
5 MUNKÁS- ÉS OKTATÁSÜGY

A munkáskérdések tárgyalásakor le kell szögeznünk: az eredendően 
„ezermester” egykori erdélyi lakosság a ház körül szükséges eszközöket 
saját maga, illetve a családon, rokonságon belül állította elő. Ez vonat
kozott természetesen a fából készült tárgyakra is. A hagyományos világ
ról így tudósítanak: „majd minden gazda alkalmatos mezei s házi eszkö
zeinek kicsinálására fából; szekere, szánja, boronája, lajtorjája, ülőpadai, 
ágyfája egyebek készítésére.”842 A társadalmi munkamegosztás előreha
ladásával váltak ki azok a szakmák, amelyek közül egyik-másik műve
lői a középkorban, majd egészen a XIX. század közepéig céhekbe tömö
rülve voltak űzhetők. A faipart illetően utalunk itt az asztalosokra vagy 
a kádárokra, akik ilyen szervezetekbe tömörülve dolgoztak. A munka- 
megosztás, illetve a mind nagyobb szakmai tudást követelő mesterségek 
az erdélyi lakosokat is gyakran „visszahúzódásra”, a korábban még 
megcsinált feladatok mester kezébe adására ösztönözték. Jellemző pél
dája lehet ennek Gegesi KISS Ernő 1914-ben rögzített megfigyelése: 
„míg ezelőtt 20-25 évvel minden székely kisgazda a fúrás-, faragásnak 
mestere volt, ma a legtöbb, ha egy lőcse is törik el, mesteremberhez kell, 
hogy menjen mást csináltatni.”843

Az előbbi fejtegetésből kiviláglik -  ami egyébként magától értetődő 
- , hogy a történelemben a munka előbb volt, mint a tőke. A XIX. szá
zadban megjelenő tőkés vállalkozók már egy egészen más feladatot ad
tak, mint a saját szükségletre termelő, ügyes vagy kevésbé ügyes meste
rek. Még akkor is, ha tudjuk: a céheket ugyan beszüntették, de a saját 
műhelyben dolgozó kézművesek, főleg pedig egy-egy fából előállított 
cikkre specializálódott vidékek vagy falvak gyártmányai nemcsak a 
XIX., hanem a XX. században is jellemzőek lehettek. Azaz a modem 
gyáripar mellett éppen a fafeldolgozásban élhetett tovább a kisüzemi 
gyakorlat. Sőt ez utóbbit a házi faipar révén még bátorították is.

Agyári jellegű (többnyire bér-)munkavégzés új, addig nem látott, lát
ható problémákat vetettek fel. Itt nemcsak a munka és tőke (elkerülhe
tetlen) harcára gondolunk, hanem ilyen „tapasztalati” megfigyelésekre 
is: „régi tapasztalat, hogy a nép szorgalma arányban áll a lakosság tö- 
möttségével.” Azaz egy vidék minél sűrűbben lakott, népe annál szorgal
masabb.844 A gyér népességű vidékeken viszont -  látták Amerikában -  
igazán érdemes gépeket, új, nagy teljesítményre képes gépeket alkal
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mazni. Ezzel ugyanis nem sértik a szélesebb rétegeket érintő, azoknak 
megélhetési lehetőséget adó kézművesek érdekeit.845

Az elméleti megfontolásokat azonban hiába támasztotta alá itt-ott a 
gyakorlat, az erdélyi fakitermelési-faipari viszonyokat még nagyon sok 
más szempont is átszőtte. Közülük legelőször a helyi és a távolabbi vi
dékekről hozott munkások kérdését vizsgáljuk meg.

Az erdélyi erdőgazdálkodás, benne a faipar, már a XVIII. századtól rá 
volt utalva a helyben nem ismert szakmák, erdei fogások pótlására. Ezt 
külföldi, német- és olaszhoni, netalán felvidéki cipszer munkások betele
pítésével oldották meg. Erre a kincstári erdőgazdálkodással kapcsolatban 
már részletesen kitértünk, de megemlítjük, hogy az eljárás nemcsak az ál
lamra volt jellemző. IMREH István idézi, hogy a Bánffy-uradalom szi
lágysági hamuzsírfőző-helyeihez messzi vidékről hozott munkásokat. Ok 
azonban -  tudásuk, tapasztalatuk birtokában -  „nehezen kezelhetőkének 
minősültek. így az uradalom igyekezett őket helyiekkel kiváltani, akik -  
lévén még a XIX. század elején feudális környezet -  millió egyéb szállal 
is kötődtek a birtokhoz.846 Tehát könnyebben voltak munkára foghatók. 
Mint- egy 50 évvel később a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Állam- 
vasút-társaság (StEG) -  akkor egyébként még francia tulajdonú -  vidéké
ről van adatunk a külföldi munkavállalók szintén hazaiakkal történő „le
cseréléséről” -  éppen a kedélyek megnyugtatása, azaz a munkások 
könnyebb kezelhetősége miatt.847 Hadd jegyezzük azonban meg, hogy 
nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a helyi munkavállalókkal ke
vesebb baj volt, mint a távoli vidékekről, netalán idegen országokból ho
zottakkal. Ezt bizonyítja, hogy amíg egy helyi lakos mindig támaszkodha
tott a maga kis gazdaságára, háza tájára, s a gyárba legfeljebb a felszaba
duló idejében járt be dolgozni, addig egy „vendégmunkás” sokkal kiszol
gáltatottabb helyzetben volt. „Gyökértelensége” a munkaadóhoz kötötte, 
aki őt nemcsak ide-oda helyezgethette, hanem szállásáról, étkezéséről, sőt 
még az utaztatásáról is kénye-kedve szerint dönthetett. S mindehhez a kü
lönböző nemzetiségi hovatartozásból fakadó problémák is hozzájöhettek.

