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A kerámiaipar története

Az emberiség legrégibb mestersége az agyagmûvesség, a ke-
rámia. Eredete közvetlenül a tûz felfedezése utáni idõre tehe-
tõ. A történelem elõtti ember gabona, élelem és víz tárolására
vesszõbõl font, agyaggal tömített edényeket használt, amit
késõbb felváltott a tisztán agyagból készített agyagedény,
hisz rájött, égetéssel tárgyai sokkal tartósabbakká válnak.

A kerámia legrégebbi emlékeit – az i. e. VII. és VI.
évezredbõl – egyiptomi sírokban találták. Mezopotámiá-
ban, ahol nem volt építkezésre alkalmas kõ, kifejlõdött a
téglaépítészet. A babiloniak történelmüket is agyagtáb-
lákra vésték ékírással (Gilgames-eposz). Assurbanipal ki-
rály könyvtára 22 ezer darab agyagtáblából állott. Az ér-
tékes babiloni agyagmûvesség egyik legszebb emléke az
i. e. VI. évszázadból Nabukadnezár diadalútja és az Istar
szentély kapuja. A diadalút falait és a díszkaput színes,
mázas, dombormûves díszítésû tégla borítja.

A római kerámiaedények és kisplasztikák etruszk és
görög minta szerint készültek. Igen nagy eredményt értek
el a rómaiak a téglából készült építészeti alkotások te-
rén. A Római Birodalom egész területén maradtak fenn
téglából készült utak, vízvezetékek, lakó- és középüle-
tek. A tégla szó a latin tegula megfelelõje.

A hazai téglaipar is hosszú múltra tekinthet vissza. Ma-
gyarország területén már a rómaiak korában virágzó ,,tég-
lagyártás” folyt. Pannóniában a feltárt épületmaradványok
között mindenütt megtalálhatóak a téglák, tetõcserepek,
alagcsövek. A lelõhelyek közül kiemelkedik Szombathely
– Savaria –, ahol az utóbbi évek építkezéseinek földmun-
kái során újabb téglafal-maradványokat tártak fel.

A magyar államalapítást követõ évszázadokban meg-
induló, elsõsorban egyházi építkezéseknél a kõ mellett a
téglát használták. A tégla fõként a kõben szegény vidéke-
ken terjedt el.

A XIX. század második fele a magyar gazdaság történeté-
ben korszakhatár, mert az 1890. évet követõ idõszakban kez-
dõdik az ipari forradalom tényleges kibontakozása az ország-
ban. A megyében gomba módra szaporodtak el a téglagyárak,
különösen a városok környékén. A kiegyezés után az ország
városaiban – pl. Szombathelyen, Sárváron – meginduló nagy-
mértékû építkezéseken elsõsorban a tégla volt a falazóanyag,
tetõfedõ anyagként fõként cserepet használtak.1

Vas megye téglagyártása napjainkig

Az egyes iparágak technikai történeti feldolgozása sorá-
ban különösen elhanyagolt, ,,mostoha” terület az építõ-
anyag-ipar és fõleg a durvakerámia múltja. Pedig a tégla-,
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illetve agyagipar az egyik legõsibb emberi ipari tevékeny-
ség. Az építészettörténet is fõképpen csak az egyes korok
alkotásainak mûvészi megjelenéseit, társadalmi összefüg-
gését és szerkezeti megoldásait vizsgálja, ezzel szemben
az épületek anyagának elõállítási módszereirõl és azok
történeti fejlõdésérõl ritkán történik megemlékezés.

A téglaipar, valamint a vele legközelebbi rokonság-
ban álló fazekas- és agyagipar évezredes múltra tekint
már vissza, a mezopotámiai kultúrkörbõl kiindulva. Tör-
ténelmi fejlõdésében elsõ nagy virágzását Róma teremti
meg azzal a mûszaki színvonallal, mely a legújabb kor
technikájától is elismerést érdemel. A római téglaipar
magas színvonalát a legújabb kor technikai forradalmáig
a késõbbi századok nem tudták utolérni.

A téglaipar évezredeken keresztül majdnem változat-
lan technikájú és helyi jellegû ipar volt mindaddig, míg
a legújabb kori technikai és közlekedési forradalmak so-
rán nagyiparrá alakult át. Kifejlõdésének két alapfeltéte-
le van: a szükséglet és a nyersanyagnyerés lehetõsége.
Ahol ez a két tényezõ fennáll, mindenütt megtalálhatók
az ipar nyomai. Kisebb városok általában alkalmasabb
területet képeznek a téglaipar múltjának vizsgálatára.

