Japán gyakoribb cserjei- és fanemei.
Olyan népnél, melynek példabeszédei egyikét ez a gyakran
emlegetett mondás képezi : „ha egy fát kiirtasz, kettőt ültess
helyébe", előreláthatólag a növényápolás nemzeti cnltussá
emelkedett, s az erdők is kellő ápolásban részesülnek.
A délszaki táj subtropicus növényzete tehát nem egyedül
az anyatermészet fővoltára van ott utalva, hanem a segéd- és
vallásos .traditiók által is buzdított nép életének minden ide
jében elengedhetetlen legfőbb kötelességének ismeri háza táját,
foglalkozása színhelyét növényekkel tenni díszesebbé, sőt még
a halottak csendes otthona, a temető is viruló kertként tűnik
fel c nagy kertészkedés folytán az idegen előtt. Nálunk is áll
az a példaszó, hogy a hol virágot látsz az ablakban, ott jó
emberek fogadnak, sőt temetőink rendezett voltából is követ
keztetést akar némely itész vonatni, a társadalmi előhaladottság
fokára; de valóban mivelődési fokmérőül, elég fájdalom, hazánk
ban még kerti növények gondozását sem vehetjük, hogyan
tehetnők tehát azt az erdővel, mely azért van földnépünk fel
fogása szerint teremtve csak, hogy az első pásztorgyerek neki
menvén, kétkrajezáros fanyelű késével ostornyelet vágjon a fel
hajtott csemetéből, s kénye-kedve szerint csattogtasson aztán
vele a csürhe után napestig és utczahosszat, a nélkül, hogy
rá is gondolna, mily nagy kárt tesz ő most oktalan kedv
telésével.
De hát a napkeleti szigetországban mindez máskép van ;
ott a meredek hegylejtőkct különféle fanemekből álló erdő
ségek ékesítik; a templomok körül elengedhetetlenül helyet
foglal legalább egy fasor, a házak táján a lakóhelyekkel
egyenlő kellék néhány bambus, thea vagy kamélia-cserje s
valamirevaló gazda azonfelül repkényboro-dyánnal (Hedera
hellix, Ephcu) futtatja be tarka-barka szeszélyes rácsozatait.

A papság szintúgy igyekszik vallásregékkel, legendákkal élesz
teni népében a növénycultust, mint a svájcziak teszik véd
erdőikkel, például : a Reuss völgyében Teli Vilmos viruló falu
jában Altdorfban, hol egy meredek sziklalejtő fenyőállabját
szent felelemmel gondozza a nép, mert állítólag vércseppek
fakadtak fel a fejszecsapások alatt, mikor réges-régen egy vak
merő hallandi onnan leakart egy törzset dönteni. Nem azt az
időt éljük persze ma, mikor hasonló babonás hittel sikerüljön
a népben kíméletet és ragaszkodást ébreszteni erdőségei iránt,
de egészen mivelctlen hegyi népünknél bizony nem ártana, ha
a papság, mint egyéb kevésbé jelentéktelen dolgoknál teszi,
isteni tilalommal is elrettentené híveit a fák kíméletlen kiir
tásától, minthogy ilyen megrögzött rosz szokást olyan kevésbé
felvilágosodott népnél törvényes uton egyhamarjába kiirtani
nem is oly könnyű feladat.
Hanem a vezérczikkiró mezejéről térjünk csak vissza
felvett tárgyunkhoz s lássunk egypárt az erdők gondozását
illető vallásos traditiókból. Kabodaisi bölcsnek vándorbotjából
kámforfát származtat a legenda, s egyik isten parancsára rögtön
bambus fakadt. A fiatal szerelmesek rokonszenvük jeléül Celastruságat tűznek arájuk háza elé; mig túlfelől a Salisbria
adianthifolia biztos házasságrontási szer, mert egy férjétől
elkülönült sziponi nő sirján támadt legelőször. Az egymásra
unt házasfelek tehát ellátogatnak ehez a fához, a férj feltűz
egy, háttal egymásellenébc fordult párt ábrázoló képet, s tudja,
mindenki, a kinek illik, hányadán van Pál vagy Péter a
feleségével. A féltékeny és megcsalt nők pedig a templomok
körül termő cryptomeriához zarándokolnak, arra szegzik hűtlen
férjük arczképét, szorgalmasan kérve annak pusztulását, mi
már csak azért is bekövetkezik, mert különben a fa szárad ki.
Házasságnál pedig fenyő és szilvagaly szokott szerepelni. Ezek
alá helyezik az erdőszellempár képét s az uj pár is oda áll,

