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1-ső évfolyam. VII. füzet. Júl ius 1862. 

A hazai erdőszök legelső teendői. /+'.. ^% 

Irta Erdödi Adolf. ^ ^ 3 ^ 

A „Gazdasági Lapok" ez idei 9-dik számában megjelent „Mit 
kell az erdészet érdekében nekünk hazai erdészeknek tennünk" czimü 
czikkböl ugy látszik, hogy Beiwinkler úr és közöltünk nemcsak a vá
lasztandó eszközökre, de még magára a legközelebbi czélra nézve is 
lényeges nézet-különbség uralkodik, melyet lehetőleg kiegyenlíteni e 
sorok feladata. 

Beiwinkler űr szerint: „teendőinket az erdőszeti ismereteknek 
népszerű módoni terjesztésével kell megkezdenünk; különösen azon 
földbirtokosoknál, a kik közvetlen kezelői erdeiknek, kell előszeretetet 
az erdöszet iránt felköltenünk, egyúttal a fennálló sokféle körülmények
nek és érdekeknek megfelelő eljárásra hatnunk, s végre az erdőszeti 
tudomány kifejtésére törekednünk. 

B. úr azt tanácsolja, hogy e czélból az ország összes erdészei
ből a Gazd. Egyesület erdőszeti szakosztálya számos alosztályai ala
kuljanak, melyeknek egyes tagjai ismét maguk közül választmányi ta
gokat, ügy- s toll vezetőt és pénztárnokot válasszanak; hogy az alszak-
osztályok mint olyanok lépjenek be tagokul; egy, a fő szakosztály ál
lal meghatározott módon működjenek minden irányban, hogy az erdők 
jelen állapotát felderítsék, a hiányokat, valamint a módot is, melylyel 
ezeken segitni lehetne és kellene, kimutassák. — A fő- és alszak-
oszlályok működésének eredményei végül összeállítva a Gazdasági La
pokban közöltetnének, s azokból alakulna lenyomat és forditáskép egy 
magyar-német erdőszeti ikerlap. 

Mi e terv kivitelét, először is majdnem legyőzhetlen s a dolog 
természetében rejlő akadályoknál fogva, lehellennek tartjuk. 

13 



196 

Méltóztassék csak összeszámítani az ország azon német-magyar 
erdészeit, a kik képesek lennének az ily osztályok élére állani, azokat 
szervezni s oly tagokkal ellátni, a kik a kivánt munkálatokhoz hozzá
fogni akár csak értenének is? Az erdöszegylelnek több tagja van e-
zernél; az országosan elismert erdőszcapacitások annak mind tagjai; 
az egylet H éven keresztül működött, gyűlésein azonban a főszereplő 
majdnem mindig ugyanazon néhány, könnyen névszerint is elsorolható 
ember volt; a többi hallgatott vagy éljenezett, —• a mint a körülmé
nyek kívánták. 

Ezen egylet, az általa legégyesebbeknek és legüzorgalmasbaknak 
tartott egyéneket, a kik e fölött nemzeti hajlamaiknál fogva is sokat 
szeretnek irni és beszélni, választotta meg ügyvivőinek azokat, külön in-
structio által kötelezvén olyféle tevékenységre, a minőt B. úr az alszak-
osztályoktól igénybe venni javasol; és mi volt az eredmény? Az, hogy 
egy-kettőn kivül, a többinek az egylet éppen semmi hasznát sem vélte. 

B. úr nézetünk szerint nagy csalódásban él a létező erdöszeti 
értelmiség fölölt, s e tekintetben a legvérmesebb reményeket táplálja, 
melyekben részünkről osztozni, sajnos, hogy nincs okunk; mert ha
sonlítsuk össze az előre törekvő, értelmes, tenni tudó és vágyó föld
birtokosok és mezei gazdák számát az ugyanily minőségű erdöszöké-
vel hazánkban, és ugy hiszem, senki sem fogja tagadni, mikép az el
sőknek száma, igen természetes okokból, számtalanszor felülmúlja az 
utóbbiakét; és mégis — hány gazdasági fiok-egylete, vagy hány külön 
megyei egylete van eddig az országnak összesen? — S váljon mi le
het annak oka, hogy e szám oly csekély, hiszen minden megye nem 
csekély, az értelmes osztályhoz tartozó mezei gazdaközönséggel bir; 
a mezők jó mivelésének hasznosságáról csakugyan számtalanszor több 
ember van meggyőződve, mint a belterjes erdögazdászat, a rendes er-
dökezelés sat. előnyeiről; a mezei gazda, kísérleteinek meggyőző e-
redményeit, ugy szólván évenként képes a hitetlen szemei elé tárni, 
holott az erdösz számos éveken át önmagát megtagadva tűri a guny-
mosolyt, mely egyik másik kísérletét jutalmazza, s meglehet, csak u-
tódja fog az ö vetése után aratni sat. 

Azt, hogy ne volna több le kes hazafi a mezei, mint az erdei 
gazdák közölt, ugy hiszem, szintén nem tagadhatni, s azt is tudjuk, 
hogy miért van ez igy és mégis hány megyében 
tudtak eddig külön gazdasági egyletet alakítani, s ott is név-, pénz
befolyás, az értelmiség és hazafiúi lelkesedés szövetkezése vala szüksé-
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ges, hogy az ige testté válhassék. Nézetünk szerint ennek oka abban 
rejlik, hogy valamely a tagok'nagy számára nem számiló egyletet ösz-
szehozni még nem nagy mesterség ! Oda egy jó hangzású név s egy 
két jó kortes elég! De ezen egyletet munkabíró és dologkedvelö vá
lasztmánynyal, ügyvezetővel, hivatalnokokkal látni el — itt rejlik a ne
hézség, és e sziklán fog még nagyon sok ideig átalában, főkép pedig , 
az erdőszeti fiók-egyletek számának szaporodása hajótörészt szenvedni. 

Az erdőszeti egylet, mely a n n y i tagból áll, alig birt egy vá
lasztmányt összehozni, s ez ellen is nem egy kifogást lehete tenni; 
B. úr pedig azt reményli, hogy az országban számos, igen számos al
osztályfog alakulhatni és mindeniknek lehetend munkaképes választmánya, 
vagy legalább ügyes ügyvezetője és használható munkatársai, kik őt 
az alosztálynak, Beiwinkler úr által valóban nem könnyűre szabott te
endőiben hathatósan segitendik? E hitben mi, viszonyaink és embereink 
tanulmányozása után, nem osztozhatunk! 

Ezt el akarván érni, uj nemzedéket kell nevelnünk, melyben ha
zafiság, akarat és tudomány szoros összeköttetésben éljenek. 

De nyomjuk el kételyeinket és tegyük fel, hogy ez alosztályok 
létesültek. Az illető gyűléseken B. úr szerint a tárgyalások magyar 
és német nyelven folyhatnának. 

Ez, nézetünk szerint, rövid idő múlva eg.yenesen oda vezetne, 
hogy a vegyes elemekből alakult társulatok vagy eloszolnának, vagy 
csupa németekké válnának; mert mi magyarok, hála nemcsak a lefolyt 
szomorú időszaknak, de még nagyobb hála azon talán kissé túlzott lo- ' 
vagiasságnak, melynél fogva, ha a társaság 13—ik tagja — a ki az or
szágot számos évig lakta s annak kenyeréből élt, de elég erkölcsi e-
rövel birt a magyar barbárság beolvasztó erejének ellent állani, belép, 
a 12 törzsökös magyar zengzetes nyelvét nem hangoztatja tovább, ha
nem töri a németet, hála e körülményeknek mi magyarok ugyan 
tudunk németül, szeretett sógoraink azonban magyarul nem tudnak. Ha 
már most a társulat egyik német tagja hosszabb értekezést tartana, ezt 
a magyarok jól értenék, s a vegyes tárgyalás, a mennyiben azok né
metül beszélnének, ezek meg magyarul hallgatnának, igen békésen 
folyhatnék. Mihelyt azonban a magyar, saját nyelvén kezdene beszélni, 
ha ezt fönt emiitett galanteriája csakugyan megengedné, a sok sógor 
mind azt kérdezné, hogy „ Was sagt er?a s akkor mi maradna hátra, 
mint hogy vagy a szónok maga mondja el mondókáját még egyszer 
németül vagy ezt helyette valamelyik ma'sik pajtása tegye, vagy vé-
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giil, hogy e bábcl tornyát mind a két rész ott hagyván, kiki szeretelt 
övéi közé siessen. 

E dolognak azonban még egy másik oldala is van. Mi magyar 
erdöszök t. i. még nem is tudunk magyarul beszélni — szakunkat il
letőleg, s a mennyit tudunk, az móg oly szokatlan előttünk, hogy az 
iskolában, akadémián, közéletben és olvasás közben reánk ragadt né
met műszavak véletlenül magyar beszéd közben is szánkból sikamla-
nak. Ez ugyan a vegyes tárgyalások nagy könynyiléseül szolgálna, a 
mennyiben azt a szomszéd is értené, hogy „az Erlragstáfelek szerint 
készített Zuwachsberechnungokat a Bestandesbeschreibungba fogjuk ein-
trágolni" sat, — ilyet és még czifrábbat pedig, tessék elhinni, akár 
hányszor hallottam oly törzsökös bihari, nógrádi s egyéb magyar fiuk
tól, a kiknek különben még a szájuk járása sem mondható németnek. 

Ez tehát a második ok, mely mialt e vegyes tárgyalások vagy 
legrövidebb idő alatt teljesen elnémetesednének, vagy német szom
szédjainknak elég mulatságos nyelvkeveréki előadásokat szolgáltatnának. 

A B. űr által ajánlott szaklapot illetőleg pedig az a megjegy
zésünk, hogy azt, t. ügylársunk terve szerint csakugyan olcsón lehetne 
kiállítani, de hogy aztán: „az olcsó húsnak, híg is volna a leve'" Mi
csoda érdekkel bírhatna oly lap, melynek minden egyes czikke már e-
lőbb valamely más lapban megjelent s mely is körülbelül nem állana 
egyébbül, mint a főosztály és az egyes alosztályok, ki tudja mennyire 
érdekes jegyzökönyveinek kivonataiból. 

Olcsó volna, de azokra nézve, a kikre számíttatnék, még min
dig tul drága, mert hisz — egyebet úgysem tartalmazna, mint a mit 
az alosztályok tagjai már úgyis megrágtak s többszöri kérödzés után 
megemésztettek volna. 

Azt pedig, hogy a tisztán nemzeti irányú Magyar Gazdasági E-
gyesület erdőszeti szakosztálya félig magyar félig német lapot adjon 
ki, azt e társulat eddig vallolt elveivel nem tudom összeggyeztetni; 
ezt a fenlemlitett galanteriának valóban a dolog élére állított ne to-
vábbjának tartanám. 

