemelt. Arra kell szorítkoznunk, hogy alábbiakban iparágak 
szerint csoportosítsuk azokat a kiállítókat, a kik vagy fontosabb készítmé
nyekkel különleges, vagy kiválóan jeles munkával és haladással, vagy nagy
bani termeléssel, verseny- és kivitelképességgel tűntek ki.

Szabóipar. A tulajdonképeni férfiszabókkal a millenniumi nagy érmek 
lisztájában a jury tagságok miatt nem találkozunk, ellenben a millenniumi érmet 
kapta, mint egyházi ruhák és szerek kiállítója, Rétay és Benedek czég Buda
pesten, (kitűnő munkáért, kiváló versenyképességért és nagybani termelésért).

Ugyané szakmában kiállítási éremmel lettek kitüntetve: Oberbauer A. 
utóda Budapest (kitűnő munka, versenyképesség és jó Ízlés); Gavora József,, 
továbbá Csuha András, mindkettő Budapesten (jeles munka, kitűnő Ízlés).

A férfi- és szürszabók közül: özv. Deyer Ferenczné Pozsony (sportruhák,, 
kitűnő ízlés, kivitelképesség) ; Körömi János Budapest (kiváló haladás) ; Lei- 
tersdorfer D. és fia Budapest (jeles munka, nagybani termelés); Rosenberg 
Ignácz Budapest (próbabábuk, jó és szép munka, versenyképesség, új iparág 
meghonosításáért) ; Schefer András, továbbá Túrós Márton és társai Kolozs
vár, Sághy György Budapest (szűrszabók, kitűnő munka, jó Ízlés); Wolle- 
mann (Vikár) Béla Budapest, (jeles munka, kitűnő Ízlés).

A férfiszabó jurytagok közül az állami ezüst éremmel való külön kitün
tetésben részesültek: Eőry János és Németh Ignácz Budapesten, Kolarits 
Nándor Temesvár és Arad.

A nőszabók és konfekczió-telepek sorozatából állami aranyérmet nyert: 
Monaszterly és Kuzmik utódai budapesti czég, melynek egyik főnöke jury
tag volt.

Millenniumi nagy érem jutott két budapesti czégnek: Holczer Simon 
(női felöltők, kiváló versenyképesség, kivitelképesség, nagybani termelés, új 
iparág meghonosítása); Katsinka Kornél (gyermekruhák, kitűnő munka és 
ízlés, kiváló versenyképesség, fontos javítás).

Kiállítási érem Beck Irma Budapest (gyermekruhák, kitűnő munka,, 
versenyképesség, jó ízlés); Dékány János Nagy-Becskerek (sportruha, jeles 
munka, kitűnő ízlés) ; Szőke és Kovács, női gyászruha készítők, Budapest 
(jó és szép munka, versenyképesség).

Szűcsipar. Állami ezüstérmet nyertek: Petrin János és Katzer József 
budapesti és Mázán József miskolczi szűcsök, mint jurytagok; továbbá Gaál 
Sándor Kisújszállásról. — Millenniumi nagy érem : Holéczy P. és fia, Liptó- 
Szent-Miklós (haladás, versenyképesség, nagybani termelés, kivitelképesség), 
Kosztolay Mátyás, Liptó-Szent-Miklós (versenyképesség, nagybani termelés, 
kivitelképesség). — Kiállítási érem : Heidlberg Ármin utóda, Diamant test-
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vérek, Budapest (jó és szép munka, jó ízlés, versenyképesség); Kun Gábor, 
Mező-Túr (kitűnő munka, jó ízlés); Kalinovits Péter, Temesvár (kitűnő 
munka, versenyképesség); Popeszku Péter, Karánsebes (kiváló ízlés, kitűnő 
munka); Rankovv József, Kecskemét (versenyképesség, jó és szép munka); 
Spitzer Ignácz, Temesvár és Schwarz Rezső, Kőszeg (jeles munka, verseny- 
képesség) ; Vajda Lajos, Budapest (jeles munka, haladás).

Fehérnemüek, divatczikkek, ágynemüek. Állami aranyérmet nyertek: 
Kunz, Mösmer és Kollarits-féle gyűjteményes kiállítás, továbbá Steinschneider 
Jakab ágy- és fehérnemű-gyáros, tekintettel a jurytagságra. Versenyen kívül 
voltak, mint jurytagok : Brachfeld F. és Brachfeld Siegfried és fia budapesti 
czégek. — Millenniumi nagy érem: Keifel és Hirsch vállfűzőkészitő Buda
pestről (kitűnő munka, versenyképesség); Klein és Faragó, Budapest, 
nyakkendőgyár (versenyképesség, nagybani termelés, új iparág fejlesztése) ; 
Schaffer Jozefin, Budapest, fehérnemüek (jeles munka, kitűnő ízlés, kiváló 
haladás). — Kiállítási érem : Bruck Gusztáv, Budapest, ágytolltelep (verseny- 
képesség, nagybani termelés, kivitelképesség); Első debreczeni paplangyár. 
Debreczen (szép munka, versenyképesség) ; továbbá a fehérneműkészitők 
közül: Frisch Ignácz, Budapest (jó és szép munka, versenyképesség, javí
tás) ; Hollós I., Budapest (jeles munka, kiváló versenyképesség, jó Ízlés); 
Páskuj Imre, Szatmár (jeles munka, versenyképesség, új iparág fejlesztése); 
Stern József, Budapest (jó és szép munka, versenyképesség); Tauszky F. 
fiai, Pozsony (jó munka, versenyképesség, nagybani termelés) ; Weidler 
György, paplanos, Budapest (jó munka, versenyképesség).

Kalapgyártas. A jurytagságnál fogva hors concours voltak: Grosz és 
Weisz, továbbá Pelikán és Gyukits budapesti czégek. Millenniumi nagy érem : 
Magyar gyapjutömb és kalapgyár részvénytársaság, Budapest, (nagybani ter
melés, kivitelképesség és új iparág meghonosítása) ; Sohler István, Haj du - 
Nánáson, a ki nagy arányokban fejlesztette a vidékbeli szalmafonó háziipart, 
(jeles munka, nagybani termelés, kivitelképesség, haladás). Kiállítási érem : 
Beinstingl József Emil, Budapest, mint specziálista selyem-czilinderkalapok 
gyártásában, (kitűnő munka, kitűnő ízlés); Első beszterczei kalapos-ipar szövet
kezet, (jó és szép munka, kivitelképesség) ; »Hungária« szőr- és gyapjúnemez- 
gyár, Reiter és Schwarcz, Temesvár, (nagybani termelés, új iparág meghono
sítása) ; Kohn Mór és fiai, Budapest, (verseny- és kivitelképesség) ; Kattler 
Bernát női szalmakalapgyáros, Budapest, (jeles munka, verseny- es kivitel
képesség) ; Magyar technikai nemezgyár, Budapest, (versenyképesség és új 
iparág meghonosítása); Skarijofszky János, Késmárk, (jeles munka, jó Ízlés) ; 
Slamár J. és társa, Perjámos, (jó és szép munka, versenyképesség).

Lábbeliipar. Állami ezüstérmet nyertek mint jurytagok : Ferenczy ignácz, 
Kolozsvár; Lőrincz István és Perényi Ignácz, Budapest. Millenniumi nagy 
érem : Graf Ede és Hrehuss Pál, Budapest, (kitűnő munka, kitűnő Ízlés, kiváló 
haladás). Kiállítási érem: Darvas György és társa, hadseregszállitók, Brassó, 
(kitűnő munka és kivitelképesség); Gerő Adolf, Budapest, (kitűnő munka és 
versenyképesség); Lengyel Károly, Kolozsvár, (kitűnő munka, jó Ízlés); Molnár 
Lajos, Budapest, (szorgalmas, kitűnő munka, jó Ízlés); Ott Károly, Nagy-
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Szeben, (kitűnő munka, jó Ízlés); Palinay János, Beszterczebánya, (szorgalmas 
munka és kivitelképesség); Roth Henrik és Speray János, Budapest, (jeles 
munka, jó Ízlés) ; Salzer Izidor, Beszterczebánya, (szorgalmas munka, fontos 
javítás); Schuster Márton, Temesvár, (jó és szép munka, haladási törekvés); 
Varga Ferencz, Budapest, az 1885-ben díszoklevelet nyert Nietsch utóda, 
(kitűnő munka és jó Ízlés); Winkelhoffer Mátyás, Budapest, (jó és szép munka, 
versenyképesség).

Keztyűsipar. Állami ezüstérem: Kubik János jurytag, Székesfehérvárról, 
Ottenreiter Ferencz Budapest, juryszakértő.

Millenniumi nagy érem: Hamerli János, Pécs (kitűnő munka, nagybani 
termelés és kivitelképesség); Hinterseer Ulrik, Temesvár (kitűnő munka, ver
senyképesség és kivitelképesség).

Kiállítási érem : Spitz F., Budapest (szép munka, haladás és jó Ízlés); 
Hubai Károly, Kolozsvár (jó munka, versenykévesség) ; Königstein N. és fiai, 
Budapest (versenyképesség és haladás); Ormai Mór, Budapest (jó munka és 
nagybani termelés); Polatschek A. Hugó, Budapest (nagybani termelés, hala
dás és a keztvügyártás gyakorlati bemutatása). A székesfővárosi állami keztyü- 
varró-telep működését már előbb méltattuk.

Művirágok, dísztollak és fodrászmunkák. Dorits Márk, Budapest, verse
nyen kívül állított ki.

Állami ezüstérem : Dankovszky István, fodrász és Szekulesz Ede mű- 
virágkészitő-gyáros, Budapest, jury tagok.

Millenniumi nagy érem : Machó Rezső, műlevél- és művirággyáros, Buda
pest (kitűnő munka, nagybani termelés, új iparág meghonosítása).

Kiállítási érem fodrászok: Biber Károly (kitűnő munka, jó Ízlés, hala
dás) ; Breitfeld Alajos (kiváló jó és szép munka); Joszt Péter (kitűnő munka, 
jó ízlés); Maróthy János (jó és szép munka, kitűnő Ízlés, haladás) ; Pásztory 
János (jó ízlés, haladás, jeles munka); Tokody Ferencz, Budapestről (jó, 
szép és szorgalmas munka), továbbá Gruber István, Arad (kitűnő munka, jó 
ízlés, haladás) ; Csikós Ferencz, budapesti fodrász, az eddig külföldről impor
tált mintabábukat állított ki (jó és szép munka, új iparág fejlesztése).

Művirágok, dísztollak: Guttmann Antal (jó és szép munka, verseny- 
képesség, kivitelképesség); Harkai Ede (jó munka és nagybani termelés); 
Neufeld Samu (kitűnő Ízlés, versenyképesség) ; Schweiger és társa (jó és 
szép munka, versenyképesség); Szekulesz R. (jó és szép munka, kivitel
képesség), valamennyi Budapestről.
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Vegyészeti ipar*

L Bevezetés és átalános áttekintés.

Magyarország 1885-bentartotta meg első, nagyobb szabású szemléjét kultu
rális állapota felett. Az akkori országos kiállitás hivatalos jelentésének a vegyészeti 
iparra vonatkozó része mindenekelőtt konstatálja azt, miszerint nem igen lehet 
szó arról, hogy a nálunk aránylag fiatal vegyészeti ipar új felfedezésekkel, 
nevezetes s talán nálunk először alkalmazott újításokkal tündököljön, hanem 
be kell érnünk azzal, ha látjuk, hogy a tudomány és gyakorlat eddigi vív
mányait mi is igyekezünk felhasználni; ha komoly törekvést tapasztalunk 
azon irányban, hogy az országot a külföldtől függetlenítsük: szóval, ha 
kimondhatjuk, hogy itt is van számottevő vegyészeti ipar.

E tekintetben 1885 óta nem sok változott, de nem is vártuk, hogy 
változott volna ; mert eltekintve attól, hogy egy túlnyomólag mezőgazdasággal 
foglalkozó állam természetszerűleg nem rendelkezik sok ipari vegyészszel és 
technikussal, kik az ipar fejlesztésével tudományosan, hivatásszerüleg foglal
koznának, a lefolyt időszak legalább azon vegyészeti iparágakban, melyek 
nálunk felkaroltattak, a külföldön sem produkált életbevágó, az illető ipar
ágakat talán gyökeresen átalakító újdonságokat.

Bármilyen szűkre szabatott is jelentésünk kerete viszonyaink által, az 
egyes vegyészeti iparágaknak a millenniumi kiállításon való képviselete feletti 
szemlén kívül, három egymással összefüggő fontos kérdést mégis fel kellene 
karolnia, a termelés nagysága, a hazai fogyasztás és a kivitel és a behozatal 
kérdését.

Sajnos, hogy itt jelenleg legalább, legyőzhetetlen nehézségekkel kell 
küzdenünk és be kell vallanunk, hogy ezen közgazdaságilag oly fontos kér
désekre nem tudunk olyan választ adni, mely a vegyészeti ipar állapotáról 
kielégítő képet nyújtana. Nincsenek megbízható adataink. Ezen bajt statisz
tikusaink bizonyára legjobban érzik, de legyőzni nem bírják, daczára annak, 
hogy épen a statisztika terén kitűnő szakerőkkel rendelkezünk, kik évenként 
roppant munkát végeznek.

l *
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A sok esetből csak egyet akarunk a dolog megvilágítására kiemelni.
A vegyészeti nagyiparnak egyik legfontosabb, talán épen a legfontosabb 

ága a kénsavgyártás. A kénsav oly fontos vegyészeti segédanyag, oly sokféle 
iparban játszik pótolhatatlan szerepet, hogy talán nem túlságosan merész az az 
állítás, hogy egy ország kénsavfogyasztása épen oly mértéke átalános ipari 
állapotának, mint a milyen mértéke (egy ismert szálló szó szerint) szappan
fogyasztása művelődési fokának.

Mennyire tehető tehát az ország kénsav-produkcziója és szükséglete ?
Némelyek véleménye szerint az ország évi szükséglete 1400 waggon 

kénsav. Az 1894. áruforgalmi statisztika szerint ezen évben behozatott körül
belül 704 és kivitetett 138 waggon, maradt volna tehát az országban 566 
waggon. Az évi szükséglet fedezésére kellett volna tehát még 834 waggon 
és ez képezné az évi termelést, feltéve, hogy nagyobb mennyiségek raktáron 
nem maradtak.

Ez talán hibás számítás. Az országnak összes kénsavgyára hozzávető 
számítás szerint az általak közlött adatok alapján, legalább 3000 waggon 
kénsavat termelnek. Ezek szerint az évi szükséglet volna 3000—138-(-704=3566 
waggon.

Hogy lehetne a valót megtudni ?
Válaszszuk azt az utat, melyet p. o. Lange követett. Számítsuk ki a 

kénsavtermelést a vaskéncgtermclés nagyságából, mely nálunk csaknem kizá
rólag képezi a kénsavgyártás nyersanyagát.

A magyar statisztikai évkönyv II. évfolyamának (1894) 130-ik lapján 
azt látjuk, hogy az 1893. évi összes vaskénegtermelés 681.888 métermázsa 
volt. Az 1894. évi árúforgalmi statisztika szerint (1. 56. lap) ezen czikkből 
580.528 q. volt a kivitel, 600 q. a behozatal, a különbözet tehát 579.928 q. 
azaz maradt az országban kénsavgyártásra felhasználható nyersanyag : 
681.888—579.928=101.960 q .  — Vegyük fel, hogy 100 pyrit =  130 
H2 S04, akkor 101.960 q. helyett kerek számban 100.000-et véve, ez meg
felelne 130.000 q. tiszta kénsavnak. Ha ezt átszámítjuk 60 Be fokra (78°/o-os) 
savra, kijő, hogy az említett pyrit mennyiség elegendő 160.000 q. a legtöbb 
ipari czélokra elegendő töménységű kénsavra. — Ennélfogva Magyarország 
1894. évi kénsav termelését 1600 waggonra lehetne becsülni, évi szükségletét 
pedig, ha az 1600 waggonhoz hozzá számítjuk a behozatal és kivitel közötti 
különbözeiét, azaz 566 waggont, 2166 waggonra. Ezek szerint tehát Magyar- 
ország kénsavszükségletének körülbelől háromnegyed részét saját termelésével 
fedezné

De ime! mennyire eltérők ezek, a különböző adatok szerint eszközölt 
számítások.

Az egyik szerint az évi szükséglet 1400, a belföldi termelés 834 ;
a másik szerint évi szükséglet 3566, a belföldi termelés 3000;
végre a harmadik szerint az évi szükséglet 2166, a belföldi termelés 

1600 waggon !
Mellékes dolog egyelőre, hogy mi magunk a harmadik számítási módot 

tartjuk az aránylag' még leginkább megbízhatónak: ezen példával csak
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demonstrálni kívántuk azt, hogy mily nagyok azon nehézségek, melyekkel 
ilyen kérdések felvetése alkalmával meg kell küzdenünk.

Természetes, egy jó lépést tennénk előre, ha legalább rá tudnánk mu
tatni az adatok megbízhatatlanságának okaira. De azt hiszszük senkisem kép
zeli, hogy ezen okokat mind ismerné, csak egyiket vagy másikat lehet mint 
nem épen valószínűtlent felemlíteni.

Egyik nagy bajunk talán a hiányos adóztatási rendszer, melynek hatása 
mindenütt érezhető. Számos, különben kifogástalan és tisztességes iparos 
saját szájából hallottuk, hogy nagyobb megadóztatástól való félelemből nem 
merik a valódi termelés nagyságát bevallani. Nem csekély azon iparosoknak 
száma, kik egyenesen arról panaszkodnak, hogy az 1885. országos kiállítás 
katalógusának és hivatalos jelentésének adatait arra használták fel az adót 
behajtó közegek, hogy az iparosok adóját jóval felemeljék.

Az iparosok állítása lehet való, lehet túlzott vagy a tényeknek meg nem 
felelő, de annyi bizonyos, hogy az iparosoknak nagy része úgy okoskodik, 
hogy azon haszon, melyet helyes adatok közlése által várhatnának, s melyet 
bajos is volna közvetetlenül kimutatni, nem áll arányban azon veszélyekkel, 
melyek őket fenyegethetnék, jólehet talán ezeket sem látják tisztán maguk előtt.

Vannak tehát okok, melyeknél fogva a termelés és forgalom kisebbnek 
tűnik fel, mint a milyen az valóban. Nincs azonban kizárva az ellenkező sem, 
különösen azon nagy vállalatoknál, melyeknek még érdekében áll a nagy 
közönségnél nagyobb bizalmat gerjeszteni.

Ezen bevezető, a számadatokat illetőleg átalánosságban tájékoztató sorok 
után térjünk át azon kérdésre, hogyan áll jelenleg vegyészeti iparunk mérlege ?

A vegyészeti csoport kiállítói úgyszólván a zömét képezték az ország 
vegyészeti iparosainak. A legnagyobb vállalatok itt képviselve voltak és sokan 
a kisebbek közül is megjelentek.

Ha csak az ezen kiállítók által közölt, évi termelésük értékére vonatkozó 
adatokat veszszük számítási alapul, kijő, hogy az ország termelése vegyészeti 
czikkekben évenkint 47—49 millió forint értéket képvisel.

Hogy azok, a kik a kiállításon nem jelentek meg, mennyi értékű vegyé
szeti czikket produkálnak, az kivonja magát a számítás alul, de annyi bizonyos, 
hogy az említett összegnek csak aránylag csekély törtrészét képezheti.

Az 1890-iki népszámlálás 1253 önálló vegyészeti vállalatot emlit, mely 
az országban létezik (holott a kiállításon csak körülbelől 120 vett részt), de 
ezen »vegyészeti vállalatoknak« nevezett ipartelepek nagy része vagy nem 
tartozik a vegyészeti iparhoz, vagy igen csekély jelentőségű és sokszor alig 
nevezhető többnek, mint háziiparszerü foglalkozásnak.

így például teljesen kirekesztendő 357 szikvizgyár, több fapép-, cellulózé-, 
fedéllemez- és fatelitőgyár stb.

Számottevőnek csak valami 520 gyertyamártó és szappanfőző, körülbelől 
40 kis keményitőgyár, 70 kisebb olajütő, nehány lőpormalom s több eféle 
tekinthető. Azt hiszszük sokat mondunk, ha mindezek évi termelésének értékét 
az említett összeg egytized részével veszszük fel.

így tehát Magyarországnak vegyészeti ipari czikkekben való termelését
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(azon czikkeket értve, melyek ezen jelentés harmadik részében csoportosítva 
vannak) talán 55 millió forint értékre lehetne becsülni.

A behozatal értéke (1894-ben) 23‘5, a kivitelé 11'5 millió forint lévén, 
a hiány 12 millió. Azaz az ország szükséglete vegyészeti czikkekben 67 millió 
forint, melynek körülbelől négyötödrészét saját termelése által fedezi.

Ezen 12 millió deficzitből 6,443.360 forint, tehát több mint fele a tulaj- 
donképeni vegyészeti ipari termékekre esik, azokra, melyeket a vegyészeti 
segédanyagok és vegyészeti áruk csoportjai alá foglalnak.

Ezek között természetesen vannak olyan anyagok, melyeket minden 
körülmények között importálni kell, mert nálunk elő nem állíthatók, vagy 
nem találhatók, mint például a 646.975 forint értékkel szereplő natron-salétrom 
és több más eféle; de különben a legtöbb fontosabb vegyészeti segédanyagnál
vagy árunál nagyobb a bevitelünk mint kivitelünk, a mint a következő kis
táblázatból látható.

Behozatal Kivitel
Tárgy forint értékben

Kénsav . . ..................................... 351.965 69.120
Sósav ................................................. 58,236 2.376
C arb o lsav ......................................... 39.896 7.230
Foly. szénsav ................................. 75.264 19.180
S z ó d a ......................................... . . 404 431 17.997
Maró n á t r o n ..................................... 272.589 16.764
R é z g á lic z ......................................... 265.104 50.094
G lycerin ............................................. 351.456 9.953
Chlórm ész.............................. . . . 58.734 16.880
Vizüveg ............................................. 57.086 2.440
Zinkfehér..................... ................ 226.624 30.248
M in iu m .................................• . . 119.540 2.224
U ltram arin ......................................... 234.912 16.737
Kátrányfestékek................................. 923.500 20.400
T i n t a ......................... . . . . . • 106.260 22.695
Vizfestékek......................................... 249.500 19.500
Olajfirniszek . . .................... 244.225 14.850

A gyújtó- és robbanószerek is nagy deficzitet mutatnak : 1, 176.266
forintot, a mi valószínűleg túlnyomólag a behozott gyufa rovására megy, a mit
azonban nem tartok oly meglepőnek mint azt, hogy a zsíros olajoknál is
1,254.776 forinttal múlja felül a behozatal kivitelünket, a gyertya és szappannál
pedig 2,334.193 forinttal!

Ezen utóbbi tény, azt hiszem, igazolja azon már koczkáztatott véle
ményemet, hogy azt az 520 önálló gyertya- és szappangyártó vállalatot, melyet 
az 1891. népszámlálás megállapított, a nagy szám daczára valami nagyon 
jelentékenynek nem lehet tekinteni.

*  *  *

Egy másik, ezen jelentésben el nem hanyagolható kérdésre kívánnánk 
most megfelelni, tudniillik arra, hogy az 1885. évi országos kiállítás óta jelen
tékeny haladás észlelhető-e a vegyészeti ipar terén ?



685

Konstatálhatjuk, hogy a haladás nemcsak kétségtelen, de tekintve az 
aránylag rövid időszakot, melyről szó van, azt is, hogy ezen haladás valóban 
jelentékeny. Keletkezett azóta ugyanis, hogy csak a nagyipar keretébe tartozó 
vállalatokat említsük: három kénsavgyár, egy nagyszabású ammoniak-szóda- 
gyár, négy igen nagy termelésre berendezett fadestillálógyár. Igen nagy lendü
letet vett a folyékony szénsav készítése, mely az új gyárak egész sorát foglal
koztatja. Nagy terjedelművé vált a kénsavas aluminium gyártása. Keletkezett

Vegyészeti pavilion.

hazai aszfaltipar, mely két nagy vállalatot foglalkoztat. Már azelőtt is 
tekintélyes ásványolajiparunk egy új nagyszabású gyárral szaporodott, enyv, 
keményítő és dextringyártásunk emelkedett és végre, a mit talán első 
helyen kellett volna említenünk, mert reánk nézve különös fontosságú : kelet
kezett egy nagy hazai műtrágyagyári ipar, melynek 1885-ben még alig láttuk 
nyomait s mely most a tekintélyes gyárak egész sorát foglalkoztatja.