Vas megye agyagtelepülései

Õrségi agyagtelepülés

Az Õrség földtani jellemzése

A Nyugat-Dunántúl, benne Vas megye

agyagtelepülései
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A jura-korszak õsföldrajzi képe a tenger hódítását mutat-
ja. Megindult az Alpok, Kárpátok felgyûrõdése, a tenge-
rek mészkõtábláival takart masszívuma összetöredezett.
A kréta-korszakban az ausztriai hegységképzõdések sza-
kaszai jelentõsen érintették az Õrség területét. Végleg
kialakították a töréses-vetõdéses mélyszerkezetet, rács-
szerûen tovább darabolták az Alpokalja területét.2

Az eocén-korszak nagy részében az Õrség a már levo-
nuló tenger alatt volt. Az oligocénben az ország nyugati
részérõl a tenger részben visszahúzódott. A terület kiemel-
kedése után egészben kiemelkedett, és a lepusztulás fo-
kozódott. A lepusztulás erózióval ment végbe, és eredmé-
nyeként lehordással elegyengetett felszín képzõdhetett.
Ennek az idõszaknak a terméke a finomszemû réteges-
pados tarka agyag és homokkõ.

A levantei fejlõdési szakaszban az õsfolyók feltöltõ
munkájának hatása alá került az Õrség.

Az Õrség területén az üledékes rétegek az alsó-miocéntõl
a holocénig teljes szabályos kifejlõdésben megtalálhatók.

A közép-pleisztocénban a homokos, kavicsos térszint-
re jelentõs vályog rakódott, mely a késõbbiek során több-
ször megismétlõdött. Ez a vályog szolgáltatja a pankaszi
téglagyár nyersanyagát ma is.3

Õriszentpéteri téglaégetõ a XVI. századból

Különös történelmi emlékeket õriz az Õrség földje. Két pa-
lánkvár kutatása közben a régészek középkori építményeink
fontos anyagának készítõ helyére, egy téglaégetõre bukkan-
tak a földben. A Vas megyei Õriszentpéter az Árpád-korban az
ország nyugati határát védõ ,,Zalafõ-õrök” birtoka volt.

A Zalafõ-õrök a király szabad népei voltak, s õket Zsig-
mond király 1391-ben Németújvár várával együtt Sárai
László temesi ispánnak adományozta. (Õrség néven 1409-
ben említik elõször azt a határõrséget alkotó tizennyolc
falut, amelyhez Szentpéterfalva is tartozott.)

Az Újlaki család kihalta után II. Lajos király 1524-ben
Batthyány Ferencnek adta Németújvár várát és annak tar-
tozékait; ezzel kezdõdött a Batthyány család több mint
három évszázados õrségi uralma. E családnak Õriszentpéter
életében is meghatározó szerepe volt.

Egy 1980-ban végzett ásatás egy téglaégetõ kemencét
hozott ott napvilágra. A törmelékbõl elõkerült cserép-
edény-töredékek és kályhacsempék tanúsága szerint a
kemence az 1500-as évek elején volt használatban.

A kemencét az agyagos domboldalba vágták – tehát
nem falazva építették. Oldalfalát az átégetett agyagfal al-
kotja. Szilárd fala mintegy 60 cm vastag, és keményen át
van égve. Három fûtõcsatornája van. A fûtõcsatornákat szin-
tén agyagból alakították ki, s ezek is erõsen át vannak
égve. A kemence szélein megmaradtak a téglák is. Kétféle
méretû téglát égettek, ezek a méretek megegyeznek a vár
tégláinak a méreteivel. A kemence egyik sarkában ötsor-
nyi, lépcsõsen egymásra rakott tégla az eredeti helyén, a
nagy szemû, átégett kavicsrétegben maradt meg. Fölöttük
tetõfedõ cserepeket és átégett anyagrögöket találtak.

A kemence mûködésének megismerése céljából tanul-
mányoznunk kell a hasonló idõszakban mûködõ tégla-
égetõket. Kevés ilyen középkori téglaégetõt ismerünk
hazánkban. Ezek is agyagba vájt, tapasztott, erõsen át-
égett fûtõcsatornák, azonban csak részben hasonlítanak
az õriszentpéteri téglaégetõhöz, amely a szilárd boltozat
nélküli, ún. boksakemencék közé tartozik.

