
KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hir . A király Liebus János Hanau herczegi erdő-
mesternek (Horovitz, Csehország), aki régebben egy somogy-
megyei uradalmat vezetett és 1900-ban az Országos Erdészeti 
Egyesület selmeezbányai közgyűlése alkalmával a csehországi 
erdészeti egyesület képviseletében időzött egykori magyar szak
társai körében, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. 

Az 1909. évi állami kö l t ségve tés képviselőházi tárgyalásá
nál több erdészeti vonatkozású felszólalás volt, amelyekről itt pót
lólag röviden megemlékezünk. 

Maniu Gyula az oláhok lakta vidéken faipariskolát és az erdőknek oly módon 
való kezelését kivánja, hogy a nép faiparát folytathassa. Hibáztatja az erdőknek 
nagy területeken való eladását nagy vállalatok utján. 

Török Ferencz székelyföldi képviselő szerint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
végrehajtása súlyos teherként nehezedik a Székelyföldre. Számos község folya
modott a közbirtokossági erdőknek az állami kezelés alól való kivonásáért. 
Maga tanulmányozta a helyszínén a mesterséges fásítások eredményeit, illetőleg 
azok eredménytelenségét. 

Ecseteli azután a Székelyföld eredeti állapotát. A székelyek maguk gondos
kodtak minden szükségletükről; ha pénzre volt szükségük, néhány szál fát döntöttek 
és azt leusztatták a Maroson, vagy feldolgozták és igy értékesítették. A kidöntött 
fának helyét gyorsan elfoglalta a fiatal „hajtás" és a Székelyföldön sohasem 
volt faszükség. Mikor azonban az erdőtörvény által az állam rátette kezét ezekre 
az erdőkre és nagy darab területeket eltiltott a legelte:éstől és szakképzett 
erdészek kezdték az erdőket kezelni, hamarosan a székely nép arra a tudatra 
ébredt, hogy sem pénze nincs, sem erdeje, vagy ahogy ők szokták kifejezni 
magukat, erdő ugyan vo'na, de nincs fa. (Derültség.) 

És az erdőtörvény e szigorú és félszeg végrehajtása megtermetté azután 
az erdőtolvajokat, pedig az erdőlopás azelőtt tulajdonképen ismeretlen volt a 
Székelyföldön és a székely ember még ma sem tartja bűnnek, mondván, hogy 
csak a magáét hozza el. De amint az állam rátette a kezét az erdőkre, a 
székely azt idegen vagyonnak, igazabban : tőle elidegenített vagyonnak tekin
tette, tehát hajrá! tépte, lopta, rongálta azt. Azután időközben felléptek a 
helybeli kufárck, azok a szatócs-fakereskedők, akik már némileg ismerték a 
közhelyekben illetmények értékét és az erdőjogokat kezdték vásárolni. Hogy mi 
az a jog, azt a székely ember nem ismerte, nem is sejtette, mivel az ősök által 
szerzett jogokat közösen használták. Hiába magyarázta meg az a szegény pap 
vagy néhány lelkiismeretesebb előljáró, hogy ősi jogaikat tartsák meg, el ne 
adják, ez semmit sem használt, mert más oldalról működött a rábeszélés és a 



pálinka és a mámoros agy csak azt hajtogatta, amit neki ott a korcsmában a 
bor gőzében mondogattak: jog az, amit megiszunk és megeszünk és pénz 
beszél, kutya ugat. Egy-egy hold erdőt szivesen eladtak egy-két liter pálinkáért, 
egy bocskortalpért, egy-két koronáért. 

Azután jöttek azok, akiket Nagy György t. képviselőtársam faharamiáknak 
nevezett és az arányjogok börzéjén az árak kezdtek emelkedni. Örök szégyene 
marad annak a neháiy községi elöljárónak, akik megfeledkezve hivatásukról, 
ahelyett, hogy a népet felvilágosították volna, szintén jegyezték ezen az arányjog
börzén az árakat, egy-két-tiz-husz-negyven koronájával és szedték össze a 
jogokat, nem maguknak, de másoknak; talán ők sem tudták, hogy mit tesznek ; 
szolgáljon ez mentségökül. És azok a kétes alakok, akik csak akkor szivárogtak be 
Galicz.ából és Bukovinából, akik csak törték a nyelvet, de csengő pénzzel beszél
tek, gyoisan kitanították a tanulékony székelyeket, hogy mikép lehet a törvényt 
kijátszani, miként lehet százas csoportokba összeverődni és a jogokat értékesíteni. 
Természetesen az igy összeverődött csoportok kezdetben a nyilvános árverés 
mellőzésévei, bizalmasan, kéz alatt értékesítették ezeket a jogokat, mert azzal 
ijesztették őket mindig a vevők, hogyha a csoportosulás és az erdőeladás 
nyilvánosságra kerül, a kiszakitást be fogják szüntetni. 

