
3 A HÁZAK ÉS A HÁZI FAIPAR

A fa ipari célú felhasználása közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 
települések építményeihez. Ezek első és legjellemzőbb eleme természe
tesen a templomok lehetnek. Máramarosban kimondottan fából (kő alap
zaton állóan) készített templomok sorát ismerjük.629 Itt a falat rendsze
rint tölgyből rótták össze, s a fedélszék is abból, illetve fenyőből készí
tett zsindely, esetleg bükk drányica.

A nyári szállásokon -  például a Gyalui-havasokban, az 1640 m Du- 
mitreasa oldalában -  ma is készítenek fából templomokat. Ezeket a csak 
nyáron használt épületeket egyszerű, fenyőtönkre épített alapokkal lát
ják el, s az egész épület fenyőfából áll -  csakúgy mint a település min
den háza.630 Ezt azért említjük meg, mert bizonyítja: a mesterség és a fa
felhasználás ezen módja ma is él.

BALOGH Ilona, aki a magyar „fatomyok” monografikus feldolgozá
sát 1936-ban tette közzé, Erdélyt a faépítészet „igazi hazájának” nevezi. 
S ő hívja fel a figyelmet: Szent László 1094-ben Szentjobbon (Bihar m.) 
először fából építtetett egyházi épületeket, amelyeket kőből csak később 
építettek át. Tehát még a legfontosabb helyeken is a mindenhol rendel
kezésre álló fát használták fel. Ahol a templomépület már nem fa, ott a 
harangláb sokáig, akár a XXI. századig is az. A szerzőnő könyvéből a sö
vényfalvi (Kis-Küküllő m.) haranglábat említhetjük meg,631 míg a ma is 
állók közül a nagyercseit (Maros-Torda m.). Ez utóbbiról írták 1749- 
ben: „Vagyon /.../ egy tisztességes kőtemplom /.../ alkalmas cinteremmel 
körülvéve /.../ vagyon ezen cinteremben egy fábul épített harangláb, 
melyben vagyon egy jókorácska harang ”632

A fából épített templomok, netalán iskolaépületek természetesen ha
mar elhasználódtak, tönkrementek. ORBÁN Balázs a Torda melletti, „a 
keletoldali szőlők” két ortodox „templomocskájáról” írja: „egyik régi fa
templomot a villám gyújtotta fel, a másik elkorhadt, helyébe újat építet
tek”, bár szerinte „a jelen századig [XIX.] az oláhoknak nem is szaba
dott kőtemplomokat (különösen faluhelyen) építeni.”633 Ez utóbbit tá
masztja alá SZIRMAY Antal Szatmár megyei tudósítása is. Pácafalu or
todox templomát „fából építettének írja. Igaz, Pettyén református ma
gyarjai is fából építkeztek, akiknek határát a „Szamos árja rontja.”634

Ezzel elérkeztünk a paticsfalú templomok kérdéséhez, mivel köztu
dottan a sövényfalú épületekről a víz legfeljebb a sarat vitte el, míg a sö
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vényszövet megmaradt, azt újra lehetett tapasztani. Ilyen templomról tu
dunk Maros-Tordából Székelykált és Pókát illetően.635

A paticsfallal kapcsolatban nem feledkezhetünk el az egykori várak
ról sem. TAKÁTS Sándor részletesen leírta a „modo hungarico” várépí
tés munkamenetét. Számunkra itt az a fontos, hogy a sövényt fából ké
szítették, majd azt tapasztották be, erősítették meg földdel. Például 
1551-ben Temesvár erődítménye is így épült.636 Érdekességként meg
említjük ENTZ Géza könyvét. Ő idézi a német lovagrendnek adott, 
1211-ben kelt adománylevelet, amelyben leszögezik: a lovagok csak fa
várak emelésére jogosultak. (Később azonban a magyar király kénytelen 
volt tudomásul venni, hogy azok bizony kővárakat is építettek.)637

A templomot gyakran körülvevő cinterem, temetőkert szintén a fafel
használás színhelye. Maga a kerítés sokszor fából készül, a fej fák, kop
jafák szintén. Az anyagot tekintve a legelterjedtebbnek a tölgyfa. A ki
alakítás aztán a legegyszerűbbtől a különlegesen faragottig mindenféle 
lehet. S akkor még nem is szóltunk a „verses” feliratokról, amire a szap- 
loncai (Máramaros m.) temető fejfái a legjellemzőbbek. Mindenesetre 
szinte minden településnek megvolt a maga motívumkincse.638

Itt is hadd jegyezzük meg, hogy a temető, a temetőkerítés -  összefüg
gésben természetesen a templom autoritásával -  esetleges fából történő 
készítése az ideiglenességet, a még nem végső helyet, helyzetet jelentet
te. Bizonyságul a Hétfalura (Brassó m.) vonatkozó forrást idézhetjük. 
Eszerint 1680 táján Hosszúfaluban és Türkösön a „megszaporodott 
oláhság” a brassói magisztrátustól csak fatemplom emelésére kapott en
gedélyt. Amikor egy századév múlva „kőfundamentumút” építettek, azt 
a „brassai n.[emes] magistratus igen nehezen vette” Sőt a szintén enge
dély nélkül emelt, a templomkertet körülvevő deszkakerítést a városi 
elöljáróság „levágatta és máig [1763-ig] is a földön hever.”639

Végül a kultikus helyeket illetően hadd említsük meg a temetőkben, 
továbbá a különböző helyeken -  a temetőktől a határbeli pontokig -  fel
állított fakereszteket.640 A fa ugyan itt is romlékony anyagnak számít, de 
a keresztállító (és utódai) így, a gondozás által is bizonyíthatja vallási 
buzgóságát.

A XX. század végén kelt, a székelyföldi településeket jellemző leírás 
így szól: „a településszerkezeti szempontból különbözőképpen végbe
ment organikus fejlődés ellenére a települések arculatát hagyományosan 
a magasabb, kiemelkedő helyre épített templomok, valamint a galamb- 
búgos nagykapuk, az összefüggő egyszerű, leveles kapukkal ellátott
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deszkakerítések sora, a mögöttük lévő magas kontyolt házak -  helyen
ként esztergált tornáccal -  s az esetleg még látszó, rendszerint kereszt
ben álló hatalmas csűrök alkotta utcakép határozza meg.”641

A „pillanatfelvétel” után kezdjük a lakóházzal. Ezt -  talán az egy 
Szászföld kivételével -  Erdély-szerte fából építették. Bethlen Gábor fe
jedelemről tudjuk, hogy Porumbákon az ő (Fogaras m.) udvarházát 
ugyanúgy fából rótták össze, mint a jobbágyházakat. Szintén jórészt fá
ból épült Teleki Sándor mezőkölpényi (Maros-Torda m.) kastélya.642

A boronafalat gömbfából vagy négyszögletűre faragott fenyőből, 
tölgyből vagy egyéb keményfából rótták össze. A sarkokat különböző, a 
vidékre jellemző módon illesztették össze. A belső felületét betapasztot
ták, míg a külsőt gyakran anélkül használták, bár a boronaközöket akkor 
is kitöltötték (szigetelték) például mohával.

A rakófás falat fenyőgerendákból (-ágasokból) szilárdan megépített 
vázra (-ba) rakták bele. A sarkokat az ágasok adták, amelyek mélyedé
seibe („nútjaiba”) illesztették a rakófát. A rakófás házakat léccel körbe- 
szegezték, majd kívül-belül betapasztották és meszelték. A riglifal (rie- 
gelbau) hasonlóan készült -  főleg a szász vidéken - ,  de a gerendák kö
zeit nem fával, hanem kövekkel, téglával, salakkal vagy más anyagok
kal töltötték ki.643

Az épület fedőanyaga zsindely vagy drányica volt. A vízelvezetést 
biztosító ereszbeli csatorna ék alakban kivágott szálfa, míg a kémény 
gyakran kivájt fatörzs. A tornác említett esztergályozott ágasai természe
tesen csak a XIX. század második felének termékei. Korábban egyszerű 
bárdolt, illetve (vízi)furésszel vágott oszlopok tartották.644 Végül megje
gyezzük, hogy Aranyosszék vidékén általános volt a Németföldről is
mert favázas házak építése. Egyes, fában szegényebb vidékeken pedig 
paticsfalat készítettek.