A szakirodalom ugyanis megkülönböztet boksakemen-
céket – ezekben magából az égetendõ téglából alakul ki
a kemence boltozata – és mezei vagy tábori kemencéket;
ez utóbbiaknak egy bizonyos magasságig szilárd oldal-
faluk van, de tetejük nincs. Az õriszentpéteri kemence
átmenet a kettõ között. Boksakemence tehát, amelynek
alul 1 méteres magasságig az átégett agyagfal szilárd vá-
zat ad. A nyerstéglát a fûtõcsatornákra rakták, mégpedig
élére állítva, a behelyezett fahasábok köré öt sorban, 1
méteres magasságig, nagy szemû folyami kavics közé,
boltozatosan. A kavics tárolta a hõt; segítségével a láng
nem a nyerstéglát érte közvetlenül, s mindamellett a ros-
tély szerepét is betöltötte. Fölötte még 2-3 méteres ma-
gasságig rakták a nyerstéglát úgy, hogy köztük levegõjá-
ratokat hagytak.

A hõ vezetését a huzatlyukak nyitásával vagy zárásá-
val érték el a boksa felsõ részén. Az így felrakott nyers-
téglákat kívül tetõfedõ cseréppel és köpenytéglával bo-
rították, s agyaggal burkolták be. A füst felül távozott.

Egy 1743-as leírás szerint az égetés öt napig tartott,
más források szerint hét-nyolc napig égették. Az elsõ két
napon a melegítés és szárítás történt. A hõmérsékletet fo-
kozatosan növelték. A kemence hõpróbájának mérése sze-
rint a csúcshõmérséklet 1000 °C lehetett; egy-egy gyár-
tásmenetben 900 °C elérésére törekedtek. Amikor a tûz
,,fehéren izzó” lett, a tüzelõnyílásokat betapasztották. A
kemence lehûlése kb. nyolc napig tartott. Utána a kö-
penyt leszedték, s a kemencét olyan állapotúra szedték
szét, ahogyan a régészek a feltáráskor megtalálták. Igen
jó minõségû téglát égettek benne.

Boksakemence
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Õriszentpéteren több kemence mûködhetett, a hely
ugyanis kiválóan megfelelt a téglakészítésnek. A tégla-
gyártáshoz elsõsorban nagy mennyiségben elõforduló,
jó minõségû agyag kell.

A középkori gyártás elsõ munkafolyamata volt: kibá-
nyászni ezt az agyagot. Eszközei: ásó, lapát és kapa. A
kibányászott agyagot vizezéssel és gyúrással finomítot-
ták. A sár készítéséhez sok vízre volt szükség. (Ezer vá-
lyogra 1 köbméter vizet számíthatunk.) Ezért az agyag-
bánya eleve víz mellé települt, vagy kutat ástak mellette.
A sár keverõhelyéhez közel a víz tárolására 1 méter átmé-
rõjû, 50-60 cm mélységû gödröket ástak.

A vályogot a finomított agyagból vetették. A formázás
eszköze: a formázóasztal és a formák, simítófák. A tégla-
vetõ a formázóasztalra került agyaggal kitöltötte a beho-
mokozott formát, majd léccel lesimította, és homokkal
felszórt helyre borították ki. Ott az megszikkadt, meg-
keményedett. Ezután máglyába rakva szárították ki a szá-
rítószínben, majd kiégették.

A kézi vetésû, kisüzemi téglagyártásnak egyébként
egészen a legutóbbi idõkig ez volt a munkamenete és
ugyancsak ez az eszköztára.

A tégla gyártásához tehát minden feltétel megvolt
Õriszentpéteren. Az agyagos domboldal szolgáltatta az
alapanyagot, a közeli Szala-patak a vizet. A palánkvár-
nak sok téglára volt szüksége. Az 1500-as évektõl a vár
meglétéig – 1680 tájáig – mûködhettek ott kemencék.
Batthyány Ádám kapitány ugyanis az 1648. március 2-
án kelt levelében még arra utasította németújvári tiszttar-
tóját, Jobbágy Jeremiást, hogy a szentpéteri kastély mind-
két kapuja fölé vigyázó górét építtessen, egyúttal hagyja
meg a téglavetõnek, hogy hozassa rendbe a kemencéket
és téglaszíneket, s kezdje meg a téglakészítést, a pallérok
pedig szabják meg a készítendõ tégla mennyiségét.4

A jelentõs ipartörténeti emlék fölé az Országos Mûem-
léki Felügyelet védõépületet emelt a volt Tégla- és Cse-
répipari Tröszt támogatásával, amely az 1999 tavaszán
készített fotómon látható.

