
CSEREY Zoltán

HHáá rroomm sszzéékk ggaazz ddaa ssáá ggii ffeejj llõõ ddéé ssee
aa 1199.. sszzáá zzaadd mmáá ssoo ddiikk ffee lléé bbeenn
ééss aa 2200.. sszzáá zzaadd eell ssõõ éévvee ii bbeenn

(Ki vo nat)
A dol go zat rö vi den össze ge zi Há rom szék
gaz da ság fej lesz té si ered mé nye it az 1848–
49 utá ni fél év szá zad ban. A leg je len tõ -
sebb kincs, az er dõ va gyon hasz no sí tá sá ra
elõbb üveg hu ták lé te sül tek, majd gömb -
fát ter mel tek ki és fû rész árut ál lí tot tak
elõ több he lyen. Az al ta laj kin csek ben 
vi szony lag sze rény vi dé ken el sõ sor ban
szén ki ter me lés re, Barót kör nyé kén ke rül
sor, az 1870-es évek tõl. A mai ér te lem -
ben vett gyár ipar Sep si szent györ gyön 
va ló sul meg elõ ször (El sõ Szé kely Szö -
võ gyár, Do hány gyár). Az ás vány vi zek és
mofetták gyógy für dõ há ló zat ki épü lé sét
tet ték le he tõ vé (fõ leg Elõpatak, Kovász-
na für dõ éle te je len tõs).

11..
A gaz da sá gi, tár sa dal mi el ma ra dott ság és

a tõ ke hi ány mi att a gyár ipar ne he zen tu dott meg -
ho no sod ni Há rom szé ken. A né pi és kéz mû ipart
azon ban igen el ter jedt fog lal ko zás ként ûz ték 
fa lu he lyen és vá ro son egy aránt. Kézdivásárhely
je len tõs cé hes kis ipa ri köz pont nak szá mí tott, itt a
ke res ke de lem is fej lett volt. Az el sõ cé hek a 16.
szá zad vé gén és a 17. szá zad de re kán ala kul tak,
és ezek el sõ sor ban a bõr meg mun ká lá sá val fog -
lal koz tak. Há rom szék ipar tör té ne ti kró ni ká já ban
az út tö rõ sze rep az üveg gyár tás nak jutott.1

A zalánpataki és bükszádi üveg csûr 
ti pi ku san fe u dá lis jel le gû föld bir to ko si kez de mé -
nye zés ként született.2 Lé te sí té sük nek el sõ ren dû
cél ja a fel hasz ná lat la nul fek võ, más ként nem ér -
té ke sít he tõ ha tal mas er dõ sé gek fa tar ta lé ká nak
hasz no sí tá sa volt. Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban,
mint hogy a KÁLNOKI, MIKÓ, il let ve a MI KES

csa lá do kat el sõ sor ban nem a ter me lés után be fo -
lyó ha szon ér de kel te, ha nem a lé te sít mé nyek 
bér be adá sá ból szár ma zó ki sebb, de biz to sabb 
jö ve de lem. Ha son ló hely zet tel ta lál ko zunk a
zágonbárkányi üveg csûr ese té ben is, ahol a tu laj -
do nos, BARTHA Kár oly is a ké nyel me sebb bér -
be adás le he tõ sé gét vá lasz tot ta. Amíg azon ban az
elõbb em lí tett hu ták üze mel te té sé hez szük sé ges
fa mennyi ség a tu laj do no sok er de jé bõl ke rült ki,
ad dig a zágoni üveg csûr tu laj do no sa a fa lu köz -
er de jé bõl vá sá rol ta meg a szük sé ges famennyi -
séget.3 Az üveg gyár tás sal pár hu za mo san a hu ták
a kö ze lé ben a ha mu zsír fõ zés is meg ho no so dott.

A há rom szé ki üveg ipa ri lé te sít mé nyek
kö zül a leg hosszabb ide ig mû kö dõ és mé re te i ben
is leg na gyobb a bükszádi volt. Ér de kes mó don,
majd nem min de nütt, ahol em lí tik, úgy ke rült
szó ba, mint a MI KES csa lád tu laj do na, no ha a
hu ta mint MIKÓ ala pít vány in dult, és a 19. szá -
zad kö ze pén (1847), há zas sá gi ho zo mány ként
ke rült a MI KE Sek tulajdonába.4 A gyár te vé keny -
sé ge a szá zad vé gé ig zök ke nõ men te sen folyt, 
le szá mít va az 1885-ös nagy tûz vészt, ami kor
épü le tei meg sem mi sül tek. 1898. ok tó ber 15-én
az üveg csûr ide ig le ne sen be szün tet te ter me lé sét.
Az ide gen föld rõl ho zott nyers anyag ok okoz ta
költ sé gek, az oszt rák és cseh üveg ipar kon -
kurren ciája, a kül föl di pi a cok el se ké lye se dé se 
já rult hoz zá a gyár csõdbejutásához.5 Az ipar te -
lep mû kö dé sé nek utol só fel vi rág zá sa 1907 és
1914 kö zé esik.6

A gyár ké szít mé nyei a min den ko ri igé -
nyek ki elé gí té sé re tö re ked tek. A múlt szá zad 
kö ze pe tá ján fõ leg met szett po ha ra kat, üveg kan -
csó kat, li kõ rös kész le te ket, pa lac ko kat ké szí tet -
tek, egy sze rû si ma üve get, de igé nye sen met szett
és fes tett tár gyak for má já ban is. A szá zad vé gé re
az ás vány víz fo gyasz tás meg nö ve ke dé sé vel a for -
gal ma zó cé gek ré szé rõl egy re na gyobb ér dek lõ -
dés mu tat ko zik az ás vány vi zes pa lac kok iránt. A
bükszádi üveg gyár nak si ke rült jó részt ki szo rí ta ni
a pi ac ról a Cse hor szág ból im por tált üve get. A si -
ker hez nagy mér ték ben hoz zá já rult ALBERTINI
Gé za mû ve ze tõ ügy kö dé se a kö zel esõ nyers -
anyag for rá sok fel ku ta tá sá ban. Ad dig a kvar cot
jó részt Csík ból, ki sebb mér ték ben Cse hor szág -
ból hoz ták. A pa lac kok gyár tá sá hoz azon ban
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meg fe le lõ volt a kö ze li Zsom bor pa tak mel let ti
te rasz an de zi tes ho mok ja is.

