
újításánál nem fognak elég gondot a tölgyültetésekre fordítani, 
a jövő forda alatt alig lesz még nyoma az erdők e fejedelmi 
fájának, főleg oly kezelés mellett, mint a milyen itt némely 
nagy uradalmaknál tapasztalható. 

Vigyáznunk kell tehát erdőmivelési elhatározásaink kivi
telénél, nehogy okot adjunk utódainknak emlékünket hason 
szemrehányással illethetni, s hogy oly értéktelen fenyveseink 
ne legyenek mint Zalamegyének! 

Minden csak a maga helyén jó 1 
Kabina János, 

111. kir. kataszteri erdőbecslő. 

A franczia államerdők 1877. évi költségvetése. 
A franczia államerdők területe a f. évre kiadott „An-

nuaire des Eaux et Foréts" szerint 9 8 2 . 1 1 8 hektár. 
Az erdők összes bevétele 38 ,548 .680 frank. 

Ezen összeghez a községek és nyilvános intézetek, erdeik 
kezelési költségeinek megtérítéséül, 1 ,140.000 frankkal és a 
tengerészeti minister a tengeri hadiszertárak számára adott 
fáért 200 .000 frankkal járulnak. 

Az erdők jövedelme (beleértve az Elzász-Lothringiával 
Németországnak átadott 8 8 . 0 0 0 hek tá r t ) már 1827-ben 
2 6 , 9 6 4 . 7 1 9 frankot t e t t , 1860 ban pedig 4 2 , 0 0 0 . 0 0 0 frank 
és 1867-ben 38 ,805 .495 frank volt. 

A kiadások összege a f. évre . . . 13 ,325 .732 frank. 

Ez összegből a központi igazgatás költségére 2 3 0 . 0 0 0 frank 
és személyes kiadásokra a külső felügyelő és kezelő személy
zetnél 5 ,082 .617 frank esik. Dologi kiadásokra, utakra és 
erdősitésekre meg begycpesitésekre pedig 5 ,857 .015 frank 
vétetik igénybe. 



A megjelölt bevétel és kiadás összege a franczia állam
erdők kedvező viszonyairól tanúskodik, melyhez részünkről 
még csak annyit teszünk, hogy Francziaország erdészete meg
érte azon boldog kort, melyben fáját az erdőben tövön ad
hatja el. (<B.) 

Adat a magyarországi erdők XVI-ik századbeli 
kezeléséhez. 

Az erdészetről általában véve tagadhatatlan, hogy mint 
a földmivelés egyik fontos ága még csak fiatalabb korát éli, 
mai tudományos kifejlődöttsége pedig éppenséggel csak az 
újkor vívmányának tekinthető, legkiváltképen hazánkban, hol 
ezelőtt néhány évtizeddel alig létezett szakszerű erdőkezelés, 
s az erdészet mint szaktudomány úgyszólván ismeretlen volt. 
Igaz, hogy a nagy közönségnek, hogy ugy fejezzem ki ma
gamat, jóformán még ma sincsen kellő érzéke az erdészet 
iránt, s ennek kiváló fontosságát, szükségességét nálunk még 
nem igen szokták méltányolni, de ez már csak időkérdés, és 
be is fog következni; sőt hiszem és reménylem, hogy ugy 
mint Németországban, az erdészet maholnap nálunk is, a mi-
veit közönség hajlamát nagy mértékben nyerendi meg, s ifjú
ságunk egy része idővel majd szivesebben fog az erdészeti 
pályára lépni, mintsem az országot jelenleg ügyvédekkel el
árasztó, s a komoly foglalatosság mellett nem annyi élvezetet 
nyújtó jogi pályára. Mi jelenleg korántsem dicsekedhetünk 
még országszerte általánosan gyakorlatban levő szakszerű er
dőkezeléssel, sőt rengeteg erdőségeink nem csekély része je
lenleg, fájdalom, inkább a kiaknáztatás sanyarú sorsában 
részesül; évszázadokon át felhalmozott tőkéjük kérlelhetlenül 
értékesíttetik, a mi ellen nem volna ugyan kifogásunk magá
ban véve, hanem inkább csakis ezen értékesítés foganatositá-


