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mindig úgy most is csak figyelineztetöleg kívántunk hatni; a vita tár
gyát megkezdeni azon eddig ugyan még nem teljesült reményben, hogy 
felszólamlásunk t. szaktársainkat is arra fogja birni, mikép tapasztala
taikat s eszméiket e lapok hasábjain közölni sziveskedendnek. 

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

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

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

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

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

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

III. 
A görögök fagazdászaráról. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(K. B. P. VJ 