Az épületekhez való fát -  miként arról a korábbi köteteinkben idézett 
források tanúskodnak -  a jobbágyi jogállásúak rendszeresen megkapták, 
míg a kiváltságos vidékeken, továbbá a városokban természetes volt, 
hogy a közös erdőből az épületfát kitermelhették, felhasználhatták. Az 
építésben a legnagyobb értéket a munka, a szaktudás jelentette.645

Itt kell megemlítenünk azokat a falvakat, amelyek kimondottan házépí
tésre szakosodtak. Dr. KOS Károly tanulmányából ismerhetjük meg Be- 
desdet (Kolozs m.). Bedesen -  már a fenyőrégióban -  a helyi ácsok olyan 
házakat készítettek, amelyeket a megrendelő portáján össze lehetett állítani. 
Tehát a házépítés amolyan „előregyártott” módon történhetett. Ehhez a spe
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cializálódáshoz azonban erdészeti szempontból nagyon lényeges hozzáten
ni: a távolabbi vidéken készített házakra azért volt szükség, mert az illető fa
lu mellett az arra alkalmas fák már elfogytak. A másik oldalon pedig, a be- 
desiek felől, ez érvényes: „a mesterség mindig a földhiányból születik.”646

Az udvaron lévő gazdasági épületek, a csűrtől kezdődően a juhkasig 
(disznóólig) szintén fából készültek. Itt mind kemény-, mind puhafát fel
használtak, ahogyan azt a faraghatóság, az időtállóság, na és végül a gaz
da fabeszerzési lehetőségei megengedték. A székelyföldi különböző gaz
dasági épületeknek kiterjedt szakirodalma van, mint ahogyan más er
délyi részekről is készültek néprajzi jellegű leírások.647 Mi itt ezeket nem 
részletezzük. Csak két dologra mutatunk rá.

A kevésbé fás vidéken, például az erdélyi Mezőségen a gazdasági 
épületeket illetően általános volt a paticsfalú, netalán a vesszőfonásos 
építkezés. Ugyanakkor itt megjelentek azok a falusi árusok, akik az er
dős vidékeken elkészített disznóólakat és egyéb készségeket árultak.648 
Azaz a természeti adottságok nem gátolhatták meg a fából való építke
zést még akkor sem, ha az adott területen kevés volt az erdő, a fa.

Másodikként a faanyag biztosításával kapcsolatban idézünk egyetlen 
egy dokumentumot. Ősmarosszék Havasgazdasága a vármegyei elöljá
róság útján 1901-ben kérte, hogy a közös erdőbirtokból bükkfát „az év 
bármely szakában” vághasson.649 Indoklásuk az volt, hogy „a Szováta 
vidékbeli székelység által űzött erdei kisipar”, így például a szuszék-, 
vagy disznóólkészítés érdekei ezt megkívánják. Nem tudjuk, hogy a ma
rosvásárhelyi erdőhivatal a kérésnek eleget tett-e, de látható; ahogyan 
Bedesen a lakóházépítés, más vidékeken a gazdasági épületekre is vol
tak készítő közösségek, -falvak.

Az egész (tágabban vett) erdélyi építkezésnek jellemzője a kapuk ki
alakítása. A különbözőképpen, de mégis jellegzetesen faragott márama- 
rosi (tölgyből készült) kaputól egészen a Hunyad megyei, nemesi udvar
házakat jellemző (rendszerint fenyőből összerótt) galambbúgosokig 
számtalan megjelenési formája ismert.650 Számunkra természetesen a le
gérdekesebb a székelykapu. Ennek XVII. századi feltűnése óta számos 
változata, illetve szimbolikája került be a néprajzi, népismereti szakiro
dalomba. A mi vizsgálódásunk szempontjából talán az a legfontosabb, 
hogy cserefából (tölgyből) készítették, s a székely nép művészi önkife
jezésének egyik legfontosabb tárgyává lépett elő.

VISKI Károly ezzel kapcsolatosan annak a megfigyelésének ad han
got, amely szerint míg az ország más részének (Bakony, Mátra) fafaragói
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„aprófafaragásban” jeleskedtek, addig a székelyek a nagyobb munkákra, 
így az említett kapukra is vállalkoztak.651 Hadd tegyük ehhez hozzá: 
egész Erdélyre (is) jellemzőnek fogadhatjuk el a különféle fa használati 
eszközök díszítését. Erről a témáról egyébként több összefoglaló mű is 
megjelent.652 Mi a legfontosabbnak a következő megállapítást tartjuk: „A 
művészet a nép életében nem cél, csak tartozéka a mindennapi életnek, 
vagy használati tárgyaknak.”653 Következésképpen a fával, mint leg
könnyebben megmunkálható anyaggal, történő „művészkedés” termé
szetes módon kapcsolódott a mindennapi élethez. S lett „a magyar nép [és 
tegyük hozzá: minden erdélyi nép] tárgyi kultúrájának hordozója a fa.”654

A házak közötti utak, utcák, hidak képe szintén a fa felhasználására 
utal. A hidakra -  legalább a tartó- és kopófelületet illetően -  szintén ke
ményfát, tölgyet használtak. (A Bánságban ajánlották a magyar töl
gyet.655) Érdekességként emlékezzünk meg Bodor Péter (1778-1849) 
székely ezermesterről, aki az 1820-as években Marosvásárhelyt a Ma
rosra épített hidat. A 63 m hoszzú és 8 m széles műtárgy tisztán fából, 
vasszegek nélkül készült.656

ORBÁN Balázs szerint túlságosan is nagy volt mind a magyaroknál, 
mind a szászoknál a „hídkultusz”, aminek következtében a legkisebb át
kelőhelyhez is díszes, gyakran fedeles hidat építettek. A fedél aztán nem
csak a fagyos, síkos időtől való védelmet szolgálta, hanem az alatt gyűl
hettek össze a falusiak -  akár esős időben is -  beszélgetni. Vidékünk leg
nevezetesebb fedeles hídja Tordánál az Aranyoson ívelt át.657

Ugyancsak itt kell megemlítenünk, hogy az 1879. évi erdőtörvényt 
követő időszakban is elsőbbséget élveztek a községek középületeinek, 
hídjainak, netalán partvédőműveinek építéséhez, javításához szükséges 
fahasználatok. Éppen a marosvásárhelyi erdőgondnokság 1894. évi je 
lentéséből tudjuk; mind a lelkészeknek járó kepefát, mind a községi „kö
zös” fát elsősorban erre használták fel.658

A jeles néprajztudós, BÁTKY Zsigmond a századfordulón 
Bánffyhunyad (Kolozs m.) és környékének falvait mutatta be. Köztük 
különböző utcarészletekről rajzokat, fényképeket közölt.659 Ha ezt 
összevetjük a mai utcaképekkel, most is találunk százéves elemeket, de
-  eltekintve most az autóktól és a parabolaantennáktól -  a „szerves fej
lődést” dokumentáló, még mindig fából készült tárgyakat is. A település- 
kép újabb elemei, a villany- és távírópóznák a XX. század közepéig, má
sodik feléig szintén fából készültek, csakúgy, mint a kerítések. Ez utób
biakra -  a vesszőn, illetve az élősövényen kívül -  általános volt a fenyő
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deszka vagy -palló alkalmazása, de az oszlopokat ilyen esetekben is 
igyekeztek keményfából biztosítani.660

Itt kell megemlítenünk a kerítésbe épített különféle ülőpadokat, ame
lyek -  miként arra ORBÁN Balázs utal -  a székely ház elöl soha nem hi
ányozhattak.661 A padokon pedig nemcsak tétlenül (beszélgetve!) ücsör
gő öregeket, hanem különféle kézi munkát végző középkorú, sőt fiatal 
embereket is felfedezhetünk. Gyakran éppen famegmunkálással foglala
toskodnak. így érdekelhet minket: hogyan és miként alakult Erdély házi 
faipara?

3.1 Házi faipar

A XX. század szakirodalma662 -  mindenféle statisztikai kategorizálást 
mellőzve -  az ipari tevékenységet négy nagy csoportra osztotta:

-  háziipar. Ekkor a család saját szükségletét látja el, miközben más
-  rendszerint mezőgazdasági -  tevékenységet folytat.

-  házi- vagy népipar. A település lakói vagy annak nagy része a föld
rajzi munkamegosztásból következően egy-egy termékre, termék- 
csoportra áll rá, s azt a megélhetésért készíti.

-  kézműipar. Tanult szakma, amelynek műveléséhez megfelelő jogi 
és szervezeti keretek jöttek létre.

-  gyáripar. Meghatározott cikkek tömegtermelése, amelyhez külön
böző, rendszerint műhelyekben, gépek, berendezések állnak ren
delkezésre.

Az említett kategóriákkal eddigi vizsgálódásaink során már találkoz
tunk. Igaz, a pontos elkülönítésekre -  mivel minket nem a szervezeti ke
ret, illetve a szakember, hanem a készítés módja érdekelt -  külön nem 
utaltunk. Most azonban ki kell ragadnunk a házi- és népipart, amelynek 
fával is kapcsolatba hozható. Felvirágoztatása a XIX. század végének, 
XX. század elejének fontos gazdaságpolitikai célja volt.

