
17. ELFELEJTETT 1848 ELŐTTI 
ERDÉSZETI ÍRÁSOKRÓL

17.1. Ami újból megjelent

Nem sorolhatjuk szakirodalmunk feledésbe merült tárgyi bizonyítékai közé M éliusz 
Juhász Péter Herbárium-át és Oroszhegyi Mihály deák verses munkáját, mert az elsőt, a 
Kolozsvárt 1578-ban megjelent mű 400-ik évfordulója alkalmából a bukaresti Kriterion 
Könyvkiadó újból megjelentette, A Fenyő fának hasznos voltáról, és a’ Sengely tsinálóknak 
kellemetes Munkájukról-való Historia-t pedig, a Régi magyar költők tára XVII. század 9. 
Bp. 1977. 109-1119. tartalmazza. Mégis, szükségesnek véljük e fejezetben az elsőből 
idézni, és a második technikatörténeti jellegét hangsúlyozni, ismételten bizonyítva ezzel 
erdészeti szakmunkajellegüket. /— 18. fejezetet is/

A Herbárium határozott módon faanya ginre re ti tudnivalókat közöl:

Folio 16. De orno
Ornus Gyrttyán fa Banbuchen
Ez igen eres fa, hegyen terem, kiből Malom fogat, és erős nyeleket csinálnac.
Folio 12. DeAlno 
Alnus Eger fa
A vizes földben mint egy ezont úgy áll, az föld kűvűl meg rothad.

17.2.1779- “Vanier-ből” két átültetés

Baráti Szabó D ávid  /1739-1819/, a deákos iskola megalapítója nem csak A ledőlt 
diófához c. ódájában bizonyította természetszeretetét.

“Vanierből hat lábbal mérsékleti magyar versbe foglalt" Paraszti M ajorság  c. munkájából 
oldalakat idézhetünk, melyek mind természetvédelmi beállítottságát igazolják, mint példá
ul az alábbiak:

“Dolgod akár-hogy-mint légyen: biztasson hazádnak Füldje mi -képpen bár; ne b o tsá sd a ’ 
régi Ligetnek
Ortására kezed’ : te te je k ja j! mennyi hegyeknek 
Tar, szomorú minden részről! melly szűke vagyon mái'
A' fának! még szalma tüzünk sem lészen, ha mind így Fognak az Erdőben féjszék 
rombolni-ki mindent
A' tengerre vitéz gállyát; konyhára de küldjön 
Tsög-bögöt; házra gerendákat,' s eke-szerre-való fát 
A Liget: a' mellyet még Dédösöd ültete, lábán 
Állani hagyd,' s unokáidnak nyújtsd által örökbe. “ /32./
Vagy máshol, a gyantagyűjtés barbár módját kifogásolva:
“A Szurok a' meg-nyiltt ereken hogy tsúszszon alábbra
Jó-böven, jaj! nyúzza Paraszt borit le Fenyőnek; “/Baróti Sz. D. 1779./

Ugyanaz évben, Szebenben adták ki Miháltz Ist\'án Paraszti Majorját is mely szintén 
Vanier nyomán Íródott, és egykori olvasóit hasonlóképpen az erdő szeretetére nevelte:

“Sok hasznát veheted, /Ha bé-ültetheted / A vizeknek partyait; /Mert midőn dagadnak, / És 
szörnyen áradnak, / El-fordítod árjait." /Miháltz I., 1799./
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17.3. Erdészeti ismeretek egy 1781-ben írt kéziratban

Benkő Ferenc Gőttingában megírt és kiadatlan munkájának címe: Az Hasznos GAZDA
SÁGRÓL Melyet Prof Bekmán Ur Taníttásából maga számára írt, és halgatott különös 
Professioján Benkő Ferentz de. K. Batzon stb."