Az õrségi téglaipar kialakulásának okai
a népi építészet fejlõdése tükrében

Az õrségi ház fejlõdésének is gazdasági és történeti okai
vannak, mint minden kulturális jelenség kialakulásának.
Az Õrség – erdõs mivoltának megfelelõen – a faépítkezés
õsterülete. A hagyományok szerint régen minden ház fából
készült; az öregebbek olyan esetekre is emlékeznek még,
amikor osztozkodásnál a házat is szétszedték az örökösök, és
új helyen építették fel elosztott részeit. Az erdõirtásokon bõ-
ven volt faanyag, és a nagycsalád részére nagy házakat építet-
tek. Egy-egy házban a családfõ irányításával 4-5 család is élt.
Amikor a nagycsalád felbomlott, megszûntek a nagy faépüle-
tek is. Minden család igyekezett önállóan boldogulni, és eh-
hez elegendõ volt a kisebb ház is. Az építõanyag megszerzése
is körülményesebb lett; a fa ára megsokszorozódott. Ezért
aztán kisebb házakat építettek, mint elõbb.5

A zsúptetõ idõvel füstössé, feketévé vált, mert az õrsé-
gi ház régi tûzhelyének nem volt füstfogója és jobbára
kéménye sem. Kiveszõben vannak már a nyitott kémé-
nyû, szabad kéményû konyhák is, melyek a századfordu-
ló táján még az egész megyében általánosak voltak. Eb-
ben az esetben a konyhát már kettéválasztották: külön
van a fõzõhely és külön a pitvar. A két helyiségnek közös
a légtere. Ez a boltozat nagy szájú kéménnyé magasodik
és kivezet a tetõre, ahol sövénybõl font, sározott kémény-
ben, újabban pedig téglakéményben végzõdik.

A vasútépítés megindulása után megdrágult a fa. A szegé-
nyebb emberek ekkor kezdtek tömésházakat építeni, míg a
jobb módúak már téglából készítették házaikat. A téglát ele-
inte kizárólag maguk vetették. A 1880-as években olaszok
jártak faluról falura és téglavetésre ajánlkoztak. A jobb módú-
ak megegyeztek velük, adtak nekik terményt, kosztot, lakást.
Tõlük tanulták meg a téglavetést a cigányok, és õk folytatták
ezt a mesterséget, amikor az olaszok Magyarország helyett
inkább Amerikába kezdtek vándorolni. A téglaégetés tudo-
mányát igen sok õrségi gazda is elsajátította, azonban csak
nagy családúak mertek vállalkozni maguk egy házhoz való
tégla kiégetésére, mert nagyon sok segédmunkás kellett hoz-
zá. Az 1940-es években Dávidházán, Õriszentpéteren,
Bajánsenyén és Pankaszon mûködtek téglagyárak.

1982-ben, az õriszentpéteri feltáráskor a Velemérben
lakó Varga Sándor fazekasmester részletesen elmondta a
boksakemence felrakásának módját. Az õ gyermekkorá-
ban – az 1920-as években – édesapja is így égette a téglát.

Mezei kemence néven más téglaégetõ is volt. E típusnál
a fûtõcsatornák és az oldalfalak szilárd anyagból készültek,
de felettük nem volt a kemencének boltozata. A füst szaba-
don távozott a kemence tetején, ezért nem lehetett itt szilárd
boltozat, legfeljebb agyagborítást kaphattak a téglák.

Pankasz

Avas Kálmánné: Két arckép ... címû visszaemlékezésé-
ben így ír a pankaszi téglagyár megalapítójáról: ,,Kulcsár
József egy pankaszi kisparasztgazdának négy gyermekeAz Országos Mûemléki Felügyelet védõépülete
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közül az elsõszülött fia volt. Édesapja, Kulcsár János, a
nyugati szeren lakott, 9 hold földjén gazdálkodott. Há-
rom fia és egy lánya volt. Közülük József, a legidõsebb,
aki 1857-én született Pankaszon. Ez a Kulcsár József rakta
le a pankaszi téglagyár alapjait 1881-ben.6 Hat elemi
iskolát végzett, egyszerû parasztember volt. Szorgalmas
munkájából lett ennek a kicsi õrségi falunak téglagyára.
Neki köszönhetõ, hogy a zsúptetõs faházak itt, már a szá-
zadforduló körül, rohamosan kezdtek eltûnni. Helyükön
új, nagy téglaházak, téglából épült gazdasági épületek,
cseréptetõvel készültek. Szüleitõl örökölt földjén gaz-
dálkodott is, népes családja volt: 5 gyermeke, négy fiú és
egy leány. Mind a fizikai, mind a szellemi munkában nagy
tehetségû volt. Sokat dolgozott a téglagyár építésénél is.