A háziipari mozgalmat az 1867-es párizsi világkiállítás indította el, 
amelynek legnagyobb visszhangja az Elbától keletre eső országokban, 
tartományokban lett. 1878-ban alakult meg az Erdélyi Háziipar- és Ipar- 
fejlesztő Egylet. Legelső lépésként a vidékünkön hagyományokkal ren
delkező faipari munkák felkarolását indította el. Ennek érdekében 1879- 
ben Bánffyhunyadon (Kolozs m.) gyermekjátékkészítő-tanműhelyt 
hoztak létre. A hároméves szakiskolába ösztöndíjjal olyan 10 tanulót

134



vettek fel, akik vállalták, hogy a megtanult fafaragást, -esztergályozást, 
illetve asztalosmunkát végzés után háziiparszerűen fogják folytatni. Az 
iskolától tehát azt várták, hogy néhány év alatt a környék arra fogékony 
gyermekeit kiképzi, s a vidéken a gyermekjáték-készítést, mint házi fai
part meghonosítja. Az intézmény (amit 1882-től az állam tartott fenn, 
majd 1884-ben iparvállalattá alakították) ugyan 1886-ban megszűnt, de 
az említett cél tulajdonképpen megvalósult. Kalotaszeg vidékén tanult 
fafaragók jelentek meg, akik akár kézműipari szinten is tudtak dolgozni. 
Ehhez azonban megfelelő kereskedelmi háttérre volt szükség, illetve 
szervezeti formákra. A XX. század első évtizedében aztán Kalotaszegen 
több háziipari szövetkezet alakult, ahová az említett, majd az újabb tan
folyamokon kiképzett tanulók is beléptek.663

A házi faipar részletes vizsgálata még további elméleti megfontoláso
kat, meghatározásokat is szükségessé tesz. Az említett földrajzi munkame
gosztás ugyanis nemcsak a Bánffyhunyad esetében (korán) meginduló 
szakképzéshez vezetett el, hanem a fogások családon, falun belüli elsaját
ítását is feltételezte. Azaz a mesterség akár közvetlenül is -  miként évszá
zadokon keresztül történt -  tovább öröklődött. A hazai házi faipar kérdé
sének nagy szakértője, GAUL Károly ezt a hagyományos „ipartanulást” 
„mezőgazdasági (illetőleg erdőipari) házi faiparnak” nevezte.

GAUL másik csoportját a „gyári vállalaton alapuló házi faipar” al
kotja.664 Ennek kialakulását, működését legszemléletesebben RÓNAI 
Antal az OEE 1880. évi közgyűlésén vázolta.665 Példának a „Thonet” cég 
hajlítottbútorgyárát vette. Ott a kezdetben alkalmazott munkásnők ha 
férjhez mentek és gyermeket szültek, munkájukat nem akarták elveszte
ni. így a gyár megengedte nekik, hogy a kivitt bútoralkatrészeket otthon, 
férjük és gyermekeik segítségével készítsék el. Ehhez az üzem gyakran 
szerszámokat és a feldolgozáshoz szükséges egyéb anyagokat is adott. 
Amikor elkészültek, visszaszállították, s a folyamat kezdődhetett elölről. 
A példát aztán több más vállalat is követte, és így kialakult a „gyári há
zi faipar. ” (A mai fogalmaink szerinti bedolgozórendszer azonban ko
rábbi „erdőipari” háziiparból is „kinőhetett.”)

SZÉCSI Zsigmond az eddig vezetőnek tekintett könyvében a házi fai
par kérdésével nem foglalkozik. Az erdészeket ugyanis a különböző fafa
jok felhasználhatóságán kívül legfeljebb az érdekelhette, hogy az egyes 
termékeket mi módon kell „idomítani”, hogy a kívánt gyártmányféleséget 
megkapják. Tehát SZÉCSI a kérdést technikai oldalról közelítette meg. 
így az általa alkalmazott csoportosításokat a továbbiakban nem használ
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hatjuk. Legkorábbi, s tulajdonképpen a termékek oldaláról közelítő cso
portosítást 1878-ban a földművelés-, kereskedelem- és iparügyi miniszter 
adta, amelynek során a háziiparról, így a faiparról is, országos összeírást 
készítettek.666 (A háziipari tevékenység adatait egyébként a kereskedelmi 
múzeum fogta össze.) Mi a továbbiakban ezt követjük.

Előtte azonban még három dologra utalunk. Az egyik: az ehhez a ka
tegóriákhoz köthető műveletek zömét a néprajz tárta fel. Jelen vizsgáló
dásunkban természetesen nem tudunk minden, az erdélyi tájakkal foglal
kozó ethnográfiai mű faipari vonatkozásaira kitérni, de azért igyekszünk 
a legjellemzőbb tanulmányok, könyvek illető részét -  legalább hivatko
zás szintjén -  megemlíteni.667 A másik: nagyon sok esetben nem lehet 
tisztán csak nép- és háziipari tevékenységet elkülöníteni akkor, amikor 
egy-egy termék előállításában a gyáripar szintén megjelenik. Mint aho
gyan a gyárból is kerültek ki -  ha nem is mindig a RÓNAI által leírt mó
don -  feladatok a háziipar körébe.

Harmadikként pedig az 1896. évi millenniumi kiállítás alkalmából 
összeállított háziipari törzskönyvre utalunk. Az elsősorban KOVÁCS 
Gyula buzgólkodása nyomán készített áttekintés megyénként, falvanként 
a velük foglalkozó családok számát és keresetét megadva halad.668 Mi en
nek egyszerűsített táblázatát a 4. számú mellékletben közüljük. Célszerű 
azt -  mintegy kiegészítésként -  a következőkkel „együtt olvasni.”

Mindezeket előrevetve az 1878. évi 321. számú földművelés-, ipar
és kereskedelemügyi miniszteri rendelet alapján lássuk a házi faipar ke
retébe sorolt tevékenységeket!

3.1.1 Edénykészítés

Ebbe a kategóriába a legegyszerűbb módon hajtogatott kártyusoktól 
kezdve a faragott kulacsokon, teknőkön át az esztergályozással előállí
tott fatányérokig tartozhatnak tárgyak. Az alapanyaguk fenyő- és ke
ményfa lehet, illetve a legelőször említett kártyusok nyírfakéregből ké
szülhettek. A tevékenység egész Erdélyben, illetve a peremvidékeken is 
elterjedt. Közülük a „fehér kádárok” munkáját már tárgyaltuk. Most ér
demes a rendelkezésünkre álló forrásokat -  ismét csak északról délre ha
ladva -  áttekinteni.

Máramarosban a különböző edények előállítása többnyire megma
radt a háziipar szintjén. Azaz kiterjedt, netalán távolabbi vidékekre elju
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tó kereskedelem itt nem alakult ki. (Ez majd csak a minisztérium hegy
vidéki kirendeltsége idején teremtődött meg, de az edénykészítést nem 
érintette.) Az 1882. évi bustyaházai kiállításon az ebbe a kategóriába 
tartozó cikkek közül több szerepelt.669 A teknőket a szokásos nyárfából 
készítették, de a tálakat, tányérokat kőrisből. Ráadásul ezek -  miként azt 
a kiállítási beszámolót összeállító BELHÁZY Emil leírta -  „igen egy
szerű esztergán kint az erdőn simíttatnak ki.” Szintén ő említette meg a 
„díszfaragványok” között a „vadász ivókanalat”, amely ivócsanakot je 
lenthet, s szintén az edények kategóriába sorolható.

Beszterce-Naszód megyében az 1878. évi összeírás szerint Borgó- 
besztercén, Borgótihán, Marosényban [Marosborgó], Nagyilván fog
lalkoztak edénykészítéssel. Piacukat Borgóprundon találták meg, ahol 
jobbára élelmiszerért cserélték el. Az 1896. évi törzskönyv a megyét az 
évi 180 ezer faedénnyel külön is kiemeli.

Szolnok-Dobokában 19 községben foglalkoztak faedénykészítéssel. 
Innen akár Kolozsvár vagy Torda piacára is eljuthattak, de jellemzően 
inkább a környéken árultak. Az összeírás kiemeli Négerfalvát, ahol
1877-ben 11 „egyén” 250 (közelebbről nem megnevezett) edényt állított 
elő, s Szamosújvárt, Bethlenben, továbbá Rettegen adta el. GAUL 
csaknem 30 évvel később csak Négerfalvát említi meg.