A 197 oldalas bekötött kéziratban a “feltáblázás”-ról, a vágásszabályozás és egyben az 
erdőrendezés kezdeti formájáról olvashatunk: “Arra kell vigyázni, mind a privatus Gazda, 
mind a Publicumnak, hogy az az Erdőt jó móddal sokáig meg tarthassa erre szükséges az 
Erdők el osztása, és azokk el nevezése hogy időszakonként élné az Ember.” /103./

Értékesek Benkő szakszavai is. Ilyen pl. az esztendő számokkal való kő /határkő az évi 
vágásterület évszámaival/: “Az Erdők levágásában egyenes Lineat kel tartani és a’ szege
letekre, esztendő számokkal való köveket, a' következendőkre nézve hogy, a’ régi osztás 
meg maradgyon, vagy penig más idegen fákat.”

Máskor az idegen műszó magyar megfelelőjét nem adta meg -kézirata nem kiadásra 
íródott-: "Revier [pagony, Divald -Wagner, 1868.1. 50.] az Erdőnek apróbb gond viselé
sekre való osztása, öt hat illyen teszen egy nagy osztást.”

17.4. Erdészeti növénytani irodalmunk nagy úttörője

Kőváry László /történetíró és statisztikus, 
tartozik, melyet Benkő Józsefről valaha is u tak:

1820-1907/ méltatása a legszebbek közé 
"Középajtán minden Benkőre emlékeztet.

E föld családja szülőföldje, 
hol mint pap, író, füvész, és 
halott mindent felszentel
v e .” /Kőváry L., 1842. 
129./

Benkő József erdőközei
ben élt, hiszen Erdélyen kí
vül nem is járt. Az erdő 
jelentette a botanikus Ben
kő számára az azzá válás
hoz, a növényszeretete  
kiteljesüléséhez a környe
zetet: “Mert gyönyörűsé
ges dolog, a nálunk önként 
termő Fákat és Füveket lát
ni és esmerni”, vallotta a 
Magyar Hírmondó 1780. 
számában. /Éder Z., 1978. 
25./

61.ábra

Benkő József síremléke a középajtai temetőben.

Az erdő egyik cserjéje, a 
"közép-ajtai szkumpia” 
népszerűsítése segítette 
hozzá annak a “20 aranyat 
nyomó érem” elnyerésé
hez, mely hosszas, sokol
dalú és korában 
egyedülálló tudományos 
munkásságának egyetlen
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anyagi elismerése volt. És végül, öreg és elhagyatott éveiben, az erdő és a mező gyógynö
vényeinek eladásából tengette életét, egyik fia házában meghúzódva. /61. ábra/

"A Közép-Ajtai Szkumpia vagy esmeretesebb Neven Etzet fa és annak kordovány Bőr 
készítésére való haszna” c. füzetét 1796-ban jelentették meg. Ebben Benkő új szakszavak 
bevezetésével is kísérletezett, így például a "fatság” székelyföldi szakkifejezéssel, a ma 
használatos cserje értelemben: "Meg ne borzadjon Valaki midőn a Fatsagot hallja, mert nem 
új; de nem is hellytelen szó ez; [. ..] ugyanis más az élőfa Deákul Arbor, németül Baum, 
minékünk a Tser, Bükk, Körös, Alma és több sok ölekre magassan felnevelhető s széljesen 
elterjedő Fák! más a Fatság Deákul Frutex németül Strauch vagy Standé, miilyenek a Rosa, 
Egres, Magyaro, Borza, Kánya, és más sok törpe s vékony növésű Fák; miilyeneket szoros 
értelemben Fáknak sem mondhatnánk. Tudom ugyan, hogy a mi nyelvünkben való Szótár 
/Lexikon/ainkban, a Frutex magyarul Tsemetének és kórónak fordíttatik, de nem heyesen; 
mert a Tsemetén értetik az Élőfának akár tövéből, avagy Tőkéjéből /truncus/, akár derekából 
/candex/kijövő gyenge, mintegy esztendős vesszeje, [ ...]”