Ha az országban létező német ajkú erdöszegylet a magyar nyelv
nek concessiókat tenni ajánlkozik,ezt igen termézetesnek és méltányos
nak találom, nem azért, mert magyar vagyok, vagy mintha az efféle 
kegyelem-osztásokkal betudnám, vagy beakarnám érni, hanem mert az 
illető urak itt találták fel hazájukat, itt kenyerüket, itt lelök minden 



199 

feltételeit, — s mert evvel csak uj hónuk iránti kötelezettségeik némi 
részecskéjének elismerését bizonyítanák. 

De hogy egy, eredete, elemei, meggyzözödése, szellemének min
den iránya szerint tiszta magyar egyesület félnémet lapot adjon ki, tí
zért, hogy azt azok is olvashassák, kik megrögzött megvetéséből a 
magyar barbárságnak, évek óta méltóságuk alattinak tartották a ma
gyar nyelv tanulásával törődni, hogy azok, vagy bárki más kedveért, 
egy tiszta magyar társulat erdöszeti szákosztálya félig elnémetesedjék, 
azt követelni, kívánni, várni vagy reményleni, mi nem mertük volna, 
mert ennek szerintünk ép oly csekély volna az értelme, mint lenne 
annak, ha a bécsi „Reichsforstverein" magyarországi tagjai azt köve
telnék, hogy ezen egyesület kedvükért tárgyalásait magyar nyelven is 
folytassa ; közlönyét félig magyar nyelven beszéltesse. 

Ugy hisszük, hogy nekünk csak annyi jogunk van, mint bármely 
más nemzetnek követelni, hogy az, ki közügyeinkre, nemzeti irányu 
vállalalainkra be akar folyni, tanuljon meg legelőször is — magyarul! 

Ha országunk idegen erdöszei csakugyan annyira önzéstelen ül 
szerelik imádolt hazánkat, — ám kövessék a köztiszteletii Budenz ür 
példáját, és mi szívesen osztozunk meg velők terheinkben és jogaink
ban is ! 

Miután kimutatni törekedtünk, hogy Beiwinkler úr tiszta, becsü
letes, jó szándékai, melyekben mi vele teljesen osztozunk, az állala a-
jánlott módon alig létesíthetők, sőt hogy azok létesítése ily módon nem 
is volna kívánatos, áttérünk e részbeni saját igénytelen véleményünk 
előadására. 

Hogy e hon erdöszeti gazdasága sajnosán pang, hogy erdeink 
lcglöbbje igen keveset jövedelmez, hogy erdösitendö homoksivatagjaink 
mérhellen terjedtséggel bírnak, sat., az e hazában közismereti! dolog, 
és miután senki sem fogja tagagni, hogy e sokféle bajok orvoslásához 
csakis akkor fogunk sikercsen járulhatni, ha azok okai iránt teljesen 
tisztában leszünk, — illő volna, hogy mindenekelőtt e bajok elösoro-
lásához fogjuk, a mit mi kimeritöleg tenni igen is hajlandók lennénk, 
ha nem tartanánk tőle, hogy t. olvasóinkat kifárasztjuk, s hogy olyat 
kellene érintenünk, a minek orvoslása ugy is jobb időkre kell hogy 
maradjon. 

Ez okból tehát az egyszer e szomorú állapotoknak csak fő kul-
forrását fogjuk tekintetbe venni; azt, melyet a Gazdasági Lapok ez i-
clei 8-ik számában közöli „Szakvélemény" szerint, a. m. kir. Helytartó 
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Tanács, országos viszonyaink ismeretét tanúsító mély bölcseséggel a-
zon körülménynek rótt fel „miszerint az erdöszeti tudomány mostani 
színvonalán álló, szaktanilag és alaposan kiképzett, a szükséglethez a-
rányzott számú tanult erdöszök érezhető hiánya mutatkozik, minek a 
gyakorlati éleiben azon káros következménye van, hogy a hazai erdő
tulajdonosok, vagy nem rendelkezhetnek a szükséges kiképzett egyé
nek felett, erdeiknek a tudomány kívánalmaihoz képesti rendbentartá
sára, vagy pedig idegen s a hazai nyelvet, szokásokat gazdászati és 
erdészeti viszonyokat nem ismerő, az itteni néppel való bánásmódban 
járatlan s ennélfogva jó sikerrel alig használható egyéneket kénysze
rülnek alkalmazni, kik ezen okoknál fogva a legjobb akarat s külön
ben talán legalaposabb képzettségük mellet sem birnak feladatuknak 
ugy megfelelni, a mint az, ezen országos fontosságú ügy érdekében 
kívánatos volna." 

Első és fő bajunk tehát az, hogy nincsenek elögendö számú 
képzett magyar erdöszeink ! 

E bajon pedig csak ugy segíthetünk, ha magyar erdöszeti tano
dákat állítunk, vagy arról gondoskodunk, hogy a fiataloknak, kik c 
pályán akarnak hazánk hasznos polgáraivá válni, alkalom és mód nyúj
tassák a szükséges tudományokat a tanodán kívül is megszerezhetni. 

Ugy hiszem t. olvasóink egyikének sem fog zokon esni, ha ez 
értekezésemet nem zárom be ama rövid tanácscsal: Menj, tanulj né
metül és — boldogulni fogsz! 

Jól tudom én, hogy számos, és azok közt néhány igen jeles 
német erdöszeti tanoda létezik a birodalmon kívül és belül; azt is tudom, 
hogy az erdöszeti német irodalomnak e szakra nézve a világon nin
csen párja, és hogy a ki azt kiaknázta, ha különben egészséges észszel 
és itélö tehetséggel áldotta meg az Isten, a nyert kincseket saját, bár
mennyire eltérő, de minden irányban kellőleg ismert viszonyaink közt, 
siker-dtísan fogja értékesíthetni; még jobban tudom azonban, s ugy 
hiszem ez m i n d e n i k ü n k m e g g y ő z ő d é s e , mikép itt az ideje, 
hogy másoktól való szellemi függésünknek minden irányban véget vetni 
összes erőnkkel iparkodjunk; hogy megfeszített közreműködéssel a tu
domány minden ágát a nép minden rétegének megnyithassuk, minden 
rétegének sajátjáva tehessük; hogy azt sajátlagos viszonyaink tekintetbe 
vételével fejlesszük, s a közmivelödéshez mi is járuljunk szellemi adónk
kal; hogy itt az ideje oda törekednünk, mikép saját lábunkon is meg-
állhassunk, saját hazai nyelvünkön beszélhessünk: a miteltség kg-
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nagyobb fokát minden irányban elérhessük, a mellett pedig — tiszta 
magyarok maradhassunk! 

Szent kötelességünk levén egyébiránt is oda hatni, hogy a hon 
azon eddig oly mostoha gyermekei, kiktől követeli a haza, hogy gaz
daságunk egyik — napról napra lényegesbbé váló ágát tiszta és ész
szerű kezelés folytán áldásdús kifejlésre vezessék, hogy a hon e gyer
mekei édes hazai nyelvükön érintkezhessenek a magyar tudományos 
irodalom többi felkentjeivel, igy fűződvén a szellemi közösség lánczá-
val a hazai érdekek mindenikéhez; kötelességünk, hogy eltávolitsuk 
azon nehézségeket, mellyekkel a mugyarnak küzdenie kell, a magában 
is nehéz tudományoknak idegen nyelven való tanulására kényszeríttet
vén; hogy történelmi szomorú emlékké váljék azon idő, melyben a 
haza fiai, az akadályoktól legyőzetve, az őket illető tért másoknak en
gedni — kénytelenittettek; s ezek szerint tehát nekünk magyar erdö-
szöknek legelső és fő feladatunk: oly erdőszeti magyar irodalom létre
hozása, mely az illető tudományok „mai színvonalán állva, elmaradás 
neszéige nélkül tehetné számunkra a külföldi irodalmat nélkülŐzhetővé." 

E czél úttörő eszközei közt pedig szerintünk első sorban álla
nak : az erdőszeti műszótár, erdőszeti magyar folyóiratok, erdőszeti 
magyar tankönyvek és erdőszeti magyar tanodák. 

A műszótár alakuló félben van, s reméljük, hogy t. hazánkfiai 
buzgó közreműködésével sikeriilcnd a tetemes nehézségeket leküzdeni, 
melyek ez eszme testié való érlelésének útjában állanak. 

A folyóirat, melynek ügyét t, hazai lapjaink oly melegen karol
ták fel, hogy örömmel ragadjuk meg az alkalmat ez iránti legforróbb 
hálánk kifejezésére, — megindult, és nemeskeblü pártolóinak száma, 
annak lételét egy évre biztosította. 

E folyóirat feladata: az erdöszeti nyelvet meghonosítani, ahoz 
szoktatni, és szakunknak minden irányában serkentve, buzdítva figyel
meztetve, ismertetöleg hatni; a józan erdőgazdaság elveit hirdetni; a-
zok alkalmazásának hasznát kimutatni; a szellemi közlekedést szaktár
saink közt eszközölni; az erdöszet napi eseményeit megvitatni; a szuny-
nyadó tehetségeket ébreszteni; a képeseknek alkalmat nyújtani tudo
mányuk értékitésére, tapasztalataik közhasznúvá tételére sat. 

Nehéz feladat, mely nagyobb erőt igényel, mint a minővel mi 
dicsekhelünk; de — „in magnis et voluisse sat est," — szent akarat
tal, őszinte törekvéssel és önzéstelen kebellel járultunk a haza emez 
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elhagyott oltárához, és adja Isten, hogy rövid időn a mi áldozatunk i-
génytelen szikrája mások eget e'rö lángjaiban olvadjon fel. 