Ugyan eb bõl a nyers anyag ból ké szül tek
gyógy szer tá ri pa lac kok és ro má ni ai meg ren de -
lés re sö rös üve gek is. A 19. szá zad vé gén és a 20.
szá zad ele jén a fel so rolt tár gyak mel lett ház tar tá -
si cé lok ra ké szí tet tek ubor kás, pá lin kás, li te res és
de cis üve ge ket, vi zes, bo ros és pá lin kás po ha ra -
kat, asz ta li és ivó kész le te ket, tal pas po ha ra kat,
vi rág vá zá kat stb. A gyár al kal ma zot ta i nak szá ma
60–80 kö zött vál ta ko zott, ter me lé se pe dig a múlt
szá zad vé gén el ér te a 100 000 fo rint értéket.7

1847-ben Zágon ha tá rá ban BARTHA
Kár oly föld bir to kos a Bárkány ne ve ze tû ka szá ló -
ján üveg csûr épí té sé hez kez dett. A zágoni fa lu -
kö zös ség 1848-ban már 400 fo rint bükk er dõt 
je lölt ki az üveg csûr szá má ra. Mint ahogy már
szo kás sá vált az ilyen lé te sít mé nyek ese té ben, a
hu ta irá nyí tá sa FILTS Jó zsef bér lõ ke zé be ke rült.
Az üveg csûr kö rü li mun kák: bükk fa ki ter me lé se
és el szál lí tá sa, va la mint a ha mu zsír fõ zé se ko -
moly meg él he té si le he tõ sé get je len tett a zágoni-
ak szá má ra. A kez de ti si ke rek és jó pi a ci le he tõ -
sé gek el le né re a Ro má ni á val va ló vám há bo rú
1886-ban csõd be so dor ta a vál lal ko zást. Ha son ló
tör té ne te le he tett a kör nyék be li rö vid éle tû 
– krasznai, veresvízi, scrãdoasai (bo dza for du lói) –
hu ták nak is, me lyek a szá zad vé gé re mind be -
szün tet ték a termelést.8

22..
A szén bá nyá szat a ka pi ta liz mus és ipa ro -

so dás ál ta lá nos tör vény sze rû sé ge i nek meg fe le lõ -
en Er dély-szer te vi rág zás nak in dult a 19. szá zad
má so dik fe lé ben, és ez vo nat ko zott Há rom szék
vár me gyé re is, no ha az er dõ vi dé ki lig nit nem tar -
to zott a jó mi nõ sé gû szén fé le sé gek ka te gó ri á já ba.
A bir to kos osz tály en nek el le né re ke cseg te tõ le he  -
tõ sé get lát az it te ni szén ki ter me lé sé re. A Bras sói
bá nya és ko hó-egy let már 1855–1872-ben hasz -
no sí tot ta a baróti sze net, évi 1000-1200 ton nát
szál lít va a szom szé dos er dõ fü lei vas gyár nak. A
Ke le ti Vas út meg épü lé sét kö ve tõ en a ma ros  vá -
sár he lyi Er dé lyi Ke res ke del mi és Hi tel bank nál
rész vé nyes nagy bir to kos ok szor gal maz ták a 
na gyobb ará nyú rend sze res mû ve lést. En nek
ered mé nye ként 1874-ben Köpecen kez dõ dött 

ki ter me lés. A bank a kö vet ke zõ év ben fél mil li ós
alap tõ ké vel meg ala kí tot ta a ké sõb bi Er dõ vi dé ki
Bá nya egy let Rész vény tár sa sá got. Ez a vál lal ko zás
tar tot ta fenn mind vé gig a Szé kely föld egyet len
szá mot te võ bá nyá ját. 1877-ben már több, mint 18
000 ton na sze net, 1890 után át lag évi 44 000 ton -
nát, 1904-tõl évi 50 000 ton nán felül ter mel tek.
Ele in te Ro má ni á ba is szál lí tot tak, mert a fá ban
gaz dag, de ipar ban sze gény szé kely vi dé ken nem
volt könnyû a lig ni tet el ad ni. Si ke rült azon ban el -
ér ni, hogy a ter me lés fe lét a Ma gyar Ál la mi Vas -
utak ve gyék át. A bá nya te lep nek sa ját kis vas út ja
volt (1874, Há rom szék el sõ vas úti pá lyá ja), már
az 1880-as évek tõl te le fon mû kö dött, 1913-ban
pe dig kö tél pá lyát he lyez tek üzembe.9

A bras sói és kör nyék be li ipa ri vál la la tok:
a botfalusi cu kor gyár, a zernyesti pa pír gyár, a
bras sói ve gyi üzem és má sok jó részt a köpeci
sze net hasz nál ták ener gia for rás ként. Há rom me -
gyé bõl (Há rom szék, Ud var hely és Csík) gra vi tál
ide a me zõ gaz da sá gi mun ka erõ-fö lös leg.

A szén bá nyá szat nál ki sebb mé re tû, de
min den kép pen ipa ri te vé keny ség ként tud ha tó be
az er dõ vi dé ki vas érc ki ter me lés és -feldolgozás.
Er dõ fü le és a Magyarhermányhoz tar to zó Bodvaj
Er dõ vi dék nek ek kor Ud var hely me gyei, észa ki
te rü le té re esik ugyan, de túl mai, Kovászna me -
gyei ho va tar to zá su kon az ak ko ri gaz da sá gi be ta -
go ló dá suk is in do kol ja, hogy a Há rom szék 
me gyei ipar fej lõ dés nél tár gyal juk õket. 

A bodvaji vas há mor a 19. szá zad kö ze -
pén már ko moly múlt ra né zett vissza. Ala pí tó ja
ZA KA RI ÁS An tal ör mény ke res ke dõ, aki a csík-
szentdomokosi réz bá nyá nak is társ tu laj do no sa.
Az ipar te lep 1828-ban ve szi kez de tét, 1831-ben
he lyez ték üzem be a vas ol vasz tót. A vál lal ko zás
több fé le ne héz ség gel ta lál ta szem be ma gát, a leg -
na gyobb gon dot a szak kép zett munkerõ elég te -
len sé ge je len tet te, ké sõbb a ha son ló pro fi lú fü lei
vas fel dol go zó konkurrenciája. Az 1850–60-as
évek a gyár te lep vi rág zó kor sza ká nak te kint he -
tõk. 1857-ben a Ko lozs vá ri Köz löny szá mol be
az itt fo lyó mun ká ról. Bodvajt fi gye lem re mél tó
gyár ként jel lem zi, mely nek la kó te le pén több,
mint 100 em ber él. Ki eme li az ön tött vas tár gyak,
fõ leg az edé nyek jó mi nõ sé gét. A me zõ gaz da sá -
gi szer szá mok mel lett a ház tar tás ban hasz nált 
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tár gyak, mint víz for ra ló ka zá nok, me le gí tõ- és
fõ zõ kály hák gyár tá sa ke rül elõ tér be. Bodvaj
1880 kö rü li év ben 4050 q vas ér cet, 743 q nyers -
va sat, 602 q önt vényt, 447 q ko vá csolt va sat 
ál lí tott elõ, 26 te le pi la ko sá ból 20 volt a fér fi
mun kás, de a 4 gye rek nek ele mi is ko lá ja volt itt
és ka to li kus temp lom is (ká pol na). Ez után fo ko -
za to san csök kent, il let ve más for rá sok sze rint
meg-meg sza kadt a ter me lés (az 1880-asok ele jén
a bras sói iparkama úgy tud ja, hogy a fü lei és
bodvaji vas mû vek ek kor már több éve szü ne tel -
nek), de be szün te té sé re csak 1914-ben ke rült sor.

