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A slavóniai határőr-vidékből.
Irta B i e l e k I s t v á n .
Mielőtt a reám bizolt erdőgondárság részletes leírásához fognék,
néhány szóval a határőrvidék általános viszonyait fogom érinteni.
Hazánknak e keskeny földdarabja nyugotról a likani l-ső sz.
ezred Capella nevű hegységétől, a Száva és Duna mentében Erdély ha
táráig kelet felé húzódván, a románbánáti 13-dik sz. ezreddel végződik.
A határövikék összes területe a legújabb mérések szerint 335 Q
miriamélerre rúg s ebből 94 Q miriamétert erdők borítanak, — a mi
hazánk 1069 • miriaméterböl álló összes erdejének majdnem tized
részét teszi.
A határőrvidék lakossága a katonaságon, az az a fegyverben álló
szolgálattevő legénységen kívül 1054794 lelket számlál, esik tehát egy
F] miriaméterre 3148 lélek, s 1 emberre átlagosan 0 8 6 hektárnyi er
dőség.
A határőrvidék az erdöszre nézve nagy jelentőségű, miután ha
zánknak kevés része bir ugyan oly téren a gesztnövényzelnek annyi
változatosságával, a hol a havasok kúszó henyefenyoje s a síkságok
legpompásabb tölgye és boglárfája egyaránt díszlik.
A határőrvidék katonai szerkezete több mint száz éve hogy fenn
áll. A törökök rabló kalandozásai, melyek a honunk határait lakó nép
ségeket folytonos nyugtalanságban tartották, arra inditák dicső emléke
zetű királyainkat, hogy az ott lakó erőteljes délszláv és román nem
zetiségeket fölfegyverezzék, minek folytán országunk ezen része két
főhadi-kormányszékre, ezek mindenike 14 ezredbeli igazgatási kerületre
és az ezredbeli igazgatási kerületek mindenike 12 századbeli igazgatási
kerületre osztatott. Az ezredbeli kerületek mindenikének élén egy ez21
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redes, a századbeli egyes kerületek élén pedig egy százados1 áll. Min
den illyen ezredesnek gondlalási tekintetben egy kezelő őrnagy és egy
kezelő százados, minden századparancsnoknak pedig egy kezelő főhad
nagy van alárendelve, melyek az illető ezrednek vagy századnak elő
adói. Minden föhadi kormányszéknek van egy erdőszeli igazgatója,
minden ezredbeli kerületnek az illető erdőtérség nagyobb vagy kisebb
volta szerint egy erdömestere vagy főerdésze és minden századbeli ke
rületnek egy erdögondnoka. Az ezred erdömestere vagy főerdésze egy
szersmind az erdöszeti iroda igazgatója, közvetlenül az előadó őrnagy
nak, közvetve pedig az ezred parancsnokának van alárendelve. Ugyan
ily szolgálali viszonyban áll a századbeli érdőgondnok a kezelő főhad
nagy és a százados irányában. Az erdögazdászat tehát ilt korántsem
önálló ága az őszes gazdászatnak, koránt sem örvend a függetlenség
szükséges fokának, és az erdöszeti személyzet az illető gazdászatra igen károsan visszaható alárendeltségben áll.
Az egyes erdögondárságok 5756—8634 hektárra terjednek, s
ezek védszemélyzele, mely 7—8 közerdöszböl áll, közvetlenül az erdögondnoknak van alárendelve. E közerdöszök kétféle] rangfokozatnak.
Az alárendeltebbek, melyek csőszöknek is hivatnak, 575—1151 hektár
nyi védkeriilelekröl felelősök s azokat semmi egyébbel elfoglalni nem
szabad, miglen a lulajdonképi közerdöszök, mellyek bizonyos kiszabott
védkerülettel nem birnak, az erdögondnokot Írásbeli és kezelési mun
káiban segílni kötelesek.
Az erdöszeti védszemélyzet csupa válogatott halárörvidéki al
tisztekből áll, mellyek új hivatásuknak egyrészt igen tökéletesen felel
nek meg, miután mint benszülöttek az ottani nép szokásait igen jól
ismerik, mint volt katonák az erdővédelem kötelességeit pontosan lel—
jesilik s mindenikük legalább hazai nyelvén olvasni és írni is tud; e
közerdöszök azonban a határőrökkel közösségben élnek, családjuk törzs
házát lakják s többi rokonaikkal egy testületet képeznek, a mi ismét az
erdövédésre nézve nem mondható előnyösnek, mert a rokonaival és lak
társaival olly közel érintkezésben álló közerdösz vagy erdöcsösz annál
hajlandóbb azok iráni némi kisebb nagyobb elnézéssel viseltetni, miu
tán a ház összes törzsvagyonának öt ép olly nagy része illeti, mini
annak bármelly egyéb lakóját.
A határőrök családbeli közössége, a délszlávok és románok nem
zeti szokásaiban gyökerezik, a határvédés intézetének alapját képezi s
ezért annak idejében a.m. kormány állal nem csak ápoltaloll de külömbözö időben kell rendeletek által még inkább megszilárditlalott.
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Úgy látszik, hogy a rokon Családok e patriarchális közössége
nélkül az egyes őrházak sem katonai kötelezettségeiknek sem házi gazdászaluknak nem tudnának olly jól megfelelni, mint most. Tudni kell
ugyanis, hogy a határőrvidék törvényei szerint három fiú" közül csak egy
marad házi gazdának, a többi kettő pedig katona köteles, éltének gyak
ran 50-dik évéig, s hogy az őrházak tettleg még most is robotkötele
sek. E közösségnek különben még egyéb jó és rósz oldalai is van
nak; az egyesek végelszegényesedésének és a proletárok elszaporodá
sának ez által ugyanis eleje vétetik, mert az illető házi-atya, kinek a
közösség egyes tagjai kisebbszerü peres ügyekre nézve és gazdászati
tekintetben alávetvék, a családhoz tartozó minden tagot, a ki gyámolitását igénybe veszi, telhetőleg segíteni vagy azt a közösségbe ismét
befogadni törvényszerüleg köteles. Kivételt képeznek e részben a szol
gálatban lévő katonatisztek vagy egyéb hivatalnokok. Másrészt ellen
ben nem tagadhatni, hogy több családnak ezen együttélése az egyes
családtagok erkölcsiségére nézve nem hathat előnyösen, mire nézve elég megemlítenünk, hogy gyakran 4—6 sőt tiz család is egyetlen egy
szobára van szorulva. E közösség továbbá zsibbasztolag hat az egyes
tagok tevékenységére és így azok jólétére is; az egyes házak törzs
vagyona ugyanis oszthallan és a határőrvidék alaptörvénye szerint el
nem adható; a közösség egyes tagjai az ingó és ingatlan vagyonnak
nem tulajdonosai, hanem csak haszonvevöi; e közösség tehát az erköl
csiség és a gazdaság jelenkori igényeinek nem felel meg.
Ezek előrebocsátása után a kezelésem alatt volt erdögondárság
leírásához fogok s bátorkodom t. szaktársaimmal az általam, határörvidéki
erdőgondnoki minőségemben gyűjtőit adatokat közölni.
A Klenak nevű erdögondárság a péterváradi ezred 5—ik század
beli kerületéhez tartozik; a Szerémség egy részét képezvén, a határ
őrvidék legtermékenyebb tájainak és történelmi szempontból hazánk leg
nevezetesebb pontjainak egyike; fekszik a k. h. 37°22/ és az é. sz".
44°48'' alatt. Délről a hajókázható Száva folyóval, nyugotról a Mitrovitz nevű századbeli kerülettel, éjszakról Szerémmegyével és keletről a
Kupinova nevű századbeli kerülettel határos.
A légmérsék viszonyait illetőleg a Milrovitzon 1860-ban telt kí
sérletek nyomán a középhömérsék tavaszkor - j - 6 - 88°C- nyárom -f12-32°C-, ősszel - f 7-52°C- és téli időben -f- 0-16°C-nak felel meg.
A tavasz és nyár középhömérsékének külömbsége 6-24°-ra ru'g.
E kísérletekből kitűnt még, hogy a tavasz hönrérséke igen in21*
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gadozó, hogy nyáron a hömérsék igen gyorsai) emelkedik, hogy az ősz
tarlós és egyforma hömérsékkel bir, miglen a léi lágynak mondható.
Ezen kerületi erdögondárság erdei 2 [ ] miriainéternyi sik l<rségen terülnek el, és korántsem összefüggök. Az erdők egy 1847-ben
Cetusich hadnagy-mérnök által eszközölt felmérés szerint 8634 hektárnyi
tért foglalnak el s határaikon belül 8 helység létezik 5650 lakossal.
A talaj igen gazdag televényrélegböl áll, mellynek alját az agyag
és homoknak szilárd keveréke képezi. A termékeny Iapályokat számos
mocsár hasítja keresztül, melyek némelyei mérföldekre húzódnak. E
mocsárok legnevezetesbikét „Obetzka barra u -nak hívják; ez a rómaiak
nak a Szerémségben való uralkodásuk ideje alatt mesterségesen épült
csatorna volt, mely annyi század folytán elhanyagolva posvánnyá vál
tozott. E mocsár egyrészt Hertkovcze nevű falunál, másrészt pedig Kupinova mellett van a Száva folyóval kapcsolatban, és a klenaki és ku
pinovai erdögondárságon terül el vagy 10 óra járásnyi hosszban. Sza
bályszerűsége, melynél fogva a Száva és ö közte fekvő erdővel körlapszeletet képez a fönebbi föltevést még valószínűbbé teszi. Számos az
erdögazdászatot itt annyira gátló mocsár aligha nem a romaiak lecsapolási építkezéseinek elhanyagolt maradványakép tekinthető. Hogy »
rómaiak a Szerémség érdekében e részben sokat tellek, a z t a Jarak
vevü falu melletti csatornák maradványai is bizonyítják, mely csator
nák 300 körül Krisztus után Gallerius és előde Probus császár légiói
által építettek. Sajnos, hogy a rómaiak utódai e nagyszerű építkezése
ket elhanyagolták, meg nem fontolván vagy felfogni nem bírván, a mit
a rómaiak annyi idő előtt igaznak ismertek el, hogy a Szerémség jobbléte mind égalji mind földmivelési tekintetben leginkább az álló vizek
lecsapolása által volna elérhető; mert, hogy ezek a légkört megrontják
és sok ember egészségére nézve veszélyesek,, hogy a mező V8gy er
