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Országos erdőszeti statitiskánk ügyében. 
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Országos erdőszeti statistikát nem nélkülözhetünk, miután tör
vényhozóinknak az állami költségvetést, a földmivelcst és az erdőszeti 
rendtartást illető törvények megalapítása alkalmával valamennyi arra a-
kármikép vonatkozó erdőszeti állapotok kimutatásáról kell rendelkezhet
niük, ha ebbeli határozataik hozatala mellett nem akarnak egészen a 
sötétben tapogatódzni. — A kormány és az állami erdők kezelésével 
megbízóit hatóságok nem tehetnek okszerű ajánlatokat az erdőszeti 
nemzetgazdászat szabályozására és czélszerü elrendezésére, ha az or
szág erdőszeti viszonyaitól nem birnak tökéletes tudomással. Hogy ezt 
maguknak megszerezhessék, jó erdőszeti slatistikára van szükség. 

Fődolog arról tisztában lennünk, hogy annak mit kell tartalmaz
nia, ha e czélnak tökéletesen meg akar felelni? — E részben legjobb 
lessz, ha a földmivelési törvényhozás, az erdőszeti rendtartás és az ál
lami erdők kezelésének mind azon tárgyait össze foglaljuk, mellyek az 
erdőszeti állapotok tökéletes ismeretét föltételezik. 

Az erdőt s annak föntartását illetőleg a kormány legelső gondjai 
közé szokott tartozni, hogy a szükségletnek megfelelő erdötérség elé-
állitassék. Mi ugyan ennek kevés becset tulajdonítunk, mert szerin
tünk a kormány e részben keveset tehet, szükségei födözéséröl kivá-
lólag a népnek kell gondoskodnia; mind a mellett a kormánytól min
denütt követelik, hogy a mező és erdő közti helyes arány eléállilasat 
eszközölje. Első pillanatra ügy látszik, hogy e feladat jó földmivelési 
törvények utján való megoldásához a következők tudomására van szük-

-ségünk: 
1-ször. Mennyi fára van az országnak szüksége ? 
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2-szor. Miily nagy a jelenlegi erdőtérség, elegendő, lűlnagy 
vagy elégtelen-e a kivánt famennyiség állandó eléállitására? hogy a 
szerint a megtartandó vagy helyre állítandó erdőtérség meghatározlassék. 

Ezen utat többen ajánlották, bárha rég elismert dolog, hogy az 
a kitűzött czél felé soha sem vezethet, 

1) mert igen bajos vagy lehetetlen, a jelenlegi fogyasztás men
nyiségét kipuhatolni s a mellett a valódi szükségletet a képzelttöl meg
különböztetni ; 

2) mert nem valószínű, hogy a mostani fogyasztást, a tüzelő 
készületek czélszerü berendezése és javítása, a tüzelő fának kímélése 
által ne lehessen még tetemesen megszorítani a nélkül, hogy ez állal 
a szükséglet fedezése veszélyeztetnék, 

3) mert igen sok még használatlan fapótszerrel bírunk, mellyek-
kel csak ollyan jól és sokkal olcsóbban lehet tüzelni, mint a fával, 

4) mert a faszükséglet nem csekély részét nálunk is idegen or
szágok erdőségei födözik, 

5) mert végüí az erdő és mező közti kényleges arány mester
séges helyre állítása egyenes törvények vagy rendeletek által, bármely 
kormány hatalmának körénttíl esik, miután az ép olly kevéssé kénysze
ritheti a faszegény vidéket bötermő talajának erdősítésére, a milly ke
véssé képes a föltéllen erdőtalajt, mellynek a mezőgazda semmi hasz
nát sem vehetné, termőfölddé alakítani. 

Azon követelés tehát, mi szerint az erdő és termőföld közötti 
helyes arány törvényeit által állittassék elé, jogosan illetéktelennek 
mondhatni. Ezt a népre kell bizni, mellyet arra már szükségletei ki
elégítésének kényszerűsége fog ösztönözni. — E szerint tehát az or
szág ifaszükségletének kimutatása sem tartoznék azon tárgyak közé, 
mellyekkel az erdőszeti statistikának kell foglalkoznia, miulán azt helye
sen adni ügy sem lehet és ha adatnék semminemű törvényes vagy in
tézkedési rendelet alapjául sem lenne használható. 

Az ország fa ki-és bevitelét, ha kipuhatolható, az erdőszeti sta-
tistikába ugyan belehet venni, bárha az az országra nézve szükséges 
erdötérség- meghatározása tekintetéből csekély jelentőséggel bir. Le
hetnek ugyan is körülmények, miszerint valamelly ország fa szükség
letének nagyobb részét a külföld szolgáltatja, bárha az elegendő erdő
vel bir, és megfordítva, hogy szükségleteit sokkal felülmúló fát ter
meszt, a nélkül, hogy azért tanácsos volna az erdőlérséget kisebbíteni. 
Ellenben a statistikának az ország összes fatermő térségét okvetlenül 
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ki kell mutatnia, mert ha azt soha sem is lehetend kénylegesen meg
állapítani, tígy annak ismerete még is sok tekintetben igen fontos. — 
E részben jogosan követelhetjük, az erdötérség részletes kimutatását, a 
mint az az állam, a községek, alapítványok, s a t. vagy magánosok bir
tokát képezi. Sőt mi azt kivánnók, hogy a nagy városok és községek, 
mellyek rendezett háztartással, rendezett és mivelt hatósággal dicsek
szenek, a kisebb községektől külön választassanak. Szembeötlő ugyan
is, hogy nagyobb városaitik községeire erdeik szabad kezelését sokkal in
kább lehet bizni, mint lehetend azon számtalan faluinkéra, mellyek az 
úrbéri rendezés folytán erdőbirtokosokká leltek vagy még leendnek, s 
mellyekre e kezelést alig bizhatni bizonyos ellenőrzés nélkül, ha nem 
akarjuk, hogy ezen erdők rövid időn végkép elpusztuljanak. 

Ép ügy kívánatosnak tartjuk, hogy a magánbirtok kimutatásánál 
a nagybirtokos erdei a kis birtokosétól külön választassanak. A tapasz
talás ugyan is mutatja, hogy uradalmaink birtokosainak nagyobb erdei 
jobb állapotban vannak és czélszerübben kezeltetnek és használtatnak 
mint kisebb birtokosainké. Ez a dolog természetében fekszik. A na
gyobb földbirtokos átlagvéve gazdagabb a kicsinynél s ennél fogva al
kalmasabb, azon faanyagtöke föntartására, melly az erdőtalaj legczél-
szerűbb használata végett szükséges. Továbbá könnyebben viselhetik 
az újraerdősítés költségeit s hosszabb ideig várhatnak annak megtérí
tésére a fa járadék utján. Végül a kisebb birtokos fekvő birtok után 
nem csak tiszta telekjövedelmet, hanem egyszersmind munkajáradékot 
is kivan, míglen a nagybirtokos a tiszta földjáradékkal beéri. — En
nek tehát kisebb a hajlama a silányabb erdölalajt termőfölddé változtat
ni, mint amannak. E melleit nem árihatna bizonyos térnagyságot az 
elkülönítésre nézve határozónak tekinteni, úgy hogy teszem a 400 hek
táron alóli erdők a kis-, a 400 hektárnál nagyobb erdők pedig a nagy
birtokhoz számiitatnának. Az erdő mikénti felosztásának kimutatását kü
lönösen fontosnak tartjuk, miulán a birtok nagysága épen e részben olly 
igen döntő befolyással bír annak kezelésére. 

Még fontosabbnak tartjuk az erdötalaj elválasztását, a mint az 
föltétlen erdőlalajnak vagy mivelhetö földnek lünik fel. Ezen elválasz
tás nem jár sok nehézséggel, miután a föntebbi két talajosztályt első 
pillanatra megismerhetni és elkülöníthetni. 

Hogy az minden kormányra nézve nagyon fontos, azon talaj mi
nőségét ismerni, melly jelenleg fanöveszlésre használtatik, azt alig 
szükség bővebben bizonyítgatni. E minőség ugyan is sokkal döntőbb 
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a földhasználat czélszerüsége fölölti kérdés megoldására, mint ama lér 
nagysága, mellyet az erdő vagy a termőföld elfoglal. Mert ha futoho-
mokon vagy magas hegységekben három annyi erdőnk van, mint a men
nyit összes szükségletünk kielégítése igényel, ügy azt még sem fog
hatjuk termőföldé, rétté, mezövé változtathatni, ha az mint ollyan hasz-
navehetlen. Ellenben megeshetik, hogy a bőtermö síkságon, habár az 
aránylag csekély erdötérséggel bir, még is erdöirlásokat fogunk esz
közölni, ha például az illető vidék, tőzeg- barna- vagy kőszénben bő
velkednék, az épületi fát meg olcsóbban lehetne más vidékekről oda 
úsztatni, mint helyben növeszteni. Néinelly erősen népesedett vidéken 
nagy a termőföld utáni tudakozás s ott a kormáynak nagyon is szük
séges tudnia, mennyi még a mivelhetö földje, hogy arról — ha kell, 
a mezőgazdászat javára rendelkezhessék. 

Nem tagadhatni, hogy a föntebbi igényeknek csak igen bajosan 
vagy épen nem lehetend mefelelni, ha az erdolalaj minőségéről szólló 
adatokra nézve nagy pontosságot kívánunk. Ez azonban minden ollyan 
slatistikai jegyzetek gyűjtésénél ép annyira lehetetlen, a menyire sze
rencsére nem is szükséges; itt csak is arról van a szó, hogy megkö
zelítőleg ismerjük azon lér nagyságát, mellyel csupán erdőnek és azél, 
mellyet termőföldnek is használhatunk. Erdeink illy forma elválasztá
sára nézve pedig elég eszközökkel bírunk. 

Először is a telekadó megvizsgálása alkalmával nem lesz nehéz 
az erdötalaj föntebbi minőségére nézve adatokat gyűjtetni. Továbbá erre 
igen könnyen tekintettel lehetnénk az állami, a nagyobb és kisebb ma
gán erdők rendezésénél, a hol a becslőnek legkisebb megerőltetésébe 
sem kerülne a talaj ekképi elkülönítése. 

Nagyban és átalában ezt már az álladékok minősége s egyéb 
külső jelek szerint is meg lehetne kisérteni. Hegyekben már a ten
gerfeletti magasság is döntend a talaj használhatósága fölött; nem vé
tünk talán, ha állítjuk, hogy a jelenleg 700 méternyi és nagyobb ma
gasban létező erdő föltétlen erdőtalajon nőtt légyen. Továbbá a he
gyekben minden 10 foknál meredekebb lejtöt föltétlen erdőtalajnak le
het nyilatkoztatni; hololt a síkságok azon földje, melly termékeny alk-
részekböl álló közetekből támadt a folyamok eléggé széles völgyei, 
majdnem mindenült mivelhetők, a mennyiben azok a mezőgazdászati nö
vények tenyészeli határán belül esnek. 

A gesztnemek szintén némi jelül szolgálnak az erdőtalaj minősé
gének meghatározásában. Elegyetlen tűlevelűek ritkán nőnek mivelhetö 
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talajon, míglen olt, hol a tölgyök, hikkek. szilek, kőrisek, gyertyánok 
az álladóitok uralkodó gesztnemeit képezvén erőteljesen tenyésznek, 
valószínűleg elég erővel bir a föld, hogy azon gabonái is állandóan 
lehessen termeszteni. — Hol a mezgés éger jó növéssel bir, olt jó 
rétekre, és ha azok elég tökéletes lecsapolása sikerül, termékeny szán
tóföldre is számíthatunk. 