Az er dõ fü lei ko hó és ön tö de 1842-ben lé -
te sült. RAUBER Nán dor sa ját bir to kán épít tet te
fel a vas ol vasz tót, mely ké sõbb a BODA csa lád
tu laj do ná ba ke rült. 1856-ban a brassai Bá nyász
és Ko há sza ti Rész vény tár sa ság vá sá rol ta meg az
üze met. A vas ér cet Szál do bos ról, Kis ba con ból és
a rákosi szo ros ból szál lí tot ták, a sze net pe dig
Barótról. Ter mé kei nagy részt meg egyez tek a
Bodvajon gyár tot tak kal. 1881-ben Er dõ fü le 28
800 mé ter má zsa vas ér cet, 1880 q nyers va sat,
6000 q önt vényt, 2570 q ko vács- és szer árut ál lí -
tott elõ, és 352-en él tek a te le pen, eb bõl 122 
fér fi mun ká sa volt.

Egy har ma dik er dõ vi dé ki ter me lõ egy ség
az ugyan csak ZA KA RI ÁS An tal be in dí tot ta ki -
sebb, nagy ba co ni, ún. „al só há mor”, ez 1879-ben
már a bras sói Karl JEKELIUSé. A „Karlshütte” 2
ve rõ gép pel, 8 mun kás sal Ro má ni á ba is ter mel
ek kor, és egyi ke a két ipar ka ma rai nyil ván tar tá sú
„szerpörölymûnek” egész Dél ke let-Er dély ben. 

Az er dõ vi dé ki e ken kí vül vas ön tö de a
NAGY Ezékiel-féle kovásznai volt, de ez 1861-
es le írá sa sze rint csak kis mû hely, 1881-ben pe -
dig már nem mûködött.10

33..
Az er dõ al ji fal vak ban a fa ki ter me lés,

desz ka vá gás és fu va ro zás je len tet te a csa lá dok
leg fõbb jö ve del mét. A Kovászna, Papolc, Zágon
fe let ti ha tal mas fe nyõ er dõk ipar sze rû ki ter me lé -
sét a múlt szá zad 80-as éve i nek vé gén HORN
Dá vid bu da pes ti vál lal ko zó kezd te el Kom man -
dón.

Há rom szék vár me gyé ben a vas út meg je -
le né sé ig az er dõ hasz ná lat csak ha gyo má nyos 

ke re tek kö zöt ti kis ipa ri mes ter ség ként volt is me -
re tes. Ami kor 1873-ban Bras sót el ér te a vas út,
so ha nem lá tott moz gás kez dõ dött a vas utak 
ter ve zé se és épí té se te rén. A vas út épí tés nagy
talp fa- és építõfaigényével hú zó erõt gya ko rolt a
fa ki ter me lés re és fel dol go zás ra. 1888-ban meg -
ala kult Ma gyar or szág tör té ne té nek egyik leg na -
gyobb fa ki ter me lést, fel dol go zást és szál lí tást
foly ta tó vál la la ta, az Er dé lyi Er dõ ipa ri Rész -
vény  tár sa ság. Ez zel egyi de jû leg HORN Dá vid és
a MÓRPURGÓ cég tet te az el sõ kí sér le tet egy 
ipa ri mé re tû vál la lat lé te sí té sé re. A cég
ZATHURECKY Gyu lá tól és tár sa i tól ol csó áron
meg vá sá rol ták 25 évig ter je dõ en a Papolc köz ség
ha tá rá ban lé võ mint egy 15 000 ka taszt rá lis hold
ki ter je dé sû er dõ sé gek fá ját. A Bászka-patak völ -
gyé ben 1888-ban az ala pí tó HORN Dá vid ne ki -
fo gott a gyu la fal vi fû rész te lep ki ala kí tá sá nak.
Még ugyan az év ok tó be ré ben üzem be he lyez te
az el sõ hat ke re tes – Jó zsef ne vû – gõz fû részt,
meg vet ve ez zel alap ját a vi rág zó há rom szé ki fa -
ipa ri vál la la tok nak. Az ipar te lep meg ter ve zé sé -
vel és fel épí té sé vel egyi de jû leg 1888-ban már
vil lany fényt hasz nál nak a vi lá gí tás ra, el sõ ként a
tech ni ká nak e cso dá ját Er dély dél ke le ti tér sé gé -
ben. Az ipa ri lé te sít mény ki ala kí tá sá val pár hu za -
mo san ko csi utat épí te nek Papolc és a fa ki ter me -
lés kö zött, 22 km-es sza ka szon, 1889 te lén pe dig
sor ke rült a te lep ün ne pé lyes fel ava tá sá ra. A vá -
ro si as jel le gû gyár te lep leg fon to sabb ter mé kei:
fe nyõ desz ka, pad ló, léc, osz lo pok és kert fák,
sep rû nye lek, zsin de lyek, vas úti talp fák, cser zõ -
ké reg. A fû rész árut gõz fû ré szen, a zsin delyt ha sí -
tás sal, a cser zõ kér get õr lés út ján ál lí tot ták elõ. A
fû rész árut a bel föl di pi a con kí vül Fran ci a or szág -
ba, Ola szor szág ba, Bul gá ri á ba, Ro má ni á ba, 
Tö rö kor szág ba, sõt még ázsi ai or szá gok ba is
szál lí tot ták. A fû rész te le pen a mun ka meg sza kí -
tás nél kül éj jel-nap pal folyt. Az ál lan dó al kal ma -
zot tak szá má ra egyszo bakony háskam rás-la ká so -
kat épí tet tek. 1889 õszén meg kezd te mû kö dé sét
az APOR Gá bor al is pán ról el ne ve zett Gá bor-fû -
rész a Gyu la fal va szom széd sá gá ban lé võ Kom -
man dón. Mû sza ki fel sze relt sé ge, ter me lé si jel le -
ge ha son ló volt a Jó zsef-fû ré szé hez. Kom man dó,
ipa ri jel le gû te le pü lés lé vén, vá ro si as ki né zé sû
volt. Ezt a be nyo mást a mun kás la kás ok, igaz ga -
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tó sá gi épü le tek, is ko la, ven dég lõ, ke res ke dé sek
köl csö nöz ték a te lep nek. 1898-ban, az or szág
egyik leg szebb és leg na gyobb gõz fû rész gyá ra -
ként az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let tag ja it lát -
ta ven dé gül. 1899-ben a gyár te lep összes fel sze -
re lé sé vel, mel lék épü le té vel és la kó há za i nak egy
ré szé vel tûz vész ál do za ta lett. 1905-ben újabb
tûz eset tett kárt, ez út tal a mun kás szál lás ok ban.