És az a pénz hol cseppent, hol csurrant; de hozott-e áldást és megelé
gedést a Székelyföldre ? Ezt jó lelkiismerettel alig lehet általánosságban állitani. 
Az igények megnőttek, a háziipar megbukott vagy legalább is elsatnyult; az a 
nép, amely könnyen jutott a pénzhez, nem maga állítja elő ruházatát, hanem 
bolti portékát használ és a százezrekből eddig még egyetlen gyár sem emel
kedett ; sőt az egész erdőeladási mozgalom nagy társadalmi átalakulás elé állí
totta az egész székelységet. (Halljuk!) Addig az ideig tulajdonképen a Székely
földön nem volt sem szegény, sem gazdag a szó valódi értelmében, mert 
mindenki szabadon legeltethette az ő egy-két darab jószágát; ettől az időtől 
kezdve azonban lettek megvagyonosodott székelyek és koldusbotra jutott széke
lyek; és addig, amig ez az erdei munka tart, addig a jogaikból kifosztottak is 
jól megélhetnek; de ha az f>rdő kifogy, az a koldusbotra jutott székely nem 
fog dolgozni azoknak, akik megvagyonosodtak, mert valós-ággal gyűlöli őket 
inkább éhen hal vagy kivándorol, semhogy lelkiismeretesen dolgozzon nekik. 
Lesz-e most már, aki ezt a nagy ürt, amely igy támadt a Székelyföldön, 
valamiképen betömje és az ellentéteket elsimítsa ? A különböző elemeket 
kibékítse ? 

Lesz-e, aki a megengedett és meg nem engedett, tehát tisztességes és 
kevésbbé tisztességes módon megvagyonosodott székelyeknek megmutassa azt 
az utat, amelyen azt a vagyont meg lehet tartani és gyarapítani s a jövő székely 
társadalomnak gerinczét megalkotni, a többieknek pedig módot és eszközt adjon 
arra, hogy megélhessenek, hogy ne legyenek kényteknek a márványnyal kavi-
csozott utakon koldulni vagy kezükbe venni a vándorbotot, hogy idegenbe buj
dossanak s idegen nemzetek posványában elmerüljenek. Ezt a kérdést a székely
földi kirendeltségnek és a kereskedelemügyi miniszternek feladata megoldani, 
(Helyeslés.) mert az a mult évben hozott arányositási és tagositási törvény nem 



okat használ, sőt itt-ott talán ártalmas is lehet. Mert ha a kiszakitások ott, 
ahol már folyamatban vannak, nem fognak sikerülni, nemcsak a tisztességtelen 
üzletesek, hanem ezek mellett igen sok becsületes ember is, aki jóhiszemüleg 
vásárolt, juthat a végső romlásba. 

Azt is állítom, bár, megvallom, magam is a kiszakitás ellen voltam, hogy 
ott, ahol ezek a kiszakitások sikerültek, ahol tehát azokat az arányjogokat számba 
adták, azok a kisbirtokosok ma már olyan lelkiismeretesen kezelik azt a kisza 
kitott területet, annyira szeretik, gondozzák, mint a saját szántóföldjüket; míg 
azok, akik a közösben maradtak, nem tudják azt ugy gondozni. Emellett azt is 
konstatálom, hogy midőn a közösben maradt közbirtokosságnak kiosztják az évi 
vágterületet, azokat a szálfákat, aszerint, hogy kinek mennyi jut, rendesen igen 
sok igazságtalanság történik; s azután az is megesik, hogy a gyengébb idegzetű 
atyafi be sem mer menni a vágtérre, mert ugy dolgoznak ott az erőszakosab
bak, hogy a gyengébb joggal félhet, hogy otthagyja a fogát, szekerét vagy barmát. 

Az uj törvény tehá1: kétélű kard, amely jobbra is, balra is ütőereket metsz, 
ha rosszul forgatják; s minden csak a törvény végrehajtásában megnyilvánuló 
bölcsességtől, körültekintéstől s annak alkalmazásától függ. 

Az igazat magvallva, dacára némely sz kelyföldi képviselőtársam törek
véseinek és az ott általában megnyilvánuló közóhajtásnak, nem vagyok valami 
nagy barátja annak, hogy ezen erdők az állami kezelésből teljesen kivétessenek. 
Erre megvannak okaim, de természetes-n csak ugy értem ezt, ha azokat a tör
vényeket az erdészeti szakkö'egek máiként kezelik és hajtják végre mint eddig. 
Mert azok a törvények magukban véve nem is olyan rosszak, mint mondják, 
de végrehajtásuk tarthatatlan és tűrhetetlen. 

