
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Erdély valóban az erdők hazája. Következésképpen a fáé, a fafelhaszná
lásé is. A hagyományos világ erdélyi embere für-farag, a mindennapi 
élethez szükséges eszközeit a szinte mindenütt rendelkezésre álló fából 
állítja elő. Ugyanakkor jut fa elcserélésre, eladásra is, ami egy sajátos 
földrajzi munkamegosztást tükröz. Idővel ez a munkamegosztás akár 
egyes falvakhoz kötődő speciális mesterségekhez is elvezethetett. Anél
kül, hogy a változást fétisizálnánk, látnunk kell: a jobbágyfelszabadítás, 
továbbá a volt határőrök polgárosítása, illetve a kiváltságos vidékek egy
séges polgári jogba helyezése nemcsak a tulajdonviszonyokat, hanem a 
hagyományos mesterségek, netalán otthoni famunkák világát is átalakí
totta. Ehhez jött a céhrendszer megszüntetése, na meg a Monarchia egy
séges vámterületéből következő, Erdélyen kívüli területek termékeinek 
versenye. S ha még megemlítjük a népesség növekedését, és az igények, 
az életkörülményekre vonatkozó nagyobb, modernebb elvárásokat, törek
véseket, egyértelművé válik: az erdőkből kinyerhető fa révén is nagyobb 
bevételre, kimondottan haszonra kell törekedni. Ennek pedig három fő 
útja lehetett.

1. A fakitermelések növelése és a feldolgozatlan fa elárusítása;
2. A háziipar fejlesztésével a korábbi, hagyományos famegmunká

lást úgy átalakítani, ami a kelendő, versenyképes termékek előál
lítását biztosítja;

3. Gyáripar teremtésével félkész és kész termékek készítése.
Korábbi köteteinkben, különösen a fakereskedelemről szólóban, az

első pontban említett lehetőségeket áttekintettük. A teljesség miatt itt 
egyetlen dolgot említünk meg: a fakitermelés növeléséhez ugyan az er
dészet oldaláról megvolt a lehetőség (hiszen több évszázadnyi fakészle
tek halmazódtak fel), de a technikai és a munkaerő oldaláról mégis ko
moly akadályok merültek fel. S akkor még nem beszéltünk a különböző 
áru- és pénzpiaci válságoktól, a gazdasági fejlődés megtorpanásairól.

Számunkra most érdekesebb a faiparhoz köthető háziipari lehetőség. 
A nyugati minták azt mutatták, hogy egy-egy vidék erdőinek hasznosí
tására, következésképpen a tájban lakó emberek jólétének javításához a 
házi faipar valódi lehetőség. Vizsgálódásaink végén mégis kénytelenek 
vagyunk megállapítani: Erdélyben -  mint ahogyan az egész országban -  
ez a fejlesztés nem vezetett átütő sikerhez. Sem az anyagbeszerzés, sem
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a műveletek, sem pedig az értékesítések szervezése, na meg az arra utalt 
lakosság hozzáállása nem felelt meg a modern kor kívánalmainak. He
lyenként a korábbi földrajzi munkamegosztás továbbéléseként lehetett 
belőle jövedelemhez jutni, de megismételjük: átütő sikerhez nem veze
tett. Nem is vezethetett, mert egyik oldalon megjelentek a gyárilag elő
állított, így olcsóbb áruk, a másikon pedig a faeszközöket, -használati 
tárgyakat kiváltó (többnyire szintén gyárakban készülő) modernebb ter
mékek.