Továbbá a földmivelési törvényhozásnak fölötte fontos tárgyát a-
zon kérdés képezi: mennyire avatkozzék az állam a magán- és községi 
erdők kezelésébe ? Ennek megoldására csak az erdöszeli stalistika fogja 
a szükséges anyagot és tényeket szolgáltathalni, inert csupa elméletek 
szerint soha sem fogunk helyes löldmivelési törvényeket alkothalni. Ha 
kitűnik, hogy a tnagánerdök független kezelése a nemzeti jövedelem 
karára van, akkor a kormány kötelessége közbe lépni és azon ve
szélyeknek elejét venni, mellyekkel az erdőpusztitások az általános jó
létet fenyegetik. Ez legelőször is az állami- a községi-, a nagyobb és 
a kisebb külömbözö birtokoszlály erdösitelt és kopár erdötalaja közti a-
rányból fog kitűnni, mellynek megalapítását legelőnyösebben szinte az 
adótelekzet személyzete eszközölhetné. Azt közömbösnek lartjük, akár 
az állami erdők száliizemben, a magánerdök tarüzemben kezeltetnek, a-
kár a forda azokban hosszabb időre nyúlik mint ezekben; inert a saij-
üzem gyakran elonyösb lehet a szálüzemnél, a rövid forda sokszor 
czélszerübb a hosszúnál. De ha a talaj nagy része használatlan és pusz
tán hever, mert termőföldnek nem alkalmas és ha a fatöke elpusztítta
tott, a birtokos pedig az annak helyreállítására szükséges költséget saj
nálja, akkor az czáfolhatlan bizonyítékul szolgál, hogy áz illető talaj 
olly kezekre jutóit, mellyek abból jövedelmet teremteni vagy nem ké
pesek, végy nem akarnak. Ezt az állam veszteg nem nézheti, mert a 
fekvő birtok n é m i t e k i n t e t b e n az összes nép tulajdona, s ez jogo
san követelheti, hogy abból létezése eszközei kiteremtessenek, habár 
ennek mikéntjét az illető birtokosra kell is bizni. Ha tehát az erdöszeti 
slalistikábol kitűnnék, hogy a magánbirtokban lévő erdőtalaj kopáron 
és terméketlenül hever, akkor olly törvény, melly e hátrány elmellö-
zését egy vagy más utón czélozná, tökéletosen igazoltnak volna mond
ható, főkép ha a birtokosok részéről sehol sem történnének komoly lé
pések e talaj újra erdősítésére. Mi joggal lehetne azonban a magán-
erdők kezelésébe avatkozni, ha a statistikai kimutatásokból kivilágla-
nék, hogy azok tulajdonosai a vágatokat önkénytesen újra erdösitik, 
hogy iparkodnak erdejükből a lehető legnagyobb jövedelmet húzni? A 
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mód, mellyen ez történik, nem lehet a beavatkozás tárgya, miután az er
dőnek ollyan állapota nem gondolható, mellyet minden körülmények 
közt legelőnyösebbnek lehetne mondani, a mint azt némellyek nagyon 
hibásan a termési táblákból és a különböző gesztnemek és üzemmódok 
azok szerint kiszámított terméseinek összehasonlításából akarták bebi
zonyítani. Végtelenül különböző állapotok lehetnek azok, mellyek bi
zonyos erdőbirtokosára nézve legelőnyösbeknek mondhatók, s hogy e-
zek közül mindeniknek azt kell választhatnia, melly neki látszik legczél-
szerűbbnek, mig az által más valaki jogai nem sértetnek, az elég álta
lánosan van elismerve. Ezt már azon ismert elv is kifejezi: hogy csak 
azon föld hajt nemzetgazdászati tekintetben is legnagyobb jövedelmet, 
mellynek használati módja felett a birtokos szabadon rendelkezhetik. 

Azon térségek följegyzése, mellyeket a különböző gesztnemek, 
lombosak és tűlevelűek elfoglalnak, a szerint a mint azok szál-, közép-
vagy sarjüzemben kezeltetnek, a gyakorlati életre nézve csekély jelen
tőségű, a mig ahoz nem lehetend egyszersmind az illető geszluemek-
és üzemmódoknak megfelelő valóságos átlagos, nagyban való termés 
kimutatását csatolni. Az illy áttekintés azonban az erdőszeli gazdá-
szatra nézve a legnagyobb fontossággal bírna, és semmi fáradságot 
sem kellene sajnálni, hogy annak birtokába juthassunk, mikép az erdő-
különbségek mindenikének nagyban való termését ismerhessük. E rész
ben az erdöszök eddig csak a termési táblákra támaszkodhaltak, melllyek 
legnagyobb részt elég hibásan a l e h e t ő l e g t ö k é l e t e s e b b álla-
dékok eredményeit tüntetik elő. Olly tökéletes, majdnem eszményi ál-
ladékoknak nagy kiterjedésben való növesztése és e tökélynek a vágá
sig való megóvása azonban nem valószínű, sőt nem is lehetséges, a 
miért is az illy táblákból levont következtelések gyakorlati értékkel nem 
bírhatnak. Az erdei fenyő a termési táblák szerint nagyobb falermést 
szolgáltat, mint a bikk, a mi ellen tökéletes álladókokat feliéve, nem is 
lehet kifogás. Terjedtebb bikk és erdei fenyő erdők termési aránya a-
zonban már nem az, a mit a termési táblák kimutatnak, hanem az er
dei fenyő hátrányára atlól igen eltérő, miután e geszlnem álladékail-
magasbb korig, nem lehet olly zárlatban tartani, mint a bikkéit. Ha el
lenben mind a két gesztnemet azok fiatal korában használjuk, akkor az 
erdei fenyő termése a bikket rendkivüleg túlszárnyalja, mert az előbbi 
íiatal korában sokkal gyorsabban nő mint az utóbbi, és inert a gyérülés 
veszélyei nála csak későbbi korban szoktak beállani s a termésre néz
ve kevesbitőleg hatni. 
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Az ország összes erdőlérségének szabályszerű termése, mellyet 
abból rendes kezelés melleit remélhetünk, és a jelenlegi használat ösz-
szehasolnitása a legnagyobb érdekkel birna, csakhogy az nálunk, a hol 
egyrészt az erdők növekvési viszonyai még igen kevéssé ismeritek s 
a hol másrészt az évi vágások eredményeit sem igen szoklák jegyez
getni, még soká a legnehezebb feladatok közé fog tartozni. 

A mit az erdöszeli statistikának még továbbá ki kellene mulatni 
de a mi szinlén nagy bajjal jár, az az erdöszetitalaj összes jövedel
mének álnézete volna, annak minden terményeit számításba véve. E 
részben, úgy látszik nem marad egyéb hátra, mint a fogyasztásból a 
termelésre következtetni. 

A mi először a fatermést illeti, u'gy szabály szerint még a ren
dezettebb gazdászatokban is csak a valósággal vágott fát szokták te
kintetbe venni. A fatermés ama gyakran jelentékeny részét, mellyel 
a jogosultak és nem jogosultak hulladékfa nevezet alatt az erdőből in
gyen elvisznek és a nem kevésbbé jelentékeny részt, mellyet a tolvajok 
vesznek igénybe, senki sem szokta tekintetbe venni. Az utóbbinak is
merete pedig már azért is fontos, mert az erdei bíintörvényhozásnál a 
falopás terjedelmét és hátrányait figyelembe kell venni. 

A hulladékfa mennyisége megközetitőleg akként volna meghatá
rozható, ha azon emberek vagy családok száma, mely e fából elégiti 
ki szükségletét, kipuhatoltatnék, s azok mindenikére a helyenkénti ta
pasztalat szerint bizonyos átlagos famennyiség számíttatnék. 

A lopott fa mennyiségét csak annyiban lehetne számításba venni 
a mennyiben az az erdei kártételek jegyzékeiből kivehető. 

A mennyire az apram, a tökefa a gyérilési és a száraz fa nem 
szokott számításba vétetni, annyiban annak mennyiségét könnyen az 
egyes külömbékek ismert százalékai szerint lehet a számításba vett fá-
ho adni. 

A vágott fa külömbékeit az erdöszeli statistikának vidékenként 
különleg kell kimutatni, mert abból legjobban lehet a fának többé vagy 
kevésbé tökéletes használatára következtetni. Ha például az olly ki
mutatásból kitűnik, hogy bizonyos vidéken még kevés vagy épen sea 
mi töke vagy gyökér, és rözsefát sem fogyasztanak, ügy az arra a vi
dékre nézve a fafölöslegnek bizonyos jele. 

A legelő jövedelmét külömbözö módon lehet meghatározni. E 
számitásnál például a legelésző marhák számát és az időt, melly alatt 
ezek tökéletes élelmezésüket az erdőben találják, lehet alapú venni 



362 

tekintetbe vévén egyszersmind azon tiszta jövedelmet mellyet egy dâ -
rab képvisel. Tegyük fel, hogy egy tehén bizonyos vidéken 36 forint 
tiszta hasznot hajt, s hogy az az év négy hónapján át tisztán az er-
döbül él, úgy minden tehénnek a Jegelője \% ft. — A behajtott tehenek 
számát pedig erdögondárságonként könnyű meghatározni. 

A mi a többi mellékhasználatot, az erdei alom-a fü-a makko^ 
lás-gubicsszedés, gyanta-bogyó-gomba használatot illeti, úgy azok jö^ 
védelmének meghatározása szinte nem olly bajos, a mint első pilanalra 
látszik, E mellékhsználatok nagyobbjairól, makkolás, gubicsszedés, gyan
tahasználat, nagyobbrészt úgy is rendes számítás vitetik, A többire 
nézve pedjg csak azon emberek számát, melly azok szerzésével foglald 
kőzik és egy napi kereset értékét kell kipuhatolni, Az illető emberek 
számát könnyen lehetne meghatározni, ha mindenki, a ki illy használat 
részesévé akar lenni, a hányszor annyiszor büntetés terhe alatl az ille
tő erdögondártól czédulát kénytelenittetnék kérni, mellyet természete
sen ingyen kellene kiszolgáltatni. A napi kereset értéke, kiszámításáé
nak alapjául pedig azon átlagos napibért lehet venni, mellyet ollyaknak 
a kik e mellékhasználatokat űzik, az illető vidéken fizetni szoktak, ha 
egyéb munkába állanak. Föl lehet ugyan is tenni, hogy az eladott eper, 
málna sa t , ára nem sokkal csekélyebb, mint azon bér, mellyet azok 
szedői másféle munka utján szerezhetnének. 

E módon az erdő teljes jövedelmét kiszámítván, azt ismét föld-
jövedelem és munkajáradék szerint kellend elválasztani. Ez, az igaz, 
olly föladat^ mellyet kielégitöleg megoldani még nem egy hamar si-
kerülend. A nemzetgazdászalra nézve azonban fölötte fontos annak ál-
tekinthetése, hogy az erdő mennyi munkaerőt fogyaszt és fizet, valamint 
azt az erdőgazda egyik legfontosabb feladatának tartjuk, arról gondos
kodni, hogy ott a hol fölös munkaerő van, ez lehetőleg az erdőben és 
úgy értékesíttessék, hogy e munkát a t e r m é s v a g y a n n a k b e c s é 
n e k s z a p o r í t á s a fizesse. Jutalmazó munkát teremteni, a kormány 
legfőbb feladata, valamint az erdöszöké is, hogy a nagy erdölérségek 
legnagyobb hátránya, tud. i. az, hogy tulkevés munkaerőt fogyasztanak, 
lehetőleg megszüntessék. Hogy az ország földjövedelme vagy munka-
járedéka szaporodik-e, az a nemzetgazdászalra nézve közömbös, mert 
a föld és a munka a nemzeti gazdagság egyaránt fontos forrása s az 
ulóbbi némi tekintetben még fontosabb az előbbinél; mert látjuk, hogy 
olly nép, rnelly dolgozik s munkáját jól értékesíti, szegény földön is 
meggazdazodhalik, inig ellenben a ki nem dolgozik, vagy munkájúi il
lően nem értékesítheti a leglermöbb földön is szegény maradhat. 
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Kísértsük meg csak az erdöszeli stalistikában kimutatni, milly sok 
vagy milly kevés haszonhajtó munkaerőt fogyasztanak a különféle er
dei gazdaságok, A különféle erdőgazdaságok e részbeni összehasonlí
tásából igen könnyen ki fog világlani, mellyik közöltök a legelőnyösebb; 
a használat mellyik nemének van e tekintetben értéke és mellyiknek 
nincs; minek kell történnie, a gazdászat akképi elrendezése czéljából, 
hogy az erdőben mennél több haszonhajtó munka alkalmaztassák. 