dőgazdaságtól ezer meg ezer hektárt rabolnak el; azt kétségbe vonni
csakugyan lehetetlen.
Való ugyan, hogy e posványságok kiszárításával a lóg nedves
ségének csökkenése járna s ez által a hömérsék szélsőségei növeked
nének; meglehel, hogy ennek folytán némely a mostani égalji viszonyok
alatt diszlö növény azután kevésbé vidoran tenyésznék, de mind ez öszszehasonlitva a posványok lecsapolása előnyeivel, tekintetet sem érdemel.
Az itt erdőket képező gesztnemek közül első helyet foglalnak
a tölgyek; nevezetesen a csupkás és a csupkátlan tölgy; a cserfa és
a kövi-tölgy. A csupkás tölgynek a termőhely itt annyira megfelel,
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hogy gyakran mesés mérveket szokott elérni. Magamnak is volt al
kalmam az egyes községek száinára jelölt vágásokban s erdörendezöi
minőségemben oly tölgyekre akadni, melyeket szokallan átmérőjük és
magasságuk végeit megmértem, egyszersmind azok köbtartalmát is ki
számítván. Ezek közül ez úttal csak néhányat kívánok megismertetni.
1. Csupkás tölgy, a klenáki község Karakuscha nevű erdörészében. A
talaj tnélyrétegü lelevétiydús agyagföld; átmérője 1 3 méter
magassága 294 méler
idomszáma 0"59
a törzs köbtartalma 22 köbméter,
gally és rözsefa •»•*• 4 köbméter
a geszt összes köbtartalma 26 köbméter,
kora = 250 év körül.
2. Csupkás tölgy, a határőrök számára föntartott Grabovze-Oslrovo ne
vű vágásban, közel a Szávához, alig észrevehető domborulaton.
A talaj mélyrélegü termékeny agyagoshomokföld;
átmérője — 2'15 méler
magasága 36-98 méter
kora 350 év,
köbtartalma gally év rözse fástol — 42 köbméter.
A kövi tölgy, mely a Szerémségben úgy mint egész Slavoniában
n többi tölgyekkel vegyesen tenyészik, e gondárságban is találkozik;
« tölgy édes makkal bir, mely majdnem minden csernye nélküli lévén,
az ember által is élvezhető; különben valamennyi tölgy közölt legin
kább hasonlít a csupkátlan tölgyhöz.
A gyertyán csak egyetlenegy, néhány száz hektárnyi elegyellen
álladékot képez, s ennek zárlatában aránylag igen magasra nő. Külön
ben csak egyenként jő elő. A nevezett gesztnerneken kivül itt habár
alárendelt mennyiségben, még a következők tenyésznek: boglárfa, szil,
t'odorjávor, pompás diófa, körisfa, alma és körtvefa, hamvvas- és mezgés éger, kis és nagylevelü hárs, ákász, veres berekenye, zelnicze
meggy, tövis kökény, igen nagy elterjedtségben pedig a csere-gala
gonya.
E kerület összes erdőségeiben a gazdászat a szálerdő- még pedig
a rendszeres szállaló üzem szaliályaira van fektetve.
Az egyes állarlékok azok mostani korára való minden tekintet
nélkül 60 egész 100 évi vágásokra vannak osztva. E gyakran 170 hek
tárnyi terjedlségü vágásokban 10 és több esztendeig szállalnak. és mi-
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ulán az álladók összes gesztjei az űjraerdösülésre való minden tekintet
nélkül levágattak volna, a vágás árkokkal korittelik be. E gazdálkodás
közönséges következése az, hogy e surjányok áthallan csere-galagonya
sűrűségekké válnak. Tegyük hozzá, hogy az egyes tőkéknek gyéren s
csak úgy imitt amott előforduló hajlásai, vagy az egyes, az elgyepesedetl talajból nagy nehezen kibontakozó magonczok leágésztalnak, s ter
mészetesnek fogjuk találni, hogy csak ritkán akadhatni teljesen vagy
csak félig meddig is erdösült surjányokra.
E gondárságban egyetlenegy Mihalovo nevű 30 éves tölgy kul
túra létezik, mely teljes zárlatu, igen szépnövésü és tökéletesen sike
rültnek mondható.
Az előbbiekből kitűnik, hogy az tíjruerdösülés sem gondos vá
gat sem vetés vagy ültetés által nem segítlelik elő, minek folytán szá
mos legjobb talajú surjány parlagon hever; azok erdősítéséről szó sin
csen s legfeljebb is legelőnek használhatók.
Magasb rendeletek érlelmében itt már régen a középerdö-üzem
lett volna alkalmazandó; a tölgy, mint uralkodó fanem, alfának sőt fól
iának is beillenék, mely utóbbi minőségben különben a szil, a jávor és
a kőris is a maga helyén volna.
Ezen üzemmód alkalmazása állal nem csak a határőrök tetemes
épületi- és tüzelő-fa szükségletét de azok nagy mérvben foganatosított
legelő szolgalmát is okszerűen lehelne kielégíteni.
A vágások erdősítése ügyének siralmas állapota okát egyrészt a
régibb időkben itt eszközölt dongafa eladásban találjuk. Az illető l'akereskedök ugyan is nem geszlszámra vették a fát, hanem 300—460
hektárnyi e czélra kijelölt téren dongál készítettek és csak az elkészült
dongák mennyisége szerint fizettek. Ennek következése az lön, hogy
számtalan látszólag könnyen, valósággal azonban még pedig a szokásban
lévő szállaló üzem folytán nem jól hasadó gesztet levágattak, mely az
után a vágásban keresztül kasul fekve maradi, számos torlaszt képez
vén. Képzeljük éhez még a sok fahulladékot, forgácsot, gally- és rözsefát, mellynek a vágásból való eltakarítására a szerződő fakereskedök
nem voltak kötelezve, s természetesnek fogjuk találni, hogy itt az erdő
sülés és erdősítés egyaránt majdnem lehetlenné vált.
Ujabb időkben ezen szerződések említett feltételeinek káros vol
tál ugyan felismerlek s most a kereskedőnek minden levágott gesztet
meg kell fizetnie, okszerű erdögazdászatról azonban mind addig nem
lebetend szó, a inig azon akadályok el nem háritlalnak, melyek az er-
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díisz szabad és bizonyos határok közt független intézkedéseit hátráltat
ják, s az erdészeti tudományok elveinek józan alkalmazását alioz nem
értőktől teszik függővé. Pedig tartani kell tőle, hogy a jelen gazdászat hosszas!) idei folytatása mellett a tölgyesek, a termőhely minden
jelessége mellett is el fognak lünni s más értéktelenebb geszluemekuek
helyei engedni. 1860-ban a csupkás-és csupkatlan lölgy épületi és szerszámfa köblábának ára 21 kr. a tüzelő fa V/L basábu ölének lökeára
pedig 3 frt. 50 kr. volt.
A határőröknek szánt fának szállítása rósz erdei utakon történik;
a fakereskedők fája ellenben tengelyen vitetik a közeli Száva partjá
hoz, onnét pedig bajókon szállíttatik tovább.
Minden fafogyasztónak, hogy fáját tova szállíthassa, az erdögondár által láltomásozoU szállítási czédulával kell ellátva lennie, melynek
az illető ezred számát, az utalványozón fa és az abból készült áru men
nyiségének kimutatását kell tartalmaznia. A szállításnak az áru külömbeni elkoboztatása mellett, csak az e czélra megjelölt utakon szabad
történnie. Ennek ellenőrzése végett helyenként az erdöszeti védszemélyzelböl álló őrsök állítatnak fel.
Ezen erdögondárság védszemélyzetc 5 erdöőrböl és 2 közerdöszből áll.
A makkollatás a haláröröknek engedtetik át. A hány fejel szá
mit minden közösség, annyi nagyobb vagy kétannyi fiatalabb 1 éves
sertést hizlalhat az erdőn. ÍJ a valamely közösség törvényes illetőségén
felül akarna egy vagy több serlést hizlalni, annak minden darabjától a
kincstári pénztárba 1 frt. 50 krl. köteles fizetni. E részben az ellenöiködés az erdöszeti személyzetre van bizva. A makk bőven terem meg
minden évben; mennyisége szerint telj- vagy legalább félmakkolásnak
felel meg.
A szintén minden évben bö gubicstermés, egy arra rendelt bi
zottmány állal, mely az ezredbeli őrnagyból, az illető századosból, az
ezred föerdöszéböl és a század erdögondnokából áll, megbeesultelvén
árverés utján a legtöbbel ígérőnek adalik el. A gubicsvevök azl a gondárságon belül létező 8 község lakór által szedetik és szalutálják az
ezred által megszabott áron. Az erdöszeti személyzet kötelességében
áll, a vevőknek minden tekintetben segédkezet nyújtani és a gubicsesali dugárkodásl lehetőleg akadályozni.
Az itt honos dúvadak közül megemlítendő az elég gyakori far
kas; bárha az illető hajló vadászaion rifkán esik több 2 - 4 darabnál,
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mellyek 5 ftjával dijaztdtnak. A farkas itt télen nyáron többnyire a
surjányok áthatlan cseregalagonya sűrűségeiben tanyázik, éjjeli időben
innét látogatván a közelében legelő csordákat. Az 185%o-ki télen annyi
volt a panasz ezen éhesrabló ellen, hogy a század parancsnoksága in
díttatva érzé magát, e gonosz vendégek ellen irtó háborút kezdeni.
Hogy a tervezett hajtóvadászatnak sikere legyen, parancsot veltem a 288 hektárnyi áthatlan csere galagonya sűrűséggel majdnem tel
jesen benőtt Jaraka Zabran nevű surjánynak A pontjától B pontja felé
vezető utczát a lövészláncz számára kijelölni s azt a kerület lakói ál
tal kitisztitatni.
Miután egyszerű irányasztalkánál egyéb méreszközzel nem ren
delkezhettem, megvallom, hogy feladatom megoldása zavarba ejtet; de
kisegített a morva-sziléziai erdöszegylet közlönyében Weber erdömesler űr által megfejtett következő föladat: „ E g y e r d ő n k e r e s z t ü l
é p í t e n d ő ú t A—B i r á n y á t i r á n y a s z t a l k a s e g í t s é g é v e l
k i j e l ö l n i . " T. szaktársain közt lesznek többen, a kik szívesen veszik,
ha e feladat megoldását emiékezetökbe vissza idézem.
F ö l t é t e l : az erdő lapályos.
B