A harmadik eszközzel, tankönyvekkel azonban még egyátalában 
nem dicsekhetünk, s bárha nem találunk szavakai a M. Gazd. Egyesü
let erdöszeti szakosztálya azon tettének méltó elismerésére, melynél
fogva az már 1859-ben nyitott pályázást egy külön, hazánk viszonyai
hoz alkalmazott erdöszeti tudományos tankönvyre és egy gyakorlati 
erdöszeti kézikönyvre, mind a kétrendbeli pályamunkára 100—100 
darab aranyat tűzvén ki jutalmul, ugy mégis kénytelenek vagyunk is
mételve kijelenteni, a mit már a Gazdasági Lapok tavali folyamának 
14-dik számában bőven indokolva mondottunk, hogy e pályázat ered
ménye által a legjobb esetben is az erdöszeti magyar tankönyvek meg
alapítása köriili feladatunknak csak igen csekély részét fogtuk megol
dani. Az erdöszeti szakosztály véleménye az álladalmi erdöszeti vizs
gák ügyében azon reménynyel van, hogy a beérkezett három pálya
dolgozatból mind a két irányban egy alkalmas munkát összeállítani si-
kerülend." — Ha e szó alatt „alkalmas" a t. szakosztály azt akarta 
érteni, miszerint az e dolgozatokból összeállítandó könyv alkalmas lesz 
arra, hogy abból valamit tanuljunk; a dolgozatok iránya szerint abból 
az erdöszeti tudományok egyes ágaival megismerkedjünk, vagy az e-
gész erdőszélről encyclopoediai fogalmakat nyerjünk, azt megengedem, 
szívesen elhiszem és nagy nyereségnek is tartom; hogy azonban a 
pályadolgozatok, akár egyenkint, akár összevéve arra volnának alkal
masak, hogy azok, teszem a selmeczi erdöszeti academián szükséges 
tankönyveket szolgáltassák; vagy hogy azokból magán utón, valaki 
csak tized részét is tanulhassa meg annak, a mit a felsőbb rendii er
döszeti államvizsga kell hogy föltételezzen és követeljen, ha azt akar
juk, hogy erdőbirtokosaink az e vizsgát becsüleltel megállolt egyének
re erdeik gazdászalát csak némi megnyugvással is bizhassák — azt 
föltétlenül tagadom; tagadom pedig azért, mert az lehetlen, hogy egy 
ember, egy év alatt, a következő, a fönt kiteli czélra nézve elkerül-
hetlenül szükséges munkákat, akár egy, akár több könyvbe szorítva, a 
használható tankönyvekhez mért kiterjedésben — még csak egyszerűen, 
minden válogatás nélkül lefordítani is képes legyen. 

A tankönyvek t. i., melyekre okvetlen szükségünk van, ha ve
zénylő magyar erdötiszleket akarunk nevelni, a következők: 1) erdő-
széli iiialheiniitika és erö-mülan, 2) polgári építészeden és némi része 
a gép-építészeti tannak, 3) ábrázoló mértan, 4) átalanos természettan, 
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5) erdöszeli vegytan, 6) földisme és talajtan, 7) erdoszeti növénytan, 
8) erdoszeti rovartan, — mint segéd tudományok; mert hogy ezek a 
fögymnásiumokban vagy fóreáltanodákban nem tárgyaltatnak elég ala
possággal és elég terjedten, azt eléggé bizonyítja azon körülmény, mi-
kép e tudományok, a mint azok itt Selmeczen adatnak elö, az összes 
birodalom minden országainak legjelesebb tehetségű és legjobb bi
zonyítványokkal idejött fiaira — nagyon is rá férnek! — Ezeken kí
vül szükségünk van a szoros értelembeni szaktudományokat tárgyaló 
tankönyvekre, tehát 9) az erdöinivelés és erdöhasználal tanára, 10) az 
erdoszeti kézmütanra, 11) az erdörendezési tanra, mely magában fog
lalja az erdoszeti gyakorlati mértant, az erdőbecslés, az erdöérték ki
számításának és az erdőgazdaság okszerű elrendezésének tanát, 12) a 
vadázattant, 13) az erdoszeti és vadászati törvény-tudományt, 14) az 
erdoszeti nemzetgazdaság tanát. 

Ne ámítsuk magunkat avval, hogy e pályázatok eredménye elég
séges, miszerint azok segítségével okszerű erdöszöket nevelhessünk. — 
Valljuk be inkább — ab invisis — hogy e pályadolgozalok legjobb e-
setben a fent kitett szükségletnek némi részecskéjét pótolandják ugyan, 
de hogy még sok, igen sok a teendőnk, mig erdoszeti irodalmunknak 
s magyar erdószetünknek a szükséges tankönyvek megalkotása által 
megvelhelendjük alapját. 

Ezt bevallva, szivesebben fogunk gondolkozni az eszközökről is, 
melyek a hivatottakat e czélra egyesithetik, tevékenységükbe rendet és 
helyes egymásutánt hozhatnak, s melyek az ügy anyagi szükségleteit 
is fedezni képesek. 

Mi e czélra már a Gazdasági Lapok tavali folyamának 17-dik 
számában kettős indilványnyal bátorkodtunk fellépni. Azt mondottuk 
ugyanis, hogy vagy alakítsunk egy önálló, szívben, lélekben magyar 
erdöszeli egyletet, vagy pedig lépjünk be tömegesen a magyar gazda
sági egyesület erdoszeti szakosztályába. Az én nézetem akkor egy kü
lön egylet felállítása felé hajlott ugyan, azóta azonban — nagyot ugrott 
a világ! — s azonkívül mi is jobban tájékoztuk magunkat, minélfogva 
most magunk is hisszük, hogy sokkal czélszerübb, ha a magyar erdö-
szök csekély számú serege, a nemzeti irányú, consolidált, országos 
tiszteletbon részesülő Magyar Gazdasági Egyletbe olvad, ezen organis-
inusnak az erdöszeli szakosztály alakjában egyik tevékeny tagját képez
vén. — Átlátjuk, hogy egy külön magyar erdoszeti egylet — érettebb 
nyelvet, az érett emberek nagyobb számát és — érettebb időket igényel! 
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Lépjünk be tehát — magyar erdőbirtokosok és magyar erdöszök 
— tömegesen a magyar gazdasági egyesület erdöszeti szakosztályába 

ez az, a miben Beiwinkler úr t. szaktársunkkal tökéletesen egyet 
értünk, — de ne lépjünk be testületileg alszakosztályokkép, sőt 
ne is gondolkozzunk az ily alszakoszlályok képzéséről, mert egyrészt 
arra is éretlen — az ember és idő, másrészt pedig, mert ez által köny-
nyen veszendőbe mehetne tiszta nemzeti irányunk — és harmadszor, 
mert a gazd. egyes, erdőszeli szakosztályának ugyan első sorban szel
lemi erőkre van szüksége, ép oly kevéssé nélkülözheti azonban az a-
nyagi segédeszközök leghatalmasabbját — a pénzt! 

Szerintünk t. i. ezen erdöszeti szakosztály legelső és í'öfő teen
dője : az erdöszeti magyar irodalom megállapítása, és szilárd meggyő
ződésünk az, hogy mi — jelenleg élő erdösznemzedék, ha egész éle
tünk gyümölcse csak is a nevezett irod.ilom megállapításában állana — 
ez életet nem mondhatnók elveszettnek; s hogy ez óriási munka sike
rének öntudatában azon édes megnyugvással szállhatnánk apáink sírjá
ba, hogy az imádott haza iránti szent kötelességünknek — eleget tettünk. 

Mi azonban e mellett s evvel egy idejüleg az erdöszeti okszerű 
gazdaság kifejtését is kívánjuk előmozdítani, csak hogy a czikkünk első 
részében bőven kifejtett s azonkívül a még alább felhozandó okokból 
ismét nem a Beiwinkler úr által ajánlott alszakosztályok uján, hanem 
egyenesen a lehetőleg szaporítandó fentnevezett erdöszeti szakosztály, 
az erdöszeti folyóirat és még valami által, a miről a következő sorok
ban szóllandunk. 

Mindenki tudja, hogy erdeink többnyire kevéssé okszerű gaz-
dászatát nem annyira az alárendelt, a kezelő erdöszök ügyetlenségének, 
mint inkább a szakképzett vezénylő, rendező tisztviselők csekély szá
mának kell felrónunk. Kezelő erdöszöket, kik a helyesen készített rend
szabályokat, a többnyire gépies munkálatokat rendesen elvégezzék, több 
évi gyakorlat utján is nevelhetünk, de hogy valaki az összes viszonyok 
egyebevetésére alapított oly gazdasági tervezetet készíthessen, melynek 
folytán a magán erdőbirtokos fő czélja, a lehető legnagyobb folytonos 
jövedelem — eléressék; — l'°gy valaki a gazdaság gépezetét össze
állíthassa, rendes mozgásba hozhassa; arra sok oldalú tanultság, számos 
évi tapasztalás, emelkedettebb szellemi működés igényeltetik, s az oly 
férfiak elegendő számát a tervezett alosztályok bármennyi tanácskozásai, 
véleményezései, javaslatai, kísérletei, éppen az elébb jelzett férfiak hi
ánya miatt, soha sem fogják pótolhatni; de pótolhatni fogná egy 
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elméletileg és gyakorlatilag képzett erdösznek a gazd. egyes, erdoszeti 
szakosztálya költségén való tartása, kinek egyedüli feladata lenne, bár
mely magyar erdőbirtokos és egyszersmind szakosztályi tagnak felhí
vása folytán, annak eredéiben azon méréseket és becsléseket véghez 
vinni, melyek az erdei gazdaság rendezésére nézve szükségesek; az 
illető üzlet-tervet elkészíteni; ebben legalább is 10 esztendőre rész
letesen meghatározni mindent, a mi az erdömivelésre, a fatermés nyer-
hetésére, a vizén vagy szárazon való szállítás legjutányosb eszközlé
sére és annak lehető leggazdagabb értékitésére vonatkozik; továbbá 
a kezelő erdöszök kötelességeit megszabni, s azokat az erdörendezés 
szabályai életbeléptetésére nézve a kellő utasításokkal ellátni. — Mind
ezekért öt az erdőbirtokos részéről csak az utazási költségek meg
térítése és a munka ideje alatti élelmezés és elszállásolás illetné. 

Ily szakember, nézetünk szerint, nagyot lendíthetne hazai er-
döszetünk ügyén, nemcsak azért, mert azoknak jelenleg nagyon csekély 
számával rendelkezhetünk, hanem azért is, mert főleg a kisebb erdő
birtokosok erdeik átalános jövedelmezési viszonyainál fogva talán még 
nagyon soká és egy része soha sem foghat ilyen egyént illöleg fizet
hetni s igy tehát tarthatni is, a nélkül, hogy az által jövedelmük nagy 
részétől meg ne fosztassanak; már pedig rendes és okszerű üzletterv 
nélkül gazdálkodva, hiába várjuk az egyes erdöbirtokok és az összes 
hazai eidöszet felvirágzásának hajnalát! — Mi ez eszmét különösen Bei-
winkler űr t. szaktársunk figyelmébe ajánljuk, mert mondjuk ki igazán, 
mi, a mennyire hallomás utján szerencsénk van a nevezett lír személye 
független életviszonyairól értesülve lennünk, s a mennyire öt jeles 
szakembereink egyikének hinni szeretjük, annyiban e valóban díszes 
állomás elfoglalására öt igen is alkalmasnak tartanok, és nézetünk sze
rint Beiwinkler úr nagy érdemeket szerezhetne magának a hazai erdö-
szet ügye körül, ha indítványunk t. szaktársaink helyeslésével 
találkozván, adandó alkalommal e tisztséget magára vállalni nem 
vonakodnék. 