Ha még megemlítjük, miszerint nincs tudomásunk róla, hogy a már 
1885-ben fennállott nevezetesebb gyárak valamelyike megszüntette volna műkö
dését, azt hiszem bebizonyított ténynek fogjuk tekinthetni, hogy vegyészeti



iparunk 1885 óta jelentékeny haladást képes felmutatni. Jobban kitűnik ez az 
épen előadottakból, mint a rendelkezésünkre álló statisztikai adatokból. Az 
1885 óta keletkezett nagyobb vállalatok által nyújtott adatok alapján hozzá
vetőleg még arról is szerezhetünk tájékozást, hogy a vegyészeti czikkek évi 
forgalmának értéke mennyivel növekedett. Ezen szaporodás köriilbelől 10’b millió 
forintot tehet ki.

1894. évi áruforgalmi statisztikánkat sem akarjuk figyelmen kívül hagyni, 
összehasonlítva ennek fontosabb tételét a következő oldalon levő táblázatban 
az 1884. évinek adataival.

Ezen összehasonlításból kitűnik, hogy az itt felsorolt fontosabb czikkek 
behozatala 1884-ben 6,402.505, kivitele 1,312,090; 1894-ben pedig 9,860.391 
illetve 1,650 394 forint értéket képviselt. A behozatal értéke tehát ezen czikkek- 
ben jóval emelkedett, a kivitelé pedig csak keveset, a mi természetesen nem 
azt jelenti és a már közöltek után nem is jelentheti, hogy a belföldi produkczió 
csökkent volna, hanem azt, hogy a fogyasztás emelkedett, különböző más 
iparágak fejlődése folytán.

Meg kell különben jegyezni, hogy az 1884-iki áruforgalmi statisztika 
adatai kevésbbé voltak részletezve, mint a mostaniak s hogy ezen táblázatban 
az 1894-iki adatok a régibb rendszerre lettek átszámítva, hogy amazzal össze
hasonlíthatók legyenek.

II. Néhány fontosabb vegyészeti iparág jelen helyzete és jövője.

Kénsavgyártás.
*

A kénsavipar helyzete Magyarországban jelenleg nem kedvező, minek 
okát több körülményben találjuk. Legfontosabb a külföldi verseny, mely eddigelé 
legyőzhetetlennek mutatkozott azért, mert a mióta — és ez már a hatvanas 
évek végén kezdődött — kivált Felső-Sziléziában a czink előállítására használt 
galma mindinkább ritkább lett, kénytelenek voltak a czinkgyárak a sokkal 
nehezebben feldolgozható czinkfénylét (czinkkéneget) használni. Eleinte az érez 
pörkölésénél képződött gőzöket a levegőbe hagyták menni, a mi azonban 
csakhamar be lett tiltva, mert a gyárak környékét igen nagy mértékben káro
sította, igy tehát kényszerítve voltak azokat kénsavgyártásra felhasználni. 
A kénsav a sokkal értékesebb czink gyártásánál — a czink métermázsája 
körülbelül 15 forint — tehát csak mellékterménynek tekintendő, melyet sokkal 
olcsóbban lehet adni, mint azt, melyet fő vagy egyedüli termékképen a pyrit- 
ből állítunk elő. így magyarázható azután az, hogy a német gyárosok nálunk 
versenyképesek még akkor is, ha a kénsavat produkáló és fogyasztó gyárak 
tőszomszédok és daczára annak, hogy a behozott kénsav métermázsáját 50 kr. 
behozatali vám és 1 frt 60 kr. szállítási dij, tehát 2 frt 10 kr. terheli.

Egy másik, de talán mulékonyabb oka kénsaviparunk kedvezőtlen hely
zetének az, hogy a 90-es évek elején igen kedvezőek lévén a kénsav ár- és



T á r g y
1884 1894 Behozatali

különbözet
Kiviteli

különbözetBehozatal Kivitel Behozatal Kivitel

q forint q forint q forint q forint q forint q forint

Salétrom.................................................... 15.075 255.564 133 2.798 56.637 670.495 605 7.587 41.562 444.931 472 4.789
Kénsav és légenysav................................ 44.969 449.691 16.704 300.453 73.047 385.140 18.330 134.457 28.078 64 551 1.526 65.996
Szóda és hamuzsir ................................ 73.034 914.457 7.537 101.416 154801 756.731 19.059 255.765 81.767 157 726 11.522 154.349
Kén és arzenikum.................................... 14.920 156.658 2.184 26.208 14.065 67.106 1.498 9.494 855 89.552 686 16.714
C hlórm ész................................................ 3.202 38.422 31 400 6.526 58.735 1.688 16.880 3.324 20.313 1.657 16.480
Salmiak és széns. am m óniák................ 173 2.769 86 1.636 2.145 69.876 1.778 29.747 1.972 67.167 1.692 28.111
Glauber só és ammóniák s ó k ................ 6.050 121.002 3.215 77.160 7.298 25.543 436 1.962 1.248 85.459 2.779 75.198
Vizüveg .................................................... 919 9.195 55 599 3.398 57.086 122 2.440 2.479 47.891 67 1.841
Vas, réz, czinkvitriol................................ 9.398 140.973 1.601 24.017 23.313 293.216 6.789 68.445 13.915 152 243 5.178 44.428

223.989 5.495 137.374 24.410 1,834.106 9.654 243.456 15.450 1,610.117 4.059 106.082
Robbantószerek........................................ 2.936 293.631 981 98.054 750 60.000 5.929 474.320 1.186 223.631 4.948 376.266
O lajfestékek............................................ 17.034 783.551 1.305 52.206 3.545 145.345 741 17.043 13.489 638.206 564 45.163
K orom festék............................................ 10.107 202.146 1.180 21.232 2.473 19.784 144 2.880 7.624 187.362 1.036 18.352
Kátrányfestékek........................................ 362 161.580 209 145.790 1.847 923.500 51 20.400 1.485 863.920 158 125.390
Vizfestékek................................................ 1.812 90.579 285 14.271 998 249.500 130 19.500 814 158.921 155 5.229
Olaj és lakkmázak.................................... 4.803 192.116 416 16.656 16.649 1,255.165 743 34.690 11.836 1,063.049 327 18.034
Faggyúgyertyák........................................ 432 24.846 207 11.924 262 11.135 81 3.605 172 13.711 126 8.319
Stearingyertyák............................ .... 18.381 1,286.666 3.213 231.365 26.528 1,299.872 2.290 112.210 8.147 13.206 923 119.155
Viaszgyertyák . . .  . .................... 311 55.906 162 25.878 461 74.682 49 6.125 150 18.776 113 19.753
Szappan, közönséges ............................ 19.493 531.028 2.249 63.901 24.011 528.242 5.819 139.656 4.518 2.786 3.570 75.755
Szappan, finom ........................................ 3.297 296.726 189 18.942 6.795 679 500 310 24.800 3.598 382.774 121 5.858
G lycerin .................................................... 2.469 103.828 914 31.005 8.368 351.456 298 9.958 5.899 247.528 616 21.052
Carbolsav, antbracen, naphtalin . . . . 2.187 67.182 400 8.805 9.528 44.176 826 14.979 7.341 23.006 426 6.174
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fogyasztási viszonyai, az osztrák gyárosok telepeiket lényegesen megnagyobbí
tották, minélfogva csakhamar túlprodukczió állott be. Az árak azóta folyto
nosan csökkentek s oly alacsonyak lettek, hogy nyereségről többé szó sem volt.

Jelenleg a kénsavgyárak azon eszközhöz folyamodnak, melyet ilyen 
esetekben egyedül czélravezetőnek tart az ipar ‘átalában, a kartellhez és a 
produkczió kontingentálásához, s kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a 
mostani körülmények között mi is szükségesnek tartjuk, mert más hathatós 
eszközt ez ipar fentartására nem ismerünk.

Czinkgyártásunk czinkkénegből nincs; (a czinkbányászat, mely évenkint 
2—500 tonnára rúgott, 1883 óta egyátalában be van szüntetve) a magyar- 
országi pyritek nagyrésze legalább, oly kevés rezet tartalmaz, hogy a pörkölt 
érczeket gyakran nem érdemes erre feldolgozni, az erdélyrésziek pedig vagy 
a hosszas vasúti szállítás, vagy némelyek szerint igen változó összetételük 
miatt, de főképen azért nem használhatók, mert az ottani bányák nem állanak 
rendszeres kezelés alatt. így tehát kevés kilátás van arra, hogy a kénsav- 
gyártást jövedelmezőbbé tegyük, kivált akkor, ha a most használatban levő 
pyriteknél maradunk.

Az minden esetre némileg segítene a dolgon, ha akár erdélyi, akár 
spanyol, rézben gazdag pyriteket dolgozva fel, a pörkölt érczeket rézre fel
dolgoznánk. Érdemes volna továbbá a vitriol-olaj, az úgynevezett »oleum« 
készítésére is gondolni, melylyel nálunk egy vállalat sem foglalkozik és 
Ausztriában is csak a Joli. Dav. Starck-fé\e (Csehországban), mely a 70-es 
években évenkint körülbelül 30000 métermázsát 4*/2 millió forint értékben 
gyártott. A füstölő kénsav (oleum) készítésére a pörkölt pyrit maradékokat is 
lehet használni (melyeket e czélból kénsavval kell kezelni), de azt a savanyu 
kénsavas nátriumot is (vagy magában, vagy czélszerübben magnézium sulfáttal 
keverve), mely a chilisalétromból a salétromsav készítése alkalmával vissza
marad.

Az sincs kizárva, hogy itt nálunk olyan vitriolpala ne lenne található, 
mint a minő Csehország északnyugoti részében előfordul s mely annyira 
előnyös az úgynevezett vitriolkő készítésére s melyből kalczinálás után, agyag- 
retortákban való hevítés segítségével a vitriololajat állítják elő.

Az említett vitriolpalát különösen jellemzi az, hogy benne a pyrit igen 
apró, szabad szemmel alig látható szemcsékben (néha 30°/o-ig) van elhintve. 
Ezen apró szemcsék a levegőn könnyen elmálnak és oxidálódnak.

Az elmállott palát vízzel kivonják, a vizes oldatot besűrítik szörpsűrű
ségig, a szörpöt kőlapokra kiöntik és meghagyják dermedni. Ezen megdermedt 
anyag a nyers vitriolkő, melyet kalczinálás után vitriololaj-készítésre lehet 
használni. A görebekben visszamaradó caput mortuum vagy colcothar-nak 
nevezett anyag, mázfestékek gyártására szolgál, melyet az által, hogy konyha
sóval izzítják, a különböző színárnyalatokban lehet előállítani.
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Szulfátok, sósav.

Minél súlyosabbá alakul a tulajdonképeni kénsavipar helyzete, annál 
szükségesebb gondoskodni arról, hogy a kénsav más, jövedelmezőbb gyárt
mányok előállítására használtassák fel. Gyáraink ezt nagyrészben belátták és 
miután a mint látni fogjuk, a szuperfoszfátgyártás sem tekinthető a mai viszo
nyok között hasznot hozó értékesítésnek, bizonyos kénsavas vegyületek elő
állításához fogtak.

Ilyen okokból keletkezett nálunk, de külföldön is, a kénsavas aluminium- 
gyártás, melynek nyers anyaga, részben legalább, a nálunk elő nem forduló, 
Délfrancziaországból behozott bauxit. (A nagybocskói gyár is készít kénsavas 
alumíniumot, de nem ilyen módon, hanem a beregszászi alunitból.) Nálunk 
ezt a kattun-szinnyomó iparban is szereplő segédanyagot, főképen a papír
gyárak használják a gyantasavas timfölddel eszközlendő kádenyvezéshez és az 
állati enyv derítéséhez; de mivel papírgyárak nálunk csak korlátolt számban 
találhatók, kivitelre kell igyekezni és gyáraink hiszik is, hogy képesek lesznek 
a külföldiekkel versenyezni.

Nem felesleges talán ezen a helyen azokat, a kik előtt ez talán isme
retlen volna, arra figyelmeztetni, hogy a legtisztább anyagot nem a bauxit 
vagy agyag (kaolinfélék) közvetetlen feltárása (kénsavval) nyújtja, hanem azon 
eljárás, melynél előbb natrium-aluminatot, illetőleg aluminiumhidroxidet állítunk 
elő. Természetesen mindig az árviszonyok fogják megszabni azt, hogy melyik 
előállítási módot válaszszuk.

Egy másik nagykelendőségü szulfát a rézgálicz, melyet ugyan réz
hulladékokból és rézérczekből, úgynevezett nedves úton könnyen elő lehet 
állítani, melynek gyártása azonban, a mint már említettük, legjobban akkor 
fizeti ki magát, ha a kénsavgyártásra rézdúsabb piriteket alkalmazunk. Ezen 
czikkből, melyből mezőgazdasági és ezzel rokon, kertészeti és borászati czé- 
lokra is sokat fogyasztunk, Ausztriából magából 1894-ben 11.845 q 213.210 
forint értékben lett behozva, összes behozatalunk pedig 14.728 q volt 265.104 
forint értékben. Ezzel szemben kivitelünk csak 50.094 forint értéket képviselt.

Talán mindennél fontosabb volna a glaubersó és sósav-gyártás emelése. 
A glaubersó az üveggyártásból (tükör- és palaczküveg) jórészben már kiszo
rította a szódát s ilyen czélra igen nagy mennyiségekben lesz felhasználva, 
de ez magában talán még nem indokolná ezen olcsó czikk gyártását kén
savból és konyhasóból (Németországban — Leopoldshall, Neustassfurt — a 
carnallit és kieserit oldási maradékaiból nyerik, jegeczités által) ha előállítá
sánál nem nyernék a sósavat, melynek értéke 1884 óta évről-évre emelkedik. 
Ara nagyobb, mint a kénsavé.

1894. évi áruforgalmi statisztika a kénsav értékét 5, a sósavét 3 forinttal 
vette fel métermázsánkint. Tegyük fel, hogy itt 78°/o-os kénsav és 30°/o-os 
nyers sósav értendő, akkor ugyanazon súlymennyiség kénsav és sósav közötti 
árviszony volna 5 : 7*s; azaz a sósav 78 kilogramja 2's forinttal volna
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. VII. 44
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drágább, mint a kénsavé, vagyis 100 kiló tiszta (viztelen) sósav ára 10 frt, 
ugyanannyi tiszta (viztelen) kénsavé 6 frt 41 k r.; tehát a sósav körülbelül
33 százalékkal drágább, mint a kénsav.

Ha csapán mint savat tekintjük a sósavat, ha pl. használati értékét a 
szénsavgyártásnál (carbonátoknál) vagy esetleg szuperfoszfát gyártásnál vennők 
számításba, akkor azt találnék, hogy a sósav magasabb ára épen megfelel 
magasabb használati értékének, mert a sósav közömbösítő hatása körülbelül
34 százalékkal erősebb, mint a kénsavé, a mennyiben 100 sulyrész tiszta (viz
telen sósav) annyi aljat közömbösít, mint 134 súlyrész kénsav.

Ha tekintetbe veszszük még azt, hogy a sósavval több vizet szállitnak 
mint a kénsavval, tehát azt, hogy amannak szállítási költsége nagyobb, a 
sósav ára még nagyobbnak tűnik fel. Oka a sósav áremelkedésének főleg az, 
hogy az ammoniak-szóda-proczesszus a régibb, Leblanc-rendszerű szóda
gyártást mindinkább kiszorítja. Már pedig a sósav ez utóbbi rendszerű szóda
gyártásnak legfontosabb mellékterménye.

Áruforgalmi statisztikánk adatai a sósavgyártás jövedelmezőségének 
megítélésére nem tekinthetők elegendőknek, mert az aránylag nem igen túl
ságosan nagy behozatal (11.412 q 58.236 frt értékben) csak annyit jelent, 
hogy azon iparágak, melyek sósavat fogyasztanak (különösen chlormész, 
chlorsavas kali, chloridek előállítása) nálunk még nincsenek eléggé kifejlődve.

A sósav tehát, ha az országban nagy mennyiségben előállittatnék, 
főképen exportczikk volna.

Szóda és marónátron.

A szódát nálunk azelőtt egy-két gyár a Leblanc-féle eljárás szerint 
készítette, de, legalább világkereskedelmi fogalmak szerint, sohasem nagy 
mennyiségekben. Nem találtunk adatokat a produkczió nagyságára nézve, de 
tudjuk azt, hogy a 80-as években csak egy gyár foglalkozott szódagyártás
sal, melynek évi termelése az összes vegyészeti czikkekben (szóda, natron, 
kénsav, sósav stb.) akkor 73.000 métermázsára volt taxáivá maga a gyár 
által. Feltéve, hogy ezen termelésnek túlnyomó részét a szóda képezte, azt 
még sem lehet többre mint 50.000—60.000 métermázsára becsülni.

Anglia ugyanezen időszakban évenkint 400.000—500.000 tonna, Német
ország 115.000—150.000 tonna és Solvay, a hires szódagyáros, egymaga, 
1883-ban 75.000, 1889-ben 400.000 tonna szódát produkált.

A világ összes szódatermelését (100 perczentes szénsavas nátriumban) 
Weldon 1882-ben következőleg becsüli:

Tonna Tonna
Anglia................ 432.000 Belgium.................... 8.000
Francziaország . 127.125 Amerikai egy. államok 1.000
Németország . . 
Ausztria . . . .

100.500
40.000

Összesen . . . 708.725
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Lunge, kinek művéből (Handb. d. Sodaindustrie. 3. Band p. 651. 2. aufl.) 
ezen adatokat idézzük, azt állítja, hogy a világ szódaprodukcziója most biz
tosan több egy millió tonnánál.

Szódagyártásunk tehát ezelőtt vajmi jelentéktelen volt. Most javulni 
fognak a viszonyok, mert az 1894-ben felállított marosujvári Solvay-rendszerü 
szódagyár, igen tekintélyes vállalat, mely belföldi szükségletünket fedezheti.

A szódaipar is nagy kríziseken ment ugyan keresztül és azokat az ára
kat, melyek a 70-es évek végén fizettettek, talán sohasem fogja többé elérni. 
(1878-ban a szóda ára 13 — 14 frt volt; jelenleg 7—8 frt), de az árak jelen
leg állandóbbak, mert a szódagyárak szövetkeztek a különböző országokban, 
a túlprodukczió megakadályozására és az árak stabilizálására. Angliában egy 
társulat, az United alkali Company, Limited alakult 170 millió márka rész
vénytőkével, mely nem kevesebb, mint 45 már létező szódagyárat vett át.

A szódagyártásnak, ha ahhoz elegendő nagy tőkével fogunk, azt hisz- 
szük, van jövője az országban. Nem csekély előny az, hogy több helyen 
kész sólével rendelkezünk, minélfogva nem szükséges a sót az ammóniák 
szódagyártásnál előbb vízben feloldani. Az ammoniak-szódagyártásé pedig 
nemcsak a jelen, hanem azt hiszszük, legalább sokáig a jövő is. Ezen gyár
tási mód Honigmann és mások fontos javításaival oly tökéletességre emel
kedett, az azelőtt oly végzetes ammoniak-veszteségek oly kicsiny mértékre 
szállíttattak le, hogy a régibb Leblanc-eljárást mindenütt kiszorítja.

Újabb időben ugyan számos javaslat tétetett a villamos áram felhasz
nálására szóda (és chlor) készítésére, de nem valószínű, hogy ezzel a gya
korlatban eredményeket lehessen elérni, hacsak igen kedvező körülmények 
nem forognak fenn. Átalános felfogás szerint a villamos áram olcsó czikkek 
előállítására túlságosan di$ága.

Érdekes F. M. Lyte szabadalmazott eljárása, mely szerint chilisalétrom 
szénsavas mészszel lesz izzítva ; a keverékből kevés vagy több vizzel szódát, 
illetőleg marónátront vonunk ki. A nitrogénnak izzitásánál eltávozó oxygen- 
vegyületeiből levegő és viz segítségével ismét salétromsavat készítünk, melyet 
óloméleggel ólomnitráttá egyesitünk.

Az ólomnitrát konyhasóval ismét natrium nitráttá és ólomchloriddá alakul. 
Az előbbit most újra felhasználhatjuk szódakészitésre szénsavmészszel (a 
mész az eljárás kezdetén szintén visszanyerhető mint oxyd vagy carbonát), 
az ólomchloridet pedig megbontjuk a villamos árammal, a mikor chlort és 
óloméleget nyerünk, melyet újra használhatunk a salétromsav lekötésére.

Látjuk tehát, hogy a szóda és chlor gyártáshoz kell chilisalétrom, szén
savas mész, konyhasó és óloméleg, de a chilisalétromot, szénsavas meszet 
és óloméleget mindig visszanyerjük.

Nincs tudomásunk róla, hogy ezen Lyte-fé\e eljárás a gyakorlatban valahol 
alkalmaztatott volna. Egyátalában csak azért említettük a villamosság hasz
nálatát szódagyártási czélokra, mert tudomásunk szerint egyik-másik hazai 
vállalat foglalkozik ezen eszmével.

4 4 *
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Mű trágyagyártás.

Műtrágyagyártás alatt mi első sorban és főleg a szuper foszfát gyártást értjük.
A szuperfoszfátok legnagyobb tömegét nálunk a kénsavgyárak készítik, 

ily módon használva fel főgyártmányukat, a kénsavat. De készítik másnemű 
gyárak is, mint p. o. a fiumei petroleumfinomitógyár, mely ezen czélra azt 
a hulladék-kénsavat használja, mely a nyers petroleum tisztítására szolgált. 
Kezdetben ez némi nehézséggel járt, mert ezen hulladék-kénsav annyira fer
tőzve volt kőolaj-alkatrészekkel, hogy a szuperfoszfátot kellemetlen szintivé 
és szaguvá tette s még azon, habár talán indokolatlan gyanút ébresztette, 
hogy a kellemetlen szagu kátrányszerü alkatrészek talán ártalmasok is lehet
nének a növényzetre. Később azonban sikerült a hulladék-kénsavat annyira 
tökéletesen megtisztítani vízzel való hígítás és ülepités által, hogy a vele 
készült szuperfoszfát most minden tekintetben kifogástalan minőségű.

Az országban a szuperfoszfátgyártás czéljaira felhasznált nyersanyagok 
túlnyomólag tengerentúli nyersfoszfátok, mert Magyarországban ilyenek, 
kivéve talán egyes kis fészkeket foszforsavat tartalmazó ásványokkal, nem 
találhatók. A legutolsó időkig a legnagyobb mennyiséget Délamerika (Florida) 
szolgáltatta, újabban azonban Algírban roppant kiterjedésű foszfát telepekre 
találtak, melyek úgy minőségükre, mint földrajzi fekvésükre nézve igen meg
felelőek.

Csontszuperfoszfátot aránylag csak kisebb mennyiségben gyártanak, a 
a mi rendén is van, mert a nyersanyag sokkal nehezebben szerezhető meg, 
a gyártmány pedig nem értékesebb mint az, melyet a fentemlitett ásványi 
foszfátokból nyerünk. Az enyvtelenitett csontliszt nitrogéntartalma olyan csekély, 
hogy a mezőgazdaságban már alig játszik szerepet, a csonthamuból nyert 
szuperfoszfátnál pedig már épen nem beszélhetünk a nitrogénről.

A csonthamu gyárainkba Fiúmén át kerül Argentiniából, a huskivonat- 
gyárakból, az enyvtelenitett csontlisztet pedig az enyvgyárak szolgáltatják. 
Kisebb mennyiségben az Oroszországból vasúton ide szállított koprolitheket 
is feldolgozzák. Spodium szuperfoszfát is előfordul néha-néha, de tekintettel 
arra, hogy a spodium használata már most is igen szűk körre szorult, való
színű, hogy az mindig ritkább lesz és a rendelkezésre álló aránylag csekély 
mennyiségű nyers anyagot (az u. n. holt spodiumot) már alig lesz érdemes 
szuperfoszfátra feldolgozni.

A szuperfoszfát-gyártást, mely különben tudvalevőleg elég egyszerű, igen 
nagy tökélyre hozták és az a félelem, hogy a szuperfoszfátok »visszamennek«, 
azaz, hogy a vizbenoldható foszforsavas só állás közben ismét oldhatatlanná 
és igy a növényzet által nehezen felvehetővé válhatnék, legalább a belföldi 
gyártmányaink túlnyomó többségénél csaknem tárgytalanná vált. Ezt annak 
köszönhetjük, hogy gyáraink jól megválasztják a nyersanyagot, melynek 
lehetőleg kevés timföldet, de főleg kevés vasat szabad tartalmaznia, s hogy 
a feltáráshoz bőven elegendő kénsavat használnak.
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Egy másik, az országban gyártott és műtrágyaképen felhasználható czikk 
a kénsavas ammonium, melyet a budapesti gázgyárak készítenek. A belföldi 
fogyasztás azonban vajmi csekély és ezen gyártmány legnagyobbrészt kül
földre megy.