Az irányasztalkát A-ra állít
juk és onnét kényleges irányban d
pontot határozzuk meg, d ponton
túl az egyenes Ad folytatásának
akadálya akad tehát d-re de füg
gélyest állítunk s ép űgy az Ad
vonal valami más, például b pont
jára bc-l; ec-nek egyenközünek
kell lennie az Ad vonal bd részé
ve), c-töl c-n keresztül irányozunk

már most n felé, s ha ott ismét akadályok tűnnének fel, azokat az épen
magyarázott módon kerüljük meg s folytatjuk a dolgot, inig végre a
mezőre, h pontra érünk. Most B pontra állunk s onnét w* A-ra Bf füg
gélyest húzunk; 6'-ot pedig úgy találjuk, ha /"-tol B felé nm és de
vonalak összegét fölvisszük.
Ezek után ismét A-ra állunk s a másik oldalon B felé haladunk,
inig az épen leirt műtétek segítségével ic-hez érünk.
Ha már most a két egyenes vonal B 6 és B 6' mindenikét 6 egyenlö részre osztjuk és a U 6 ' vonal első osztályrészéről l'-ről, vaU-
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mini ÍJ 6 vonal első osztályrészéről 1-röl a függőleges \' y és iy
vonalakat húzzuk, akkor ezek álmetszési pontja y szinléti az A—B iránybati van s most az irányasztalkát e pontra állítjuk, a By iránytű
ig minden nehézség nélkül kijelölhetjük, az útba eső akadályokat nap
számosaink által eltávolíttatván.
A farkason kívül e kerületben a róka és a borz is tartózkodik.
Ovomadarakban pedig talán egy vidék sem gazdagabb a Szerémségnél;
itt a sasok és kányák mindenféle nemeire akadhatni.
közé.