Azonkívül magától értetődik, hogy minden tapasztalatot, minden 
kísérlet eredményét, minden uj és hasznos felfedezést, a mennyiben 
az az erdöszet körébe vágna, egymással közölnénk, megvitatnánk, s a 
mennyiben az a gazd. egyes, erdoszeti szakosztálya hatásköréhez tartoz
nék, ennek utján életbe is léptetnénk, vagy illő helyen előterjeszte
nénk. E közlések, meg\itatások sat. részint az erdoszeti szakosztály 
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üléseiben történhetnének, melyekben a tagok szóval vagy írásban be
küldött véleményeik, indítványaik sat. által védhetnék nézeteiket. 

Az erdöszeti szakosztálynak azonban pénzre van szüksége, hogy 
az erdöszeti magyar irodalmat megalapíthassa, az érintettem főtisztet 
fizethesse s egyéb czélszerü indítványokat teljesíthessen, kísérleteket 
létesíthessen, p. o. a Beiwinkler úr által a futóhomok megkötése tár
gyában tavai indítványozott igen czélszerü kísérleteket. 

E pénzt pedig csakugyan méltánytalanság volna a gazd. egyes. 
lobbi osztályai és azok érdekei előmozdításának rovására igénybe ven
nünk. — E pénzt a t. magyar erdőbirtokosok hozzájárulásával egye
nesen mi nekünk magyar erdőszöknek kell a haza és saját érdekünk 
oltárára letennünk! — Az összeg pedig, melyre szükségünk van, va
lóban nem oly csekély, hogy az a Beiwinkler űr által tervezett alszak-
osztályoklól kitelhetnék, mert nagy önámitás volna azt hinni, hogy ily 
alszakosztály, ha csakugyan létre is jöhetne, három vagy négynél több 
alakulhatna, vagy ha alakulna, hogy az vesztének hatalmas csiráival — 
egyenellenkedés, szakképzettség — idő-hiánya sat, természetszerű fel
bomlásának sokáig tudna ellenállani. 

Három vagy négy alszakosztály pedig — évenkénti 30 vagy 40 
forint! Quid hoc ad tantam sitim? 1 

Mi tehát erdöszetünk ügyében legelső és fő teendőkként a kö
vetkezőket bátorkodunk indítványozni: 

1.) A gazd. egyes, erdöszeli szakosztálya, a hazai lapok a tagok 
személyes ismeretségei és bármi egyéb arra való utón módon minden 
erővel oda törekedjék, hogy tagjai számát a hazai erdőbirtokosok ós 
erdöszök soraiból lehetőleg szaporítsa. 

2.) Minden tag fizesse le az egész dijt; testületi belépések; 
magánosok részéről nem fogadtatnak el. 

3.) Ha a t. gazd. egyes, az erdöszök legtöbbjeinek valóban nem 
igen fényes állásál tekintetre méltatni szándékoznék, akkor az létesít
tessék ugy, hogy az erdőszeli tisztviselők, a kik azt egyenesen kivannak, 
5 ft 25 kr évi fizetés mellett vétessenek fel az egyletbe, mely esetben 
azonban azok az egyesület évkönyvére számot ne tarthatnának. Három, 
vagy négy száz tag mellett, a mennyire, ha kellő végén fogjuk a dol
got, bizton számithatnánk, s a kiknek egy része bizonyosan fizetné az 
egész dijl, nem is említve nagylelkű erdőbirtokosaink időnkénti rend
kívüli adakozásait, már is meglehetős összeggel rendelkezhetnénk. 

4.) Nyilváníttassuk az „Erdöszeti Lapok" czimü folyóirat a gazd. 
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egyes, erdöszeli szakosztálya közlönyének, minélfogva az a szakosztály 
működésére és összes ügyeire nézve a szükséges közléseket a legna
gyobb készséggel vállalná magára, a nélkül, hogy ezért az illető szak
osztálytól legcsekélyebb kárpótlási vagy fentartási dijl igényelne vagy 
elfogadna. — Ez áttal az idézett szakosztály azon tagjai, kik a harma
dik pont szerint a gazd. egyes, átalános évkönyvétől elesnének, mégis 
az őket legközelebb érdeklő történtekről, a mennyiben azok az erdö-
szeti szaklap előfizetői lennének, folytonos tudomással birnának. — E 
mellett az Erdőszeti Lapok a fönt kitett feladatnak minden irányban 
mennél tökéletesebben megfelelni ezentúl is telhetőleg minden rendel
kezhető erejök végső megfeszítésével iparkodnának. — Ezen „Erdőszeti 
Lapok," melyek semmi szin alatt sem nyitnák meg hasábjaikat bár
mely nyelvnek, kivéve a magyart, formára és tartalomra nézve talán 
jobban elégíthetnék ki az erdökedvelö közönségnek jogos igényeit; a 
magyar erdöszetnek talán inkább válhatnának díszére, mint azon csu
pán csak olcsó, Beiwinkler tír által indítványozott magyar-német iker
lap, mely egyik részében mindeddig kétes érdekű lenyomatot, másik 
részében pedig e lenyomat német fordítását tartalmazná. — Mi is ba-
rátjai vagyunk az olcsóságnak, de azt hisszük, hogy ez csak bizonyos 
határig mehet, mely határon, nézetünk szerint, Beiwinkler tír indít
ványa már nagyon is túllépett, annak tiszta nemzeti irányunkat is ál
dozatul hozni óhajtván ! 

5.) Az így szervezett erdőszeti osztály föteendöje legyen, az 
erdőszeti magyar irodalom, és első sorban oly erdőszeti tanykönyvek 
megalkotása, melyek folytonos tekintettel hazai viszonyainkra, egy ma
gasabb erdőszeti tanoda igényeinek tökéletesen megfelelnének, s melyek
ből addig, a mig ily tanodák létesülhetnének, mindenki, a kinek erre 
kedve volna; a tanoda létesülése után pedig azok, kiknek bármi okból 
nem volna módjukban e tanodát rendesen végezhetni, kieligitö kiké-
peztetést nyerhetnének, hogy az erdőszeti álladalmi első fokú vizsgát 
is becsüleltel megállhassák. 

E tankönyvek, pályázatok vagy megbízások utján lennének leg-
czélszerübben életre hivandók, és sokat, talán legtöbbet lenditne az ü-
gyön az, ha Selmeczen azok számára, a kik ezt kívánnák, az erdőszeti 
tudományok magyarul is adatnának elö, a mi pedig főkép a készülőben 
levő műszótár létre jötte után valóban csekély nehézségekkel járna és 
az illető tanárokat nagyban serkentené a szükséges könyvek szerkesz
tésére; sőt ez irányban másokra is élesztőleg hatna, mert valóban sok-
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kai több ember szeret a jelen — mint a bizonytalan jövő szüksége fe
jében dolgozni, és a legtöbben avval altatják el néha néha ébredező 
munkavágyukat, hogy hiszen majd dolgozunk, ha egyszer megriad a — 
proximus ardet ucalegon ! 

7.) Az okszerű erdöszeti gazdaság hathatós előmozdítására, a 
szakosztály szükséges kellékekkel bíró erdőrendezöt választana, mely 
diszes állomás hatásköréről és kötelességeiről már fentebb szóllottunk. 

Ez állomás életbe léptetése érdekében talán a nemes lelkű er
dőbirtokosok némi rendkívüli, közvetlen saját érdeköknek szolgáló, bő
ven kamatozó adakozásra is felkérethetnének, a míg az osztály czéljai 
kivitelében nem volna tagjai száma által tökéletesen biztosítva. 

Az erdöszeti osztály azonkívül minden egyéb tőle telhető utón 
módon iparkodnék elhagyatott erdöszeti állapotunkon lenditni, hogy erre 
akadna alkalom elég, azt már e szakosztály eddigi kevés, de fényes 
sorokkal telt történelme bizonyítja. 

így hisszük mi a hazai nagyobb-kisebb erdőbirtokosoknál és 
magyar evdöszeinknél az erdöszet iránti előszeretet felkelthetni; igy vél
jük mi az erdöszeti magyar irodalmat megalkothatni; igy gondoljuk mi 
az okszerű erdőgazdaság érdekeit addig is, a míg tankönyveink és ta
nodáink lennének, előmozdíthatni, és igy reméljük, hogy az erdöszeti 
tudományoknak kifejtéséhez is sikeresen fogunk járulhatni! 

Bár e tárgyhoz mennél többen szólnának, hogy valamennyi vé-
leménytm eghallgatva, Beiwinkler úr „mindent az ügyért" — szóló jel
szava szerint, minden mellék tekintet nélkül választhatnók meg az a-
lapkövet, melyre a magyar erdöszet nagyszerű épületét rakhatni lesz 
utódaink dicső hivatása! 

Az úrbéri birtokrendezés ügyében. 
Irta B a l o g h y L á s z l ó . 

Mielőtt az úrbéri szabályozás további kérdéseibe, nevezetesen az 
irlványok, foglalások és a maradékföldek iránti eljárásba bocsátkoznám, 
megérintem azon gyakorlati elveket, melyeket a selmeczi bányakamarai 
igazgatóságnak, az uradalmaihoz tartozó helységek úrbéri szabályozá
sával megbízott állandó bizottmánya, mely erdészeti és gazdászati szak-
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egyénekből és jogi képviselőből áll, az erdőkre nézve általánosan meg
határozott, s melyek a helyi viszonyokhoz képest, több helységekben, 
már az eljáró bíróság előtt is érvényesítettek. 

Ezen helységek Bars megyében feküsznek, s valamennyiben si
került az úrbéri szabályozás minden pontjait, a működő bíróság előtt, 
az uradalom és a volt úrbéresek között Iétrejöt barátságos egyezség 
utján elintézni. 

Ezen körülmény a volt úrbéreseknek a kérdéses elvekbeni meg
nyugvását, valamint azt is tanúsítja, miszerint azokra nézve az urada
lom a bíróság nézetével is találkozott; és ez, tekintve a működő, bars-
megyei volt első Alispány t. Szabó J ános urnák a jog és méltányos
sághoz szorosan ragaszkodó elveit, minden esetre kiemelendő. 

A szóban lévő általános elvek e következőkben pontosulnak össze: 
1. Hogy az úrbéresek számára kihasítandó erdörész, minőségére 

és mennyiségére nézve olyan legyen, mely a helyi viszonyoknak és 
az első cüikkünkben kifejtett nézeteknek, a törvény e tekintetbeni kor
látai között, lehetőleg megfeleljen. 