A többi műtrágyák mint a chlilisalétrom, a kálisók és a thomassalak 
külföldről hozatnak be. A nyers chilisalétrom, a mint tudjuk, tulajdonképen 
nem is vegyészeti iparvállalatok által előállított czikk, hanem olyan anyag, 
mely roppant mennyiségben készen található Peruban és Chiliben; a kálisók 
a stassfurti sóbányákból kerülnek ki, melyek egész Európát képesek ellátni,1 
a thomassalak pedig azon vasgyártási eljárás hulladéka, a melynél az u. n. 
Thomas processust alkalmazzák, s melynek kivált ott van helye, a hol a 
kohók rosszabb minőségű foszfortartalmu érczeket kénytelenek feldolgozni. 
Nálunk a thomassalak-termelés alig játszik szerepet.

Mielőtt áttérnénk az ország műtrágyagyártásának, műtrágyaforgalmának 
és fogyasztásának bővebb ismertetésére, fel kell említeni azt az üdvös moz
galmat, mely megindult azon irányban, hogy az emberi fiicaliák a mező- 
gazdaság czéljaira fordittassanak, a minek eddig egyik legfőbb akadálya ezen 
fontos trágyaszer szállításra alkalmatlan alakja és egyéb kellemetlen külső 
tulajdonsága volt. A tőzegpor használatával ezen nehézségeket le lehet győzni, 
mert ha ez megfelelő minőségű, azaz kellő vizfelszivóképességgel bir, a 
fácaliákat ezekhez keverve, száraz, egyátalában nem undorító kinézésű, szag
talan és elszórható anyaggá változtatja. A tőzeg-clozetek tehát ott, a hol víz
mosás lehetetlen, mind inkább tért hódítanak. Egyes városok, Losoncz pél
dáján okulva, komolyan foglalkoznak a tőzeg-clozet-rendszer behozatalának 
kérdésével és remélhető, hogy a fácal-trágya-ipar ily módon belátható időben 
nagy lendületet fog venni ebben az országban. Eddigelé a mint már jeleztük, 
csakis Losoncz mellett létezik egy ilyen gyár (a magyar tőzeg- és műtrágya
ipar részvénytársaság gyára), mely a városhan felállított 1400 darab tőzeg
szóró clozet tartalmát dolgozza fel.

Az ürülékek tonnákba hullanak, melyekbe hígított kénsavval nedvesí
tett tőzegpor tétetett azon czélból, hogy az ammoniakveszteség kikerültessék.

A tonnákat a gyár alkalmazottai bizonyos meghatározott időközben 
kicserélik és a megtelteket kifuvarozzák a gyártelepre, itt, vagy a levegőn, 
vagy szükség esetén gőzfűtéssel konczentrálják, vagy beszáritják és megőrlik.

Az évi termelés Losonczon jelenleg 220 waggon.
*  *  *

A műtrágyaipar helyzete jelenleg nem csak nem kedvező, hanem hatá
rozottan aggasztó. Erre alig lehetne eklatánsabb bizonyítékot találni, mint azt, 
hogy a fiumei kőolajfinomitógyár, mely néhány év óta szuperfoszfátgyártással 
is foglalkozik és erre különben teljesen értéktelen hulladék kénsavát használja 
fel, ezzel az iparággal nem képes boldogulni, daczára annak, hogy viszonyai 
a fiumei kikötőben a nj^ersanyag (ásványi foszfátok stb.) szállítására nézve is 
a legkedvezőbbek.

1 Újabb időben, a megint üzembe vett kaluszi bányákból is lehet kálisókat kapni.
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De még többet mondhatunk.
Tudjuk azt, hogy a fiumei gyár a magyar átalános hitelbanknak egyik 

vállalata s hogy ezen bank délnyugoti Magyarországban egy nagy uradalmat 
is kezel. Azt várhatnánk tehát, hogy a haszonnal el nem adható szuperfoszfátot 
czélszerüen és haszonnal az uradalomban fogja értékesíttetni. Ámde nem úgy 
van. A szuperfoszfát még ilyen körülmények között is drága és az a termés
többlettel meg nem térül. A dolog tehát úgy áll, hogy a műtrágyagyáros a 
mostani alacsony műtrágya-árak mellett veszteséggel dolgozik, a gazdának 
még ezek az árak is túlmagasak, mert ha nem is szenved kétséget az, hogy 
a szuperfoszfáttal emeli a termést, ennek ára olyan alacsony, hogy nem fizeti 
meg a terméstöbbletre fordított költséget.

Ezek és hasonlók elszomorító tények, melyek aggasztó világításban 
tüntetik fel mezőgazdaságunk állapotát, de azért még sem mérnök belőlük 
azt a következtetést vonni, hogy tehát fel kell hagyni a műtrágyák, különösen 
a szuperfoszfátok használatával!

Meg kell gondolni azt, hogy a mi foszforsavban szegény talajaink hamar 
elvesztik a készlet szükséges minimumát, ha azt sohasem pótoljuk, s akkor 
beállhat az az eset, hogy a termés mennyisége annyira csökken, hogy talán 
egyátalában lehetetlen volna megélni.

Azután meg bizonyos az is, hogy egyes termelési ágakat, p. o. a czukor- 
répa termelést egyátalában lehetetlen volna műtrágyák alkalmazása nélkül a 
czukorgyárak mostani igényeihez mérten folytatni.

A műtrágyák alkalmazása okvetetlenül szükséges és a műtrágyagyártás
nak tönkre jutni nem szabad. Hogy műtrágya-fogyasztásunk, ha mezőgaz
daságunk terjedelmét külföldi viszonyokkal összehasonlítjuk, jelentéktelen 
csekély, az bizonyos, valamint az is, hogy a mezőgazdasági válság nem szorít
kozik Magyarországra, hanem átalános kalamitás; hogy mi engedi tehát meg 
azt, hogy a külföldi mezőgazda oly aránytalanul többet költhessen gazda
ságára, mint a belföldi, az egy olyan kérdés, mely beható megfontolást és 
tanulmányt igényelne. Mi eddigelé, a mindenesetre sok közül, csak egy dolgot 
látunk világosabban s ez az, hogy azon iparágak, melyek közvetetlenül a mező- 
gazdaságra támaszkodnak, Magyarországban még nincsenek oly mértékben 
kifejlődve, hogy képesek volnának elég jelentékeny módon a mezőgazdán 
segíteni az által, hogy terményeit, mint nyers anyagokat, állandóan átvegyék. 
Ilyen iparágak első sorban a czukoripar, azután a keményítő és olajgyártás. 
Külföldi viszonyokkal összehasonlítva nálunk igen csekélyek. Vegyük például 
csak a czukorgyárakat.

Az 1893—94-iki campagneban produkált nyers czukrot:
Tont Tont

Magyarország . . . .  107.086 Németország...................... 1,382.000
A u s z t r ia ..................... 726.914 B e lg iu m .......................... 220.000
Francziaország . . . 572.000 Oroszország...................... 647.000

(1 Ton — 1016'o4s klgr.)
Tehát a kis Belgium is több mint 100 perczenttel múlja felül a magyar 

produkcziót.
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Ausztriában működik 199 czukorgyár, Magyarországban 17.
A ki ezeket a számokat látja és tudja azt, hogy a czukorrépatermelés 

rendszerint a legjobban fizető termelési ágak egyike, az — azt hiszem — nem fog 
a felett kételkedni, hogy a műtrágya-fogyasztás csekély mértékének és a 
magyar mezőgazdasági válságnak egyik nagyon fontos oka az, hogy a mező- 
gazdaságra támaszkodó iparunk, viszonyítva a mezőgazdaság igen nagy ter
jedelméhez nagyon csekély.

Van ugyan szesz- és malomiparunk, melyek szintén a mezőgazdaság 
érdekeit szolgálják, de mindenki ismeri ezeknek jelenlegi helyzetét. Ne feledjük 
el különben, hogy még szesztermelésünk is jóval kisebb, mint az osztrák és 
hasonlithatlanul csekélyebb a németországinál.

1894 szeptember 1-től 1895 augusztus 31-ig 100 perczentes spirituszban 
termelt:

Ausztria 1,368.258 hektolitert.
Magyarország 941.435 hektolitert.
Németország pedig az 1893—94-ki campagneban 3,262.685 hektolitert.
Véleményünk szerint első és legfontosabb feladatunk volna tehát a mező- 

gazdaságra közvetetlenül támaszkodó iparágak fejlesztésére és az egészségtelen 
állapotok szanálására, ott a hol ilyenek észlelhetők, törekedni; ettől várható 
a »mezőgazdasági válság« megszűnése vagy legalább elviselhetősége és ettől 
a műtrágya-fogyasztás emelkedése, a melyről ezen fejezetben szólunk.

*  *  *

Elmondottuk saját véleményünket a műtrágyagyártás és fogyasztás jelen 
állapotáról. Czélszerünek látjuk a gyakorlat embereit, a gyárosokat is szóhoz 
juttatni. Álljon tehát itt az egeresi műtrágyagyár tulajdonosának dr. Krámer 
Tivadarnak véleménye a műtrágyaiparról és a műtrágyák használatáról 
Magyarországon, melyet felkérésemre szives volt velem közölni s mely sok 
érdekest és tanulságost tartalmaz a műtrágyagyártással rokon iparágakról is.

»Az egyes m ű trá g y a fa jo k  használatáról szólva, első sorban a szu p e r  fo s z fá to k r ó l  kell 
emlitést tennünk, melyek Magyarországon, a hol a talaj leginkább foszforsavban szegény, 
legjobban tudtak tért hódítani. Ezek is képezik tehát a műtrágyagyárak főtermékeit és 
habár kétségtelen, hogy Magyarország teljes szuperfoszfát-szükségletét tudják fedezni, 
mégis ezen termékekből tetemes mennyiségek jönnek be a szomszédos Ausztriából, 
mig ellenben gyáraink aránylag sokkal kevesebbet exportálnak oda. Tényleg a behozatal 
szuperfoszfátokban 1895-ben 55.000 métermázsa volt, mig ellenben a kivitel ugyanazon 
időben csak 20.000 mátermázsára rúgott. Ezen kivitel természetesen, tekintve az osztrák 
gyárak nagy konkurrencziáját, úgyszólván minden gyártási haszon nélkül járt.

A második, Magyarországon meghonosított foszforsavat tartalmazó műtrágya a 
th o m a ssa la k -lisz t, melynek használata, ott a hol nincsen szükség vizben könnyen 
oldható foszforsavra, igen előnyös, nálunk azonban csak kis mennyiségben állittatik elő, 
mivel hiányzik hozzá a nyersanyag, a mennyiben vasgyáraink a rima-murányit kivéve, 
a Thomas-proczessust nem használják; többnyire tehát behozzák Csehországból, egy 
kis részét Angliából is. Az összes behozatal 20.000 métermázsa,

A légenytrágyák közül leginkább a ch ilisa lé trom  dívik és habár egyike a leg
drágább műtrágyának, használatát már a legtöbb gazda magáévá tette. Az ezen
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műtrágyához fűzött nagy bizalom úgy érthető, hogy a használat után úgyszólván mindjárt 
már az eredmény is látható. Elterjedése nálunk különben a Magyarországon fellendült 
czukorgyári iparral áll összefüggésben, mely ipar viszont teremtette meg a nagybani 
czukorrépa-termeléseket és czukorrépát sikeresen termelni chilisalétrom nélkül majdnem 
lehetetlen. A tavalyi bevitel 110.000 métermázsa volt, 1,100.000 forint értékben. Mint 
minden műtrágyafaj a chilisalétrom ára is nagy hanyatlást mutat fe l; a dél-amerikai 
bányatulajdonosok ugyan fáradoztak árkonvenczió létesítésén, de ezen kísérlet eddig 
meghiúsult.

Kevésbbé használtatik a kén sa va s-a m m o n ia k  melyet nálunk csak a budapesti gáz
gyárak állítanak elő, melyek e czikket nagyobbrészt külföldre adják el.

A k á li tr á g y á k : k a lis ó k , melyek gyártás tárgyát tulajdonképen nem képezik, a 
mennyiben a természetben fordulnak elő, Magyarországon nem találhatók. A csekély 
szükségletet a németországi Stassfurtból kell fedezni az országos magyar gazdasági 
egylet utján, mely erre nézve engedélylyel és szállítási kedvezménynyel is bir. Daczára 
ennek, a behozatal nagyon csekély, a minek valószínűleg az az oka, hogy Magyarország 
talaja a kálit nem kívánja meg.

M észtrá g ya  és is tá lló trá g ya  ko n zervá ló  a n ya g o k , mint például a trá g ya g ip sz  a 
szükséglethez képest elég nagy mennyiségekben állíttatnak elő.

Áttérve a műtrágyagyártáshoz való nyers termények beszerzésére, Magyarországon 
e tekintetben a viszonyok nem nagyon kedvezők. A csontok, melyek még nemrég a 
műtrágyagyártás legfontosabb anyagai közé tartoztak, ugyan még elég nagy mennyi
ségben gyüjtetnek, de ma már a sokkal olcsóbb és ép oly megfelelő ásványi foszforitok 
által kiszorittatnak és sajnos, hogy foszforitok nálunk számbavehető mennyiségben nem 
fordulnak elő : főleg tehát a messze külföldről jövő csonthamura és ásványi foszforitokra 
vagyunk utalva, melyeknek legnagyobb részét Amerika fedezi. Világos, hogy a nyugoti 
államok: Anglia, Francziaország és Németország, a melyek e czikkeket szintén óriási 
mennyiségekben importálják, sokkal előnyösebb helyzetben vannak e részben, mint mi, 
nemcsak a rövidebb távolság miatt, hanem mert a nyugot-európai nagy kikötők első 
sorban oda vonzzák a nyersanyagokat, tudniillik ama hajójáratokat, mert a hajók, melyek ily 
rakománynyal például Hamburgba érkeznek, bizton számíthatnak arra, hogy ottan Amerikába 
szóló visszfuvarra találnak. A fiumei kikötő nagyobbodásával és összeköttetései kibővíté
sével remélhetőleg nálunk is előnyösebbre változik a behozatal. A magyar tengerpart tehát 
itt is képez főtényezőt a majdani boldogulásra. Az ujabbi időben Algírban felfedezett 
foszforszitbányák, nagyobb közelségüknél fogva előnyt képeznének ránk nézve, de tekintve 
azt, hogy az Algír foszforitok foszforsav-tartalma aránylag csekély, azok minőségileg mindig 
hátrányban fognak maradni az amerikai magasszázaléku foszforitokkal szemben. Az orosz 
foszforitok, melyek még számba jöhetnének, s melyek még mielőtt Amerika megkezdte 
volt óriási kivitelét, nálunk nagy szerepet játszottak, ma már tekintve a drága vasúti 
fuvart, inkább Galicziának felelnek meg. A foszforitok bevitele 1895-ben következőkép 
alakult. Amerikából 40.000 q Algírból 70.000 q Olaszországból 10.000 q.

A műtrágyagyártás második ép oly fontos nyersanyaga a kén sa v  tekintetében a 
viszonyok már nálunk is sokkal kedvezőbbek és alapos remény van rá, hogy 
idővel a vegyészeti ipar haladásával e tekintetben a külfölddel egyforma helyzetben 
leszünk (?), ennek oka természetesen abban rejlik, hogy a kénkovand a kénsavgyár- 
táshoz szükséges nyersanyag nálunk Magyarországon elég mennyiségben és kitűnő 
minőségben fordul elő. Felső-Magyarországon: a Szepességben, Máramarosmegyében 
továbbá Erdélyben Zalatnán már nagy kénkovandbányák vannak üzemben, melyek 
nemcsak Magyarország szükségletét fedezik, hanem még nagy kénkovandmennyiségeket 
Ausztriába is kivisznek. Mindazonáltal a kénsavgyártás dolgában Ausztria mögött messze
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maradtunk és a vegyészeti ipar ezen legfontosabb nyersanyaga még nem kapható olyan 
olcsón (!), a mint az kívánatos volna és ezt leginkább sinylik azon műtrágyagyárak, 
melyek kénytelenek a szükséges kénsavat megvenni és ma tényleg csak azon műtrágya- 
gyár prosperálhat, mely egyúttal saját kénsavgyárralis rendelkezik.1 Sajnos, a műtrágya
iparnak rövid létezése daczára már nem kis mérvű krízisen kell keresztül menni, mely 
krízis sokféle okra vezethető vissza.

Először a műtrágyagyárak nálunk sokkal nagyobb mérvben szaporodtak, mint 
sem az a belföldi szükséglethez képest kívánatos lett volna,1 2 a mellett a határon levő 
osztrák gyárak, melyek nagyon előnyös múltra néznek vissza, könnyű szerrel versenyez
hetnek az elejétől fogva küzködő magyar gyárakkal, másodszor szoros összefüggésben 
van e rendkívüli pangás a mezőgazdaság nem kevésbbé rossz helyzetével, és végre nem 
csekély befolyással bir az is műtrágyatermékeink áralakulására, hogy Németországban 
és átalában a nyugoti országokban óriási készletek vannak felhalmozódva, melyek ott 
majdnem ép oly állapotot teremtettek, mint nálunk. Mi annyiban hátrányban vagyunk 
még a külföldi gyárakkal szemben, hogy nálunk még a legolcsóbb árak sem képesek 
az üzletet megélénkíteni, mig a nyugaton a gyáros bizonyos számú rendes vevőre mindig 
számíthat.

A krízis különben európai jellegű és ottan vette kezdetét, hogy Amerika szinte 
elárasztotta Európát foszforitokkal, az árak 1894-ben erősen kezdtek hanyatlani és 
mindenki sietett a látszólagos kedvező alkalmat nagybani foszforitvásárlásokra fel
használni. Az áresés azonban folyvást tartott — még most is tart — magával ragadta 
lefelé a műtrágyáét is, úgy hogy a készletek óriási veszteségeket okoztak; meg
jegyzendő, a műtrágyagyártás természete is magával hozza, hogy a gyáros nyers
terményeit jó előre bevásárolja, a mi szükséges azért, hogy időben megkaphassa és 
feldolgozhassa, tehát a nyerstermény és készáru készleteivel a beállható árhullámzások, 
nak teljesen ki van szolgáltatva.

A foszforitok ezen nagymérvű árhanyatlásához még hozzájárult az is, hogy 
Németországban és Ausztriában a szódagyártás körül oly újítások léptek életbe, melyek 
a kénsav felhasználását teljesen szükségtelenné kezdték tenni. Az óriási mennyiségű 
kénsav tehát, mely eddig a nevezett iparágban talált alkalmazást, szabaddá lön s 
hamarjában nem tudták jobban értékesíteni, mint hogy ugyancsak műtrágyagyártáshoz 
felhasználják.

A következő összeállítás mutatja a legfontosabb nyerstermény és illetve műtrágya 
árváltozásait az 1894—1895. években :

Floridafoszfát 78% foszforsavas mészszel:

1894. év e le jén .......................  4 frt 80 kr. 100 kilogramonként.
1894. » közepén....................  3 » 90 » 100 »
1895. » e le jén ........................  3 » 60 » 100 »
1895. » v ég én ....................  3 » 30 » 100 »
1896. » közepén....................  3 » 10 » 100 »

1 A figyelmes olvasó észre fogja venni, hogy mennyire különböznek a nézetek a szerint, 
hogy egy bizonyos kérdést csak egy iparág szempontjából Ítélünk meg, vagy egy nagy egész 
iparcsoport szempontjából. Utalok arra, a mit előbb a kénsav-gyárak helyzetéről mondottam. 
(Liebermann.)

2 A produkczió nem volna túlságos, sőt talán nem is volna elegendő nagy, ha mező- 
gazdaságunk és mezőgazdasági iparunk helyzete nem volna olyan, mint a milyen tényleg ma. — 
L. fentebb (Liebermann).
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Szuperfoszfát 18% vízben oldható foszforsavval:

1894. év e le jén ......................... 5 írt 40 kr. 100 kilogramonként
1894. » v égén ..........................  5 » 04 » 100 »
1895. » e le jén ..........................  4 » 86 » 100 »
1895. » v ég én .........................  4 » 14 » 100 »

ez idő szerint ára már csak 3 frt 96 kr. 100 kilogramonként.
Ilyen körülmények közt a magyar műtrágyagyárak mai működése tetemes vesz

teséggel van egybekötve és fájdalom, nincs kilátás, hogy a helyzet egyelőre javuljon ; 
méltán megérdemelné tehát ezen szorongatott és Magyarország mezőgazdaságára nézve 
oly fontos ipar, hogy azt az állam a lehetőségig támogatná és volna erre különféle 
módja. Először fuvarkedvezmények által, bár a műtrágya waggonrakományokban való 
szállítása a magyar államvasutak vonalain az olcsó II. díjszabás alapján megy végbe, 
ezen díjszabás nagyobb távolságoknál mégis oly magasra rúg, hogy az áru eladási 
árát hátrányosan befolyásolják. E tekintetben a szállítási díjak a külföldön határozottan 
olcsóbbak.

Minden esetre megkívántaid azonban a szállítási díj kedvezménye az u. n. kisebb 
küldeményeknél, melyek ez idő szerint a B. osztály 10%-ával rövidített díjtétele alapján 
szállíttatnak a magyar államvasutak vonalain. E számítás nagyon érzékenyen találja a 
számos kis vevőt, a kik egész waggonnal nem rendelhetnek és mely kis vevők nagy 
hátrányban vannak a nagybirtokossal és nagybérlővel szemben, a kiknek igenis módjuk
ban áll egész kocsirakományokra rugó műtrágyát vásárolni. Ez tehát főhátrányát képezi 
a műtrágyák terjedésének és ezen a bajon okvetetlenül kell segíteni, úgy a kisgazda, 
mint a műtrágyagyáros érdekében.

Nagy anomáliát képez továbbá az, hogy mig a műtrágyagyártáshoz való nyers
termények (csontok, csonthamu, foszforitok stb.) a magyar államvasutak vonalain egyrészt 
all. kivételes díjszabás szerint szállíttatnak, addig a másik főkelléke a műtrágyagyártásnak, 
a kénsav e részben kivételt képez és a majdnem kétszer oly drága B. osztályba tartozik. 
Azon műtrágyagyáros tehát, ki egyúttal nem rendelkezik kénsavgyár fölött is, e visszás 
állapotot nagyon sínyli; kimondandó volna tehát, hogy műtrágyagyárosoknak szóló kén- 
sav-küldemények a többi nyersterményekhez hasonlóan a másik kivételes díjszabás 
szerint számítandók. Különösen pedig szóljon ez a petróleum-gyárakból kikerülő hulla- 
dék-kénsavra nézve, mi által ezen különben értéktelen czikk értékesíthető volna. Sokkal 
rosszabbul állunk még a viczinális vasutak idevágó fuvaraival, melyek azon vidékekre 
nézve, a hova viczinális vasút vezet, a gazdáknak majdnem lehetetlenné teszik a mű
trágya olcsó vásárlását. Tekintve tehát azt, hogy az állam befolyással bir a viczinális 
vasutak díjszabásaira nézve, az képezné sürgős feladatát az államnak, hogy a mű
trágyákra nézve fennálló díjszabásokat szorgos revisio alá vegye és azokat az elbírható 
mértékre leszállítsa.

Az állam tétessen nagybani kísérleteket műtrágyákkal a növény-kisérleti állo
mások által és pedig a legkülönbözőbb talajokon és különböző növényekkel és az 
eredményeket ismertesse alkalmas módon a nagy közönséggel. A vándortanitók intéz
ménye e téren nagyszerű szolgálatot tehetne úgy a gazda közönségnek, mint a támo
gatásra szoruló műtrágyagyárosoknak.

A mezőgazdasági czikkek hamisítása ellen irányuló törvény, mely újabban lépett 
életbe, hivatva van, hogy gátat vessen a nem tiszta eszközökkel dolgozó verseny üzel- 
meinek ; természetesen szükséges, hogy előforduló esetben szigorúan is alkalmazzák.

Végül nagyon kívánatos volna, hogy az állam a kincstári uradalmakon a mű-
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trágyáknak használatát rendszeresitse, illetve ott, a hol ezen rendszer már létezik, azok
nak még nagyobb mérvű használatát rendelje el.

Egy másik iparvállalat, a »Hungária műtrágya és kénsavgyár részvény- 
társaság« a műtrágya és vele rokon kénsavgyártás viszonyairól itt az ország
ban következőleg nyilatkozik:

Előre bocsátva, hogy a vállalat rövid fennállása folytán, csakis az utóbbi 
években kísérletté meg a kivitelt (műtrágya és kénsavban) a társország egyes 
tartományaiba és igy a versenyt az osztrák, morva, galicziai és cseh gyárakkal, 
igy folytatja:

A retorsio persze nem maradt el és hazánk felső vidékét elárasztották az emlí
tett gyárak termékeikkel, sőt még a németországi gyáraknak is lehetővé volt téve, hogy 
velünk a felső vidéken a versenyt felvehessék. Különösen az osztrák gyárosok, kik 
még ma sem tudnak megnyugodni abban, hogy Magyarországon egy nagyobb vegyé
szeti gyár létesült és létjogosultságunk kétségbevonásával még ma is minden áron 
tönkrejutásunkra törekszenek.

