
Hajlított fából készült bútorok. 
A legújabb időben a fakereskedők bükkfaléczek után tu

dakozódnak és készséggel hajlandók szerződni annak szállítá
sára hosszú időre, nagy mennyiségekben, ezer és ezer köb
méterre. 

Az ember szinte elámul : hát hová képesek tenni azt a 
roppant mennyiséget? Csak nem készítenek valamennyiből 
széket? Pedig ugy van. A hajlított fából készült bútorok 
jelentékeny mennyiségű bükkfát fogyasztanak. Exner szerint 
a Thone.tek, a fa hajlitásának és a róluk nevezett bútorok 
gyártásának feltalálói 4500 munkást foglalkoztattak 187G-ban. 
Gyáraikban összesen 2G0 lóerejü 10 gőzgép és 280 ló dol
gozott. Naponta 2000 bútordarabot, u. m. 1750 széket és 
250 más bútort állítottak elő. A havi munkabér maga 25.000 
frt volt. 

Exner a gyártáshoz szükséges bükkfaszükségletet követ
kezőleg számította ki. 

A bútorgyártáshoz egészséges, egyenes növésű és ág-
(csomó) mentes bükkfa szükséges. A használt léczek hossza 
5, G, 7 Y 2 és 12 láb. Ilyen fából egy kat. holdnyi tiszta bük
kös átlagosan 4000 köblábat, vagyis 126. 4 köbmétert ád, 
(lásd „Erdészeti segédtáblák. Bükkszálerdő terméstáblája II. 
termőhelyi osztály 316 köbméter, ebből 40° / 0 szerfa.) 

Miután egy szék l 1 / , köblábnyi fát vesz igénybe, 600.000 
székhez (ennyi volt 1876-ban a Thonetck évi termelése) kell 
majdnem egy millió köbláb fa, vagyis évente 250 hold erdő. 

11a azonban az összes ilynemű bútortermelést vesszük 
alapul, akkor évente fölvehetünk egy millió bútordarabot három 
millió forint értékben, melynek előállításához 500 hold évi 
vágástér, vagy 100 éves fordával 30.000 hold bükkös szük
séges. 



Mintán azonban 1 8 1 6 . óta a hajlított fából készült búto
rok gyártása jelentékenyen emelkedett, mit a párisi kiállításon 
szemmel látni lehetett; ezen terület mai napság már nem képes 
megfelelni a szükségletnek. S ha tekintetbe vesszük ezen bú
torok használhatóságát s elterjedésüket a világ minden tája 
felé, a nélkül, hogy nagyon vérmes reményeket táplálnánk, 
bátran mondhatjuk : hogy ezeu iparág ma-holnap 100.000 
hold bükkös erdő termésével sem lesz kielégíthető. 

A csekélynek látszó székek tehát oly roppant mennyiségű 
fát igényelnek, a melynek termelése nem maradhat visszahatás 
nélkül bükköseinkre. Jelenleg ugyan csak a kedvezőbb fekvésű 
erdők látják el a piaezot; de már ma is találkozunk a fake-
reskedőkkel oly helyeken, a hol bükkszerszámfa eladásáról 
eddig álmodni sem mertünk. 

Ezek után nem lesz érdektelen, ha a fa hajlitásának, 
s azzal a Thonet-féle bútorok előállításának történetét Exner 
után röviden előadjuk. 

Már több mint egy századdal ezelőtt ismeretes volt 
az a tény, hogy a fát meglehet hajlítani, ha az egyik oldalát 
megmelegítik, tehát nedvességét elvonják, más oldalon pedig 
megnedvesítik. így görbittettek már rég idő óta bútorokat. 

E század elején (1821-ben) Bregeuzben, Fink Menyhért 
szabadalmat nyert keréktalpak készítésére egyetlen darabból. 
Ezen keréktalpak igen tartósak voltak, és még pár év előtt 
létezett szekér ily kerekekkel Bregenz közelében. Fink talál
mánya vele együtt veszendőbe ment. *) 

Thonet Mihály, a Raina melletti Boppard-on, (született 
1790. július 2-án) a harminczas években egyes butorrészeket 

*) Amerikában a bickorynak (Carya alba) technikai tulajdonságaiban 
a mi kőrisünkhöz hasonló fájából, s ugyanott és nálunk is Európában a kőrisből 
hajlítanak egész keréktalpakat. Ily talpakból Amerika roppant mennyiséget expor
tál Európába. 
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összeragasztott és hajlított fourníerokból kezdett készíteni. A 
Rajtiavidék némely régi fogadójában máig is láthatni ily 
módon készült hengerataku éjiszekrényeket, ágyakat, a fejfelőli 
oldalon felgöngyölt véggel. Ezen alakok tetszettek, s Thonet 
1837-ben megkísértette egész bútorokat, nevezetesen széke
ket állítani elő ily módon.*) 

Egy csomó egyenlő szélességű fournier-lemezt összekötött 
és cnyvben megfőzvén, e czélra készült mintába szorította. 
Mennél vékonyabbak voltak a lemezek, annál erősebb hajlí
tást tűrtek meg, de annál többre volt szükség, hogy a 
kívánt vastagság eléressék. 

A hajlítás azonban, melyet elérni lehetett, csak egyszerű 
volt, vagyis a lemezcsomag csak egy síkban fekvő görbülete
ket vett föl, minélfogva az alakokban való változatosság igen 
korlátolt, s az maga is feszes volt. Mindamellett az egyes 
részek hajtása merész, a méretek keskenyek és vékonyak, az 
egész könnyű és mégis szilárd és a bútorok tartósak lévén, 
nem csekély feltűnést okoztak. 