Arról mint sok egyébbröl is az ország külömböző vidékein u-
ralkodó faárak összehasonlítása a legjobb felvilágosítással szolgál, a 
miért is ezek kimutatása az erdöszeli slalistikának jelentékeny részét 
képezi. Ha ugyan azon erdei hivatal árait összehasonlítjuk egymással, 
látni fogjuk, lehet-e még abban haszonhajló munkaerőt az utcsinálás-
nál alkalmazni. Ha a távolabb hegységek faárai aránylag csekélyeb
bek, mint a jobb fekvésű erdörészeké, ügy az annak a jele, hogy a 
fa-szállilása túl drága, vagy más szavakkal, hogy az ulak és egyéb szál
lítási eszközök tökéletlenek. Ha a városok faára aránytalanul mágus 
az eredeti erdei árakhoz képest, úgy ezt emelni s a fogyasztóknak 
mind a mellett julányosabban fogjuk szolgáltathatni a fát, ha a szállí
tási eszközöket megjavítjuk. 

A külömbékek árainak aránya biztosabban matatja azok egyike 
vagy másika után való tudakozást, s ez, azok egyike szaporításának 
szükségét, másika kevesbitésének czélszerüségét, mint a fogyasztók pa
naszai és követelései. Ha a vastag fát nem fizetik jobban a vékony
nál, úgy nincs ok azon áldozatok hozatalára, mellyel az előbbi növesz
tésére megkívántató magasabb forda mindig igénybe vészen. Ha a 
tűzifa emészlok a tökefát nem akarják fizelni, úgy az annak a jele, 
hogy még tul sok cseter-és galyfát hoznak a piaezra, hogy az erdő-
térség lul nagy, a miért is annak terményeit tökéletesen felhasználni 
nem lehet. Ugyanazon következtetésre jogosíttatunk, ha a faárak álta
lában olly csekélyek, miszerint a szabályszerű álladékok erdőtalaja is 
rosszabbut jövedelmez, mint nagy átlagban véve a termőföld, ha erre 
nézve a munkajáradékot levonjuk és csak a földjövedelmei vesszük te
kintetbe. Ha illy körülmények közt a talaj termőföldnek használható, 
az erdötérséget az által kevesbiljük, hogy a termőföldet olt, a hol an
nak szüksége mulalkozik, szaporítjuk. A föld mindig oll használlalik 
legelőnyösebben, a hol az a legnagyobb tiszta jövedelmet szolgáltatja, 
kivéve azon erdőségeket, mellyeket magasabb hegyekben, a tenger s 
a folyók partjain égalji tekintetekből és a tennöföldek védése miatt ok-
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vétlenül fölkeli tartani. Ezeknél a közvetett haszon, mellyel szolgállat-
nak, gyakran nagyobb jelentőségű, mint azok közvetlen jövedelme. 

Miután a szerszámfa mennyisége az erdő jövedelmére nézve an
nyira döntő, nagy érdekkel birand áttekinthetni, hány százaiékszer
számfái szolgáltat az egyik vagy a másik geszlnem és üzemmód nagy 
átlagban. Ez főleg olly vidékeken fontos, hol a faemésztö ipar nagy 
terjedtséggel bir s hol gyakran a népesség csak lígy élhel meg, ha 
faszükséglete tartósan kielégíttetik. 

Nagy érdekkel bir a szolgalmak és elemi csapások az erdei ter
mésre való befolyását ismerni. Elég szolgalommentes és szolgalmak
kal terhelt erdőnk van, mellyek termését össze lehet hasonlítani, annak 
tudomása végett, hogy a szolgalmak a fatermést mennyivel apasztják. 
Az adatokat e czélra csak az erdőrendezés munkálataiból meríthetni. 

Ép úgy szükséges, hogy minden erdőgazdászatban összeállilassék 
azon kár, mellyet a rovarok, tűz- és szélvészek, hó, árvíz, szárazság 
által az erdő szenved, mert meg kell vallanunk, hogy ha az erdő fa-
termését és jövedelmét előre meg akarjuk határozni, ügy e mindig visz-
szatérö és gyakran ki nem kerülhető esetek a termésre való csökkentő 
hatását is tekintetbe kell vennünk. Azok jelentősége fölött különben 
csak a tapasztalás dönthet, épen úgy mint az életbiztosító, a jég-tüz s 
a l. ellen biztosító társulatok a biztosítási dijt csak tapasztalatok után ala
píthatják meg. A külömbözö gesztnemek becse iránt nem is fogunk 
tisztába jönni mindaddig, a mig nem tudjuk, mi biztossággal számit
hatunk azon termésre, mellyet reájok nézve a tudomány segítségével 
megállapítottunk. 

Az ország erdöszeti statistikájának továbbá ki kell mutatnia az 
erdotérségeken az utolsó 10 vagy 20 év alatt történt változásokat, meri 
azokból láthatni, váljon szükséges-e az erdőt oltalmazni, vagy, hogy 
a nép az erdő értékétTs annak föltartása fontosságát felfogta. E mel
lett nem csak a történt irtásokra és az erdőnek terrnőfelddé való átvál
toztatásaira vagy megfordítva elpusztult szántóföldek erdősítésére kell 
tekintettel lennünk, de az ujabb időben támadt vagy erdösitett tisztá
sokra is. Általában czélszerü lenne az erdöszeti statistikának az erdő-
miveléseket és az azok által erdösitett térségeket is kimutatni, legalább 
az utolsó időre nézve. E tények kimutatása valóban sokkal nagyobb 
jelentőséggel bir egy az ország viszonyainak megfelelő czélszerü erdö
szeti rendtartás megalapítására nézve, mint a nemzetgazdászati tanköny
vek összes elméielei. A törvényeknek nem általános szabályok szerint 
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szabad készülniük, azoknak mindig a jelentkező szükségből kell kifej
lődniük s ahhoz alkalmazkodniok. A jó erdoszeti slalistikának tehát az 
erdoszeti állapotokat úgy kell kimutatnia, hogy abból világos legyen, a 
minek azok javítására, vagy azok ollyforma fönlartására s helyreállítá
sára történni kell, hogy az erdőlalaj a nemzeti jövedelemre nézve leg
előnyösebben használtassák. 

Nem lehet félreismerni, hogy az erdoszeti slalistikának itt csak 
nagyon általánosan vázolt föladata nálunk még nem igen volna megold
ható, miután az ehhez szükséges anyagolak majdnem tökéletes hiányában 
vagyunk. Ezen csak is egyrészt a kormány erélyes eljárása, másrészt 
meg az ügynek az erdőbirtokosok általvaló buzgó felkarolása által le-
hetend segileni, még pedig az ország minden megyéjében vagy az erdo
szeti viszonyok különfélesége szerint sikoltott kerületekben összeállí
tandó bizottmányok állal, tnellyek a szükséges adatok összegyűjtésével 
vagy azok okszerű feljegyzésének elrendelésével foglalkoznának. El
ismerjük, hogy nagy fába vágtuk a fejszét, de ha országos erdoszeti 
viszonyainkba rendet akarunk hozni s arra vonatkozó életrevaló törvény-
nyéket alkotni, akkor mulhatlnn szükséges, hogy erdeink és erdösze-
tflnk állapotát ismerjük, áttekinthessük és megítélhessük; ezt bizonyára 
senki sem fogja kétségbe vonni. Hogy pedig ez lehetséges, arról sem 
fog kételkedni senki, a ki tudja, hogy a mezögazdászati, gyári-és ke
reskedelmi slatistika ügyében ha nem is nálunk, úgy egyebütt minden 
egyes lényeknek mennyivel pontosabb ismeretével bírnak, mint a minőt 
mi az erdőszeli állapotokra nézve kívánatosnak tartunk. Ismételjük, hogy 
ilt nem lehet szó a legkisebb részletekbe bocsájtkozó pontosságról, s 
hogy ezt, ha a dolog végére akarunk jutni, szándékosan kell kerülni. 
Az állapotok általában és nagyban való kimutatására van szükségünk, 
mellyet szakértő és helyismerettel biró egyének közre munkálása által, 
létesilhelönek vélünk. 

Ha addig is, a míg e fölötte fontos ügy országos kezekre kerül, 
lennének erdőbirtokosaink küzül, a kik a szükséges adalok gyűjtésével 
tisztviselőiket megbízni kegyeskednének, ha volnának t. szaktársaink kö
zül, a kik ez adatgyűjtést meghagyás nélkül is, a menyire ezt hatás
körük engedi, eszközülni szíveskednének, úgy ezek számára a szüksé
ges táblázatok mintáit ez értekezésünkhöz csatoljuk, mellyet ugyan a leg-
liirnevesebb német erdősz Pfeil eszméi nyomán hazai viszonyainkkal le
hetőleg osszhangzásba hozni iparkodtunk, mellynek számára azonban 
korántsem vesszük a csalhallanság és tökély czímeit igénybe. Mi mint 
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mindig úgy most is csak figyelineztetöleg kívántunk hatni; a vita tár
gyát megkezdeni azon eddig ugyan még nem teljesült reményben, hogy 
felszólamlásunk t. szaktársainkat is arra fogja birni, mikép tapasztala
taikat s eszméiket e lapok hasábjain közölni sziveskedendnek. 

A kik országos erödszeti statistikánk föntebbi tervezetét némi
leg kieligilőnek tartanák, azokat haz. fiúi tisztelettel kérjük gyűjtendő 
adataiknak e lapok szerkesztőségéhez való beküldésére, melly azokat 
időnként összeállítva nyilvánossá tenni és az országos erdöszeti stati-
stika végleges összeállításával maholnap megbízandó testületnek átszol-
gálalni kedves kötelességének fogja tartani. 

A perzsák, görögök és rómaiak fagazdászata. 
II. A perzsák fagazríászatáról. (Folytatás.) 