Mutatóul felolvasom az 1879: XXXI. t.-cz. 2—6. szakaszait. 
Ezek a törvények nem rosszak; ezek teljesen alkalmasak arra, hogy azokat 

az erdőket fenntartsuk. Éppen csak a 7. §-ban a fásítás, a kényszererdősités az, 
amely ellen tulajdonképen kifogás tehető. S mégis mit látunk ? A tarvágást 
eszközlik ott, ahol csak a szálalóüzem volna megengedhető és kiszedik a tus
kókat ott, ahol tulajdonképen tarvágást sem lett volna szabad eszközölni. Sőt 
még a törmelékeket is összegyűjtik; pedig az ottmaradt hulladéknak az volna 
a szerepe, hogy megóvja a talajt a vízmosástól, hogy elkorhadjon és az elhul
lott, a vihar által odahozott magvaknak valósággal melegágya legyen. S micsoda 
rettenetes dolgokat müveinek itt a mesterséges fásítással! Nem akarom sérteni 
az erdész urak szaktudását, de elmondom a tényt. Idegenből hozott, más 
klímához szokott csemetéket szállítanak s ezekkel ültetik be a letarolt helyeket. 
A természet azonban megboszulja magát. Személyesen győződtem meg arról, amit 
mondok. (Halljuk! Halljuk!) Idegenből, Felső-Magyarországtól hozatják azokat a 
csemetéket, amelyek a hosszas szállítási idő alatt a vasúti kocsikban összefutnék, 
meghalnak, ugy hogy azokat még az a jó székely föld sem tudja feltámaszt ;ni. 
Jönnek azután a munkások, a kapával kicsiny sírt ásnak, beteszik azokat az 
árva csemetéket — már aztán kit hegygyei, kit tővel — és igazán boldog az 
a csemete, amely az első napsugár hatása alatt elpusztul, mert a többire rette
netes sors várakozik. 



Abban a pompás buja talajban dúsan felszökken a lilaszinvirágú vészfű, 
melyre a kopár szűkös legelőről sóvár szemeket vet az éhező tinó. Elbődül, 
mert nincsen legelője, be is rohanna oda, de a pásztor botjának csattanása 
észretériti, mert az tilalmas. Később jön a tél, az öles hó rányomja a dudvát, 
a buja gyomot, a gyenge csemetére. És tavaszszal ? Mint kell szegénynek eről
ködnie, mikor késő tavaszszal kikászolódik a nehéz dudva alól meghajlott 
derékkal, hogy újból elől kezdje a kínszenvedést s minden évben más és más 
irányuan görbüljön, ha a gyermekek véletlenül meg nem gyújtják az avart, 
amely azután gyorsan elharapózva, kipusztítja nemcsak a csemetéket, hanem 
még a termőföldet is. Az ilyen fenyőfából sohasem lesz kereskedelmi fa. 
Ezeket fenyőfáknak hívják ugyan, de tulajdonképen csak csúfolják annak. 
Mert a fenyőnek mi a természete? Nem egyenként, szétszórva nő; társas lény 
az, mint maga az ember. Nem szereti az egyedüllétet, csoportokban nő, ahol 
egymást támogatják, hogy a derekuk el ne görbüljön. Mikor aztán rmgnőnek, 
a csoportok farkasszemet néznek egymással és megkezdődik az önfenntartás, 
mondhatnám a fajfenntartás harcza. Növekednek a fák, lassanként visszafejlődnek 
a kisebbek, elszáradnak és átengedik a teret az erősebbeknek. Így fejlődik ki 
az a szálerdő, amelyben lépten-nyomon gyönyörködhetünk. A természet ilyen 
remekeit látjuk régi erdőinkben, mert az erdőtálajunk olyan, hogyha a fiatal 
csemetét bottal verik vissza, akkor is ki fog sarjadni. 

Már most nézzék meg azt a mesterséges erdőt; akárhol ültetik, az nem 
erdő! Nem lát ott az ember fenyőt, hanem csak lomblevelű fákat, csigcját és 
vadbodzát. (Felkiáltások: Majd kifejlődik.) Méltóztassanak csak rábízni a ttrmé-
szetre, az majd elvégzi a maga munkáját. De csak ugy, ha megengedik, hogy 
az állatok ott legelhessenek, mert azok a buja füvet lerágják, táplálkoznak vele; 
lerágják a lombfák sarjadékát, iiogy ez ne gátolja a fiatal fenyőcsemetét növé
sében ; ha aztán ez igy növekszik, akkor megkapjuk azokat az erdőket, amelyekben 
gyönyörködhetünk. 