A szá zad vé gén még két vágteret és 
fû rész te le pet he lyez tek üzem be: Góri és Musai
né ven. A jól meg szer ve zett és na gyi pa ri mé re te -
ket öl tõ er dõ ki ter me lés  ipar vas utat igé nyelt a
szál lí tás fel gyor sí tá sa ér de ké ben. A Gyu la fal vi
ipar vas út, ahogy ak kor ne vez ték, a tör té nel mi
Ma gyar or szág leg fon to sabb er dei ipar vas út já nak
szá mí tott. Az épít ke zés már 1890-ben el kez dõ -
dött, 1892-ben a mun ká la tok be fe je zõd tek, a
mel lék le ága zá sok a kovásznai Térrét–Gyulafalva
fõ vo nal hoz csat la koz tak, meg épí té sük a múlt
szá zad vé gé ig tar tott, sõt bi zo nyos sza ka szok nál
a for ga lom ba he lye zés át nyúlt szá za dunk ele jé re
is. A kez det ben 3, ké sõbb 4 sza kasz ra osz tott 
er dei vas úton 6 moz dony vé gez te a von ta tást. 
Az ipar vas út tu laj don kép pen 3 rend szer kom bi -
ná  ci ó  ja: ló vo na té, sik lóé és gõz moz do nyé. A
nagy szint kü lönb ség mi att egy gra vi tá ci ós erõ vel 
mû kö dõ kü lön le ges sik lót lé te sí tet tek. A bé csi
Theodor OBACH cég tõl szár ma zó be ren de zés
négy fõ rész bõl: a sik ló pá lyá ból, a fel sõ vég pon -
ton el he lye zett, kö tél do bo kat és fék ko ron go kat
ma gá ba fog la ló gé pe zet bõl, a sik ló kö tél bõl és két
áll vány ko csi ból állt. Ezek kö zül az egyik re tol ták
lent az üres, a má sik ra pe dig fent a te le ko csit, és
utób bi ad ta tö me gé vel az üres ko csi fel hú zá sá hoz
szük sé ges erõt. Az 1258 m hosszú sá gú sik lón na -
pon ta 50-55 vas úti ko csit eresz tet tek le. A sik ló -
pá lya fel sõ ál lo má sa után kez dõ dött a tu laj don -
kép pe ni ipar vas út. Az épí tést és a fenn tar tást 
egy  aránt ne he zí tet te a mál ló, csú szós, süp pe dé kes
ta laj. Gyak ran volt szük ség utánkavicsozásra. A
Tér rét tõl a Jó zsef-fû ré szig ter je dõ 20 km-es sza -
ka szon pél dá ul 178 át ereszt és ki sebb-na gyobb
át hi da lást kel lett épí te ni, sõt, na gyobb hi dak épí -
té sé re is szük ség volt.

Amint el ké szült a Brassó–Kézdivásárhely
he lyi ér de kû vas út vo nal (1891), az ipar vas utat
meg hosszab bí tot ták a kovásznai ál lo má sig.

Kovásznán az ipa ri fa ki ter me lés ko rai sza ka szá -
ban je len tõ sebb fa fel dol go zó üze met nem 
épí tet tek, mert en nél fon to sabb lett a vál lal ko zás
szem pont já ból a kis és nagy ál lo más kö zöt ti te rü -
le ten lé te sí tett kész- és félkészáru-lerakat, míg a
le szál lí tott desz kát és más fû rész árut a desz ka -
plac con rak ták át a vas úti vagonokba.11

44..
1897-ben a GROEDEL-testvérek ke zé be

ke rült az Er dé lyi Er dõ ipa ri Rész vény tár sa ság. A
há rom szé ki ki lenc fa ki ter me lõ és szál lí tó cég kö -
zül ez ma radt a leg na gyobb és leg erõ sebb, de to -
váb bi ak is meg je len tek.

Papolcon 1898-ban lét re jött egy meg -
egye zés, amely nek ér tel mé ben DIÓSI La jos
nagy vá ra di fa ke res ke dõ kö te lez te ma gát, hogy a
ne ki át en ge dett 4000 hold nyi fenyveserdõ ke res -
ke del mi leg fel dol go zan dó fa anya gát csak a
papolci fu va ro sok kal szál lít tat ja le (ten ge lyen) a
leg kö ze leb bi vas út ál lo más ra, és a köz ség ben
gyá rat épít, így a la kos ság nak 15 évig nap szám
és fu var díj ál tal meg él he tést biz to sít. Papolc a 
fû rész áruk és a desz ka vá gás pa ra di cso má nak
szá mí tott, mert a kom man dói és az it te ni vál lal -
ko zás mel lé 1903-ban egy újabb csat la ko zott, a
BAJKÓ Fe renc tel kén lé te sült HEKSCH és
METTNER fa ke res ke dõ cég, amely 2 gõz fû rész
fel ál lí tá sá val 20–30 sze mély nek biz to sí tott mun -
kát, nem be szél ve ar ról az 50–80 fu va ros ról, akik
a nyers anya got szál lí tot ták a fû rész hez, és on nan
a desz kát tovább.12