Megmagyaráztuk, mikép tudta olly ország, mellyel a természet 
fátlan sivataggá alkotott, jóllétének tető pontján minden földét gesz
tekkel borítani. Nem ollyanokkal, mint a mi erdögeszljeink legtöbbjei, 
mellyek csak haláluk után fájukkal hajtanak hasznot, de gyümölcsgesz-
lekkel, mellyek egész életükön át dúsan jövedelmeztek. Könnyen el
gondolhatni , hogy a perzsák nem igen lelhetlek kedvet más gesztek
nek olly nagy fáradsággal való ültetésére és növesztésére. Ott, a 
gyUinöIcsgesztek hazájában, azok méreteikben nem maradnak annyira 
hátra, mint minálunk, a hol azok csak mesterségesen honosítottak, a 
cseresnye-, kajszi- s őszi baraczk-, alma- és körtvegesztek ott előt
tünk ismeretlen nagyságig fejlödnek, növekvésük közönséges erdei geszr 
tőinkének mit sem enged, s az idomnál fogva, melly ben fejlödnek, al
kalmasokká válnak az ország építészi s egyéb igényeinek is kielégítésére. 
Igen természetesnek találjuk tehát, hogy e termékeny gesztek a ter
méketlenek fölött előnyt nyerlek, a mint az is igen világos, hogy olly 
országban, hol azok minden mezőt beárnyékollak, kertészileg s a leg
nagyobb erőfeszítéssel növesztettek, sem tulajdonképi erdő, a minővel 
mi bírunk, sem a mienkhez hasonló erdögazdászat nem létezhetett. Or
száguk égalji viszonyainál fogva a mezei termékek a gesztek árnya a-
latt nem csak hogy tenyésztek, de szükscgük is volt reá, a mi nálunk 
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Csak kivélelképen áll, a hol fa nőit, gabonát is könnyen termeszthet
tek, nem vala tehát okuk, a fát külön és kizárohig annak termesztésére 
szánt téren összeszorítani, 

Különben a perzsák szeretete a gesztek-gondossága azok fön-
tartása iránt akkor sem tagadta meg magát, a midőn, hódításaik a fe
kete tenger partjain tul a syriai hegységekig és Damaskus környékéig 
terjedvén, nagyszerű zárolt erdőségek birtokába jutottak, mellyek föl
téllen erdölalajt foglaltak el, nevezetesen a Libanon és Antilibanon 
mivelet alá nem vehető, hegységeiben. Az utóbbi látta el az akkori 
összes mivelt világot hajóépületi fával, Phönicia Sidon és Tyrus nem
csak saját hajóhadát építette a századokon át gyűlt készletekből, ha
nem Athént s valamennyi hajózást ííző görög népet Egyptomot, sőt 
későbben magát Perzsiát is fával látta el , Jeruzalem és Zsidó ország 
szintén innét fedezte épületfa szükségletét. 

A perzsa királyok, mint e vidék uralkodói, ezen erdőket oltal
muk alá vették, külön erdöörökkel, erdöszökkel látván el azokat, kik
nek föladatuk volt az erdőket pusztítások ellen védeni s föntartásukról 
gondoskodni, s kiknek a király vagy a satrapák külön engedélye nél
kül rendkívüli vágást megengedni nem volt szabad. Ezt eléggé bizon-
nyitja a szent írás Nehemia könyvének második fejezete, a hol az áll, 
hogy a zsidók Jeruzsálem templomát ismét fölépíteni ohajvtán, kérték 
Artaxerxest, adna nekik Assaph-ra a királyi erdők felügyelőjére utal
ványt, mellynél fogva ez megengedje, hogy ott gerendának való fát, 
melly Judáában hiányzik, vághassanak. Bárha e fölvigyázat, ez olta
lom továbbra is megmaradt volna, akkor ezen most elpusztult kopár 
hegyek és sziklák erdősülve volnának, mint az előtt, akkor az ott e-
redett folyamok és források nem apadtak volna el, a száraz síkságot 
most is öntöznék, az eső nem vált volna mindig gyérebbé, az ország 
termékellenebbé. 

Tekintsük át a perzsa földmivelés e rövid vázlatát, melly egy
szersmind az ottani fanövesztés történetének is mondható, s kénytele
nek vagyunk itt is azon megjegyzést tenni, mellyel valamennyi nép 
és valamennyi század történelme ébreszt elménkben, hogy a fanövesz-
tést a k ö z ö n s é g e s é l e t s z ü k s é g l e t e i t illetőleg, nyugottan a 
földbirtokosra lehet bizni, miután az csak ép olly ága a földmivelésnek, 
mint a gabona tenyésztés; hogy az ember, ha alkalma van jóbbléte u-
tán békében törekedhetni, még a legnagyobb akadályokat is legyőzi, 
mellyek neki e részt útjában állanak. Itt is meg kell azonban jegyez-
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nünk, a mi kivétel nélkül min<len orsziígról áll, hogy szükséges, mí-
kép a kormány azon erdőket, mellyek feladata az á l l a m i s z ü k s é g 
l e t e k fedezése vagy k ü l ö n á l l a m i ez é l ő k kielégítése, oltalma 
alá vegye, hogy azok föntarlása a nélkül nem gondolható, ha nem fek
szik az egyesek tömegének magán érdekében, azokat olly karban látni 
a minő a külön államczélnak is megfelel. 

III. 
A görögök fagazdászaráról. 

Nézzük már most a görögök fagazdászatát, melly reánk nézve 
már csak azért sem lehet érdek nélküli, mert e nép államháztartását, 
legalább néhány államaiban, nevezetesen Athénben olly kitűnően s annyi 
bölcseséggel rondezte, e mellett pedig a földmivelést olly rendkívüli 
lökéire vitte, a minővel Európa jelen országai közül kevés dicsekhetik. 
Magában értetődik, hogy ez Görögországnak csak néhány országairól, 
nevezetesen Athénről szóll, miért is itt kiválólag csak is avval fogunk 
foglalkozni. 

A miveltség, a népesség és ezek szerint a természetes erdő-
bőség vagy a fanövesztésre fordított gond, ez államszövetség különböző 
országaiban egymástól igen eltérő vala. Theben, Böotia, Thessalia olly 
tartományok valának, mellyek igen erdödűsak maradtak, miután sok 
hegysége nem mivelhetö-föltétlen erdőtalajból állott, a népesség pedig 
az ország belsejéből mind inkább a tengerpartok felé tolongott, hol a 
kereskedés a népet táplálta és gyorsabban gazdagította, itt tehát ren
des erdögazdászatról nem lehetett szó. Másként volt ez Attikában. An
nak körülbelül 40 Q mérföldnyi területén 500000 ember élt és a leg
nagyobb tökélyre vitt földmivelése folytán élete minden szükségleteit, 
kivéve az erösebb hajóépitöfát, abból teremtette, s azon még a laurüd 
aknák olly élénk bányászat-és kohászatához szükséges fát is növesztet
ték. Ez majdnem lehetlennek látszik, most hol van most azon ország, 
melly Q mérföldenként 12,500 lakossal birván, az élelmi szereknek más 
országokból való bevitele nélkül megélhetne! 

Azonban az athéniek államháztartása annyi éleselméjü vizsgálat 
tárgyát képezé, olly határozottan s okmányokkal támogatottan van ki
mutatva, hogy a föntebbi tények nem csak tagadhatlanok, de meg is 
magyarázhatók. Egyrészt az ottani népek nagy mérsékeltsége által, 
mellyeknek fél annyi ételre van szükségük, mintj ez éjszak-európainak 
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másrészt meg az által, hogy a föld kétszeresen jövedelmezett, egyszer 
a gesztek gyümölcse, fája által, másszor pedig a gesztek árnyában 
tenyésző gabona által. E gesztnövesztés, melynek tárgyai főkép a fü-
ge-és olajgeszlek voltak, az attikai földmivelés első és legfontosabb á-
gát képezte. E gesztek elseje Ceres-nek, másodika pedig Athén védő
jének Minervának vala szentelve, és mind a ketö az állam különös ol
talma alatt állott, kitűnő hasznossága miatt pedig majdnem a tisztelet 
tárgyát képezte. Majdnem minden mivelt föld avval volt beültetve s a 
birtokos kötelessége volt e geszteket föntartani, ápolni, s az elhalt pél
dányokat másokkal pótolni, mire különben a birtokos saját érdeke, az ez 
után járó gazdag jövedelem magában is elég ösztönül szolgált. Csak a 
lenyesendő ágakat, aZ elszáradt fát vala szabad tüzelő anyagul felhasz
nálni, az élő fa sérthetlennek tartatott. Ha váljon ez külön törvények 
által határoztatott-e, az eldöntetlen is maradhat, mert ép úgy mint mi
nálunk nem igen fog valaki jól termő gyümölcsgesztet fája végett le
vágatni, föllehetjük, hogy ezt Attikában sem tette senki. Mind a mel
lett a gesztek nyesése, a sok gyökérhajta's s az elhalt fák használata 
annyi tüziszert szolgáltatott, hogy a falusi lakosoknak, főkép Kephissod 
körül, hol a legnagyobb fügefaültelmények léteztek, más fára nem vala 
szükségük, s a tulajdonképi erdők a főváros Athén és a laurii aknák 
számára szükséges fa és szén fedezésére szolgálhattak. 

Ezen erdők háromfélék voltak: 
\. templomberkek, 
2. állami erdők, 
3. magán erdők. 

A templomberkek közönségesen a templomokat körözték, mellyek 
egész Attikában széjjel voltak szórva. Belőlük csak az elhalt s azon fát 
volt szabad használatul kivágni, melly a berkek elvadulását az utak 
hasznavehetlenségét okozhatta volna. Ok a templomkertekhez tartoztak, 
mellyek jövedelme a szenthelyek és papok föntartására s az áldozatok 
és isteni tisztelet által okozott kiadások fedezésére voltak szánva. Vala
mennyi templomkert még a szent olajfákat sem kivéve s igy a templom
berkek is bérbe voltak adva. Több illy bérleti okmány, mellyek közön
ségesen köbe voltak vésve, máig is létezik. Ezekből kitűnik, hogy a 
bérlőknek legszigorúbban tiltatott bármi egyéb fát a berkekből kivenni, 
mint a mit fönnebb említettünk, s hogy a berkek használata inkább 
csak a gesztek gyümölcsére terjedett. 

E határozmány oka egyedül vallásbeli lehetett, miután a gesztek 
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az isteneknek szenteltteknek valának tekintve, a mint ez a római szent 
berkekben is így volt, mert a templomot tiszteletre méltó erdővel, mely
hez fejsze nem nyúlt, kívánták köiittetni. Ez ok azonban politikai ter
mészetű is lehetett, hogy Attika erdei túlságos irtását akadályozzák* 
mellyekre annak forrásai, mint termékenysége nélkülözhetlen föltételé
nek föntartására olly nagy szüksége volt. Valószínűleg azonban ez o-
kok elsejének tulajdoníthatni, hogy a templomberkek a legnagyobb fa-
és pénzsziikség idejében is, mellyek elseje az erösebb hajóepilöfára néz
ve későbbi időkben beállt, mellyek másodika nem tartozék a ritkaságok 
közé, sérületlenek maradtak, mig végül magával az állammal annak tem
plomai és földmivelése is oda veszett. A legnagyobb szükség idejében 
is legfeljebb csak arra szorítkoztak, kogy a templomok vagyonából já
rulékot kértek az állami szükségletek fedezésére, a mit azok nagyszerű 
tőkéiknél s egyéb kincseiknél fogva adhattak is, de arra nézve, hogy a 
pénzzavar elhárítása végett rendkívüli vágások eszközöltettek volna, nem 
találunk példát, Az attikai templomok nagy mennyisége mellett a tem
plomberkek számos kis erdöcskét képeztek, s ezek nem kevéssé járul
tak a táj szépitéséhez s a belölök eredő források fantartása által az or
szág szárazsága enyhítéséhez. 

Attika tulajdonképi használható erdei többnyire meredek lejlöket 
borítottak, mellyek a földmivelésre alkalmatlanok voltak s a tartomány 
talajának általánosan kövecses volta miatt a gyümölcsgeszt-ültetést is 
igen bajossá tették. A legtöbb erdő Kythaeron hegységében feküdt, 
melly Attikát a többi Görögországtól választja. Különben ez ország több 
hegyei, mint Hymettos, Penthelicon, Kerata, Aegaleos, és a félsziget
nek a tengerbe nyúló csúcsán fekvő lauri hegyek, mellyekben gazdag 
ezüst bányák léteztek, sem voltak erdötlenek, a mint általában Aliikká— 
nak talán talpalatnyi földje sem vala terméketlen. Csakhogy a lauriumi 
kis erdőcske termése nem volt elegendő az ottani nagyszerű érez ol
vasztás létesítésére és a szükséges szenet, mint alább kitáruljuk a Ky-
thaeronról, tehát meglehetős távolságból kellett oda szállítani. 

