
1 BEVEZETÉS

Kádár Zsombor (1923-2007) 
erdélyi erdészkollégám emlékének

Erdélyről szólva legelőször mindig az erdők jutnak eszünkbe, hiszen 
nyelvünkben, képzeletünkben Erdély az erdők hazáját jelenti. Valóban, 
ahogyan közeledünk egy-egy erdélyi település felé, legelőször az erdők, 
a fák tűnnek szemünkbe, de azután rögtön az erdőirtás nyomai. A falu 
körül elkopárosodott legelők, ahol legfeljebb néhány szúrós cserje ten
gődik, vízmosással szaggatott hegyoldalak, körültaposott csordakút, 
majd maga a település.

A faluból kivezető utak mellett valaha falukapu volt, amivel legelő 
jószágtól védték a települést, illetve ellenőrizték a ki- és bejárást. A por
tákat pedig -  fából, élősövényből és sáncból álló határkert (gyepű) -  vet
te körül, így tényleg minden forgalmat a falukapu felé tereltek, ami mel
lett az őr fakalibája vo lt.1

Lépjünk be a faluba!
Ma is látszanak az évszázadok óta fából épített hidak, átereszek és 

mellettük a település házai, központi épületei. A falura ma is jellemző a 
fa. Nem a fásított utcák -  mert az csak egyes vidékeken fordul elő - ,  ha
nem a fából való építkezés. A hagyományos portát most is fából készí
tett (sövényből font vagy deszkából összeállított) kerítés veszi körül, 
amelynek központi részét a kapu jelenti. A kapu vidékenként ugyan más 
és más, de Máramarostól a Székelyföldig a fához kapcsolódó népművé
szet egyik legfontosabb eleme. Amikor belépünk egy parasztportára, új
ra a fa legkülönfélébb felhasználási területeire bukkanunk. Fából készült 
az istálló, az ólak, pajták, a szín és (kukoricatermesztő vidéken) a málé- 
kas, valamint természetesen a kút föld feletti részei. A zsindellyel vagy 
drányicával fedett gazdasági épületekben számtalan fából készült esz
közt, szerszámot találunk. Itt csak a jármokat, a villákat, gereblyéket, a 
szekereket és a (szőlőtermesztő vidéken) borsajtót említjük meg.

Ezek után lépjünk be a lakóházba!
A pitvarban találjuk a kemencét, a tűzhelyet -  előtte, körülötte a tű

zifával - , a falakon főzéshez, sütéshez használatos eszközökkel. így a 
csebreket, teknőket, kupákat. A pitvarból nyíló kamarában tárolták vala
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mikor a gabonát -  fából készült hombárban (szuszékban). Ugyancsak itt 
volt még a káposztásdézsa, a liszt tartására szolgáló láda, és mindezek 
mellett a szintén fából összeállított egérfogó is.

A szobában, a „házban” az asztal, a padok (a karos- és hálópad), il
letve ágyak, a székek, a különféle ládák, szuszékok (köztük a kelengyés- 
láda), a szövőszék és mondjuk, egy hangszer, a timbora. Mindezek kö
zött áll a jövő lakhelye, a bölcső, amely szintén fából készült.

Ha ezek után a falu egyéb épületeit vizsgáljuk meg, szintén lépten- 
nyomon a fával találkozunk. Akár vízi-, akár szárazmalom működik a 
községben, számtalan alkatrésze, berendezése fából van. Ugyancsak fá
ból készült a templomot övező cinterem kerítése, a kapujához vezető 
lépcső, a kapu.

Ha a templom nem is, de a harangláb szintén fából épült, amelynek 
ácsszerkezete a falusi ácsmesterek évszázadok során felhalmozott ta
pasztalatát, tudását tükrözi.

A cinterem fejfái a vidék fafaragóművészetének dokumentumai. S az 
ember földi életének végét jelentő sírba a szintén fából készült koporsó 
kerül. Tehát a hagyományos erdélyi világ emberének életét a fa valóban 
végigkíséri.

Honnan került ki mindezekhez az eszközökhöz, berendezési tárgyak
hoz a fa? Természetesen a falvakat övező erdőből, többnyire a legtovább 
közösségi tulajdonban megmaradó birtokokról. A fa beszerzésének, ki
nyerésének azonban megfelelő társadalmi, jogi feltételei alakultak ki, 
amelyeket korábbi dolgozatainkban már jórészt áttekintettünk. Most a 
fahasznosítás, fafeldolgozás legfontosabb módjait és területeit kívánjuk 
bemutatni. Azzal, hogy miként korábban, most is a hangsúlyt a dualiz
mus időszakára, az 1867-től 1918-ig terjedő évekre tesszük. Ugyanakkor 
a tárgyalás sorrendjével részben a korabeli erdő- és fahasználati, részben 
a néprajzi (egykori és mai) irodalom csoportosítását követjük. Ezzel leg
inkább a didaktikai szempontoknak kívánunk megfelelni.
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