A műtrágyával például Morva- és Csehországban alig tudunk boldogulni, mert a 
morva és cseh gazda még a saját érdekeinek háttérbe szorításával is a saját hazája- 
beli gyártmányt vásárolja és mindent, a mi magyar, visszautasít. Sajnos, nem igy van 
ez nálunk, a hol tárt karokkal fogadnak mindent, a mi külföldi és e tekintetben mint 
magyar gyártmány előnyben nem részesülünk.

A kénsav igen nagy mennyiségben volna elhelyezhető Galicziában, hol a petro- 
leum-ipar rohamos fejlődése folytán igen nagy mennyiségű kénsavat használnak fel, 
ámde a tulmagas díjtételek lehetetlenné teszik a szállítást és erre csak akkor gondol
hatnánk, ha a kormány kivételes és olcsó díjszabásokat léptetne életbe, legalább is a 
galicziai határig.

Konstantinápolyban évente mintegy 100 waggon kénsav volna elhelyezhető. Ez 
a piacz részünkre teljesen el van zárva, mert a hajózási társulatok, pl. a Lloyd, a kén
savat abban a csomagolásban a szállításra nem fogadja el és oly kikötéseket tesz, 
hogy a kivitel teljesen lehetetlen, miután az általa kívánt csomagolási mód kétszer 
annyiba kerülne, mint a kénsav maga. Konstantinápolyi s egyátalán a Levante kénsav 
szükségletét franczia gyárak elégítik ki. Marseilleből akármelyik hajó elviszi a kénsavat 
rendes csomagolásban üveg- vagy agyag-korsókban, a melyek fonott kosarakban jól 
el vannak csomagolva.

Kívánatos volna, ha a kormány ezt a kérdést beható tanulmány tárgyává tenné 
és az érintett szállítási vállalatokat egyenesen rászorítaná, hogy a kénsavat úgy, a 
hogy azt a franczia hajók, ők is elfogadják.

Végezetül megkívánunk emlékezni a munkásviszonyokról.
A munkabérek folyton emelkednek és csodálatos jelensége a mai viszonyoknak, 

hogy ez a vidéken észlelhető inkább mint Budapesten.
Habár itt Budapesten az 1892-ik évhez képest a munkabérek 10— 15°/o-al emel

kedtek, ezt aránytalanul nagy emelkedésnek mondani alig lehet, különösen, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a munkásviszonyok átalában és úgyszólván rohamosan rosszabbodnak.

Igen szomorú tapasztalatok értek zsolnai telepünkön.
Mikor 1892-ben zsolnai gyárunkat felépítettük, férfi munkásnak 50 legfeljebb 

60 kr. napibért adtunk, mig ma, tehát alig 4 évvel később 90—95 kron alul nem 
kapható munkás. Megtörtént, hogy aratás idején kénytelenek voltunk Budapestről szállí
tani Zsolnára munkásokat, csakhogy az üzemet ne kelljen beszüntetni. A munkás-
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viszonyok tehát gyökeresen megváltoztak a felvidéken, annyival is inkább, mert a 
munkabérek rohamos emelkedésével szemben a munkások qualitása végtelenül gyenge.

Ez utóbbira vezethető vissza részben az is, hogy az osztrák vegyészeti gyárakkal 
szemben nagy hátrányban vagyunk.

Ausztriában mint régi iparállamban és egyátalán azon országokban, hol a 
vegyészeti ipar úgyszólván már évszázadok óta meg van honosítva, kifejlettebb, intelli
gensebb munkásosztály van, a mi kiváltkép a vegyészeti nagyiparra érvényes.

Nagy hiba nálunk, hogy nincsenek olyan munkásaink, a kiknek állandóságára 
számíthatnánk. Munkásaink nagy része csak télnek idején keres munkát, midőn azon
ban tavaszszal a mezei munkák megindulnak, a munkát itt hagyják és igy folytonosan 
kell a munkásokat cserélni. Pedig munkásaink részére külön munkáslakot építtettünk 
és építünk. A munkáslakok egyemeletes épületek, földszinten 7 és az emeleten szintén 
7 lakosztállyal.

Minden egyes lakosztály egy 25 négyszögméter területű világos szobából és 
szintén megfelelő nagy konyhából áll. Ezen lakásokért minden egyes munkás heten
ként egy forintot fizet, tehát csak annyit, hogy a munkáslakokba befektetett tőke 
4°/o-ot kamatozzon.

Kátrányipar.

Olyan országokban, a hol az ipar egyátalában kezdetleges, ott annak 
egyes ágai is nehezen tudnak boldogulni, mert egymásra vannak utalva. 
A vegyészeti ipar segédanyagokat készít s ha nincsen más iparág, mely ezeket 
a belföldön felhasználja, rossz helyzetbe jut, mert külföldi gyárakkal külföldön 
versenyezni bajos dolog még akkor is, ha ennek más akadálya, mint a szállítási 
költség nem volna.

Igen helyesnek tartom azt, a mit Fischer és Heidlberg, jelenleg dr. Heidlberg- 
féle kátránytermékgyár hozzám intézett levelében olvasok, hogy t. i. egy 
vegyészeti gyár sem élhet meg abból, a mit a droguistáknak és kereskedőknek 
eladhat, hanem csak abból, a mi további feldolgozásra nagy mennyiségekben 
kerül más gyárakba.

Kátránytermékgyár prosperálhat, ha a benzolt nem a droguista, hanem 
a nitrobenzolgyáros; ha a karbolsavat nem a gyógyszertár, hanem a pikrinsav- 
vagy szaliczilsavgyárosok veszik és a naftalint nemcsak a moly ellen, hanem 
a festékgyárakban is alkalmazzák. Ezek a feltételek megvannak a külföldön, 
de hiányoznak nálunk.

De más tekintetben is rosszak nálunk a viszonyok.
A nyersanyagot, a kátrányt, nálunk csak a légszeszgyárak állítják elő, 

Németországban és Angliában a kokszgyárak is igen nagy mennyiségben.
A kátrányárak tehát külföldön mindinkább leszállanák, Magyarországon 

pedig magasak maradnak, úgy hogy Németországban a kátrány ára jelenleg 
2 — 2 '2o márka, nálunk pedig 2—2*io forint!

E mellett a kátránytermékek ára az utolsó években folyton hanyatlott, 
a mint azt a következő táblázat mutatja :
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100 kg- vegytiszta benzol ára 1888. januárban . . 44 írt.
100 » » » » 1893. » . . 24 »
100 » naftalin » 1885. » • . 22 »
100 » » » 1895. 14 »
100 » krist. karbolsav » 1888. » . . 200— 250
100 » » » » 1895. » . . 90— 110 »
100 » cresylsav 1888. » . . 42—45 »
100 » » » 1895. 22__23 »

Ilyen viszonyok között nem lehet azon csodálkozni, hogy a kátrány- 
termékgyáros igyekszik lassankint más, jövedelmezőbb, a kátránynyal semmi 
nexusban nem lévő anyagok gyártására átmenni, a mint azt nálunk észleljük 
s fájdalom, előre látható, hogy kátrányiparunk, melyet most egyedül a minta
szerű dr. Heidlberg-féle gyár reprezentál, nemcsak hogy nem fog előremenni, 
hanem hanyatlani fog, ha csak különös kedvező körülmények, különösen új 
iparágak létesitése, ezt nem fogják megakadályozni.

Kőolaj finomítás.

A petroleumgyártás mint nagyszabású ipar nálunk körülbelül 15 év 
előtt keletkezett. Miután az országban nyersanyag alkalmas minőségben és 
kellő mennyiségben nem találtatott, külföldi nyersolajat, még pedig legnagyobb 
mennyiségben orosz eredetüt (Báku kaukázi olajat), kisebb mennyiségben 
amerikait, galicziait és románt dolgoztak fel olyan arányban, hogy a fel
dolgozott nyersolaj mennyiség körülbelül kétharmada orosz, az utolsó harmad 
nagyobb része pedig galicziai volt.

A petroleumgyártás egy ideig fényesen jövedelmezett, mert a nyersolaj 
jutányos áron és olyan minőségben szereztetett be, melynél a rendement 
világitóolajban igen nagy volt és mely azonkívül értékes kenőolajok készítését 
is megengedte. E mellett a nehezen értékesíthető könnyű olajok, benzinfélék 
csak jelentéktelenebb mennyiségekben produkáltattak.

A magyar petroleumipar 1885-ben többet mint még egyszer annyit 
produkált, mint az osztrák, de ez a mi ránk nézve kedvező viszony évről- 
évre hátrányunkra és az osztrák produkczió előnyére változott, úgy hogy 
1895-ben az osztrák kőolajtermelés már túlszárnyalta a magyart, a mint ezt 
a következő táblázat mutatja.

Kőolaj gyártása Magyarországban és Ausztriában :

Év

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

Magyarországban
az osszgyartaskilogram százalékaránya

57,018.600 68-2
65,813.500 59-3
66,863.100 55‘3
75,625.800 60*8
77,899.600 63-7
76,719.500 51*3
81,494.100 50-7
82,142.500 46-3
83,748.900 46-9
86,699.500 45
85,085.500 44‘5

Ausztriában
kilogram az összgyártás 

százalékaránya
26,591.900 31-8
45,110.900 40’7
54,119.000 44*7
48,775.900 39-2
67,174.200 46-3
72,553.300 48-7
79,213.800 49-3
95,283.200 53-7
94,986.400 53-1

105,953.200 55
106,123.700 55-5
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Ausztria tehát Magyarország példáján okulva, folyton növelte termelését 
és 1892-ben már túlszárnyalta. Ennek oka részben az volt, hogy a nyers 
petroleum vámja annak idején 1 frt 10 krról 2 írtra (aranyban) emeltetett, 
a mi az északi fekvésű, galicziai nyersanyagot feldolgozó gyáraknak vált 
előnyére, nagyobb részben pedig számos nagy és kis gyár keletkezése 
Ausztriában.

A múlt év óta a petroleumipar viszonyaiban olyan gyökeres változás 
állott be, a mely a magyar ipart legnagyobb veszélylyel fenyegeti, mert most 
nem az orosz, hanem a galicziai nyersolaj dominál.

A fokozott mértékben eszközölt fúrások oly bő petroleumforrásokat 
nyitottak meg, hogy feltehető, miszerint Galiczia, ha forrásai nem apadnak, képes 
lesz ezentúl az összes osztrák-magyar monarchiát petróleummal ellátni.

Ha még hozzáveszszük azt, hogy egy idő óta az orosz nyersolajárak 
is emelkedtek, beláthatjuk, hogy a magyar petroleumipar nincs irigylendő 
helyzetben.

Mert hogyan áll a dolog most Magyarországra nézve ?
A galicziai petroleumforrások tulajdonosai a nyersolajárakkal felmehetnek 

annyira, hogy az orosz vagy más nyersanyag behozatala magát ki ne fizesse, 
a mit már is elértek. E mellett ők maguk is finomíthatnak és tényleg finomí
tanak a források közelében felállított gyárakban és az itt általunk finomított 
petróleummal előnynyel versenyezhetnek, mert ha jónak látják, olcsóbban 
adják, de ha nem is adják olcsóbban, geográfiái helyzetöknél fogva és 
azért, mert az osztrák vasúti díjtételek sokkal olcsóbbak, mint a magyarok, 
mégis könnyebben elhelyezhetik portékájukat.1

De más irányban is találkozunk kalamitásokkal. A magyar gyárak, 
melyek eddig főleg orosz nyersolajat dolgoztak fel és a megváltozott viszonyok 
miatt áttértek a galicziaira, kénytelenek gyári berendezéseiket megváltoztatni, 
hogy ez utóbbi sokkal rosszabb minőségű nyersanyagból, mely alig ád fél
annyi világitó olajat, ugyanazon mennyiségű világitó olajat legyenek képesek 
előállítani, mint előbb az oroszból. A roppant mennyiségű benzint, mely a 
galicziai nyersanyag oly jelentékeny része, nem képesek haszonnal elhelyezni, 
mert az országban, azt a keveset kivéve, a mit motorok hajtására itt-ott 
használnak, nincs ipar, melynek erre szüksége volna. Tehát minden áron túl 
kell adni rajta a külföldön (a nyugati államokban); már pedig ott lehetetlen 
azokkal a gyárakkal, különösen az osztrákokkal, előnynyel versenyezni, 
melyeknek geográfiái helyzete ilyen exportra nézve előnyösebb.

Ehhez járul még az is, hogy a galicziai nyersanyagból olyan kenő
olajokat, mint az oroszból, alig lehet előállítani; tehát ezen oly fontos mellék
termény is elesik — jó részben legalább — és azon aggodalom, hogy petróleum- 
gyáraink a Vasutakkal szemben vállalt kötelezettségüknek, hogy bizonyos 
minőségű és mennyiségű, mozdonyok stb. kenésére alkalmas olajokat fognak 
szállítani, aligha képesek lesznek áldozatok nélkül megfelelni.

1 A magyar vasúti díjtételek rövid néhány hét előtt tetemesen leszállittattak, úgy hogjr 
ezen tekintetben legalább a helyzet javult.



703

A magyar petroleumipar helyzetének javítására a következők szolgál
hatnának :

A fúrásokat magyar területen petroleumforrások felfedezésére sokkal 
nagyobb erélylyel, nagyobb tőkével és nagyobb mélységig kell folytatni, mint 
a hogy az eddig történt, mert szakértők véleménye szerint csaknem bizonyos, 
hogy Magyarország északi és északkeleti részein hasonló viszonyok vannak, 
mint Galicziában. Hogy ez nem pusztán hipotézis, azt már tények is bizo
nyítják. Csak nem régen sikerült a m. kir. földtani intézet nagyérdemű igaz
gatójának, Böck tanácsos úrnak egy területet felfedezni, a melyen a fúrólyukból 
teljesen megfelelő minőségű nyersolaj felszökött.

Addig is, mig olyan fúrások a kívánt eredményre vezetnének, igyekezni 
kellene Galicziában petroleumforrásokat bérelni.

A vasúti díjtételeket nyers és űnomitott olajokra és benzinfélékre a 
lehetőségig, de legalább az osztrákokkal egyenlő niveaura kellene szállítani.1 
A benzin még különösen figyelmet is érdemel, mert hozzávető számítás szerint 
az osztrák-magyar monarchiában évenkint körülbelül 600.000 métermázsa 
benzin fog termeltetni, a nélkül, hogy csak legcsekélyebb kilátás volna annak 
elhelyezhetésére.

Már most is kénytelenek gyáraink azon túladni mélyen az előállítási 
költségeken alatt.

A petroleum-maradékok czélszerü felhasználására figyelmet kell fordítani, 
mert a mint már jeleztük, a galicziai nyersolaj (talán kétféle, de csak kis 
mennyiségekben kapható olaj kivitelével) bizonyos, fontos kenőolajok előállí
tására nem alkalmas. A maradékok felhasználására tüzelési és fűtési czéloknak 
kell, hogy előtérbe lépjenek, mert a szén tüzelési értékét átlag másfélszer felül
múlják és gyakorlati kísérletek, kivált Oroszországban, a hol azokat vasúti és 
hajómozdonyok fűtésére alkalmazzák, bebizonyították, hogy a technikai beren
dezés kérdése is meg van oldva. Az anyag könnyen szállítható, kevesebb 
helyet foglal el, mint a szén, hamu hátrahagyása nélkül ég, a tüzelés könnyen 
szabályozható. Ezek és más előnyök oly evidensek, hogy ezen kérdés komoly 
tanulmányozását nem lehet elég nyomatékosan a mérvadó körök figyelmébe 
ajánlani. Az ilyen fűtés rentabilitásának kérdése hamarosan el fog dőlni, ha 
a gyárak látják, a mit már előre is tudnak, hogy ezen maradékokat másképen 
nem értékesíthetik.

Fadesztilláczió.

Fadesztilláczióval azelőtt nálunk csak egy gyár, gróf Kurt Zedwitz gyára 
Moraván foglalkozott. Az utolsó években azonban ilyen gyáraknak egész sora 
keletkezett, úgy, hogy ezen (ha az említett kisebb terjedelmű gyártól eltekin
tünk) alig tiz éves ipar nyers-, illetőleg félgyártmányaival a világszükségletnek 
körülbelül egyharmadát fedezi és jóformán csak az északamerikai egyesült

1 A fuvardíjleszállitás, a mint már említettük, időközben megtörtént.
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államok versenyét kell hogy legyőzze. Jelenleg körülbelül 200.000 m3 fát 
(főleg bükkfát) dolgozunk fel és produkálunk mint főterményeket; talán
1,600.000 q faszenet, 4—500 waggon faeczetsavas meszet (famész, Holzkalk) 
és 80—90 waggon nyers methyl-alkoholt (faszesz).

Magyarország oly gazdag fában, hogy szakemberek véleménye szerint 
még a legszigorúbb erdőgazdaság mellett is sok évtizedre biztositva van ezen 
ipar jövője és hogy hivatva van a többi európai államok között domináló 
helyet elfoglalni. De hogy ezt elfoglalhassa és megtarthassa és az erős amerikai 
versenyt kibírhassa, szükséges lesz bizonyos körülményeket figyelembe venni, 
melyek között nem utolsó az, hogy az erdős vidékek gyér népessége csak 
kivételesen alkalmas a gyári munkára és hogy szükséges ilyen alkalmas 
munkásszemélyzetet máshonnan odatelepiteni, a mi különben más iparágaknál 
is, melyeket itt meg akarunk honosítani, fontos feladat.

Másik igen fontos tényező ismét csak a tarifakérdés, mert jelenleg a 
produkczió kilencztizedrészét külföldön, főleg Észak-Németorszagban kell elhe
lyezni. Produczenseinknek most 10 forint összérték mellett az Elbáig körül
belül 2 forint szállítási költségekkel kell számolni. Tekintettel arra, hogy a 
szóbanforgó anyagok mennyisége nem olyan nagy, hogy a vasutak jövedel
mezőségére valami lényeges befolyást gyakorolhatnának, a tarifakérdés azonban 
a gyárak rentabilitására igenis lényeges befolyást gyakorol, czélszerünek mutat
koznék direkt díjtételek megállapítását különösen az Elbáig vagy a felső Dunáig, 
valamint Fiume felé is komoly megfontolás tárgyává tenni.

A mérvadó körök figyelmére érdemes többek között a következő körül
mény is.

Az eczetaether kivitele és előállítása (eczetsavból, mely a fadesztilláczió 
egyik fontos terménye és alkoholból) a külföldön meg van könnyítve az által, 
hogy az alkohol után fizetett fogyasztási adó a kiviteli igazolványok mértékében 
visszatérittetik. Azon körülménynél fogva, hogy hasonló nálunk nem történik, 
a magyar gyárosok elől a keleti és a balkán államok roppant fogyasztási 
területe el van zárva. Rumánia maga évenkint 4—5,000.000 kg. eczetaethert 
fogyaszt. Ezt a szükségletet Németország fedezi; mi a természetes viziutat 
a Dunán nem használhatjuk fel, mert a németországi gyárosoknak a szesz 
11 —12, a magyaroknak 50 forintjába kerül.

Keményítőgyártás.

Ezen a helyen csak a burgonyakeményitő-gyártással akarunk foglal
kozni, mint olyan iparral, mely Magyarország bizonyos vidékein a lakosságra 
nézve életkérdésnek tekinthető.

Hogy viszonyainkat megismertessük, kezdjük a nálunk jelenleg sok 
helyen dívó burgonyatermelés módjával.

A gazda, mert ez neki sokkal kényelmesebb, kiadja burgonyaföldjét 
»felébe«, azaz a földmívelőre bízza a földmunkát és a vetőanyag megszer
zését, ennek fejében a födmíves a termés felét kapja.
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A földmíves, vagy a kisbérlő nem sokat törődik a vetőanyag meg- 
válogatásával, ellenkezőleg rendesen a selejtesebb részét válogatja ki ezen 
czélra. Nagyon természetes, hogy ez azután folytonos degeneráczióhoz vezet. 
Hiszen a degeneráczió olyan veszedelem, mely még akkor is könnyen beáll, 
ha ugyanazt a jó burgonyafajtát, gondosan kiválogatott vetőanyaggal huza
mosabb ideig termesztjük ugyanazon helyen. Szomszédaink, a csehek, ezt jól 
tudják, és nem is mulasztják el, hogy Németországból mindig új, erőteljes 
vetőanyagot szerezzenek. E mellett gondot fordítanak a föld jó megművelésére 
és nem sajnálják a költséget olcsó eszközökért, esetleg trágyafélékért, mert 
tudják, hogy ez mind kifizeti magát. Hiszen nem túlzás, mert gyakorlati 
kísérletek bebizonyították, hogy egy magyar holdon raczionális művelés, főleg 
erőteljes és jó vetőanyag használata mellett, 30 q rossz burgonya helyett 
120 q jót lehet termelni.

De még mást is tanulhattunk volna cseh szomszédainktól.
Minden nagyobb birtokos, sőt a jobb paraszt gazda is igyekszik meg

takarítani azt a szállítási költséget, mely nagyon sokra megy olyan tériméjü 
és aránylag csekély értékű anyagnál, mint a burgonya. Hiszen csak meg 
kell gondolni, hogy egy waggon (100 q) burgonyával, melynek száraz anyaga 
p. o. 20o/o, 80 q vizet transportálnak.

A német és cseh termelők jó része a keményítőgyárnak nem burgonyát, 
hanem nyerskeményitőt szállítanak, a melyet igen egyszerű módon otthon 
állítanak elő maguk, a miből úgy a termelőre, mint a gyárosra nézve sokféle 
haszon háramlik. A termelőnek megmaradnak a takarmányképen értékesíthető 
hulladékok, és mert már félgyártmányt készít, bizonyos százalékig részt vesz 
azon haszonban is, melylyel a keményítőgyártás jár. E mellett nem csekélyre 
becsülhető azon körülmény, hogy a népnek a téli hónapokon át van fog
lalkozása.

A keményitőgyáros viszont sokkal jobb helyzetbe jut, mert nyersanyagát 
nemcsak a közel szomszédságból, hanem a távoleső gazdaságokból is besze
rezhetvén, növelheti termelőképességét.

A burgonyakeményitő gyártás és a vele szoros kapcsolatban álló bur
gonyatermelés színvonalának emelése nagyon megérdemelnék azt, hogy rájok 
gondot fordítsunk, nemcsak azért, hogy itt az országban az osztrák ver
senynek ellenállhassunk, hanem azért is, hogy ezen czikkben esetleg a kül
földön is pozicziót foglalhassunk.

Németország burgonyakeményitő-kivitele 1895-ben következőleg alakult:

q

N agybritánniába................................. 126.492
Spanyolországba................................. 80.293
O laszországba..................................... 22.012
Schweizba.............................................  5.783
D ániába................................................. 35.312
Amerikai egyesült államokba . . . .  16.370

Összesen . . . 286.262

M a t l e k o v j t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 45
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Ennek értéke, ha a keményítő árát q-ként 15 írtra teszszük, 4,293.930 írt. 
Ezenkívül Németország a keményítőből készített dextrinből 54.302 q exportál.

Ezzel szemben Magyarország kivitele (mindenféle keményítőben) kerek
számban 91.000 q =  1*8 millió írt értékben.

Valóban nem lehet belátni, hogy miért volnánk mi kénytelenek Spanyol- 
országba 15, szóval tizenöt métermázsát (az 1894 évi áruforgalmi statisztika 
szerint) kivinni, a mikor a távolabb eső Németország 80.000-et képes 
elhelyezni, és miért nem bírhatnánk mi legalább idővel Nagy-Británniában 
többet, mint 7000 métermázsát szállítani, a mikor Németország 126.000 méter
mázsát képes ugyanott értékesíteni ?

Megjegyzendő, hogy kivitelünk dextrinben sem jelentékeny; 1894-ben 
mindössze 8270 métermázsa, 181.940 írt értékben, volt azon anyagok meny- 
nyisége és értéke, melyet az áru forgalmi statisztika »keményitőmézga, mézga- 
pótszerek, keményítő-hulladéka alatt említ.

Ismételjük tehát: szükséges a keményitőiparra különös gondot fordítani, 
talán a következő eszközök felhasználásával:

1. A fontosabb burgonyatermelő vidékeken élőpéldával oda kell hatni, 
hogy a nép a raczionális termeléssel és a nyerskeményitő készítésével meg
ismerkedjék.

2. Azon burgonyák, melyek kimutathutólag mint vetőanyagok szereztet
nek be külföldről, különös szállítási engedményekben részesüljenek.