Aztán azt kérdem t. ház: kinek van haszna abban az erdősítésben ? 
A munkásnak, a birtokosnak, vagy az erdészeknek ? Talán ez utóbbiaknak a 
kiszállási költségek, fuvardijak és napidijakból, meg azoknak a 10, 16, 18 éves 
gyerekeknek, lányoknak és asszonyoknak, akik megkapják a napi 80 krajczárt, 
1 forintot, 1 forint 50 krajczárt. Hanem ezek sem takarítják meg a könnyen 
szerzett pénzt, hanem viszik a boltba és odaadják vizitkáért, bécsi rongyért és igy 
nem csodálkozom, ha évről-évre szaporodnak a Bécs felé guruló milliók. Az a sze
rencsétlen birtokosság pedig folyton fizet, mikor megérkezik a vasúton a csemete, 
am ikorhazaszá Hittat ja, ami kor elü'teti, meggyomláltatja, gondoztat ja, fizeti a kiszállási 
költségeket; ha aztán nem fogan meg, újból, meg újból ülteti, ugy hogy bele
fektet egy rengeteg összeget abba az erdőbe és sohasem fog kinőni az onnan. 
És ha nem erdősit a birtokosság, jön a büntető posta és ráerőszakolják, hogy 
meggyőződése ellenére csinálja ezt a fásítást, amelyből igen kevés hasznot 
remélhet. Hogy mennyire zugnak és panaszkodnak ezek az emberek, arról csak 
annak van fogalma, aki közöttük él. 

Tudom, hogy az állattenyésztés és a legelők feljavítása mennyi áldozatába 



kerül a földmivelésügyi minisztériumnak a székelyföldi kirendeltség révén és 
hogy ezen czélra évi 550.000, illetve 700.000 koronát vesz föl a költségvetésbe 
és amelyet köszönettel is honorálok székely véreim nevében. Ez megélhetést 
biztosit igen sok embernek és később igen jeles eredményt is mutathat föl 
esetleg. Sőt azok a gazdasági szakelőadók is, akik községről-községre járnak( 

sok üdvös eszmét hint.-nek el és a székelyeknek ezen üdvös eszmékre szükségük 
is van, mert meghallgatják, lassanként földolgozzák, vérükbe megy át és később 
talán fogják is értékesíteni. Ám ez mind nem elég! Szükségünk van arra, hogy 
az egész legeltetést más alapokra fektessük. Az ügybu>gó erdészek hiába akarják, 
hogy ez a terület erdő és ez meg legelő legyen. A székely klima olyan féktelen 
szabadsághoz van szokva, hogy nem engedelmeskedik az erdészeknek, csak 
egyedül az Úristennek. Azt a legelőt felveri a sürü erdő, ha irtják is; aho 
pedig nem alkalmas a talaj, ott, bárhogy kapálják is, mégsem fog megteremni 
a fa. És itt eljutottunk a ligetes legeltetési rendszerhez. Ezt gyakorollak őseink, 
és volt legelőjük és erdőjük is. Mert az erdő által bekerített tisztásokon dúsan 
nőtt a fü, rnert az erdő megvédte azon felületet a nap hevétől; ott egész 
nyáron hízóban voltak a tinók és mikor őszszel behajtotta a gazda, egyet-kettőt 
eladott, abból kifizette az adóját és a kevés bolti kontót, a többi pedig annyira 
hizjtt állapotban volt, hogy a maga zsírjából egész télen át megélt, sovány 
takarmányozás mellett is. 

Ma állattenyésztésünk hanyatlóban van, lassanként az egész, legfőbb jöve
delmi forrásunk el fog apadni, daczára a kormány odaadó támogatásának. És ha 
a kényszererdősítésre: és mesterséges fásításokra kidobott ezrekről s ezeknek 
eredménytelenségeiről statisztikai kimutatás kérne be az igen t. kormány, nagyon 
szomorú statisztikának jutna birtokába. Kérem szeretettel, próbálja ezt meg és 
igazat fog nekem adni vagy legalább is meg fogunk arról győződni, hogy igaz-e 
az a sok panasz, amelyet hangoztatnak, vagy nem igaz. 

Az 1879: XXXI. t.-cz. tehát súlyos teherként nehezedte reánk. Ezen enyhí
teni kell; ezt a Székelyföldet ez alól a felesleges teher alól a lehetőségig fel kell 
szabadítani. 

Teljesen osztozunk a képviselő urnák abban a nézetében, 
hogy a székelyföldi erdőgazdaság nem áll, és nem is állhat ma 
még eszményi színvonalon, de a Székelytöld minden bajáért az 
erdőtörvényt és annak végrehajtóit felelőssé tenni, ez talán tetszést 
kelt otthon a kerületben, de a közgazda tárgyilagos bírálata előtt 
nem állhat meg. Kétségbe is kell vonnunk, hogy a beszédben 
foglalt útmutatások volnának azok, amelyek az ottani erdő
gazdaságot a tökély magas fokára emelnék. 

Az erdőtörvény nem kobozta el a székelyföldi erdőket régi 
tulajdonosaitól, sőt ezek az addig úgyszólván hasznosittatlan erdők 
csak akkor hoztak felhalmozott fatermésükkel némi hasznot. Erdő
gazdasági tekintetben éppen az a sajnálatos, hogy a Székelyföldön 



az erdőtörvény daczára oly mérvű rendkívüli fahasználatok történtek, 
amelyek a fakészleteket oly időben pusztították le, amidőn az 
előnyös értékesítés feltételei sem a kellő közlekedési eszközökben, 
sem az általános piaczi helyzetben még nem voltak meg. 

