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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A legelő jövedelmét külömbözö módon lehet meghatározni. E 
számitásnál például a legelésző marhák számát és az időt, melly alatt 
ezek tökéletes élelmezésüket az erdőben találják, lehet alapú venni 
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tekintetbe vévén egyszersmind azon tiszta jövedelmet mellyet egy dâ -
rab képvisel. Tegyük fel, hogy egy tehén bizonyos vidéken 36 forint 
tiszta hasznot hajt, s hogy az az év négy hónapján át tisztán az er-
döbül él, úgy minden tehénnek a Jegelője \% ft. — A behajtott tehenek 
számát pedig erdögondárságonként könnyű meghatározni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