Szilágy megyéből Dr. KÓS Károly a csömörlői cigányokra utal, akik 
az alparéti (Szolnok-Doboka m.) vásáron fűzfából készített teknőket és 
kanalakat árultak.670

Kolozs megyében a Gyalui-havason megtelepült községek, Jósika- 
falva, Havasnagyfalu stb. a csebrekkel, kártyusokkal messze vidékekre 
eljutottak, s igyekeztek mindent, amire a magas hegyek közé települt fa
házaikban szükségük volt, elcserélni, beszerezni. Az 1903. évi háziipari 
törzskönyv az említett két községet nevezi meg,ahol az edénykészítés
sel, továbbá zsindely- és deszkavágással foglalkozók számat a 900-at (!) 
érte el (ebből Havasnagyfaluban 700-an dolgoztak). Az 1906. évi kimu
tatás szerint a kolozsvári erdőigazgatósághoz tartozó Meleg-Szamos 
vízkömyékén háziipari célra 5450 m3 faanyagot adtak el.671

Maros-Torda megyében a Görgény és a Maros folyók völgyét jelöl
ték meg, ahol edénykészítő háziipar alakult ki. Az 1878. évi kimutatás 
szerint például Maroshévízen 300-an foglalkoztak, „télen nyáron dol
gozván”, ezzel a mesterséggel. A készítmények legfőbb piacának Szász
régen számított, ahol kulacskészítő kézműipart űztek. Az 1889. évi ka
marai jelentésben azonban arról számolnak be, hogy néhány mester „a
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régi ügyességgel és kitartással űzi mesterségét, noha a vámháború miatt 
Romániából kiszorult.”672 BARABÁS Endre 1907-ben a faedénykészí- 
tést továbbra is jövedelmező foglalkozásnak tartja.673

Udvarhely megyében van -  írták a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és 
Iparkamara 1904. évi jelentésében -  a kerület legtöbb famunkával fog
lalkozó iparosa. Ennek az az oka -  fogalmazták meg már korábban 
hogy „ott [a két Oláhfalu, Oroszhegy és Zetelaka] a mezőgazdaság igen 
szűk korlátok közé van szorítva.” Alsó- és Felsősófalván bükkfából váj
tak teknőket, továbbá ugyanezen fafajból készítettek sótartókat, túrótar
tókat. A háziipar fennmaradásának legnagyobb akadályát a faanyagbe
szerzési nehézségekben látták. „Mert noha erdő bőven van -  írták 1904- 
ben - ,  annak faanyagát tőkepénzesek veszik meg és termelik ki.” Ezért 
„fölkérendő lenne a földművelésügyi miniszter úr oly körrendelet kibo
csátására, hogy mindazon községekben, a hol háziipart űznek s e foglal
kozás a népnek számottevő kereseti forrását képezi, az eladásra kerülő 
erdőkből esetről-esetre megfelelő arányrész a házi iparosok használatára 
kiszakíttassék.”674 Tudjuk, ilyen (általános) körrendelet nem született, de 
helyenként volt lehetőség a kisebb eladásokra, így a házi- és kisipari igé
nyek kielégítésére is.

GAUL Károly csodálkozik azon, hogy Csík megyében a háziipar 
nem fejlődött úgy ki, mint a szomszédos megyékben. Ennek részben a 
fűrészipari feldolgozás kiterjedtsége is oka lehetett, ahol és amiből meg 
tudtak élni. Miközben a gyergyói és csíki lakosok a faeszközöket -  írja 
a kamarai jelentés -  „inkább saját háziszükségletükre állítják elő, 
piaczra kevesen dolgoznak.” Az 1896. évi törzskönyv adatai egyébként 
csak részben támasztják alá GAUL vélekedését, mivel faipart 38 község
ben űztek. A kászoni községek, továbbá Gyimesbükk és Mádéfalva 
még a XX. század első éveiben is nevezetes volt hozzáértő faragóiról. A 
csíkszentdomokosi faragott faedényekről pedig részletes leírással ren
delkezünk. 675

Háromszék megyét illetően korábban említettük Haraly és Hilib dé
zsakészítőit. Ozsdola, Gelence és Zágon mind a fát, mind az abból ké
szített eszközöket Brassóba, illetve a vámháború előtt a határ túloldalá
ra vitte. ORBÁN Balázs külön kiemeli Zágon lakóinak „nagy kereske
dését.” Ugyancsak tőle tudjuk, hogy könyvének adatgyűjtése idején, az 
1860-as években Zabola határában, a Gelence-patak völgyében még ti
szafa is előfordult. Ez a fafaj különösen alkalmas az esztergályozással 
történő megmunkálásra.676
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Végül érdemes tudni, hogy Háromszéken a fatálcakészítés a gyáripa
ri szintig jutott el. Magyarbodzán bükkből esztergályoztak olaszorszá
gi kivitelre faedényeket.677

Visszatérve az 1878. évi háziipari összeírásra, Torda-Aranyos megye 
hegyvidéke tipikusan háziipari famunkákra berendezkedett tájnak szá
mított. Korábbi erdőgazdasági vizsgálódásaink során rámutattunk: a 
Mócföld megélhetése részben az ottani háziipari fatermékek készítésé
ből és elárusításából, -cserélésétől függött. A Nagy- és Kis-Aranyos völ
gye, továbbá a Jára mente a fenyőfából készített edények világa volt. Ér
dekességként megjegyezzük, hogy a Maros mellett fekvő Székelyko- 
csárdon 1878-ban három „egyén” viszont teknőkészítéssel foglalkozott.

Itt hadd utaljunk arra, hogy a teknő nem csak konyhai edénynek szá
mított. A mosóteknő (amelyet nem vájtak, hanem fenyődeszkából sze
geztek össze) inkább a háztartási eszközök kategóriájába tartozott, míg 
a TAKÁTS Sándor által idézett vajdahunyadi (Hunyad m.) „kőhányó 
tekenő” kimondottan a bányászathoz, illetve ércfeldolgozáshoz szolgált 
edényként.678

Dr. KÓS Károly a torockói vásárokról írta: „a Szkerisóra, Albák, 
Nyágra, Topánfalva és Bisztra vidéki móc csebresek különböző méretű 
fenyőfa csebreket, dézsákat, kártyusokat, bödönöket és légelyeket /.../ 
hoztak a vásárra.”679

Az említett helységek közül Topánfalva és Albák (Fehérvölgy) már 
Alsó-Fehér megyében található, ahol szintén sokan foglalkoztak fae- 
dénykészítéssel. A piacot Abrudbánya, Tövis, Magyarigen, Gyulafe
hérvár és Balázsfalva jelentették. Tudjuk azonban, hogy készítménye
ikkel az Erdélyi-érchegységből akár az Alföldig is eljutottak.

A Szászföldről nem a házi faipart, sokkal inkább a kézműves- és gyár
ipari kell megemlítenünk, mégpedig a kulacs- és hordócsapfaragással 
kapcsolatban. Ezekhez nemcsak esztergák kellettek, hanem megfelelő fa
fajok is. Korábban szóltunk a tiszafáról, amiből a legjobb hordócsapokat 
lehetett kialakítani, míg a kulacsokat korai juharból készítették.

A székelyföldi erdészeti és faipari történeti kronológia szerint 1837- 
ben Brassóban 53 kulacskészítő működött, akik évente 37 200 kisebb- 
nagyobb kulacsot állítottak elő.680 A kivitelre faragott kulacsok Brassóra 
a századfordulóig jellemzőek voltak, bár a vámháború itt is éreztette ha
tását. Hordócsapra pedig elsősorban a Bánságban volt szükség, de az 
1892. évi kamarai jelentés szerint a juharfát nehéz volt beszerezni. 
Ugyanezt ismételték meg 1912-ben is, amely tudósításból még érdemes
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kiemelni: a juharfát a városi erdőségekből hozták; ebben az évben kb. 
5000 kulacsot hazai, illetve szlavóniai piacra vittek, míg 500-at Romá
niába. „Itt is különösen érezhető a verseny -  írták - ,  amely főkép[p]en 
arra vezethető vissza, hogy annak idején egy nehány brassói és szászré
geni esztergályos Romániába költözött, a kiknél ottani lakosok megta
nulták e mesterséget, magukat időközben önállósítván, most ők látják el 
az ottani piacot ily áruval.”681

Ahogyan a faedénykészítés, úgy a hordócsapgyártás is eljutott a 
gyáriparhoz. Barth Miksa csehországi vállalkozó Nagyzsupányon 
(Krassó-Szörény m.) 1901-ben alapított gyára ezt a terméket is előállí
totta. Az arra alkalmas munkások (és tanoncok) hiánya, majd pedig a fel
használható fák megfogyása miatt a tevékenységgel mégis fel kellett 
hagynia.682 GAUL Károly az egész országra érvényesen állapította meg: 
a romániai kiviteli lehetőség beszűkülése; a fogyasztási adó behozatala; 
végül a filoxéra okozta szőlőpusztulás „ezt az iparágat úgyszólván telje
sen tönkretette.”683

Hunyad és Krassó-Szörény megyékben a kincstári erdőkben folyt né
mi kulacs-, illetve másféle edénykészítés.684 Ugyanakkor TÉGLÁS Gá
bor a Retyezát pásztorainak faragóművészetét ismertetve megemlékezik 
a „fapohár”-ról, azaz az ivókanálról vagy -csanakról is.685 Ezen edénytí
pusairól, múzeumi gyűjteménybe került faáruiról. Dr. KÓS Károly ké
szített részletes leírást.686 S tulajdonképpen ezek művészi díszítése lehet 
az edénykészítő faipar végszava is; a háziipar ugyan megélhetést (is) 
biztosíthatott, ugyanakkor viszont a művészi kifejezés egyik területeként 
tarthatjuk számon.