A nevezetteken kivül az őz és nyúl sem tartozik a ritkaságok
A fogoly itt gyéren, a fürj nagy számban találtatik.

A tél közönségesen igen lágy lévén, a patakok és posványok
csak ritkán fagynak be, minél fogva itt számtalan gázló szokott telelni,
és az által a vadászat e vidék legkedvesebb mulatságai eggyikévé válik.
A vadászat különben nem esak a katona tiszteknek és hivatal
nokoknak, de minden határőrnek is meg van engedve.
Marháját legeltetni a határőrnek, a tilosok kivételével, minde
nütt szabad.
Azonkívül a kincstár a határörök épületi- és tüzelő fa szükség
leteit ingyen födözi. Az illető helységek lakóinak szükséges épüleli fát
évenként Júliusban jegyzi fel a helyszínén az eidogondnok és a kezelő
katonaliszt. Tüzelöfául a községek a feküfát kapják, azonkívül minden
közösségnek meg van engedve, maga számára a községeknek jelelt téli
vágásban 15 köbméter hasábfát készíteni.
Ezen erdögondárság évi fatermése a katasler becslése szerint hek
táronként 384146 köbmétert teszen és miután a kerület erdötérségo
8634 hektár, tehát az évi összes fatermés 33167 köbméterre rúg.
Ez évi termés felhasználása a következő:
A. Épüleli fát fogyasztanak:
A határörök
1957 köbm.
A kincstári épületek
1371 „
Községi építkezések (templom iskola sat.)
619 „
Más kerületek
1216 „
Összesen

5163

„
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B. Tüzelőfa jár:
A határöröknek Cbele számítva a téglaégetésre valót is)
A községnek (Iskola, tanitó, plebánus, községi
épületek)
Tisztviselőknek és katonatiszteknek
. . .
A századbeli iroda és a lömlöczök részére
Magánosoknak pénzért
Összes tűzifa
Éhez az épületi la

11861 köbm,
1924
354
7438
6193

„
„
„
„

28234
5163

„

~

Összes évi fa fogyasztás 33397 „
E számokból azt látjuk, hogy a fogyasztás a terméshez helyes
arányban áll; hogy tehát okszerűbb gazdálkodás mellett a fogyasztást
emelni, a faeladást nagyobb mérvben eszközölni s ezen erdőket sokkal
jövedelmezőbbekké tenni nem volna lehetetlen , holott a mai kezelés
folytatása mellett a nemesebb gesztnemek lassanként ellünvén, előbb a
faeladás fog megszűnni, később a folyton emelkedő házi szükséglelet
is mind inkább meg kellend szorítani.

Az ember és az erdötlen sivatagok.
Nem ritkán állitatott már, mikép valaha földünk egész térsége
erdővel lett volna borítva s hogy a roppant erdötlen sivatagok az em
ber pusztításainak lennének eredményei. *) Nem tartjuk fölöslegesnek
kimutatni e nézet teljes helytelenségét, miután számos oly vidék léte
zik, mely erdővel soha sem birt és mely valószínűleg soha sem is fog
erdösülni vagy erdösitethetni.
A természet bölcs elrendezésének egyik legjótékonyabb oldala
az, hogy a nagyobb fanövények oly könnyen tudnak megtelepedni, föl
det foglalni s utoljára minden egyéb növényen uralkodni vagy azt helyé
ből kiszorítani. A földet csak az erdő teszi az ember számára lakha
tóvá és csak a hol az a talajt hosszasb ideig borította, válhalik a kopár
*) H u n d e s h a g e n Forstpolizeilehre — állítja, hogy Sahara pusztája az egyipto
miak erdöpusztitásai folytán keletkezett.
D e h 1 e n Forstgeschichte a z t mondja , mikép a népvándorlások csak a hegységek
és sivatagok erdei pusztításának következtében váltak szükségessé.
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szikla termékeny szántófölddé. A természet örökké működő erői a merev
sziklát felbontják s azon a zuzmók, mohák, füvek és cserjék számára
: meglelő termőhelyet készítenek. Alighogy ezek elegendő televényl
szolgáltattak a szerény nyárfa, nyir és erdei fenyő táplálatára, már a sze
lek, a vizek hullámai sa vándormadarak vetekedve gondoskodnak a mag
ról, mely e szegény földben csírázva satnya növényekké fejlik; a mé
hecskék és pillék fáradatlanul röpkédnek, virágról virágra hordva a terinékítő port, és a silány anyageszlecskék széjjel szórják a magol, mely
azok korhadó hulladékaiban erőteljes, vidor tenyészetnek indul. A cse
kély láperövel beérő geszlnemek után ollyak jönek, melyek erödúsabb
talajt igényelnek, mihelyt az előbbiek számos nemzedékei azt arra elő
készítették. A makk, az erdei fenyő elhalt sűrűségeinek televónyében
csírázik, az abból fejlődő törzsek nagyszerű mérveik cs tartósságuk állal
a kisebb és rövidebb élelü növényekel elnyomják s hol a természet az
ember által nem gátolva működhetik, ott végül a fúló homok laza buezkái, a kopár szikla olly talajjá változik, mely a hatalmas tölgyesek buja
tenyészetével díszlik, vagy a földmivest, a ki az évezredek során oda
gyűli kincsekel ekéjével, kapájával keresi, gazdag aratással jutalmazza.
Ila azonban a könnyelmű vagy durva otromba ember a föld minden táp—
crejél mohón kiéli, ha a talaj füntartásara nézve mit sem tesz, ha az
erdőt, melyből az keletkezett, s mely annak erőben maradását biztosilolla, elpusztítja, akkor ne csodáljuk, ha e földrész termöereje épen
úgy száll a semmire vissza, a mint az abból lassanként fejlődött. A pom
pás bikkesek és tölgyesek, niellyekel csak erődűs talaj bír táplálni, a
szerényebb erdei fenyőnek és nyírnek engedik helyőkel, mellyel ismét
hangák, homoknádak és mohák váltanak fel és ha az éhező marha
az utolsó fűszálat is laszakasztolla, ha lábnyoma az utolsó kis termő
földet is mozgóvá lelte, akkor a szél ismét futó homokot kerget, a viz
a talaj utolsó maradékait is a nagyobb folyók szélesebb völgyeibe mos
sa, a hol azt jobban tudják használni, jobban fönlartani. így támadnak
az erdők s igy tűnnek el ismét, eleinte egyes gesztnemek, azután vala
mennyi— azt nem lehet tagadni. Nemcsak hegységeket és síkságokat lá
tunk, mellyek most élettelen kopárlatok, az elölt a legszebb erdők zöldjé
ben díszleltek, sőt azt sem tagadhalja senki, hogy az erdők oktalan pusz
títása folylán néhány éviized alall oly helyek váltak Kietlen sivataggá,
mellyek erdősítéséhez a természetnek évezredekre volt szüksége, s a
hol ismét évezredek fognak múlni, hogy egyes emberek oktalan kön
nyelműségének következményei jóvá lélcssenck. De azért még sem
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állithatni, hogy mindenütt, a hol sivatagokra, erdötlen vidékekre aka
dunk, ezek előbb létezeit erdők kipusztítása folytán keletkeztek volna.
Roppant térségek léteznek, mellyektöl a természet az erdőt megtagadta;
azok e föld legszegényebb vidékeiként tűnnek fel, mellyekel mivelés
által igen igen kevéssé lehet hasznosítani.
Nem akarjuk itt tekintetbe venni a földsarkokhoz legközelebb
eső térségeket, hol az égalj mostohasága folytán növény, vagy legalább
erdőtenyészetre gondolni sem lehet, valamint az örökös hó határán
felüli hegységeket sem, mert szerencsére még senki sem állította, hogy
ott, mióta az égalj jelenlegi viszonyai uralkodnak, erdők létezhettek
volna.
Először azonban a tulajdonképi sivatagok soha sem bírlak fával
és minőségüknél fogva nem is lesznek képesek soha azt termeszteni.
Afrika nagy homoktengere, a libyai Szahara nevű sivalng, mely
50000 [ ~] mfdnyi térséggel bír, szintén ezek közé tartozik. Itt a tulaj
részint kopár szilárd mészkösziklából, részint magasan egy más fölibe
tornyosult kavicsgörgetegböl, másrészt meg, mint a Nil völgyének ha
tárán, futó-homokból áll. E mellett földje legnagyobb részt annyira
sótartalmú, hogy benne csak sós növények tenyészhetnek, annyira át
bocsátó, hogy még az Atlasz-ról lerohanó árak is a homok alá tűnnek
s legfeljebb sóposványokat képeznek, mellyek partján a gesztek egyik
neme sem tenyészhetik. Innen a kutak teljes hiánya és a talaj roppant
szárazsága. Tegyük ide még, hogy ez égalj alatt egész nyáron át egy
csöppet sem esik s az erdötlenséget, mellynek az előbbi állapotok nem
következései, hanem okai, könynyen fogjuk magyarázhatni. A tulaj
donképi pusztában itt nem is akadunk valami elmúlt mivelödés vagy sű
rűbb népesség nyomaira, mert Theben, Palmyra és más városok romjai
most ugyan sivatagnak nevezhető helyen feküsznek, de termékeny folyó
völgyek szélén, mely csak ujabb kori elhomokosodás folytán vált siva
taggá,
Ázsia Góbi nevű pusztája ép ügy az öröktől fogva erdötlen föld
tájak közé tartozik, mint az afrikai sivatagok. E puszta roppant homok
torlatokból, nagy kavics görgetegekből áll és legnagyobbrészt a növény
zet teljes híjában van. A hol a legcsekélyebb fű, a legsilányabb ho
moknád sem élhet, ott fa sem fog tenyészni, a mint legkisebb nyoma
sincs, hogy ez igen zord vidékek valaha növényzettel birtak vagy bár
mi részben népesülve s mivelödve lettek volna.
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Európa és Ázsia roppant gyeppusztái szintén soha sem vollak
erdösülve, a mint ezt ujabbkor! tudósok ismételve bizonyították.
A nagyszerű Missisippi Szavannáin, melyek Európa gyeppusztái
hoz hasonlók, imitt amott egyes geszltömbekre akadni, mellyek a ned
vesebb mélyedéseket foglalják el, hol a talaj fatermésre alkalmas. A
tenyészetre nézve kevésbé kedvezők a Llanos nevű gyepek, mellyek nö
vényzete nyári időben elhal és a Pampas nevüek, hol az sósnövények
re szorítkozik. Ezekhez hasonlóak Dél-Afrika Karros nevű gyeppusz
tái, a hol szintén csak sós növények tenyészhetnek. Mind e vidékek
ről valóban senki sem állithatja, hogy azok erdei túlnagy népesség
által irtattak volna ki, miután az utóbbinak itt legcsekélyebb nyomára
sem akadhatni sehol. A természel itt az évek számtalan során át ma
gára volt hagyatva, és ha egy csapással az erdő terjedése megszűnik,
ha bizonyos helyen némi erdöcsoportozat föntartja magát a nélkül, hogy
az a körülfekvő mérhetlen pustából új tért foglalhatna, akkor föl kell
tenni, hogy a falermésnek a talajban vagy más körülményben fekvő aka
dályai oly nagyok, miszerint azokat a fanövények terjeszkedési képes
sége le nem győzheti.
Végül egész biztossággal föl lehet tenni azt is, hogy oly folya
mok völgyei, mellyek rendes áradásoknak alávetvék, p. o. a Nil völgye,
fát soha sem termesztettek.
Hogy is nőhetnének olt gesztek, hol a talaj akkor, midőn a
tenyészel teljes működésben van, sok méternyi mély viz alatt áll!
Föltéve azonban de meg nem engedve, hogy e sivatagok, gyep
puszták és folyamvölgyek valaha erdösültek vollak, ügy teljes megmagyarázhatlan maradna, hogy ezen ember vagy más esetleg behatása ál
tal elpusztult térségek újra miért nem erdösülnének? Vannak ugyan vi
dékeink, mellyek ha egyszer erdejöket elvesztették, soha többé meg
nem erdősödnek, ott azonban egészen más viszonyok uralkodnak, mint
a gyeppusztákon, a mint az e kérdésnek „miért nem lehet gyakran ott
ismét fát tenyészteni, a hol az valaha termeti" közelebbi fejtegetésénél
ki fog tűnni.
Azon tünet, mi szerint az egyszer elpusztult erdőket többé a
legnagyobb munka', költség és ügyesség melleit sem lehet helyreállí
tani, igen különböző viszonyok közt ötlik szemünkbe.
Először is az éjszak magasabb hegységeiben, a falenyészet hatá
rán. Island, a Hebridák s más éjszaki fekvésű szigetek erdei elpusz-
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tultak, a nélkül, hogy azokat helyre lehetne állítani, miután szélvészek
és zordon égalj a magasb törzsű gesztnövények tenyészetét lehetlenitik.
Épen úgy, habár más okokbtíl is, találni Spanyol-Olaszlton déli
Franczia országban, Németországban sőt honunkban is száraz mészkőhegyeket vagy egyéb meredek lejtöket, mellyek bebizonyithatólag az
előtt a legszebb, de vigyázallanul elpusztított erdőkkel diszlettek és
melyek most a mivelés minden kísérletével daczolnak, miután a kopár,
sziklák, a száraz kiégett talaj nem csak nagyobb geszteket, de még
cserjékek sem képes táplálni.
Tehát az égalj lett zordonabbá, földünk termékenysége van ki
merítve, hogy ott, hol a természet az előtt egymaga erdősitelt, arra
most az ember állal támogatva sem volna képes? — Korántsem, a termé
szet még mindig ugyan az, annak ereje nem változott, csak a viszo
nyok, mellyek alatt az elpusztult erdők felnőttek volt, nincsenek többé.
Ha az előtt a futóhomokot, az éjszak és a magasabb hegyek
zordon hideg tájait a gesztek növényzete borította, lígy ez azért tör
tént, mert a természet lassan bár, de biztosan haladó műtéteiben senki
által sem háboríttatott. A hol ez magára van hagyva, ott a zuzmók
és mohák a füveknek és szárnövényeknek, ezek a cserjéknek és bok
roknak s ezek ismét a geszteknek készítenek termőhelyet, miután a
képződő talajt borítják és televénnyel elegyítik. A gesztek a völgyek
födött, előnyös termöhellyéröl a lejtökön fölfelé terjednek; a szélső
fák árnya alatt eleinte nyomorgó, később az inkább foldott és javított
talajon mindinkább diszlö növények fejlödnek. A satnya gesztecske a
magnak, melyből vidorabban tenyésző növény csírázik, a fiatal fölfelé
törekvő törzsnek oltalmul szolgál és ha a következő nemzedék az elöbbvalót csak kevéssel is túlszárnyalja és túlnövi, úgy néhány évezred
elegendő, hogy, ha a fanövények első megtelepedése a magasabb fii
vek, a cserjék és bokrok oltalma alatt előnyös időjárású évben egyszer
sikerült, használható erdőt elé állítson. Valószínűleg azonban sok évez
redbe kerül, mig illy előnytelen viszonyok között az erdő elterjedhetett.
Igaz, mikép néhány év elegendő, hogy az ember által azt ismét évez
redekre elpusztítva lássuk, a mit a természet olly lassan s annyi fárad
sággal eléállitott. Sőt meglehet, hogy az elpusztult erdő soha többé
helyre nem állhat, a mig e természet az előbbi műtéteket nem ismé
telheti.
Ha a legelésző marha azon füveket s egyéb növényeket, melylyek televényképzésre szánvák s mellyek oltalma alatt kellene a fanö-
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vényeknek lassanként megtelepedniük,'lerágja,'ha az a meredek kopár
lejtők talaját feltúrja ugy, hogy az, a mi abból képződött, minden eső
által ismét lemosatik, akkor már a csiraágy sem állhat elö, melyben
az oda szállt mag csirájának kellene gyökeredznie. Ha még most az
ember is hozzájárul és a szélső geszteket levágja, mellyek árnya és
oltalma alatt az erdőnek tovább kellé terjedni, ha a kényszerűség öt
már a védő cserjék és bokrok használatára is szorítja, ha az egyes
türzsököket ki kell pusztítani, mellyek korhadó muradványaiban jobban
tenyésző nemzedéknek kellé teremnie, akkor bármi mesterség és szor
galom által sem képes a természet, lassú műtéteinek háborgatását el
lensúlyozni és ártalmatlanná tenni.
Ha Európában valamely nagyob kiterjedésű földtájat, legyen az
homoksivatag, m e l l y n e k e r d e j e e l p u s z t u l t , vagy hegyvidék,
évezredeken át emberek nélkül és egészen magára hagyatva képzelünk,
akkor az bizonyára ismét erdővel boritandja magát, a mint boritolta az
előtt, mert a természet koránt sincs eredeti erejéből kimerülve. Hús
evő és ragadozó állatok fognak megtelepedni, mellyek a növényekből
élők számát annyira fogják apasztani, hogy általok az erdő eléállása
nem fog veszélyeztetni. A fanövényzet eleinte az elönyösb termőhe
lyeken jelennék meg s az igy támadt erdőcske széleiről mindig tovább'
fogna terjedni; a nyir és erdei fenyő a tölgynek és bikknek ismét úgy
készítene talajt mint az ellőtt, azt kellő termékenységgel látván e l , a
hol az avval elejétől fogva nem bírt.
De a föntidézett gyeppuszták és homoksivatagok akkor is örökre
erdötlenek maradnának, mert olt a gesztnövényzet tenyészetének olfy
akadályok gördülnek elébe, melyeket az idő és a természet sem képe
sek legyőzni.
P. V.

