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A faipar különleges, több száz éves
technikát õrzõ mûemlékei, a víz-
hajtású fûrészmalmok (vízifûré-
szek, deszkametszõk, vízigatterek)
a történelmi Magyarország terüle-
tén már csak a Székelyföldön for-
dulnak elõ. Mûködõképes alig egy-
kettõ van közöttük, a többi 5–7
vagy romjaiban, vagy hiányosan,
de mindenképpen mûködésképte-
lenül.

A budapesti Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola egyik faipari mérnök-
tanára, Pauló Tamás 1998-tól kezdve
eleinte hobbiból, majd késõbb szakma-
szeretetbõl és hivatástudatból kutatja
ezeknek a fûrészmalmoknak a történe-
tét, és azon munkálkodik, hogy faipari
mérnökhallgatók és faipari technikusje-
löltek, valamint szakmaszeretõ kollé-
gák segítségével minél több emléket si-
kerüljön megõrizni az utókornak mind
dokumentációban, mind pedig tényle-
gesen felújított és rekonstruált fûrész-
szerkezetek formájában. 

A faipar egyik nagy jelentõségû talál-
mánya a gótika idején a fûrészmalom
felfedezése. Elsõ említése, illetve ábrá-
zolása a francia építész, Villard de Hon-
necourt vázlatkönyvében található. A
dátum: 1235. 

Az ábrázolás a kornak megfelelõen
nem igazán pontos, inkább csak jelzés-
értékû. Viszont jelzi, hogy a víz energiá-
ját már nemcsak gabona és egyéb ter-
mények õrlésére, hanem farönkök
hosszanti szeletelésére is lehetett hasz-
nálni. A fûrészmalmok tényleges okle-
vél és adózási említése Európában a
XIV. század második felére tehetõ. Ma-
gyar területen a XV. század elsõ felében
(Zsigmond király idején) jelennek meg
a fûrészmalmok. 

A gótika idején megindult nagyará-
nyú városépítési hullám, amely a rene-
szánsz idõszakában csak erõsödött,
rengeteg fát, elsõsorban jó minõségû
pallót, deszkát igényelt. Az igényt nö-
velte az egyes országok hajóépítési hul-
láma is. Ebben az idõben kezdték a ten-
gerparthoz közeli hatalmas erdõségek
pusztítását. A korábban kézzel hasított,
majd bárddal és vonókéssel megmun-
kált anyag nagy faanyagveszteséggel és
energiabefektetéssel járt, ezért ma már
csak a faipar szûk területén használják
(hagyományos hordógyártás, ácsolt bú-
torgyártás). A rönkök deszkává fûrésze-
lése emberi energiával, kézi fûrésszel,
bakra emelve pedig szintén nagy ener-
giabefektetéssel és csekély termelé-
kenységgel mûködött, bár Székelyföl-
dön a „kecskére”emelt rönkök hosszan-

ti fûrészelése még a XX. század köze-
pén is gyakori volt. A víz energiájával
mûködtetett fûrészelõszerkezetek kb.
20-30-szoros mennyiségû deszkát vol-
tak képesek gyártani, meglehetõsen
pontos vastagsággal és méretben. Szer-
kezeteik, technikai fõ- és részletmegol-
dásaik a középkor végére már kialakul-
tak, és kb. 500 éven keresztül alig vál-
toztak valamit. Építési és szerkezeti
anyaguk szinte teljes egészében fa. Az
épületek zömmel fenyõbõl készültek
zsindely- vagy deszkaborítással. A víz-
bevezetõ csatorna szintén hasonló
anyagú. A vízkerék többnyire szintén
fenyõ, mivel így is kb. 30–40 évig tud-
ták használni. A kopásnak és dinamikus
igénybevételnek kitett alkatrészeket pe-
dig tölgy-, gyertyán-, bükk-, kõrisfából,
a fogaskerékhajtásoknál a fogakat ese-
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tenként gyümölcsfából (szilva, alma)
készítették. Fémbõl csak a legszüksége-
sebb alkatrészeket állították elõ: 

• a fûrészlap a befogókengyelekkel,
• a tengelyvégek,
• a külpontos forgást biztosító csa-

pos tengelyvég (görbevas),
• az elõtolómû kilincsmûve.
A XIX. század során a vaskohászat

fejlõdésével egyre több fém alkatrész
épült a fûrészszerkezetbe (pl. vas fû-
részkeret).

A XX. század elejétõl pedig szinte
teljesen öntvénybõl készült keretfûrész-
gépeket is mûködtettek vízhajtással és
esetenként gõzenergiával. A XX. század
elsõ évtizedeitõl kezdve Európa-szerte
átépítették a hagyományos, fából ké-
szült vízkerékhajtást a kevesebb kar-
bantartást igénylõ és nagyobb hatásfok-
kal mûködõ turbinahajtásra. 

