
Feladatomnak tartam ez ünnepélyes alkalommal az erdő
mivelés természeti, társadalmi és gazdasági jelentőségének azon 
kiválóbb sajátságait ismertetni, melyek hazai viszonyaink szem
pontjából első sorban lehetnek érdemesek arra, hogy hazánk 
közönségének figyelmét megnyerjék és ha ez sikerült volna, 
akkor arról is meg vagyok győződve, hogy azon jóindulat, 
melyet az erdők iránt különben is élő tisztelet kelthet, ha
zánk földmivelésének s polgártársaink jólétének hasznára, a 
meglévő erdők ápoló javításával és újaknak nevelésével, oly 
gyümölcsöket teremhet, melyekért késő Utódaink áldó köszö
netét nyerjük. 

Az erdő a sziv érzéseinek és az ész gondolatainak bűvös 
uralkodója s nagyszerűségének hatalmával mindkettőt magához 
csatolja: nemesebbé teszi az érző szivet és megtérésre kény
szeríti a meghasonló lelket. A benne élő növények és állatok 
csöndes, de azért küzdelmes s örökké alkotó haz aj a, az 
ember jóltevője, a viz áldásos folyásának és jóságának sza
bályozója s a termőföld védője és szaporitója. Méltó tehát 
arra, hogy az ország minden polgára mint féltett kincsét 
óvja, s ápolását, mivelését a közérdek javára előmozdítsa! 

Az erdélyi fakereskedelem. 
(Ajánlva vállalkozóink figyelmébe.) 

Mig az ország legnagyobb részében a közlekedési esz
közök örvendetes szaporodása s a vizi • utak szabályozása 
folytán az erdők többnyire kedvező értékesítésre találnak, sőt 
helyenként a túlhasználástól óvandók, addig a legtöbb erdélyi 
megyében mai napig felette abnormis viszonyok állanak fenn. 

így például tudjuk, hogy a jó cserkérget még mindig 
alig nélkülözheti a bőripar, sőt alig lesz egykönnyen más 
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anyaggal pótolható; hogy a cserkéreg a külföld s kivált Német
ország részéről élénk kereslet tárgya, mindamellett a legtöbb 
erdélyi megyében szó sincs a cserkéregtermelésről; a szép 
fiatal tölgysarjerdők tűzifa, vessző stb. nyerés végett használ
tatnak k i , a jó minőségű cserkéreg pedig veszendőbe megy. 

A Maros, Kis-Küküllő, Nagy-Küküllő stb. völgyek mentén 
évenként több ezer holdnyi oly fiatal tölgysarjerdő kerül 
tarolás alá, a mely jó talaja, kedvező fekvése s éghajlata 
következtében cserkéregtermelésre kitűnően alkalmas volna, s 
hol a szállítási eszközök, országutak, vasutak sem hiányzanak; 
tehát a szállítás könnyű és jutányos, azonban a magánbir
tokosok, községek stb., kiknek ezen erdők tulajdonát képezik, 
a cserkéreg használat rendszeres gyakorlására még nem 
gondoltak. 

Hasonló eset áll fenn a magas hegységi bükk- és lucz-
fenyő erdők nagy részénél, Hunyad, Szeben, Fogaras stb. 
megyékben, továbbá a székely vidékeken, a távolabbi völ
gyekben és havasok alatt fekvő erdők egy nagy része úgy
szólván megközelithetlen és eddig nem értékesittetik, noha az 
Oltón át Romániába, s a Maroson a nagy alföldre szállítva, 
biztos piaczot találna. 

A szakember előtt feltűnő még azon tény is, hogy némely 
erdélyi megyében a bükkfa jobban becsültetik, értékesebbnek 
tartatik a lúcznál. Ennek okát abban vélem találni, hogy a 
lúczfenyőerdők a legtávolabbiak, kiszállításuk tehát legnehe
zebb ; továbbá a bükkfát mint hasábfát a legvadabb patakokon 
is hóvízzel k i lehet valahogy szállítani és értékesíteni, ellen
ben a kitűnő lúcz- és jegenyefenyő nagy méretekben, — tehát 
mint hosszú szálfa vagy rönk — a szabályozatlan vad pata
kokon egyátalában k i nem szállítható, mig a hegygerinczeken 
lefelé mértföldekre vontatott egyes gyengébb fenyőszálak 
aránylag kis értékűek. 