Ez erdők gesztnemei nagyobbára lombfélék- s nevezetesen bik— 
kek valának, mellyek mésztalajon, a minővel az attikai hegyek majd
nem kivétel nélkül bírnak, mindenütt előjönnek. Most ez máskép áll. 
E hegyek mind vagy egészen erdötlenek, mint a Hymettos, vagy a bikk 
helyébe a luezfenyö lépett. Ez máskép nem is lehet, mert a törökök 
vad uralkodása óta, mellyek e keleti jellemhez hiven ugyan szintén 
tisztelik a régi gesztet, de sokkal tunyábbak ujjakat növeszteni, az er-
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dőápolásnak az okszerű földmiveléssel együtt minden nyoma eltűnt. 
A rabszolga, kinek sem vagyona sern élete nem biztos, legkevesebb 
kedvet fog erezni, a fanöveszlésröl való gondoskodásra. 

Minden télen 600000 juhot és 100000 kecskét hajtanak le a thes-
saliai hegyekről, hogy a szelídebb éghajlatú attikában teleljen s a mí-
velés elhagyta földön táplálkozzék. E mellett ép olly kevéssé lehet a 
fiatal gesztecskék kíméletét várni, mint azt, hogy e silány lápot lelő 
kiéhezett nyájak foga alatt valami tenyésszék. A zordonabb s távolabb 
eső Kythaeron hegységnek még van egy kis erdeje, de ez már nem áil 
bikkekböl, hanem luczfenyökből, főleg a Böotia felé hajló oldalon, mi
ért azt most Elateras-nak (luczfenyöhegység) nevezik. — Ennek ma
gyarázata igen egyszerű, miután a túlságosan gyéritett állabok talaján 
a lombhulladék s igy a szinföld kevesbedése folytán a bikk nem te-
nyészlietik, valamint ott sem a hol azt juhok és kecskét lerágják, míg
len a keményebb és a rágásnak nem annyira kitett luczfenyö e veszélye
ken túlnő. 

Az állami erdők nagyobb részt a Kythaeron, Parnes, Phelleus 
és Pan barlangja zordon hegységeit foglalták el. Athén közelebbi kör
nyéke magán birtokokból állott. A görögök államháztartásában általá
nosan elfogadott elv szerint semminemű államtulajdon sem kezeltetett 
állami költségen, hanem az állainjavak is mint minden egyéb állambe-
vételek bérbe adattak. E bérlet részint örökvö volt részint több vagy 
keresebb évig érvényes. Az állam erdeit is igy használták. Ez a mi 
nézeteink szerint teljes kivihetlen, ott azonban lehetővé vált az állal, 
hogy az erdőüzem majdnem általában sarjüzem volt, mi mellett a bér
beadás igen is gondolható. A mint nálunk is ott, hol a fának igen nagy 
az ára és hol a használatot épen elly kevéssé lehet a szükséglet miatt 
sokára halasztani, a mint ez tekintettel a pénzbeli jevedelemre sem lát
szik előnyösnek, közönségesen a sarjüzemet hozzák be, úgy ez Atti
kában is történt, hol az erdötérség a szükséglethez épen nem állott 
helyes arányban. A sűrű népesség, az erős bányászat, számos hajó épí
tése a szálerdőt s a vastag fa készletét nem sokára kimerítette s a 
gesztek isméti teljes megnövését bevárni nem lehetett. Az erdőt tehát 
már fiatal korában levágták s ez annál kényelmesebbnek sőt látszólag 
előnyösbnek is tűnt föl, miután egyrészt a vágatot igy legkönnyebben 
lehetett újraerdösiteni másrészt a rözsefa nagy tériméje és a gyakran 
megújuló vágás a régi korban is azon általános hitet ébresztette, hogy 
a sarjerdö nagyobb fatermést szolgáltat a szálfa erdőnél — olly hit, 
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inelly majdnem a 19-dik századig tarlolla magát s mellyel némikép még 
a maga idejében hires német erdösz Bnrgsdorf is osztozott. Az álta
lánosan behozott sarjerdöüzemnek Attikában az a következése volt, hogy 
vastag fában csak hamar szükséget szenvedtek, nem növesztvén csak 
cserje- és dorongfát. Ez onnét is eléggé kiviláglik, hogy a lauriumi 
bányák erősebb épitöfáját, valamint az átheni házakhoz nevezetesen pe
dig a hajóépilőfát más országokból vitték be. A legtöbbel Macedóniá
ból vették, de Büotia és Tyrus is szolgáltatott ollyat. Gyakran azon
ban nagy zavarba jöttek, nem lévén képesek a meghatározott számú 
hajókat teljesen föntartani, miről a történelem több példát idéz. Midört 
Nagy Sándor betiltotta a fakivitelt Macedóniából, vagy politicai okokbtíl, 
vagy mert az már ott is hiányzani kezdett, Áthen kormánya nagy za
varba jött a mi mindenkor megtörtént, ha Athén uralma a tengeren 
nem volt teljes^ miután az ország többi részeiből a fát szárazon száí-
liliíní nem lehetett, vagy ha azon népekkel, mellyek neki fát szállítot
tak ellenséges viszonyban állt. Alhen egészen úgy gondolkozott mint 
jelenleg Hollandia és Angolhon: a fát jobb olcsón venni, mint itthon 
drágán növeszteni, és addig a míg kívülről nem háborgattatott e mel-
lilt csak olly jól érezle magát, mint ezek. 

Az állami erdők kibérlése mialt ezek évi vágatokra voílak oszt
va, s a vágás módja pontosan meghatározva, mire nézve a szükséges 
megállapítások a bérszerdödésbe vétettek. Arról, a mit az erdő fön-* 
tartása megkíván tökéletes tudomással bírtak, a mint ez a görög gaz-
dászati írók meglevő munkatöredékeiböl eléggé kiviláglik. Hogy a bér
lök szorosan a szerződés szerint járjanak el, arra az állam szolgála
tában álló erdőszök — Hüloroi mellyeket mi most erdööröknek, köz-
erdőszeknek neveznénk, ügyeltek. E gazdászat rendkívüli módon ha
sonlított a franczia államerdökéhez, mellyekben szintén legnagyobbrészt 
a sarjüzem otthonos, a vevő nemcsak a fakészletet veszi megi hanem 
a favágást és újraerdősítést is elvállalja, csak hogy Athénben a bérlet 
több vágatra is kilerjesztetelt, sőt talán örökös is volt. A bérlök több
nyire Acharnae lakói voltak, kik a rőzsefát nyalábokba kötve eladták 
Athénbe, a vastagabb dorongfát szenitették és a szenet kosarakba rak
va szamarakon vitték a lauriumi kohókba, mi által Kythaeron vidéke, 
hol ez erdők legnagyobbrészt feküdtek, s mellynek különben termé
ketlen földje és semmi kereskedése sem volt, igen meggazdagodott. 
A fakercskedés tehát Atlikában ép olly nyereséges lehelteit, mint má
sutt a mai időben. 
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Az állami erdők, ha bérben voltak is, Athénben és valamennyi 
görög tartományban elidegenithetlen államjavakul tekintettek. Ez on
nét kiviláglik, hogy a görög irók azt nevezetes lényül emiitik, mikép 
egykor a Byzantiak a legnagyobb pénzzavarban és hogy az államot 
megmentsék, állami erdőiket örökre eladták, a szántóföldekért pedig a 
bérpénzt az évek bizonyos sorára előre felvették. Azon elv, az állam 
erdeit el nem adni, különben nem onnét eredt, mintha ellenkező eset
ben a fasziikséglet fedezése nem! volna biztosítva, s mintha az állam 
kötelessége volna az erdőket e z e n okból fönlartani. Ez esetben a 
magánosok szabad rendelkezési jogát erdeik fölölt szintén korlátozlak 
volna, a mi azonban soha sem történt. Ez inkább csak azon akkor 
általános politikának volt következménye, az állam szükségletét a men
nyire csak lehet állami javak s egyéb források jövedelmeiből fedezni, 
s nem adó utján, melly a nép elégetlenségét okozhatta volna. Olly 
kormány, mellynek ahoz kell folyamodni s melly nem rendelkezheltett 
saját állami jövedelemmel, félig meddig veszve volt. 

Valamint az állami erdők rendeltetése az volt, hogy a nagy kö
zösségnek jövedelmet szolgáltassanak, ép úgy a községi erdőknek is 
fedezniök kellett a község mindennemű szükségleteit, mellyekre léhát 
az egyesnek nem kellé külön vagyonából áldoznia. Ezen erdők min
den tekintetben úgy kezeltettek, mint az állami erdők, a miérl is azok
ról több mondandónk nincsen. 

Az attikai erdők utolsó nemét a magánerdök képezték, vagy 
olly erdödarabok, mellyek magánosok birtokához tartozván, ezek állal 
kónylegesen használtattak. Sík földön vagy mivelhetö talajon s min
denek fölött ollyanon, mellyet vizezni lehetett, igen ritkán vagy soha 
sem lehetett más mint gyümölcs geszteket találni, a mint ez Görögor
szág nagy mivellségi fokánál máskép nem is lehetett, hol minden arra 
való darabka mezögazdászatra vagy nemes gyümölcs tenyésztésre hasz
náltatott. Nagy hanyagságnak és igen rósz gazdászat jelének tartották, 
ha valaki földjét vad gesztekkel növette be. Ez egy Timarch elleni szó
noklatból kiviláglik, a hol azt lobbantják szemére, hogy Sphettosban 
levő nagy földjét elvadulni s bebokrosodni engedte, bárha az mivelhe
tö volt. Csak a jószágok nem mivelhetö részei, nevezetesen a mere
dek lejlök szenteltettek a fanövesztésnek. A miért is a tulajdonképi 
erdöbirtokok Böolia határa felé a Kythaeron hegységében feküdtek. 

Attikában a földbirtok elosztása sokkal nagyobb volt, mintsem 
hogy egyes birtokos nagy erdővel bírhatott volna. Attikának legna-
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gyobb és azért gyakran emlegetelt jósziíga Phiinipposé vala. Ez is 
Kytbaeron községében feküdt és 40 Q stádiumra vagy is 112 hektárra 
lerjedell. Ennek leg feljebb fele vala erdösülve. Attika legnagyobb 
mngánerdeje tehát alig 51 hektárra terjedőit. Ez erdő sarjüzemben ke
zeltetett. Birtokosa évenként 40 Mina értékű fát adott el, honnan lát
hatni, hogy az erdők egyforma nagyságú vagy egyenlő termést szol
gáltató vágásokra való elosztásának Altikában szokásosnak kellé lennie, 
miután a nélkül egyforma évenkénti jövedelmet képzelni nem igen le
helne. A fa a birtokos költségén vágatott és azt naponta hat e czélra 
tartóit szamár vitte Athénbe. Ott egy szamárteherért 2 drachmát fizet
tek. A föntebbi adatokból hozzávetőleg ki lehet számítani, hogy sz 
erdő hektáronként 24 forintot jövedelmezett a mi valóban igen jelen
tékény jövedelemnek mondható. Továbbá, hogy egy köbméter fa 2 fo
rint 70 krajezárba került Athénben s hogy ez erdő átlagos évi faler-
mése 2"5 köbméterre rúgott. Ebből legalább is annyi nagyon világos, 
hogy Phánippos erdögazdászala a miénknél semmivel sem volt rosszabb, 
de hogy a faárak is eléggé magassak voltak a szorgalmas és okszerű 
fatenyésztés ösztönzésére. 