A munkák nagyobb részét saját maga végezte el. Ezer-
mester, fúró-faragó, barkácsoló ember volt, asztalos, ká-
dár egy személyben. Ez általában jellemzõ volt régen az
õrségi emberre. Még 80 éves korában is hangyaszorga-
lommal dolgozott kis faragómûhelyében. Aranykeze
munkájának nyoma ma is megtalálható a nagy téglagyár
környékén. Már 1940-ben prést használt kézi forma he-
lyett, és a cserepet is gépi erõvel készítette. Szülõfalujá-
nak, Pankasznak a fejlõdését elõsegítette. Az itt élõ utó-
doknak kenyérkeresõ-lehetõséget teremtett helyes
elgondolásával, szorgalmas munkájával.”

A téglagyár a régi bánya helyén épült, 1896-ban olasz
munkások felépítették a téglagyár égetõkemencéjét, a ter-
melés megindításához pedig Pórszombatról hozattak tég-
lás családokat.

A háború és az azt követõ évek túlkapásai visszavetették a
pankaszi ipar fejlõdését, így például az 1950-es évek elején a
Téglagyári Egyesülés leállíttatta a téglagyártást, mivel véle-
ménye szerint a téglára nincs országos igény. A volt tulajdo-
nos Szombathelyre került éjjeliõrnek. A késõbb újra beindí-
tott termelés a kezdeti egymillió tégláról hamarosan felfutott
hárommillióra. 1953-ban 936 ezer tégla befogadóképességû
Keller-szárítót helyeztek üzembe. A következõ évben pedig
3809 m2-nyi kemencetoldást kapott. 1961-1963-ban leállí-
tották, és csak 1964-ben kezdõdött újra a fejlesztés. Az egy-
kori Kulcsár-féle téglagyárból csak egy kemence maradt fenn.

A 60-as években a gyártás technológiáját az alábbi
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Jelenleg – az idénymunka jellege miatt – 7 és 15 fõ kö-
zötti a munkáslétszám. Ma a gyár éves termelése: nyers-
tégla: 2,2 millió, késztermék: 1,8 millió.

Körmend

Mindkét körmendi téglagyárat 1890-ben alapították.
Kezdetleges módszerrel mûködtek. A téglát úgy vetették,
és amikor kiszáradt, boglyákba rakva égették ki. Kezdet-
ben három-négy család dolgozott, és az évszaknak csak
abban a részében, amikor az idõjárás alkalmas volt a tég-
lavetésre. Télen a családok felszedték a ,,sátorfájukat” és
faluról falura járva vándorégetést vállaltak. 1893-ban
körkemencét építettek, évi 8 ezer darab téglát égettek.
Késõbb a nagyméretû téglák darabszáma évente elérte az
egymillió kétszázezer darabot.

Az elsõ világháború alatt – 1914-tõl 1919-ig – szüne-
telt a gyártás. Nem építkeztek a környéken sem, a férfia-
kat bevonultatták katonának. 1920-ban nyitották meg
újra a gyárat, ahol 1938-ig a régi módszerekkel és tech-
nológiával dolgoztak.

A gyárat 1950 végén államosították. Az üzemben hat-
hét család dolgozott hagyományos kézi vetéssel. Az 1952-
ben történõ korszerûsítéssel, villamosítással lényegesen
megnövekedett az elõállított téglák mennyisége. 1955-
tõl vasúti vágány vezetett az üzemhez, ami megkönnyí-
tette az áru mozgatását. Növelték az égetõkemencéket is,
a kamrák számát húszra emelték. 1958-ban további fej-
lesztés történt: szárítószíneket építettek, a régi prést fel-
cserélték egy nagyobb kapacitásúval, mely nyolc órában
40-45 ezer téglát présel.8

A tröszt megszûnése után mindkét téglagyárat felszá-
molták, helyükre más profilú cégek települtek, nyomuk
is eltûnt.

Szentgotthárd

A szentgotthárdi téglagyár történetét követni lehet a tég-
lagyár levelezésének tanulmányozásakor kézbe került
borítékok bélyegzésein:

“Pacher Gyula Gõztégla és Cementgyár Locsmand;
Gõztéglagyár Szentgotthárd alapítva: 1865”

“Pacher Gyula és Friedrich Ferenc Gõztéglagyár”
1910.

“Pacher Gyula Elsõ Szent Gotthárdi Gõztégla és Agyag
Árúgyár” 1932.