A múlt szá zad 80-as éve i nek a vé gé vel
Zágon ha tá rá ban a 2600 ka taszt rá lis hold er dõt
bér lõ SCHMIDT–UNGAR cég a vá gás tól a gõz -
fû  ré szig úsz ta tó-csa tor nát lé te sí tett, de már sa ját
vas utat nem épí tett, ha nem a kovásznai vas úti ál -
lo má sig az Er dé lyi Er dõ ipa ri Rész vény tár sa ság -
tól bér szál lí tást vett igény be. A 20. szá zad el sõ
éve i  ben a nagy vá ra di il le tõ sé gû DIÓSI Ig nác és
fia La jos ne vû cég nagy ka pa ci tá sú fû rész te le pet
épí tett ki Zágon ha tá rá ban, amely vil lany vi lá gí -
tás ra és éj sza kai üze mel te tés re is be ren dez ke dett.
A vál lal ko zók 1905-ben el ha tá roz ták, hogy a
szál lí tás kor sze rûb bé té te le ér té ké ben az er dõ ki -
ter me lés tõl Zágon köz sé gén át a há rom szé ki vas -
út barátosi ál lo má sá ig te her- és sze mély szál lí tás -
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ra al kal mas 17 km hosszú sá gú kes keny vá gá nyú
vas utat épí te nek, me lyet egy év múl va üzem be is
helyeztek.13

A múlt szá zad vé gén, a gróf MI KES
csa lád nagy ki ter je dé sû er dõ sé ge i nek ki ter me lé se 
ér de ké ben er dei ipar vál la lat lé te sült. A Gelence
és Za bo la ha tá rán lé võ fû rész te lep a Gróf MI KES
Ár min-fé le er dõ ipa ri és gõz fû rész gyár Gelencén
né ven ala kult. Már 1885 elõtt meg in dult az er dei
ipar szer ve zõ mun ka, mely ben kulcs sze re pe volt
a szál lí tás nak. A kö tél pá lyás, a ví zi, il let ve az
úszó csa tor nás mel lett a vas úti szál lí tás meg te -
rem té se is fog lal koz tat ta a tu laj do nost. 1895-re 
a vá gá sok és fû rész te le pek kö zöt ti szál lí tás ban a
lovaskocsik al kot ták az el sõ, a zernyei csúsz da 
a má so dik, a ví zi csa tor na pe dig a har ma dik lánc -
sze met, amely a Gelence-pataki duz zasz tó vi zé -
vel mû kö dött. 1903-ban a Putna-patak mel let ti
ki ter me lés tõl a fû rész te le pig egy 10 km hosszú -
sá gú sod rony pá lya meg épí té sét ter vez ték, mely -
nek évi szál lí tó ké pes sé gét 150 000 m3 gömb fá ra
irá nyoz ták elõ. A nagy sza bá sú épít ke zés 1904-
ben ké szült el. Ugyan ak kor a szál lí tás könnyeb bé
és gyor sab bá té te le ér de ké ben már 1903-ban a
gelencei üzem tõl a Brassó–Háromszék vas út vo -
nal lal va ló ta lál ko zá sig kb. 17 km hosszú sá gú 
er dei ipar vas út épí té sé nek gon do la ta ve tõ dött fel.
1905-ben el ké szült az igen költ sé ges és ne he zen
ki vi te lez he tõ mun ká lat. Idõ köz ben meg va ló sult a
Gróf MI KES Za bo lai Er dõ gaz da sá ga és Fû rész -
te le pei Rész vény tár sa ság ne vet fel ve võ vál la lat
szá má ra meg épült az a vas út vo nal is, amely nek
be le tor kol lá sa a Brassó–Kézdivásárhely út vo nal -
ba a Za bo la fû rész te le pi ál lo más ne vet kap ta. Az
üzem egyik fon tos ter me lé si te vé keny sé ge a 
gyu fa szál gyár tás volt, amely a zernyei fû rész te -
le pen va ló sult meg.

A gelence–zabolai er dõ ipa ri vál lal ko zás
nem csak út tö rõ vol ta és ran gos mû sza ki szín vo -
na la mi att mél tó a fi gye lem re, ha nem azért is,
mert az ala pí tó gróf MI KES Benedekné, ké sõbb
pe dig fia, MI KES Ár min fi gyel met for dí tott a 
fo lya ma tos fej lesz té sen túl a tár sa dal mi hát tér
biz to sí tá sá ra is. Töb bek kö zött az al kal ma zot tak
szá má ra meg fe le lõ la ká so kat épít te tett, a gyer -
me kek nek pe dig a zernyei fû rész te le pen kéttan -
erõs is ko lát nyi tott. Itt je gyez zük meg, hogy

Gelencének er dõ sé ge in kí vül al ta la ja is kin cset
rej tett. A kez det ben BENKÕ Pál és BENKÕ
Gyu la tu laj do ná ban lé võ kõ olaj for rá so kat 1888-
ban át vet te STERNBERG Fri gyes és tár sai cég,
ame ly ne ki fo gott a szak sze rû kitermelésnek.14

A na gyobb je len tõ sé gû er dõ ki ter me lõ
vál lal ko zá sok mel lett ki sebb gõz fû ré szek is mû -
köd tek Há rom szé ken. Ilyen volt az UGRON Já -
nos és fia cég Kovásznán, ahol ezenkí vül még
1894-ben DIÓSI Ig nác és fia, La jos, ala pí tott vál -
lal ko zást, va la mint az El sõ Szé kely Ipar tár sa ság
ala kult meg. FAR KAS Már ton gõz fû rész-te le pe
Bükszádon üze melt a múlt szá zad utol só
évtizedében.15