Önmagában a munkásbetelepítés is bizonyos nemzetiségi munkame
gosztáshoz vezetett. Ugyanakkor viszont kialakult az -  s ennek bizonyos 
értelemben történeti gyökerei vannak -  , hogy egy-egy népcsoport leg
jobban melyik munkához értett.

Például Bibéi János vállalkozó dunaorbágyi (Krassó-Szörény m.) 
fakitermelésében 1881-ben a következő nemzetiségi munkamegosztás 
érvényesült:848
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-  az olaszok és krajnaiak (mai fogalmaink szerint szlovénok) vasú
ti talpfát, épületfát és bányafát termeltek;

-  a horvátok és bolgárok vasúti talpfát készítettek;
-  a románok tűzifát daraboltak és ők voltak a fuvarosok.
Ugyanezen vállalkozó ponyászkai fűrésztelepén, ahol fenyőfát dol

goztak fel, a fűrészeknél szintén legnagyobb részben olaszokat alkalma
zott, míg a műhelyekben németeket és románokat.

Az olasz munkások behozatalát nemcsak azok szakértelme indokol
ta, hanem például a Zsil völgyében az is, hogy az ottani nép az erdei 
munkára nem volt kapható. „Egyáltalában -  szólt a petrozsényi (Hu
nyad megye) tudósítás - , a belföldi munkás tudatlan, munkakerülő, ga
rázda és részeges, azért jutalmazóbb a vasszorgalmú, igen ritkán kihágó, 
fegyelmet ösmerő, ámbár drága olasz munkást használni.”849 (Az olasz 
munkások retyezáti működéséről lásd BARTHOS Gyula visszaemléke
zését.850) A XX. század első évtizedében aztán Olaszországban jelentős 
gazdasági fellendülés következett be (főleg az ország északi részén, 
ahonnan Magyarországra is toboroztak munkásokat). így az olasz mun
kaerő jelentősen megdrágult, s a vállalkozók legfeljebb olasz előmunká- 
sokat tudtak alkalmazni, „tálján” brigádokat nem.

A krajnaiak kimondottan keményfával dolgoztak. Például Borosjenő 
(Arad m.) és Bél (Bihar m.) környékén 1877-ben 400 (!) krajnai hasítot
ta a hordódongát, faragta a talpfát.851

A németekről általában úgy vélekedtek, hogy azok -  főleg ha romá
nokkal dolgoztak együtt -  kevésbé engedelmesek. „A románnyelvű er
délyi napszámosokat -  írták 1912-ben az egyik ládakészítő üzemből -  és 
erdei munkásokat tartunk, foglalkoztatunk, elég jól fizetjük és elég jó 
bánásmódban részesítjük őket, de mindamellett nem állandóak és nem 
kitartók, akkor jönnek munkába, amikor nekik tetszik, és amikor nincs 
ennivalójuk, szótfogadatlanok, dacosak, rendetlenek, a pontosságot nem 
ismerik el.” Annak ellenére, hogy könnyen lehet őket tanítani, „az osko- 
lázás [általában] csak papíron van előírva”, s így tudatlanok, bárdolatla- 
nok. Ehhez jön a görögkeleti vallás által előírt számtalan ünnep és böjt, 
amit „az oláh nép /.../a  legnagyobb buzgalommal üli meg, amivel a gyá
ri üzem előrehaladását nagyon hátráltatja.” Továbbá a böjt, „mellett a 
nép elgyengül és mindenféle betegségnek van kitéve, vagy hogy a mun
kára alkalmatlanná válik.”852

Ezt látva az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara 1910-ben a követke
ző javaslattal állt elő.853 A munkaadók érdekeiket szövetkezve érvénye
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sítsék, s a munkások alkalmazásakor az alábbi négy szempontot vegyék 
figyelembe:

-  szerződésben rögzítsék, hogy a munkás esetenként vasár- és ün
nepnapokon is köteles dolgozni;

-  határozzák meg „taxatíve” azokat a napokat, amelyek ünnepnek 
tekintendők;

-  „bizonyos munkabérszabályzat lenne egységes alapon kidolgo
zandó”*

-  azokat a munkásokat, akik a szerződésben foglalt pontok ellen vé
tenek, Magyarország valamennyi üzeméből -  egy meghatározott 
ideig -  kitiltandók.

A munkásviszonyokat azonban nem statikus, hanem nagyon is dina
mikus körülmények jellemezték. A horvát és krajnai munkásokra előbb 
Bosznia, majd a századforduló közvetlen éveiben Észak-Amerika hatott 
csáberővel. A máramarosi, észak-erdélyi telepeken általános volt a galí
ciai munkaerő alkalmazása, bár a XX. század első éveiben azok egyre 
jobban Románia felé kacsintgattak.854 Ott ugyanis a bérek magasabbak 
voltak. Ugyanez vonatkozott a székelyekre is.

A székely kivándorlás kérdése természetesen nem egyedül a faipari 
munkán állt vagy bukott, de az összképhez néhány szempontot ez is 
adott. TÓTHI SZABÓ SÁNDOR az 1880-as évek közepén a székely 
munkásokat még Erdély minden részében javasolta alkalmazni, de a 
gyakorlat aztán minderre rácáfolt.855 A székelyföldiek sokkal szíveseb
ben mentek Romániába munkát vállalni, mint hogy itthon helyezkedje
nek el fűrész- vagy egyéb üzemben. Pedig Romániában úgy általában 
nem szerették az idegeneket, de mégis úgy gondolták, hogy „a száraz 
puliszka jobban esik a székelynek szabadon, mint a pirított szalonna 
szolgaságban.” Ennek lett aztán a következménye, hogy a „romániai fű
résztelepekre is sűrűn” ellátogattak, „sőt a Galaczon működő fűrészü
zemnél és hajórakodásnál is belőlük telik ki a munkás-sereg zöme.”856 A 
folyamat lelki okaira -  mint ahogyan az anyagira sem -  nem elég a „szá
raz puliszka”-féle magyarázat. Itt azonban mi csak jelezni akartuk: a ha
táron túl munkát vállaló székelyek gyakran a faiparban helyezkedtek el.