még pedig férj uram a fenyőhöz, mely életerejét ábrázolja, a
szende menyasszony pedig a szilvafa alá helyeztetik el, mely
szépségét jelképezi.
A teremtés története és egyes istenek életfolyamata is
folytonos vonatkozásban áll a növényélettel, de mindezeket
kellő terjedelemben e gyakorlati irányú folyóirat hasábjain
előterjeszteni lehetetlenség s melyek egy nagy része, mint a
pünkösdi királyné-választás, a halottak virággal ékitése s csa
ládi ünnepélyek diszének virágokkal való emelése úgyis cosmopolitisticus s nálunk szintúgy gyakorolt népszokás. A helyett
lássuk inkább az erdészeti szempontból figyelmet érdemlő
fanemeket.
A templomok körül kisebb ligetekben előfordul a buddha
papok által betelepitctt s 20 — 2 5 ' magas Illicium religiosum,
melynek levelei méregellenes hatással birnak, kérgével tömjé
neznek s régebben az éjjeli őrök az órákat ebből gyújtott
máglyákkal jelezték. E mellett szintén vallásos czélból ápoltatik a Clcyera japonica (a hegyek istenének fája), s a
Ternsrtvcmia japonica. Még ezeknél is feltűnőbb a 6 0 — 8 0 '
magas napfa, (Retiuspora obtusa), vagy ottani nevén hinoki,
melyről a költők azt éneklik, hogy ez az erdők dicsősége,
miként a harezosé a hir és rettenthetetlenség. A napisten
temploma mellett ott díszlik rendesen s belőle készítik a tem
plomi bútorokat, a nők legyezőit. Ennek s még inkább a Paulownia imperialisnak átható illata érzik a japáni faáruüzletekben oly nagyon, mint azt a bécsi világtárlat japáni osztályá
ban alkalmunk volt annak idején tapasztalni. A Paulownia
egyébként nálunk is kezd terjedni s igy láthatjuk az ottani
állami tisztviselők egyenruhájára kihimzett növényi ékítmények
eredetijét mi is.
Nem remélt számban és gyakorisággal találjuk Japánban
a tűlevelűeket. Saját különlegessége a tsuga toyamatsu (Abies
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tsuga), melynek fájából tálczákat, evőeszközöket stb. faragnak.
Ott tenyészik" a mematsu (pinus densiflora), melynek gyantája
kitűnő Hastromot és ragasztokot szolgáltat, mig kormából
készítik a világkereskedelemben forgó tusch-rudakat. A Pinus
massoniana ismét symbolicus jelentésű fa s díszkertekben soha
el nem maradhat. A mikado (fejedelem) háza elé az örökké
valóság jelképéül rendesen egy ilyen Pinus massonianat és
szilvafát ültetnek. Egyes példányok a Pinus massoniana-ból
roppant nagyra megnőnek; igy Osaka szigetén egy ültetvényben
135 lábnyi lombsátorral bir egy példány, mig a japániak
sajátságos excentricitásával túlfelől mesterségesen alig néhány
hüvelyknyi pujákat is produkálnak.
A Cryptomcriát már volt alkalmunk említeni, itt tehát
csak annyit teszünk hozzá, hogy ezt nagyon találóan japáni
cédrusnak nevezik s ép azért egyes utazók, igy Thunberg
különösen, ki legelőször tesz róla említést, cupressus japonieának nevezi. Minden Japán tűlevelű körül ez ér el legfel
tűnőbb nagyságot (135') és kort.
Megkülönböztetnek egy kétszínű fajt, mely faragványaik
nak legkedveltebb anyaga s egy kis liliputi alakot. A valódi
Cryptomeriát (sugi) Japán költői az erdők óriásainak, hősci
nek szeretik nevezni.
Nagy közgazdasági jelentőséggel bir még Japánra a kám
for-, viaszk-, papir- és firniszfa. A viaszkfa (rhus succedanum)
szolgáltatja a magánházakban és templomokban használt gyer
tyákat és olajat. A mikádonak évente átadott nemzeti aján
dékok közül nem hiányozhatik 100 drb karvastagságú viaszkgyertya sem. A rhus vernix (oruschi firniszfa) szolgáltatja a
széltében alkalmazott világos szinü lakkot. Egyik faja olyan
gyantát ad, mintha aranyporral vegyitették volna. Mindebből
nemcsak bútordarabokat, hanem hidakat, hajókat, fegyvereket
is készítenek, úgyszintén a thujából, melynek occidentalis faja