Benkő József nyelvészeti munkásságára napjainkban Éder Zoltán hívta fel a közvéle
mény figyelmét. /Eder Z., 1978./ Szerző felelevenítette Benkő egyes botanikai munkáit is, 
mint a “Nomina vegetabilium" -ot, mely a Pozsonyban 1783-ban kiadott Magyar Könyvház 
I-II-ben jelent meg. /Benkő J. 1783./ A szójegyzékkel indult el a román növénytani 
irodalom. Ezért 1942-ben újra kiadták /J. Goteam 1942./.

Idézzük egy címszavát!
"Latina Crataegus torminalis Hungarica Berkenye-fa Valachica Szorb de adure Szorb 
Szelbátik'TMagyar Könyv-Ház, II. 418./

17.5. Mit látott a szemtanú a Székelyföldén 1799-ben?

Teleki József “Ú ti Jegyzések mellyeket az Székelyföldjéről tett az 1799-ik esztendőben” 
címen írt meg, 1937-ig kéziratban maradt, mikor is Domokos Pál Péter tette közzé.

Jelentős erdészet- és faipartörténeti dokumentum a jelzett útleírás. Megállapításunk 
igazolására szolgáljanak az alábbi idézetek:

"A kereskedésnek Vásárhellyt három fő ága vagyon: első a ’ tutaj [ .. .]” /15./

tlHordugás Toplitza mellett

Nevezetes itt a királyi kettős fűrész malom, a mellynek készítője egy Nagy Sinki Engel 
nevű szász volt. Ezen fűrész malomhoz a király veszi az erdőt a Ditróiaktól minden 
esztendőben, a’ Toplitzaiak le vágják, a' víz egy Canalison [úsztató csatornán] le hozza a 
tőkéket a' havastól a' fűrész malomhoz: a mellynek hossza 26 klafter [öl], Innen machinák 
[gépek] által könnyen fel teheti két ember is a nagy tőkéket az úgy nevezett szekérre /Wagen/ 
[tönkszekér] a mellyet a víz elébb hajt, ennek hossza 12 1/2 klafter; a fűrész a tökét [rönköt] 
el vágja. A fűrész [penge] hossza 1 klafter, szele 1/4 schuch [láb]. Ilyen fírész [penge] kettő 
van, minek utánna le vágott egy deszkát, le veszik a szekérről és ki húzzák a canalis mellé. 
És mikor a víz megnő a vízre eresztik; ez le viszi a Marosig. Ezen le menyen Marosvásár- 
hellyig, innen Fejérvárra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész machinát három ember 
dirigálja: Ebből ki tetszik mint tudta készítője a Mechanica Reguláit: mivelhogy illyen 
kevés ember elég arra, hogy egy 12 ölnyi [közel 23 m] deszkát meg fűrészeljen: miilyen 
vastag legyen az tőke a' mellyből vágják a deszkát ki. Ha fel gondolja az ember hogy egyből 
5,6 szál 4 zolnyi [hüvelyknyi] vastagságú deszka lészszen. Vágnak esztendő által 2200 szál 
deszkát 12 öles, 7 és 5 ölest.” 39./
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17.6. A matematika szerencséjére, az erdészet kárára
Bolyai Farkas /1775-1856/ matematikus - “pomologus, kertész, erdősz” János fia szavait 

idézve”, 1820-ban megírja kéziratban, csonkán megmaradt erdészeti munkáját.
A kéziratot Koncz József tanár 1886-ban találta meg, és jegyzetekkel ellátva 1911-ben 

Kintses József erdőtanácsos adta ki /Bolyai F. 1911./ Ugyancsak Kintses, az Erdészeti Lapok 
1942. novemberi számában “Bolyai Farkas törekvései az erdészeti pályára” c. írásában 
részletes betekintést nyújtott a mű megírásának körülményeire vonatkozóan. /Kintses J.
1942./