A nemzetiségi kérdés kapcsán ismételten utalnunk kell a magyarok 
helyzetére. Az egyik olasz cég írta 1912-ben, hogy bár nincsenek meg
elégedve a „románnyelvű erdélyi napszámosokkal”, de magyarokat nem 
tudnak alkalmazni. „Ezek [ugyanis] az oláhok ellenszenvét nem bírják 
ki, abba hagyják a munkát és elmennek.”857 Mindemellett a faipari üze
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mek a magyarosítás „szigetei” is lehettek. Erre csak két példát, egyet Er
dély északi, egyet déli vidékéről idézünk. A „Neuberger Testvérek” Dor- 
na-völgyi telepén a cég költségén egy törvényes minősítéssel bíró tanító 
oktatta „a vegyes nemzetiségű, de magyar honos” iskolaköteles gyereke
ket -  magyarul. Bibéi János ponyászkai telepén, szintén a vállalkozó 
pénzén, iskolát építettek, „melyben egy tanító a tanköteles gyerekeket az 
elemi ismeretre, és pedig magyar nyelven oktatja, mellesleg azonban a 
német nyelvet is előadja.”858

A munkavégzés, illetve maga a munkahely idilli leírását ki mástól, 
mint ORBÁN Balázstól kell idézhetjük. Parajd (Udvarhely m.) környé
kéről, a Bucsin-tető vidékéről írja: „E völgy igen szép és élénk; néhány 
furészmalom, zsindely- és hordógyár képviseli itt az ipart, de gyár csak 
annyiban, a mennyiben ott gyártanak valamit, mert hát nincsen ott 
egyéb, mint néha igen szegényesen füstölgő kunyhócska, mely legfel
jebb azért érdekes, mert néha szép piros pozsgás székelyleányok és me
nyecskék dalárja zeng onnan ki, mi igen kedvesen vis[s]zhangzik az er
dőkben. Igen, leányok és asszonyok, mert a székely nők annyira életre
valók, hogy még faragni is tudnak, főleg havasos helyeken. /.../ Fúrnak, 
faragnak, kádat, szuszékot (nagy gabonatartó fedeles láda), zsindelyt 
metszenek, fát hordanak, szekereskednek, szóval a férfival teljesen meg
osztják az élet terheit ”859

A női és gyermekmunka a korszak munkásügyének egyik komoly 
problémája. Az eddig elősorolt üzemekben láttuk; a kérdést itt-ott még a 
hivatalos jelentésekben sem tudták megkerülni. Általában a rossz kere
seti viszonyok, na meg a gazdaságban esetleg nélkülözhetők „hasznot 
hajtásának” szándéka vezetett oda, hogy sok család akár a gyermekeket 
is elküldte gyári munkára. Arról nem is beszélve, hogy például a gyufa- 
szálkagyártás a korabeli megítélés szerint kimondottan gyerekeknek va
ló elfoglaltságnak tűnt. Tudnunk kell azonban (és feltehetően a gyárosok 
is tudták), hogy az 1872. évi VIII. te. 40. és 70. §-ai, továbbá az 1884. 
évi XVII. te. 116.§-a a gyermekek és a nők védelméről szóltak.

A jelentések szerint a gyerekeket gyakran „küldöncz”-ként alkalmaz
ták, míg a nőket „kerti munkára.”860 Bár a beszámolók őszinteségét 
most, jó 100 év múltán nemigen kérdőjelezhetjük meg, mégis felmerül 
a gyanú: vajon mindig volt a gyártelepi kertben munka, illetve amikora 
küldöncök nem voltak úton, nem állították-e be őket az üzembe?

A „Baiersdorf és Biach” cég bálinci (Krassó-Szörény m.) fűrésztele
péről 1881-ben viszont egyértelműen ezt írták: „A telepben 1 gondnok,
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1 számadó, 5 mester, továbbá 44 férfi és 10 gyermek munkás van alkal
mazva, 40 krttól 1 frt 50 krig terjedő napi bérrel. A munka évenkint 300 
napon és naponkint 12 órán át folytattatik. Betegség esetén egy betegse
gélyező alap áll rendelkezésre.”861

Végül egy nagyon elszomorító, 1906-ban kelt jelentést idézünk. Má- 
ramaros megyéből -  írta a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara -  „az 
elmúlt évben is több száz kiskorú, sőt iskolaköteles fiú- és leánygyerme
ket szállítottak ki Németországba hatósági- és szülei felügyelet nélkül, 
csordamódra, hol aztán kizsaroló, erejüket felülmúló munkára szorítot
ták őket, míg meg nem szoktak vagy haza nem tolonczoltattak. így zül- 
lik és romlik el sok jó, munkára alkalmas, de tudatlan és hiszékeny gyer
mek. Emiatt a [háziipari] telepek is szenvedtek, mert munkásaik egy ré
sze is áldozata lett e gyermek exportnak.”862

A hosszú idézetekkel nemcsak a kor hangulatát, hanem azt is doku
mentálni akartuk: a kereskedelmi és iparkamarák nem mentek el szótla
nul sem a női, sem a gyermekmunka mellett. Ugyanez vonatkozik a kö
vetkező kérdésre is.