A perzsák, görögök és rómaiak fagazdászata.
Előszó.
Az erdögazdászat tapasztalati tudomány, azt már régen elismer
ték. Ezt azonban közönségesen csak úgy magyarázzák, hogy a tapasz
talásnak kell mutatnia, mi következményei vannak a különbözőg, azdászati rendszabályoknak az erdők jólétére. E tételt azonban még más
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értelemben is lehel venni, ha azt mondjuk: a tapasztalás taníttatja leg
biztosabban, hogy valamely nép nemzetgazdászati szempontból mikép
növeszsze fáját legelőnyösebben. E magyarázat úgy látszik, nem kevés
bé fontos az elsőnél, mert valamely nép erdögazdászatának nemzetgaz
dászati alapja könnyen jelentékenyebb befolyással lehet annak jólétére,
mint azon rendszabály eldöntése, hogy nyírfát elegyitsíink-e az erdei
fenyők közé, vagy ez illóbbikat elegyetlen állabokban növessziik-e s
más hasonló tárgyak. A mint bizonyos erdő törlénelét kell ismernünk,
ha annak tudomására óhajtunk jutni, a mi annak kezelése körül előnyös,
úgy egész népek mivelődési történelmét kell tanulmányoznunk, ha tud
ni akarjuk, hogy a mivelődést mi segítette elő és mi hátráltatta. Az
elökornak voltak népei, mellyek tagadhatlanul sokkal magasabb fokon
álló földmiveléssel, sokkal nagyobb népességgel bírlak mint mi, még pe
dig sokkal hosszabb időn át, mintsem hogy fa tekintetében a talált kész
letek fogyasztásával beérhették volna. Nem lehet azt gyermekies med
dő kíváncsiság ébresztésének nevezni, ha t. szaktársaink figyelmét oda
irányozzuk, hogy Athén, mely 23 Q miriaméteren 500000 embert táplált,
nagy bányaipart űzött, hatalmas hajóhaddal bírt, hogy Róma, mely
majdnem egy évezreden át egy Q miriaméteren 10400—13900 lakost
számlált, hogyan tudta fa-szükségletét kényelemmel kielégileni, mikép
tudott a faszukének veszélyétől menten maradni, míglen mi aránytalanul
csekélyebb népesség mellett, a fapótszerek nagy mennyisége, s oly czélszerü tüzelő intézmények mellett attól tartani meg nem szűnünk. Nem
lesz tehát háládatlan munka e népek államháztartását a fanövesztést ille
tőleg tekintetbe vennünk. Fájdalom e szándék kivitelének gyakran igen
bajosan sokszor meg épen le nem győzhető akadályokkal kell küzdenie.
A történelem ugyan körülményesen tudosit arról, hogy a népek boldog
sága és mivelödése mikép ment veszendőbe, de hogy miképen jutottak
hozzá, azt nem igen emlili. Figyelmének tárgyait inkább a nagy rom
boló szenvedélyek és háborúk képezik, mint a földmivelés szerény csen
des működései.
I.
Miért nem bírt számos nép épen semmi rendezett erdőgazrlászattal és a m i e n k h e z hasonló erdőszeti tudománnyal.
Minden tudományt, minden művészetet s csak nem minden fontosabb iparagot jelenleg az összes mivelt népek közbirlokának tekint-
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hetünk. Nem lehet ugyan tagadni, hogy a nemzetek majd egyike, majd
másika a tudományok, művészetek vagy az ipar bizonyos ágában a
többieknél előbbre van, a mint azt polgári intézmények, vallásos véle
mények, ildények, megszokás, égalj, talaj s egyéb viszonyok erre vagy
arra felé vezették, de azt nem mondhatni, hogy bármely figyelemre
méltó tudásnak az európai nemzetek egyike is teljes hiányában szenved
jen. Legkevésbé áll pedig ez, ha annak tárgyát valamely nélkülözheflen életszükséglet előállítása képezi.
- '
A figyelmes szemlélőnek tehát méltán feltűnik, hogy épen csak
az e r d ö s z e t í t u d o m á n y , vagy a tudományos elvek szerint űzött
azon mesterség mely a fát nagy összefüggő erdötérségeken legelőnyö
sebben növeszteni s egyaránt elosztani tanítja, körülbelol egy fél század
előtt majdnem kizárólag a németeknek volt sajátja; hogy olly népek,
mellyek a földmivelés tekintetében Némethon Legnagyobb részénél elöbbre voltak, mint Anglia, Belgium, Francziaország és Olaszhon egy
része, sem erdöszeti irodalommal, mely a németeknél a kifejlés oly
magas fokán áll, sem erdöszeti tanodákkal nem bírlak, az erdöbecslést
s a rendezett erdögazdászatot sőt magát az erdöszl nevéről is alig is
merték.
Még feltűnőbb azonban, hogy olly régi. népek, mellyek az évek
igen hosszú során át sürü népességnek, nagy jólétnek és általunk még
aligha elért tökélyü földmivelésnek örvendettek, úgy látszik, avval nem
bírlak, a mit mi erdöszeti tudománynak nevezünk.
Azoknak mezőgazdászait, politikai s történelmi írói, mellyek pél
dául a rómaiak és görögök akkori politikai és mezögazdászati viszonyait
elég teljesen rajzolják, az erdöszökröl mit sem szóllanak, valamint olly
mesterségről sem emlékeznek, melly a fát bizonyos elvek szerint erdők
ben növeszteni tanítaná. Vegyük egyszersmind tekintetbe, hogy azon né
pek, melyek, előtt az erdöszeti tudományok ismeretlenek, faszükséglelök
kielégítésére nézve nem állanak mögöttünk, sőt talajukat gyakran elönyösebben és jövedelmezőbben használják, mint mi; hogy a régiek annyi
századon át elégítették ki faszükségletöket erdöszök nélkül, s könnyen
azon eszmére jutunk, hogy azon fontosság, melyet az erdöszök maguk
nak tulajdonítani mindig hajlandók, nem alapszik valóságon, hogy fát
erdöszök és erdöszeti tudományok nélkül is növeszthetnénk nem csak
elegendő mennyiségben, hanem ép olly előnyösen is mint azok segít
ségével, miután föl kell tenni, hogy minden egyes ember iparkodandik
e nélkülözhetlen szükségletet megszerezni, a mihez különben is kevés
22
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mesterség és tudomány igényeltelik. Ezen eszme, melyet elég gyakran
már nemzetgazdászali irók is kimondottak,^ bizonyos körülmények közölt
ép oly helyes a minő hamis az más föltételek alatt, a miért is nem tart
juk fölöslegesnek, annak mélyebb fejtegetésébe bocsátkozni. Ez azon
ban csak úgy birhat beccsel, ha azt, a mit ez eszme mellett vagy el
lene fel lehet hozni, nem csak okokkal, hanem a múlt századok mivelödt'si történelméből merített tagadhatlan tapasztalatokkal is támogatjuk.
Először is megjegyezzük, hogy a népnek ott, hol a gyér népes
ség számos század fakészleteíböl fogyaszt, vagy hol a természet emberi
hozzájárulás nélkül is annyi, vagy a szükségesnél löbb fát is növeszt,
valóban sem erdőgazdászatra sem erdöszeti tudományra nincsen szük
sége. Ez volt az eset minden régi még csak keletkező nemzetnél. Az
erdő az embert és a sürü népességet megelőzte, ez csak ott telepedett
le, a hol azt föltalálta, mert erdőtlen sivatagokban az ember nem bot
dogulhat, miért is eleinte mindenült az erdővel küzdeni és azon kellett
lennie, hogy azt kipusztilsa, megsemmisítse, nem hogy annak fönlarlásáról vagy szaporításáról gondoskodott volna. Midőn a nemzetek ollyanokká összeálltak, roppant rengetegekben telepedtek le, mellyeket gyérileni kellelt, hogy lakhatókká váljanak, azért az ókorban erdőgazdaszálról szó sem lehetett. Ennék igy kellé valaha lennie Olasz- és Gö
rögországban, így Németországban és nálunk, a mint az ujabb időben
Észak-Amerikában is láthaló volt.
Mig gyér népesség mellett az erdő oly csekély mértékben hasz
náltatik, mikép az termékenységéből az állal nem vészit; míg az emész
tett fát a természet könnyen helyrepótolja, addig erdőszre nincsen szük
ség, tevékenysége beccsel nem birhat. Ezt látjuk Porosz- LengyelOroszország, Norvégia, Svédhon Oláhország és saját hazánk erdőrenge
tegében. Az erdögazdászatot és az erdőszt csak a szükség alkotja,
e nélkül az nem tarthatja fel magát, s az utóbbinak a működés minden
kísérleteiről le kell mondani, ha ideje még nem jött meg. Azért az
erdögazdászatot csak ott kereshetjük, a hol a népesség bizonyos fokig
szaporodóit, s hol általa a talaj már annyira vétetik igénybe, mikép a
természet ereje egy magában nem elegendő ez igények kielégítésére s
az emberi működés és vezetés szükséggé válik. Ép ügy a földmive)és sem boldogulhatott addig, míg a vadászat, gyümölcs és marhalenyészlés elegendők valának a népességet táplálni.
Vannnk azonban oly országok is, mellyek soha, még a legsű
rűbb népesség melleit sem bírhatnak tulajdonképi erdőszettel, a meleg
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égalj alatt lakókat értjük, főkép ha azok termékeny, a fa növésre nézve
alkalmas talajjal bírnak. Ott ügy találjuk, hogy a legszámosb népesség
évezredeken át mindig falölösleggel birhat, a nélkül, hogy annak nö
vesztésére bármi csekély intézkedést is tenne, vagy pedig, hogy az olly
kevéssel beéri és olly keveset igényel, a mennyit a kertész és mező
gazda közönséges gesztmivelése is szolgáltat; ott az erdösz, a ki na
gyobb, kizárólag a fanövesztésnek szánt térségeket követel, épen nem
volna a maga helyén. A föntebbi esetek elsejére nézve nevezetes pél
dául szolgál Kelel-India, másodikára nézve Egyiptom. Tagadhatlan, mikép a jelenleg Kelet-India név alatt Angolhon birtokában lévő földtáj
évezredek óta bir számos népességgel. Félszázad előtt a legtöbb ot
tani vidék Q miriaméterére 3500 embert számítottak. Illy népesség mel
lett nálunk az erdő oltalom és ápolás hiányában rövid idő alatt okvet
lenül kipusztulna, nem úgy Kelet-Indiában. Ott az erdő mindenkinek
szabad használatára áll, senki sem védi azt, senki Sem gondol annak
fönlartásával, senkinek sem jut eszébe a fogyasztott fát ujranövesztés
állal helyrepótolni. És mégis az erdő olt a tökély oly magas fokán
áll, mellyel mi a leggondosabb ápolás és minden bármi részben kárté
kony használat mellőzése által sem igen tudnánk elérni. Áthatlan sű
rűségek, elefántok és tigrisek tanyái, 50—60000 lakossal biró városok
nak majdnem kapujáig érnek, holott nálunk tízezer lakos is elég, hogy
több Q miriameter erdőségeit egészen elpusztítsa és föleméssze, ha azok
gondosan nem oltalmazlatnak, újra nem növesztelnek. Ott a fakészletek
apadását alig lehet észrevenni, az erdők belsejét nem is használják, an
nál kevésbé fogják azt valaha kimeríthetni. A mi azonban könnyen ma
gyarázható, ha meggondoljuk a napi szükségekre szánt fafogyaszlásnak
oly meleg országbani csekélységét, és hogy a hihetlenül buja tenyészet
mellett e famennyiség milly sebesen pótoltatik ki. Tüzelő fáról, melylyet nálunk olly nagy tömegekben emésztenek, Keletindiában mitsem
tudnak. Egy kis rözsefa, nád vagy káka, az étkek elkészítésére ele
gendő. Épületi sőt, szerszámfát is nagyobb részt a bambusznád szolgál
tat, mellyböl az szellős lakait, kólyáit, hidait sőt kisebb csónakait és
talpait is készíti. Csoda-e ha ott az erdők használati értéke csekély?
Mi egészen máskép van ez nálunk, hol a legszegényebb családnak is
annyi tülzelö fára van szüksége, hol az épületi fának pótszere nincsen.
Olt már a mérsékelt számú népesség is erősen igénybe veszi az erdőt,
nagy számú mellett pedig, hol az erdőnek ügy is mind kisebb térre kell
22*
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szorulnia, az a legszorgosabb ápolás és rendes növesztés nélkül a fo
kozott igényeknek nem volna liépes megfelelni.
Mily nagy azonban a különbség, melly honunk s a még inkább
éjszaknak fekvő országok, meg a melegégövek tartományai közölt a te
nyészetre s a fogyasztott fának a természet általi kipótlására nézve lé
tezik! — E meleg, s e mellett gyakran nedves vidékek örökös hévház
hoz hasonlítanak, hol a növési folyamat siettetése Iegmasabb fokát éri el,
hol a természet erői általunk alig képzelhető mértékben hatnak a növény
tenyésztés tekintetében. Ha az erdöállab tüz vagy más esetleg által el
is pusztul, ugy e tér egy év lefolyta alatt ismét buján tenyésző, gyors
hossznövésii fanövényekkel erdősül s a veszteség rövid időn helyre van
ütve. Louisiána, Brasilia s az Antillák erdeiben a széldönlölt fa néhány
év alatt tökéletes színföldé változik, miután ott a legmagasbra fokozott
erjfolyam úgyszólván örökös; rövid időn e döntött fa alkrészeihöl is
mét üj, magasra nőtt törzsök fejlölik s néhány év elegendő, hogy a tá
madt hézag ismét álhatlan sűrűséggé váljék. Mi egészen máskép van