Mielőtt tehát a bírói eljárás igénybe vétetett volna, mindazon á 
halárhoz tartozó erdőrészek termő képessége, melyeken a volt úrbé
resek gyanithatólag járandóságukat kihasitatni óhajthatnák, szakegyének 
által az irányadó körülmények szoros megfontolása mellett megbecsül
teltek. Ennek alapján azután az említett bizottmány indokolt ajánlatban 
közölte a bíróság jelenlétében az úrbéresekkel az egyes telek után a-
ma egyes erdörészekben méltányosan kiadható hold-menyiséget. 

És — noha az úrbéresek részéről, természetesen, tétettek is az 
ajánlott menyiség ellen némi ellenvetések, mindazonáltal azon, valamint 
őket, ugy a bíróságot is meggyőző körülmény, miszerint az uradalom 
ezen kiszámításnál lelkiismeretes és szakértő pontossággal járt e l , el
végre mégis minden eddig tárgyalt helységben, a barátságos egyezsé
get, mit nem lehet eléggé ajánlani az úrbéri szabályozásoknál, ered
ményezte. 

2. A kamarai uradalomhoz tartozó községek nagyobbára annak 
patronátusa alá tartozván, az illető lelkész a kamarától évenként bizo
nyos menyiségü lüzi és épületfát kapott természetben. — Ezen terhes 
szolgalom örökös megszüntetése végett az uradalom az illető pap szá
mára, az adó és egyébb kezelési költségek tekintetbe vételével, és a 
fenti számítási elvek alapján, egy, azon famenyiségnek megfelelő í r -
területet hasított ki örökös tulajdoni joggal. 
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Ezen elv, Zsarnócza mezőváros úrbéri birtokrendezésénél, az il
lető püspöki jóváhagyást tettleg megnyervén, ez által az uradalom többi 
községeiben is, a papi főhatóság részéről szentesitelett. 

Az erdő illetőség maga rendesen az úrbéri erdötest szomszéd
ságában, de attól határjelek által kellőleg elkülönítve, jelöltetett ki. 

Hasonló körülmények között, az iskolatanitónak a kamarától já
ró faillelőségé is, a papi erdőhöz csatolt megfelelő erdőterülettel kár
pótoltatni s a szóban lévő elv alkalmazása egyátalján minden egyéb 
netalán fennálló hasonló szolgalmakra nézve is elhatároztatott. 

3. A törvényszabta erdörend czéljának megfelelölcg, és az ok
szerű gazdászat előmozdítására nézve különös figyelem fordíttatott az 
uradalom részéről különösen arra, miszerint a kihasítandó uradalmi er-
dörész, ha lehet egy összefüggő darabot, vagy legalább is lehető leg
nagyobb, s fekvésük szerint elkülönített részleteket képezzen, s alak
jára nézve a szépészet szabályainak is megfeleljen. 

Az úrbéri működő mérnök ennélfogva oda utasíttatott, miszerint: 
o j az uradalmi erdötestbe beszögellö, vagy abból kinyúló szög

leteket kellőleg kiegyengesse; 
b) és az erdötest körhatárait mennél hosszabb és egyenes vo

nalokkal szabályozza. 
4. Ugyancsak a fentemiitett okból elhatároztatott, miszerint azon 

apró úrbéri föld és rét részletek, ha azokat természetüknél fogva (p. o. 
foglalás) az uradalom másként meg nem szerezhette, melyek az urada
lomnak esendő erdötestben, több helyütt nagy számmal szétszórva fe-
küsznck, az uradalom részére megszereztessenek, illetőleg azután az 
erdőiesthez bekebelcztessenek, hogy ekkép az minden idegen birtoktól 
mehlen maradjon. 

Ennek eszközlésére, különböző körülmények szerint, ezen mó
dok határoztattak: 

aj az uradalmi erdőtesten kivül, vagy annak határszélein fek
vő, visszaváltható irtványokkali csere utján; 

b) azon legelő résszeli csere utján, mely az uradalomnak, a 
törvényes úrbéri illetőség kiadása után netalán még megmarad; 

e) a foglalások állal az a, alatti körülmények között; 
d) oly községekben, hol az úrbéri birtokosok, remanenliális 

földjeik törvényszabta megváltása árában azoknak egy részét az ura
dalomnak természetben átengedik, ezek által eszközlendő csere ulján. 
Ut megjegyzendő, miszerint ép azon oknál fogva, mivel az ezen 4-dik 
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pontban említett elvnek gyakorlati alkalmazása legtöbb községben tett
leg előfordult, s a szóban forgó cserét az uradalomnak természetben 
jutott máradékföldek által legkönyebben és gyakran, minden egyéb 
mód hiányában, csak is ezek által lehetett eszközölni, az uradalmi bi
zottmány lehetőleg mindenült a maradékföldeknek természetbeni meg
váltását sürgette. 

e) Olyan erdő-részletekérli csere utján, melyek az úrbéresek 
birtokai között szétszórva, apró részletekben feküsznek, s e miatt sem 
összesitésök sem pedig czélszerü kezelésük amúgy sem eszközölhető. 

f) Végre pedig eredetileg uradalmi majorsági földekkeli csere 
utján, ha ugyanis ezek amúgy se lennének czélszerüen müvelhetők. 

g) Kivételes és felette előnyös körülmények között a készpénz-
zeli megváltás alkalmazhatósága is kimondatott. 

Ezen elvnek (4-dik pont) gyakorlati kivitele természetesen gya
kran igen sok nehézségre talál. 

Emeli még ezt néhol azon körülmény is, hogy ezen, az uradal
mi erdőtestben szétszórt urb. részleteken az illető birtokosok tettleg 
le is telepedtek, és olt gyümölcsös s egyéb gazdasági kertekkel kö
rülvett lakó és egyéb épületeket építettek. 

Elnézve tehát attól, hogy ezen, főleg a felső vidéken, ős tűz
helyeikhez áhítattal ragaszkodó lakosokat már magában is igen nehéz 
feladat más, noha sokkal elönyösb lakóhelyek elfogadására bírni, az e-
migy expropriált birtokukat és épületeiket csak nagy áldozattal, lehet 
kárpótolni. 

Magának a puszta föld vagy rétnek, a fentemlitelt csere módo-
koni kárpótlásánál, ha ez, méltányos dülöosztályzat és becs szerint tör
tént, sem az uradalom, sem pedig a volt úrbéres nem károsodhatik rend
szerint, s illetőleg tehát ereszben az uradalom nagy áldozatokat hozni 
ritkán kénytelen. 

Másként áll azonban a dolog az épületek kárpótlásával, s vala
mint azok, ugy a kerti ültelmények, gyümölcsgesztek s egyéb beruhá
zások kibecslésével. 

Erre nézve legczélszerübb s barátságos egyezkedési eljárásnál 
egyediili mód; miszerint ezen kárpóllandó tárgyak és javadalmak mind
két fél (uradalom és az illető birtokos) által nevezendő szakértő egyé
nek által megbecsültetvén, az uradalom az uj építkezésekhez megkí
vántató mindennemű épületfát (természetesen ott, hol ezt az uradalmi 
erdő mennyisége és minősége megengedi) saját erdeiből ingyen adjon, 

14 
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az egyéb bccsátt minden egyes urb. birtokosnak készpénzben kelletvén 
kiűzetni. 

A selmeczi kam. uradalmakban e részben már előfordult tapasz
talati példa azonban azt mutatja, miszerint az ekkép eszközlött, s ma
gában véve meg nem támadható becsű oly magas összegeket ered
ményezett, melyek az uradalomnak nyerendő kérdéses telekrészletek 
a b s t r a c t hasznával s jövedelmével megközelítőleg sincsenek össz
hangzásban. 

Hasonló körülmények között tehát, az ilynemű telepitvények 
megváltása ügyében kimondott fenti elv gyakorlati kivihetösége min
den egyes határban csakis a szerint leend esetről esetre meghatáro
zandó, a mint t. i. az ez által tagositandó erdőségnek, okszerű gazdá-
szat által jövendőben remélhető és eszközölhető haszonvétele és jöve
delme a hozott áldozatot igazolhatná. 

A fatermési és nővekvési táblákról, azok ősz-
szeállitása és használata módjáról. 

Irta E r d ő d i Adolf. 
(Vége.) 

8) A termési táblák egyes adatainak előleges kiszámítása. 

Miután a termőhelyek számát meghatároztuk és annak tudomá
sához jutottunk volna, hogy a megvizsgált álladékok mindenike melyik 
termőhelyhez tartozik; minden ily osztályra nézve az átlagfa átmérő
jének, m a g a s s á g á n a k , k ö b t a r t a l m á n a k és idomszámá
nak kiszámításához fogunk. 

Ugyan azon osztályba sorozott álladékok valamennyi mintafáira 
nézve t. i. a fentebbi adatok a próbák jelenlegi és 5 évnyi kisebb kor
fokozatait illetőleg a VlII-dik melléklet szerinti könyben egymás alá 
iratnak; továbbá az 5 évi korszakok számát összegezzük; ez öszvegek-
bül kiszámítván az egyes adatok számtani középszámait. 

9) Az előlegesen kiszámított adatok kiigazítása. 
Mielőtt a fentebbi módon kiszámított átlag tényezőket a lermési 

táblába átvehctnök, következőkép változtatunk azokon: 
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1. Valamennyi korfokozal átlagidomszámai a kiindulási kortól le
felé — összeadatnak s az öszveg a korfokozatok számával elosztatik, igy 
nyervén valamennyi korfokozatra nézve a közös idomszámot. 

Miután az igy kiegyenlített külömbségek igen csekélyek szok
tak lenni, ez által a felállítandó tábla pontossága nem szenved; az i-
domszámmal összefüggésben levő minden számmivelet pedig, valamint 
a tábla maga is egyszerüsittetik. 

2. az átmérőket és magasságokat illetőleg. 
A kiindulási kortól lefelé ugyan minden egyes korszakra nézve e-

gyenlő számú mintafák jönek számításba, azonban mind a mellett és a 
legnagyobb vigyázatot feltéve, teljes lehetetlen, már csak műszereink 
tökéletlenségénél fogva is a nüvési viszonyokat mathematicailag pon
tosan kinyomozni; megeshetik, hogy a kiszámítolt átmérők és magas
ságok némelyei oly számokban kifejezvék, melyek az általánosan elis
mert növési törvényektől bár csak igen csekély mértékben elütnek. 

Másrészt meg a növési viszonyokat a lehető legnagyobb korig 
tehát az illető osztály legöregebb álladékának koráig akarjuk kimutatni. 

Miután pedig a kiindulási koron felül lévő próbák száma nem 
oly nagy, mint a kiindulási koron alul állóké, természetes hogy e ki
sebb számú álladók állaga a többiek átlagával nem állhat helyes arány
ban, haneha igen különös és kedvezd esetleg következtében, melyre 
azonban nem szabad számítani s melyet annál kevésbé lehel vizsgálat-
lanul mint meglevőt föltételezni. 