Bolyai Farkas erdészeti munkájához csatolt jegyzet idézi a korszak neves erdészeti 
szakírójának, Illés Nándornak véleményét is: “Miután Bolyai tudós professzor volt, azon
kívül erdélyi országos erdőfelügyelői állásra pályázott, különben maga is erdőbirtokos vala, 
úgy tekinthetjük munkáját, mint az akkori tanult és művelt férfiú erdészeti tudásának rövid 
foglalatát. ”

Az erdészettudományok kárára -hiszen mint nagyszebeni országos erdőfelügyelő az 
ottan, 1817-től működő erdészeti intézet vezető tanáraként sokat tehetett volna az erdészeti 
ismeretek fejlesztése érdekében-, a matematika hasznára, mert Bolyai a Tentamen-t ezután 
írta, a 3- pályázó /17 erdész, a többi különféle hivatalnok, mérnök; erdélyi 10, magyaror
szági 12, osztrák 8/ közül egy galíciai kincstári erdőmestert neveztek ki a rendkívül magas 
jövedelmet nyújtó erdélyrészi főerdőfelügyelői állásba. Elmaradt ezáltal az a segítség is, 
amit a születő magyar erdészeti irodalom kapott volna Bolyai Farkastól.

Bolyai erdészeti kéziratának eleje és vége hiányzik. Az 1911-ben kiadott résznek 
mondanivalója a “meglévő erdőkről”, “a lejendőkről” és a “mindenkori fakitermelésről” 
szól.

Érdeklődésre tarthat igényt Bolyainak az erdők közös kezelésére vonatkozó véleménye: 
“Ha külön apróbb részek volnának, azokat egy egésszé kell tenni, azaz mindenik birtokos 
betéve mintegy társasági kassába a maga részét, azon jogáról, hogy a magáét s mardékáét 
elpusztíthassa, mondjon le, oly tervvel, mely szerint mind a jelen s mind a jövendő szüksége 
biztosíttassák s a helyett, hogy a gyümölcsfa levágattassék, évről -évre termése minél 
bővebben szedetessék.”

Néhány szépen hangzó mondatát is érdemes megfigyelni ennek a szövegnek, mely 51 
évvel korábban íródott Lázár Jakab Erdészeti kézikönyvénél pl. a “magló vágás”-sal, azaz 
a felújító vágással kapcsolatosat: “ [...] soha a magas fák erdeje tisztes homálya, mintegy 
az erdei nymphák leple, a nap előtt egyszerre fel ne fedeztessék, hanem előbb egyaránt 
ritkítva hagyattassanak maglófák [...]”, melyben Bolyai “felszabadít” helyett “felfedeztet” 
kifejezést használt. Vagy idézzük a fejesfa üzemmel összefüggő sorát: “A fői vágást nem 
minden fa szenvedi úgy is mint a fűz, akác, gyertyán; [...] .”

Legmaradandóbb megállapításai a “mindenkori fakim élés” -sél kapcsolatosak, melyre 
nézve: “Első az, hogy minden használtassék, a mi fát pótolja, 2-or szaporítassanak, 3-or 
mind a vízben, mind a szárazon való épületek mennél kevesebb fával készüljenek, sőt a 
nagyobb hordók is fa nélkül készíttessenek, 4-er. A fa maga is minél kevesebb vesztessel s 
több nyeréssel használtassék s mennél kevesebbel érődjék cél."

17.7. Egy méltatlanul mellőzött erdészeti naptár
A szakkönyvek sorsa kiszámíthatatlan. Nemcsak a szépirodalmi műveket felejti el 

indokolatlanul az utókon hanem a szakmák egyes szellemi termékeit is. Ez a megállapítá
sunk vonatkozik a “Mindenkori tökélyes erdei- és vadászati kalendáriom”-ra is, arra a
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szakkönyvre, mely Kassáról, hol 1835-ben kiadták, elkerült a kutatott területre is, hozzájá
rulva ezzel az egységes erdészeti magyar szaknyelv kialakulásához. A másik érdeme a 
könyv névtelen szerzőjének /szerzőinek/ pedig az, hogy a fanevek olyan magyar megneve
zését adta meg, mely azóta is használatosak, pl. erdei fenyőt írt a Lázár Jakab által 
alkalmazott erdei fenyer helyett. /Lázár J., 1871. 26./