3. Burgonya ugyanazon tarifatétel szerint legyen szállítható, mint a 
czukorrépa.

4. A keményitő-szállitás díjtételei lehetőleg alacsonyak legyenek, kivált 
az export-vonalakon, mert most még a szomszéd Olaszországba is 2—3-szor 
többet kell fizetnünk, mint a német gyárosoknak. Többet nem akarunk 
egyelőre javasolni; mert hogy mi, a mint azt Németország csak legközelebb 
tette, p. o. 850.000 márkát áldozzunk egy tanintézetre és kísérleti állomásra, 
mely a burgonyakeményitő-ipar czéljainak szolgáljon, arról szó sem lehet. 
Mi a nagyobb szabású alkotásoknak nem vagyunk barátai, hanem hason
lítunk ahhoz a háziasszonyhoz, a ki házi szükségletét a szatócsnál fedezi és 
egy nap húszszor is elküldi majd a szakácsnét, majd a peszrát, majd egy 
kis sóért, majd egy kevés zsírért, és igy apránként elpocsékolja azt a kevés 
jövedelmét is, a mi van.

Növényi olajfélék gyártása.

A repczeolajgyártás, a mint tudjuk, sokat veszített jelentőségéből, a mióta 
más világitószerek mint világitó anyagot kiszorították, de azért a repcze- 
termelés és repczeolajgyártás továbbra is megérdemli a gazda és gyáros kiváló 
figyelmét. A repcze jobban fizet mint a búza; akkor a mikor a búza ára 
6 frt 75 kr. volt, a repcze 10 frt 50 kron kelt el. A repcze, ha azt elég 
korán, jó földbe vetik, e mellett elég biztos is.

Az olajgyáros, véleményünk szerint, mindig számíthat vevőre még itt az
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országban is, mert eltekintve attól, hogy a repczeolaj jó kenőszer, melyet 
ugyan az ásványi kenőolajok erősen kiszorítottak a használatból (a mi azon
ban talán ismét megváltoznék, ha az orosz nyers kőolaj behozatala lehetet
lenné válnék) alkalmas a repczeolaj szappan gyár tásva, mely az országban 
még nem érte el azt a fokot, melyet okvetetlenül el kell érnie. A repczeolaj 
még valamivel olcsóbb a nyers állati faggyúnál és jóval olcsóbb a kokosz- 
olajnál, úgy hogy még akkor is, ha a szappangyáros a repczeolajat magában 
nem akarná használni, mert puhább szappant ád, mint a szilárd állati zsiradék, 
igen jól használhatja a£ utóbbival vagy a kokoszolajjal keverve.

Nem csekély fontosságú e mellett az olajgyártás maradéka, a repcze- 
pogácsa, melynek mint kitűnő erőtakarmánynak mindig jó keletje lesz.

Az országban évenként körülbelül 300.000 q. repczét dolgoznak fel és 
körülbelül 140.000 métermázsát exportálnak. Nem tudjuk, hogy a termelés a 
mai viszonyok között jelentékenyen növelhető-e, de azt igen valószínűnek 
tartjuk, hogy a mostani produkczio mellett veszély nélkül megmaradhatunk.

A kivitelképesség és igy a termelés növelésére befolyást gyakorolna, 
mint úgy látszik mindenütt, a vasúti tarifák revíziója, melyeket a gyárosok 
állítása szerint, legalább a tömeges szállításoknál kellene megfelelően mérsé
kelni. A gyárosok azt hiszik, bogy igy kivitel Olaszországba, Schweizba és a 
Balkán tartományokba sokkal könnyebben el volna érhető.

Lehetetlen, miszerint fel ne tűnjék az, hogy bizonyos más olajnemiiekben, 
melyeket itthon igen jól lehetne termelni, mily jelentékeny a behozatalunk.

Lenmagolajból az 1894. évi árúforgalmi statisztika szerint 557.604 frt 
értékű 25.815 métermázsát hoztunk be, holott kivitelünk ezen czikkben csak 
2976 métermázsa volt 70.234 frt értékben.

Ezen a firnisz- és lakkgyártásra szükséges olaj gyártásával jelenleg 
nálunk csak 3 czég (Olajipartársaság Budapesten, Kohn és Meller Győrött) 
foglalkozik és az országban termelt lenmag jó része külföldre megy. Kivite
lünk ezen czikkben körülbelül 10.000 q.

A firnisz- és lakkgyaraink a lenolajat Hollandiából, Angliából és részben 
Ausztriából (Oberländer lenolaj) hozzák be.

»Növényi gépolaj« czímén ugyanazon időben 10.942 métermázsa hoza
tott be 306.376 frt értékben, Ricinus olajból pedig 2460 q., mely 81.426 frt 
értéket képvisel.

Állítólag a fentemlitett »Növényi gépolaj« is nagyrészt ricinus olaj, 
melyet hajógépek kenésére használnak.

Ezen nehány megjegyzés talán alkalmas lesz arra, hogy a közönség 
figyelme ezen iparágakra felhivassék.

Gyertya- és szappangyártás. Margarin. Glycerin.

Nem hiszszük, hogy a gyertyagyártásnak valami fényes jövője volna. 
A magasabb műveltségi fokon álló országokban a világitó gáz, a villamos 
világítás és a petroleum már most is erősen kiszorították a gyertyát a köz- 
használatból, úgy hogy jóformán mint kisegitőszer szolgál, a mely alárendel-

45*
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tebb szerepét talán meg is fogja tartani ; ámde nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a félig vagy talán még alig cultivált országok száma 
még igen nagy ezen a földön, s hogy azokba még jó sokáig lehet exportálni 
olyan czikkeket is, melyek nálunk már kimennek a használatból.

De ne menjünk olyan messze !
Magyarország 1894-ben 26.528 q. (stearin, paraffin stb.) gyertyát impor

tált 1,299.872 frt értékben és csak 112.210 frt értékű 2.290 métermázsát 
exportált.

Ezen aránylag igen nagy importnak nem az az oka, mintha nem vol
nánk képesek szükségletünket hazai gyárak készítményei által fedezni, hanem 
az, hogy az ország nagy és legjobban fogyasztó részében, kivált a nyugoti 
és déli megyékben, nemkülönben Horvátországban, a stearingyertyákkal nem 
tudunk tért hódítani, hanem kénytelenek vagyunk csaknem az egész vonalon 
az osztrák gyártmányok előtt hátrálni és nem talán a magyar gyártmány 
rosszabb minősége vagy magasabb ára, hanem a miatt, mert a közönség, 
mint sok más esetben is, jobban rokonszenvezik az osztrák, mint a belföldi 
iparral. Az említett 26.528 q. stearingyertyából 25.789 q. Ausztriából impor
táltatott !

Még faggyú- és viaszgyertyában is jóval nagyobb behozatalunk, főleg 
Ausztriából mint kivitelünk:

Behozatal Kivitel
frt frt

Faggyúgyertya ( 1 8 9 4 ) .......................... 11.135 3.605
Viaszgyertya (1 8 9 4 ) ............................... 74.682 6.125

Kivitelünk Ausztriába tehát, a hol minden magyar provenienczia a leg
nagyobb ellenszenvvel találkozik és alacsonyabb árak mellett is csak akkor 
talál helyet, ha feltétlenül szükséges, vajmi csekély, a közös vámterületen 
túl pedig jóformán semmi, mert nincs kizárva az, hogy a »kivitel« alatt 
szereplő mennyiség nagy része is talán csak transito áru és osztrák g3̂ ártmány.

A kivitelt külföldre lehetetlenné teszi részint a magas behozatali vám, 
mint Rumániában, a hol 100 kg. után 40 frank és a hol még tetemes városi 
adót is rónak r á ; részint bizonyos külországok kikötővárosaiban úgy a nyers
anyag beszerzésére, mint a gyártmány tovaszállitására nézve igen kedvező 
körülmények között levő, különösen a délfrancziaországi, hollandi és belga 
gyárak.

így tehát egész belföldi produkcziónk itt reked és nyomja az árakat.
Ha mindezek mellett még tarifapolitikánkban is hibák történnek, mint a 

milyen az volt, hogy a stearingyertyák a bécs-budapesti vonalokon a régibb 
119 kg. fuvartétel helyett a 63-assal szállíttatnak, holott tudjuk, hogy csak 
Bécsből Budapestre, de megfordítva nem szállítanak stearingyertyát s hogy 
ez ennélfogva csak az osztrák iparnak válik előnyére : igen világos, hogy 
gyertyaiparunk helyzete nem valami fényes és nem csodálkozhatnánk, ha 
idővel egészen megszűnnék.

Jobb jövőt jósolhátnánk a hazai szappaniparnak, úgy a közönséges,
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mint a pipereszappanokat tekintve, különösen azért, mert látjuk, hogy nagy 
a behozatal, tehát a szükséglet, és valóban nem tudnánk, hogy ezen czikkben, 
mely nincs a divatnak alávetve s melynek további átalános használatát nem 
fenyegeti más valami szurrogátum részéről veszély, miért ne volnánk képesek, 
legalább itt az országban, külföldi gyártmányokkal versenyezni. A behozatali 
és kiviteli viszonyokat 1894-ben a következő kis táblázat tünteti fel :

Közönséges szappan . . . . 
Pipereszappan........................

B e h o z a t a l  
q frt

24.011 528.242
6.795 679.500

K i v i t e l  
q frt

5.819 139.656
310 24.800

[Mindkét szappanfélében ismét az osztrák import dominál, a közönséges 
szappannál 477.048, a pipereszappannál pedig 650.300 frttal. Ez az utóbbi 
szám figyelmet érdemel, mert kitűnik belőle az, hogy a pipereszappanoknál 
(illatos szappanok) sem a franczia vagy angol előkelő és talán nehezen utol
érhető gyártmányoktól kell félni, a mit könnyen gondolhatna valaki. Franczia- 
országból 1894-ben csak 28 q pipereszappan 2800 frt értékben, Angliából 
pedig 35 q 3500 frt értékben hozatott be, tehát jelentéktelen mennyiségek az 
osztrák importtal szemben.

Helyén látjuk itt röviden a margaringyártásról is megemlékezni, melyet 
véleményünk szerint mezőgazdaságunk érdekében erővel támogatnunk kell, 
annyival is inkább, mert már jelentékeny kezdeményezésekkel állunk szemben.
1894-ben már 13,189 q margarint vittünk ki Ausztriába, Németországba és 
Hollandiába és ezen mennyiség 567.127 frt értéket képvisel. A behozatal ezen 
czikkben jelentéktelen, mindössze 2650 frt értékű volt.

Nem zárhatjuk be ezen fejezetet a nélkül, hogy néhány szóval ne 
emlitsük a zsiradékipar mellékterményét, a gliczerint. Előállításával nálunk 
csak az egy »Flora«-gyertyagyár foglalkozik, már pedig figyelemre méltó, hogy 
ezen czikkből 1894-ben 8368 q-t 351.456 frt értékben importáltunk s mind
össze 298 q-t exportáltunk 9953 frt értékben. A legtisztább gliczerint, a mint 
tudjuk, a zsírokból úgy nyerjük, hogy túlhevitett vízgőzzel hevítjük. Megfontolandó 
dolog, vájjon nem volna-e czélszerűbb a nálunk divó szappangyártást legalább a 
nagyobb vállalatokban oly módon megváltoztatni, hogy a zsírok ne szappano- 
sittassanak közvetett énül a lúgokkal, hanem csak a zsírsavakból állíttassák elő 
a szappan, melyek a túlhevitett vízgőz segítségével gliczerin mellett nyerettek. 
így minden szappangyárban szappanveszteség nélkül elég könnyen lehetne 
tiszta gliczerint előállítani. 100 q zsir körülbelül 9 q gliczerint ad, a melynek 
értéke, métermázsáját 40 írtjával véve, 360 frt. Ugyancsak abból a zsir- 
mennyiségből körülbelül 150 q jó szappant nyerhetünk, melynek értéke, méter
mázsáját 30 írtjával véve, 4500 frt. A gliczerin tehát a szappan értékének 
nem sokkal kevesebb mint egy tizedrészét képezi. Ismételjük, hogy véle
ményünk szerint érdemes volna ezt a kérdést jövedelmezőség szempontjából 
bővebben tanulmányozni.

*  *  *
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Ezzel bezárjuk szemlénket azon néhány fontosabb iparág állapota felett, 
mely véleményünk szerint valamennyi itt illetékes faktor részéről különös figyelmet 
és gondozást igényel.

Van azonban a vegyészeti iparágaknak még egy egész sora, melyek köz
gazdaságilag szintén igen fontosak és az előző lapokban fel nem emlittettek 
azért, mert czélszerübbnek láttuk azokat a kiállítást tárgyaló pontoknál meg
ismertetni.

A vegyészeti ipar az í896-íkí ezredéves országos kiállításon.

Könnyebb áttekinthetőség érdekében a kiállítás hivatalos programjának 
csoportosításához tartjuk magunkat, mely a kémiai iparhoz tartozó termékeket 
nyolcz osztályba sorozza.

Ásványi eredetű kémiai termékek és segédanyagok.

Ide tartoznak a tulajdonképeni kémiai ipar legfontosabb termékei, az 
ásványi savak, alkaliák, szóda, hamuzsir, fémsók stb. Ebben a genreben a 
legrégibb g}̂ ár Magyarországon a Seybel testvéreké Bazinban, mely 1849-ben 
alapittatott; eltekintve a műtrágyától, melyről később lesz szó, évente körül
belül 20.000 q kénsavat és 4000 q vasvitriolt termel. Korban utána következik 
az 1852-ben alapított Stabilimento dei Prodotti chimici Púiméban. Ez az 
érdemes és kitünően vezetett gyár, mint speczialitást, kénsavas aluminium 
gyártását űzi, de számos kémiai termék előállításával is foglalkozik ipari 
és tudományos czélokra; ilyenek a kénsav, salétromsav, sósav, glaubersó, 
vizüveg stb. stb., főleg Olaszországba, Görög- és Spanyolországba exportál.

Az osztrák-magyar államvasut-társaság 1857. és 1859-ben alapított 
gyárai Moldován és Román-Oraviczán az ásványolaj finomításán kívül kénsav- 
gyártással is foglalkoznak, mely főleg Rumániába vitetik ki. Az évi produkczió 
kénsavban, mely tisztaságánál fogva különösen kedvelt, körülbelül 2300 
tonnára megy.

Szintén a legrégibb gyárak egyike az Első magyar kémiai ipar részvény- 
társaság gyára Nagy-Bocskón (Máramarosm.). Ezt a gyárat 1870-ben Müller 
Frigyes és társa alapították mint az Első magyar szóda- és vegyszergyárat. 
A vállalat az utolsó években jelentékeny átalakításokon ment át és további 
czélszerü újításoknak is néz elébe.

A szódagyártás (a régi Leblanc-rendszer szerint) ma már megszűnt és 
a mióta évek előtt az ammoniak-szódagyár leégett, a gyár szódagyártással 
már egyátalában nem foglalkozik, hanem szódát kaiéinál és kristályosít és 
marónátront készít.

A leégett ammoniak-szódagyári berendezést fadesztilláczió-berendezéssel 
helyettesítették, mely a jelen év folyamában háromszoros terjedelemre 
nagyobbittatott.
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A gyár területe 92 hold, melyből 30.300 Q-m. van beépítve. Tizenöt, 
összesen 200 lóerejü motor képezi a hajtóerőt, melyeket 8 gőzkazán (700 m2 
futófelülettel) táplál.

Az anyag- és áruforgalmat a gyári vasút (800 m. hosszaságban széles-, és 
4 kilométer hosszaságban keskenyvágányu vasút) közvetíti.

A gyár összes nyersanyagait közvetetten szomszédságból szerzi be, leg
nagyobbrészt saját bányáiból és erdeiből; és pedig vaskovandot Borsabányából, 
rézkovandot Tatasbányából, alunitet Beregszászból, mészkövet Runkulból, tűz
álló agyagot Budfaluból, barnakövet Jakobényből és sót a rónaszéki és szlatinai 
állami sóbányákból.

A gyárnak fafogyasztása, melyet részben a saját tulajdonát képező 
5000 holdnyi, részben a kincstártól bérelt 35.000 holdnyi erdőkből fedez,
130.000 köbméter.

A gyári tisztviselők száma 40, a gyári munkásoké 468 és azokkal 
együtt, kik a famanipuláczióval foglalkoznak, 1234.

A gyárnak termelése a főbb czikkekben métermázsákban következő :
Kénsav 50.000 ; kénsavasnatron 20.000 ; glaubersó 4.000 ; calcinált szóda 

4.000; marónátron 7,000; kristályos szóda 9.000; chlormész 4.000; rézvitriol 
7.000; timsó 4.000; kénsavas aluminium 8.000; chloraluminium 1.200; 
raffinált salétrom 500 ; sósav 5.000; chamotteáruk 8.000 ; eczetesszenczia 4.000 ; 
faszesz 1.100; ólomczukor 1.000; kátrány 4.000; aceton 500 ; faszén 35.000.

Ezeken kívül kisebb mennyiségekben : szurok, guajacol, kreosot.
Kivitel Angliába, Németországba, Svájczba, Belgiumba, Olaszországba, 

különösen pedig a Balkán államokba. —
Érdekes kémiai vállalat a zalatnai (Erdély), mely a magyar királyi 

bányászati hivatal igazgatósága alatt áll.
Az ottani bányaművekkel (aranybeváltó hivatal) van összeköttetésben és 

az aranyat tartalmazó kovandok pörkölési terményeit a legczélszerübben 
értékesíti.

Kénsav, vasvitriol és kén mellett szénkéneget is termelnek és finomítanak. 
A zalatnai szénkéneggyár most az egyedüli Magyarországban, mert a másik 
Rajecz-Tepliczen (Trencsénm.) nehány év előtt leégett és azóta újra fel nem 
építtetett. Az egy zalatnai gyár nem képes a hazai szénkéneg szükségletet 
kielégíteni, úgy hogy kénytelenek vagyunk jelentékeny mennyiséget külföldről 
behozni.

A »Kénsav műtrágya- és kémiaiipar-részvénytársaság Hungária« két nagy 
gyárat állított fel Budapesten és Zsolnán.

Az első 1891-ben, a második 1892-ben jött üzembe.
A részvénytársaság alapítása a szomolnokhutai állami kénkovandbányák 

eladásával van összefüggésben, melyek a társaságnak csak azon feltétel alatt 
engedtettek át, hogy az országban három kénsavgyárat állítson fel. Hogy 
ezen feltételeknek megfeleljen, Fiúméban is nagy telket szereztek, de egy 
harmadik gyár felállítása a jelenlegi különösen kedvezőtlen visznyok miatt 
elhalasztatott.

A »Hungária« részvénytársaság gyárai, a mi a berendezésüket illeti,
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mintaszerűek és rendkívüli termelőképességüek. A budapesti gyár 3 kénsav- 
kamarával (együtt 28.000 m3 térfogattal) és 6 platin-készülékkel van ellátva.

A hajtóerő összesen 435 lóerő.
A zsolnai gyárnak két kamarája van (együtt 800 m3), de az itt termelt 

kénsavat maga a társaság használja fel szuperfoszfát előállítására. De a buda
pesti gyár is, ha különböző fokú kénsavban nem épen jelentéktelen kelendő
séget tud is felmutatni, ezen első és főtermékét más czikkek előállítására 
fordítja, első sorban is szuperfoszfát gyártásra, aztán kénsavas aluminium, vas- 
és rézvitriol és folyékony szénsav készítésére. A kénsav árak most oly 
nyomottak, hogy a gyárak kényszeritvék ezen gyártmányuk jobb értékesítéséről 
gondoskodni, a mint azt már előbb bővebben tárgyaltuk.

A mint látjuk, az országban egy egész sor kénsavgyár van ; sőt még 
egy járul hozzájuk egy brassói gyár, mely az arad-brassói pyritbáuya-részvény- 
társaság birtokában van s melyet csak azért nem említettünk fel, mert a 
kiállításon nem volt képviselve. Daczára ezen, mint mondottuk, tekintélyes 
számú gyárnak, mégis igen jelentékeny mennyiségű kénsavat hoznak be s 
aránylag keveset visznek ki. Ez, a mint már más helyen bővebben kifejtettük, 
nem onnan van, mintha gyáraink nem volnának eléggé termelőképesek.

Az ok a roppant külföldi versenyben rejlik. Hogy sikerülni fog-e ezt itt 
az országban legyőzni és kénsavszükségletünket, melyet pyrittermelésünkből 
a kivitel és behozatal figyelembevételével évenként 2.166 waggonra (kerek
számban 2.200 q) becsülünk, belföldi gyártmánynyal teljesen és nem mint 
most csak kétharmadig fedeznünk, arra nézve némi tájékoztatást nyújt az, 
a mit már a kénsavgyártás viszonyainak ismertetésénei előadtunk.

A legújabb nagy kémiai gyár az ammoniák-szódagyár Marosujvártt 
(Alsó-Fehérmegye). Ez a két millió forint tőkével berendezett gyár csak ezen 
évben került üzembe. A gyár hivatva van iparunk érzékeny szükségletét ki
elégíteni, mert jelenleg az egyedüli, mely a szódagyártást, még pedig modern 
módon és nagy stylben (a szódagyártás jelenlegi viszonyai mellett Európában, 
ez egyedül lehetséges) űzi. Jelenlegi berendezésével képes évenként 1.000 
waggon 98°/o-os calcinált szódát előállítani, de már a felépítés alkalmával 
gondoskodtak arról, hogy aránylag csekély kibővítésekkel a termelést 2.000 
waggonra lehessen emelni. A marosujvári gyár 1.000 waggon calc, szóda 
gyártására használ 55.000 m3 sóiét (Salzsoole), 1.300 waggon mészkövet, 
mintegy 10 waggon kénsavas ammoniákot és körülbelül 1.200 waggon (petro- 
zsényi) szenet. A gyár körülbelül 300 waggon kristályos szódát is készit.

Az áruforgalmi statisztikában 1894. évre a szódabehozatal 1.500 waggont, 
a kivitel 64-et tesz k i ; a behozatal értéke 684.941 forint és a kivitelé 35.440 
forint. Feltehető (miután az országban szódát nem készítettek), hogy a behozatal
képen szereplő 1.500 waggon az ország szódaszükségletét képviseli. így tehát 
a marosujvári gyár jelenleg ezen szükséglet kétharmadát fedezhetné.

A szódánál bár csekélyebb, de azért épen nem jelentéktelen szerepet 
játszik nálunk a hamuzsir gyártása.

Az árustatisztika szerint 1894-ben a bevitel 48 waggon körül volt 
71.790 frt értékben, a kivitel 126 waggon körül, 220.325 frt értékben.
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Ezen czikk gyártásával az ország egynéhány nagy spirituszgyára foglal
kozik, a melyek melassét is égetnek. De ezenkívül különböző más iparválla
latok is, mindenekelőtt az első magyar gyapjumosó és bizományi részvény- 
társaság, a mely a gyapjumosás hulladékaiból évente 500 métermázsát
7.000 frt értékben, de e mellett még lúgokat és káliszappanokat is állít elő.

Az utóbbi években nagy lendületet nyert a folyékony szénsav gj^ártása. 
Megemlítettük, hogy a Hungária kénsavgyár Budapesten ezen czikk gyártá
sával is foglalkozik, de más vállalatokban is készül, p. o a dr. Wagner Jenő 
és Emil gyárában. Tulajdonképen dr. Wagner Jenő volt az, a ki a folyékony 
szénsavipart meghononitotta. Igen elősegítette ennek használatát egy gép, melyet 
Wagner szerkesztett és szabadalmaztatott és mely arra szolgál, hogy a 
folyékony szénsavat szikvizgyártásra lehessen használni. A folyékony szénsav 
tehát jelenleg ezen czélra és különösen sör kimérésénél van használatban.

Magyarország és Ausztria együtt most évenként egy millió kilogrammot 
fogyasztanak, a gyárak száma már oly nagy, hogy várható, miszerint a 
produkczió ezen szükségletet meg fogja haladni.

Magyarországban a Wagner-féle gyár naponként 2.400, a Hungária 
1.200, a Mandler-féle 1200, a Hasenörl-féle 2.000, a báró Apor-féle Erdélyben 
600 kilogrammot készítenek.

Stájerországban Maria-Rastban létező gyár naponkint 1200 kilót készít, 
Morvaországban (Krautheim) pedig egy gyár most van berendezés alatt, mely 
2000 kilogramot fog produkálni.

A készítési módok különbözők. Némelyek mészkő égetése által, mások 
mészkő vagy dolomit megbontása által kénsavval állítják elő a szénsavat. 
A báró Apor-íéXo, gyár az erdélyi úgynevezett büdösbarlang természetes szénsavát 
használja fel komprimálásra.

A kémiai ipar terén speczialitás dr. Wagner Jenő és Emil már említett 
gyára Budapesten, a mennyiben a szénsavgyártáson kívül, melyről már szó 
volt, érczhulladékok feldolgozásával is foglalkozik, főleg nemes érczekével.

E gyárnak egyik fiókja Bécsben van (Währing).

Növényi és állati eredetű kémiai termékek és segédanyagok.

Keményítő, dextrin, szőllőczukor.