A munkarenddel kapcsolatban utaltunk rá, hogy az erdőn akár sötét
ben, fáklya mellett is folytak a faragások, sőt a szellemi munkának szá
mító fafelvételezések is.863 A gyárszerű körülmények között dolgozók 
szintén „kihasználták a napot.” A temesvári, Gotthilf Ferenc-féle üzem
ben az 1870-es, 80-as évek fordulóján évi 280-300 munkanapon keresz
tül napi 10 órát dolgoztak. Összehasonlításként ugyanezekből az évek
ből a petrozsényi fíívészeknél lévő viszonyokat idézzük. Ott a munká
sok zöme teljesítménybérben („szakmányban”) dolgozott. A munkaidő 
éjjel-nappal 12 óra, míg „az erdőben és úsztatásról hajnaltól késő estig, 
reggel 1 óra, délben 1 1/2 óra, ozsonnára 1/2 órai pihenéssel.”864

Hadd jegyezzük meg, hogy a munkarenddel kapcsolatban is volt tör
vényi szabályozás; az 1891: XIII. te. az ipari munkások vasárnapi szü
netéről. Mivel azonban ez rengeteg kivételt tartalmazott, nem csodálkoz
hatunk azon, hogy a szünnap betartását az 1902. évi Székely Kong
resszus is szorgalmazta.865

Az 1900. évi XXVIII. te. az erdőmunkásokról kétféle munkaidőt ha
tározott meg. A „napszámosok” -  akikkel a munkaszerződést elegendő 
volt szóban megkötni -  napkeltétől napnyugtáig dolgoztak, s nekik 
egyórányi ebédidő járt. A nyári időszakban (ápr. 15-től szept. 30-ig) pe
dig fél-félórányi reggeli és délutáni pihenő. Az írott szerződéssel dolgo
zó „erdőmunkásokról” viszont a munkaidőt illetően törvényi gondosko
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dás nem történt, mivel azok rendszerint átalányban vagy szakmányban 
dolgoztak. Következésképpen a munkaidejükről és pihenőikről az adott 
helyen kötött megállapodások voltak az iránymutatók, betartandók.866 
Végül megjegyezzük, hogy a gyári faipari munkásokra nem ez a tör
vény, hanem a már korábban említettek, továbbá a helyi munkaügyi sza
bályzatok, gyári rendtartások vonatkoztak.

A munkásjóléti intézkedések között elsőként kell megemlítenünk az 
élelmezést. A már korábban szerepelt Bibéi János vállalkozó 1881-ben 
írja, hogy munkásainak nagy tömegben szerzi be az élelmiszert, amit 
azok tőle vehetnek meg. „Továbbá egyszerű malmok is vannak több he
lyen felállítva, hogy a munkások az általuk vásárolt kukoriczát, mely fő 
élelmi czikköket képezi, maguk ingyen megőrölhessék.”867

Ez az ellátásbeli függőség vezetett aztán a „biléta”- vagy „jancsiban- 
kó”-rendszerhez. A munkás a járandóságát (vagy annak egy részét) ilyen 
„bon”-okban kapta, melyet élelmiszerre (italra!) csak a vállalkozónál 
vagy az azzal kapcsolatban lévő, sokszor a munka- vagy gyártelepen 
„megült” kantinosnál válthatott be. A rendszert az 1900. évi törvény 
egyértelműen betiltotta („tilos /.../a  munkások munkabérét utalvánnyal, 
bárczával, jeggyel fizetni. -  17.§.), de a kantinosok -  akár az erdei, akár 
az üzemi munkahelyekről -  nem „haltak ki.” (Annál is inkább, mert a 
szabálytalanságokért kirótt pénzbírságokat mind ők, mind a munkáltatók
-  lévén az általában csekélyebb összeg -  könnyedén kifizették.) Ebből a 
helyzetből a kivezető utat az alkalmazottak fogyasztási szövetkezete je
lentette. Született rá példa is; 1910-ben Palotailván (Maros- Torda m.).868

Bibéi István 1881. évi jelentése szerint a vállalkozás a munkások bé
réből a betegsegélyezésre 2%-ot vont le. Ebben az időben még csak be
tegsegélyező egyletek működtek, az 1891. évi XIV. törénycikk viszont 
elrendelte az ipari és gyári alkalmazottak kötelező segélyezését. Ehhez 
alapot a munkabérből levont összeg adta, amihez még egyharmadnyival 
a munkáltató is hozzájárult. Ezt a kötelezettséget az erdőmunkásokról 
szóló 1900. évi XVII. te. 8.§-a megerősítette csakúgy, mint az 1907. évi 
XIX. te. A betegsegélyező pénztárakba történő kötelező befizetés ellen 
azonban a fakitermelési vállalkozók azon az alapon tiltakoztak, hogy az 
ő munkásaik nem tekintendők ipariaknak. Arra is panaszkodtak, hogy 
hiába fizetik, illetve fizettetik a betegség- és balesetbiztosítást, a másik 
oldalon a szolgáltatást nem tudják igénybe venni. Mivel ezek a vállala
tok „a perifériákon vannak”, így ott a biztosítási pénztáraknak orvosa 
nincs, tehát a beteg munkásokról maguknak kell gondoskodniuk.869 Eh
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hez két kiegészítést is teszünk. Az erdőmunkásokról szóló törvény 18. §- 
a szerint a munkahelyen dolgozó idegen községbeli alkalmazottat tény
leg a munkáltató volt köteles 2 hétig ellátni. Azután viszont az illető kö
zségi elöljáróság intézkedett. A másik megjegyzésünk pedig arra vonat
kozik, miszerint maguk a nagyobb gyárak is rendelkezhettek „üzemi or
vossal” Példaként a kommandói (Háromszék m.) fűrésztelepet említ
jük meg, ahol 1897-től volt orvos. (A Lomási Erdőipar rt. galócási tele
péről pedig 1913-ben már kórházat is jelentettek.)