ez nálunk, hol századokra van szükség, inig egy. nagyobbszerü erdőé
gés következményei emberi spgilség nélkül helyre ültetnek, hol a fa
egy emberélel. hossza alatt alig éri el a használhatóság némi fokát. E
meleg országoknak tehát nincs, és nem is lehctend erdöszelük soha. Eu
rópában az erdögazdászalnak csak a szélesség 45-ik fokától kezdve éj
szak felé lehel becse. A legfelületesb szemlélés is mutatja a roppant kü
lönbséget, melyei az égalj az crdöföntartásra és használatra gyakorol.
Oroszország, mellynek népesedése Kelet-Indiáé mögölt messze
halra marad, elveszilé azon erdeit, mellyek föntarlására gondot nem for
dított, s azok helyreállítása lehetlenné válik ha a népesség szaporodtával az erdöhasználat némileg kiterjesztetik. Skótországban és annak szi
getein az erdők egészen kipusztultak és roppant mesterségbe és áldo
zatba került azokat a fanövésnek kedvező tájakon helyreállítani, hol
a körülmények e részben mostohák mint a Hebridákon, ott az egészen
lehetlennck látszik. Irhon az erdöföntarlás elhanyagolása következtében
lakhatlanná válik, ha azt a természet nem áldja meg nagyszerű tőzeg
telepekkel. llio-Janeiro 100000 lakosai bíró és Pétervárnál sokkal ré
gibb város, de rengetegjei mégis a helység kapujáig érnek, míglen az
éjszak nevezett fővárosa alig másfél századdal épülése után messzi kör
ben minden erdőt kipusztított.
Mily kevéssé érzi a forró égövek lakója a fahiányl, arról Egyip
tom fölötte nevezeles például szolgál. Az egész ország, a mennyiben
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az lakható most alig terjed 432 [H tniriamélerre és valószínűleg soha sem
volt sokkal nagyobb. Évezredek óta számos népességgel s a rómaiak
idejében 18000 helységgel és 7 millió lakossal birt, melyek oly nagy
szerű földmivclést űztek, mikép nemcsak saját sziikségletöket lődözték,
de Egyiptom azonkivül mindig Olaszhon és más országok' magtárául
nézetett. Ez csak úgy vált lehetségessé, ha az egész talajt gabona és
gyümölcslenyésztésrc szánták, az erdőnek ott tért engedni természetes,
hogy nem lehetett. És ez ország csakugyan öröktől fogva igen faszcgény volt s az is fog maradni, tulajdonképi erdővel legalább soha sem
fog bírhatni. Miután a határos sivatagok lakói e termékeny özönlőidéi
elfoglalták, az rajok nézve sokkal becsesb volt, mintsem hogy abban
fát, melyre oly kevés szükség mutatkozott, tenyésztelek volna.
Tudjuk, hogy a zsidóknak léglaégetésre tarlót utalványozlak ,
a mi különben csak is olly égalj alatt felelhet meg, hol a tégla már a
napon is nagy mérvben szárad. Herodot világosan emiili, hogy a Níl
áradása idejében az egész ország viz alatt áll, mellyen egyes fák és a
helységek úgy tűnnek fel, mint nagy tengeren a szigetek. Szerinte az
egyiptomiak leherhajóikat az egyedül náluk található ákászból készítet
ték, melyek nagyobb mérvű gesztek hiányában 2 singnyi hosszú desz
kákból mesterségesen állíttattak össze. Ez eléggé bizonyítja a már akkor
is uralkodott fasztikét, melly ujabb időben még emelkedett, miután az
áruknak a Nil-on lefelévaló szállítására kákanyalábokból összeköllöll lal
pakat vagy börlömlöket is használnak. A vastagabb fát mind a tenge
ren kapják, miután a Nil vízesései a Habes-i vagy Abyssiniai erdőkből
való fa-szállítást nem engedik meg. Egyiptom mind ennek daczára mai'
évezredek óla tartozik a müveit országok közé s sehol sem olvassuk,
hogy e faszuké lakosainak jólétét lényegesen hátráltatta volna. A földmívesek ebbeli csekély szükségleteit a gyümölcsfák különböző nemei,
a nád és káka fedezi. Micsoda életünk volna nekünk és mennyire volna
veszélyeztetve egész létünk, ha a fának olly szűke mellett a tőzeg és
kőszénnek is olly hiányában volnák, mint az egyiptomiak.
Miután föntebb emiitettük, hogy olly népnek, mely mezogazdászati és népesedési tekintetben nagyon hátra van, rendszerint nem lehet
erdögazdászata, mert a természet neki azt, a mire fában és erdei ter
ményekben szüksége van, munka nélkül is szolgáltalja, úgy igen fel
tűnőnek fog látszani, ha hozzá tesszük, hogy erdöszeti gazdászallal
oly értelemben, mely szerint a fa nagy kiterjedésű, kizárólag erdőnek
szentelt lércken növeszletik, azon nemzetek sem bírhatnak, rnellyek inc-
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zögazdászata a tökély igen magas fokán áll. Erdögazdászat csak oll lé
tezhetik, a hol még annyi földdel birnak, hogy annak csekély jövedel
mével beérhetik', a hol á munkaerő annak emelésére nem elegendő s a
hol nincs szükség a föld belterjes használatára. Azon erdösz, ki a
hiíú szükségeink és épületeinkhez megkívántató fát mivelhelö talajon
növeszti, mint a félig fejlett miveltség teremtménye csak ott található,
a hol elégséges a természet működését általában és nagyban vezérelni,
vagy á hol még nincs itt az ideje, azt minden tekintetben emberi erők
állal támogatni. Magas miveltségü országokban az erdösz csak a hegy
ségeket, a homokbuezkákat, á föltétlen- mezőgazdászatilag nem mivel
helö crdötalajt mondhatja tulajdonának. Mihelyt a népesedés és földmivelés a tökély bizonyos fokát elérte, az erdösznek a földmivelö elöli,
ki a falenyésztést inkább kertészileg üzi, s azt mezögazdászatával egy
beköti, hátrálnia kell, miután az a földből több jövedelmet bir terem
teni mint ö. A talaj végtére is mindig azé marad, a ki azt legtökéletesben tudja használni, s az erdösznek olly vidékekre kell vissza vonulnia,
melyeknek sajátságaiknál fogva örökre nagy s összefüggő erdőkbe) kell
boriivá maradniok. Hogy az mindig úgy volt s hogy igy is kell lennie,
azt valamennyi igen megszaporodott nép mivelödési története bizonyít
ja ha az a mezőgazdászaid a tökély magas fokára vitte. Badarság
volna, ha ezt meg akarnók akadályozni, a talajt kevésbé jövedelmező
üzem számára fentarlani. Az erdösz egyoldalú törekvése a magasabb
miveltség korszerű fejlődését nem tartóztathatja föl, bármi jól érezze is
magát oly erdőkben, hol a szorgalmas emberek működésének nyomára
sem akadhatni. Ez is egyik oka annak, hogy olly nemzeteknél, mellyek
a miénktől nem igen eltérő égalj alatt élnek, a mi erdögazdászatunk és
erdöszeti tudományunkra nem akadunk. Ez különben az illclö országok
erdöszetének történetéből határozottan fog kiviláglani, a iniért is egye
nesen annak leírására térünk.
IIA perzsák fagazdászatáról.
Perzsia azon fagazdászat tekintetében, melyet az valaha iízötl,
földünk legnevezetesebb országának mondható, mert egyben sem kelleti
soha a földművelés és geszlnövesztésnek annyi akadályt leküzdeni, mint
a menynyivel az olt diadalmasan megbirkózott, és pirulva kell bevallanunk, hogy azt mi nálunk teljes lehellenek tartjuk, a mit e nép való
aggal létesített.
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Perzsia alatt azon gyakran oly roppant és terjedt birodalom tulajdonképi magvát értjük, t. i. a régi Nagy-Médiát és a perzsiai mo
narchiához tartozó részeit; a hossz 61-ik és 79-ik és az északi széleség 26-ik.és 41-ik foka közt fekvő földterületet. E földlájnak ugyan
sokkal délibb fekvése van mint saját honunknak, első pillanatra tehát
úgy látszik, mintha annak fagazdászata reánk nézve csekély gyakorlati
értékű érdekkel birna, miután égalji viszonyai a mieinktől nagyon is
eltérők. A ki azonban azt csakugyan vélné, csalódnék. Igaz, hogy e
terjedt ország némely déli sikságai forró égövalaltiaknak mondhatók,
aránytalanul nagyobb része azonban hazánknál semmivel sem melegebb,
némely részei talán még zordonabbaknak is mondhatók, és a tél ott csak
annyi hóval és hideggel jár mint mi nálunk és mindig annyival járt, a
mint azt mindenki a 10000 görögnek Xenophon állal leirt visszavonu
lásából tudhatja, kiknek a havon kellelt táborozni, mi melleit többen
a hidegnek estek áldozatul; Ez onnét j ő , hogy ez ország aránytalanul
legnagyobb része vagy fensíkot képez, vagy tetemes hegyekkel van
boriivá u'gy, hogy a délibb fekvés a tenger fölölti emelkedés állal ki
egyenlítődik és csak néhány völgyet és síkságot lehet a meleg és for
ró vidékekhez számítani.
De ha Perzsia legnagyobb része égaljra nézve nem sokat külöinbözik hazánktól, ugy más tekintetben nincsen ország, mely figyelmün
ket és tudvágyunkat annyira ingerelhetné mint épen ez, annak megtu
dása végeit, hogy e nép hogyan fedezhette faszükségletét, miután e
feladat megoldása itt legbajosabbnak látszik.
Perzsia először is azon ország, mely leghosszabb időn át bírt szá
mos népességei és a tökély magas fokán álló földiniveléssel. A paradi
csomot is abba helyezték, és fölteszik hogy az volt földünk minden
nemű nemzeteinek bölcsője. Elég bizonság, hogy ezt tartották földünk
egyik lerégibb idők óta népesedett országának. Ezt a történelem is erő
síti, mert legrégibb okmányai számos ill lakott mivelt népről emlékez
nek, számtalan seregekről, melyek innét indultak a világ meghódítására.
Minden leplen nyomon roppant városok, óriási építmények romjaira akadunk, mint oly müvekére, melyeket csak gazdag számos népesség
alkothatott. És Perzsia csakugyan az ádáz zsarnok Nadír idejéig a leg
népesebb országok közé tartozott és földmivelése még a polgári hábor
gások idejében is föntarlotla magát; (ha hanyatlani kezdett, gyors föl
virágzásnak indult rövid béke áldásai melleit, a mint azt a Nagy-Abbas
országlása eléggé bizonylja.
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Ezt csak rövid bizonyságául annak, hogy Perzsiát nem lehet oly
országnak tekinteni, mely az elökorban gyűlt készleteket fogyasztotta,
gyér népesség mellett a természet által növesztett erdőket használta,
hogy annak faszükségletét fatenyésztés által kellé fedeznie.
Magát évezredeken át föntartó sürü népesség, melynek a zordon
égalj és óriási építkezései mellett roppant sok fát kellé fogyasztani, bár
mi nagy készletnek is csak hamar végére járt volna, ha azt a fának utónövesztése által ismét kinem pótolja. Ott a magára hagyott természet
az erdőt föntartani, s az illető igényeknek tartósan megfelelni csak oly
kevéssé lett volna képes, mint minálunk. Ott a fa igen gondos növesz
tésének kellé helyt foglalni.
Perzsia továbbá nem is tartozik az olly fekvésű országok közé,
melynek faszükséglete legnagyobb részét, mint Athén- Egyiptom- vagy
most Angolhonét a külföld fedezhette volna. Mint bentartomány — mely
nek semmi hajózata nincs és nem is volt, ott pedig, hol a perzsiai ten
geröböllel határos, legcsekélyebb fával sem bir — e részbenegészen ma
gára van utalva. Sőt e részben mostohább körülmények közt van majd
nem minden más mivelt országnál, miután az egyenlőtlenül elosztott fakészletet még megában az országban sem oszthatja szét, az erdödús
vidékekről az erdőtlenekbe fát nem szállíthat, hanem majdnem minden
helységnek a maga számára kell hogy fát növesszen. Ennek oka abban
rejlik, hogy vizi utai, hajózható folyói úgyszólva épen nincsenek s hogy
az országutak is a hegyes völgyes (talaj miatt a tökélynek csekély fokát
sem képesek elérni, miért szekér és fuvar ott majdnem ismeretlenek.
Ha ebből azon meggyőződéshez jutunk, hogy Perzsia olly ország,
mely egészen magára utalva, szükséges fáját évezredekeh ál mestersé
gesen kénytelenitteték növeszteni, úgy annál inkább csodálkozva kell
kérdenünk: mikép oldották meg e feladatot? ha a mellett meggyőződünk,
hogy a fanövesztés elébe, épen ez országban gördülnek majdnem legyözhetlen akadályok, míkép azt a természet maga is arra látszott kár
hoztatni, hogy hasonlóan azon ázsiai sivatagokhoz, melyekkel haláros,
örökre a fának tökéletes hijjával maradjon.
Soha magasztosabb példáját a mivelés hatalmának természetes akadályok fölött nem láthatjuk, mint ez ország jelenét annak múltjához
mérve, soha a mivelés értékét nagyobbra becsülni nem fogjuk, mintha
tekintetbe vesszük, hogy Perzsiát polgári háborgások és zsarnokok is
mét mivé tették.
A főntirt határok közt elterülő földtájnak löbh mint tizenegy ti-