3.1.2 Búiorkészítés

Bár a gyári feldolgozás kapcsán a bútorokkal már foglalkoztunk, itt 
mégis vissza kell rájuk térni. A házi faipar kialakulása, majd pedig a szá
zadfordulói törekvés, tudniillik a háziipar fejlesztése a hagyományos bú
torgyártásban is kitörési lehetőséget látott. Bizonyság erre a Kalotaszegi 
Háziipari Szövetkezet működése, amelynek keretében 1900 körül már 
elsősorban bútorkészítés folyt. A „hímes” bútorok nemcsak Magyaror
szágon, hanem külföldön is ismertek voltak, mivel azokat kiállításokon 
mutatták be, ahol rendeléseket vettek fel.687 Bebizonyosodott: az ízléses 
díszítésű, házi munkával összeállított berendezési tárgyakkal megélheté
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si lehetőséget tudnak adni. Itt azonban tegyük hozzá: mindehhez kellett 
a szecesszió, a magyaros motívumok felé fordulás is.

Természetesen ez a művészi tökélyre fejlesztett háziipar nem volt ál
talános. Az 1878. évi jelentések megelégednek néhány, ezen kategóriá
ba sorolható készítménnyel („szuszékek, hámbárok, ládák, kerti székek, 
virág-állványok stb.”). Különösen a szuszékkészítés volt Erdély-szerte 
elterjedt, amelynek motívumkincse egy-egy vidékre jellemző. A népraj
zi irodalom például az erdővidéki (Maros-Torda m.) szuszékokat részle
tesen leírta, mint ahogyan tudunk a szászok virágos ládáiról, padjairól 
is, amelyek Segesvár, Medgyes (Nagy-Küküllő m.) vagy Küsmöd (Ud
varhely m.) lakóinak keze alól kerültek ki.688 A Brassói Kereskedelmi és 
Iparkamara 1887-ről jelentette: „Sikerülvén Szerbiával erdélyrészi, ne
vezetesen székelyföldi bútornak ott leendő meghonosítására előnyös 
összeköttetéseket szerezni, kieszközöltü[n]k ezek szállítására messze
menő kedvezményeket. Az úri tulipános ládák és csutorák kiviteli keres
kedelmét is csupán az aránylag magas szállítási díj nehezítvén, ezek 
számára is kieszközöltünk tetemes szállítási kedvezményeket.”689

A kertibútorokat többnyire mogyoróból készítették. Kolozs megyé
ben ezzel Magyar- és Szászfenes községek lakói foglalkoztak. A termé
keket „a környék birtokosainál s Kolozsvárott adják el.”Az 1900. évi pá
rizsi világkiállításra viszont a lugosi erdőigazgatóság (Krassó-Szörény 
m.) küldött ki kertibútorokat.690

3.1.3 Konyhai- és házieszköz-készítés

Az 1878. évi összeírás alkalmával nem különítették el egyértelműen, 
hogy a konyhában használatos különféle készségeken kívül ide még mi
lyen „házi eszközök” tartoznak. Mi mindenesetre itt tárgyaljuk a szövés
sel, fonással kapcsolatos, továbbá a máshová be nem sorolható fa tárgya
kat is. Megjegyzendő még, hogy ebben a kérdésben sem GAUL Károly, 
sem RÓNAI Antal nem foglalt állást. Ez utóbbi csak arról ír, hogy ezen 
eszközökre használatos nyár- és kőrisfát többnyire „vándor oláh czigá- 
nyok” dolgozzák fel. Ők pedig a fáért az erdőbirtokosnak rendszerint 
nem fizetnek. Ezért is szükség lenne arra, hogy az eszközök előállítását 
„a jobban ellenőrizhető föld népe” vegye kezébe.691

Amáramarosi részeken -  miként arról az említett, 1882. évi kiállítás 
tanúskodik -  a háztartási cikkek (orsó, sulyok, „különféle kanalak és
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más konyhaeszközök”, sőt díszesen faragott „salátavilla és kanál”) elő
állítása általánosan elterjedt. Beszterce-Naszód megyében Borgóbesz- 
tercén és [Sajó]FeIsősebesen foglalkoztak kanál- és egyéb konyhai esz
közök faragásával, amelyeket maguk a készítők vittek eladni.

Szolnok-Dobokában tízegynéhány községben készítettek faeszközö
ket. A jelentés készítői külön kiemelték, hogy ezeket a tárgyakat hely
ben, illetve a közeli falukban el tudják adni. Bihar megyéből 1904-ben 
Biharkristyórt, Lehecsényt, Közepest és Vaskohszelestét jelentették, 
ahonnan fakanalakat, illetve sütőlapátokat eladásra visznek.692

Dr. KÓS Károly 1976-ban megjelent könyvében a hídalmási (Ko
lozs m.) vásárok kapcsán nemcsak a környező falvak cigányai által ké
szített fakanalakat említi meg, hanem a Gaina-havasi vásárról egy fény
képet is közöl. Rajta havasikürt-árusokat láthatunk az 1930-as évekből. 
Korábban, 1907-ben SZABÓ Imre foglalkozott ezzel a vásárral, s ő is 
képet közölt a havasi kürtről. S végül megemlítjük KARDALUS János 
1994-ben megjelent, a csíki pásztorok fakürtjeiről írt tanulmányát. Ez 
utóbbi elkészítésére többféle, kivájt belű fát használtak. A kürtöt kívül
ről általában nyír- vagy hárshánccsal tekerték körül.693

Az 1878. évi összeírás Maros-Torda megyében az Erdővidéken, illetve 
a Görgény és a Maros egyik-másik településéből említ meg fakanalakat, - 
orsókat, -lapítókat. ORBÁN Balázs a mezőcsávási ácsok ügyességére 
hívja fel a figyelmet. Az esztergályosság pedig -  írja -  „az orsó-fonókere- 
kek és osztováták (szövőszékek) gyártásáig” „emelkedett” „De mindezen 
mesterségek csak télben, vagy nyárban mezei munkaszünetkor folynak; 
mert itt a földmívelést mindenki előszeretettel űzi ”694 Az 1904. évi je
lentés szerint az idecspataki, mintegy 100 „háziiparos” román évente 200 
szövőszéket is előállít. Az osztovátához, továbbá az orsóhoz pedig -  mi
ként azt SZÉKELY Ferenc Vadasdot illetően írja -  legjobb a szilfa.695

Udvarhely megyében, Etéden viszont az orsókat bükkfából készítet
ték, mint ahogyan az alsó- és felsősófalviak is elsősorban a bükköt dol
gozták fel. Még az orsóknál maradva jegyezzük meg, hogy a legjobba
kat szilfából tudták kiesztergálni. 696

Torda-Aranyos megyéből az 1878. évi összeírás Bányabükköt, to
vábbá Aranyosgyéres környékét és Székelykocsárdot emeli ki, ahol fa
kanalakat és laskanyújtókat faragnak. Alsó-Fehérből pedig Királypata- 
kát, Boroskrakkót, Felenyedet és Muzsnaházát.

Az 1890. évi bécsi kiállításra a Nadrági Vasipari Társulat (Krassó-Szö- 
rény m.) többek közöttfapapucsokat is küldött. A fából készült lábbeli elő
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állítása nálunk a németek által lakott vidékeken, továbbá a lucskos, ned
ves, netalán vegyszerrel dolgozó üzemekben vált jellemzővé. GAUL Ká
roly ezt a háziipar egyik területének látta; mivel Cseh- és Szászországban 
a fafapucs- és facipőkészítés valóban kisipari keretek között (is) folyt.697

Még egy termékcsoportot említünk meg, amelyik Erdély déli részén, 
illetve Bánságban szerepelt. Ez pedig a pipaszár- és a szivarkahüvely-ké- 
szítés. A Retyezát-hegységben törpefenyőből, míg máshol különféle fa
fajokból faragták, fúrták, esztergályozták. (Az orsovai erdőhivatal a pá
rizsi világkiállításra török mogyoróból készítetteket küldött.) Itt is a jö 
vőt az ültetvények, nevezetesen a „szagosmeggy-ültetvények” jelenthet
ték, amelyek megfelelő alapanyagbázist nyújthattak. SZÉKELY Mihály 
1890-ben már ilyen módon előállított pipaszárat is bemutatott. 698

Mind a papucskészítés, mind a hüvelyesztergálás eljutott a gyáripa
rig. Galacson (Krassó-Szörény m.) a temesvári Rosenthal Zsigmond 
alapított gyárat „fapapucs- és fahasíték” készítésre. Az 1900-ban indult 
gyártásról az 1903. évi kamarai jelentésben viszont ezt írták: „Az üzem 
szünetelt, mert az eredetileg vízi hajtásra készült berendezéseket az víz
hiány miatt gőzerőre kell átszerelni. Továbbá „a faúsztatás, mely a farön
köknek völgybeszállítása végett eleinte czéloztatott, nem bizonyult czél- 
szerűnek és megbízhatónak, s így csakis 8 km iparvasút építése volt ké
pes e lényeges akadályt elhárítani.” Tehát az általános viszonyok nem 
kedveztek egy akár 60 főt foglalkoztató üzemnek sem.699 Mégis igaza 
lenne GAUL Károlynak, aki inkább a háziipari termelést szorgalmazta?