Ugyaninnen, Kommandóról írta a krónikás, LÁTÓ Anna: „Sok cson
ka kezet, csonka kart láttam. /.../ nem készítettek kimutatást arról, hogy 
Kom[m]andó virágkorában a telepen dolgozó kétezer ember közül hány
nak vágta le az ujját a gép. Csak emlékezetemben merülnek fel a nyitott, 
huzatos csarnokban kocsikat toló, csákánnyal tönköket irányító, forgó 
fűrészlapok körül matató kezek, és hiányzik róluk egy, két vagy több 
ujj.”870 A baleseteket az illetékesek részben annak tudták be, hogy a ke- 
retffirészek folytonos üzeme mellett akár illetéktelenek is melléjük ke
rülhetnek és ugyancsak sok baleset forrása volt a munkások gyakorlat
lansága.

A munkavédelmi tevékenység törvényi szinten egyébként az 1872. 
évi VIII. és 1884. XVII. te. 68-69. illetve 113. §-aival kezdődött. Ezek a 
munkások életéről és testi épségéről történő gondoskodást írtak elő, to
vábbá a munkarendre vonatkozó szabályokat.

Ugyancsak -  most már sokkal pontosabban -  ezt tartalmazta az 1893. 
évi XXVIII. te. Az 12.§. többek között kimondta: „A munkaadó köteles 
ipartelepén /.../ körfűrészeken, a gyalu, maró, köszörülő és más gépeken 
védő készülékeket alkalmazni.” Az említett védőberendezések felszere
lése természetesen nem ment máról holnapra. Sok baleset történt addig, 
amíg gyakorlattá vált.

A nem telepített munkahelyen dolgozók közül a legtöbb szerencsét
lenség éppen a fakitermelési és közelítési munkákban volt. Az erdő te
hát különösen veszélyes, a mezőgazdaságnál sokkal veszélyesebb üzem
nek számított. Erre csak a kommandói sikló környékén lévő, a kirándu
lók figyelmébe is ajánlott fakereszteket hozzuk fel példának. Az 1905- 
ben készült beszámoló szerint „sok csíki és egyéb székelyt puszított már 
el ez a vasút vagy pedig tett nyomorékká.”871

Mindezek ellenére sem az erdei munka, sem az ipari üzemekben, -te
lepen folytatott tevékenység nem az említett okok vagy körülmények 
miatt tartott vissza vagy éppen ösztökélt valakit dolgozni. Egyszerűen
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arról volt szó, hogy a mezőgazdaságban állást nem találók (elegendő 
földdel nem rendelkezők) csak itt tudtak elhelyezkedni. Ezért nem cso
dálkozhatunk azon, hogy az 1906. évi gyáripari statisztika szerint a leg
több faipari munkás Bihar megyében, Budapesten és Arad megyében 
volt (ebben a sorrendben).872

Az előbb említett kényszerűségre utal a Karánsebes (Krassó-Szö- 
rény m.) környékéről 1903-ban kiadott jelentés. Egyértelművé tették, 
hogy „az ott uralgó szocziális nyomor következtében a lakosság egyedü
li menedékét az ipartelepítés nyújthatja.”873 Hogyan? Egyik oldalon 
nincs elegendő munkás, a másik oldalon pedig éppen a foglalkoztatási 
helyzet miatt szorgalmazzák az ipartelepítést? Tudomásul kell venni: 
hosszabb távon mindenki elfogadta, hogy csak a mezőgazdaságból és az 
ahhoz kapcsolódó „őstermelésből” nem lehet megélni, de amikor kon
kréten egy-egy gyárba el kellett járni dolgozni, akkor a dolgozókért, kü
lönösen azok állandóan emelkedő munkabérekre irányuló törekvéseivel 
meg kellett küzdeni.874 S így jutottunk el a munka és a tőke ellentétéhez.

A munka és a tőke harcával kapcsolatban utaltunk rá, hogy a fűrész- 
telepi tűzesetek mögött nemcsak biztosítási csalásokat, hanem akár ösz
tönös munkásmegmozdulásokat, ha úgy tetszik, „géprombolásokat” is 
gyaníthatunk. Ennél sokkal komolyabbak voltak azok a bérharcok, 
sztrájkok, amelyek az általunk vizsgált terület faipari üzemeit sem ke
rülték el.

Aradról már 1893-ban úgy tudósítottak: A Czeiler és Mihalik-féle 
asztalosáru-gyár 40-80 munkást foglalkoztat, akiknek a „képzettsége 
csekély; valamennyien telítve vannak az úgynevezett socialis munkás
párt eszméivel.” Az asztalosok ilyen irányú szervezkedéséről aztán két 
évvel később sokkal részletesebb beszámolót olvashatunk. Teljes terje
delemben közüljük, mivel a vállalkozók -  legyenek azok akár egy-két 
segéddel dolgozó mesterek, akár komolyabb gyárak -  a munkaerő drá
gulását, következésképpen versenyképességük gyengülését éppen eb
ben, tudniillik a munkabérek növekedésében látták: „Az asztalos mester
ségben -  írták - / . . . /  a munkásoknak a vidéken is jól szervezett szindi
kátusa áll fenn, hogy a segédek túlzott követeléseit a munkaadók rová
sára érvényesítse. Ezek a szindikátusok kormányhatóságilag jóváhagyott 
alapszabályokkal bíró úgynevezett «szakegyletek» kebelében székelnek, 
mely szakegyletekben egész éven át egyetlen szakfelolvasás, előadás 
vagy tanfolyam nem tartatik, de melyekbe annál több munkáslap jár, s a 
melyekben igen sokat beszélnek «a munkások helyzetéről)), mint hogy
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ok a béremelési törekvéseket elnevezik. Ezek a szakcsoportok kitűnően 
vannak szervezve és gondoskodás történik általuk arról, hogy minden 
ipartelep hány embert kapjon, hogy kényszerhelyzetbe hozatva, eleget 
kelljen tennie az eléje állított követeléseknek. Szinte egy iparág terén se 
érezhető az ipari munkások szoczilisztikus törekvéseinek az a bénító ha
tása, mint az asztalosságban és e tekintetben a helyzet napról napra 
rosszabbodik.”875