A fára épülő kézműipar anyaghiánnyal, pénzhiánnyal, sőt munkaerő- 
hiánnyal volt kénytelen szembenézni. Ehhez járultak még a román vám
háború teremtette helyzetből következő nehézségek, végül pedig a leg
nagyobb konkurrens, a gyáripar termékeinek megjelenése. Az objektív- 
nek felfogott eme hátráltató tényezőkre az érdekeltek nem tudtak meg
felelően reagálni. Mentségünkre legyen mondva, hogy általános, az 
egész térségnek megfelelő gyógyír nem is létezett. A legelterjedtebb fog
lalkozássá aztán -  akár az erdőn, akár a műhelyekben -  a félkésztermé
kek előállítása vált. S lett Erdély -  miként azt az 1902. évi Székely Kong
resszuson az egyik előadó megállapította -  a „féltermelés” hazája.905 A 
képzés, a fiatalok oktatása is tulajdonképpen ezt szolgálta, mint ahogyan 
a korábban, vagy éppen a dualizmus idején betelepült, -telepített idegen- 
földi munkások is ezeket az ismereteket adták át. A probléma nem is a 
kész- vagy félkésztermék minősége között van, hanem az ár, a benne 
megtestesülő munka értékének az ellentételezésében. Ezzel ugyanis 
nemcsak az erdők, a mind értékesebb erdők faanyagának viszonylag 
csekély árát kapta az erdélyi lakosság, hanem még a továbbfeldolgozott 
fát is olcsón fizették ki. Azaz a lehetőség, hogy a fa és a fatermékek a vi
dék valódi „emeltyűjének” bizonyuljanak, jórészt kihasználatlanul ma
radtak.

Ha megvizsgáljuk a harmadikat, a gyáripart, akkor ez a tény még ár
nyaltabban megvilágítható. Előtte azonban szögezzük le: forrásaink nem 
minden cégre terjednek ki. így csak tendenciákat, nem pedig minden 
vállalkozás mérlegét vonhatjuk meg. A másik megemlítendő: a gyáripar 
korabeli megfogalmazás szerint legalább 20 munkással, illetve 10-zel, 
de minimálisan egy „motorral” ellátott üzemet jelentett. Következéskép
pen az átmenet, a határ a kézművesműhely és a „gyár” között egyáltalán 
nem éles -  még a statisztikusok számára sem az. Ebből az is következik, 
hogy a kisiparra mondottak itt is érvényesültek, azzal, hogy a gyár jelle
gű vállalkozások azért többnyire idegen, nem helyben „termett” tőkével
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létesültek. A gyárosok aztán többnyire „viking”, illetve a „varég” jelle
gű gazdálkodást folytattak: valahol „partra szálltak”, ott igyekeztek mi
nél előbb és minél többet rabolni, majd odébbálltak.

Természetesen mint minden leegyszerűsített séma, ez sem állja így 
meg a helyét. Nem feledkezhetünk el a mezőgazdaságból egyre kevésbé 
megélni képes lakosságnak nyújtott munkaalkalomról, illetve az erdők 
fájáért kapott pénzről. Szintén hozadéknak számított a közlekedési lehe
tőségek javítása (bár azt igyekeztek az állammal elvégeztetni), na meg a 
civilizáció egyéb áldásainak (posta- és távíróhálózat kiépítése stb.) meg
honosítása. Hogy ebben a helyi intelligencia, netalán a hagyományos vi
lág prominens személyiségei mennyire vettek részt, illetve tudták-e azt 
támogatni, netalán akarták-e gátolni, vidékenként és időnként eltérő 
volt. Egy biztos: az erdészek többnyire passzív „alkatrészként” voltak 
kénytelenek mind a fafelhasználást, mind a fafeldolgozást szemlélni. Hi
szen amikor egy-egy erdőterület kihasználására áldásukat adták, nem 
szólhattak abba bele, hogy abból Groed(e)lék vagy éppen egy asztalos
szövetkezet részesül-e. A meghonosodott, kiterjedt tarvágásos rendszer 
azonban a nagyobb felhasználóknak kedvezett, mint ahogyan a kincstá
ri faeladások is évtizedekig -  egy-két kivételtől eltekintve -  a nagy fa
vásárlókat, feldolgozókat juttatták előnyösebb helyzetbe. Ennek ellené
re a házilagos kezelésre történő áttérésben ott volt a lehetőség; az állam 
is faipari szereplővé válik -  félkésztermékekkel.