Ezen óriási terjedelmű fahasználatok s a velük járó nagy 
fiatalosok daczára a székelyföldi erdők 8 0 % - a legeltetés alatt áll 
s ez a terület bizonyára nyújt annyi legelőt, mint a régi szálaló 
használat. Nem az erdészet rovására esik azonban, hogy a nagy 
közös területből sok kivált mint magánbirtok, melyről most a 
szegény nép állatállománya már ki van zárva. Úgyszintén nem 
az erdészet rovására írandó, ha a legelők állapota hihetetlenül el
hanyagolt. 

Lehet, hogy a régi szálaló használatról az extrém vágásos 
gazdaságra való áttérés átmenet nélküli volt, annyi azonban 
bizonyos, hogy az ottani kezdetleges viszonyok között az erdők 
nagyobb mérvű hasznosítása szálalás utján éppenséggel nem lett 
volna gazdaságos; ez megfelelhetett annál a patriarkális gazdál
kodásnál, amidőn ki-ki a házi szükségletét s egy kevés kereskedelmi 
fát termelt a nagy kiterjedésű erdőkben, akkor azonban, amikor 
a fatermés feleslegét a világpiaczra kellett hozni, már nem volt 
az addig dívott rendszertelen szálalás fenntartható. Nem akarjuk 
ezzel azt mondani, hogy e helyett a másik szélsőséget, a több 
száz, sőt ezer holdakra terjedő tarvágásokat kellett okvetlenül 
általánossá tenni, annyi azonban bizonyos, hogy a szálalás, mint 
általános rendszer nem felelt meg a változott viszonyoknak. 

Az arányosításokkal való visszaélések a faárak emelkedésével 
és a fafeleslegek piaczra dobásának lehetőségével bekövetkeztek 
volna az erdőtörvény nélkül is, sőt akkor pusztítottak volna csak 
igazában, ha az erdészeti adminisztráczió nem küzdött volna 
ellenük. Hogy e küzdelem csak oly későn vezetett e visszaélé
seknek törvényhozási uton való megakadályozásához, annak nem 
az erdészet az oka, hanem az a sajnálatos körülmény, hogy az 
ország törvényhozása sokáig idegenkedett a gazdálkodás meg
kötésétől ott is, ahol ez feltétlen szükségesség volt. 

Jellemző, hogy az erdőtörvény egyes intézkedéseit helyesli a 
felszólaló, de már az erdők felújítása, vagy amint mondja a 
„kényszererdősités" ellen kifogást emel. De hát tisztán szálalás 



utján országszerte igazán nem lehet az erdőket természetes uton 
felújítani és a mesterséges erdősítést ott, ahol a természetes eljárás 
bármi okból nem alkalmazható vagy nem jár kellő sikerrel, mint 
lehetetlenséget odaállítani nem lehet. Ezt csak az teheti, akinek az 
erdőgazdaságról igen hiányos fogalmai vannak. 

Nagyon felrója a felszólaló az erdészeknek, hogy Felső-
Magyarországból hozott csemetékkel erdősítenek. Bizonyos, hogy 
az állami kezelés fenállásának második évtizedében már gondos
kodhatott volna, hogy ott a közelben termeltessék a szükséges 
csemetemennyiség, de hát nem tudjuk, nem voltak-e éppen az 
elvakult birtokosok az okai, ha ott a helyszínén még nem lehe
tett megfelelő nagy csemetekerteket telepíteni s nem volt-e az a 
konkrét eset egy mindenütt előforduló kivételes eset. Egyébként 
azonban tudjuk, hogy a szállított csemete, ha külömben jó és jól 
is volt csomagolva, érkezés után is gondozásban részesül, teljes 
sikerre vezethet. Azt sem szüséges e helyen bővebben fejtegetni, 
hogy az ültetésből származó erdő éppen oly jó műfát szolgáltat
hat, mint a természetes uton keletkezett. De hát természetesen 
az ültetésnek jónak kell lennie. A csemeteanyag legyen oly erő
teljes, hogy a nagy tarvágásokon mérhetetlen mennyiségben fel
lépő gyommal sikeresen megküzdhessen, az ültetés kivitele is 
legyen helyes. Ha ez utóbbi tekintetben az erdőtiszteknek a nép 
oly mérvű rosszakaratával kell megküzdeni, hogy hegyivel lefelé 
ültetik el a csemetét, amint azt a felszólaló elismeri, akkor tény
leg bajos eredményt elérni, de viszont igazságtalan ezért az 
erdészeket felelőssé tenni, akik végre is nem lehetnek az ottani 
óriási kerületek mellett mindenütt jelen. 