Az attikai erdők és azok kezelésének e rövid történetéből ta
nuljuk , hogy hasonló viszonyok az erdőgazdászalra mindig egyforma 
hatással vannak. Hol a fasziikséglet nagy, olt a szálfaerdő nem igen 
tarthatja magát; hol a népesség nagyon megszaporodik, ott az erdő 
térsége apad, a faárak emelkednek, a földmivelö fáját szántófőidén nö
veszti, annak ültetése jutalmazóvá válik, a magánosok erdőnek csak a 
föllétlen erdötalajt tartják meg, erre azonban sok gondot fordítanak, 
mert sokat jövedelmez; a vastag fát inkább pénzen veszik külföldtől, 
mintsem, hogy azt otthon növesztenék. 

Mi gyakran ismétlődnek e megjegyzések minden ország mivelö-
dési történetének szemléleténél, sőt mindenkor ugyan azt tapasztaljuk, 
a miért is föl kell tenni, hogy ennek úgy kell és nem is lehet más
kép lennie. 

(K. B. P. VJ 
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Több fa teremhet-e a hegyek felületén mint 
egyenlő körülmények közt azok vízszintes 

állapján ? 
Miután a fölmérésnél mindég csak a hegyek állapjának, nem pedig 

azok hajlott felületének térnagysága határoztatik meg s ennek követ
keztében a becslésnél a hajlott térségeknek csak vízszintes vetülete nem 
pedig azoknak, mindég nagyobb, valódi térnagysága vétetik számítás
ba, önként merül fel azon fontos kérdés, valyon nem terein-e több fa 
egy hektár hajlott mint egy hektár sik téren. 

Ezen kérdés már a legrégibb idő óta foglalkoztatja az erdőszcü 
közönséget, és méltán, mert ha tekintetbe vesszük például, hogy a 35 
foknyi szög alatt hajlott térségeknek — mellyeken még tökéletes zár-
latu erdő tenyészhet térnagysága 22 %-al nagyobb azoknak vízszintes 
vetületénél úgy a szóbanlevö kérdés fontosságát a fatermés kiszámítá
sára néze, magunk is szembeötlőnek fogjuk találni. 

Ha meglennénk arról győződve, hogy egy hektár hajlott téren 
több fa teremhet mint egy hektár sik téren, akkor a hegyes vidékek 
erdeinek fatömegét mintatérek segedelmével soha sem volna szabad 
meghatároznunk, mert nem lévén képesek az erdölérség átlagos hajlási 
szögét meghatározni s ennek megfelelöleg a mintáiért választani, min
dég hamis eredményhez jutnánk, s az erdöbecslésnél megkívántató pon
tosságot csak is a sokkal több idő és pénzbe kerülő törzsenkénli ki-
számlálás vagy becslés által nyerhetnök. 

Hasonlóul a termési táblák helyes felállítása és használata szinte 
lehellen lenne, minthogy a lejtök nagyobb fatermése által, a termőhe
lyek meghatározásában annyira zavartatnánk, hogy különböző termőhe
lyeknek a szóban lévő körülmény következtében látszólag össze il!ö 
fa termési adatait össze vetnök, s evégett a különböző termőhelyeknek 
megfelelő termési táblákat soha fel nem állithatnók. 

Az erdöszeti mérnökök egyszersmind becslök hozták ezen tár
gyal először is szóba, s mint mathematikusok, tisztán malhematikai szem
pontból fogták fel azt, úgy okoskodván, hogy miután egy geszt ernyő 
tere, molly annak nöterct határozza meg, épen olly nagy a hajlott mint 
a vízszintes téren; — a hajlott tereken sem állhat több geszt mint a-
zok vízszintes vetületén. S hogy azokat is, kiknek ezen elméleti be
bizonyítás nem lenne eléggé világos, állításuk hellyességéröl kézzelfog-
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hatólag meggyőzzék, azon egyszerű kísérletet vitték végbe, hogy egy 
hegyoldal formára képzelt kis tért függőleges irányban fa darabkákkal 
tömötten beraktak, a miből aztán kitűnt, hogy oda nem fért több mint 
azon hegyoldal állapjára az az vízszintes vetületére. 

E tárgy a képzett erdöszök közt jó ideig bevégzettnek tekinter 
tett mig a fanövést és termést a hegyoldalokon és síkságokon figyel
mesebben össze nem hasonlitották a midőn is ama kérdés malhemalikai 
megfejtésének hellyessége iránt jogos kétségek támadtak. 

Meggyőződtek ugyan is arról, hogy a gesztek ernyőtere azok 
valódi nőterét csak a síkságokon s nem egyszersmind a hajlott tereken 
is jelzi. A sikon lévő erdőben az uralkodó gesztek, a koronáik alatt 
tenyésző elnyomott gesztektől minden világosságot elzárván azt egyedül 
magok veszik igénybe és így az erdő a világosság behatását csak ösz-
szes ernyöleréhez mérten, melly itt valódi nöterével egyenlő, élvezi. A 
hajlott tereken ellenben az uralkodó gesztek koronái, nem lökvén ugyan 
azon vízszintes térben, egymás felett és szabadabban állván, a rézsen-
tesen rajok eső világosságot magok is nagyobb mértékben élvezik s az 
elnyomott geszteknek illy körülmények közt a napvilágra kihatoló suda-
raitól sem zárják el. A hajlott tereken tehát az uralkodó geszteken kí
vül az elnyomottak is részesülnek a világosságban és igy tényleg na
gyobb számú geszt tengődhet a hajlott tereken. 

Ezen állítást a tapasztalás is bizonyítja. A kertész a hévházban 
sokkal több növényt tarthat és láthat el a kellő világossággal ha azo
kat lépcső alakban készített állványokra, mellyek mintegy hajlott tért
képeznek, — egymás mellé és felébe rakja, mintha azokat a hévház 
aljára vízszintesen tenné. De a szabadban sem szokta a kertész a nö
vényeket vízszintesen egymásmellé rakni mert igy egyik a másiktól a 
világosságot elzárná, hanem itt is lépcsős állványokat használ. 

Tagadhaljam, hogy a yilágoság a fanöyekyés egyik fötényezője 
nagyobb mértékben mert nagyobb téren'hathat a hajlott, mint a vízszin
tes téren levő erdők ernyőjére, ösmert dolog lévén, hogy egy hektár 
hajlott tér valódi térnagysága nagyobb mint egy hektár sik téré. Jog
gal vonhatjuk tehát ebből azon következtetést, hogy a hcgyoldalokon, 
k ü l ö n b e n u g y a n a z o n k ö r ü l m é n y e k k ö z t a világosság na
gyobb mérvbeni befolyása következtében több fa teremhet mint azok 
vízszintes vetületén. Ezenkívül a hajlott téren a gyökereknek is na
gyobb tér s több tápanyag áll használatára. 



377 

Ezek azon okok mellyeknél fogva a hegyoldalak és azok állap
jának egyenlő fatermésére felhozott mathemalikai bebizonyítás elvettetett. 

Minthogy azonban a legvilágosabb elméleti bebizonyítás sem bír
hat olly meggyőző erővel mint a gyakorlati, Pfeil kitűnő erdősz tekin
tély számos kísérleteket vitt végbe a fenn emiitett elméleti állitások gya
korlati bebizonyítására, mellyek által a kővetkező eredményekhez jutott: 

1. Ha a talaj minősége megengedi, szál-erdő 30 egész 35, sarj-
erdő pedig egészen 40 foknyi szög alatt hajlott hegyoldalukon is meg
felelő minőségben és tökéletes zárlatban tenyészhet. 

2. Hogy helytelen azon itt ott felmerülő állítás, mintha a hajlási 
szög növekedésével a talaj sekélysége és szárazsága is nőne, s ennek 
következtében a fatermés alább szállana; mert sokszor meredek lejtö
kön jobb fa-növést és termést találni mint a kevésbbé hajlottakon. 

3. Hogy ugyanazon termőképesség mellett a hegyoldalak több fát 
teremnek mint azoknak vízszintet állapjai; — kitetszik ez ugyan is, a 
meredek hegyoldalokon lévő erdők tökéletes zárlatából, és azoknak a 
talaj minőségéhez képest aránytalan tulnagy terméséből, és végre abból 
js, hogy az al-fa itt jóval nagyobb beárnyékolást el tűr. Mind a mellett. 

4. Nem állithatni, hogy ezen nagyobb fatermés mindég bizonyos 
arányban állana a hajlott tereknek allapjokhoz mért nagyobb kilerjedé-
sével; mert lehetséges, hogy a hajlott lejtőkön a talaj mélyebb és te-
levényesebb vagy megfordítva a midőn a tér nagyobb terjedtsége a ta
laj csekélyebb termőképessége által kiegyenlítődik. — Sőt 

5. Még az egyes lejlök kisebb vagy nagyobb fatermése s azok 
hajlási szögei közt sem található fel bizonyos arány, mert a fatermés 
gyakran a legkülönbözőbb hajlási szög alatt egyenlőnek, s egyenlő haj
lási szögöknél egészen különbözőnek mutatkozik. 

Ezen utóbbi körülményen azonban nem fogunk feriakadni ha el
gondoljuk melly tényezők hatnak még a térnagyságok különbségén kí
vül a fatermésre; csak az állabok zárlatát és a talaj minőségének szám
talan változásait említem; ki volna képes ezen tényezők hatását a fa-
termésre nézve egy bizonyos esetben megmérni, vagy pedig azt meg
határozni, hogy egy meredek lejtő nagyobb fatermésének milly nagy 
része tulajdonítandó az ott uralkodó gesztnemre nézve kedvezőbb zár
latnak, a talaj mélységének televényességének, porhanyóságának, ned
vességének, vagy azon térnagyság különbségnek mellyel a meredek 
lejtő, aliapjánál nagyobb? — ezt mind nem tudjuk, és valószínű, hogy 
még utódaink sem íb gják tudni, a n n y i t a z o n b a n e g é s z b i z o-



378 

n y o s s á g g a l á l l i t h a t u n k , h o g y a z o n e l k e r ü l h e t l e n hi 
ba m e l l y e t a b e c s l é s n é l , a fa t e r m é s e s n ö v e k v é s k i p u -
l i a t o l á s á n á l a z á r l a t é s t e r m ő h e l y b i z o n y t a l a n meg
h a t á r o z á s a k ö v e t k e z t é b e n e j t ü n k m i n d e n - e s e t r e na
g y o b b m i n t a z o n h i b a m e l l y a h e g y o l d a l a k n a k - v i z -
s z i n t e s a l l a p j o k h o z m é r t — n a g y o b b t é r n a g y s á g á n a k 
t e k i n t e t b e nem v é t e l é b ő l e r e d . 

Ösrnert dolog, hogy a becslésnél 5 °/o hibát elkerülhetlennek tar-
timak, és ha az 10 %-ra is rúgna a becslést még nem tartanok rosz-
iiak. Ha feltennök, hogy a lejtök termékenysége a hajtási szögnek meg
felelő kisebb vagy nagyobb térterüleltel egyenes arányban volna akkor 
a becslésnél ezen térkülönbség elhanyagolása folytán hibáznánk: 

az 5 fok alatt hajlott hegyoldalaknál 0.38 % 
10 „ „ „ , 1.54% 
15 „ „ » „ 3.52 % 
20 „ „ „ „ 6.41 % -kai, mint, 

hogy pedig egyre másra véve a hegyes vidékek átlagos hajlásiszöge 
alig haladja meg a 15 fokot, a kérdéses hiba körülbelöl 3 százalékot 
tehát kevesebbet mint az emiitelt elkerülhetelen hiba tenne. 