Később, maga Bedő Albert is hivatkozott a Kassán kiadott “Erdei-és Vadászati Kalen- 
dáriom"-ra, kérve a botanikusokat a jegenyefenyő és lucfenyő nevek használatára, melyek 
-szavait idézve- “a gyakorlati életben meggyökeresedett elevezések”-ké váltak, nagy 
mértékben az idézett kiadványnak is köszönhetően. /EL 1888. 369-370./

A hazai fenyők magyar nevére vonatkozóan, sokáig lényeges eltérés uralkodott az 
erdészek és a botanikusok között. Egy ilyen vitára adott okot Borbás Vince botanikus azzal, 
hogy az erdészek által általánosan használt vörösfenyő helyett a hosszú “nyárizöld rozma
ringfenyő'’ nevet ajánlotta /EL 1888. 31./. A rövid, gyakorlatias vörösfenyő név elterjedé
séhez pedig hozzájárult a “Kalendáriom” is. Mindezek figyelembe vételével helyesen 
járunk el, ha e munkának helyet szorítunk abban a felsorolásban, mely az első magyar 
erdészeti szakkönyveket tartalmazza, /vö. Grétsy László 1968. 156-165./

17.8. Erdőgazdaságpolitikai elvek az Erdélyi Híradó hasábjain

1842-ben a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Híradó közli Barabás János Néhány szó a’ 
honi erdészet körül c. írását, az újságírás erdészeti kérdésekkel foglalkozó egyik korai 
erdélyi hajtását. Az utókor Barabás írására elismeréssel tekinthet, mert az erdő jelentőségét 
az ország életében, az erdőgazdálkodás céljait és a követendő irányelveket a szerző kellő 
éleslátással bizonyította: “Az erdő ollyan, mint egy kamatra adott tőkepénz, mellyből ha 
többet költünk évenkénti kamatjánál, bizonyos idő múlva sem kamatunk, sem tőkénk többé 
nem lesz, [ . . .  ]", majd alapelveit így folytatja: “[...] a' nemzet jóléte kívánja annyi erdőt 
megtartani, mellyből a' nép olcsó áron faszükségletét fedezhesse. A’ fa átvitele [szállítása] 
távolabb helyekre természeténél fogva mindig drága, azért szükséges az erdőt úgy nevelni, 
hogy minden helységre nézve czélszerüleg legyen felosztva.”

17.9. Erdély első magyar nyelvű vadászati könyve

A Nagyszebenben 1842. tavaszán kiadott könyv teljes címe: “A gyakorlott vadász vagy 
ismertető a’ vadászat körében Átalános észre vételekkel a’ Vizsla oskolázás -Kopó - Agár
- közönségesebb ebnyavallyák- és vadjaink természetére nézve, vadászó szempontból, Ön 
tapasztalásai után M. Sz. F."

A címlapon egy rajz áll: tolókocsin egy paraszt tolja a földesurat, kezében puskával. A 
mezei tájon előtte egy vizsla és egy fácán. Feltehetően, a rajzon látható helyzet megelőzése 
érdekében íródtak az 5. oldal ajánlásai: “Vadásszunk tehát míg korunk, ’s időnk engedi; 
csak ha mérsékelt mozgással ujjítjuk vérünk forgását, lehetünk képesek sokszor kimentő, 
’s bádjasztó hivatalunk czélarányos folytatására; helyt ülő életrendünkből származható, ’s 
származni szokott nyavalyáinknak csak a’ mozgás, friss levegő, vadászat, igaz ellenmérge.” 
A közel másfél évszázaddal ezelőtt írt vadászati munka is élvezettel olvasható, amit 
bizonyítanak az alábbi sorok is: “[. . .] lássuk meg: mi kívántatik arra hogy jó lövészek 
lehessünk? Első a' jó szem, és serénység, második a’ hidegvér, ’s harmadik a’ szükséges 
gyakorlás.” /21.//MSzF, 1842./
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17.10. Kőváry László Székely honról c. munkája

Huszonkét éves korában, marosvásárhelyi kir. táblai Írnokként készítette első munkáját, 
a Kolozsváron 1842-ben kiadott Székely honról-1.

