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Székely, pártold a helyit!

Sütő István vargyasi bútorfestő és fa-
faragó (családjában a bútorfestés és 
-faragás hagyománya tizenöt nem-
zedék óta él, fél évezrede apáról fi ú-
ra száll a mesterség) úgy látja, hogy 
örvendetes módon Székelyföldön is 
egyre nagyobb a hagyományos bú-
tor iránti kereslet, ám a legfontosabb 
továbbra is az ár.

„Ahol a közelben multi-bútorüz-
letek vannak, ott ezeknek van vá-
sárlói köre is, de a vidéki emberek 
ha forgácslemez bútort készíttetnek, 
még azt is helyi szakembertől ren-
delik. Sokan persze értékelik a tö-
mörfa bútort, s azt készíttetnek helyi 
asztalossal, kivételek talán csak a 
kárpitozott kanapék és fotelek. A né-
pi festett bútor sajnos száz éve nem 
trendi, mégis észlelhető pozitív vál-
tozás e téren. Egyre többen hozzák 
el nagyszüleik bútorait, melyek már 
nem voltak virágozva, de stílusuk 
még közel áll a festett bútorokéhoz, 
ezeket felújíttatják és kivirágoztat-
ják, de új bútort is rendelnek. Tíz éve 
még ritkán számolhattam volna be 
erről” – válaszolja megkeresésünk-
re. Sütőnek faipari mérnökként van 
rálátása az ipar egészére is, főként a 
szakmában dolgozó kollégái révén: 
mint mondja, sajnos a faipar sok 
nehézséggel küzd magasabb szin-
teken, főként a bútorgyárak vannak 
bajban, mert a különböző válságok, 
a törvényi szigorítások, a faanyag 
árának emelkedése, illetve feldol-
gozatlan formában való exportálása 
és a fi atal, képzett munkások hiánya 
mind megviselték ezt az iparágat. A 
kis cégek, egyéni vállalkozók, asz-
talosok rendelésre mindent legyár-
tanak, ajtót, ablakot, lépcsőket, bú-
tort, mert ez a túlélésük záloga. 

Sütő István elvből nem vesz bú-
tort, mint mondja, csak régit ment 
meg. „Nagyon remélem, hogy nem 
vagyunk annyira ütődöttek, hogy 
kivisszük a rönköt vagy a fűrészá-
rut, majd visszahozzuk a bútort. Ez 
nemcsak az itthoni ipar és munka-
helyek miatt lenne aggályos, hanem 
környezetvédelmi szempontból is” 

mondja a bútorfaragó, aki szerint a 
járványügyi intézkedések miatt az 
emberek kétszer is meg fogják gon-
dolni, hogy mire és mennyit költe-
nek. „Viszont bízom abban, hogy 
amit költenek, azt tudatosabban 
fogják, mint eddig. Székely, pártold 
a helyit!” – zárta beszélgetésünket 
Sütő István. 

A jövő szép, de nyersanyag- 
és szakmunkáshiány van

Zilahi Imre bútoripari szakújságíró 
szerint mindenki egyéni ízlése függ-
vényében választ lakberendezési 

tárgyakat, erre nincs általánosan 
érvényes szabály. Van azonban pár 
alapvető szempont, amikor a döntést 
meghozzuk, hogy mivel tesszük la-
kályossá a lakást, funkcionálissá a 
konyhát és az irodát, hívogatóvá a 
teraszt. Szerinte a romániai otthono-
kat pár nagy hazai gyár olcsó széria-
termékei tették monotonná a nyolc-
vanas évek végéig, majd az utóbbi 
harminc év során a tájékozatlanság 

és a giccs fokozatosan teret veszített: 
mára egyre több a kellemes össz-
hang a magánlakásokban.

– A lakberendezés Székelyföl-
dön semmiben sem különbözik az 
ország más térségeitől, legfeljebb 
több a natúr fenyőbútor a városi 
tömbházlakásokban, mint egyebütt. 
Ha alacsony költségvetésből kell 
megoldani, nálunk is olcsó faforgács 
lemezből (PAL) készült négyzetes 
bútortestekből áll össze a konyha, 
nappali, háló és előszoba berende-
zése, műbőr kárpitozású fémlábas 
székek állnak egy szekuritüveg 
asztal mellett – ami olcsó, az leg-

többször személytelen tucattermék 
bárhol a világon. A masszív, magas-
fényű lakkal felületkezelt régi búto-
rokat, az ólomsúlyú kanapékat és a 
tengeri fűvel kitömött ágybetéteket 
fokozatosan kiszorítják az új igénye-
ket kiszolgáló darabok – válaszolja 
kérdésünkre Zilahi, majd hozzáfűzi, 
hogy mentalitásbeli szintek azono-
síthatók be a lakásuk berendezésé-
ről döntők között: aki az árat tekinti 

legfőbb kritériumnak, annak hiába 
beszélünk stílusról, funkcionalitás-
ról, úgyis a legolcsóbb ajánlatot ke-
resi; aki viszont hajlandó időt szánni 
a körültekintő tervezésre, az saját íz-
lésének megfelelő és egymással ösz-
szeillő berendezési tárgyakat tud az 
erdélyi boltokban vásárolni. 