„Szivarhüvelygyár”-ról tudunk Dést (Szolnok-Doboka m.) illetően, 
amely 1908-ban Kolozsvárra tette át a székhelyét.700 A folyamatos 
anyagellátás miatt ebben az esetben is mesterséges, ültetvényszerű 
fa(bot-)termesztésre volt szükség, miként azt már más termékek eseté
ben is láttunk.

3.1.4 Gazdasági eszközök készítése

Az 1878. évi összeírás ezt a tevékenységet az előző csoporttól meglehe
tősen ellentmondásos módon választotta el. Mi itt a ház körül, a mezőn, 
szántón használatos tárgyakat vonjuk vizsgálódás alá, a tövisboronától 
kezdve egészen a madárriasztó kereplőig. Ezt a két szélsőséget azért em
lítettük, mert míg az előbbit rendszerint mindenki maga készítette, addig 
az utóbbit rendszerint arra szakosodott „mesterek.”
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Az eszközkészítés ezen csoportjának a mai Magyarország területéről 
is van megfelelő szakirodalma.701 Dr. KÓS Károly pedig az erdélyi, bán
sági és moldvai emlékeket mutatta be.702 Nekünk tehát ismét célszerű a 
földrajzi, netalán szorosabban vett erdészeti, azaz fafajbeli kérdésekre 
kitérni.

A már többször idézett bustyaházi kiállításon gereblyék, villák, 
kasza- és fejszenyelek bizonyították: az ottani lakosság ilyen eszkö
zöket saját magának, de a fában szegény alföldi vidékeknek is állít 
elő. Ezek akár tutajokon, felteherként is eljuthattak távolabbi vásár
lókhoz.703

„Beszterce-Naszód megyében -  írták 1878-ban -  Felső- és Alsó-Ba- 
lázsfalván, Kajlán együtt 3 egyén készít gazd. és házi czikkeket eladás 
végett; M.-Nemegyén, Oláh-Nemegyén és Tóháton 9, Borgó-Beszter- 
czén, Borgó-Tihán és Borgó-marosényben 6 egyén, Felső-Sebesen 12 
család, Nagy-Ilván és Magurán 100 egyén. Készáruikat helyben s a kö
zelfekvő falvakban adják el.” Azaz a meglehetősen zárt fekvésű, tulaj
donképpen erdős vidékekkel körülvett megyéből ezeket a cikkeket ille
tően igazi távolsági kereskedelem nem alakult ki.

A szomszédos Szolnok-Dobokából szintén nem messze vidékekre 
jártak piacozni, viszont az előbbinél sokkal többen éltek eszközké
szítésből, összesen 289-en. Érdekességként említjük meg OROSZ 
Endre gyűjtéséből azt a fa  csákánykapát, amelyet Tőkésen gyűjtött, 
s a pásztorok kalyibájuk „rendben tartására” használták. A bükkfából 
vágott eszköz semmiképpen nem árunak, hanem saját szükségletre 
készült.704

A Szilágysággal kapcsolatban a magyar néprajzi irodalomból ismer
jük mind a nagy (például borsajtók) készítését, faragását, mind az 
apróbb darabok (például kapatisztítók) -  akár művészi kivitelű -  faragá
sát.705 Kimondott lomberdős vidék lévén a „gyártmányok” tölgyből, ju
harból, esetleg kőrisből voltak.

Mint favillakészítő-helyet Bihar megyéből Árpádot említik. Az 
1909-ben kiadott kamarai jelentés összeállítói viszont már arról írnak, 
hogy a favillakészítők is kénytelenek Arad megyéből származó kőris- és 
akácfával dolgozni. Nagyszalonta borsajtófaragóiról volt nevezetes. A 
készséget egyetlen vas alkatrész nélkül, tölgyfából állították össze -  
amíg a tölgyerdők el nem fogytak.706

Kolozs megyével kapcsolatban a következőt kívánjuk kiemelni. Az 
1878. évi kimutatás szerint még olyan mezőségi helységekben, mint Bu-
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datelke vagy Katona is állítottak elő gazdasági eszközöket, addig az 
1903. éviben már nem szerepelnek -  az egy Bátos kivételével -  csak a 
hegyvidéki települések. A magyarázat egyszerű: a Mezőségről még a 
maradék fa is elfogyott.

Maros-Torda megyéből tulajdonképpen minden, a mezőgazdaságban 
használatos eszközre volt készítő. A legtöbbet, összesen 400 egyént Al
só- és Felsőrépán, Marosligeten és M arosbudakon (?) mutattak ki. 
1907-ben BARABÁS Endre szintén megerősítette: a faeszközök készí
tése még mindig fontos kiegészítő keresetet biztosít.707

Udvarhely, Csík és Háromszék megyékben elsősorban saját szükség
letre faragtak különböző gazdasági eszközöket. Ehhez természetesen 
nem fenyőt, hanem bükköt, netalán juhart és kőrist kellett használni. 
Legfeljebb a fentőnek ismert „boglyakaró” állt fenyőből -  csak egy „szé- 
nacsinálási” idényt kellett kibírni. A fenyőfa túlsúlyából, a lombfa hiá
nyából következett az, amit GAUL 1902. évi könyvében idéz: a székely
földi (lombfa)szénavillák, gereblyék stb. túlságosan magas árúak (átla
gosan 40 fillér) ahhoz, hogy a dél-erdélyiekkel (30 fillér) versenyezhes
senek.708

Torda-Aranyos megyében a már említett Aranyos menti települések, 
továbbá a Jára felső folyásánál Hasadát lakói foglalkoztak favillák, -ge
reblyék stb. előállításával.

Alsó-Fehér megyében jellemző volt a taligakészítés, ami ugyan első
sorban a bodnárok feladata lehetett, de itt említjük meg. Szintén itt ut
alunk a szőlőtermesztéssel összefüggésben a felenyedi ácsok munkájá
ra. Ok számos, régi és új rendszerű sajtót készítettek.709

Kis-Küküllő megyében Kis- és Nagyekemező volt nevezetes szeke
reiről, szánjairól, ekéiről, továbbá fagereblyéiről és -villáiról.

Az 1890. évi aradi kiállításon „Hunyad megyét egyebek közt a külö
nösen a hegyvidék szegény népének munkája a fa feldolgozás körül, 
mely igen változatos, képviselte.” így kerültek oda jármok, kasza- és fej
szenyelek, villák, gereblyék és lapátok.710

Végül Krassó-Szörény megyéből idézünk egy tudósítást, amely 
szerint az ottani erdőségek „mell-magasságban mért 10-12 cm gyer
tyán fáját, ami máshol csak a tűzifa közé kerül, ha csak kissé sima, 
drága pénzen megveszik az ottani villakészítők, és az ebből készített 
villát ezer meg ezer számra szállítják le a Dunán Romániába és Tö
rökországba.”711
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3.1.5 Gyermekjáték-készítés

A házi faipar „ideológusai”, RÓNAI Antal és GAUL Károly, erre a le
hetőségre a német tartományokban figyeltek fel. Különösen az volt szá
mukra imponáló, hogy a munkába a gyerekeket is be lehet vonni. 
Azaz a mai fogalmaink szerinti kreatív gyermekfoglalkoztatás egyik 
ágává vált.712

Korábban már említettük a bánffyhunyadi iskolát, ahol a tanulókat 
gyermekjáték előállítására is igyekeztek megtanítani. Ugyancsak okta
tással egybekötve működött Nagyszebenben játékkészítő üzem. Erről ír
ták 1891-ben: a gyerekjátékok jól eladhatók, de a vasúti szállítás során 
több összetört.713

Vidékünkön a legnagyobb jelentőségre a marosvásárhelyi „Gyer- 
mekjáték- és Fadíszműgyár” tett szert. Ezt Gáspár Gyula, több helybeli 
kereskedővel szövetkezve, 1888-ban alapította. A munkások a hosszúfa
lui, gyergyószentmiklósi és a már szereplő bánffyhunyadi iskolából ke
rültek ki. Mint ahogyan a vezetője is a gyergyószentmiklósi műhelyből 
jött. A vállalkozást a kormány évi 1000 frt-tal támogatta. A termékek 
iránt kezdettől fogva nagy volt az érdeklődés. 1903-ban részvénytársa
sággá próbáltak átalakulni -  de a részvényeket nem a kívánt mennyiség
ben jegyezték. így az állami támogatásra továbbra is rá voltak utalva. A 
„Székely Gyermekjáték és Faárugyár Rt.” azonban 1908-ban megszűnt. 
Egy olyan országban, ahol a (4 évvel korábbi) kimutatás szerint a hazai 
termelés az összes fa gyerekjátékigénynek csak 3,9-%-át fedezte,714 ez 
bizonyára a termékforgalmazással összefüggő hozzá nem értésből kö
vetkezett.