A Székelyföldön, kutatási területe-
men azonban több száz évre visszame-
nõen szinte semmi változás nem történt.
Maradt a 99%-os fafelhasználás a fûrész-
malmok építésénél, a fából készült víz-
kerék és fûrészberendezések. A terület
gazdasági elmaradottsága és a hagyomá-
nyos erdõgazdálkodás konzerválta a fû-
részelés õsi technológiáját. Igaz ugyan,
hogy a XIX. század végétõl néhány na-
gyobb fûrészüzem létrejött (pl. Kom-
mandó), ahol kisvasút, sikló és gõzgé-
pek segítették a fakitermelést és feldol-
gozást. A Székelyföld egészét tekintve
azonban az erdõk nagyobb része kis te-
rületekre osztva magántulajdonban vagy
településekhez kapcsolódva ún. közbir-
tokossági tulajdonban maradt. 

Az erdõs vidékeken szinte minden
településen volt 2-5 fûrészmalom. Na-
gyobb településeken, pl. Gyergyó-

szentmiklóson 10-12 fûrészmalom mû-
ködött a jó néhány lisztelõmalom mel-
lett. Voltak viszont olyan városok is,
ahol egyáltalán nem volt fûrész, pl. Szé-
kelyudvarhely. Ide a deszkát is és a bú-
torokat is a környékbõl hordták. Voltak
olyan falvak, ahol szinte csak rönkfel-
dolgozással foglalkoztak. 

A Hargita egyik oldalgerincén, a 860
m magasan fekvõ Szentegyházán az
1906-os jegyzék szerint több mint 50 fû-
részmalom üzemelt. Innen a külön fog-
lalkozást jelentõ szekeresek hordták vá-
sárokra, építkezésekre vagy a kifejezet-
ten bútorgyártásra szakosodott falvak-
ba. Pl. ilyen a Szentegyházától kb. 30
km-re, az Erdõvidék peremén lévõ Var-
gyas. Az itt élõ Sütõ család az 1600-as
évektõl kezdve foglalkozott festett és
esetenként faragott bútorok gyártásával.
A család ma élõ leszármazottai büszkén
ûzik ma is õsi mesterségüket. Kiemelt
terület volt deszka-
metszési szem-
pontból a Gyer-
gyói-medence, a
Maros völgye, a
Csíki-medence –
fõleg Csíkszeredá-
tól északra az Olt
folyó mentén.

Az elmúlt év-
századokban na-
gyon sok oklevél,
adományozó és
adóslevél, enge-
dély, peres papí-
rok foglalkoznak a
fûrészmalmokkal,
jelezve ezek fon-
tos gazdasági sze-
repét. 

A fûrészmalmok gyakran egy-egy
család tulajdonát képezték (pl. Tan-
kók fûrésze, Nagy András fûrésze
stb.). Speciálisan székelyföldi megol-
dásnak számít az ún. cimborasági tu-
lajdon. Ebben az esetben nem egy, ha-
nem 2-5, esetleg 10 család közösen
épített valamelyikük területén egy fû-
részmalmot. Ebben az esetben voltak,
akik a területet adták, mások pedig az
anyagot, egy-egy fontosabb alkatrészt.
Volt olyan, aki a munkájával járult az
építéshez. Az építéssel megbíztak egy,
a témában nagy tapasztalattal rendel-
kezõ fûrészmolnárt, aki mind a talaj-
munkákat, a malomárok és a hozzá
tartozó zsilipek építését, a fûrészpajta
épületének és a „benne való” szerke-
zetnek az elkészítését vezényelte az
anyagok erdõn történõ kiválasztásától
kezdve az építésen át a beüzemelésig.

Egy-egy komolyabb fûrész építése hó-
napokat vett igénybe. Az ilyen fûré-
szek használatát rendkívül szigorúan
és igazságosan szabályozták. A tulaj-
donosok számától függõen egy-egy
család „vágási ideje” változott. A vágás
sorrendjét sorsolással döntötték el, ezt
esetenként évente változtatták. A vá-
gási jogot örökölni lehetett, el lehetett
adni vagy bérbe lehetett adni. Az ak-
tuális használó köteles volt a fûrészt
átvett állapotban, megfelelõ karban-
tartás után átadni a következõ haszná-
lónak. Mivel a fûrészek használatának
lehetõsége nagyban függött az idõjá-
rástól (pl. korai és esetenként hosszan
elhúzódó tél, befagyott vizek vagy
nagy szárazság esetén vízhiány), ezért
a használatra vonatkozó rendelkezé-
sek ezt is szabályozták. 

Az 1920-as évektõl kezdve a politikai
helyzet és a gazdasági bizonytalanság

miatt a hagyományos vízhajtású fûrész-
malmok száma lassan apadni kezdett. A
több száz fûrészmalom száma 1-2 száz-
ra csökkent.

(Folytatjuk!)
Pauló Tamás

faipari mérnöktanár

A vasláb-hevederi fûrészmalom 1998-ban

Velencei fûrészmalom vázlata

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 
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