"

347
zenkettcdrésze sivatagnak mondható, mely minden miveléssel daczoltii
látszik. Homok és nagyobb kövek képezik a talajt, mellyen természettől
fogva alig tenyészik egy egy nyomorgó fűszál. Zordon fensíkok és ha
sadékos lejtök váltják fel egymást, hol a föld terméketlenségét a nap
éltető sugarai sem képesek kipótolni. E kopársagokat semmi folyó sem
mi patak sem öntözi, ott gyakran sok száz négyszeg mérföldnyire nem
látni sem gesztet, sem bokrot, de még egy egy szemvidító zöld foltocs
kát sem. Ezt a légnek hihetetlen és a földnek általunk alig sejthető szá
razsága okozza. Nem elég, hogy az eső gyakran csoda soká elmarad,
de még a harmat is, mely a forró égövek alatt gyakran egyedül tartja
fon a növényzetet, itt egészen hiányzik. Ezt már Herodot is nevezetes
ség gyanánt említi, mondván, hogy Perzsiában fényes kardot lehel a
földre tenni és sok ideig ott hagyni a nélkül, hogy megrozsdásodnék,
miután lég és föld a szárazság oly nagy fokával birnak. Innét van az
is, hogy Perzsia most annyira erdőtlen, és hogy olt most a magában
véve jelentéktelen kohrud-i erdő Ispahan és Kaschan között az ország
legnagyobb nevezetességei eggyikének tekintetik. Csak a kaukaziai he
gyekben és még inkább a Thibet felé fekvő Mazanderan nevű tartomány
ban, hol a természet kevésbé mostoha, akadhatni még diístenyészelíi
erdőkre, mellyek is azért a perzsák csodálkozása tárgyát képezik, kik
az idegeneknek nem mulasztják el mint valami hálátlant és hihetetlent
beszélni, hogy Mazanderan annyira erdödűs, mikép lehetetlen a halárán
nyilazni, a nélkül, hogy a nyíl a lombban megne akadjon.
Perzsia azonban nem volt mindég illyen sivatag, e pusztaság nem
vala mindig oly geszüelcn, csak embertelen zsarnokok ádáz rombolási
dühe tette azzá, melly elöl a hajdani magas miveltség alig néhány ma
radványa menekülhetett. Ha nem is bírnánk a hajdani Perzsia leírásával,
vagy legalább elegendő adattal, hogy azt magunk elé varázsolhassuk,
ügy a számtalan rom, melyre az utazó minden lépten akad, s mellyek
gyakran roppant városok neveit viselik, bizonyságot tenne róla, hogy
ott, hol most alig néhány félig éhenholt csorda bir tengődni, az előtt
az emberek milliói tápláltaltak s talállak szükségleteik kielégítését. De
a halhatatlan költőkben és írókban még most is élnek ama gazdag és
boldog nép kortársai, mely e sivatagokban paradicsomokat teremtett és
bizonyságot tesznek róla, hogy az ember, s a miveltség mennyit al
kothat, a zsarnokság s a polgár háborúk mennyit rombolhatnak.
Xenoplion, ki azon vidéknek, mellyen a görög sereg keresztül
vonult, olly hü képét adja, a ki minden éjszaka táborhelyét leírja, sza-
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kadallaimi faluk, ligetek, kertek és szántóföldek közt járt olt, hol most
borzasztó puszták vannak, serege mindenült kielégíthette szükségleteit,
mindenütt elláthatta magát az őrtüzekre szükséges fával, a hol most csak
homokot láthatni, a hol a legkisebb cserje sem tenyészik. A nyolcz
paradicsomu tündérváros Ispahan, még a 16-ik század vége s a 17-ik
század eleje felé, 10 órányi körűiéiben 1500 faluval bírt, a hol most
puszta homokkal játszik a szél, minden nemesebb növény kiveszett, csak
néhány vad fii bír tengeni. Ektabana, melynek a sivatagban alig lehet
nyomára akadni, a fölötte kedves Maa vasáriban feküdt, a boldogság
helyén, a földi paradicsomban. Kermansah vidéke, hol a karavánok
óvattosság nélkül éhen szomjan halnának, a kertek tartományának ne
veztetett; ki ne hallotta volna a világvárosok Susa, Persepolis neveit,
ki ne tudná, hogy azok puszta romjait éhenhalás veszélyével kell föl
keresni olt, hol az előtt milliók kéjelegtek fényűző bőségben, hol a
földből bőven kitelt azok minden szükséglete! Sivatag volt ez, mi előli
a mivellség belé vonult s paradicsomot teremtett, sivataggá váll isinél,
midőn azt durva embertelen zsarnokok összerombolták. Az ember te
remtő hatalmának nagyságát szemlélni szívemelö, és nem lehel érdek
nélküli vizsgálni, hogyan lettek ezen a természet állal oly mostohán el
látott vidékek lakhatókká, a mivelést dúsan fizető virányokká, örömker
tekké.
A mennyire terméketlen és elijesztő Perzsia legnagyobb része,
ép olly rendkiviili termékenységgel áldatlak meg annak csekély számú
hegyi-és folyóvölgyei. Ott majdnem minden égalj mindennemű gabona
és gyümölcsfaja a lehető legnagyobb tökélyt éri el, mert a magasság
különböző fokai folytán Perzsia a forró és a mérsékelt földövek egáljá
nak terményeivel dicsekszik. A hegyi folyamok és patakok által öntö
zött talaj kimerithetlen, és minden mivelést pazarul fizet. Itt ezen völ
gyekben mellyek e puszta oázait képezték voltak kétség kívül eleinte
az emberek öszeszorulva, hol üdvös jó törvények és szelid egészséges
éghajlat alatt könnyen megszaporodhattak annyira, mikép számukra nem
vala többé hely. Elkezdették tehát a terméketlen körületek széleil mivelet alá venni, mihez a már mivelt vidékek módot, munkásokat s ele
inte azok élelmét szolgáltatták, míglen a mívelet léptenként előre ha
ladva az egész földtájat meghódította. Az e részt legyőzendő legnagyobb
akadály a vízhiányban és a lég rendkívüli száraságában állott, mert a
látszólag legsilányabb talaj, öntözve meleg égöv alatt a termékenység
nagy fokát képes elérni. A hol forrás támadt, annak minden csepp vize
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gondosan éjiült és ápolt vezelékek állal a talaj öntözésére használtatott,
minek folytán az csakhamar buja zöldnövényzeltel díszlett, A világ egyet
len egy népe sem érleli vagy ért jelenleg is úgy az e czélokra való
vizvezcléshez, mini érteit a perzsiai nép s a mint ahóz tudnak még most
>s annak egyesei. E mesterség vagy tudomány külön nép osztálynak volt
tulajdona, apáról fiúra öröklött és folytonosan tökélyesittetelt. A vizet
a legnagyobb távolokba vezették s a vizépilészet a kormány ügyek legtontosbjai közé tartozóit, mely nagyobbszcrii vállalatokra az összes nép
erejét egyesítve vévé igénybe. Ha Horodot azon lecsapolásokat, melye
ket Kyros az Euphrat-on eszközölt, hogy e folyó vizét számos csator
nába vezesse, c fejedelem haragjának tulajdonítja, mi által a folyót bünletni akarta, mert öt az átmenetben hátráltatta, akkor ez világosan a
nevetséges mondák közé tartozik. Olly meggondolt s állambölcs fejedelem
ép olly kevéssé engedett volna annyira gyermeki haragnak, a mily ke
véssé vetélte volna magát alá olly mivelt nép serege a csatornaásás leg
fárasztóbb egy egész évig tartó munkájának, a folyó megbüntetése végett.
Ha Kyros annyira rabja letl volna haragjának, az elleniálló nép
ségeken sokkal jobb alkalma lett volna e szenvedélyt kielégíthetni. 0
e tettével csak a perzsa kormány lenfonlosb teendőjét vette szemügyre,
midőn Euphrat száraz vidékét vizvezetések segítségével beöntözle. A
büntetésről való természetes tréfál, melyet hasonló körülmények közt
talán most is alkalmaznának, nem lehet komolyan e nagy hadvezér tet
teinek indokául mondani. Az íIly mesterséges vizvezetések romjaival
Perzsia cl van árasztva. Ez ország azonban forások-, patakok- és folyók
ban olly szegégy, hogy ha csak azok használatára szorítkoztak volna,
még mindég az ország igen nagy részének kellelt volna Iakhallannak
maradni, mert azok vize az egész földrész beöntözésére koránl sem volt
elegendő. Felkarolták léhát azon óriási eszmét, a puszta földalatti vizeit,
mellyekre soha sem leheléit 47méternél csekélyebb mélységben akadni,
összegyüjlcni, a föld felszínére emelni s az így nyert vízzel a talajt ön
tözni, így támadtak a földalatti alagok és víztartók, a világ legnagyobb
csodáinak egyike, melly bár a történelemben nem hireszteltelett, de
sokkal jótékonyabb és fonlosabb volt Semiramis lengő kertjeinél, miu
tán általa sok száz négyszeg miriameter változott kertié és örömligetté.
E munka eszközlése végett kutat ástak, mig a földalatti viz színére értek,
onnét azután oldalvást áslak közönségcsen 100—150 lépésnyi hosszú alagot, melynek végén ismét kutat áslak. így készült a földalali aknarendszer, mely óriási'víztartóival képezvén, folytonos összeköttetésben
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gyakran 3—5 négyszeg miriamcter alatt terjedt el, mindenüti számtalan
kutakon át megközelíthető lévén, tökéletesen kipótolta azt, a mit a ter
mészet e vidéktől forrásokban megtagadott. Hogy a perzsák, kik előtt
a tájoló és a mértan ismeretlen volt, e föld alatti vezetékekben hogyan
tájékozhatták magukat, mi módon voltak képesek a függélyesen ásott
kutakkal mindig az alagra akadni, azt nem tudjuk, de hogy az valóság
gal megtörtént, a régibb történetírók tagadhatlanul bizonyítják. Eleinte
emberkézzel merítették a vizet, később erre emelő gépeket használtak,
s a szántóföldek víznek és bő termésnek soha sem voltak hiányában.
Az öntözés eszközlése után először is a fanövesztésröl gondos
kodtak. Egy nép sem űzte azt annyi előszeretettel s oly megerötetéssel