“Pacher Gyula és Megyer József  téglagyárosok” 1936.
“Szentgotthárdi Téglagyár” 1949.
“Közép-dunántúli Téglaipari Vállalat Szentgotthárdi

Gyára”
“Téglaipari Kft. Szentgotthárd” 1998.
Az 1865-ben alapított téglagyárnak – mely a város

nyugati szélén, a Rábatótfalu felé vezetõ út közelében
van – elsõ tulajdonosa Pacher Gyula volt, aki a gyárat
jobbára távolról irányította, hiszen törzshelye a mai auszt-
riai Lutzmannsburg volt. A levéltári anyag – mely a vérzi-

vataros idõk miatt nagyon hiányos – vizsgálata során a
levelezések kapcsán lehetett – inkább gyártörténeti, mint
technológiai – következtetésekre jutni a gyártás folyama-
táról, az ott dolgozók munkájáról, bérérõl, egyéb juttatá-
sokról, a felhasznált nyersanyagokról, ill. lelõhelyükrõl, a
téglagyártás gazdasági, kereskedelmi helyzetérõl.

Illetményjegyzék 1932. VII. .hó
pl. Sturm Lajos gyárvezetõ 100,- pengõ/hó + 2 szo-
bás lakás
Molnár János gépész 100,- pengõ/hó + lakás
Raposch Ferenc égetõ 22.70 pengõ/hét
Palvics József kemence munkás 23,00/hét

Az 1942-44. évekig a dolgozók munkabérkönyvei
alapján megállapítható, hogy egyes családok munkavál-
lalásában tradicionális jellegû volt a téglaiparban való
elhelyezkedés. Pl.: id. Raposch Ferenc és ifj. Raposch
Ferenc esetében.

1944 februárjától 1947 áprilisáig szünetelhetett a mun-
ka, mivel a munkabérkönyv alapján csak Raposch Fe-
renc kapott munkabért.

A munkabérkönyvek hûen tükrözik a téglaipar idény-
jellegét: õsztõl tavaszig a bértételek száma 3, míg a nyári
idõszakban eléri a 31 tételszámot is.

Az Iparügyi Minisztérium helyzetjelentéséhez kért
adatok alapján az 1936. évben a szentgotthárdi Gõztég-
lagyár helyzetét jól jelzik a margóra jegyzetelt válaszok:

– a gyár kapacitása 70%-os, a szállítási nehézségek mi-
att a termelés csak a III. negyedévben indult meg;

– 25 fõ munkás dolgozott a téglagyárban, kizárólag ége-
téssel 7 munkás foglalkozott, a munkanélküliek száma
0 volt;

– a gyár szénellátását Brennbergbányáról biztosították;
– értékesítésük elsõsorban a környékre szorítkozik, a

megyén kívüli eladás csekély mértékû volt.
Bizonyítvány: Sturm Alajos (1901-ben született

Locsmándon) 1918-tól dolgozott a nagykanizsai Herku-
les Téglagyár Rt.-nél.

Levél: Sturm Lajos téglamester kapta, Kõszeg, 1924.
X. 29. ,,Kõszegi Gõzmalom Czeke József és Társa” tégla-
mesteri állás ajánlása.

Levél Sturm Józsefnek a Tremmel Testvérek Gõztégla-
gyárából, Felsõságról, Sopron megyébõl, valószínûleg a
vejétõl: “Szombaton, hogy elgyújtottunk, ez ideig még
jól haladtunk a tûzzel 4-ik kamarán vagyis a 5-ikhez ér-
tünk de most a görbe elõtt nem akar sietni a tûzünk. Tég-
lavetõnk még eddig nincs, Kapuvárról sem kaptunk vá-
laszt attól az említett téglástól. Az iszapnak a teteje már
megkeményedett s holnap akarom behordatni sárt a gép-
házba hogy hétfõn a cserépvetést megkezdhessük.”

1921-ben Strum József volt a gyár vezetõje.
Levél Sturm József téglamesternek 1921. május 17-én,

Szûcs Béla mérnöktõl, az Építési és Mûszaki Vállalattól:
,,Egy téglaprés ára, amely óránként ca. 1200 téglát vagy
ca. 600 cserepet készít, ára: 105 000 korona.”

A gyárat ellátó szénbányák: Tata, Brennbergbánya,
porosz szén.
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Levél Huberttól és Sigmundtól, Bp. Címzett Pachner
Gyula, 1927. június 2.: ,,a téglagyárak részérõl elõnyös is-
mert »Durex – zongorahuzal« téglavágó drót eladásáról.”

Az Iparfelügyelet hatósági vizsgálatáról szóló levél,
amely a téglagyártáshoz szükséges gõzgép kazánjának
munkába állításáról tudósít.

A Magyar Tégla- és Agyagárugyárosok Országos Egye-
sületének dunántúli csoportja költséghozzájárulást meg-
határozó levele alapján a Szentgotthárdi Gõztéglagyár
1926. évi termelése 2 millió tégla volt.