A felszólaló az újraerdősítést választó polgárainak szája-ize 
szerint természetesen ugy véli, hogy az teljesen a természetre 
bizassék — no meg a legelő állatokra! A felszólaló az erdészet 
iránti ellenszenvben annyira megy, hogy mintegy azért is okolja, 
hogy az erdősítési napszámokat az ottani nép bécsi rongyra költi. 
Erről már igazán nem mi tehetünk! 

Egészben véve bizonyos igazságoknak erdészeti tévfogalmak-
kal és az elfogult, saját érdekeit fel nem ismerő nép fülének 
kedves eszmékkel való vegyüléke volt ez a beszéd, amely magá
nak az erdőtörvénynek egyetlen szakasza ellen sem szolgáltatott 



konkrét komoly érvet. Nem is az erdőtörvényben van a baj, 
hanem részben a népben, annak gazdasági éretlenségében, részben 
abban a hirtelen, átmenet nélküli gazdasági átalakulásban, amelyen 
a Székelyföld az utóbbi két évtizedben átesett s amely az erdő
gazdaságot is oly feladatok elé állította, amelyeknek nem tudott 
a legjobb akarat mellett sem mindenben megfelelni. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter válaszában igen 
helyesen csak röviden terjeszkedett ki a már annyiszor vitatott 
ügyre. Beszédének ide vonatkozó része a következő volt: 

Török Ferencz t. képviselő ur felhozta az erdők ügyét és különösen az erdei 
legeltetések kérdését. Ez a kérdés folyton napirenden van. Hisz maga t. barátom, 
Mezőssy Béla államtitkár ur volt szíves a székelyföldre lefáradni és a helyszínén 
megnézni a viszonyokat, de az ő véleménye is az, hogy orvosolni lehet a visszás
ságokat az erdőtörvény keretén belül is. Magát az erdőtörvényt nem szivesen 
alterálná. Az erdő oly vagyon, amely nem egy nemzedéké, az az egymást követő 
nemzedékek tulajdona. (Igaz! Ugy van!) Azt eléggé védeni, oltalmazni nem 
lehet. (Igaz ! Ugy van !) 

Ennélfogva nem szeretnék oly javaslatot tenni, amely ezt az elvet alterálná. 
De hogy azt, ami valóban jogos panasz, mennyire orvosoljuk, mutatja, hogy 
magában abban a megyében, amelyről t. képviselőtársam szólt, t. i. Csikmegyé-
ben magában, 14000 katasztrális hold véderdőt mentettünk fel a tilalom alól. 
(Helyeslés.) Éppen e házban más alkalommal is kijelelentettem, hogy ez erdő
ügyekben jogerőt nem ismerek. Tehát akár Háromszékben, akár más megyében 
van valami panasz, méltóztassék bármikor hozzám fordulni. (Élénk helyeslés.) 
Én nemcsak erdészeti, de állattenyésztési közegeket is fogok kiküldeni és azt 
hiszem, teljes megelégedésre fogom megoldhatni a kérdést. (Élénk helyeslés.) 
Csak azt ne méltóztassék várni — a t. képviselőurak nem is várják, de kinn 
vannak izgatók, akik óhajtanák — hogy az erdő szabad préda tárgyát képezze. 
Ez ellen a leghatározottabban állást kell foglalnom. (Élénk helyeslés.) 

Sümegi Vilmos ; Nemzetpusztitás volna! 

Más szempontokból itéli meg Zakariás János képviselő a 
székelyföldi erdők kérdését. Kitűnik ez alábbi szavaiból, amelyeket 
jelen sorainkhoz, melyekkel mint erdészetünket érintő minden 
mozzanat hű krónikása tartoztunk olvasóinknak, befejezésként ide 
iktatunk: 

Nem akarom hosszasan fárasztani a mélyen t. ház figyelmét, de lehetetlen 
rá nem mutatnom arra, hogy az előző kormányok bűne éppen abban csúcso
sodik ki, hogy amig a románoknak a naszódvidéki erdőket biztosította, amig a 
szászoknak ott az erdélyi részekben a hét birák erdejét fenntartotta, ugy hogy 
most ott ezek a népcsoportok egy nagy népvagyonra támaszkodva, fejleszthetik 
kultúrájukat és intézményeiket, addig megengedte, hogy a székely erdők elkal-



lódjanak, kiirtassanak és most a székelység ott áll erdő és legelő nélkül, pusz
tul az állattenyésztése és visszafejlődik egész gazdasága. 