A szakújságíró szerint van persze 
az a szint is, amikor ismerve saját 
korlátait, a „páciens” szakemberhez 
fordul annak érdekében, hogy a ház 
vagy az apartman látványában és 
használhatóságában, kényelmében 
és részleteiben tartósan jó legyen. 
Ezt a követendő gyakorlatot egyelőre 

az nehezíti, hogy kevés lakberende-
ző van a piacon, ám azonnal hozzá 
kell tenni, a növekvő igény miatt 
egyre vonzóbb foglalkozássá kezd 
válni a belsőépítészet.

A huszonévesek, harmincasok 
lakberendezési döntéseiben szere-
pet kap már az igényesebb dizájn 
iránti elvárás, azonban legtöbben 
a svéd óriáscég tárgyaiból kezdik 
összerakni az „első fészket” – az 
IKEA jónevű formatervezőkkel raj-
zoltatja a termékeit, és képes ol-
csó alapanyagokból is viszonylag 
korrekt bútorokat gyártatni. Zilahi 
ehhez hozzáteszi, hogy az már más 
lapra tartozik, hogy nagy kockázat-
tal dolgozik az a bútorgyár, amely a 
IKEA-nak gyárt: a svédek pontosan 
fi zetnek, de keveset és aki az anyag-
beszerzést, munkadíjakat, működé-
si költségeket és hasonló kiadásokat 
nem tartja szigorú kontroll alatt, az 
vagy ingyen dolgozik végül az IKEA-
nak, vagy rövid úton csődbe megy. 

Kiegészítésképpen jól jön a Székely-
keresztúron, Székelyudvarhelyen, 
Csíkszeredában és Gyergyószent-
miklóson helyi cégek által gyártott 
natúr fenyőbútor, vagy a francia 
rusztikus (Provence) stílus szelle-
mében kifejlesztett festett bútorok, 
amelyek elsősorban a konyhákban 
hódítanak, de gyakran bukkannak 
fel a lakás többi helyiségében is. 

– A kézzel festett, írott bútorok 
csupán a piac kis szegmensét teszik 
ki, viszont állandó itt a kereslet, így 
ha valaki bútorfestő kisvállalkozást 
indítana a garázsban, csak biztatni 
tudnám, lesz rá vásárló – mondja 
Imre, aki tizenöt éve dolgozik bú-
toripari szakújságíróként, cége, a 
Fast Forward Editorial Kft . a Mag-
Mob.ro kiadója, aki a Romániában 
gyártott bútor bel- és külpiaci be-
mutatását tűzte ki célul, így ennek 
érdekében közel háromszáz hazai és 
külföldi gyárat látogatott meg más-
fél évtized alatt. A globális ipari fo-
lyamatokra való rálátást jelentősen 
megkönnyítette számára az, hogy 
2009-ben a Bútoripari Szaklapok Vi-
lágszervezetének (IAFP) teljes jogú 
tagja lett és ebben a minőségében le-
hetősége nyílt meglátogatni öt konti-
nens összes nemzetközi jelentőségű 
bútoripari szakvásárát. Pár éve tagja 
és jelenleg alelnöke a közel száz bú-
torgyártót tömörítő Cluster Mobilier 
Transilvan egyesületnek. 

– Külső szemmel nézve a romá-
niai – és beleértve a székelyföldi – 
bútoripar nagy múltra tekint vissza, 
szép jövő áll előtte, azonban a jele-
nét több körülmény miatt is küzdel-
mesnek láthatjuk. Az egyik állandó 
gond a jó minőségű, bútorgyártásra 
használható faanyag beszerzése – 
mondja Zilahi. – Sajnos az osztrák 
fűrészáru- és faforgácslap-gyártó 
nagyvállalatok által dominált piaci 
verseny oda vezetett, hogy sokszor a 
székelyföldi bútorosok alacsonyabb 
áron jobb minőségű fenyőpanelt 
vásárolnak skandináv országokbeli 
exportőröktől, mintsem azt tehetnék 
helyi forrásból. Egy másik igen fájó 
pontja az erdélyi, illetve romániai 
bútorgyártásnak a szakmunkások 
hiánya. Az elmúlt két évtized során a 
szakiskolák és velük együtt a faipa-
ri osztályok egyre kevesebb diákot 
vonzottak, így mára sok gyár fejlő-
dését lassítja a tény, hogy lasszóval 
kell munkást fogni a gyárcsarnokba 
még akkor is, ha ma már az átlagbér 
fölötti fi zetést kínálják.

т Folytatás a  I I I .  o ldalról

A székelyföldi bútorgyártás 
rövid történetének megírásához 
felhasználtuk Vofkori György 
helytörténeti köteteit, a Székely-
udvarhely – Várostörténet 
képekben (Typografika Kiadó, 
Békéscsaba, 2009), a Székely-
keresztúr képes története (Polis 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002), va-
lamint a Csíkszereda és Csíksom-
lyó képes története (Typografika 
Kiadó, Békéscsaba, 2007) című 
munkákat, illetve a Székelyföld 
története III. kötetét (szerkesztő: 
Bárdi Nándor, Pál Judit, Székely-
udvarhely, 2016), valamint ko-
rabeli sajtótermékeket (Székely 
Közélet, Csíki Lapok). 

A Sütő család évszázadok 
óta farag és fest bútorokat 
Vargyason

▴  F O R R Á S :  F E S T E T T B U T O R . C O M
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