Azért bátran mellőzhetjük, mint eddig, a hegyoldalaknak, elmé
letileg valószínűnek bizonyult, de gyakorlatilag meg nem határozható 
nagyobb fatermését, már csak azért is mert ezen befolyás megítélé
sében a fatermés más sokkal fontosabb tényezői — zárlat és talaj — 
által hátráltatunk. 

Nyugodtan vihetjük tehát végbe a becslést próbatérek segítsé
gével, s használhatjuk e czélra, megfelö körülmények közt fatermési 
tábláinkat is , annyival is ínhább mert a lejtök kérdéses befolyása a 
becslésnél és a termési táblák felállításánál önkéntelenül számításba jön 
miután a hegy oldalak fakészletének felvétele végett a próbatereket u-
gyan azon lejtökön, tehát szinte hajlottéreken és bizonyosan nem a-
zoknak néha előjövő fokterein szoktuk venni. 

Méret Károly. 
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Az erdőszeti tudományban és az erdöszetben 
uralkodó divatokról. 

P. V. után B á l á s Á r p á d . 

Gölhe azt mondja mihelyt valamely fuvolaművész bizonyos vá
rosban hallatta magát, az egész világ fuvolázni tanul. 

Ezen találó mondat nemcsak a közéletben lel alkalmazást, ha
nem még a komoly tudományokban söt még a gyakorlati háztartásban 
is. Hogyha egy szellemdtís férfiú valami eszmét felkarol, épen ügy esik 
neki számos középszerű ész és divatba hozza, mint számtalan nem szép 
nő azt majmolja, mi egy ízléssel biró szép leányak jól illik és az állal 
feltűnővé lesz. Szollem nélküli férfiak ép olly kevéssé tartják meg a kellő 
mértéket mint ízléstelen nők; nem tudják meddig fokozható valamelly 
dolog, hol alkalmazható az, hol nem. Ez vagy amaz ajánlott valamit, 
ezen vagy azon azt a ruhát vagy szint csodálták, és az nekik elég. 
Ezek aztán a dolgot tovább akarják vinni, húzzák vonják, túlfeszítik, 
eltévesztik a nézpontot, mellyböl az egyedül tekinthető, hogy ha azt 
valaha fel is fogták, nekik az czélúl tűnik fel, minek voltakép csak esz
köznek szabadna lenni. A ki mással versenyt nem fut, de söt a ki 
nem igyekszik mindenkit hátrahagyni és buzgalomban felülmúlni, az 
előttük tudatlan, nem halad az idővel, a régi előítéletekhez ragaszkodik. 

Oka a nagy gondolatnélküli tömeg ezen sokszor nevetséges el
járásának, az egész emberinem különös szellem-irányában fekszik, melly 
beáll, mihelyt az az állati durvaságon tul van és mely egész művelt
ségünk forrásául tekinthető; azon igyekezetben ugyanis, melly az em
bert elohaladásra, a homály felderítésére és a meglevő tökéletesítésére 
készteti. Mindenki szeretne ehhez hozzájárulni, de csak kevés önálló 
szellem létezik, a tömeg azért minden űj eszmét megragad, melly a tu
dás terjesztését, az eddigiek tökéletesítését igéri, különösen annak fia
talabb hevessebben előre törekvő része, melly azt buzgalmával csak
hamar divatba hozza. 

A kár melly igy az erdöszetre háromolnék, roppant nagy lenne, 
föltéve hogy minden űj, divattá lelt eszme, melly a könyvekben érvény
re jutott, mindjárt az erdőben is foganatba vétetnék. Majd semmi sincs, 
a mi mindenhol egyenlő alkalmazást találhatna, mert a mi itt ajánlható 
Jenné, az amott tökéletesen nem-czélszerünek tekintethető. Azon ki-
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vül íehol sem olly káros az a folytonos eszme változtatás mint az er
dőben, hol anyi idő szükségeltetik, mig valami jó és rendszeres létre 
hozható, hol egyetlen egy rósz fogás egy századig is érezhető lehet; 
az erdővel nem lehet experimentálni, ott egy bizonyos következetesség 
és állandóság az eljárásban feltétlenül szükséges. Az ugyan igaz, hogy 
az enberek a lármásdiaktól soha sem tudtak egészen őrizkedni, kik azt 
állították, hogy az erdőszet bölcseség-kövét találják fel; de azok nem 
is olly veszélyesek, mint első pillanatra vélnök, az illető irodalom iránya 
szerint ítélvén. A dőntö-körökbeli férfiak rendesen nem olly ujilás-vá-
gyók, és jaj is lenne az erdőknek, hogy ha azok volnának. Veszélye
sebb erdő-igazgatót nem is lehetne képzelni, mint olyant, ki minden 
új, jónak ajánlt eszmét, nagyban az erdőben létesíteni akarna. Aztán 
nem is lehet ám a? erdőket csak úgy átalakítani, állabokat rögtön nö
veszteni, a polgári, politikai és pénzügyi viszonyokat csakhamar meg
változtatni, mint annak történnie kellene, ha minden ajánlt eszmét fo
ganatosítani akarnánk. Mennyi theoria fordul meg az irodalomban, melly 
másféle fára nincs befolyással mint a sajtó rúdjára! de egyébre nem 
is való. Másoknál azomban az érez mégis csak kiválik a salakból, mint
hogy számtalan munkás töri, gyúrja, megrágja s a t . a nyers eszmét. 
Ritkaság az, hogy valami általánosan jónak ismertetnék el és buzgó 
védőkre találna, ha az nem lenne némirészt jó és ott a hol alkalmaz
ható. A jó aztán megmarad, a használhatlant és nem alkalmazhalót 
elvetik és elfelejtik. Valamint a ruhánál, a sok mindenféle viselet kö
zül egyet választott ki a nép, melly czélszerübb a régiebbeknél, úgy 
fejlődött a jelen erdőszet számára abból a sok phantaslicus eszméből 
jobb alapeszme, mint a minővel az élőkor valaha birt. 

Divatok csak ott támadhatnak, hol az eszmecsere élénk és an
nak közlése gyors, azért azok eredetét az erdöszetben csak azon idő
ponttól számithatjuk, midőn ez szakbeli iratok által lehetővé vált. E-
zek egyik legrégibbje az erdöszöket mathemalicusokká képezni, azt 
hivén, hogy a mathematika és az erdőszet egy fogalom, továbbá, hogy 
az ki a legnehezebb mathematicai feladatokat meg tudja fejteni, cgy-
szersmint a legjobb geszttenyésztö is, A régi német erdöszök: Oel-
telt, Vierenklee, Oppen, Hennert, jól tudták miért követelének az er-
dősztöl mathematicai, de követőik csakhamar oda jutottak, hogy az er
dőszeli tanulmányokba integrálszámítást, felsőbb egyenleteket sat . vet
tek fel, a nélkül, hogy megfontolták volna, mire fog az szolgálni. 

Még régibb a fakimélési mesterség divata, ez még némelly né-
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jnet kormány ált»l is elfogadtatott, mivel inkább a gyakorlati életbe 
vágott. Idöröl időre visszatért és mily tömérdek munka van e felett 
Írva! A halottól még a koporsót is meg akarták tagadni, helyette köz
ségi koporsót inditványozván, mellyböl aztán a zsákba varrt halolalt 
sirba vetették volna. A szoba padozatát, a keritést, mindent a mi az 
jéletkényelemre szükséges, és fába került, kárhozatosnak ítélték. Az i-
rók megfagyással és éhhalállal fenyegettek, a kormányok rendeleleket 
adtak ki, a művészek takaréktüzhelyeket építettek s ajánltak sa t . e-
gészben mindazonáltal mégis csak a réginél maradtunk, sőt ha csak 
még löbb fát akarnánk pazérolni, nagyon szívesen többet adnának el 
a kormányok, valamint a magányosok is. A divat megváltozott. Nem 
kímélés többé a jelszó, hanem fogyasztás alapítja meg most az államok 
életét és virulását. E divat sem fog soká tartani. Az igazság a kellő 
közt fekszik. 

Ki nem ismerné a külföldi, főleg az amerikai fák divatát! Fi 
ezerekbe került, mert olly időre esett, mikor a kormányok a faszükség-
löl féltek, azt gondolván, hogy ez érdekben valamit tenniök kell, és 
hosszú béke alatt tehettek is. Kár, hogy azon sok szép alapzásból nem 
maradt egyébb reánk, mint törpe bokrok; ferdeségeink mind megannyi 
tanúi! 

Sőt minden fának is megvolt a maga divatidénye. A tülgyvelés-
iiiek nem alkalmas talajon; magát soha kinem fizető magas sudaru íil-
ietvényeknek; rothadó maradványok fentartásának. A bikkfának, mert 
nemesebbnek tartatok mint a tűlevelűek bármcllyike, miután a legjobb 
hírnek örvendő erdőgazdák foglalkoztak vele. A nyírfának, mert al
kalmas arra, hogy rosszul bánóit erdők szégyenfoltjait lakarja, hogy 
rósz erdöszök által jó erlvónyeket (Culluren) lehessen kivílellni, sokat 
ígérni, keveset tartani, azokat ámítani, kik ámitattni akarnak. A vörös-
fenyő néhány dicsőítőivel még nem vesztelte el egészen tisztelőinek 
seregét, még mindig elég látnók találkozik ki annak terjedt inivelé-
sélöl minden faszükség végét várja. 

Nagy időszakot foglal el a gesztek mérésének, az erdő minden 
egyes fája megszámlálásának, és minden egyes évgyűrű kiszámításának 
divata. Tömérdek pénzbe került ezen eljárás és gyakran a gesztek ér-
léke sem volt elegendő a becslő kifizetésére, ki azokat megszámlálta; 
már csak azért is le kellett sokszor az erdőt vágni, hogy megtudhas
sák, menyi fa volt benne. Ezen divat is megszűnt, mióta kisült, hogy 
mind ezen ponlos erdöbecslések eredménye a napidíj biztos kiszámi-
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tásában összpontosult és, hogy csak azon e-gyollen egy esel nem for
dult elö, mikép e becslések helyesek lellek volna, az ellenkezőtől a-
zomban folyvást kellé tartani. 

Azon düh, csupán csak ludós erdőszöket alkalmazni, szinlén az 
erdöszeli tanodák állal ápolt divatnak tekinthető-. Nem lenne nehéz 
azon telelnek számos buzgó védőket találni, hogy az erdőt csak úgy 
lehetne jól megőrizni, ha minden, évenként 50 frttal fizetett egyén, 
bevégzett tudományos képzettséggel birna. 

Onnét származik azon, még sok államban létező rendelet, hogy 
még a legalsóbb szolgálatokra is, csak olyanok vétessenek fel, kik leg
alább is az országos erdőszeti tanintézet tanulmányait végezték. 

Ilyenképen divat volt valaha, Diana buzgó papjának látszani mi-
hént zöld kabát volt az emberen, ámbár számosan sokkal szívesebben 
ültek a kályha mögötti kuczkóban mint künn a lesen; mindenféle szer
számokkal ellátva lenni, mikkel a vadászember csak bírhat, ott hol a 
hó már nyolez napja feküdt és egyetlen egy nyúl se volt feltalálható; 
most az a divat, orrot fintorgatni, a hol vadászairól van szó, szemü
veggel és esernyővel erdőbe menni, fegyver és vadásztáska helyett; 
azt rósz erdösznek tartani, ki a vadászatban kedvet lel. Divat volt, az 
erdőben egész nap czél nélkül lődörögni, divat most, geszteket csak 
tabellákban keresni és számlálni. 

Minden időnek megvolt a maga kedvencz-eszméje, mellyel az 
emberek különösen foglalkoztak. Még 50 év előtt azomban tovább tar
tolta magát az olyan mint most, hol a tárgyak egymást sokkal inkább 
űzik és majd fényesen tündökölnek az irodalom egén majd pedig hul-
ló-csillagokként tova szállanak. 