Hogy tehát az először emiitett, közönségesen igen c s e k é l y 
és az u tóbb i néha igen jelentékeny külömbségeket kiegyengessük, 
az álmérök és magasságok növekvését rajzban ábrázoljuk. 

Vízszintes vonalat húzván, arra az egyes korszakokat kényJe-
ges mérv szerint rávisszük. 

E rávitt távolokban függélyes vonalakat húzunk, mellyekre a 
magasságokat és illetőleg átmérőket szintén tetszés szerinti kissebbilés-
ben átvisszük. 

A függélyes vonalak igy nyert végpontjait folytonos görbe állal ösz-
szekötvén, a mutatkozó szabálytalanságokat szabad kézzel kiegyengetjük. 

A függélyes vonalak ekkép netalán megváltozott hossza szerint 
az alább említendő IX-dik melléklet szerinti könyvben jegyzett tételek 
kiigazíttatnak. Ha az így kiigazított tételek még is ingadozók volnának, 
ezen ingadozások önkényileg kiegycngetlelnek. Ezt annál inkább te
hetjük, miután a kiegyengetendő külömbségek csak rilka esetben l'og-
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nak egy vagy más átmérőt illetőleg 3 ezredmétert és egy vagy más 
magasságot illetőleg 8 századmétert meghaladni. 

Helyén lesz megmagyaráznunk, mit értünk a magasságok és át
mérők ingadozásai alatt. A szabályszerűen nőtt álladék átlagfájának 
magassága és átmérője bizonyos korig folytonosan nagyobbodó mérv
ben növekszik, azután a növekvés bizonyos ideig állandó maradván, 
mind inkább apadó mérvben közeledik végéhez. Ha ellenben az illető 
növekvés majd nagyobbodó majd meg apadó és ismét nagyobbodó mér
veket mutat, akkor ezt ingadozónak nevezzük, annak jeléül tekintjük, 
hogy az illető fa növése nem volt szabályszerű. Miután pedig a ter-
mési táblák s z a b á l y s z e r ű e n n ő t t á l l a d é k o k képét akarják 
adni, az ily ingadozásokat a fentírt módon kiegyengetjük. 

Bárha azonban a mérv, mely szerint a kérdéses növekvések á-
bráíl készítjük, kényleges lehet, még is jó, ha azt nem vesszük túl ki
csinynek, nehogy az által az ábrák világossága szenvedjen. 

A legtöbb esetben elég lesz, ha az egyes korfokozatok közeit 
4 ezredméterrel jegyezzük, a magasságokra nézve pedig 20 métert 5 
századméterrel és az átmérőkre nézve 30 századmétert 5 századméter
rel helyettesítünk. 

Mielőtt az átmérők és magasságok fölviteléhez fognánk, szüksé
ges a munka gyorsítása és hibák kikerülése végett a felviendö átmé
rőket és magasságokat a választolt mértékre átvinni s az igy nyert 
számokat a IX-dik melléklet szerinti könyvbe jegyezni. Ezen adatok 
szerint szerkesztetnek az említett görbék, a mint az a XH-dik mellék-
leiben látható. 

VX\ Az összes növési tényezők és eredmények összeállítása, 
vagy is a termési táblák I. része. 

A tökéletesen kiigazított átmérők és magasságok, valamint a ki
egyenlített idomszám is a kiindulási, és azon f ö l ü l meg a l u l álló, 
tehát valamennyi korszakra nézve a X-dik melléklet szerinti táblába i-
ralnak; a kiindulási korra nézve pedig azon kivül a fák átlagos száma 
és az átlagos nölér is e táblába jegyeztetik. 

Ezen adatokbul továbbá valamennyi korszakra nézve a már több
ször említett képlet szerint (M2 : m2 — N: n) • méterekben kifejezen
dő nőtér és a hektár terének az általi elosztása által a fák száma szá
míttatik ki. 
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Ezután az egyes átmérőknek megfelelő körlapok iratnak a tá
blába ; és ezeknek a megfelelő magassággal és idomszámmal való sok
szorozása által határoztatik meg az illelö átlagfák köbtartalma. 

E köbtartalom az illető korszakok fáinak számával sokszorozva 
adja az e korszaknak megfelelő öszves fatömegét, melyből az állagos-
és a szakátlagnövedéket számítjuk ki. 

A föntebbi módon történt fatömeg kiszámítását helyességére néz
ve megvizsgálandók, azt a körlap öszvegeknek az irány magasságok
kal való sokszorozása által ismételjük. 

A szakátlagnövedék kiszámítása akkép történik, hogy két két 
korszak fatömegének külömbségét a kórszak évszámával, az átlagos ntt-
vedéké pedig ugy, ha az egyes korok fatömegét az illelö kor összes 
éveivel osztjuk. 

E táblában a fentebbieken kivül még előforduló adatok követ
kezőkép határoztatnak meg: 

A körlapöszveg a körlapnak a fák megfelelő számával sokszo-
rozásából; a körlaprészlet, a körlapöszvegnek a téregység általi elosz-
tásábtíl; az iránymagasságok a magasságoknak az idomszámokkal való 
sokszorozásából, és a viszonyszámok az átmérők négyzeteinek a ma
gasságok általi elosztásábűl keletkeznek. 

E viszonyszámokról még következő mondandónk van: 
A* a 2 

Kimutattuk fentebb, miszerint a következő képlet: T: t = -»>•• : — 
r M m 

igen alkalmas annak megvizsgálására, ha váljon ugyan azon tennési 
tábla nötényezői oly arányban állanak-e egymáshoz, mintha az illető 
adatok ugyan egy, folyvást hasonló viszonyok közt felnőtt, különböző 
koraiban megvizsgált álladékból vétettek volna. 

Mi tehát a fentebbi képletet e czélra fel is használtuk. És ha 
azon fatömegét, mely a fák számainak az illető átlagfa köbtartalmávali; 
vagy a körlap összegeknek az illelö iránymagasságokkali sokszorozá-
sábul eredeti, e képlet illelö eredményével hasonlítjuk össze, a kilünö 
nagyobb vagy kisebb kiilömbségekböl kiviláglik, mennyire felel vagy 
tér el a táblák szerkezetére nézve követett eljárásunk eredménye azon 
igények irányában, melyeket a lábiákat illetőleg már említenünk. 

A"1 

A fentebbi képlet egyszerűsítése végett azonban az —• = Vsz. — 
a'1 

az — -et pedig vsz-el (az az viszonyszám) jelezzük, s igy azután 
T T; t = Vsz: vsz. és uLböl t = -.r— X vsz. 
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T.a kiindulási kor fatömegét; Vsz. pedig ugyan azon kor átmé
rője négyzetének a megfelelő magasságali osztatát jetenti. E kél telel 
s annak végeredménye változatlan és kiszámítalván a táblába jegyez-

. . . . a2 

telik, miglen a második tényező vsz. = — minden korszakra nézve 
külön kiszámítandó lévén, az illető hasábban a maga helyére iratik. 

Termést tábláink fatömege tehát 3 féle módon számítatván ki, ez 
« számítás helyességének próbakövéül is szolgál. 

Továbbá a táblákban még a kiindulási kornak megfelelő fák szá
mát illetőleg minden korszakra nézve kimutattatott a fatömeg, a szak-
átlagnövedék és az átlagnövekvés; nem csekély tudományos érdekkel 
birván az álladék nagy koráig fenmaradó fáknak növést és növekvési 
módjának ismerete; miután tulajdonkép csak is azon fák birnak az er
dők fő-használatára nézve közvetlen befolyással és jelentőséggel. 

Az e táblákban kimutatott gyéritési tömeg, mely természetesen 
csi<k leljzárlalu erdőkre vonatkozhatik, következőkép határoztaték meg. 

Miután a szálfa-erdők gyérítése csak kivételes esetben szokott 
azok negyven éves kora elölt foganatba vétetni és gyakrabban mint 
minden 10 évben ismételtetni, a következő számítást mi is ezen fölte
vésre alapítottuk. Magától értetődvén, hogy eltérő körülmények közt 
e számítás alaptételei is ezekhez szabandók. 

Mi tehát az 50 évi korszaknak megfelelő fák számát a 40 éve
sétől levontuk. A külömbség, mely a megfelelő évtized alalt elhajt 
fák számát jelenti, a 45 éves korszak átlag fájának tömegével sokszo
rozva, adja az illető álladékból annak 40 és 50-dik éve közli szaká
ban nyerhető gyéritési tömeget. 

E tömeg egyik tényezőjéül azért vettük a 45 éves állagfát, mert 
az elnyomott fák lassanként halván el, természetes, hogy ezeknek ösz-
vege sem az 50 éves átlagfa tömegét nem fogja egyenként elérni, sem 
pedig a 40 éves átlagfa lömegénél megálapodni, hanem körülbelül a 
korszak közepére eső, ez esetben a 45 éves átlagfa köblartalmára ki
egyenlítődni. A gyéritési tömeg a többi 10 évi korszakok számára is 
az épen leirt módon számíttatott ki. 

Halra van még az e lábiában kitelt gally és rözsefa mennyiségű 
meghatározása módjárúl szóitanunk. 

A próbaálladékok gally és rözsefa meghatározásáról már el
mondtuk, hogy az — egyes szabályszerű alakú gallyfadarabok köbtar-
talmának kiszámítása, s a többinek evveli egyensúlyozása állal történik. 
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A többi korszakokra nézve pedig e fatömeget a következő, számos 
egyes fákkal tett kísérleteken alapuló képlet segítségével számítjuk ki. 

T : t = G : g = R : r — az az: a kiindulási kornak megfelelő 
öszves fatömeg, bármely fiatalabb kornak fatömegéhez ugy aránylik, 
mint a kiindulási kor gally- vagy rözsefa tömege ugyan azon fiatalabb 
kor- gally- vagy rözsefa tömegéhez. 

Miután azonban különböző álladékok gally- és rözsefa tömege, 
talaj — fekvési és zárlati viszonyok szerint véghetlenül változó lehet, 
magától értetődik, hogy a termési táblákban kitett ebbeli mennyiségek 
a szó teljes értelmében átlagszámoknak tekintendők. 

11) A termési táblák második része. 

Ez az erdönövés és növekvés legáltalánosabb tényezői mellett, 
még néhány a fatermés és erdöérték kiszámítására vonatkozó adatokat 
tartalmaz. 

Az előbb említett tényezők — u. m. a fatömeg, a szakátlag-.és 
az állagnövedék a X-dik táblából egyszerűen a Xl-dik táblába átirat
nak. A többi adatok u. m. a fatömeg öszvege, a szabályszerű korosz
tályú erdő téregységenkénti átlagtömege, és a fogyasztási százalékok 
kiszámítása következőkép történik. 