Szerző helyesen látta a székely székek felemelkedésének lehetőségeit: tanulás, iparosí
tás, a szállítás megoldása. Fiatalos lendülettel, a lehangoló valóságot kertelés nélkül 
bemutatva írta könyvét az erdélyi reformot e jelentés képviselője:

“[Csík] Itt sem egy város, sem egy gyár, sem , mesterség, általában a műiparnak egy ága 
sem gyümölcsöz; s ki tudja mikor vesz fordulatot e lét? És e nép sorsa így sokáig még sem 
maradhat. Ütött a nép ujjá-születés nagy órája, s hangja nem soká e tájra is elhat. Gyáraknak 
dolgozóintézeteknek kell létesülniök, hogy e földhöz sújtott népnek legyen hol tengjen, míg 
lábra kaphat. E tájat maga a természet gyárhelyivé teremté. Az Olt vízzel, a hegyek fával, 
a falvak munkátlan kezekkel [...] járulnak a vállalathoz." /164./

A könyvben a tutajozás külön fejezetet kapott. Ebben Kőváry kitért “a marosi tutajozás 
veszedelmeire és nyereségére", valamint a tutajkereskedők által űzött kizsákmányolásra. A 
kiutat egy székely tutajtársulat létesítésében látta: “melly részvényeket gyűjtvén össze, 
ellássa pénzzel a tutajkészítőket fele nyereségen, s felszólítsa őket, megegyezni hón 
[otthon] bizonyos árban, mellynnél alább senki se adhassa [ a tutajfát], igy kényszerítve 
lesznek a tutajfát vásárlók megadni való árát, mihelyt nem látják az éhség jeleit az alkuvó 
gyergyói tutajosok arculatán [.. .]"/188./

Fiatalos lendülettel propagálta a Maros hajózhatóvá tételét, miközben egy kedves verset 
is megörökített az utókor számára: “Jól írja a fiatal költő: /Te szőke szép Maros / Azt kérem 
tőled én ... / Támadhat-e remény / Szívembe még valljon, / Hogy büszke gőz-hajó / Lebeg 
hullámidon?!"

17.11. A naptárakról

A Marosvásárhelyen kiadott Székely Naptár százharmadik és egyben utolsó száma 
1945-ben jelent meg. Elsősorban hirdetményei jelentenek erdészet- és fakereskedelem- 
történeti forrást. Jelentőségüket abban is látjuk, hogy hozzájárultak egyes közhasznú 
erdészeti ismeretek elterjedéséhez, mint pl. gömb- és faragottfa köbözése, erdei gyógynö
vények megismerése, régi mértékek átszámítása újakra stb., melyek azonban távolról sem 
jelentik az elvárások kielégítését. Az egykori erdőtisztek nem éltek a naptárak nyújtotta 
lehetőségekkel, ezek hasábjait nem használták fel a nép erdőgazdasági műveltségének 
olyan bővítésére, melyek hasznukra váltak volna.

17.12. Egy hammásztiszt írása

A Vasárnapi Újság 1846/627. számában jelent meg Bíró Pálnak Hamu c. közleménye, 
az egykori hamuégetés és hamuzsírfőzés értékes dokumentuma.