A kortársak világosan látták, hogy a vágható erdők elfogyásával az 
adott vidékre pénztelenség, sőt nyomor vár. A fakitermelések lassítása 
azonban sem az erdőkitermelő-fakereskedő jellegű cégeknek, sem pedig 
az erdőtulajdonosoknak nem volt érdeke. A közgazdászok -  akik koráb
ban a bajok orvoslását éppen a gyáripar meghonosodásában látták905 -  
egyre sürgetőbben vetették fel: Magyarország vámokkal védje faiparát. 
Ezt azonban a szabadelvű állam igen-igen liberális gazdaságpolitikája 
„nem vette be”. Az elsősorban erdészeket és erdőtulajdonosokat tömörí
tő OEE is csak a háború harmadik évében, 1917-ben követelte: „Fafel
dolgozó iparunk, különösen a magasabbrendű ipar fejlődését minden al
kalmas eszközzel elő kell segíteni, hogy fakitermelésünk minél nagyobb 
részét itt az országban dolgozzák fel értékes iparczikkekre.”906

Az állami segítséget (amit M. ENGEL a XX. század első évtizedében
2 millió koronára tett907) többnyire a faipar kézműves ágára fordították. 
S amikor arról írtak, hogy például a székelyföldi faipar fejletlenségének 
három oka van, ti. a szakképzetlen munkáselem, az üzleti szervezet hiá
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nya (ebben többnyire csak kudarcok, bukások voltak908), és a korszerű 
munkagépek hiánya, legalább ez utóbbi kiküszöbölésében azért nem ke
vés szerepelt vállalt az állam. Ugyancsak segítette az iparosképzést is, de 
a másik oldalon, a nagyvállalatok mezőnyében a proletárok jelentek 
meg. Azok, akik az erdőkitermelésben és a (többnyire fenyőfát feldolgo
zó) fűrészüzemek révén a nyersanyag-előállításban dolgoztak. Ők nem 
településekhez, netalán tájakhoz, hanem kimondottan a fíirészgyárakhoz 
kötődtek. Ez a kötődés nem zárta ki az ösztönös és szervezett mozgal
makat, a tőkések elleni fellépéseket. Különösen akkor, amikor a XX. 
század első éveiben többször is egyik évről a másikra bekövetkező vál
ságok jelentkeztek. Ebben az ellentétben a munkásjóléti, szociális köz
ponti (törvényi) előírások alig játszottak szerepet, sokkal inkább a mun
kabér és a munkások alkalmazásának kérdései merültek fel. Az ellenté
teket a vállalkozók rendszerint saját hatáskörben tudták kezelni.

A hagyományos fafelhasználásba belerobbanó tőkés világ az embe
rek életében alapvető változásokat hozott. A helyenként megnyíló pénz- 
kereseti lehetőségek mellett a kapitalizmus, a kapitalisták túlkapásai, 
embertelenségei egész vidékek erkölcsi ítéletét, -tartását változtathatták 
meg. A sokszor emlegetett Grödl(e)lékről írja a Vrancea megyei viszo
nyokat bemutató Henri STAHL, hogy ők nem ismertek sem istent, sem 
embert; bárkit becsaptak, megvesztegettek, sőt akár nagyobb becstelen
ségekre is képesek voltak. Az „amerikai típusú vállalkozó”, Horn Dávid 
fia, Mór(ic) pedig a határ két oldalán nemcsak „halottsíber”-ként volt is
mert, hanem a román gyerekeket így ijesztgették: „Hallgass, mert jön 
Moritz Horn”, a „mumus”.909 Azt a morális kárt, amit a „vadkapitalisták” 
és a „vadkapitalizmus” például a Putna-völgyben okozott, az „őslako
sok” évtizedek múltán sem tudták kiheverni.

S itt jutottunk vissza a fa szerepéhez. A fához, amely tényleg végig
kíséri az embert a bölcsőtől a koporsóig. Vajon a Kárpátokon belül és kí
vül élő lakosságnak a keresztjét is ebből ácsolták?
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