55..
Há rom szék al ta la já nak leg ér té ke sebb

kin csei a vál to za tos ve gyi össze té te lû és nagy
gya ko ri sá gú ás vány víz for rá sok, va la mint az
ezek kel össze füg gés ben je lent ke zõ szén di oxi dos
gáz fel tö ré sek, ame lyek a vi dék utó vul ka ni kus
mû kö dé sé nek ered mé nyei. Elõ de ink fel is mer ték
ezt a rend kí vü li ter mé sze ti adott sá got, és a múlt
szá zad vé gén eu ró pai szin tû gyógy üdü lõ-há ló za -
tot épí tet tek ki, ahol az igé nyes gyógy ke ze lés
mel lett a kul tu rált szó ra ko zás le he tõ sé gét is
meg te rem tet ték. Ezen a té ren ki emel ke dik a sor -
ból Elõpatak gyógy für dõ, amely a múlt szá zad
vé gén nagy sza bá sú át épí té si és fel újí tá si mun ká -
la tok ered mé nye ként Er dély egyik leg szebb, leg -
von zóbb für dõ hely évé vált. A gombamódra
meg sza po ro dott im po záns vil lák össze sen 600
szo bá val áll tak a kö zön ség ren del ke zé sé re. A
für dõ ven dé gek szá mát éven te 1500-ra be csül ték,
emel lett azon ban két szer annyi ki rán du ló ke res -
te fel Elõpatakot. Az ide ér ke zõk majd nem fe le
kül föl di il le tõ sé gû volt, el sõ sor ban Ro má ni á ból,
Bulgáriából és Szer bi á ból jöt tek. Az ás vány víz -
for rá so kat ki tisz tít ják, ke ret ben fog lal ják, kör -
nyé kü ket ren de zik és pa vi lo nok kal fe dik be. Be -
fe je zõ dik a Lo bo gó-, Hi deg-bor víz für dõ, va la -
mint a Di á na 18 ká das melegfürdõ épí té se. Fe -
dett sé tány, ol va só te rem, gyógy szer tár, pos ta hi -
va tal épül, in téz mé nye sí tik a für dõ or vo si hi va -
talt. Mind ezek az in téz ke dé sek Elõpatakból ele -
gáns, min den ki ál tal ked velt für dõ he lyet va rá -
zsol tak.
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Kovászna gyógy für dõ ki épü lé se ha son -
ló kép pen a múlt szá zad utol só év ti ze dé re esik.
1889-ben meg ala kult a Für dõ Rész vény tár sa ság,
amely meg kezd te a für dõ és a ku tak ren de zé sét,
át épí té sét. Ek kor épült új já a Po kol sár-, a Sós- és
a MI KES-für dõ, a fõ té ri ás vány víz for rás, a
HANKÓ-forrás, és meg kez dõ dik a Hor gász-kút
vi zé nek pa lac ko zá sa. 1895-ben már 100 000 pa -
lack ás vány vi zet áru sí ta nak a szom szé dos hely -
sé gek ben. A múlt szá zad 80-as éve i nek vé gén a
vil lák, für dõ há zak, va la mint a la kos ság tu laj do -
ná ban lé võ ki adó szo bák szá ma el ér te a 300-at. A
pá rat lan ter mé sze ti adott sá gok kal ren del ke zõ
für dõ hely ek kor vá lik or szág szer te is mert té, és
gyógy ha tá sá nak re mé nyé ben ke re sik fel egy re
töb ben.

Ha son ló a tör té ne te Bálványosfürdõnek,
Málnásfürdõnek és Sugásfürdõnek, ame lyek ki -
épí té sé re és gyógy ha tá sú ki hasz ná lá sá ra ugyan -
csak a múlt szá zad vé gén ke rül sor. Bálványos-
fürdõn 1895-ben bá ró APOR Gá bor tor jai nagy -
bir  to kos egy két eme le tes, 50 szo bá val ren del ke zõ,
víz ve ze ték kel fel sze relt mo dern gyógy in té ze tet
ho zott lét re, a Ka ta lin-, Fidelisz- és Kár oly-for rá -
sok, va la mint a Hammas és Val la tó gyógy für dõk
kö ze lé ben. 1896-ban a für dõ hely már 306 ven dé -
get fo ga dott. Még a für dõ te lep fel épí té se elõtt,
1891-ben APOR Gá bor a Bü dös-bar lang ból ki -
áram ló szén di oxid ér té ke sí té se cél já ból szénsav -
sürítõ üze met lé te sí tett.

Málnásfürdõ vi rág zá sa 1891-tõl szá mít ha -
tó, ami kor me leg kád für dõt lé te sí tet tek, ugyan ak -
kor a für dõ mû kö dé sé hez szük sé ges fon to sabb be -
ren de zé se ket szer zik be. Meg kez dõ dött a leg fon to -
sabb lé te sít mény, az úgy ne ve zett Lo bo gó-für dõ át -
épí té se, amely ez után a Her ku les ne vet kap ta. Ezt
az igen nép sze rû gyógy ke ze lõ in téz ményt ket tõs
me den cé vel, öl tö zõ ka bi nok kal lát ták el. A fõ
ásványvízkutat is kõ ke ret be fog lal ták. Ilyen be ren -
de zés sel és ér té kes gyógy ha tá sú ás vány víz zel in -
dult a fej lõ dés út ján Málnásfürdõ, amely a már em -
lí tett gyógy für dõk kel együtt a vi dék gaz da sá gi-tu -
risz ti kai fel emel ke dé sét szolgálta.16

66..
Az ás vány vi zek pa lac ko zá sa és for gal ma  -

zá sa ugyan csak üz le ti le he tõ sé gek kel ke cseg tet te

a vál lal ko zó kat, már ré gebb. Igaz, a für dõ élet hez
ké pest mér sé kel teb bek vol tak a há rom szé ki ered -
mé nyek. 1880–84-ben Elõpatak na gyobb für dõ -
hely, mint Bor szék, de ás vány vi zet ke ve seb bet
for gal maz, évi 500 000 li tert (Bor szék 2 mil li ót,
amely bõl 600 000-et kül föld re, és egye dül in nen
van ex port). Bibarcfalva, Bodok, Fel sõ rá kos ter -
me lé se évi 100-120 000 pa lack (li ter), Mál ná sé
évi 80 000. (Az észak-er dõ vi dé ki Bibarcfalva és
Fel sõ rá kos va ló já ban Ud var hely me gye ek kor,
de a vas fel dol go zás nál már em lí tett okok ból in -
do kolt itt tár gyal ni õket.)

Kö zü lük a bodoki víz ré geb ben is na gyon
áru sí tott volt. Az it te ni for rá sok bõ vi zû sé ge, ma -
gas szén sav tar tal ma, ki tû nõ íze, a bo rok kal va ló
jó ve gyít he tõ sé ge már a 19. szá zad ban hí res sé
tet ték a te le pü lést. A bodoki bor víz el ju tott a bu -
ka res ti fo gyasz tók hoz is, de az tán Ro má nia, még
a mil len ni um elõtt, meg ta gad ta be vi te li en ge dé -
lyét, ahogy a bibarcfalvi ese té ben is. A mil len ni -
u mi re cesszió ál ta lá ban is jól ér zé kel he tõ, bár
1897-ben a bibarcfalvi BA ROSS-for rás ból még
min dig 218 000 li ter ke rül for ga lom ba. Utób bi
vi zét 1890-ben kezd ték pa lac koz ni, és BA ROSS
Gá bor mi nisz ter 1892. évi ha lá lá ig, ha rö vid ide -
ig is, de az egyet len ma gyar ás vány víz volt, me -
lyet a ma gyar vas úti ét ke zõ ko csik ban egy ál ta lán
for gal maz nak. Ugyan ez és a bor szé ki víz Ame ri -
ká ba is el ju tott eb ben az év ben (a bor szé ki 
Né me tor szág ba és Ro má ni á ba is), de a tel jes 
szé kely föl di ás vány víz ex port 50 000 pa lack alatt
ma radt a amagas szál lí tá si, il let ve Ro má nia ese -
té ben a vám költ sé gek mi att. 1905-ben Elõpa -
takról 1 mil lió pa lack ke rül for ga lom ba, a 
mál násiból 200 000, Kovásznáról 60-70 000,
Bibarcfalva két for rá sá ból 20-20 000. A me gye
ter me lé se te hát ek kor is két har ma da csak az
egyet len Bor szék nek (2-3 mil lió pa lack), vi szont
raj tuk kí vül a Szé kely föl dön össze sen alig 30 000
pa lack kö rü li ter me lést re giszt rál a ma ros vá sár he -
lyi ke res ke del mi és ipar ka ma ra.