Azon fatömeg, mely bizonyos számú egyenlő nagyságú téregy
ségeken található, föltéve, hogy ezek elseje egy éves, másodika 2 é-
ves s a t. utolsója pedig a téregységek számának megfelelő évii teljes 
zárlatú álladókkal van erdősílve, a nevezett tér fa töm e g e i ö s s z e 
g é n e k neveztetik. 

Ez a 10 éves korszakokra nézve következő képlet segítségével 
számíttatik ki. 

TÖ == Í10 <TÍO -f- 7'2o + . . . Tx) - E i ~ j T Ö a keresett 

fatömegösszeget, a T-khez akasztott 10, 20 . . . x. az egyes korfo-
kozatokat, és T, az ezen korfobozatoknak megfelelő fatömeget jelenti. 

Azon f a t ö m e g e t , mely a fentebbi módon erdősített térségen 
téregységenkint átlagosan találtatik, az ö s s z e s k o r f o k o z a t o k á l 
l a g t ö m e g é n e k nevezik, és ugy számítják ki, ha a kérdéses kornak 
falömegösszegét e kor évszáma által elosztják. 

A fentebbi módon, az az szabályszerűen erdősített térségen, a 
legkorosabb téregység falömege egyenlő azon fatömeggel, melyet e 
térség évenkinti leímésekép folytonosan* fogyaszthatunk. Tudni akar-
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,vánv hány százalékát teszi e folytonosan fogyasztható falermés az egész 
térség összes falömegének, a legkorosabb téregység fatömegét azon 
fatömegek összegével kell elosztani, mely az illető kornak megfelel. 
Az igy nyert hányadost f o g y a s z t á s i s z á z a l é k n a k nevezzük. 
.-,.«,. Miután a f a t ö m e g e k ö s s z e g e i , az összes korfokozatok át-
l a g f a t ö m e g e és a f o g y a s z t á s i s z á z a l é k o k csak is a fa-
termés és erdöérték kiszámítása segéd eszközeinek tekintendők; s mi
után ez utóbbi számítások bizonyos fordatartamon alapulnak, természe
tes, hogy ezen adatokat is csak azon korfokozatokra nézve számítjuk 
ki, melyek közé az uralkodó viszonyoknál fogva a fordatartam észsze
rűen eshetnék. 

\%) A termési táblák harmadik és utolsó része. 

, Tennési tábláink 3-dik része a növési és növekvési viszonyok 
rajz általi ábrázolásában áll. 

Ezen ábrázolást illető eljárásrtíl az átmérők és magasságokra 
nézve már fentebb szólloüunk. 

Azon kívül azonban a fatömeg növekvését és az átlagnövekvést 
is rajzban szokás kimutatni. E rajzok előállításánál a fenemlített el
járást követvén, csak azt jegyezzük meg, hogy a függélyes vonalakra 
viendő falömegnövekvést illetőleg 1000 köbmétert 5 századméterrel, az 
átlagnövedéket illetőleg pedig 1 köbmétert 2 századméterrel, és az e-
gyes a vízszintes vonalon jelzendö korfokozatokat illetőleg 5 évet 4 ez-
redmélerrel fejezhetünk ki, a mint az XH-dik mellékletünkből kiviláglik. 

Még néhány szó a termési tábláknak az álkulékok becslé
sére való alkalmazásáról. 

A fiatal és közép, sőt kivélelkép a nagykorú álladékok falöme-
gének becslését is sok esetben igen sikeresen lehet termési táblák se
gítségével eszközölni. Hogy azonban ebbeli eljárásunk helyes legyen, 
a következőkre kell figyelnünk: 

1. A termési táblák fatömegeiben a koronként nyerhető gyéri-
lési tömegek is benfoglalvák. 

E szerint megeshetik igen könnyen, hogy egy jelenleg 60 éves 
álladók azon falömegnek csak 0-8-vel bir, mely az illető táblában e 
korra nézve ki van mutatva, s hogy mind a mellett ugyan ezen álladók 

'40 év múlva a tábla szerint a 100 éves kornak megfelelő teljes fatö-
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meggel fog bírni. Meglehet t. i. hogy azon fák, melyek az álladék 60 
és 100-dik éve között a gyérilési tömeget képeznék, egészen hiányf-
zanak, míglen a többi fák oly számmal és oly elosztásban vannak kép
viselve, a mint az — az álladék teljes zárlatára nézve, annak száz é-
ves korában, szükséges. 

A becslönek tehát ily esetben ott, a hol nem csak a jelenlegi 
de a vágási korban remélhető falömeg becslése vagy kiszámítása is 
kivánlalik, kétfélekép kell eljárnia. 

Egyrészt t. i. a jelenlegi zárlat hiányosságát kell tizedekben 
kimulatnia, a mint az a valódi és a tábla szerint e korban lenni kellő 
falömeg külömbsége által kitűnik. Másrészt pedig a zárlat teljességé
nek azon fokát kell megítélnie, melyet ez álladék a kérdéses vágási 
korban a mostani fák elosztása szerint valószínűleg el fog érni. 

Éhez külömben józan felfogáson és azon képességen kivül, a 
bizonyos körülményekhez mért teljességi egységet mindég szem elölt 
tarthatni, még nem csekély gyakorlottság is kívántatik. 

2. Meg kell jegyeznünk, hogy oly erdőségekben, melyekben 
többféle fanem terem, s azok mindenike nagyobb kiterjedésű álladéko-
kat képez; a melyekre nézve tehát több fanemet illetőleg szerkesztet
tek termési táblák, ezeknek a l o s z t á l y a i nem s z ü k s é g k é p p á r 
a r á n y o s a k . 

Az az: azon termőhely, mely a lölgyfák termési táblája i. alosz
tályának felel meg, nem mindég lesz a bikkfára is első osztályú termőhely. 

Az alosztályok számlálása t. i. mindég csak egy fanemre vonat
kozik a többi fanemekre való minden tekintet nélkül. Megeshetik, hogy 
azon termőhely, mely a bikkfa 1-sü alosztályát képezi, a tölgyfa 3-dik 
osztályának fog megfelelni. 

Hogy tehát az elegyes álladékok fatömegét helyesen megbe
csülhessük és hogy ugyan azon fanem viszonylagos értékét ugyan a-
zon termőhelyre nézve megítélhessük, szükséges az iránt tisztába jön
nünk, hogy a külön fanemet illető termési táblák melyik osztályai he
lyettesítik egymást. 

E czélbul például a tölgyfát vévén támaszpontul, kipuhatoljuk, 
melyik osztálya a bikkfának, luczfenyönek, jegenycfenönek, sat. felel 
meg a tölgyfa első, második, harmadik sat. osztályának. 

Csak ugy fogjuk helyesen megítélhetni, hogy a kérdéses talajon 
a termeszthető f a m e n n y i s é g és é r t é k tekintetéből, micsoda fa
nem volna legelőnyösebben tenyésztendő. 
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3. Mielőtt valami álladéknak a termési táblákkal való becslésé
hez fognánk, tisztában kell lennünk azon termőhely osztálya iránt, a 
-melyhez az tartozik. 

E czélt pedig* vagy ugy érjük el, ha az illető termőhely osztá
lyát oly közel fekvő próbatérek szerint ítélhetjük meg, melyek termési 
táblák szerkesztése okáért vétettek, vagy ha az illető álladék teljzár-
latű részében próbát veszünk. 

Azon termési tábla, mely a kérdéses álladék korát és fanemét 
illetőleg, ugyan oly vagy csak kevéssé eltérő fatömeget mutat ki, mint 
a minő a vett próbában találtatott, ez álladék becslésére alkalmazható. 

Ha egy vagy más úton tisztába jöttünk az iránt, hogy a becs-
lendő álladék melyik osztályba tartozik, ezen álladéknak, ha az elegyet-
len, még korára és zárlatára nézve kell tekintettel lennünk. 

Ha például ugy találtuk, hogy valami tölgyfa álladék a Ill-dik 
osztályba tartozik, 50 éves és 0.8nyi zárlatú, akkor annak tömegét 
megtudjuk, a tölgyfa táblák III—dik osztályában az 50 éves kornak meg
felelő fatömeget 0'8-al sokszorozván. 

Elegyes álladékokban a talajosztályon, koron és zárlaton kívül, 
- még a külön fanemek mennyiségi viszonyaira kell figyelnünk. 

Ha például valami 70 éves álladék zárlata 0'9-et tenne, s abban 
0 7 tölgy és 0 3 bikkfa találtatnék, a talaj a tölgyfa 3-dik és a bikkfa 
első osztályának felelne meg, akkor először is az illető lölgyfatáblá-
ban a fentebbi kornak megfelelő tömeget 07-el és azután 0-9-el, to
vábbá pedig az illető bikkfa táblában a 70 éves kornak megfelelő tö
meget 0'3-al és 09-el kell sokszoroznunk. Az igy nyert szorozatok 
összeadatván, adják a becslendő álladéknak bizonyos téregységre vo
natkozó fatömeget. 

Azon megnyugvással, hogy az itt mondottak tanulmányozása u-
tán könnyű lesz minden szakértőre nézve bár mi körülmények közt, 
fatermési és növekvési táblákat szerkeszteni, e czikkünket azon ígéret
tel zárjuk be, hogy az általunk eddig 92000 hektárnyi (160000 bécsi 
hold) erdötérségre nézve összeállított táblákat is közölni fogjuk a ma
ga idejében. Ezen Ígérethez még azon kérést csatolom, vajha az ava
tottak közül mennél többen akarnának hasonlóan működni; mert ho
nunk öszves erdei növekvési viszonyainak tudata nem csak tudomá
nyos, de gyakorlati szempontból is igen nagy érdekkel bírna. 

Csak azon az úton fogunk, hogy többet ne említsek, arról tisz-
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lába jöhetni, mi befolyással van a kőzet é» talaj neme, meg az pgafj 
bizonyos fanemek elterjedésére s fatermésére nézve. 

Ha összes erdeink termési viszonyainak ismeretével birandunk, 
kitudván egyszersmind, mily tért foglal el minden országunkban erdő
ket képező fanem; s e fanemek mindenike okszerű kezelés mellett 
mennyi termést adhat téregységenként; ebben igen fontos adattal bi-
randunk azon felette nagy horderejű kérdés megoldására nézve, hogy 
belterjes gazdászatot feltéve, mennyi tért és hol szánhatunk erdőinkből 
még másnemű talán jövedelmezőbb gazdasági czélokra, a nélkül hogy 
magunkra vagy utódainkra nézve minden tekintetben oly szükséges fá
nak szűkétől félhetnénk sat. 