Ezen kezdetleges viszonyok mellett az erdők nagy része 
tulajdonosainak felette csekély jövedelmet hoz, csupán a váro
sok közelében fekvő erdőségek képeznek kivételt, hol az érte
sítés már kedvezőbb. A z értékesítés hiánya azon sajnos pusz
tításra vezet, melyszerint a község közelében fekvő erdőrészek 
túlhasználtatnak, legeltetéssel elsilányitatnak, mig a távoliak 
jórészt értékesitetlenül hevernek. Azonfelül az értelmetlen 
nép nem látva hasznot az erdőkből, azokat felgyújtja, leégeti, 
hogy szerinte hasznosabb legelőterületekhez juthasson. 

Mindezen hátrányok és károk megszűnnének, a mint 
kedvező értékesítéssel a nagy terjedelmű összes erdők sza
bályos használat alá vonatnának. 

Ha keressük ezen jelenség okát s az erdőtermények-
értékesitésének akadályait, következőkben találjuk fel azokat : 

A nép tömege általában saját gazdasági érdekeit belátni 
még nem képes s nagyrészt szegény; az értelmesebb osztá
lyoknál hiányzik a pénztőke vagy a vállalkozási szellem, ugy 
hogy az erdélyi részekben igen kevés a fakereskedők száma, 
és ezen osztály ugyszólva alig létezik. 

Itt oly fakereskedőket értek, kik egyrészt szakképzett
séggel, másrészt elég nagy tőkével s a külföldön kellő ösz-
szeköttetésekkel rendelkeznek, kik az itteni viszonyok között 
bizonyára saját hasznuk és a közjó előmozdításával betöltetlen 
tért elfoglalhatnának. Mert a kézi napszám olcsó, a székely
földön, Toroczkó vidékén stb. ügyes famunkások nagy számban 
állanak rendelkezésre, kik a használni szokott krajnai mun
kásokat teljesen feleslegessé teszik; így mai napság is több 
vidéken székely erdei munkások donga, vasúti talpfa stb. 
készítésére jó eredménynyel alkalmaztatnak ; hasonlóul jutányos 
a fuvarerő is, a főbb irányokban meglehetős kőutak, vízi- és 
vasúti összeköttetések állanak fenn, s ez utóbbiak folyton 
szaporodnak, sőt remélhető, hogy rövid idő múlva a székely-



földet s az erdélyi részek megnyitatlan vidékeit is vasúti 
hálózat hozza az országgal összeköttetésbe. 

Ezeken felül az élelmi szerek olcsók, s maguk a fa
anyagok igen jutányosán lennének a birtokosoktól megvásá
rolhatók. 

Minthogy az erdőtörvény szorosabb intézkedései alá tar
tozó községi, egyházi stb. erdőbirtokok legnagyobb részén 
az erdők kihasználása ideiglenes vagy rendszeres üzemter
vekkel immár szabályozva van, az erdők okszerű kihasználá
sának az erdőtörvény nehézségeket éppen nem okoz; azonfelül 
értelmesebb erdőtisztjeink és az erdélyi részekben működő kir . 
erdőfelügyelőségek Kolozsvárt, Maros - Vásárhelyt , Brassóban, 
N.-Szebenben, Déván bizonyára szívesen szolgálnak útmuta
tással, felvilágosítással az illető vállalkozóknak. 

Midőn mai napság az összehalmozott tőkék a kül- és 
belföldön is, biztos és jövedelmező elhelyezést alig találnak, 
intéző köreinknek, fakereskedőinknek beható figyelmébe aján
lom az erdélyi részekben nagyobbára parlagon heverő fakeres-
kedelmi vállalkozást, főleg pedig a cserkéreg és főnyőfa üzle
tet, még pedig oly módon, hogy a nagyobb városokban, mint 
Kolozsvárt, Enyeden, Gyula-Fehérvárt, Segesvárt, Brassóban, 
N\-Szebenben, Maros-Vásárhelyt , Szász-Régenben, Beszterczén 
stb. ügynökségek állíttatnának fel, melyek által a helyi viszo
nyokkal megismerkedve és tájékozást szerezve, bocsátkoznának 
vállalatokba. 