Polyánban is ál dás nak te kin tet ték a 
pa lac ko zás ra is al kal mas gyógy ha tá sú ás vány vi -
zet. A ter mé szet ezen ado má nyát nem csak a fa lu
la kos sá ga hasz nál ta ivó víz gya nánt, ha nem az
egész kör nyék má zat lan cse rép kor sók ban szál lí -
tot ta, Kézdivásárhelytõl Bereckig. A Vé nusz nak,
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majd Ma ris ka-for rás nak, leg utóbb Ne me ré nek
ke resz telt ás vány víz ak kor lett is mert té tá vo lab bi
vi dé ke ken is, ami kor 1892-ben SZA BÓ Al bert
kézdivásárhelyi bir to kos 20 év re bér be vet te az
ás vány víz ér té ke sí té sé nek a jo gát. A polyáni
gyógy for rás tör té ne té nek má so dik és egy ben 
leg di csõ sé ge sebb sza ka sza 1895-ben kez dõ dött,
ami kor a for rás te lep ke ze lé sét OLTEANU
Sán dor vet te át, aki fel is mer vén a víz ben rej lõ
nagy ér té ket, el ha tá roz ta an nak kor sze rû ki ter me -
lé sét és for gal ma zá sát. A for rás fö lé eme le tes
épü le tet ké szí tet tek, ame lyet a leg kor sze rûbb töl tõ-
és du ga szo ló gé pek kel sze rel ték fel, mel lé pe dig
cso ma go ló- és rak tár he lyi sé get ren dez tek be. Az
új töl tõ ál lo más na pi ho za ma 30 000 li ter víz
volt.17

77..
Há rom szék vá ro sa i ban, Sep si szent györ -

gyön és Kézdivásárhelyen a ter me lõerõk fej let -
len sé ge és a tõ ke hi ány kö vet kez té ben a gyár ipar
ne he zen bon ta ko zott ki. Kézdivásárhelyen né -
hány szesz- és sör gyá ron kí vül egyet len je len tõ -
sebb ipar vál la lat sem lé te sült. A me zõ gaz da sá gi
nyers anya got fel hasz ná ló né hány élel mi szer ipa ri
üzem sem mi kép pen nem te kint he tõ va ló di ipa ri
vál lal ko zás nak. A szá zad for du lón 11 me zõ gaz -
da sá gi szesz gyár üze melt, ezen kí vül 3 sör gyár is
épült a kör nyé ken ter melt ár pa felhasználására.18

Sep si szent györ gyön egy ki csit más volt a
hely zet, ha ne he zen is, de itt el kez dõ dik az ipa ro -
sí tás. Né hány ki sebb mé re tû vál lal ko zás – pá lin -
ka fõ zõ, sör gyár – mel lett az el sõ fon to sabb lé te -
sít mény a Kiss és Nagy El sõ Szé kely Ka lap gyá -
ra volt. 1887-tõl a Ma gyar Ki rá lyi Csend õr ség
ka lap  szük ség le tét ez a gyár ter me lé se biz to sí tot -
ta. A 19. szá zad utol só fe lé ben már Sepsiszent-
györgyõn is va ló di gyá ri pa ri üze mek ala kul nak.
El sõ ként ezek kö zül az 1879-ben lét re ho zott El -
sõ Szé kely Szö võ gyár kezd ter mel ni. A gyár sze -
rény ke re tek kö zött in dult. Meg fe le lõ alap tõ ke
hi á nyá ban lenfeldolgozásra ál lí tot ták be. A gyár
sor sa szo ro san össze fo nó dott a ter me lés há zi ipa -
r i  
jel  le gé vel. Ki ala kult a há zi ipar be dol go zá sos
rend sze re, ami azt je len tet te, hogy a fo nal-nyers -
anya got ha za vit ték a szer zõ dé se sek, és ott hon,

szö võ szé ke i ken vé gez ték el a meg ál la pí tott mun -
kát. A ter mé kek kö zül em lí tést ér de mel nek a 
pa mut- és lenfonal gyárt má nyok, fér fi és nõi 
ru ha szö ve tek, tö rül kö zõk, asz tal te rí tõk és szõ -
nye gek. 1900-ban lét re jött az a bér szer zõ dés,
mely nek alap ján KLINGER Hen rik bé csi gyá ros
lett a Szö võ gyár tu laj do no sa. Et tõl fog va a szak -
mun kás ok egy ré szét kül föld rõl hoz ták, a hi va tal -
no ki gár da is el sõ sor ban oszt rák és cseh nem ze ti -
sé gû volt. A be dol go zá si hát tér egy re in kább 
ki szé le se dett, a há zi szö võ szé ke ket ki osz tot ták a
há rom szé ki asszo nyok kö zött, s a gyár kö te lez te
ma gát a há zi ipa ro sok nyers anyag gal va ló el lá tá -
sá ra, va la mint a ter mék át vé te lé re. A kör nye zõ
te le pü lé se ken há zi szö võ köz pon tok ala kul tak ki.

Az 1897-es év kor szak nyi tó Sep si szent -
györ gyön gaz da sá gi fej lõ dé sé ben. Ek kor lé te sült
GÖD RI Fe renc pol gár mes ter fá rad sá gos köz ben -
já rá sá val a vá ros má so dik nagy üze me, a Do -
hány  gyár. A nagy ará nyú el ván dor lás csök ken té -
sét és a he lyi mun ka erõ hasz no sí tá sát fon tos nak
tart va, LUK ÁCS Lász ló pénz ügy mi nisz ter is
hoz zá já rult, hogy Er dély ben Ko lozs vár mel lett
egy má so dik do hány gyár épül jön, Sep si szent -
györ gyön. Az üzem mû kö dé sét több száz fõ bõl
ál ló, fõ leg nõi mun ka erõ vel kezd te meg. 