A szervezkedéssel kapcsolatban megjegyezzük, FUCHS Simon sze
rint Marosvásárhelyen az első „szocialista jellegű” munkásszervezet 
ugyanekkor, 1897-ben alakult meg. Tehát a „szindikátusok” nemcsak 
Aradon, hanem Erdély belső vidékein is teret nyertek.876

A XX. század első évtizedében pedig már sztrájkokra is sor került. 
Az idézett Marosvásárhelyről 1906-ban írták: az asztalos- és kádáripari 
munkáshiány állandósult, ahol meg vannak munkások, azok sztrájkol
nak. A következő évben 20%-os munkabéremelést értek el.877

Az 1906-1907. évi bérharcok nemcsak Erdélyben, hanem egész Ma
gyarországon, sőt Ausztriában is az ipari tevékenység részbeni megbéní
tását okozták. Brassóból azt írták: a kamara kerületében még soha nem 
volt ilyen súlyos a helyzet. Sok vállalkozás Galíciából és Bukovinából, 
illetve Felső-Magyarországról és Máramarosból volt kénytelen munká
sokat (itt elsősorban erdei munkásokról van szó) hozni, mert az üzemét 
nem állíthatta le.878 (Gondoljunk a fakitermelési szerződésekben rögzí
tett kitermelési határidőkre, vagy a már eladott, szintén megállapodások
ban rögzített szállítási kötelezettségekre.)

Máramarosban természetesen a munkáshiányt megérezték. Igaz, a 
száraz, tutajozásra nem alkalmas esztendők relatív munkaerő-felesleget 
eredményeztek. Ugyanakkor a kieső munkásokat némileg ellensúlyoz
ták az Amerikából visszavándoroltak, akik -  miként arra LONKAY An
tal utalt -  erdei munkába álltak be.879

A munkabérek körüli harc egyes vidékeken, például Nagyszebenben, 
csak béremelésekben nyilvánult meg, amit az emelkedő faárakkal 
egyensúlyba tudtak hozni. Nagyobb gondok voltak a szűkebben vett Er
délyen kívüli részeken.880

Aradon a „sztrájkmozgalmak intézői” -  miként az 1906. évi kama
rai tudósításban azt írták -  elsősorban a „bútoripari műhelyekbe vetették 
be magukat.” Odáig jutottak; még a munkaadók azon jogába is beleszól
tak, hogy munkásnak kit vehessen fel. „Megtörtént -  írták -  , hogy egy 
munkás nem a leghízelgőbben nyilatkozott a szakszervezet vezetőségé
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ről, ezért az sztrájkba állította egy egész gyár személyzetét, hogy a nyi
latkozó munkás eltávolítását kierőszakolja.” Az asztalosok általános 
sztrájkot is elindítottak, de mivel az nem járt eredménnyel, részleges 
munkabeszüntetésekbe kezdtek, amik viszont eredményre vezettek: mi
nimális munkabért fogadtattak el; a munkaidőt egy órával leszállították 
és végül pedig 15%-os béremelést harcoltak ki.881

Temesvárról ugyanebben az évben azt írták, hogy ott a munkaidőt 
1/2 órával csökkentették, megszüntették a darabbért és 25%-kal felemel
tették a (az idő alapján fizetett) munkabért. Nem lehet célunk az összes, 
faiparral összefüggő munkásmozgalmi adatot felsorolni, de még két do
logra kitérünk. Az egyik kétségtelenül az, hogy a faipari termékek -  itt 
főleg a nagyobb élőmunka-ráfordítással előállítható asztalos-, kádár- és 
egyéb ipari termékekre gondolunk -  drágulása nemcsak az erdőből kiho
zandó fák (tő)árának emelkedését tükrözte. A másik pedig a „géprombo
lás” XX. századi továbbélése. Temesvárról írták: a szakszervezetek „ter- 
rorisztikus” fellépése miatt nem tudták a hordógyártásban használható 
gépeket üzembe helyezni.882 Azaz a tőke és a munka kibékíthetetlen el
lentéte minden területen (továbbra is) megmutatkozott.

A munka és a tőke harcát ugyan közvetlenül nem érintette, de a ki
sebb kézművesek, továbbá a háziipari termelést űzők mégis jogosan pa
naszkodtak a ,/egyencmunka ” megjelenésére, ezért a kérdést mi is meg
vizsgáljuk.883

A rabok munkaerejét korábban lószőrgyűrűk, láncok készíttetésével 
próbálták meg lekötni. Azzal az indokkal aztán, hogy szabadulásuk után 
ebből nem tudnak megélni, áttértek a faesztergályozásra és a kosárfonás
ra.884 Igaz, e két utóbbi sem jellemezte a börtönből frissen szabadultak 
egzisztenciateremtését, de az állam elmondhatta: a rabokat valamire 
megtanította.

Maga a börtönben végzett munka terméke azonban kevésbé volt fi
nom, mint azok a készítmények, amelyeket „tanult” vagy csak szépér
zékkel és kézügyességgel megáldott mesterek készítettek. Ennek ellené
re Nagyenyed, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Kolozsvár, Karánse- 
bes, Lúgos és Arad börtönei a vidék, sőt távolabbi országrészek ipari 
termékeinek komoly versenyt támasztottak.