3.1.6 Kosár- és seprűkötés

A kosárfonás alapanyagát, a fűzvesszőt -  mert a legtöbb helyen ebből 
csináltak kosarat -  a feldolgozáshoz háromféle módon is ekőkészítették. 
Az első, s tulajdonképpen leggyakoribb mód, amikor a nyers, héjában 
lévő vesszőkből állítanak elő készséget. A következő, a „fehérvesszős" 
kosarak fonóanyagát nedvkeringés idején lehántják, s úgy készítik el, 
végül a „barnavesszősök” is hántoltból készülnek. Ezeket azonban csak 
ősszel vágják le és némi tárolás, érlelés után megfőzik. Ezzel a csersav- 
tartalom részben a vesszőkbe kerül és az említett színt adja. Hadd je
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gyezzük meg, hogy mezőgazdasági célra általában héjában lévő vessző
ből készítettek kosarakat, míg a két utóbbi módon feldolgozottak jobbá
ra háztartási eszközök lettek. Itt gyakran előfordult a vesszők hasítása, 
netalán egyéb módon történő díszesebbé tétele is. A századfordulón 
ugyanis utazóbőröndöktől kezdve a legkülönfélébb tartókig sok eszköz 
készült vesszőből. A másik oldalon, a mezőgazdasági termelésben pedig 
a kocsikasoktól kezdve a „málékasokig” (törökbúzagórékig), sőt a pa- 
ticsfalú házakig, udvari készségekig szintén sok fonatot készítettek. 
Igaz, ez utóbbi felhasználási terület már nem kimondottan a kosárkötés
ben általánosan alkalmazott fűzvesszőkhöz kötődött.715 De feltétlenül 
fűzből, „hajas fűzből” készültek például a halászatban alkalmazott var
sák, hálók.716

„A kosárkötés -  írja 1905-ben GAUL Károly -  ősrégi népipar, amely
ből háziiparrá, majd kis-, újabban pedig nagyiparrá fejlődött.”717 Tegyük 
hozzá: mindez abban az időszakban történt, amelyet most tüzetesebben 
is megvizsgálunk.

Először, például az 1882. évi máramarosi kiállítás alkalmával még 
kimondottan népiparnak, legfeljebb háziipamak számított. Sőt megje
gyezzük, hogy Bustyaházán nemcsak fűzből, hanem hárshácsból fonott 
székeket, lócákat (természetesen itt az ülőfelület volt a fonott) is bemu
tattak.718

Az 1878. évi összeírás szerint Beszterce-Naszódban, Borgóbeszter- 
cén és Borgótihán csak seprűkötéssel foglalkozott összesen három 
egyén. Tudni kell, hogy a seprűkötéshez alkalmas nyírvesszőt lombhul
lástól rügyfakadásig gyűjtötték, többnyire vágásterületeken. Ugyanott 
fordult elő a seprűnyélnek és az összefogó kávának (-karikának) alkal
mas mogyoró is.

Szolnok-Doboka megyében Karulyfalván és Aranymezőn elsősor
ban szekérkasokat kötöttek, továbbá seprűt. Az arányokat mutatja az 
áruk: a kas 1-2 frt/db, míg a seprű 2 kr/db. Ez mind az anyagfelhaszná
lást, mind a munkaráfordítást tükrözi.

Szilágy megyéből GAUL Károly Szamosőrmezőt jelöli meg, ahol a 
kosárkötés háziipari keretek között folyik. Bihar megyéből viszont ki
mondottan gyártelepről tudunk. A bucsai (királyhágói) „kosár és fonott 
bútoráruk gyárát” Tímár László 1896-ban alapította. Az üzem nem hazai 
alapanyagból, hanem kimondottan import, Ausztriából behozott (de oda 
is a tengerentúlról érkező) spanyolnáddal dolgozott. A 120-150 munkást 
foglalkoztató gyár fejlesztésének akadálya éppen a nyersanyag magas
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beszerzési és szállítási díja, továbbá a helybeli munkások hiánya volt. 
Munkáslakásokat kellene építeni -  írta a kamarai tudósító 1909-ben 
de ahhoz a vállalkozónak nincs elegendő pénze.719

Kolozs megyében Györgyfalván mind a kosárfonás, mind a méhkas
kötés és seprűkészítés több családot foglalkoztatott. Az 1903. évi össze
írás szerint Szászfenesen, Tekén és Kajántón voltak fonóvesszővel dol
gozó családok.720

Maros-Torda megyében szintén kiterjedt kosárfonás folyt. A megyé
re, illetve az egész Székelyföldre jellemző, hogy a seprűkészítéssel csak
nem kizárólag a cigányok foglalkoztak. Őket még a saját fajtájuk is le
nézte, mert -  miként arról ORBÁN Balázs tudósít -  az „érczből dolgo
zó” „sátoros” is többre tartotta magát. A seprűkötők termékeikkel általá
ban házaltak, de természetesen a vásárokat is látogatták.721

Szintén házalással árulták készítményeiket az Udvarhely megyei Al- 
sósiménfalva, Magyarzsákod és Bözödújfalu kastötői.722 Ebből a me
gyéből GAUL Károly még Medesért jelöli meg olyan helynek, ahol 
„vesszőmunka” folyik. Torda-Aranyosból pedig Tordaszelestét seprű
kötőhelyként írja le.

Alsó-Fehér megyében -  a kisebb jelentőségű háziiparosok mellett -  meg 
kell említenünk Grünfeld Miksa kosárfonótelepét Nagyenyedről. Az 1898. 
évi gyáripari statisztika közlésén kívül azonban mást nem tudunk róla.723

Kis-Küküllő megyéből az 1878. évi összeírás szerint Erzsébetvároson 
készítettek szekérkasokat és kosarakat. Az 1889. évi kamarai jelentés Sze- 
ben megyét illetően Kisdisznódot jelöli meg kosárkötőhelyként.724

Dél-Erdélyből, illetve a Bánságból és az Alföldről GAUL Szilhát és 
Dunaszentilonát kosárfonásáról, míg Kurtyát és Avasfalvát seprűköté
séről tartja nyilván (Krassó-Szörény m.). Ugyanez Arad megyéből: Od- 
vas, illetve Dézna. Végül Temesből megemlítendő Marosaszó, Gyüreg 
és Cser alj a.725

„E nagy horderejű háziipar felvirágoztatását -  írták a kosárfonást il
letően 1904-ben Máramarosból -  végtelen nehézzé teszi a fűzvessző hi
ánya. A vadon termő fűzért ma valóságos harc folyik, azt az egyes kufá- 
rok letarolják s küldik idegenbe, különösen Galíciába, honnan mint ko
sarak kerülnek vissza.” Ugyaninnen tudjuk, hogy a falusi tanítókat (a 
megyében összesen 52-öt) kiképzik a kosárfonásra, akiknek aztán fela
datukká teszik a kosárfonás tanítását. Annál is inkább, mert „elgondol
ható, hogy mily áldás az a tanítói kéz, mely az elhagyott népet megtanít
ja dolgozni, s egyúttal be is váltja dolgait [ti. az elkészült árukat].”726
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Az itt megfogalmazottakat célszerű részletesebben is megvizsgálni.
A fűzvesszőtermelés történhet a különböző helyeken -  többnyire víz

partokon, vágásokban -  vadon nőtt vesszők összeszedése útján („vadfűz- 
telep”), vagy pedig ültetvényben („nemesfüztelep”). Ez utóbbiak lehetnek 
a természetben összegyűjtött alanyokból létesítettek, vagy pedig kimon
dottan a vesszőtermesztésre válogatott, nemesített hibridek. Mindesetre 
ezek az ültetett telepek fokozott gondozást (kapálást stb.) igényeltek -  de 
állandó, ráadásul tervezhető alapanyagot biztosítottak. Az erdészeti szak
sajtóban 1869-től egészen 1917-ig a témát állandóan napirenden tartották. 
Hiszen minden fejlesztési tevékenység alapját a fűzvessző adta.727

A fejlődésnek, fejlesztésnek másik akadályaként jelölték meg a (gyak
ran tiszteségtelen) versenyt. Legelőször a fejlettebb, szász vidékeket kell 
megemlíteni, ahol az állndóan nyitva tartó üzletekben áruló kereskedők 
többnyire osztrák vagy cseh eredetű cikkeket árultak. S ezen áruk be
áramlásának nem lehetett gátat vetni; „tovább is csak Ausztria kapzsi ér
dekeinek vagyunk kiszolgáltatva” -írták az Erdészeti Lapokban 1907- 
ben.728 Ugyancsak konkurrenciát jelentettek a „házaló tótoktól is czigá- 
nyoktól” vásárolható „közönséges cikkek”, amely árukat olcsóbban le
hetett beszerezni.729 Az olcsóságot biztosította a rabmunka alkalmazása 
is, amire vissza fogunk térni.