mint a perzsa, a mit számos adatok bizonyilnak. Ük a keleti népek a
gesztek iránt való általános szeretetét nem csak osztották, de abban
valamennyin túl is tettek, minek oka aligha nem abban rejlett, hogy or
száguk oly geszttelen lévén, a fát annyival is többre tudták becsülni,
miután az oly sok egyéb előny mellett még élelmök legnagyobb részéi
is szolgáltatta. Gesztek és bokrokkal benőtt helyet paradicsomnak, öröm
és boldogság helyének neveztek. Midőn Xerxes ingadozott, valljon a
görögországi hadjáratot meginditsa-e vagy nem, akkor Herodot szerint
Mardonius szeme elé állitá, hogy Európa olly fölötte gyöngörii földrész,
niikép olt a gyümölesgesztek természettől fogva, minden további ápo
lás nélkül tenyésznek! Valóban fontos ok olly ország birtokát és meg
hódítását előnyösnek tartani azon népre nézve, melynek a geszlnöveszlés oly óriási crőmegfeszitésébe került. A háború kitörte után ezen kü
lönben nem nagyon emberséges, katonái pajzánságát nem igen akadályo
zó fejedelem Achájába való bevonulása alkalmával a gesztek sérüléséi
a legszigorúbban tilalmazta. Ujabb időben ugyan szintén észre leheléit
venni, hogy az erdoszök a geszteket jobban szeretik felebarátaiknál, de
a geszlnövesztésnek és az erdősültségnek ily körülmények közt, hadve
zér által lanusiloll olly nagy tisztelete volában példátlan. Ezt azonban
Xerxes még inkább tanúsította, midőn e hadjárata alkalmával egy szép
boglárfára akadt. Tánczok és ünnepélyek rendeztetlek tiszteletére, s a
fejedelem arany lánczokat szentelt neki, azokat reája aggatván. E gesz
tet az összes sereg bámulta és tisztelte.
Perzsia törvényhozói kétségkívül jókor belátták, milly jelentő
séggel bír a fanövesztés a népre nézve olly teljesen gesztelen ország
ban. A Perzsiában otthonos gesztnemek ugyan is pompás gyümölcsöt
teremve a népnek.nagy mennyiségű élelmi szereket szolgáltattak, a fát
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nem nélkülözhették, a Ibidnek beártiyákolása, a nap s a tikkasztó sze
lek elleni oltalom, a csekély számú források föntartása — s az úgy is
gyér esők biztosítása végett a földmivelésnek fültéllenül szükségesnek
bizonyult. Valószínűleg ezért tartozott a perzsák vallásbeli szabályai
nak legfonlosabbjai közé az, melly a népet geszt ültetésre és növesz
tésre kötelezte. A Zend Avesta parancsai ezt határozottan meghagyják
s a jelen és túlvilági élet boldogsága elérésének föltételéül teszik,
különösen Onnuzd szolgáira a popokra parancsoltatolt, hogy magukat
főkép a gesztülletésnek és kertalkotásnak szenteljék. E kötelezettség
alól senkinek sem volt szabad magát kivonni, e vallásbeli rendszabály
nak még a királyok és satrapák is alá voltak vetve. Kyros a lacademoni Lysandernek saját ültetésü gesztéit mutogatván, mellyek már
jókora nagyságot értek volt el, azokat legkedvesebb kincsei közé szá
mítolta, bárha különben a legcrtékesb tárgyak nagy mennyiségével birt.
Minden csak némikép jómódú perzsiai összes erejét fordította reá, hogy
bizonyos földdarabot bokrokkal és gyümölcsgesztekkel diszlő kertté
alakítson; innen erednek azon roppant kertek, mellyek még most is,
bárha nem az akkori kiterjedésben, miután a perzsák jólléte általában
sokkal alábbszáll, az utazók csodálkozására minden helységet, minden
várost köröznek. A kert terjedtsége olly fényűzés volt, mellyel min
den perzsa a lehető legnagyobb mértékben űzni iparkodott, s a birto
kos gazdagságát és tekintélyét kertje nagysága után legbiztosabban leheteit megítélni. Midőn az ifjabbik Kyros Phrygiában Kelana-ben a test
vére elleni csata előtt 13000 görög felett, kik között tetemes lovasság
is volt, szemlét tartott, ezt falakkal köritett kertjében tévé, minél fog
va ennek meglehetős nagynak kellé lennie.
A közönséges polgárra nézve a kert azon földbirtok volt, melly
annak élet szükségleteit födözte, gyümölcsgesztültetvény, mellynek ár
nya alatt főzelék- és gabona félék termettek, azon kívül-, ha lehetsé
ges volt néhány lúgos és cserje. A gazdagabbak azt már tócsával,
kioszkkal, virágágyakkal díszítették, nagyobb kedvök lelt a kert szép
ségében mint jövedelmében. A satrapák ellenben azt vadaskertül is
használlak, hogy kitűnő vadász szenvedélyüket, mely a perzsáknál va
lamint most úgy mindig sajátságos volt, kielégíthessék.
(K. B. P. V.)
(Folytatása következik.)
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ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS!
Midőn az annyi csalódás közt legördült múlt év dere
kán az „Erdőszeti Lapok"ra szólló előfizetési felhívást küzrebocsájtottuk, hazai lapjaink majdnem kivétel nélkül intőleg
huzditólag szóllottak a magyar közönséghez, nem mintha mi
elég szerencsések lettünk volna tettekre hivatkozhatni, mellyek
a nemzet bizalmára érdemesíthetnek, hanem •— úgy hisszük
mi — mert e lapok t. szerkesztőségei az ügy fontosságától át
hatva annak képviséltetését megkísérteni óhajtották. Egyes
füzeteink, a mint megjelentek, ugyan ezen lapok s mondhat
juk a közönség részéről is alig várt meleg részvéttel fogadtat
tak, mi által akaratunk szentsége, mellynek a tett korántsem
vala képes megfelelni, bő jutalmát vette.
Megfogadtuk, hogy lapunk tiszta jövedelme első sorban
a magyar erdőszeti műszótár megalkotására fog fordíttatni. E
tiszta jövedelem — a mint az az alább következő nyilt száma
dásból kiviláglik; csekély volt ugyan, elégséges mind a mel
lett, hogy e műszótár német részét kinyomathassuk, vállalko
zó munkatársainknak megküldhessük.
A visszakerült pél
dányok és saját fáradozásaink nyomán a műszavaknak megfe
lelő magyar kitételeket is sikerült összeállítanunk. Hátra van
még a künnlevő példányokat bevárnunk, azok szerint mun
kalatunkat kiegészitenünk, az egyes szavakhoz rövid magya
rázatot írnunk s az így elkészült műszótárt illetékes biráló vá
lasztmány által megrostálva, kijavítva, a közönség használatá
ra bocsájtanunk.
Hátra a magyar tankönyvek, hátra a szélesebb érte
lemben vett erdőszeti magyar irodalom megalapítása; hátra a
teendők roppant sokasága, mellynek bevégzése egyrészről kel-
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lő képzettség mellett rendíthctlen kitartást, megfeszített mun
kásságot, a másik részről — m e l e g p á r t o l á s t igenjei!
A magyart első sorban nemzetiségének szellemi fensőbsége biztosithatja a végbukás ellen; ismereteink fejlesztése
minden irányban, — ez fennmaradásunk talpköve; e nélkül —
fényesen vagy észrevétlenül — de sírba dűlünk. Rajta tehát!
kikicsák e g y homokszemet, és felépül a palota, mellynek
védfalai közt a magyar örök életet élhet! A haza hő szerete
tében gyökeredző eme kötelességérzettől indíttatva, mi is
megkísértettük erőnket, hogy a nemzeti mivelődés egy résecskéjét betölthessük. Megfeszítettük minden erőnket, hogy
a belénk vetett hit első évi életünk alkonyán azon reményen
végződjék, miszerint a jövő évben — felhasználva a múltnak
tapasztalásait, egyes jóakaróink figyelmeztetéseit, hazánk föl
virágzásának hajnalához a fénypir némi csekély szikrájával
\ általat mik is j á r u l h a t a n d.
Ha sikerült t. előfizetőinket szándékunk őszinteségéről,
igyekezetünk komolyságáról, vállalatunk életrevalóságáról
meggyőznünk, úgy nem hasztalan koczkáztatjuk azon kérést,
hogy előfizetéseiket a jövő 1863-ki év folyamára megújítani
és lapunk pártolására becses ismerőik köréből többeket is reá
bírni kegyeskedjenek.
E 1 a p mint eddig, úgy ezentúl is havonként minden
hó első napjaiban l e g a l á b b két nyomott ívnyi terjedtségben
fog megjelenni, s a n n a k t i s z t a j ö v e d e l m e az e r d ő szeti irodalom e l ő m o z d í t á s á r a f o r d í t t a t t n i .
Az előfizetési ár e g y é v r e 5 ft. o. é.
Előfizetni csak egész évre lehet.
Az előfizetési pénzeket l e g k é s ő b b November végé
ig kérjük megküldeni az „Erdőszeti Lapok" szerkesztőségé
nek Selmeczen, mert a lap új évi folyamát csak úgy indít
hatjuk meg, ha vállalatunkat anyagilag biztosítva l á t j u k .
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Az „Erdószeti Lapok" 1862-dik évi
Számadása.
Bevétel:
Előfizetési pénz 477 példányért á 5 f. . ,
Hirdetési díjak . . . . . . . . . .
Kamatok
Összesen

2385 f. — kr.
2 „ 70 „
21 „ 45 „
2409 f. 15 kr.

Kiadás:
Előfizetési felhívásokra
. . . .
259
Irodai költségekre
102
Postabérckre (bezárólag a Novemberi
szét küldést)
244
Nyomtatási költségek (bezárólag
a Novemberi füzetet)
. . . 1050
Tisztelet díjak
. . . . . . . . 370
Könyvekre
. . . , .\ . . .
4
Különfélékre
107
A múszótárra
165
Összesen

f. 85 kr.
„ •— „
„ 73 „
„
„
„
„
„

08
17
80
43
12

„
„
„
„
„

2304 f. 18 kr.

Levonván a kiadást a bevételből marad . . 104 f. 97 kr.
melly a Decemberi költségeket fedezendi.
Lapunk tiszta jövedelmét tehát azon Összeg képezi,
mellyet az erdőszeti műszótár előmunkálatára forditank.
Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: Vágner Károly.
Főmunkatárs: Divald Adolf.
Selmecz. 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-ncI.