A sárvári agyagtelepülés

Sárvár téglaipar-történeti ismertetése sem nélkülözhe-
ti a helytörténeti vizsgálódást. Dr. Naszádos István ,,ol-
vasókönyv”-ében olvashatunk némi utalást a helyi épít-
kezés múltjáról9:

,,(Sárváron) szántáskor az Óvár és a régi római út he-
lyén római tégla, kerámia és terra sigillata maradványo-
kat ... találnak a gyûjtõk. A fentiek is igazolják, hogy ez a
vidék a római uralom idején kb. idõszámítás szerint 469-
ig lakott terület volt. Nagy valószínûséggel a Bassiana
helynév Sárvár õsére utal.10

A történelmi tapasztalatok bizonysága: tatárjárástól a
törökveszedelemig a várak és erõsségek tudtak csak si-
kerrel ellenállni a támadásoknak. A régi vár nem tartozott
a komoly erõsségek közé. Nádasdy Tamás 1555-ben el-
határozta, hogy a régi fölé egy új várat épít. Fia, II. Fe-
renc, majd unokája folytatta és fejezte be az építkezése-
ket 1615-ben. Ötszög alaprajzú vár készült, a kor szokása
szerint. Bástyái kõbõl és téglából készültek.”

1802. október 17-én súlyos tûzvész pusztított Sárvá-
ron. A sok tûzeset arra kényszerítette a várost, hogy városi
,,téglagyárat” – a valóságban téglaégetõt – építsenek a
Végmalom mellett.

Az ,,1828-ik évben – írta Ernetz Ignác – építtetvén a
városi téglagyár azon dicséretes városi intézkedéssel, hogy
akik a város határában építkeznek, csak a készítési és ége-

tési költségeket fizetik tégla vagy zsindely vásárlásakor ...
s így, a házak cserép, zsindely tetõvel megszaporodván, a
tüzeknek is hathatósan gát vettessék.” A téglaégetõben
évenként 120 ezer falitéglát, 45 ezer cserépzsindelyt ké-
szítettek.

A város lakóit kötelezte a tanács, hogy csak cserépzsin-
dellyel fedhetik a házukat, szalmával többé nem, és téglát,
cserepet kaphatnak szükséglet szerint önköltségi áron. Így
részben kedvezmények adásával, részben a rendelet szigo-
rával vették elejét a további nagy, egész utcákra kiterjedõ
tüzeknek.11

A XIX. század végén és a XX. század elején nagymér-
tékben felgyorsultak a sárvári középítkezések, megindult
a város fejlõdése. A múlt században több templom, lakta-
nya épült, nagymértékû felújításba kezdtek a várkastélyt
illetõen is. 1889-ben fiúiskola, 1909-ben városi kórház
és vasútvonal épült. A Sárvári Cukorgyár 1895-ben, a Mû-
malom 1897-ben és a Mûselyemgyár 1904-ben kezdte
meg a gyártást. Több kisebb üzem, pl. seprõgyár is ala-
kult ezekben az években.

A város lakóinak a száma 1787-tõl 1918-ig több mint
tízszeresére, 9951 fõre emelkedett. 1871-ben járási szék-
hely. A város 1902-ben a Vármellékkel és Tizenhárom-
várossal, 1912-ben Sárral és Péntekfaluval bõvült. Mind-
ezek megkívánták az építõanyag, így a tégla és cserép
tömeggyártását.

A sárvári uradalmat 1875-ben Mária Terézia Dorottya,
osztrák-estei fõhercegnõ örökölte, akinek Lajos bajor ki-
rályi herceg volt a férje. Az uradalomnak is volt – a Vad-
kertben – két téglaégetõje, amelyek évente 30 ezer
falitéglát, 108 ezer darab cserépzsindelyt gyártottak rész-
ben saját szükségletükre, részben eladásra. Az elsõ tégla-
égetõ telepet 1896-ban építették három szárítóval, cse-
lédházzal. A kemence 196 m2 volt.12

A korabeli helyi sajtó így ír az 1903-ban átadás elõtt
álló uradalmi téglagyárról: ,,a modern technika összes
vívmányainak felhasználásával készült, és mondhatni,
hogy minden ízében remek.”13

A gyárban körkemence volt, amit kis gazdasági vasút
szolgált ki, megkönnyítve a kézi munkát. Az új téglagyár-
ban korszerû mûszárító is volt, ami a meleg levegõt rész-
ben a kazánok eltávozó füstjébõl, részben az elhasznált
gõzbõl és a hûlõ téglából elszálló hõbõl kapja. A beszámo-
lóból némi képet kapunk a gépi ellátottságról is: ,,a szárító
helyiségek mellett vannak a zúzó, préselõ és mintázó gé-
pek, melyek az emeleten behányt agyagot dolgozzák fel, s
ahonnan egy praktikusan berendezett elevátor a padláson
lévõ szárítóba viszi a kipréselt téglákat.”