íme itt a tér, mely még betöltetlen, itt a bánya, mely 
az egyéni s a közjó érdekében kiaknázásra vá r ; vannak egyes 
jelenségek, hogy élelmes külföldi tőkepénzesek, vállalkozók 
ezen tért is elhóditani szándékoznak, hacsak hazai vállalko
zóink kellő időben fel nem ébrednek s magokat a fakeres-
kedelem hasznos teréről is leszoríttatni nem engedik! 



Németországi czégek már lépéseket kezdenek tenni a 
cserkéregüzem nagymérvű folytatására, melyet eddig csak 
kicsiben kezdettek, de ugy látszik jutalmazónak tapasztaltak. 

Ha megfelelő tőke, szakértelemmel és vállalkozási szel
lemmel párosul, ugy az erdélyi részekben a fakereskedés fel
virágzása biztositottnak tekinthető, s pedig annyival inkább, 
mert ily vállalkozás, az államerdők kormányzatánál —• mint 
legnagyobb birtokosnál — támogatásra bizonnyal számithatna, 
s a mellett a fakereskedés itteni csiráit ügyesen tovább fej
leszthetné, illetve a létező néhány kisebb faüzleti vállalkozót 
érdekkörébe vonhatná. 

Igen örvendetes lenne, ha felszólalásommal szaklapunk 
hasábjain sikerült volna némelyek érdeklődését felkelteni s az 
erdélyi részekben egy a kor színvonalán álló hazai fakeres-
kedő osztály létesítésére közremunkálni. 

Végül a fakereskedelem ügyeivel kapcsolatosan még szé
kely erdő- és famunkásainkat ajánlom a szakembereknek és 
vállalkozóknak figyelmébe, minthogy tudomásom szerint az 
ország sok vidékén idegen, többnyire krajnai famunkások 
alkalmaztatnak; noha székelyeink erdős bérezés hazájukban a 
faipart megtanulva, kiváló szorgalmat, ügyességet, megbízható
ságot fejtenek k i , s meggyőződésem szerint semmivel nem 
maradnak el a megszokott krajnai munkások megett. 

A k i netán kételkednék állításomon, tegyen kisebb próbát, 
vagy ne sajnálja a fáradságot meggyőződni, miszerint cser
kéreghántás, tölgy donga, vasúti talpfa termelésnél, tűzifa elő
állításnál stb. székely erdőmunkásaink az erdélyi megyék több 
vidékén mily jó sikerrel alkalmaztatnak. Személyes tapasztala
taiból meggyőződve azután bizonyára szivesen fog az illető 
birtokos, a megszokott krajnaiak helyett székely famunkást 
alkalmazni; miáltal saját érdekeink előmozdításán kivül, a bel-



földi ipar és rokonaink támogatásával hazafias feladatot is 
teljesitend. 

Adjunk munkát az erdészetnél székelyeinknek, minthogy 
az erdőmunkákra kiváló ügyességgel és hivatottsággal birnak, 
nehogy még nagyobb mérvben legyenek kénytelenek Romá
niába kivándorolni. 

Ily irányú tudakozásokra az alulirt szívesen szolgál bő
vebb utmutassal, s ezen becses lapok bizonyára szívesen köz-
lendik az érdeklődőkkel a mit tudni kívánnának. 

Tóthi Szabó Sándor. 

A Quercus conferta Kit, a üuercus Hungarica Hubeny 
és a Quercus Farnetto Ten. ugyanaz. 

Irta : F e k e t e Lajos. 

A z „Erdészeti Lapok" ez évi folyamának „Lapszemle" 
rovatában a 228 — 231. lapon egy czikk jelent meg követ
kező czim alatt : „A szlavóniai Quercus conferta, meg az 
aldunamelléki Qu. Hungarica nem egészen ugyanegy". 

A czikk, a mint tudományos nyelvezete, s különösen a 
benne előforduló számos idézet elárulja, valamely növénytani 
szakklapból van átvéve, mely azonban nincs megnevezve. 

Szaktársaink legnagyobb része nem birván az idézett 
tekintélyek munkáit, nem képes a czikk állításait és bizonyí
tékait mérlegelni, s azért szolgálatot vélek teljesíteni, ha 
meggyőződésemet e kérdés tisztába hozatala érdekében kinyi l 
vánítom. 

Előre bocsátom, hogy meggyőződésemet nem néhány, 
mások gyűjteményéből birtokomba jutott szárított példánynak 
szobai vizsgálatára, hanem az ország különböző vidékein, 
különösen Hunyad-, Krassó-Szörény-, Arad- és Biharmegyék-