A 20. szá zad el sõ év ti ze dé re esik a
SEQVENS Jó zsef ál tal 1852-ben ala pí tott El sõ
Szé kely Posz tó gyár fej lõ dé sé nek ki tel je se dé se.
SEQVENS Jó zsef kül föl di uta zá sai al kal má val
el sa já tí tot ta a posz tó gyár tás leg fej let tebb mód -
sze re it. Üze mét mo dern gé pek kel és tech ni kai
esz kö zök kel sze rel te fel, és így a leg ké nye sebb
igé nye ket is ki elé gí tõ ter mé kei or szág szer te ke -
re set tek let tek.

88..
Sep si szent györgy és ál ta lá ban Há rom -

szék gaz da sá gi, tár sa dal mi fel emel ke dé sé nek fo -
lya ma tá ban fon tos ál lo más ként köny vel he tõ el a
vá ros be kap cso ló dá sa az or szá gos vas úti há ló zat -
ba. Eb ben a te kin tet ben az el sõ lé pés 1891-ben
tör tént, a Brassó–Sepsiszentgyörgy kö zöt ti
összekötettés meg te rem té sé vel, és 1897-ben
foly ta tó dott, a Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda
vas út vo nal meg épí té sé vel.

A meg pezs dült gaz da sá gi élet ben a pénz -
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for ga lom egy re na gyobb sze re pet töl tött be. A
meg növekedett tõ ke szük ség le tet igye ke zett pó tol ni
Há rom szék leg na gyobb hi tel in té ze te, az 1876-
ban ala pí tott Há rom szé ki Ta ka rék pénz tár Rész -
vény társaság.19

A múlt szá zad má so dik fe lé nek meg ol -
dat lan szo ci á lis prob lé má ja ként sok szó esett a
szé kely kér dés rõl. A job bágy fel sza ba dí tás, a ha -
tár õr vi dé kek fel szá mo lá sa tö me ge ket so dort
zsel lér sor ba. Az ál ta lá nos le sze gé nye dés ve ze tett
oda, hogy meg len dült a két irá nyú áram lás: az 
or szág bel se jé be és a Kár pá to kon túl ra, va la mi -
vel ké sõbb pe dig Ame ri ká ba. Tö me gé vel ván do -
rol tak a szé kely ipa ro sok Ro má ni á ba, és an nak
fel len dü lõ kis ipa rát erõ sí tet ték. Az el jár ká lás 
tra dí ció lett. Bo já rok meg bí zot tai a szá zad vé gén
Há rom szé ken egész fal vak la kó it „elõ le gez ték
meg” ta vasz tól õszig tar tó mun ká ra, szép nap -
szám bér ért. A nagy mé re tû ki ván dor lás hív ta fel a
kor köz vé le mény ének a fi gyel mét a szé kely ség
gond ja i ra. Az 1902. évi Tus ná di Szé kely Kong -
resszus ki je len tet te: a ba jo kat az ál lam köz be lé -
pé  sé vel kell or vo sol ni, a gaz dál ko dás mo der ni zá -
lá sa út ján. Majd min den köz ség ben gaz da kört
ala kí ta nak, ve ze tõ i ket adó zás ban, köny ve lés ben,
hi tel ügyek ben ké pe zik ki, szak mai ki rán du lá so -
kat szer vez nek szá muk ra. Fo gyasz tá si és tej szö -
vet ke ze te ket hoz nak lét re. Prog ram sze rû en ek kor
kez dõ dik a te nyész ál lat ok ne ve lé se.

Saj nos, az ipa ri ter me lés szé le sebb kö rû
meg ho no so dá sát több fé le té nye zõ is aka dá lyoz -
ta: tõ ke hi ány, az inf rast ruk tú ra el ma ra dott sá ga, a
kép zett mun ka erõ hi á nya és – nem utol só sor ban
– az országvezetés nem tö rõ döm ma ga tar tá sa a
vi dék fel eme lé sét il le tõ en. Mind ezek mi att, a fel -
so rolt ered mé nyek el le né re Há rom szék, ha nem
is annyi ra, mint ál ta lá ban a Szé kely föld, de meg -
re kedt a fej lõ dés ben, és az or szág el ma ra dot tabb
vi dé kei kö zött tar tot ták szá mon.
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DDeezzvvoollttaarreeaa eeccoonnoommiiccãã 
îînn TTrreeiissccaauunnee îînn aa ddoouuaa 
jjuummããttaattee aa sseecc.. aall XXIIXX--lleeaa 
ººii îînn pprriimmiiii aannii 
aaii sseecc.. aall XXXX--lleeaa
(Rezumat)

Lucrarea parcurge pe scurt rezultatele
dezvoltãrii economice în Treiscaune în jumãtatea
de secol ce a urmat dupã evenimentele de la
1848–1849. Pãdurile constituiau principala
bogãþie. Pentru a le valorifica, mai întâi au apãrut
glãjãrii, fiind urmate de exploatãri de lemn ºi de
industrie de cherestea. În anii 1870 în zona
Baraolt a început mai ales exploatarea lignitului.
Primele fabrici moderne sunt cele de la Sf. 
Gheorghe (Prima Fabricã Secuieascã de Textile,
Fabrica de Tutun). Apele minerale ºi mofetele au
favorizat dezvoltarea staþiunilor balneare, cele
mai importante fiind Vâlcele ºi Covasna.

EEccoonnoommiicc DDeevveellooppmmeenntt 
iinn HHáá rroomm sszzéékk iinn tthhee SSeeccoonndd
HHaallff ooff tthhee 1199tthh CCeennttuurryy aanndd
tthhee FFiirrsstt YYeeaarrss 
ooff tthhee 2200tthh CCeennttuurryy 
(Abstract)

The paper deals with the economic
development of Há rom szék county since the
Revolution and Hungarian War for Independence
and until the First World War. The most impor-
tant riches of the reg ion have always been the
forests. Wood was first utilised in glass-works,
later in the wood-working industry. The exploita-
tion of the lignite in the Baróti Basin began in the
1870’s. There were also several little forges
there. The first mo dern factories of the county
were founded in Sep si szent györgy at the end of
the century. Mineral water as part of the priceless
natural resources made it possible to set up fil ling
stations.

145