itt leli hazáját. A harczosok ijja fűzből és rbus vernix gályák
ból készül; paizsa kámforfa, dárdáját tölgyből, naszpolyáből
vagy törpe pálmából gyártja. Az életfából készül végre a
haraki kés, melyeknek a kivégzéseknél borzasztó szerep jut.
A cseresznye és szilvafák ott nem annyira gyümölcsük,
mint inkább szép virágzatjuk miatt örülnek általános kedvéitségnek. Kedvező évszakokban már februárban díszbe öltöztetik
a kerteket. Törpe fájukról csodatevő hatást beszélnek a regék.
Általában azt hiszik, hogy Japánban nincs éneklő madár
és illatos virág. Utóbbi állítás valótlanságát már megezáfolják
a fennebbiek, de azonkívül ott van még a japáni liliom violaszerü illatával csaknem minden ház fedelén. Ez a nők előtt
áll nagy becsben, mert hajuknak szép fényét olajától nyerik.
Hát a kaméliáknak ki nem hallotta hírét, melyek*szintén Japán
ban találják otthonukat, s a Wisteria chinensis felfutó kocsányjával átfonva ugy viritnak ápriltól kezdőleg, hogy ilyenkor a
szó szoros értelmében nevet minden hegyoldal. Mint keleti,
élénk phantasiáju nép, a mint láttuk, mindennek allegoricus
jelentőséget szeret adni. De speciális költői szövegei is van
nak azért Japánnak, igy az Uvario japonica (Sanckadsra
növény), mely az erdei fák árnyában észrevétlenül vonja meg
magát, s a költők következő kifejezésére szolgál tárgyul :
„Oh ha oly szép vagy, a mint hallom, lopódzál házam tája
felé, de utad legyen titokteljes mint a Sanekadsra növényé
Osaka sziget erdeiben." A titokban epedő költő azt óhajtja,
hogy szerelme legyen elrejtve, mint az onoi tenger ingoványának karcsú sása, de ha szerelme elviselhetetlenné válik,
azt óhajtja, hogy legyen oly szembetűnő az, mint az asasiu
virága, stb.
Ilyen s hasonló példákból eléggé kitűnik az a szorgos
gond és figyelem, melyben Japán népe a legkisebb növényt
s annyival inkább erdeit részesiti. Nem is találni ott kopár,
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kietlen kerteket, melyek itt-ott nagyon is vadregényes színe
zetet kölcsönöznek némely vidékünknek; de igen is bőviben
van az utazók által váltig magasztalt erdőség mindenfelé, s a
mint tájrajzaikon észrevehetjük, valóságos Semiramis kertté
varázsol ott minden darabka területet a hangyaszorgalom.
Téglás

Gáibor.

A jövő évi államköltségvetés az erdőtörvény életbe
léptetéséről.
A földmivelési minister ur a vezetésére bizott ministerium
jövő évi költségvetésének indokolásában az erdőtörvény életbe
léptetését s az annak végrehajtása érdekében alkalmazandó
közegeket illetőleg a következőket mondja a törvényhozásnak.
I.

A központi

erdészeti

szolgálatról.

„Szaporittatott az osztálytaná
csosok száma egygyel
. . . .
(2500 + 500) = 3000 frt
a fogalmazóké egygyel
(1000 + 300) = 1300 „
a hivatalszolgáké szintén egygyel (300 + 60 + 50) = 410 „
Az 1879-iki XXXI. törvényezikk (erdőtörvény) 210-ik §-a
szerint annak életbeléptetésének idejét a kihirdetés napjától
számitan dó egy év alatt a kormány rendeleti úton hatá
rozza meg.
Az e törvényben foglalt határozatok keresztülvitele, az
erdészeti ügynek országszerte való szabályozása, az erdészeti
külközegek működésének szervezése és ellenőrzése egy külön
erdészeti osztálynak a kereskedelemügyi ministerium kebelében
leendő felállítását teszik szükségessé, mely működését, tekintettel
egyrészt a törvény életbeléptetésére kiszabott és általam már em
lített határidőre, másrészt a szükséges és hosszabb időt igénybe
veendő előmunkálatokra, 1880. elején kell hogy megkezdje