A gyárat két, összesen 94 LE gép hajtotta, míg a világí-
tást a Ganz és Tsa-féle villamos motor szolgáltatta. A gyár
64 munkást foglalkoztatott. A téglagyár igazgatója
Boskovits Artúr volt.

A Sárvári Járás 1908. május 31-i száma így ír Sárvár
újabb létesítményérõl: ,,Sárvár város rohamos fejlõdését
ismét egy jelentõs gyár létesítése igazolja. »Sárvári új
Téglagyár Krausz, Moger, Fleischmann« Czég alatt nagy-Körkemence feletti 3 szintes nagy térszárító
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szabású téglagyár alakult.”14 A régi, Pleszkáts-féle tégla-
gyár berendezését vették meg, és 14 kamrával egy égetõ-
kemencét építettek.

 Termékei a tetõzsindely, a falitégla és az ehhez tarto-
zó melléktermékek. A munka kézi erõvel folyt egészen az
1920-as évekig, s a munkások létszáma 30-35 fõ között
mozgott. A háború utáni építkezési konjunktúra, a keres-
let emelkedése arra ösztönözte a tulajdonost, hogy kül-
földrõl tégla- és cserépprést vásároljon.

A gyár termelése évi 2,5 millió volt. A gépek üzembe állítá-
sa nem szüntette meg azonnal a kézi téglavetést. A munkások
egy része továbbra is a régi módon végezte munkáját, ugyan-
is a vásárlóközönség kezdetben idegenkedett a géppel gyár-
tott téglától, és ugyancsak a kézi téglát vásárolta.

A sárvári téglagyártás a háborút követõ években foko-
zatosan csökkent, az utolsó gyár – a volt uradalmi tégla-
gyár – az 1990-es évek elején szûnt meg.
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BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYRÕL

Az SZTE Kõ és Kavics Szakosztálya 2002. október 10-én
tartotta a MTESZ Budai Konferencia Központjában a

KÕ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2002

címû országos szakmai konferenciáját a BME Építõanya-
gok és Mérnökgeológiai Tanszék, a Magyarhoni Földta-
ni Társulat, és az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület közremûködésével.

A szakmai konferenciát a Kõ és Kavics Szakosztály a
két évvel ezelõtt szervezett Kavicsbányász Nap 2000 foly-
tatásaként a kõipar bevonásával szervezte. A konferencián
a résztvevõk tájékoztatást kaptak az iparágat foglalkozta-
tó kérdésekrõl. Az együttlét jó lehetõséget biztosított a
széles körû szakmai eszmecserére, a baráti kapcsolatok el-
mélyítésére is.

A szakmai programnak megfelelõen a konferencia fog-
lalkozott:

– a bányajáradékokkal és a bányajáradékok felügye-
leti rendszerével,

– az építési kõanyagok európai szabványosítási rend-
jével,

– az ISO 9001 szerinti irányítási rendszer tapasztala-
taival,

– a minõségtanúsítás témakörével,
– a bányajáradékból finanszírozott rekultivációk ta-

pasztalataival,
– az útépítési kõanyagok elõkészítésének technoló-

giájával,
– a nagy szilárdságú betonok adalékanyagaival,
– az építési kõanyagok mállási kérdéseivel, valamint
– a résztvevõk hallhattak a szakosztály mûködésé-

nek kérdéseirõl, jövõbeni terveirõl.
A szakmai konferencia felkért elõadói az államigazga-

tás, a szakhatóságok, az iparág és az oktatási intézmé-
nyek neves szakemberei voltak. A megnyitót Riesz Lajos,
az SZTE elnöke tartotta, a konferencia levezetõ elnöke
Serédi Béla, a Kõ és Kavics Szakosztály elnöke volt.

A szakmai nap elõadói felkérést kaptak, hogy elõadá-
saikat az Építõanyag, illetve a Beton címû szaklapok ré-
szére adják le, így azok közkinccsé válhatnak.

Dr. Gálos Miklós

A 2002. október 10-én tartott

KÕ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP
támogatója ,,Az építés fejlõdéséért” Alapítvány volt.

Ezúton is köszönetet mondunk az alapítvány kuratóriumának.