Erdősítési ju ta lmak kiosztása. A földmivelésügyi miniszter 
az 1903. évben kopár területeken önként teljesített erdősítésekért 
deczember hóban ítélte oda a kitűzött jutalmakat, és pedig: 

1. a két 1000 koronás I-ső rendű nagy jutalmat a szeben-
vármegyei Felsőpián községnek 4 8 7 és a nagyküküllővármegyei 
Szászdálya községnek 40 k. holdnyi erdősítésért; 

2. a két 800 koronás Il-od rendű nagy jutalmat Forró Móricz 
háromszékmegyei sepsibesenyői lakosnak 34 - 7 és a nyitravármegyei 
sasvári volt úrbéreseknek 25 k. holdnyi erdősítésért; 

3. a két 600 koronás Ill-ad rendű nagy jutalmat Rosenberger 
Bernát kolozsvármegyei gyalui lakosnak 70 és a brassóvármegyei 
Csernátfalu községnek 32'66 k. holdnyi erdősítésért; 

4. a három 500 koronás I-ső rendű elismerő jutalmat a 
háromszékvármegyei kézdiszentléleki közbirtokosságnak 27 - 7, 
Thuránszky Zoltán liptóvármegyei turapataki lakosnak 31'5 és a 
brassóvármegyei Barczarozsnyó községnek 14*8 k. holdnyi erdő
sítésért ; 

5. a három 400 koronás Il-od rendű elismerő jutalmat Nagy 
Dénes marostordavármegyei mezőbergenyei lakosnak 14 -0, a 
kolozsvármegyei nagyalmási volt úrbéreseknek 12 -8 és a liptó
vármegyei Rózsahegy r.-t. városnak 11*5 k. holdnyi erdősítésért; végül 

6. két 300 koronás Ill-ad rendű elismerő jutalmat Bocz 
Oábor háromszékmegyei köpeczi lakosnak 7 -9 és a hunyadmegyei 
Ósebeshely községnek 25 k. holdnyi erdősítésért. A kézdiszent
léleki közbirtokosságot ezenkívül még 200 K pénzsegélyben is 
részesítette. 

A versenyben szintén résztvett nagybirtokosok, u. m. a Szent-
Benedekrendi tihanyi apátság 200, báró Schosberger Viktor 53, 
Malatinszky Ferencz 84, gróf Königsegg-Aulendorf Ferencz 28, 
Báró Springer Gusztáv 26'47 és Szeged sz. kir. város 10-5 k. 
holdon létesített erdősítésért, ezen közhasznú tevékenységük 
elismeréséül egy-egy hazai festőművész által készített művészi 
kivitelű festményt kaptak. 

Azok az alkalmazottak pedig, akik a versenyre bocsátott 
11* 



erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, megfelelő jutal
makban részesittettek. Nevezetesen: 

Kiss Ferencz m. kir. erdőtanácsos 400, Fekete Sándor, a br. 
Schosberger-féle urad.tiszttartója, Hajdú István, a br. Schosberger-féle 
urad. intézője és Borsos István a tihanyi apátság erdőmestere 
egyenkint 250, Barvics Károly, a gr. Königsegg urad. főerdésze 200, 
Kholl Antal, a br. Springer urad. erdésze és Adamovics János 
fiumei főerdőőr egyenkint 120, Dura Vazul Felsőpian község 
birája, Bélteky Antal erdőőr és néhai Pospiech Károly urad. 
főerdész jogutódja egyenkint 100, ifj. Gergely János, Stefanescu 
Avram, Mayer Jakab, Bogdán Emil, Floch József, Teleky János, 
és Sághy Márton erdőőrök egyenkint 80, néhai Horváth József 
erdőőr jogutódja, továbbá Marczell János, Krafft András, Henning 
György, Krivokláczky Miklós és Lakatos István erdőőrök és 
Matula Pál erdőgazda egyenkint 60, végül Kromár János gazdasági 
cseléd 50 korona pénzjutalommal tüntettettek ki. 

Ezenkívül a miniszter az illető vármegyék főispánjai utján 
Pfaff Mihály barczarozsnyói és Schuszter János szászdályai községi 
jegyzőknek, Gödri Mihály csernátfalui községi segédjegyzőnek, 
Busch József barczarozsnyói és Schuszter Tamás szászdályai 
községi bíráknak és a sasvári volt úrbéresek elnökének, Obecska 
Ferencznek a megjutalmazott erdősitésekérdekében kifejtett dicséretes 
buzgalmukért elismerését fejezte ki 

Cziklon pusztítása a szászsebesi erdőhivatal kerületében. 
Már az Erdészeti Lapok mult évi XXI . számában megemlékez
tünk e rovat alatt arról a pusztításról, amelyet 1903. évi aug. 
16-án a kudsiri és gotuli erdőgondnokságok kerületében dühön
gött cziklon a kincstári erdők faállományában okozott. Az akkor 
még hiányos értesülésünket kiegészítjük most a következő pontos 
adatokkal: 

A kudsiri erdőgondnokságban 264 - 93 kat. hold erdő 
35884 /7z 3-re becsült faállományát döntötte ki a cziklon. 