Thonet ezzel meg nem elégedett, hanem az egyirányban 
meghajlított csomagot hosszában újra szétfürészelte s ugyan
azon módon ismét összekötötte és más irányban meghajlította. 
Ezáltal másodrendű görbék jöttek létre, melyek rendkívül 
nagy változatosságot engedtek az alak módolásában. 

Ezen bútorok igen eredetiek, szépek és tarsósak, csak
hogy drágák voltak, olcsóbb módról kellett tehát gondoskodni. 

Thonet tehát megkísértette a lemezek helyett vékony 
léczeket alkalmazni, de ez sem tette olcsóbbá a gyártást, mert 
a léczeket igen vékonyra kellett vágni s csak ugy kezelni, mint 
a fournier-csomagokat. Később a lemezcsomagokat csavarala-

*) Thonet ezen munkái feltűntek herczeg Metternichnek a ministernek, 
kinek biztatásaira Bécsbe költözött. Később mind az öt fia követte oda, s együtt 
dolgoztak, kivált a fahajlitást mindég maguk elzárt helyen végezték. 



kulag görbítette meg, s ezáltal nagyobb változatosságot hozott 
az alakzatba. Ennek köszönhető, hogy az első londoni világ
kiállításon 1851-ben egyszerre világhírre kaptak gyártmányai. 

É Í csakugyan ezen bútorok igen sok előnynyel bírtak 
mind az alak szépsége, mint tartósság tekintetében, és elárasz
tották Európa piaczait. Csak egy hibában szenvedtek, hogy 
t. i. apró lemezekből lévén összcenyvezve, tengeren szállítha
tók nem voltak és általában a nedvesség veszedelmes volt 
rájuk nézve. Pedig már kiviteli áruezikké kezdettek válni, 
gondoskodi kellett tehát arról, hogy e hiányon segítve legyen. 
Ez volt a legnagyobb s alig megoldható föladat. 

Hosszas gondolkozás és kísérletek után azonban mégis 
sikerült megoldani. 

Hajlítás alkalmával ugyanis azt vesszük észre, hogy a 
hajló fa a domború (Convex) oldalon, a hol feszül, nyúlik, 
megpattan, míg ellenben a homorú oldal, a mely összenyo
módik, legfeljebb megránezosodik, de ritkán törik meg. Tho-
neték tehát számos kísérlet után azon gondolatra jöttek, a 
külső oldal feszülését, kinyúlását fémlemez segélyével akadá
lyozni meg. 

E czélból a görbülés külső oldalára vaslemezt csatoltak, 
a mely több ponton, de különösen a végeken szilárdan volt 
hozzáerősítve, s a mely ezen oldalon a megnyúlást megaka
dályozta, vagy csak annyira engedte meg, a mennyire a vas 
maga a feszülés következtében meghosszabodott, a mi rend
kívül csekély, alig számbavehető volt. 

Miután tehát a külső rész nem nyúlhatott meg, az egész 
fának, ugy mint azelőtt a belső oldalon volt észlelhető, össze-
kcllett préselődni, s tehát a megpattanás, az elszakadás meg 
volt akadályozva. 

A kísérlet tökéletesen sikerült, s a jelenlegi fahajlitás 
létre jött, melynélfogva a gőzben megpárolt lécznek egyik, 
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vagy szükség esetén mindkét oldalán vaslemez csatoltatván, 
az a megfelelő mintába szorittatik, s azután 40 foknyi meleg-
ségü szárító kamarába jő addig, míg teljesen kiszárad. 

Ezen fölfedezés után gondolni lehetett nagybani gyártásra, 
s ekkor (185(1 — 57-ben) jött létre Morvaországban a Kőri-
csányi gyár; 1860-ban már terjeszteni kellett a vállalatot, minek 
következtében épült a bisztriczi, 1865-ben a zaj-ugróezi, 
1867-ben hallenkaui gyár Morvaországban. Mások is magukévá 
tették ezen lucrativ gyártásmódot, s igy jöttek gyárak létre 
Troppau, Niemes, Oberleutensdorf, Görz, Teschen, Rabenau, 
Cassel, Oderfeld, Hamburg, München, Zólyom és Székcs-Fehér-
várott, Bécsben, sőt állítólag Spanyolországban is. 

Lépésről-lépésre hosszas kísérletek és megfeszített gon
dolkodás után sikerült e családnak a fa hajlitását oly tökélyre 
vinni, mint az mai nap szemeink előtt áll, és egy életre való 
faiparágat megállapítani, a mely a felfedezőket és még szá
mos vállalkozót gazdaggá tett vagy fog tenni, erdészetünknek 
pedig állandó fogyasztót biztosit, s több ezerre menő szegény 
embernek munkát ád. 

Végül megemlitendőnek tartom, hogy körülményes kísér
letek után a hajlitásra legalkalmasabb fának a bükkfa bizo
nyult, s tehát a szerszámfa használatra eddig oly kevéssé 
alkalmas fa értékben jelentékenyen nyert. 

Illés Nándor. 

A mobil-pálya. 
Az alább megismertetendő szállítóeszköznek eredetileg 

c s ő - p á l y a volt a neve, a mennyiben t. i. a pálya sínéit 
vascsövek képezték; a talpfa és a sínek közti összeköttetést 
cszközlő készülék helyett pedig öntött vasból készült csövek 