Végül megemlítjük, hogy az 1910-es évek elején a kőhalmi (Nagy- 
Küküllő m.) „kosárárugyár” a kereslet csökkenése miatt zárt be.730 A 
Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara az alapanyaghiányra pa
naszkodott.731 S a továbblépésre vonatkozó elképzelések is elsősorban a 
ffiztelepek létesítése köré csoportosultak. Akár úgy is, ahogyan azt Auszt
riában csinálják; államilag fenntartott fűztelepekkel. A megtermelt alap
anyag feldolgozására pedig továbbra is a háziipari módszert találták a leg
alkalmasabbnak.732

3.1.7 Taplófeldolgozás

Bár ezt GAUL Károly klasszikus művében a háziipari tevékenységek 
között nem említi meg, de Erdély néhány helyén a taplóval való foglal
kozás jelentős volt. (Sőt ma is dolgoznak vele.) Mi itt mégis besoroljuk, 
hogy áttekintésünket lehetőleg teljessé tegyük.

A tapló hasznosításának legegyszerűbb formája a tüzelés. Öreg er
dőkben, a korhadásnak indult fákról begyűjtött tapló viszonylag
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könnyen szállítható, ráadásul a revesedett fáknál nagyobb tűzerőt képvi
selt. Ezért helyenként és időnként gyűjtötték.

A taplófajok közül a legelterjedtebb a bükkfatapló (Polyporus fo- 
mentarius Fries.), amelynek felhasználása a tűzgyújtáshoz évszázado
kig jellem ző volt. A kovaköves tűzcsiholáshoz az anyag némi feldol
gozás (darabolás, áztatás, főzés, szárítás) után került, ezért kereske
delmi cikké is válhatott, s Erdélyben jobbára az örmények vásárolták 
fel. Szintén tisztítást igényelt a következő, orvosi hasznosítása, amely 
a tapló vérzéscsillapító hatásán alapult.733 Mindezek a területek a 
XIX. század végére egyre jelentéktelenebbé váltak, hiszen a gyufa 
megjelenése, majd a sebkötőzőanyagok gyártása a taplót háttérbe szo
rította.

A Brassói Kereskedelmi és Iparkamara 1880-as évek elején kelt je
lentésében olvashatjuk: a bükkfataplót Brassóban a J.L. and Hesshalmer 
cég szedi, „mely némi kidolgozás (puhítás és a fölösleges részek eltávo
lítása) után Németországba küldetik a folyam-hajók bordahasadásainak 
kitömésére (Kalfatem, [de] ma az Oroszországból és más országokból 
jövő olcsóbb áruk az erdélyit mindinkább kiszorítják.”734 A tömítésre va
ló felhasználás a fahajók építésének csökkenésével szintén egyre kevés
bé volt jellemző.735

A használati eszközök készítése viszont napjainkban is tart, s ennek 
ismert helye Korond (Udvarhely m.).736 A korondiak a bükkfatapló 
feldolgozását (füllesztését, faragását, pácolását, majd formázását) ta
lán Brassóból jö tt mesterektől tanulták, de mindenképpen mint népi 
kismesterségként űzték, űzik. Az általuk megőrzött hagyományos fel
dolgozás aztán az ország más részein, például a Dunántúlon is „kivi
rágzott.”

Erdészeti szempontból a bükktapló évi kétszeri (nyár eleji és őszi) 
szedése, netalán a díszítéshez használt nyírtapló (Polyporus betuli- 
nus) gyűjtése külön gondot nem okozott, bár a „taplászok” járását-ke- 
lését nem minden erdőbirtokos nézte jó  szemmel. Ugyanakkor a tap
lóhasznosítás, -feldolgozás a háziipar fejlesztésének egyik területe le
hetett. Ezért például a Székelyföld gazdasági felemelkedésének lehe
tőségeként is szóba jött, bár le kell szögeznünk: az őserdők átalakítá
sa, a belterjessé váló erdőgazdálkodás a taplónyerés lehetőségeit je
lentősen beszűkítette.
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A kérdést többször és több helyen feltették, mert kétségtelen: a hazai fa
készletek a meglévőnél sokkal nagyobb lehetőségeket biztosítottak. Mi 
most az elhangzott okokat megpróbáljuk pontokba szedni:

1. Általános volt az anyagbeszerzési nehézségekre való hivatkozás. 
Ebben ugyan helyenként és időnként kisebb vágásterek kijelölésé
vel, netalán (kincstári) „kiseladási” eljárással az erdészek tudtak 
segíteni, de a tőkehiány, illetve a favásárlók szervezetlensége 
miatt megnyugtató megoldás nem született. Ehhez járult még ese
tenként a szállítás nehézsége, megoldhatatlansága, amit Brassóból 
1912-ben így fogalmaztak meg: „Nagyon érezhető a legutóbbi 
években a munkafa hiánya; gyertyánfa pl. jelenleg egy helybeli 
esztergályosnál sincs készletben, mivel a parasztok, akik azelőtt 
ezt a fát fuvaronként hozták, most már semmit sem szállítanak be
lőle s az esztergályosok nincsenek abban a helyzetben, hogy ily 
fát nagyobb mennyiségben vasúton hozassanak.”737

2. A „kimeneti”, a piacra jutási oldal szintén nem volt megoldott. A 
háziiparosok áruikat házalva és vásározva igyekeztek értékesíteni. 
Ez nemcsak munkából való kieséssel, hanem a vevőre találás eset
lenségével is járt. Hiába reménykedtek például a marosvásárhelyi 
játékkészítő vállalkozást illetően, hogy annak élén kereskedők áll
nak, „kik a készítmények értékesítését a lehető legelőnyösebben 
tudják értékesíteni” tudjuk, ez -  a kereslet ellenére is -  kevés 
volt. A háziipari termékeknél is jelentkeztek szállítási nehézségek, 
amelyek megoldására maga BEDŐ Albert is a tiszai tutajozás 
jobb kihasználását javasolta.738

3. A háziipart sújtotta a belföldi és a külföldi áruk versenye. A gyár
ipar megjelenése egyszerűen több tevékenységet feleslegessé tett; 
míg a fegyencek által előállított termékek árával nem tudtak kon- 
kurrálni; továbbá megjelentek a belföldi, felvidéki „tót házalók” 
is, akik például esztergályosmunkákkal árasztották el Erdélyt.739

4. A Székelyföldön felismerték: a háziipar sikertelensége magán a 
székelyek hozzáállásán is múlik. Tehát a bajok forrását nem kül
ső okokban, hanem az emberi tényezőben kell keresni. A fiatalok 
nem akartak/tudtak az apák mesterségébe beletanulni, miközben 
külső nehézségekre hivatkoztak. Pedig például a megfelelő szer
vezetek kialakítása, netalán a szaktudás megszerzése igazán nem

3.1.8 Miért fejletlen a háziipar?
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a pénzen vagy a pártoló kormányzati tényezőkön múlott. Azok 
csak segíthettek, támogathattak, de a székelyek helyett nem csele
kedhettek.740

5. A kormány földművelésügyi minisztériumi kirendeltségeinek mű
ködése a házi faipar támogatására is kiterjedt. Ráadásul ez utóbbi 
munkájukat a legelfogultabb bírálók is helyénvalónak tartották. 
Míg a különböző hitelszövetkezetek alapítását bírálták, addig pél
dául a máramarosi háziipar „érdekében dicséretes áldozatokkal 
megkezdett /.../ [minisztériumi] munkát kell évről-évre növekvő 
erővel és pénzzel folytatni” -  írták 1904-ben a Debreceni Keres
kedelmi és Iparkamarától.741 Egyszóval: Magyarország moderni
zációjában helye van a háziiparnak, benne a fával dolgozó házii
parosoknak.
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