E faanyag kihozására közel 7 kilométer hosszú vizes 
csúsztató létesítését tervezi most az erdőhivatal. A gotuli erdő
gondnokságban több részletben 25 kat. holdnyi faállományt dön
tött a szél halomra. 



A fagyöngy biológiájáról. A fagyöngy (Viscum album L.) 
biológiai viselkedésének közelebbi megfigyelései alapján Tubeuf 
három biológiai fajtát különböztet meg, úgymint: 

1. lombos fák gyöngyét, mely jelentékeny számú és leginkább 
elterjedt lombos fanemeken és fajaikon fordul elő, és gyakran 
egyikéről a másikára megyén át; 

2. jegenyefenyők fagyöngyét, Abies pectinata-n és Ables 
cephalonica-n, nagyon ritkán a luczfenyőn (Picea excelsa), nem 
megyén át lombos fákra vagy erdei fenyőre; 

3. erdei fenyők fagyöngyét, Pinus silvestris és Pinus laricio 
fajokon élősködik, nagyon ritkán a luczfenyőn, nem megyén át 
lombos fákra, épp oly kevéssé a jegenyefenyőre. 

A Tubeuf végezte ez irányú fertőzési kísérletek sok esetben 
nem szolgáltattak ugyan végérvényü eredményeket, minthogy a 
fagyöngy csiranövényeknek a kéregbe való hatolása egymagában 
a kérdés eldöntése tekintetében nem elegendő, hanem a fagyöngynek 
lombos növényekké való fejlődését kell megvárni; mindazonáltal 
a kisérletek olyan lefolyásúak voltak, hogy azok következményei 
nem értelmezhetők a szerző föntebbi értelmezésével ellenkezőleg. 

Loranthus europaeus rokon élősködő fajjal történt mesterséges 
fertőzések azt eredményezték, hogy ez a növény a Quercus génusz 
fajai között nem nagyon válogatós, és hogy ezek közül sokat 
megtámadhat. A szelid gesztenyén (Castanea vesca L.) is sikerült 
mesterséges fertőzést előidézni. Tétényi. 

A tölgyfa és a Clithris quereina gombafaj. A megnevezett 
gombát a legtöbb esetben ugy emiitik, hogy elhalt tölgyfagalyakon 
fordul elő és ugy tekintik, mint ártalmatlan élősködőt. Elszórtan 
azonban az irodalom emliti, hogy e gomba fiatal tölgyfaágaknak 
az elszáradását és elhalását idézi elő. Hogy e kérdés biztosan 
eldönthető legyen, F. W. Néger és W. Dawson észlelő tanul
mányokat tettek a szabadban, a gomba tiszta tenyészeteit létesitették 
és fertőzési kísérleteket végeztek cserépbe ültetett csemetéken. 
Eszleleteikből és kísérleteikből a szerzők azt következtetik, hogy 
a Clithris quereina (Pers.) Rehm nem igazi élősködő, hanem 
csupán sebgomba, amely ugyan elhalt gályákból egészséges 
szövetekbe képes hatolni, legtöbbnyire azonban olyan gályákon 



található csak, amelyek kedvezőtlen fényhatás vagy másféle 
kártékony hatások (hernyókártétel) miatt élet-energiájukban káro
sodtak, és amúgy nemsokára elhaltak volna. Ilyen esetekben 
ez a gomba sietteti az illető galynak a halálát, még pedig jelen
tékenyen. A Clithris quercína gombafaj okozta erdőgazdasági 
kártételnek ezek szerint kevés jelentősége van. Tétényi. 

A szkisport hazánkban. A szki igazi férfias sport. A 
gyakorlott szkifutó, ha felköti a szkitalpakat, repül vele hómezőkön, 
hegyeken át, eljut vele mesébe illő szép helyekre s élvezheti a 
természet fenséges téli szépségét a maga teljes vadságában. 

Középhegységeink szkielésre nagyon alkalmasak, mert széles 
utak, hágók szelik s hosszú lefutó lejtőkkel rendelkeznek. 

Ezeket a szkielésre alkalmas szép helyeket irja össze Barcza 
Imre, a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület kiránd. elnöke. 
(Budapesten, Dorottya-utcza). 

Kéri tisztelettel az Erdészeti Lapok t. olvasóit, hogy szak
tudásukkal, útirányoknak összeállításával munkáját támogatni 
szíveskedjenek. 

Halálozás. Létay Oábor, a lugosi m. k. erdőigazgatóság 
számvevőségének főnöke, m. k. erdőszámvizsgáló 57 éves korában 
mult hó 25-én hirtelen elhunyt. 

Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok f. évi II. füzetének 71. 
oldalán lévő képletekben a gyökjel alatt lévő kifejezés harmadik 
tagjának jele tévesen 4 - , holott a képletek helyesen a következők: 

x == l/a2 + b2
 — 2 ab cos fi 

és x = f a 2 4 - 6 2 — 2absúui. 
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