A keményítő-, dextrin-, szőllőczukorgyártás hazánkra különös fontosságú, 
mert legnagyobb részben a hazai mezőgazdasággal közvetetlen kapcsolatban 
áll és a spiritusz- meg a czukorgyártáshoz hasonlóan, a mezőgazdasági ter
mékek legczélszerübb felhasználását engedi meg. A tulajdonképeni, a piaczra 
hozott gyártmány az az anyag, melyet a növények a levegő szénsavából ter
melnek, mig az, a mi a talajból ered, nem képez tulajdonképeni exportczik- 
keket, hanem az országban marad és a talajba közvetve mint takarmány vagy 
közvetetlenül mint trágyaszer visszakerül.

A legnagyobb gyár e nemben, egyszersmind az egyetlen, mely főleg
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külföldi nyersanyagot dolgozik fel, a fiumei magyar rizshántoló és rizs- 
kemény itőgy ár, mely azonban belföldi rizst is felhasznál.

Évente 300.000—400.000 q rizskeményitőt és 25.000—30.000 q mellék
termékeket (takarmányt) termel körülbelül öt millió forint összértékben.

Búza-, tengeri- és rizskeményitővel foglalkozik továbbá a nagy, 1873-ban 
alapított Union keményítőgyár (Beimel és társa) Budapesten, mely évente 
körülbelől 50.000 q keményítőt, keményitő-preparatumokat (szépitő-szereket, 
pouder) és melléktermékeket (csiriz) termel.

Felemlíthető itt, hogy tengeri-keményítő gyártása, melynek kezdetben 
bizonyos technikai nehézségekkel kellett megküzdenie, a most különösen nyomott 
tengeri árak mellett, jutalmazó iparággá válhat.

Hasonlóan nagyok az Egyesült kisbér-füzitői gyár részvénytársaság 
1891-ben alapított gyárai Kisbéren és Füzitőn, a kisbéri és bábolnai állami 
uradalmak közvetetlen közelében. Ezek a gyárak búza- és burgonyakeményitőt, 
úgyszintén burgonyalisztet termelnek és a keményítő egy részét tovább is 
feldolgozzák dextrinné, szőllőczukorrá és sziruppá. Az évi termelés összértéke 
körülbelől egy millió forintra rúg.

A szőlőczukorgyártás itt nagy tökélyre emelkedett és a gyártmány, a mi 
a tisztaságot illeti, minden külföldi ilyen produktummal versenyezhetik.

Burgonya- és tengeri-keményitő, valamint dextrin gyártásával továbbá 
Biss Adolf gyárai is foglalkoznak Stomfán, Lábadon és Brogyán. Itt évente
25.000 q keményítőt gyártanak 350.000 forint értékben. Biss Adolf határo
zottan érdemeket szerzett az észszerű burgonyaművelés kezdeményezésében 
az általa vezetett gyárak környékén, különösen a veteményburgonya gondos 
kiválogatása és gyakori változtatása által. Érdekesek és fontosak azon bur
gonya-készítmények (liszt, dara- és burgonya-konservek, rudak és szeletek), 
melyeket Biss kiállításában láttunk és számos más készítmény, például préselt 
burgonyapogácsa, a mely kivált a mezőgazdát érdekelheti.

Egy hasonló nagyobb gyár Magyarország délkeleti részén az Első bácskai 
keményitő-gyár részvénytársaságé Ó-Becsén, mely évente körülbelől 3000 q 
keményítőt és 1300 q csirizt produkál körülbelől 65.000—70.000 forint össz
értékben. Mint speczialitást a vállalat takarmányok gyártását űzi.

Magyarország északnyugoti részéből még két gyárat kell felemlíteni. 
Franki fiai párkányi (Pozsony) gyárát, a mely különböző keményi tőfaj okát, 
csirizt, dextrint stb. évi 500.000 forint összértékben termel; továbbá Freund 
fia  és Neumann gyárát Vág-Szereden, melynek fiókja van Gulyamezőn. Ezen 
1867 óta fennálló gyár különböző keményitő-fajokat termel és mint specziali
tást, szárított czikória és czukorrépák előállítását űzi. Ezen czég honosította 
meg a 80-as években a czikória-termelést.

Az északi megyékben, hol a burgonyaművelés oly domináló szerepet 
játszik, a keményitő-gyárak különös fontossággal bírnak.

A legrégibb gyár ezen a vidéken a Burgonyakeményitő- és árpád ara
gyár Késmárkon, a mely 10.000 q keményítőt és 50.000 q árpadarát termel.

Koromzay és társa gyára Szepes-Bélán, Szepes-Iglón. Evente 16.000 q 
burgonyakeményitőt és 8000 q szőllőczukrot állít elő. A burgonyamaradékok
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(törköly) czélszerü módon feldolgoztatnak és úgynevezett törkölyliszt és törköly- 
griz gyártatik. Az évi termelés értéke körülbelől 300.000 forintra rúg.

A legújabb felsőmagyarországi gyár a Burgonyakeményitő-szörp, kemé- 
nyitő-czukor- és árpadara gyári részvénytársaságé Poprádon, mely évente
10.000 q keményítőt, épannyi szörpöt és 3000 q árpadarát, évente körül
belől 300.000 forint értékben produkál.

Ha még egy pillantást vetünk az áruforgalmi statisztikára, azt találjuk, 
hogy 1894-re a behozatal keményítőben 133 waggon 212.448 forint, a kivitel 
910 waggon 1,820.000 forint értékben; a behozatal dextrinben 29 waggon 
57.660 forint, a kivitel 83 waggon 180.940 forint értékben.

Fadesztilláczió.

A fa száraz desztillácziója mellett előálló termékek (eczetsav, methyl- 
alkohol, aceton, formaldehyd, fakátrány, faszén) gyári előállítása nálunk modern 
iparággá vált és mint látszik jutalmazó, minthog}7 vele már a gyárak egész 
sora foglalkozik. Feltételezve, hogy e vállalatok egy valóban czéltudatos erdő- 
gazdaság szolgálatában állanak és az állami erdőigazgatás bizik képességében, 
hogy kellő időben erélyesen közbe tud lépni, ha az ipar esetleg erdőpuszti- 
tássá akarna fajulni, mondom e helyes mértéktudást feltételezve, a fadesztillá
czió iparága, mint mindegyik, mely a talajtermékek jobb értékesítését lehetővé 
teszi, örömmel üdvözlendő.

A legrégibb ilyen gyár Zedvitz Kurt grófé Moraván, mely termékeivel 
már az 1885-iki kiállításon is megjelent.

Újabb nagystílű gyárak a Bantlinéi Perecsényben (a legnagyobb e nem
ben), aztán a turya-bisztrai, szomolányi, arad-szlatinai {Union, kémiai-ipar 
részvénytársaság, Maros- Szlatina).

Mint már alkalmunk volt említeni, az Első magyar kémiai-ipar részvény- 
társaság Nagy-Bocskón is berendezkedett nagystílű fadesztilláczióra.

Zsírok és olajok, szappanok, gyertyák és viasz.

Állati zsiradékok tisztításával és azokból különböző praeparatumok elő
állításával különösen Herz Ármin és fiai gyára Budapesten foglalkozik. 
Oleomargarin-, Tristearin-, mesterséges vaj és mesterséges disznózsírból jelen
tős kivitelük van Ausztriába, Németországba és Hollandiába. Győrben is mű
ködik egy hasonló gyár, Stirling T. és fiáé, mely azonban a fősulyt a szap
pangyártásra helyezi.

Zsíros olajok gyártása hazánkban fontos szerepet játszik és ép úgy 
nagy gyárakat mint kisebb berendezéseket foglalkoztat, sőt mondhatni a falusi 
nép mint háziipart űzi.

A nagy gyárak közül, melyek a kiállításon képviselve voltak, elsősorban 
az Olajipar-társaság említendő, melynek évi termelése 150.000—180.000 q 
repczeolaj-, lenolaj és olajpogácsa. Nem kevésbbé nagy gyár a Meller Ignáczé
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Győrben, a mely repczeolajban, lenolajban, olajpogácsában és olajpogácsa
lisztben évente körülbelül 90-000 métermázsát produkál és e mellett lenolaj- 
firniszt is készít.

Kőim Adolf és társa gyára Győrszigeten ugyanezen czikkeket termeli
30.000 q mennyiségben. Továbbá felemlíthető még a Kőim testvérek bonyhádi, 
Lővy Adolf ujverbászi, Rothauser Moritz és fia  veszprémi gyára, melyek 
mindannyian repczeolaj, lenolaj és a megfelelő olajpogácsa előállításával 
foglalkoznak.

Mandel Ede és társa nyírbátori gyára napraforgó-olajat és pogácsát 
termel és pedig évente körülbelül 2000 métermázsa olajat és 3000 méter
mázsa pogácsát.

Az aetherikus olajok gyártása nálunk még úgyszólván gyermekkorában 
van, és az eszencziák, liqueurök, illatszerek előállításához szükséges anyagok 
külföldről hozatnak be.

A kiállításon csak boróka-olajat, Brichta Jakab trencséni gyárából és 
köménymag-olajat Göedecke és társa erzsébetfalvai (Budapest mellett) gyárából 
láttunk.

A zsir- és olajiparhoz közvetetlenül a szappan- és gyertyaipar járul.
A régtől hires magyar házi- és mosószappan termelői közül csak kevesen 

jelentek meg a kiállításon.
így Lipthay Miklós, Polgári Márton Debreczenből és Csikó Donát 

Jászberényből.
A nagyobb szappangyárak közül (Machlup A. és E. gyárára lejebb kerül 

a sor) felemlítjük Heindlhoffer G-ét Fiúméban, a kinek kiállítása a chemiai 
pavilion egyik díszét képezte és a Heischmann Ferenczét Esztergomban.

Mosószappant még Berg Sándor Iglón, Stabler Dániel Hajdu-Szoboszlón, 
Stirling T. és fia  Győrben és végül Heinrich és társa Kolozsvárit állítottak 
ki. Az utóbbiak egy különlegességet állítanak elő ; ^ásványszappant«, mely 
lényegében zsíros agyagból és más, szennyet oldó és fertőtlenítő szerekből 
áll, és azt az előnyt nyújtja, hogy hideg vizben és tengervízben is lehet vele 
mosni. Ez a szappan állítólag különösen gyárak számára u. n. munkás
szappannak alkalmas.

Igen szép kiállítási tárgyakat és elismerésre méltó haladást találunk 
a toilette-szappan gyárosoknál, a kik rendszerint parfum-czikkeket is termelnek.

Különösen felemlitendők itt Grünwald S. és társa és Müller J. L. gyárai, 
mindkettő Budapesten.

Stearingyertyát kiállított a Machlup A. és E. Első magyar stearm- 
gyertya és stearinszapp an gyár Flóra Budapesten.

A »Flóra-gyár« gyertyákon kívül oleomargarint, stearinsavat, oleint, nyers 
és finomított glycerint és mosószappant is termel.

Végül a nyers és fehérített viasz és viaszgyártmányok kiállítóiról is 
meg akarunk emlékezni és pedig Bayer J. nagy-szt.-miklósi, Dokupil Amália 
nagy-lénárdi, Lindenmayer János kalocsai és Zechmeister K. és fia  győri 
gyárairól.

A magyar korona országaiban körülbelül 1000—1100 czég foglal
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kozik viaszgyertya-készitéssel (többnyire kapcsolatban mézeskalács-készítéssel). 
Az összes termelés 4800—5000 métermázsára tehető 800.000—1,000.000 
forint értékben. Ezen iparágnak is többféle baja van. Mindenekelőtt a méh
viasz ára magas, a kész gyertyáé pedig alacsony és folyton leszállt először 
a külföldi verseny folytán, azután meg azért, mert a viaszhamisitás igen el 
van terjedve és tiszta méhviaszból készült gyertyával nehéz konkurrálni, 
a ceresinből készült gyertyákkal szemben. Megnehezítik az ipart a magas vasúti 
fuvardíjak is, mert igaz ugyan, hogy nagyobb rakományban elég olcsó (p. o. 
Földvárról Győrbe 5000 kilogramig métermázsánként 3 forint 82 krajczár, 
5000—10.000 kilogrammig pedig csak 1 forint 80 krajczár); de az egész 
országban nincsen termelési hely, honnan egyszerre ilyen mennyiségeket 
lehetne venni. Viaszt és sonkolyt csak kis mennyiségekben lehet egyes helyeken 
kapni. Nincs olyan nagy fogyasztó sem, a kinek olyan nagy mennyiségű 
gyertyára volna szüksége. Baj továbbá az is, hogy gyertyabélt külföldről 
kell beszerezni.

A viasz- és méztermelők, a kik igen nagy számmal vannak, nem itt, 
hanem a mezőgazdasági csarnokban állítottak ki. A zsir-, olaj-, szappan-, gyertya- 
és viasz-ipar azokhoz tartoznak, a melyek mint a keményítő- és vele kapcsolatos 
iparágak úgyszólván a hazai földben gyökereznek és a melyek azért nagy 
gazdasági jelentőséggel bírnak. Bizonyára érdekes és az illető nyerstermények 
előállítóira és a gazdákra nézve tanulságos, hogy az 1894-ben mesterséges 
vajban, stearin- és palmitin-savban, valamint margarinban 2873 q 121.864 forint 
értékben hozatott be, a mivel szemben 13.623 q 587.127 forint értékben 
vitetett ki. Azt hiszszük nem lehet kételkedni abban, hogy a kivitel különösen 
margarinban, melynek értéke maga 567.127 forintot tesz ki, ezen anyag nagy 
táperejénél és a külföldön való kedveltségénél fogva még tetemes emel
kedésre kepes.

Spodium, enyv, albumin.

A spodium gyártása évről-évre vészit jelentőségében, mióta a haladás a 
czukorgyártásban a spodium használatát a minimumra szállította le. A nyers
anyag, a csontok czélszerüen most már más módon használtatnak fel, csont- 
zsir, szuperfoszfát és csontenyv előállítására.

Az Első Pesti Spodium-, enyv-, műtrágya- és chemiai termékek gyári 
részvénytársasága mintaszerű üzemét méltó módon mutatta be a kiállításon 
és különösen különböző enyvproduktumaival jól megérdemelt dicséretet aratott.

Tapasztaljuk is, hogy a belföldi gyártmányok, egyelőre persze inkább 
a rendes commerce-áruk, meg is nyerték a fogyasztók bizalmát. Igyekeznünk 
kell a külföldi versenyt a finomabb termékekben is kiszorítani, a mire most 
legjobb kilátásaink is vannak. Egyátalában azt hiszszük, hogy az enyvgyártás 
olyan iparág, melynek itt az országban jövője van. Az enyv, mely csontból 
és bőrhulladékokból állíttatik elő, az országban megtalálja a nyersanyagot és 
fogyasztását.

Ha meg is történik az, hogy az árak néha alacsonyak, mint p. o. 1884-ben,
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a mikor a jobb minőségű enyv 7—8, a gyengébb 4—5 írttal volt olcsóbb 
mint ma, az még sem bir az állandó kalamitás jellegével.

Igen érdekesek Leiner Fiilöp és fiai és Leiner testvérek gyárai Újpesten, 
a melyek változatos és szép enyv- és gelatin áruikból egy igen érdekes gyűj
teményt állitottak ki.

Tojás és véralbumin úgy szintén szárított vér előállításával nálunk 
— a mennyire előttünk ismeretes — csak egyetlen egy gyár foglalkozik, a 
Hofmeier Gyuláé Budapesten. A vágóhíd közvetetlen közelében van és
80.000—100.000 írtig terjedő évi forgalmat tud kimutatni.

* - A gyár évenkint körülbelül 100.000 darab szarvasmarha és több mint
200.000 borjú és apró állat vérét dolgozza fel és egy különben meglehetősen 
értéktelen anyagot értékesít, még pedig a közegészség és köztisztaság előnyére.

A vér-albumin, melyet háromféle minőségben (raffinált, sűrített és szin- 
telenitett) láttunk, főleg a kattunszin-nyomó-gyárakban talál alkalmazást.

Az első gyárat Hofmeier 1858-ban Prágában állította fel, ezt 1859-ben 
követte a budapesti és 1860-ban a bécsi.

Borkősav és borkő.

Mielőtt a filloxera a hazai szőllők nagy részét elpusztította, nyersborkő 
és borkősavasmész gyártása seprőből és törkölyből nagyon el volt terjedve az 
országban, de ezután természetszerűen minimumra szállt alá, vagy pedig 
némely helyen egészen megszűnt.

Ez a jutalmazó iparág most ismét nagyobb lendületet fog venni.
A kiállításon két czég volt képviselve Medinga J. és fia  Lajtha-Uj falu

ban igen szép borkősavat és borkőt állított ki és Wagner János Modorból 
borkősavasmeszet és borolajat.

Kátrány-, petróleum- és aszfaltipar.

Mint olyan gyárak, melyek a szükséges nyersanyagot a kőszén-kátrányt 
termelik és szolgáltatják, mindenekelőtt az átalános osztrák gáztársaság gáz
gyárai említendők. Az itt gyártott kénsavas-ammonium mely tudvalevőleg a 
legjobb trágyázó szerek egyike, nagy részben nem itt az országban, hanem a 
külföldön használtatik fel.

Magyarország egyetlen gyára, mely kátránytermékek előállításával fog
lalkozik, a Fischer és Heidelbergé Budapesten, mely legutóbbi időben dr. Heidl- 
berg tulajdonába ment át. Ez az 1882-ben alapított, egészen modernen beren
dezett gyár, évente 600.000 frt értékben állít elő kémiai termékeket, mindenekelőtt 
karbolsavat és más desinficziáló szereket.

Jelentős szerepet játszik nálunk tudvalevőleg a petroleumipar, mely a 
nagyszabású gyárak egész sorát foglalkoztatja.

Itt vannak legelőször is a petroleum-finomitógyár részvénytársaság vál
lalatai Fiúméban és Brassóban, óriási produkcziójukkal, mely évente 735.000 
métermázsát tesz ki 13 millió forint értékben.
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Azután a Magyar petroleum ipar részvénytársaság Budapesten, 200.000 
métermázsa évi produkczióval 4 millió forint értékben. Továbbá a Berg 
Adolf és társa-féle budapesti ásványolaj gyár részvénytársaság 210.000 méter
mázsa évi produkczióval 3 7 4  millió forint értékben. Felemlitendők még a 
petroleumgyárak Oraviczán és Orsován s végül a legújabb, de a legnagyob
baknak és legfényesebben berendezetteknek egyike, a Budapesti ásványolaj 
finomitógyár részvénytársaság gyára Apolló Pozsonyban, 6 millió forint for
galommal.

Kimagasló iparág a mi hazai aszfaltiparunk, mely két társaság kezé
ben van, úgy mint': a Bihar-szilágyipetróleum és magyar aszfaltipar részvény- 
társaság és a Hazai aszfaltipar részvény társaság-éban, mindkettő Budapesten.

A dernai magyar aszfalt az első társaság gyártmánya, de a tatarosi és 
mezőtelegdi is rövid idő alatt kitűnő és jól megérdemelt hírnevet küzdöttek 
ki maguknak és az idegen eredetű aszfaltot csaknem teljesen kiszorították.

Ezek a gyárak mai napig az egyedüliek, melyek úg}r világitó, mint 
kenőolajokat kizárólag hazai anyagból, t. i. ugyanazon bituminosus homokból 
készítenek, a melyből az aszfaltot is nyerik.

A forgalomra nézve szolgáljanak a következő adatok: Tisztított petró
leumban 1894-ben 132.787 métermázsát hoztunk be 1,954.653 frt értékben ; 
a kivitel 2891643 métermázsát tett ki 4,332.787 frt értekben. Ásvány kenő
olajakból 50.520 métermázsát hoztunk 404,160 frt; 37.727 métermázsát vittünk 
ki 414.497 frt értékben.

Festékek, fénymáz, firnisz, tinta, pecsétviasz.

Ásványi (vegyi úton előállított) festékek, valamint földfestékek gyár
tásával az országban többen foglalkoznak, továbbá olaj-, lakk- és vizfestékek 
előállításával is. Többen ezen iparágat másokkal, pl. tinta-, pecsétviasz-, 
űrnisz- és lakkgyártással kötik össze.

Föld-, ásvány- és nyomda-festékek előállításával foglalkoznak: a Magyar- 
festékgyár részvénytársaság solymári gyárában, mely talán képes volna ilyen 
anyagokban az osztrák és német, főleg a regensburgi iparral a versenyt 
eredményesen felvenni, ha a satinobert nem Gloggnitzból, a zöldagyagot pedig 
nem Grácz környékéről hozatná, mert mindkét helyről a fuvardíj 80 frt 
waggon-rakományonként.

Baja ezen gyárnak továbbá az is, hogy a Solymár felé vezető viczinális 
vasút díjtételei olyan magasak, hogy jobban kifizeti magát a portékát ten
gelyen szállítani Budapestre.

A tarifa-kérdés tehát itt is, mint mindenütt, nagy szerepet játszik és 
mindenesetre czélszerü lesz a tarifákat revíziónak alávetni.

A solymári gyár évenként körülbelül 600 waggon festéket és 500 wag
gon festőanyagot (Malerthon) képes előállítani.

Felemlitendők itt továbbá Makláry Gyula, Helmer József és fia  Buda
pesten ; Strobentz testvérek régi hírneves gyára festékeken kívül firniszt, lakkot 
és pecsétviaszt is állít elő; Müller testvérek Budapesten vizfestékeket, tintát,
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pecsétviaszt és pergament-papirost; Schömvald és Jaritz Ferdinand gyárai 
mindkettő Budapesten, festékanyagokat, pecsétviaszt és tintát termelnek; 
Hochsinger testvérek Budapesten tintán, pecsétviaszon és különböző nyomda- 
festékeken kívül padlólakkot, tussfestékeket és hektografanyagot gyártanak.

Olajfestékeket Dürböck Lajos Sopronban állít elő. A már említett 
Gödecke és társ a-féle gyár is (Erzsébetfalván) készít festék-czikkeket.

Kizárólag lakczikkek és firniszek előállításával foglalkozik a Magyar 
lakk- és firniszgyár Budapesten, mely a fényezőmáz (lakk) gyártást hazánkban 
gyárilag 1890-ben kezdette meg. Kisebb mennyiségekben ugyan azelőtt is 
készítettek lakkokat, de a szükséglet túlnyomó részét a külföld fedezte. 40 év 
előtt a lakkgyártás még Németországban és Ausztriában is inkább háziipar- 
szerüleg űzetett; nagyban csak az angolok (50—60 év óta) és az amerikaiak 
(30—35 év óta) foglalkoztak vele.

A gyár most már itt az országban képes a hírneves angol és amerikai 
lakkokkal versenyezni és évenként 120—150.000 frt árú lakkféléket előállí
tani. A lakkgyártás érdemes arra, hogy nagyobb terjedelemben foglalkozzunk 
vele, mert a behozatal értéke kerekszámban 1 millió forintra rúg. A lakk
gyártáshoz szükséges gyantafélék (kopal, damar stb. gyanták) tengerentúli 
eredetűek, de a lenolajat és a terpentinolajat itthon is gyárthatjuk és részben 
gyártjuk is. Igen valószínű, hogy fenyveseink terpentinjéből épen oly jó ter
pentinolajat készíthetünk, mint a minő az osztrák vagy a finom franczia.

Mütrágya-gyá rtás.

T íz  évvel ezelőtt alig lehetett nálunk tulajdonképeni műtrágyagyártásról 
beszélni; jelenleg ez a reánk nézve oly fontos iparág nagy jelentőségűvé 
fejlődött. Ha műtrágya-gyártásról beszélünk, úgy különösen a szuperfoszfátokat 
értjük. Ezek mellett a trágyagipsz és a kénsavas ammóniák szerepel és igen 
csekély mértékben a thomassalak.

A műtrágyagyárak között a »Hungária« műtrágya-kénsav és chemiai 
termékek részvénytársaságnak« gyárai az ő roppant produkcziójukkal foglalják 
el az első helyet; aztán a fiumei petroleum-finomitó szuperfoszfátgyár követ
kezik és Kramer J. műtrágya- és gipszgyára Egeresen. Ezeken kívül még 
15—16 kisebb-nagyobb vállalat foglalkozik részint szuperfoszfát gyártással, 
részint thomassalak és gipsz őrölésével, részint a szántott állati trágya fel
dolgozásával.

Felemlítjük a többi között a Szegedi műtrágyagyárat, Sátori testvérek, 
Mogyorósy és Stein gyárait, mindkettő Budapesten és Saxel gyárát Temes
várod, szárított állati' trágya előállítására. Kiváló fontosságú lehet rövid idő 
múlva az országra a Magyar-tőzeg és műtrágyagyár részvénytársaság Buda
pesten, mely feladatul tűzte ki magának a városok tisztántartását az emberi 
ürülékek czélszerü felhasználásával összekapcsolni. Az eddigi eredmények a 
legszebb reményekre jogosítanak.
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Műtrágyában a behozatal 1894-ben 107.393 métermázsát tett ki 383.906 frt 
értékben; a kivitel 121.991 métermázsát 266.753 frt értékben. Be kell valla
nunk, hogy ezt a relative magas kiviteli számot nem tartjuk mezőgazda
ságunk haladása kedvező szimptomájának.