Az asztalosipari- és kádártermékek elsősorban Erdély déli részén és 
a Bánságban jelentettek konkurenciát, míg Kézdivásárhelyen az eszter
gályosok panaszkodtak a fegyencmunkára. Ugyancsak sok gondot oko
zott a kosárkötőknek is. Közülük az aradiakat emeljük ki, ahol a rabok
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egy része a megyeházán kialakított teremben dolgozott. A fíízvesszőt a 
vár körüli füzesekből, továbbá a várostól bérbe vett, a Rococo-szigeten 
létesített fíízültetvényből, illetve Hosszúaszó községből vették.

Arabmunka ilyen konkurenciája ellen az iparosok javasolták: olyan 
elfoglaltságot ne adjanak a raboknak, amelyekben adófizető iparosok is 
vannak. Azután elérték, hogy bizonyos helyeken, például a brassói és a 
nagyszebeni piacon a rabmunka termékeit ne árulják. Végül a viszony
lag gyenge minőségű „fegyencgyártmányok” leáldozását a filoxéravész 
is elősegítette. Az általuk készített kosarak zömét ugyanis éppen cseme
geszőlő csomagolására használták, de az ültetvények pusztulásával az 
étkezési szőlőforgalmazás is csökkent.885

A hivatásszerűen kosárfonással foglalkozók természetesen nem néz
ték jó szemmel a falusi kosárfonó-tanfolyamokat sem.885 Pedig erre a 
munkára például Kolozsmonostoron (Kolozs m.) a földművesiskola 
hallgatóit is megtanították. „Az innen kikerülő gazdák tehát -  írták
1879-ben -  maguk terjeszthetik a nép közt e hasznos foglalkozást, a 
melyre a szőlő- és gyümölcskivitel remélt fellendülése esetén folytonos 
szükség lesz.”886 Ennek ellenére a gyümölcskivitel leginkább a rabok ál
tal készített, a Visegrádon (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) létesített közpon
ti raktárból kiutalt kosarakban történt.

A munkásügyhöz a szakoktatás kérdése közvetlenül kapcsolódik.
A már többször idézett, K. KARLOVSZKY Endre által közzétett 

XVII. század végi forrásokban szerepel: „Jó lenne egy-két esztergályost 
közköltségen kitaníttatni, hogy a vízzel hajtott gépek segítségével finom 
faeszközöket, edényeket stb. készíthessenek, mert az ilyen czikkeket 
nemcsak a helybeliek, hanem a törökök is jó fizetik.”887 Tehát a képzés 
mindennél előbbrevaló, hiszen a szándék semmit nem ér, ha nincsenek 
hozzá megfelelő munkások. A XVIII. században az oktatás még a 
céheken belül történt. A céhek felszámolása (1840:XVII. te., majd a ki
egyezés után hozott törvények, rendeletek) és az ipartestületek megala
kulása (1884: XVIII. te.) az iparosképzést tulajdonképpen közfeladattá 
tette. Nekünk most itt nincs módunk sem a folyamatot, sem az egész or
szág területére kiterjedő törekvéseket áttekinteni, csak egy-két, az álta
lunk most bemutatott vidék faipari oktatásával kapcsolatos emléket ele
venítünk fel.

A kérdés kutatója, KÁDÁR Zsombor 1846-ból idézi Dávid Antal 
Mózes felajánlását, aki egy Székelyudvarhelyen (Udvarhely m.) létre
hozandó „műipar-iskola” céljaira pénzalapot létesített. Az iskola azon-
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bán akkor nem jött létre, az alapítványból 1871-ben főreáliskolát indítot
tak.888

Időrendben a következő, 1885-ben alapított intézmény a brassói ál
lami „közép faipariskola” A középiskola -  szakiskolává átszervezve - 
egészen az első világháborúig működött, s az ott végzettek az asztalos
vagy esztergályosipart önállóan művelték.889

Brassónál tartva nem feledkezhetünk meg a hosszúfalusi „fametsző 
tanműhelyről.” Ez ugyan tényleg csak tanműhely, s mint ilyen, az oda 
bejáróknak időszakosan biztosított oktatást, de mutatta: az arra vállalko
zók a megtanult fogásokat akár a házi faipar keretei között is tudják 
hasznosítani. Érdekességként jegyezzük meg, hogy az 1890-es bécsi ki
állításon „a hosszúfalusi m.kir. állami műfaragászati tanműhelylyel 
egyesített népiskola” egy sorozat igen sikerült műfaragványmintával 
vett részt.890 Az 1870-es években már létezett iskola az oktató Brassóba 
költözése miatt, 1895-ben megszűnt. így aki tanulni akart, az a városba 
járt -  s bizonyára nem is ment vissza „háziiparosnak.”

1876-tól Kézdivásárhelyen (Háromszék m.) is működött -  min
dössze három évig -  egy fafaragást tanító iskola. Később, 1890-ben asz
talosműhelyt létesítettek, 1892-től pedig „asztalos tanműhellyel egybe
kapcsolt polgári iskolát.”