Az ország fanövési és termési viszonyainak ismerete, egy szó
val az erdöszeti statistíkának egyik legfontosabb részét képezi, i l l y 
s t a t i s t i k a n é l k ü l pedig az o r s z á g e r d ö s z e t i v i s z o n y a i 
nak m a g a s a b b s z e m p o n t o k b ó l v a l ó o k s z e r ű e l r e n d e 
z é s e mer ö l e h e le t I c n s é g . 

Tegyen tehát kiki e részben is annyit, a mennyi tőle telik; 
lörjuk meg az utat s az Isten áldása kisérjen tiszta szándékunk buzgó 
kivitelében 1 • ... • -

A fának szállitása ügyében. 
Tudjuk, hogy a fa oly áruczikk, melynek értéke kevéssé elő

nyös arányban áll annak súlyával, ugy hogy a fának tengelyen sőt vas
pályán távolabb vidékre való szállítási költsége annak pénzbeli értékét 
gyakran felülmúlja, minek folytán sok vidéknek terjedt erdőségei fa-
eniésztö gyárak vagy nagyobb városok szomszédsága hiányában nem 
értékesíthetők, mert a hamuzsír készítés is csak bizonyos körülmények 
közt hajt némi hasznot, nevezetesen, ha erre a benszülöU népet lehat 
fölhasználni, annak más és jobb keresetje nem lévén. Az e végre 
megkisérlett telepítések ugyanis a várt sikerre ritkán vezettek. 

Az ily erdőkben gazdag, s a nagyobbszerű emésztés helyeitől 
távol fekvő vidékek fája tehát csak is a vizén való szállítás mellett ér
tékesíthető. — £ szállítási mód annál nagyobb figyelmet érdemel, miu
tán gyakran a nagyobb erdők közelében fekvő gyárak nem ritkán csak 
ugy versenyezhetnek más — egyéb tekintetben kedvezőbben helyezett 
illynemű telepekkel, ha az egyensúly a fának lehető olcsó ára által hoz-
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breznó- s beszterczcbányai uradalmaiban évenként több ezer ölfa, sok 
ezer tőke és szálfa űsztalik, nem külömben Herczeg Kóburg murányi 
uradalmában valamint más nagyobb erdőtulajdonosoknál is, hol évek óta 
tartó rendes számvitel melleit érdekes tapasztalatokat lehete gyűjteni. 
Az ily nagyobb uradalmakban hivataloskodó t. szaktársaimat bátorkodom 
az erdőgazdászat érdekében tapasztalataik a feljebbi pontok figyelembe 
vétele mellett való szíves közlesére ismételve felkérni. 

Roxer Vilmos. 

\ K ü l ö n f é l é k . 
Az orosz birodalom erdöszeti és gazdászati tanügyére 

vonatkozó statistikai adatok. Ha valaki azt találná kérdezni, hogy 
mi közünk hát az orosz birodalomhoz, annak azt feleljük, hogy sok 
tekintetben biz ahoz semmi közünk, sőt hogy mentsen Isten bizonyos 
közelebbi siralmas emlékű érintkezések vagy ismerkedések ismétlödé-
séttil. 

Vannak azonban ügyek, melyek az egész emberiséggel közösek 
s melyek fejlődését bár mi népnél is csak feszült figyelemmel kísért
hetjük már csak azért is, hogy a jót követni, a rosszat kerülni legyünk 
képesek, s hogy lássuk, mennyivel vagyunk előre vagy — h á t r a ! 

S ki tagadná olvasóink közül, hogy az erdöszeli és gazdászati 
tanügy is e figyelemmel kisérendő tárgyak közé tartozik? — Nézzük 
tehát mennyire van e részben az orosz — s mennyire vagyunk mi? 
Vagy az utóbbit talán ne is nézzük, csak iparkodjunk, hogy idővel sa
ját ebbeli tanügyünkről is írhassunk valamit. 

Schindler szerint, kit itt követünk, Oroszország koronajószá
gai ikörülbelül 29930 •-miriaméterre (52000 •-mérföld) terjednek 
22 millió lakossal, s e jószágok 1837 óta a földmivelési ministerium 
által kezeltetnek. E ministerium 4 osztályból áll, melyek elseje Nagy
oroszország 39 kormányzósága, a második pedig a többi 18 kormány
zóság élén áll. A harmadik osztály a belső és külső igazgatóságot 
viszi, a telekzelet s valamennyi gazdászati tanintézetet vezérli; miglen 
a negyedik egyedül az erdöszettel bíbelődik. 

Az erdöszeti szolgálatnak, mellyre a személyzet erdöszeti tano- ' 
dákban neveltetik, katonai szerkezete van. Az európai Oroszország 
koronaerdei 13814 QJ-miriamélert (24000 Q-mérföld) boriinak. 

Ez óriási erdők központi igazgatásának könnyilése végett az or-
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szag hat felügyelőségre (Inspection) van osztva, melyek mindenikének 
néhány kormányzat van (erdőszi tekintetben) alárendelve. 

Minden kormányzat több erdöszeti {főtiszttel bir, melyekhez er-
döbirók és számvevők csatolvák. E kormányzóságok mindenike nagy
ságához képest több vagy kevesebb erdei hivatallal bir, melyek élén* 
erdösztisztek állanak s melyek gondárságokra és ezek ismét erdei véd-
kerülelekre osztvák. A gondárságok erdőörzésével altisztek vannak 
megbízva; az egyes védkerületekben pedig vadászok, s mindkettő is
mét jelentékeny számú erdöörrel rendelkezik. 

Az erdőszeli személyzet kezelő- és védszemélyzetre oszlik, az 
clsökhez 3 tábornok, 700 törzs- és főtiszt, a másodikhoz 1000 lovas 
altiszt, 6000 vadász és 38000 erdőör tartozik. 

Ezen államban, mely kiterjedéséhez képest óriási léptekkel ha
lad előre, csak Nagy-Péter alatt tétetett le a népnevelés alapköve 
(1689) mellyre a trónörökösök nem csak építettek, főkép H-dik Kata
lin (1762—1796) és ujabb időben Sándor Czár (1801 — 1824) de 
mellyel meg is tágítottak. Főkép az utoljára nevezett uralkodó alatt a 
népnevelés valamint a felsőbb intézetek is tökéletes javításon mentek 
keresztül. Már az első népiskolákban, mellyek a koronajószágokon 
a kormány által folyvást szaporittatnak, tanítják a fiút mezőgazdászaira, 
a hol a tanítók többnyire lelkészek, melyek mindenikének gazdászati 
tanfolyamot is kellett végeznie. 

A megfelelő képzettséggel ellátottak a Sz. Pétervár melletti er-
döszeti képezdébe léphetnek. 

Ez intézet szigorúan katonailag van szervezve és két osztályból 
áll, mellyek egyike a felső, másodika pedig az alsó tanfolyamot fog
lalja magában. Az elsőben az erdöszeti tudományok összes ágai el
méletileg és gyakorlatilag adatnak elő és a végzett tanulók katonatiszti 
ranggal lépnek a felsőbb vagy erdőkezelési szolgálatba. E felsőbb tan
folyam áldásaiban azonban többnyire csak a nemesek és a felsőbb ka
tonatisztek fiai részesülnek. Az alsó osztály az erdöszeti véd- és mü-
segédszemélyzet kiképzésére való, s abban a polgárok s mezei gazdák 
fiait tanítják. 

1812 óta ezen erdöszeti intézettel négy évi tanfolyamból álló 
mérnöki iskola van összekötve, melynek végzettjei katonai szolgálattól 
mentek lévén évi segédpénzzel ellátva a koronaországok felmérésénél 
alkalmaztatnak. 

E laninlézel czélszerü belrejidezéséröl azonban Oroszország 



226 

képzelt e'rdöszei tanúskodnak; az ottani tanárok és tanársegédek száma 
38-ra rúg, kik gazdagon felszerelt mü- és szertárakról rendelkeznek. 

Továbbá még Kalazu-Volohoa, Liszinben, a lengyel királyságban 
pedig Marimontban is léteznek erdöszeti, azon kivül Osztrov és Szo-
kolovban vadászlanodák s több másfélék, hol a mezőgazdászati tano
dákban erdöszeti tanszékek is léteznek. 

A mezőgazdászaira nézve a birodalom minden kormánykerületé
ben (Gouvernemenl) mintagazdászatok léteznek, mellyeken a parasztok 
fiai a mezőgazdászat különböző ágaiban elméleti s gyakorlati kiképzés
ben részesülnek; a paraszttelkek átvétele után magokat a kóronajó-
szagok mintagazdászatához tartani kötelezvén. Évenkénti átlagkép 
1000—1100 illy tanítvány hagyja el az oly mintagazdászatokat. 

Az ebbeli magasb kiképzés iránt a kormány önálló mezőgazdá
szati iskolák és egyéb magasabb tanintézeteken való gazdászati tan
székek felállítása által gondoskodott. így 1836-ban rendeltetett, hogy 
minden egyetemben, minden Gymnasiumban s minden kerü'oti vagy 
kormánykerületi iskolában mezőgazdászati tanszékek állitassanak. 

Továbbá a krimmi Maiiarakban és a Kaukázusban borászali is
kolák, Szimferopolban selyemültetmények, a Schwarzbergek kormány
kerületében juhtenyésztő míntaiskolák s több effélék alapitattak. 

Azonkívül egyesületek is alapítottak és tartanak fen számos me
zőgazdászati intézetet. így például az Oroszországban létező 21 me
zőgazdászati egyesület, kisebb gazdák számára iskolát és mintagazdá-
szatot, továbbá gazdatisztek képzésére egy másik, négy tanévből álló 
iskolát alapított, mely utóbbi a nyilványos gymnasiumok minden elő
nyeiben részesül. Továbbá a Iieflandi gazdászati egyesület német ajkú 
gazdaiskolája; a Moszkvai csász. gazdatársulat gazdászati intézete; á 
déloroszországi csász. gazdatársulat mintagazdászata Odessában; a juh-
tenyésztö társulat intézete Moszkvában; a kertészelkedvelö csász. orosz 
társulat kertész iskolája Moszkvában; az eszllándi gazdászati társulat 
német ajkú gyümölcsfa tenyésztők iskolája Révaiban sat. 

Az erdöszeti és gazdászati intézetek e rövid átnézetéböl kitűnik, 
mily nagy fontosságot lulajdonitnak Oroszországban az okszerű föld— 
mivelésnek, és hogyan törekednek minden erővel e részben az i d ő k 
s z e l l e m é n e k az ottani viszonyokhoz képest m e g f e l e l n i ! E. 

Tulajdonos kiadók és fe le lős szerkesztők: 
Divald Adolf és Váguer Károly. 

Selmecz, 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-nél. 
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