A székelyföldi szakember írásának közlésekor Bornemissza Pál illyei uradalmánál 
szolgált. A terjedelmesebb cikk technikatörténeti jelentőségéhez csatlakozik szakszókin
csének értéke is, melyből az alábbiakat közöljük:

hanvnászat: hamuégetés /Bíró P., 1846. 309./
hamvaskád: a hamu kilúgozására használt kád /uo. 311./
lánc sázni: a sűrűsödő lúgot «láncsa» alakú fával kevergetni /uo. 311./
lúgzás: kilúgozás /uo. 311./ lúgzó kártya: kilúgozásnál használt faedény /uo. 312./
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62. ábra
Erdély és a székely székek 1848 előli.
“Erdély a birodalom U ll része"
“a székely-székek 2/11-ed része Erdélynek" 
IKŐváry László: Erdélyország statisztikája, 1847./

makuc: odvas fák fekete színű anyaga, melyet hamuégetésnél nem volt szabad 
felhasználni/uo. 310./ 
megöl tás: lepárlás/uo. 313./ 
varizsálás: széthúzás /uo. 309./

17.13. Kőváry László Erdélyország statisztikája

1847-ben megjelent könyvében ismertette az erdő környezetvédelmi szerepét is, véle
ményét e sorokban összegezve: “Tudományos tapasztalás mutatja, hogy mérsékleti égal
junk alatt hatod rész földnek erdőtől kell borítva lennie, hogy a levegő egézséges, a föld 
termékeny, a vizek dúsak és jóízűek legyenek.” /Kőváry L„ 1847. 28. §./
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A gyakorlat azóta bebizonyította, hogy a mintegy 17 %-os erdősültség, az erdőknek még 
egyenletes elosztása mellett sem elégséges. Szerző bizonyára az erdélyi Mezőség viszonya
ira gondolhatott, mikor az egyhatodos arányt eszményinek vélte, az ott látottakat az 
alábbiakban panaszolta el: “[...], hogy az ország [Erdély] közepén, Torda-Doboka-Kolozs- 
megye mezőségén a marha ganéj is kedves tüzelőszer; hogy távolabb az ország szívétől a 
cser- tölgy- és bükk- erdőket barbár kezek letarolták [ ...]. Valóban szomorú elgondolni, 
hogy. . . azon termék egyének, községek, megyék, székek, törvényhozás gondatlansága 
miatt, csaknem végpusztulásra jutott [.. .]” /28. §./.

Kőváry a sok évtizede népszerűsített élősövényekről is beszámolt olvasóinak: “[. . .] 
fontkert sövénykerítés helyett galagonya ültetvényt alig láthatni” /99./

Az Erdélyország statisztikája utal a múlt század negyvenes éveiben Erdély-szerte érvé
nyes pénznemekre is, egy olyan bonyolult pénzrendszerről tájékoztatva, mely szintén 
fékezhette a kereskedelem- és ezen belül a fakereskedelem- kifejlődését.

Hogyan boldogult e sokféle pénznemmel /arany, garas, koronástallér, magyar forint stb./ 
a városokra járó székely? Megszokott egy bizonyos pénzfajtát, és azt évtizedeken át 
használta, ahhoz mérve az eladandó termék értékét. Két későbbi idézetünk tanúskodik erről: 
“ára [egy szekér tűzifának] rendszerint 4-10 húszas közt ingadoz; mert a székely emberek 
nagyobb része most is eziisthuszasban [...] beszél. Némelyek ugyan «pengőt» is emleget
nek” /Gergely L., 1866. 196./; “Egyáltalában a székely még most is a régi pénzláb szerint 
számít, ahhoz viszonyítva az új pénznemeket is; így ő pengőforintról nem tud, hanem 
húszasról /mi 33 kr/ tud csak”. /Orbán B., III. 1869. 152./

Évszázadokon át sok-sok pénznemben  árulta a székely az erdő termékeit, és az azokért 
nyert pénzösszeg sokáig csak jelképe volt annak a nagy vagyonnak, amit az erdő képviselt. 
Pl. Amintegy 16 ezer holdnyi Szék-havas 1817-ben csak 153 rénens forin tot jövedelmezett 
/Jakab E., 1877. 316./. Hasonlóképpen az erdő termékeinek elkészítéséért nyert bér is 
mindig nagyon alacsony volt.
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