1892-ben Marosvásárhelyen állami fa- és fémipari iskola nyílt meg. 
A tanulók száma azonban kevés volt, főleg az asztalosoké. Például az 
1905-1906-os tanévben csak 18-an végeztek. Közülük mindössze 4 volt 
asztalos.891

Tudunk még a nyárádszeredai (Maros-Torda m.) „faragászati isko
láról.” Ezt 1882-ben alapították, de az 1907-ben kelt kamarai jelentés 
szerint az most is a „negyed század előtti állapotban van.” Ugyanakkor 
az onnan kikerülő tanulók sem lehettek -  „a munkaeszközök hiánya 
miatt” -  sem valamilyen iparosmesterség, sem a házi faipar művelői.892 
így az intézmény a kitűzött célt nemigen érhette el. Ennek ellenére BA
RABÁS Endre 1907-ben mint a kormányzati tevékenység pozitív példá
ját említi. Mondván: a közoktatásügyi miniszter által fenntartott intéz
ményben faragászatra az elemi iskola 20-25 tanulóját oktatják. „Az is
kola készítményeit a közeli fürdőkön elég jól értékesíti.”893

Végül az utolsó székelyföldi adat Gyergyóditróról szól, ahol 1913- 
ban „asztaloscsinozó tanfolyamot” indítottak.894

Kolozsvárott az állami fa- és fémipari szakiskolát 1885-ben indítot
ták. 1899-ben költöztek új épületbe, ami az oktatás hatékonyságát nagy
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bán megnövelte. Ebben az esztendőben az összesen 303 tanuló közül 10- 
en jártak a faipari tanszakra.895

Biharból Nagyváradot említjük meg, ahol a fémipar mellett faipari 
ismereteket is oktattak. Továbbá Nagyszalontát, ahol „rövid két hóna
pos tanfolyamokat háziipar, seprő-, kosár- és kefe-kötés oktatására” tar
tottak.896

A nagyszebeni „faipariskola” mellett 1890-ben gyermekjáték-készí
tő műhelyt kívántak létesíteni, míg ugyanebben az évben Aradon a ka
mara javasolta a „faipari tanműhely” berendezését, indítását. Három év
vel később a „fa-fémipari iskola” asztalostanulókat keresett -  nem tud
juk, milyen sikerrel.897

Temesvárról szintén van adat faipari képzésről. A fa- és fémipari sza
kiskola 1900 szeptemberétől állami intézményként működött.898

Meg kell még említenünk a karánsebesi (Karssó-Szörény m.) iskolát.899
A századfordulón a mind nagyobb méreteket öltő kivándorlás kap

csán felmerült a faipari oktatás kérdése is. A Felvidéken „fafaragászati 
vándortanítói állás” szervezését javasolták, míg a székelyföldi kivándor
lási kongresszuson az ilyen irányú oktatást a gazdasági ismétlőiskolák 
programjába vették volna fel. Ugyanitt olyan megszorítást javasoltak, 
amely szerint segédek csak azok lehessenek, akik az ipariskola második 
osztályát elvégezték.900

Vissza kell térnünk az általános munkásügyi kérdésekhez. A korszak 
utolsó békeévéről, 1913-ban írták Marosvásárhelyről: „oly mérvű volt 
a munkanélküliség, mint eddig még nem tapasztaltuk soha.”901 Erre hoz
ták rá a „Rém”-et, a háborút.

Az erdei, erdőipari munka jövőjével kapcsolatosan a kortársak vilá
gosan látták: az erdők faanyagának gyors és külterjes kihasználása 
hosszabb távon a vidék jövőjét károsan befolyásolja. A Nagyváradi Ke
reskedelmi és Iparkamara 1909. évi beszámolójában azt látja, hogy az 
erdőkihasználásban, -feldolgozásban résztvevők maguknak és a család
nak egy megszokott keresetet, így életszínvonalat tudnak még néhány 
évig biztosítani. De mi történik a kitermelhető erdők elfogyása után? A 
nép helyzete annál nehezebb lesz -  vélik -  ,minél kiterjedtebben vettek 
részt az említett munkában, s szoktak hozzá a fix keresethez.902 Tudjuk, 
éppen Bihar megyében ezt sokan megtették.

PETHŐ Gyula 1902-ben a Székelyföldet illetően írta le:903
-  az idegen részvénytársaságok „főrészvényesei” úgy alakítják a mér

leget, hogy a magyar államnak minél kevesebb adót fizessenek;
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-  a külföldi munkások alkalmazásával pedig nálunk azoktól sem re
mélhető adó.

Következésképpen: „ép[p]en a munkás-kérdésnél kell constatálnunk, 
miszerint ez a mostani vállalatoknál a legfájóbb pont.” Annál is inkább
-  írta -  , mert a hazaiak kevesebb fizetésért kénytelenek többet dolgoz
ni. Ennek részleteire már korábban utaltunk. Az értekező végső követ
keztetését kell még leírni: „egy talpalatnyi erdőt se engedjünk többé ide
gen kézre, egy fillért az elérhető haszonból sem engedjünk többé idegen
be”, mert a fíirészgyár-tulajdonosokat csak egy dolog érdekli: „mentül 
kevesebb munkaerő szükséglettel lehető nagy hasznot a megvett erdők
ből kihúzni, / . . . / -  és azután elöl is köd, hátul is köd -  tovább menni.” 

Hát ez a hátrányos állapot nem is olyan sokára bekövetkezett. Igaz, 
ehhez kellettek az 1902 utáni évek gazdasági, majd politikai megrázkód
tatásai.

A XX. század utolsó negyedében GARDA Dezső mindezt visszafelé, 
történelmi távlatból vizsgálta. A legfontosabb megállapítása: az erdei
faipari munkák elfogyása után vissza kellett volna térni a mezőgazda
ságba. Igen ám, de a legtöbb helyen -  különösen a Székelyföldön -  a 
termőföld igen gyenge minőségű volt, illetve a lakosság jelentős részé
nek nem is volt elegendő földterülete. Következésképpen nem maradt 
számukra más, mint idegen, távoli vidéken vállalni erdei munkát. Ez kü
lönösen a két világháború közötti időre, illetve 1944 utáni két-három év
tizedre volt jellemző.904
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