Gyújtó és robbantó anyagok.

Gyujtószerek gyártása véleményünk szerint még nagyon rászorul a 
további fejlesztésre. Igaz ugyan, hogy régtől fogva voltak elég számmal gyufa
gyáraink, de ezek többnyire olyan kis vállalatok voltak, melyek egyátalán 
nem gondolhattak arra, hogy a nagy, tőkeerős, a tudomány és technika hala
dásával lépést tartó osztrák és külföldi gyárakkal versenyezzenek. Csak újabb 
időben észlelhető itt is haladás, a mennyiben a Magyar átalános Gyufagyár- 
részvénytársaság »Union« a főváros közelében, Promontoron, jelentékeny gyárat 
alapitott, a mely évente mintegy 600.000 csomag svédgyufát körülbelől
300.000 frt értékben produkál és e mellett minden szükségest: fadrótot, skatu
lyákat stb. saját maga állít elő. Egy régibb gyár, a Neubauer Károly és fiáé 
Győrött is kiváló vállalat, a mely évente 300.000 csomagot különböző gyufák
ból 160.000 frt értékben állít elő. Ez a gyár is maga készíti el szükségletét 
fadrótban és ['skatulyákban. Más magyar gyujtószer-gyárak a kiállításon nem 
vettek részt, bár számuK kereskedelmi kamarai jelentések szerint körülbelől 
50-re tehető.

Azon gyárak között, melyek robbantószerek gyártásával foglalkoznak, a 
pozsonyi Nobel-féle dinamit-részvénytársaság nagyszerű gyára, mely jelenleg 
a füstnélküli lőpor előállítását is űzi, foglalja el a legelső helyet. A robbantó
szerek előállításához szükséges anyagok legnagyobb részét, kénsavat, salétrom
savat stb. maga a gyár termeli, sőt képes ezen segédanyagokból külföldi 
gyáraknak is szállítani.

Felemlítendő még a zurányi gyár, aztán a Haloxilin-gyár Aradon és a 
Karboazotin-gyár Budapesten, de ezek a kiállításon hiányoztak.

A kémiai kisipar termékei.

Ezen termékek, melyeknek nemzetgazdasági jelentőségét épen nem kell 
kicsiny leni, a kiállításon gazdagon voltak képviselve. így Bányai Literáti Károlynál 
(Deés) parfümczikkeket és szépitőszereket láttunk, Baron Miklósnál Buda
pesten, egy készüléket a petroleumláng erősítésére ; Bauer H .-nál (Eger), 
czipőfénymázat; Braun Lipót és társánál Kassán, különböző bőrkenőszereket 
és tisztítószereket, kékkőket és firniszeket; Buchhalter Móritznál Budapesten, 
egyéb szépitőszerek mellett piperepasztákat és pipereszappanokat; Dőry 
Mihálynál Nagyváradról, szépitő-szappanokat; Fischer Jakabnál Marosvásár
helyről, különféle likőrkivonatokat és likőrfestékeket; Frühmond Gyulánál 
Erzsébetfalváról, aranyozó-szereket; Ganz és Königsf elánéi Miskolczról, bőr-
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 46
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és fegyverkenőszereket; Glück Ignácznál Gyulafehérvárról, kocsi- és bőr
kenőcsöket, viaszgyertyákat és szappanokat is ; Horovitz Móricznál Buda
pesten, igen jó porczellán-és üvegragasztó-szert; Honig Ignácznál Temesvárról, 
parfüm- és szépitő-czikkeket, Kohn és Friednél Újpestről, a kocsi-, bőr-, gép-, 
fegyverkenőcsök nagy választékát, úgyszintén lakkokat is ; Kutschera Jakabnál 
Békés-Gyuláról czipőfénymázat; Molnár Jánosnál Budapesten, másoló-tintákat; 
Tódor M.-nél Aradról, padlópasztát és lakkot; Neruda Nándornál Budapesten, 
parfüm- és szépitő-szerek nagy választékát; Reichenfeld Náthánnál Buda
pesten, padlólakkot; Reisz Bernhardnál Budapesten, különböző patkány-, 
egér- és rovarirtó-szereket, valamint különböző lakkokat és kenőcsöket; Rohn 
Imrénél Budapesten, szépitő-szereket; Szalárdi Árpádnál Budapesten, szakál- 
kenőcsöket; Szekula Móricznál Budapesten, szépítő- és pipereszereket; Toto- 
vics Jánosnál Újvidékről, bőrkenőcsöket, kékitőket, czipőfénymázakat, tintákat 
és olajfestékeket; Trebits Móricznál Nagy-Martonból, kristallizált szódát és 
fertőtlenítő porokat; Unger A-nál Cseh-ből (Somorja), bőrkenőcsöket; Watte- 
rich Arnoldnál Budapesten, gyümölcs-aethereket, parfümöket és szépitő-sze
reket ; épúgy Winkler S.-nél Szabadkáról.

Végül figyelmeztetni akarunk egynéhány kiváló gyárra, melyek bár 
szigorúan a kémiai iparhoz nem tartoznak, mégis a XVIII. csoporthoz voltak 
beosztva. Ezek: Schuler József első magyar aczéltoll-, tollszár-, indigopapir- 
gyára, Wutzel és társa első magyar irón-gyára, Deutsch és Wachsmann első 
magyar gőzüzemre berendezett smirgligyára s végül Schütz György Naxos 
köszörükő- és koronggyára, valamennyi Budapesten.

Legyen szabad végre ezen a helyen azon nagyszámú iparvállalatoknak 
és iparosoknak (a túlnyomó többsége azoknak, kik az orsz. kiállításon részt- 
vettek), kik akár szóbeli informácziókkal, akár adatok beküldésével munkámnál 
támogattak, legőszintébb köszönetemet kifejezni.
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S o k s z o r o s í t ó  ip a r

Sohasem mutatták még be a könyvnyomtatást a laikus közönségnek oly 
érdekes és részletes módon, mint ez a millenniumi kiállításon történt. Az eddigi 
kiállításokon — kezdve az első, 1856-ban tartott londoni kiállítástól egészen 
az 1893. évi chicagói kiállításig, — a nyomtatványok előállításának szemlé
leti bemutatására nem fordítottak kellő gondot. S mégis mindig a legélénkebb 
érdeklődés nyilvánult a közönségben az iránt, hogy a szellemi produktumok 
mi módon válnak az emberiség ezreinek hozzáférhetőkké. Á régi időben csak 
a legfelsőbb osztály volt a kiváltságos, csak a gazdagoknak volt módjukban 
magukat kiképezni az által, hogy iró-diákkal egy-egy könyvet másoltattak. 
Azóta nagyot változott az idő. A lángeszű mainzi Gutenberg János a XV. 
század első felében, a történeti kutatások megállapítása szerint az 1447-ik év 
táján, feltalálta a könyvnyomtatást s ezzel demokratikus szellemet lehelt a 
műveltségbe, mert most már mindenki részesülhetett a szellem nyilvánulásai- 
ban. A privilégium megszűnt s a tudomány közkincscsé vált.

Találkoztak ugyan az olaszok, a németalföldiek, sőt a németek közt is 
elegen, a kik Gutenberg dicsőségét megirigyelték s a babért a maguk számára 
követelték. A történelem kérlelhetetlen igazságszeretete azonban leálczázta 
ezeket és, a mennyiben az akkori hézagos források lehetővé tették, Gutenberg 
szerzőségét megállapította. Nemcsak a szétszedhető és ismét összerakható 
betűket találta fel ő, hanem a kézi-sajtót is ő használta először, s az addig 
még csak barnás festéket feketére javította. Valóban atyja volt tehát a könyv- 
nyomtatásnak. Érdemei semmit sem vesztenek értékükből az által, hogy a 
kínaiak állítólag már Krisztus születése előtt egy gyakorlati sokszorosító 
eljárás birtokában voltak, vagy hogy a rómaiak gyermekeik részére, elefánt- 
csontból vagy érczből összerakható és szétszedhető ABC-t készítettek, mely 
an a szolgált, hogy a gyermekek az olvasásban gyakorolhassák magukat. 
Cicerónak egy ily ABC-re vonatkozó kijelentése már teljesen magában foglalja 
a betűszedés alapgondolatát.

Gutenberg érdemei ennek daczára nem kisebbek, mert megtalálta a 
módját annak, hogy találmányát mikép terjeszsze minél szélesebb körben és 
annak népszerűsítését biztosította.

Francziák, angolok, oroszok, spanyolok és svédek egyaránt siettek az 
új művészet elsajátítására s hazájukban való terjesztésére. Sőt még a Balkán
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félszigeten is kezd Gutenberg találmánya a XV. század vége felé elterjedni, mig 
1483-ban II. Bajazid szultán azt halálbüntetés terhe alatt eltiltotta. Csak 1727-ben 
engedte meg III. Ahmed szultán egy államnyomda felállítását, melynek fárad
hatatlan igazgatója a magyar származású Ibrahim effendi vala. Az amerikai 
szárazföldön Mexiko dicsekedhetett az első nyomósajtóval, mig a hittérítők, 
kereskedők és kutató utazók érdeme, hogy Gutenberg művészete a többi 
világrészben is elterjedt.

Magyarországon az első, tudniillik a budai nyomdát Mátyás király tudós 
alkanczellárja, Geréb Mátyás budai prépost (2000 ezüstforintnyi költséggel) 
Hess András által állíttatta, a kit e czélból Velenczéből Budára hivattak. Itt 
jelent meg 1473-ban a Chronicon Budensae.

A műveltség terjedésével a könyvnyomtatás is mindig több tért hódított, 
s még sem terjedt az az első századokban oly gyorsan, mint az a hasonló 
kihatású találmányokkal a mi napjainkban történni szokott. Gondoljunk csak 
a villamosságra, a mely kevés évtized alatt mindent hatalmába kerített, vagy 
a gőzre. Alig indult meg 1840-ben az első vasúti vonat, s a lavina feltartóz- 
hatatlanul gördült tova, mindent magával rántva, a mi útjában állt. Minden
esetre nem szabad felednünk, hogy abban az időben, midőn Gutenberg talál
mánya közkincscsé lön, az emberek látóköre oly szűk volt, hogy majdnem 
csodaszámba megy, ha Gutenberget egyátalában komolyan vették. Hisz még 
a mi felvilágosodott korunkban is minden új találmány elé a gyakran nagyon 
is indokolt kétkedés hatalmas akadályokat gördít. Mennyivel nehezebb lehetett 
a sikeres működés valamely új eszmének terjesztésével a XV. században ?

Hogyan kívánhatjuk tehát, hogy a középkor jobban lásson, mint az 
újkor ? De mindez a geniális eszme további fönmaradását nem gátolhatta. Az 
eszme örökké él és megvalósítása csak idő kérdése. Ha termékeny talajra talál, 
csírázik és virágzik, dús gyümölcscsel jutalmazván azokat, kik benne bíznak.

Tekintsünk el ezúttal a könyvnyomtatásnak a többi államokban való 
terjedésének részletes leírásától és szorítkozzunk csak Magyarországra. A XVI. 
században, Erdélyt nem számítva, Magyarországon csak 23 helyen volt könyv
nyomda. Ez a szám a XVII. században csak 15-tel szaporodott, mig a XVIII. 
században csak 20 nyomdával keletkezett több.

Látjuk tehát, hogy Gutenberg megelőzte korát, miután ez nem volt 
képes találmányának nagy kihatását megfelelően méltányolni és annak gyor
sabb elterjedését előmozdítani. Hazánkban leginkább a czenzura bilincse 
akadályozta meg eme kiválóan fontos és áldásdús iparág gyorsabb elterjedését. 
Csak a legújabb idő fogadta Gutenberg eszméjét tárt karokkal és ismerte föl 
a könyvnyomtatás áldásdús hatásának nagy horderejét.

A XIX. században, különösen annak második felében a könyvnyomtatás 
hazánkban roppant haladást tett és nagy elterjedést nyert.

A m. kir. központi statisztikai hivatal által az 1890. évben végre
hajtott népszámlálás eredményei alapján összeállított statisztikai kimutatásból 
a hazai kő- és könyvnyomdákra, továbbá a könyvkötő műhelyekre és segéd- 
személyzetükre nézve, alant közölt táblázat szerint, következő adatok állanak 
rendelkezésünkre.
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A táblázatban a segédszemélyzet összes száma és a vállalatoknál al
kalmazott segédek száma közt mutatkozó eltérés onnan ered, hogy több 
segéd a népszámlálás idejében munka nélkül volt, vagy különböző vállala
toknál volt munkában, vagy elmulasztotta annak a bevallását, hogy mely 
vállalatnál van alkalmazva. A vállalatok és az önálló vállalkozók számában 
mutatkozó eltérésnek pedig az az oka, hogy a vállalatok számában a nem 
egyéni vállalkozók, tehát pl. társvállalkozók, részvénytársaságok, községek stb. 
mint nyomda vagy könyvkötő műhely tulajdonosok is bent foglaltatnak.

Megjegyzem továbbá, hogy a könyvkötő műhelyek között csak az önálló 
vállalatok szerepelnek, ellenben a nyomdai vállalatokkal szoros kapcsolatban 
a nyomda czéljaira fentartott műhelyek nincsenek befoglalva.

Magyarország hírlapjairól és folyóiratairól az 1897 év elején a »Magyar 
Könyvszemle« 5-ik (1897. évi) folyamának 3-ik füzete következő összeállítást 
közli:

Megjelent Magyarországon az 1897. év elején magyar nyelven :

Politika napilap ......................... 46 S z a k la p ......................................... 212
Politikai h e t i la p ............................ 64 Vidéki lap nem politikai tarta-
Vegyestartalmu képes lap . . . . 12 lommal ................................ 181
Egyházi és iskolai l a p ................ 49 Hirdetési l a p ................................. 11
Szépirodalmi és vegyes tartalmú Folyóirat ..................................... 290

l a p ......................................... 16 Vegyes m ellék lap ........................ 45
Humorisztikus l a p ......................... 11 Összesen 937

A magyar nyelvüeken kívül Magyarországon 211 lap és folyóirat jelent 
meg az 1897. év elején idegen nyelven, és pedig Budapestsn 93, vidéken 
118. Ezek közül 48 magyarul is megjelenik s igy a magyar nyelvű hírlapok 
és folyóiratok előbb közölt számában (937) is benn foglaltatik.

Ebből látható, hogy Gutenberg művészetét csak a legújabb időben tudjuk 
kellőleg megbecsülni, melynek az egész világot egy csapással kellett volna a 
maga számára meghódítania.

Az persze más kérdés, hogy a könyvnyomdaipar mai napság mennyiben 
biztosítja az egyén életfentartását. Tudjuk, hogy a viszonyok folytonos vál
tozása, az életszükségletek szüntelen drágulása a könyvnyomdászok helyzetét 
is súlyosan érinti s ez által kénytelenek mindig nagyobb igényekkel föllépni. 
Másrészt a mérhetetlen verseny a könyvnyomdái termékek árát annyira 
lenyomta, hogy szinte lehetetlennek látszik az árak visszaesését elviselni. Az 
újkor összes találmányai, melyek az olcsóbb termelést előmozdítani akarják, 
nem elegendők arra, hogy a közönség által követelt olcsóbb árakat ellensú
lyozhassák. A papiros sekélyes, tehát olcsó előállítása ; a nyomtató-festék belső 
tartalmának gyöngitése ; a betűanyag rosszabb minősége s végül a gépek 
gyorsabb munkája: mindez nem elegendő az árak alacsonyságát csak némi- 
kép is pótolni. Nagy probléma előtt állunk, a melynek szerencsés megoldása 
után remélhetjük csak könyvnyomdaiparunk további fölvirágzását.

Minden rendelkezésre álló eszköz igénybevételével mégis csak sikerülni
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fog a helyzet szanálása. Ehhez a kiállítások rendezése is némikép hozzá
járul, mert a fokozott munkálkodás és az élénkebb nemes verseny, a 
mely a kiállított tárgyak elkészítése körül fejlődik, bizonyára jó hatással van, 
a nyomdai ipar fejlődésére is. Az ezredéves országos kiállítás a nyomdászat 
terén ugyan nem eredményezte azt a sikert, a melyet vérmes reménynyel 
hozzáfűztek, de azért tagadhatatlan igazság, hogy a produkczió nagyobb volt 
és igy a nyomdászatra csak előnyös hatással lehetett.

Chicagóban egy oly nyomda kiállítását tervezték, a mely a közönségnek 
a nyomdatermékek előállításának bonyodalmait bemutatta volna. A terv nem 
volt megvalósítható, mert csak egyes gépek működtek itt-ott, s a sokszorosító 
iparról átalában egységes képet nyerni nem volt lehetséges.

Magyarországnak volt föntartva hogy a nyomdatermékek előállítását kiállí
táson egész terjedelmében mint első bemutassa, kezdve a nyersanyagon és 
bevégezve a kész terméken. A XV. csoport pavilonjában (sokszorosító ipar) 
láthattuk, hogyan öntik a betűket ólomból, hogyan szedik a betűkből a 
könyveket és hírlapokat, hogyan történik a könyvek nyomása közönséges 
sajtókon, a hírlapok nyomása körforgógépeken, hogyan dolgozzák fel a könyv
kötők a kinyomott íveket stb. stb. Egyszóval ezen folytonos tevékenységben 
lévő kiállítási nyomdavállalat egységes, de azért egyes részeiben szemléltető 
képet nyújtott.

E mellett a sokszorosító ipar pavillonjában látható volt az illustrácziók 
(clichék) előállítása, a fametszetek készítése, a fényképészet és végül a lithografia 
(kőnyomdászat) is gyakorlatilag lön bemutatva, továbbá kőnyomdai (lithografiai) 
rajzolatok készítése chemiai krétával, téntával vagy vésővel oly módon, hogy azok
ból a megfelelő festékkel való ellátás után levonatok készültek. Bár Schmidt Simon 
bajor lelkész már 1788-ban tett kőnyomdai kísérleteket solenhofeni (a legjobb) 
kövekkel, mégis csak 1796-ban találta fel Senefelder Alajos a kőnyomtatást, 
mely azóta óriási mérvben fejlődött. A lithografia művészeti kivitele tekin
tetében Francziaországot illeti az első hely, ámbár Európa többi államaiban 
is magas fokon áll. Legújabban pedig e téren valóságos remek munkát végez 
Amerika.

Végül még a hangjegy nyomást és hangjegy metszést is láthattuk, a 
melyet hazánkban a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság 1890-ben honosított 
meg. A hangjegynyomás legrégibb készítménye 1473-ból származik. Akkor a 
hangjegyeket még lapos falemezekre metszették; csak a XVIII. században 
terjedt el az az eljárás, mely szerint a hangjegyeket aczél segítségével hor
gany- vagy ónlemezekre vésték. A kőnyomtatás feltalálása a hangjegynyom
tatásnak is nagy mértékben kedvezett. A falemezek egészen eltűntek s helyükbe 
a kő-, horgany- és rézlemezek léptek.

A sokszorosító ipar ágai hazánk ezredéves fennállását méltó módon 
ünnepelték. Mindenki teljes erejével igyekezett, hogy a millenniumi kiállításon 
a legjobbat és a legszebbet nyújtsa.

A sokszorosító-ipar terén, annak majdnem minden ágában, az utolsó 
évtizedben örvendetes fellendülést tapasztalunk. És ha ez a fokozatos haladás 
nem is történik oly rohamosan, mint a hogy mi szeretnők, mégis lassú, biztos
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léptekkel megyünk a kitűzött czél felé és remélhetőleg el is fogjuk érni. Addig 
azonban még sok idő fog elmúlni és sok kísérletezés fog dugába dőlni. Kitartó, 
pihenést nem ismerő, lankadatlan munkálkodásra van szükség, ha a sokszo-

rositó-ipar terén igazi nagy eredményeket akarunk^felmutatni és ha a magyar 
lángésznek itt is az őt megillető méltó helyet akarjuk biztosítani. Ne áltassuk 
önmagunkat üres dicséretekkel, ne akarjuk elhitetni önmagunkkal, hogy a sok- 
szorositó-ipar terén megtettünk mindent, hogy gyors felvirágozását biztosítsuk.
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Szó sincs róla! Fáj az őszinteség, de gyógyít; az egyetlen szer, mely a beteg 
állapotán segíthet. Egy pillantás a külföldre és láthatjuk, hogy mi minden 
nincs még nálunk! De miért is megyünk a külföldre ? Nézzük a többi ipar
ágakat és akkor is szomorodott szívvel tapasztaljuk, hogy a sokszorositó- 
ipar intenzív műveléséről úgyszólván teljesen megfeledkeztünk. Nem ! Dehogy 
is ! Nem feledkeztünk meg. Az élet, a pezsgő, nagy hullámokat felvető élet
áramlat közepette mindenkor aggódva gondoltunk iparágunk hátramaradott- 
ságára és a mennyire a körülmények megengedték, kísérletet is tettünk annak 
intenzív továbbfejlesztésére. Ámde kevés volt az idő, csekély volt az erő ! 
Mi, a kik a sokszorositó-ipar szolgálatában állunk, kulturmissziót teljesítünk és igy 
tetteinknél és cselekedeteinkben mindenkor első sorban édes hazánk kultúrájának 
kell szemünk előtt lebegnie és csak ha eme kötelességünknek kellőkép meg
feleltünk, gondolhatunk önmagunkra. Nem akarunk félreértetni. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a ki saját kiművelésén fáradozik, egyúttal hazája kultúráját is 
előbbre viszi. De a sokszorositó-iparnál egészen specziális viszonyokkal állunk 
szemben. 1848-ban, a nagy idők előestéjén, alig kilencz napilap és egv-két 
illusztrált lap nem kívánt gyors és tetszetős munkát; könyv pedig oly kevés 
jelent meg, hogy ezek elkészítésére nem volt érdemes nagyobb gondot fordí
tani, avagy ezek miatt költségesebben berendezkedni. Az olvasás csak a 
kiváltságosoknak vált lehetővé és igy a sokszorositó-ipar a szűkkörü forga
lomnak megfelelő körülhatárolt keretben mozgott. Hirtelen azután átcsaptunk 
a másik szélsőségbe. Mindenki olvasni akart, a lapok száma úgyszólván n'apról- 
napra növekedett és ma már, a mint a statisztikai adatokból láthatjuk, 
ezerre megy napilapjaink és folyóirataink száma. Ebben a nagy előretörte- 
tésben nem volt idő iparágunk intenzív kiművelésére gondolni. A napi 
szükséglet ellátása is már annyi munkát adott, hogy minden belterjesebb mű
ködés lehetetlenné vált. Egyedül a könyvek előállítására fordíthattunk némi 
gondot és eme szerencsés körülménynek tulajdonítandó, hogy különösen a leg
utóbbi években a fényképészeti és könyvkötészeti iparág annyira felvirágzottá 
hogy bátran odaállhat a külföldi mellé.

Áttérve a részletekre mindenekelőtt a nyomdászati iparágról kell egyet- 
mást elmondanunk. Az utóbbi években, ha tisztán külső jelek után ítélnénk, 
ezen a téren mesés haladást kellene konstatálnunk. Nyomdai intézeteink száma 
oly annyira szaporodik, hogy tiszta lehetetlenségnek kell tartanunk, hogy 
mindnyája elegendő munkát is tudjon szerezni. Ennek azután a túlhajtott 
verseny a keserű következménye, melynél nem a munka csinos és ízléses 
elkészítése, hanem a minél olcsóbban és igy minél kevesebb gonddal való 
előállítása az irányadó. Ebből láthatjuk, hogy a külső jelekből nem lehet 
valamely iparág igazi felvirágzására következtetni. E mellett semmiféle gondot 
sem fordítunk a ’külföld újabb vívmányaira. Angolországban és Amerikában már 
néhány éve legalább a hirlapszedésnél alkalmazzák a szedőgépet és igy meg
adják a lehetőséget, hogy a gyakorlat megérlelje ezt az igazán életre való 
felfedezést, melynek határozottan van jövője. A mi viszonyaink nem olyanok, 
hogy a szedőgéppel próbálgassunk ; nekünk erre nincs időnk, de nincs 
is pénzünk. Épen ez az elszomorító, hogy midőn arról van szó, hogy a
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nyomdászati ipar terén némi áldozattal tegyünk egy lépést előre, akkor fájó 
szívvel kell az életrevaló gondolatról lemondanunk. Mérai Horváth Károly hazánk
fiának már évek óta van egy igazán jó szedőgép találmánya, melyről már a 
külföld is elismerte, hogy az eddigiek között a legjobb. Mégsem tudja meg
találni a szükséges tőkét, mely eszméjének gyakorlati megvalósítását elősegítené.