A mezeigeszttermelés, az erős gyérítés, ültetés, az ásók, a sarj-
erdönek szálerdővé — a lombgeszteknek tűlevelűekké való változtatása, 
a hosszú vagy rövid forda, a magány-erdők szabadsága, a növekvési 
és lermésitáblák s a t. s a t. mind ez egy ideig élénk mozgalmat idéz 
elö, azután meginten felhagynak vele, bevégzellnek és kizsákmányolt-
nak tekintvén még mielőtt az valóban kimeritöíeg megvitattatott volna. 

Már pedig ez nem jó , mert mind ezen dolgok folytonos és ala
pos nyomozást érdemelnek, a mi bizonyosan nyereséget is hozna, hogy 
ha kitartással űzetnék. A mezeigeszlcszet például a legkevesebb eset
ben alkalmazható és ajánlható, előbbi részint elvakult védői, bizonyo
san nem fogták azl fel következményeiben, de azért még nem érdemli 
meg ezen eszme, hogy teljesen elfelejtsük. Vannak tagadhaliariul csu-
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tolt, mellyekben alkalmazása czélirányos és kívánatos lenne, és a hel-
lyett, hogy az egészet mindenestől agyrémnek mondanák, miután csak
ugyan kisült, hogy ezen eszme nem ügy létesíthető, mint kezdetben 
hirdették, inkább igyekeznének, azt olly viszonyok számára kifejteni és 
tovább képezni, mellyekben az előnyösnek képzelhető. 

Ugyan ez áll a többi elősorolt dolgokról is, mellyek egyikének 
értéktelenségét sem lehet puszta gyalázás által bebizonyítani, vagy azt, 
hogy bővebb vizsgálatra nem érdemes. Kevéssé kívánatos lenne, hogy 
minden 20 éves erdőt csak úgy a világba 20 lábnyi kötelékbe helyez
zünk, hogy semmiféle fát 40 és 50 éven lül ne vágjunk, hogy minden 
községnek megengedjük saját erdejével azt tenni, a mi neki tetszik s a t. 

Azon feltétlen hitet, hogy bizonyos tan vagy igaz vagy hamis, 
és hogy el kell vetni miként egy esetben vagy egyszer megkísértve 
helyt nem állt, az erdőszelben nem tűrhetni. A mi itt igaz, az amott 
nem áll, és megfordítva, azért azon eseteket lehetőleg össze kell keresni 
és gyűjteni, hol egyik vagy másik dolog jobbnak bizonyul, hogy ekép-
pcn a viszonyokhoz alkalmazott tant lehessen megállapilni. Majdnem 
azt lehetne állítani, hogy a jó erdősz születik és nem neveltetik vagy 
képeztetik, az az azon helyes tapintat adott körülmények közt a legalkal
masabbat és legjobbat választani, és csiigcdetlen tevékenység, vele kell 
hogy szülessék, az nemtanulbaló; mindazonáltal annak kiképezésére 
nagyon sokkal lehet járulni, a körülmények ismeretére tanítani és gyü
mölcsöző tevékenységre utalni, de bizonyára nem az erdöszet cardiná-
lis tanai könyvnélküli betanítása, hanem a jó erdögazdászat ezezszerte 
eltérő föltételeinek ismertetése által. 

Bár csak divatba jönne egyszer, hogy minden tehetséges erdősz 
kedvencz szakot választana magának, azt minden színezetében előítélet 
nélkül a legkülönbözőbb körülmények közt követve, tisztába hozni ipar
kodnék, mint azt némelly természettudós teszi, ki csupán csak egy bi
zonyos állat vagy növény-faj kipuhatolásának szenteli magát, az utó
világnak e részben kevés tennivalót hagyván hátra. 

A munka megosztása nekünk sem ártana. 
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Az első erdoszeti államvizsga magyar nyelven. 
Ha egykoron valaki a magyar erdoszeti irodalom történelét meg-

irandja, annak első lapján bizonyosan hazafiúi elösmeréssel és hálával 
leend hazai fö kormányszékünknek az erdészeti államvizsgák érdekében 
18f>2-ik évben kibocsátott, és minden magyar erdész által örömmel fo
gadolt azon rendelete följegyezve, mellynek folytán szép magyar nyel
vünk az erdőszetre nézve is hivatalosan érvényre jutott. 

Csak az sajnos, hogy a nm. magyar királyi Helytartótanács szán
déka nagyobb részt csak papíron maradt és igen csekély homeopathikai 
adagban valósult. 

Voltak többen különösen egy bizonyos táborban a kik a fennebb 
érintett rendelet olvasásakor mosolyogva kérdek, hogy valyon akadnak-e 
erdösz jelöltek kik az állam vizsgát magyar nyelven tehetnék le? a kér
dőknek szolgáljon megnyugtató feleletül azon tény, hogy többen akad
tak. Több joggal kérdezhették volna, mint azt a következés igazolá, 
valyon akadnak-e olly szakemberek a kik magyar nyelven vizsgálhat
nak? mert ollyanok valóban nem akadtak, vagy helyesebben mondva 
az ollyanokra reá nem nem akadtak. 

Azt mondják, hogy az ember, különösen a fiatal élet minden 
gyönyöre csak remény és képzeletben él és csalódáson alapszik, s — 
csalódáson végződik. Ezt tapasztalam én is társaimmal az erdoszeti ál
lamvizsga alkalmával. 

A mint a múlt nyáron a nyilvános lapokban olvasám, hogy az 
erdoszeti államvizsgán a magyar nyelv lesz használandó, s csak azok 
kik ezt nem bírnák élhetnek az országban divatozó más nyelvvel, kö
telességemnek tartam tanulni igyekezni, hogy azt a mit tőlem a lelendő 
erdoszeti államvizsgán majd kérdezendnek tört német nyelv helyett, é-
des anya nyelvemen folyó beszédben adhassam elő; hasztalan volt min
den fáradságom németül kellé (!) felelnem s minthogy azt tökéletesen 
nem birom, tehát nem megelégedésemre. A vizsgáló bizolmány elnöke 
adott ugyan egy néhány fontos s érdekes bár magas röptű kérdést több
nyire az államgazdászatból, de ez csak kóstoló volt a jóból, mindazon 
által csak is ezen érdemes elnök urnák köszönhetni, hogy a helytarló
tanács bölcs rendelete egészen holt belü nem marada. 

Ezen államvizsga alkalmával meggyőződtem arról is, hogy már 
odúig is igen sok magyar ifjú szánja magát az erdoszeti pályára; 24 
jelöli közül 19-nek anya nyelve a magyar volt, melly körülmény egy-
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részt azon örvendetes tapasztalást igazolja, hogy az erdőknek fontossága 
honunkban már terjedtebb körökben is elösmertetik, másrészt pedig é-
pen ennek következtében az erdötanok magyar nyelveni tanításának 
sürgős szükségességéről szóL 

Ezen utóbbira hála a mn. m. k. Helytartótanács és országos Gazd. 
Egyesülelünk üdvös működésének, nem kellend már sokáig várnunk. 

Akkor majd az államvizsgák is kifognak mindenkit elégíteni. 
Az említettem államvizsgára mint fennebb mondám 24 jelölt 

bocsájtatott, hogy hányan utasítattak vissza megnem mondhatom de jog
gal gyanítom, hogy ollyak többen lehettek, ezek közt tudtommal egy 
igen jeles fiu is volt ki az erdöszeti államvizsgákat szabályozó 1852-ben 
kelt ideiglenes ministeri rendeletben kivánt 2 gyakorlati év helyett csak 
egyet mutathatott ki. Ezen rendelet betűitől azonban olly esetekben 
ha a jelölt jeles előmenetelt mutat elszoktak térni és beérik egy gya
korlati évvel is. Budáról elutasítóit jelöltünk Bécsbe folyamodott, meg
nyerte az engedélyt s f. é. October elején le is tette ott a legszigorubb-
nak ismert vizsga-bizottmány előtt becsületesen az állam vizsgát. 

A 24. jelölt Selmecz, Szomolnok, Arad, Diósgyőr és Polonka 
vidékéről gyűlt össze, ezek közül 4 tanulmányait Mariabrunban a többi 
Selmeczen végzó. 

A szóbeli vizsgák September 15-étöl 19-éig tartottak, ezeket 
köveié az írásbeli vizsga mire a kérdések hallomás szerént a selmeczi 
Academiáról kerültek s következők voltak: 

1-sö kérdés. — Az e r d ő t a r l a s z t á s k ü l ö n f é l e m ó d j a i 
n a k m e l l y i k e k i z á r ó l a g , v a g y f ő k é p l e g c z é l s z e r ü b b 
e g y e s u r a l k o d ó f a n e m e i n k r e n é z v e és m e l l y o k o k n á l 
f o g v a ? 

2~ik kérdés. — A s z e n í t é s f o l y a m a t á n a k az o l a s z 
b o k s á b a n v a l ó l e í r á s a . 

3-ik kérdés. — Az a n y a g i e r d ő h o z a m m e g h a t á r o z á 
s á n a k m e l l y i k m ó d s z e r e v e z e t l e g b i z t o s a b b a n és a 
l e g k e v é s b b é é r e z h e t ő h o z a m i n g a d o z á s o k k a l a s z a b -
d a s z e r ü e r d ö á l l a p o t r a , é s m e l l y i k e l e s z a s z ü n e t e l ő 
e r d ő ü z e m n é l a l e g c z é l s z e r ü b b ? 

Ezen írásbeli kérdések megoldásával a vizsgák bevoltak fejezve, 
mellyeknek az egyes jelöltekre vonatkozó eredménye fölött egy vizsga-
bizottmányi ülés következőleg határozott: 

Ketten a vizsgát lett erdöszjelöltek közül az erdögazdászat ön
álló vezetésére ig e n a l k a l m a t o s n a k , Nyolczan a l k a l m a t o s -
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n a k, Tizenketten h i e g l e h e l ö s a l k a l m a t o s n a k , Ketten pedig 
nem a l k a l m a t o s n a k nyilvánilattak, s egyszersmind a n. ni. ma
gyar k. Helytartó tanács nagy pecsétjével s a vizsgabizotmányi tagok 
aláírásával hitelesített, s a fönnebbi osztályzat szerint magyar nyelven 
szerkesztett bizonyítvánnyal láttattak el, — kivéve azokat a kik nem 
alkalmatosnak találtattak. 

Bizonnyára fel fog t. szaktársaimnak ötleni a m e g l e h e t ő s 
a l k a l m a t o s osztály mellyel itt először találkozunk. A fenn idézett 
ideiglenes ministeri rendeletben csak i g e n a l k a l m a t o s és a l k a l 
ma t o s-ról van szó. — Gyarló emberi természetemet tagadnám meg 
ha magamba fojtanám azon megjegyzést mikép ebben én csak követ
kezetességet látok; szokatlan eltérés a ministeri rendelettől az osz
tályzatra nézve, és szokatlan ragaszkodás annak betűihez a felvételre 
nézve. 

Budafalvi. 

Előfizetési figyelmeztetés! 
Vonatkozva e lapok Xl - ik fizetében közzétett előfi

zetési felhivasunkra ismételve kér jük t. előfizetőinket jövő 
1863-ik évre szolló előfizetéseiket mielőbb és legfeljebb De
cember 15-ig megtenni , hogy az 1863-ik évi I-ső füzet kia
dása kellő időben történhessék. 

Az előfizetési feltételek a rég iek , és e füzet borité
kának hátulsó oldalán olvashatók. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: Vágner Károly. 
Főmunkatárs: Divald Adolf. 

Sclmecz, 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-nél. 