A nyomás terén már kissé kedvezőbb állapotokat látunk. Még mindig 
nem sikerült ugyan a nyomdai festék gyártását kizárólag idehaza elvégezni, 
de legalább történtek kezdeményező lépések ez irányban és a közel jövő 
talán e téren nagy átalakulást fog hozni. De felette örvendetes jelenség, hogy a 
nyomdai gépek gyártása újabban igen szép fellendülést mutat és a Wörner- 
gyár gépei nemcsak idehaza, de még a külföldön is jó hírnévnek örvendenek. 
A nyomdai produktumok eléggé tetszetősek ugyan, de bizony nem igen kel
hetnek versenyre a külfölddel a gondos kivitel tekintetében, melyhez elegendő 
időnk és pénzünk nincsen még.

A papirosgyártás hazánkban 1546-ban vette kezdetét, a mikor egy Hanes 
nevű lengyel ember Prázsmáron papirosmalmot állított fel. Több mint hetven 
évvel utóbb Teplitzben állították fel a második papirosmalmot, a mely a jelen 
század közepéig működött. A 18-ik század végéig csak lassan és vontatottan 
haladt a papirosgyártás, mig a jelen század elején a géppapirosgyártás újból 
fellendítette hazánkban ezt az iparágat. Smith és Meynier czég 1827-ben, Fiúmé
ban állította fel az első géppapirosgyárat. Ez időtől fogva a papirosgyártás roha
mosan emelkedik és ma már úgy mennyiségileg, mint minőségileg szép 
eredményt tud felmutatni. Magyarországon jelenleg 40 papiros és papirosanyag 
gyártásával foglalkozó ipartelepünk van, a melyek közel ötezer munkást fog
lalkoztatnak. Hazai papirosaink csak az árban nem tudnak még a külföldi 
papirosgyárak produktumaival versenyezni; a minek egyik okát talán ott kell 
keresnünk, hogy Magyarországon a munkabérek átlag véve sokkal drágábbak, 
mint az európai országok legtöbbjében. Ezért a hazai papirosgyárak még két
ségbeesett küzdelmet folytatnak a külföldről beözönlő papirosmennyiségek ellen, 
de fáradozásuknak tényleges eredménye csak úgy várható, ha a külföldi, 
felette selejtes portéka átalában vissza lesz utasítva és mindenfelé azt fogják 
követelni, hogy a nyomtatványok hazai gyártmányú papiroson készüljenek.

A kőnyomás csak lassan halad előre. A kőrajzolók legnagyobb része 
külföldről jön be hozzánk, de azért akad a magyar emberek között, különö
sen a fiatalabb generáczióban nehány jeles erő. A litográfia terén még nem 
értük el a kívánatos eredményt, a minek egyik főoka, hogy a kőnyomás 
útján készítendő munkák rendkívül szűk keretben mozognak. Nagyobbszerü 
falragaszokat, tiz-tizenkét színben nyomandó reklámokat nálunk nem rendel
nek és igy az egész litográfiái termelés a mindennapiság jellegével bir. 
A kőnyomás fénykorát éli most Amerikában, a hol remek munkát végeznek. 
Oda kellene a magyar rajzolókat tanulmányozásra kiküldeni.

A fénynyomás most kezd mindinkább fejlődni és az a nagy gond, melyet 
reáforditanak, remélnünk engedi, hogy rövid időn szép és jó produktumokat 
állíthatunk elő. Az eddigi fénynyomatok csakis a jól megvetett alapról és 
helyes, tervszerű munkálkodásról tanúskodnak.



Sokkal örvendetesebb és szinte meglepő a haladás a betiiöntés terén. 
Alig néhány éve, hogy ez az iparág nálunk nagyobb kultiválásra talált és már 
is szépen fellendült. A külföldi betüöntődék még nem is oly régen elözönlötték 
a magyar piaczot gyártmányaikkal és ma bizony meghátrálni kényszerültek. 
Jó anyagból jó betűket tudunk gyártani és a gyártás minemüségére és talán 
még a mennyiségre is kiálljuk a versenyt a külfölddel. A betüöntésnél csak 
egy körülmény mutatja, hogy mégis csak kezdők vagyunk. És ez az, hogy 
újdonságokat nem igen, avagy csak igen ritkán tudunk hozni. A mi betü- 
öntődéinknél sokkal kisebb külföldi czégek nyakra-főre gyártják saját kompo- 
ziczióju betűiket és úgyszólván hónaponkint bekopogtatnak egy-egy újdon
sággal. Ez által aztán mégis csak tudnak maguknak némi pozicziót biz
tosítani, mert bizony az Ízlésnek mai sokféle iránya és gyakori változása 
megköveteli, hogy az accidenc-nyomtatványoknál lehetőleg minél gyakrabban 
változtassuk a használandó betüfajokat. Az »Első magyar betűöntődé rész
vénytársaság« az újdonságok megteremtésénél is jeles ambiczióval dolgozik ; 
de valljuk meg, hogy még nem tud megfelelni a megkivántató igényeknek. 
Az a mérhetetlen nagy haladás, mely az utóbbi tiz évben mutatkozik, további 
tiz év múlva biztosítja a betüöntés teljes felvirágozását, a mikor sikerülni fog 
a külföldi betüöntődéket hazánkból végkép kiszorítani.

A horgany edzés, a czinkografiák és autotipiák készítése, fájdalom, keser
ves tengődést mutat. Nem vagyunk képesek valamire való clichét idehaza 
elkészíthetni és minden hazafiság daczára, ha jó munkát akarunk, kénytelenek 
vagyunk clichéinket a külföldön megrendelni. Igazán nem tudjuk megérteni, 
hogy mi az oka annak, hogy Bécsben már régen tudnak és Budapesten még 
mindig nem tudnak jóravaló clichéket készíteni. És ez irányban az évek folya
mán semmi, avagy alig említésre méltó javulást látunk. A hiba, úgy látszik, 
a rendszer hiányosságában és a tudás gyarlóságában keresendő, mert a gya
korlat sem hozza magával a készített clichék javulását. A munka még mindig 
kezdetleges és fennálló czégeink minden biztatás, minden támogatás daczára 
alig képesek szebbet és jobbat alkotni. Ezzel összefüggésben áll a fametszés, 
mely hazánkban úgyszólván teljesen pang és ha vannak is e téren egyes 
kiváló művészeink, kiknek fametszvényei méltán tarthatnak igényt az átalános 
elismerésre, mégis sajnálattal kell konstatálnunk, hogy ezen iparág az utóbbi 
években abszolúte nem mutat haladást. Jó volna, ha egyes fiatalabb szak
erőink felkeresnék a külföldet és ott szerzett gazdag tapasztalataikat azután 
itthon értékesítenék. Felette hálás működési tér nyílnék számukra.

A fényképészet aránylag még nagyon fiatal művészeti iparág. Daguerre 
találmányát 1839-ben publikálta a franczia akadémia és evvel meg volt vetve 
a fényképezés alapja. Már a 40-es évek elején nálunk Magyarországon is 
mindinkább elterjedt, mit főleg Zeyk Dániel buzgó működésének köszönhetünk. 
Nagy-Enyed, Kolozsvár, majd Budapest voltak a fényképészek székhelyei, kik 
akkoriban még inkább csak kedvtelésből és nem kenyérkereseti czélzattal űzték 
ezt a mesterséget. Koller tanár volt a fényképészet művészi irányának meg
alkotója Magyarországon és a külföldön. Az ő föllépésével kezdődik a fényképé
szet rohamos emelkedése és kivált az ő működésének köszönhetjük, hogy
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fényképeink nem maradnak mögötte a külföldieknek. Magyarországon jelenleg 
már 342 fényképészeti műtermünk van, melyekben 465 segédmunkás dolgozik. 
És a mi felette örvendetes tény, hogy akárhány vidéki fényképészeti mű
termünk van, a hol igazán jó ízléssel és nemes törekvéssel dolgoznak.

A könyvkötészet régente sokkal nagyobb fényűzéssel ékesített munkákat 
végzett, mint napjainkban. Arany és ezüst domborművű, gyöngyökkel kirakott 
kötéseket ismerünk a legrégibb időkből. A nemes fémek és drágakövek akkor 
még nem bírtak oly értékkel, mint napjainkban és igy a könyvek bekötésére 
is felhasználták. Későbbi időkből azután, a középkor vége felé, már bőr
kötéseket és préselt bekötési táblákat láthatunk. Nálunk Magyarországon 
a XV. században készült bőrkötéseink vannak, sőt Guttmann kolozsvári könyv
kötőről is említést tesznek a régi iratok. A XVII. században pedig már külön 
könyvkötői műhelyeink is vannak. A könyvkötészet a múlt század vége felé 
és e század elején indult nagyobb virágzásnak; de különösen az utóbbi két- 
három évtizedben oly fellendülésnek indult, hogy egyes könyvkötői műhelyeink 
mintaszerű berendezése és példásan szép munkái feltűnést keltenek még a kül
földi szakember előtt is. Egyes szakférfiak ernyedetlen fáradozása és a leg
nagyobb tökély után való törekvése kiváló előnyére vált a könyvkötészeti 
iparnak hazánkban való felvirágzására.

A czímfestészet, czímtábla és czímerfestészet a régi, jó időkben bizony 
nem volt ismeretes. Csak az 50-es években tartja szükségesnek egyik-másik 
kereskedő nevét a bolt falára avagy egyszerű nyers fatáblára rámázolni. 
A 70-es évek elején kezd ez az iparág némikép fellendülni és ezután a keres
kedelmi élet fellendülésével és az Ízlés terjedésével mindinkább fejlődik. Nap
jainkban van már oly czímfestő czégünk, mely 30—40 segéddel dolgozik és 
bolttábláink között akárhány van, melynek elkészítéséhez művészi érzék és 
festői ízlésre volt szükség.

A dobozgyártás az utolsó évtizedben szép virágzásnak indult, a mióta 
Dávid Károly az enyv nélkül készített dobozok gyártását hazánkban meg
honosította.

A sokszorosító iparágak külön pavillonja az ezredéves kiállításnak egyik 
legszebb és legdíszesebb épülete volt. A legnagyobb ékességét mégsem lehetett 
látni és ez az, hogy az iparosok saját költségükön építették. Ki-ki saját erejé
hez képest kisebb-nagyobb összeggel járult hozzá a költségekhez és igy sze
rezték be azt a százezer forintot, a mibe az épület került és azt a szintén 
nem csekély összeget, melyre az üzembentartáshoz volt szükség. Minden egyes 
kiállító, a ki egyúttal résztulajdonosa volt a pavillonnak, dagadozó kebellel 
hallgatta azt a sok dicséretet, melylyel a nagyszámú látogatók mindegyike 
csodálkozásának kifejezést adott. Nagy volt a nyüzsgés-forgás egész nap, de 
különösen délután öt óra tájban zsúfolásig telt meg a nagy terem, mely
nek közepén ott zakatolt a Wörner-féle ikerkörforgó gép és százával meg 
százával szállította gyors egymásutánban a kiváncsi közönségnek a naponta 
megjelenő »Kiállítási Ujság«-ot. Innét azután felvonultak a fényképészeknek 
az emeleten elhelyezett kiállításába, hol gyönyörködve nézték a szebbnél-szebb 
képeket és gyors elhatározással még egy emelettel feljebb vonultak, hogy a



734

kiállítási fényképészeti műteremben levétessék magukat. Ő Felsége a király1 is 
nyolcz felvételt készíttetett itten, a mikor a pavillont magas látogatásával 1896. 
május 15-én kitüntette. A pavilion legérdekesebb része természetesen a föld
szinten volt látható, mert hisz az egyes nyomdaczégek gépei itt működtek és 
a közönség itt láthatta szemtől-szembe a könyvek, újságok, litográfiái nyomtat
ványok, gyönyörű szép képek és dallamos zenedarabok nyomását. Azonkívül 
itt voltak elhelyezve a m. kir. államnyomda különféle specziális gépei és itt 
dolgoztak a specziális szakmában működő munkások. A pavilion terveinek 
megbeszélésénél még a papiros gyártásáról is tanácskoztak, mert ezt is gyakor
latilag szerették volna bemutatni a közönségnek. Az utolsó pillanatban azonban 
erről a tervről le kellett mondani, mert nem volt meg a kellő vizierő és 
hiányzott a megkivántató tér. így aztán a földszinten elhelyezett papirosgyárak 
gyártmányaik ügyes csoportosításával és minél szemléltetőbb bemutatásával 
igyekeztek kárpótolni a látogatókat.

A papirosgyárak kiállításának tőszomszédságában működött a könyvkötői 
műhely, a hol a közönség megláthatta a legérdekesebb és legújabb könyv
kötő gépeket munka közben. Ezeket dolgozni látva, szinte úgy tetszett, mintha 
varázsütésre kötnék a könyveket.

A nyomdák közül első helyen kell. megemlítenünk a Franklin társulat 
kiállítását, mert ez felelt meg legjobban ama követelményeknek, melyeket a 
millenniumi kiállítás történelmi jellege megkívánt. A Franklin-társulat legrégibb 
nyomdáink közé tartozik. Még 1715-ben alapította Royer János Pál. Az ő 
tulajdonát képezte az az érdekes, fából készült kézisajtó, melyet a társaság 
kiállított és melyet minden látogató — szakember és laikus egyaránt — 
bámulva szemlélt, mert csodálta az akkori viszonyok kezdetlegességét és 
szinte lehetetlennek tartotta, hogy alig 180 év alatt oly óriásilag előre haladott 
a könyvnyomtatás mestersége. Ez a sajtó 1879. április hó 27-én Bécsben 
volt azon történelmi díszmenetben, melyet ő Felsége ezüstlakodalma alkalmá
ból rendeztek. Az Articuli Diaetales Posonienses Anni MDCCXV. szedésének 
egy oldaláról készült hasonmás volt a sajtóban kiállítva, melyet mindenki 
nagy figyelemmel megtekintett. De láttunk sok más érdekes dolgot a Franklin- 
társulat kiállításában ; többi között azt a kézisajtót, melyen a társulat egyik 
üzletelődje — Länderer — a márcziusi ifjúság kívánságára előzetes czenzura 
nélkül kinymmatta a 12 pontot és a Nemzeti dalt, a Talpra Magyart. Szép 
volt ama hatalmas falragasz-szedés is, melyet kiállítottak és sok figyelmet 
érdemelt a könyvkiállitás is, melynél a fokozatos haladást szemlélhettük.

A Pesti könyvnyomda részvénytársaság kiállítása megint egész más 
irányban kötötte le a szemlélő érdeklődését. Ez a társaság volt az, a mely a 
vasúti nyomtatványok sokféle ágát meghonosította és nagyon jól csoportosítva 
állította ki ezeket. A különféle menetrendek felette komplikált szedése külö
nösen a szakértőre nézve sok tanulságosat mutatott. A kézi menetrendtől 
egész a plakátig, még pedig a legnagyobb arányú falragaszig itt mindent 
megtaláltunk, sőt még a legkülönbözőbb tarifatáblázatok is megvoltak. Ez a 
társaság az, mely még ma is nyomja a Vasúti és közlekedési közlönyt és az 
Útmutatót. Igen tanulságos volt az a térkép is, melyet kiállítottak, mint a
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nyomda egyik korrektorának, Firtinger Károlynak eszmei produktumát. Ezen 
ugyanis Magyarország térképén a nyomdák elterjedése van szemléltetőleg fel
tüntetve. A térképen Magyarország városai különböző jelekkel vannak ki
tüntetve, a mint az egyes századokban a nyomdák alapítása elterjedt. A 
mellékelten bemutatott térképet a könyvnyomdászok szakköre adta ki 1896- 
ban a millennium alkalmából. Tervezte és magyarázó szöveggel pedig ellátta 
Firtinger Károly. A nyomda könyvkiállitása főkép a hivatalos kiadványokat 
mutatta be, de az a néhány díszmű, melyet kiállított, nagy Ízléssel és sok 
gonddal készült. Végül nagyon érdekes volt a zenemű-kiállitás. A Pesti könyv
nyomda részvény-társaság, mely még 1890-ben dr. Fáik Zsigmond indítványára 
a hangjegymetszés és hangjegynyomás iparágat nálunk meghonosította, ezen 
iparág egész fejlődési menetét mutatta be kész produktumokban, melyekből 
mindenki örömmel győződhetett meg arról, hogy kitartó munkássággal rövid idő 
alatt is czélhoz lehet jutni. Az utóbbi évek zenemű-nyomtatványai már elérték 
a kellő színvonalat és úgy a metszés tiszta nyomása, mint a czímlapok Ízlé
ses rajzolása és szép kivitele tekintetében bármely külföldi czéggel versenyez
hetnek. A hangjegymetszés csak nagynehezen tud nálunk terjedni, mert a 
magyar munkás eme minutiőzus pontossággal járó munka iránt már heves 
vérmérsékleténél fogva is nem nagy kedvvel viseltetik. Az első magyar hang
jegymetsző négy évi tanonczidő letelte után 1896. augusztus hó 20-án szaba
dult fel a Pesti könyvnyomda részvény-társaság hangjegymetsző osztályában. 
Az ünnepélyes felszabadításnál a kereskedelmi minister ő Excellentiája kép
viseletében Szterényi József kir. tan. iparoktatási főigazgató jelent meg, ki is 
az új iparág első úttörőjének lelkes beszéd kíséretében átnyújtotta a keres
kedelmi minister ajándékát: az összes szükségeltető hangjegymetszési munka
eszközöket.

Az Athenaeum-nyomda, mely 1849 óta áll fenn, kivált hirlapkiállitásával 
tűnt ki. Gondosan csoportosítva mutatta be azt a sok napilapot és heti-, meg 
havi folyóiratot, melyek a társaság nyomdájában készültek. De e mellett a 
gazdag könyvgyűjtemény is bebizonyította, hogy a társaság közel ötven évi 
fennállása alatt mily óriási haladást tett. Sok érdekes és tanulságos könyv 
készült e nyomdában, de ezek között is első helyen áll Magyarország törté
nelmének gyönyörű, szépen illusztrált és igazán Ízlésesen nyomtatott hatalmas 
kiadása. Ez bizonyítja legjobban a társaság áldozatkészségét.

A magyar királyi államnyomda nagy gondot fordított a kiállításra és ipar
kodott bemutatni mindama specziális dolgokat, melyek készítésével más 
nyomdavállalat nem foglalkozik. Ez a nyomda felöleli az összes tipográfiái 
ágakat és itt készülnek az államérték- és hitelpapírok, bélyegjegyek és postai 
értékczikkek. Evenkint ezernél több gyönyörű rajzolási, metszési, galvano
plasztikái és foto-mechanikai munkát csinálnak közel kilenczszázezer forint 
értékben.

A Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság kiállítása is érdekes és 
tanulságos volt. Ez az aránylag még fiatal intézet az első nagy magyar lexikon 
kiadásával, a mely 16 kötetre terjed, felküzdötte magát az elsők sorába. Nincs 
többé Brockhausra, sem Mayerre szükségünk; megvan a mi saját magyar
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lexikonunk, a Pallas lexikona, melyben tán még jobban megtaláljuk mindazt, 
a mit keresünk, mint bármely külföldi munkában. A társaság a lexikon egyes 
technikai részeit mutatta be és a közönség ezért igen hálás volt, mert hisz 
új, egészen új dolgot láthatott. A Pallas-nyomda könyv- és nyomtatvány- 
kiállítása is ízlésesen volt csoportosítva.

Posner Károly Lajos és f ia . kivált kromolitografiai munkákat, műmel
lékleteket, albumokat és díszfeliratokat, meg egyéb műkönyvkötészeti mun
kákat mutatott be, melyek sok ízlésről és szép kivitelről tanúskodtak.

A Czettel és Deutsch czég kőrajzok és metszetek, kivált pedig litográfiái 
munkák kiállításával érdemelte ki a látogatók figyelmét, mig a Hornyánszky 
Viktor czég ízléses nyomtatványai csinosan voltak elhelyezve.

A többi fővárosi nyomdák is, valamint a vidéki nyomdakiállitók sok 
szépet és sok tanulságosat mutattak be. Minden egyes kiállításon meglátszott, 
hogy nemcsak gonddal, de sok szeretettel is rendezték.

A betüöntődék közül az Első magyak betűöntődé részvénytársaság tűnt 
ki, mely kész gyártmányait mutatta be, de a mellett egy betüöntőműhelyt 
tartott üzemben, a melyben többi között a naponkint megjelenő kiállítási újság 
lemezeit is készítették a rotácziós-gép számára.

A könyvkötők kiállítása az emeleten volt elhelyezve, de azonkívül Geller 
és Gottermayer czégek egy könyvkötői műhelyt tartottak üzemben a föld
szinten. Ennek a két czégnek a kiállítása volt a leggazdagabb, de azért akár
hány vidéki könyvkötő is mutatott be szebbnél-szebb munkát. A könyvkötői 
ipar nagy előhaladást mutatott a millenniumi kiállításon.

Dávid Károly és fia  dobozgyára szintén üzemben tartott egy kis mű
helyt, a hol a szab. fémkapocsra és az ezek előállításához szükséges gépekre 
hívta fel a közönség figyelmét, mely élénk érdeklődéssel látta, hogy miként 
készülnek dobozok, tárczák és egyéb ezekhez hasonló tárgyak minden ragasztó 
anyag felhasználása nélkül. Ez az új iparág már eddig is szép haladást 
mutat, mert évenkint 15 milliónál több dobozt készítenek háromszázhuszezer 
forint értékben; de még ez az arány folytonos emelkedésben van. A gyár 
üzembe tartásához pedig nincs intelligens avagy tanult munkásra szükség, 
miáltal sok kereset nélküli ember, kivált pedig igen sok nő találta meg minden
napi kenyerét.

Az Első magyar kártyagy ár-részvény sársulat, mely évente egy fél mil
liónál több játszmát készít 250.000 frt értékben, kész produktumokat mutatott 
be. Ezek közül kitűntek a magyar történelmi alakokat ábrázoló játékkártyák. 
A gyár 1869 óta áll fenn és hatalmas versenytársa az 1879 óta fennálló 
uj budapesti kártyagyár, a mely szintén kész termékeket mutatott be.

A sokszorosító iparágak pavillonjában elhelyezett minden egyes kiállí
tásról igen sokat lehetne Írni, de tán mégis legtöbbet a fényképészeti kiállí
tásról. Ez igazi gyöngye volt a kiállításnak és megmutatta, hogy fényképé
szeink szakmájukat mily teljes mértékben értik. A fényképészet már nem is 
iparág, hanem művészet, mely csakis a sokszorosítás stádiumában válik 
iparrá. Mig odáig ju t : maga a felvétel, az ehhez szükséges csoportosítás, 
melynél sok műizlésre és éleslátásra van szükség, tiszta művészet, mely csak
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úgy megköveteli a helyes műértelmet és a finomúlt művészeti lelkesedést 
akár a festészet vagy szobrászat. Nagyon sok szépet láttunk, nagyon sok 
ízléssel elrendezve. A gazdag fényképészeti kiállításban Divald Károly, a Dunky 
fivérek, Goszleth István, Kalmár Péter, Klösz György, Mai és társa, avagy 
Weinwurm Antal, egyenlően kivették részüket a dicsőségből. Legelsők az 
elsők között mégis csak a Koller és Streliczky ezég termékei voltak. Ezeknél 
szebbeket, ezeknél jobbakat már képzelni sem lehet. Ezek a fényképek 
tényleg már nem is ipari produktumok, hanem valóságos műremekek voltak. 
Fiatal, tetterős és felette intelligens emberek ennek a két ezégnek vezetői és ez 
meglátszik minden egyes munkájukon. A közönség igazi élvezettel szemlélte 
a fényképészeti kiállítást és nem restéit azon ötször-hatszor is végigmenni, 
hogy minden egyes részletét megláthassa.

Az előadottak eléggé bizonyítják, hogy a sokszorosító iparágak a mil
lenniumi kiállításon méltóan voltak képviselve. A ki nem restelte a fáradtságot 
a dolgok részletes megtekintésére, az sokat tapasztalhatott és igen sokat tanul
hatott. De ebből a kiállításból azt a tanulságot is meríthettük, hogy sok, igen 
sok még a teendőnk a sokszorosító ipar egyik-másik ágában és hogy lanka
datlan, folytonos munkásságra van szükség, hogy a hibákat helyrehozzuk, a 
mulasztásokat kipótoljuk. És a mikor majd el fog jönni, mert hisz okvetetlen 
megjön az az idő, a mely nem az olcsó, hanem a jó  munkára helyezi a 
fősulyt: akkor lesz majd csak igazán alkalmunk a sokszorosító ipar belterjes 
fejlesztésére fordítani a főgondot és akkor el fogjuk érni mindnyájunk keblének 
hő kívánságát — a sokszorosító ipar igazi felvirágzását!

M a t l b k o v t t s  : Magyarország az ezredik évben. VII. 47
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