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„A naturalizmus befolyása az európai kont inens gazdá-
szati életére" czimén dr. Kiss Mihály, Bars vármegye árvaszéki 
elnöke tollából közgazdászati tanulmány jelent meg, melynek ben
nünket is érdeklő 8-ik fejezetét ideiktatjuk. 

8. §. Az e r d ő g a z d a s á g t ö r t é n e l m i f e j l ődése és a f ö l d j á r a d é k f o g a l m a , 

Az erdőgazdaság a mezőgazdászattói eltérő külön történelmi fejlődésnek 
lett a képviselője az európai kontinensen. 

Ámbár a naturalisztikus individualizmus a mezőgazdaság egész területén 
meglazította a gazdasági életnek a társadalmi szerkezettel való összeköttetését: 
a franczia forradalomnak sem sikerült az erdőgazdaságnak a társadalom, a 
nemzet és állam történelmi társadalmi testeivel való kapcsolatát eltávolitania. 

Az erdőgazdaság organikus kapcsolata az európai kontinens nemzeteinek 
konkrét társadalmi testével: a X V I I I . századon át is fenmaradt a szenzualizmus 
uralma daczára — egész a X l X - i k századig ugy az elmélet, mint a gyakorlat 
mezején. 

Amig a gazdasági individualizmus ugy az elmélet, mint a gyakorlat 
mezején a phisziokraták iskolájának fellépte óta, az egész X l X - i k századon 
keresztül uralomra emelkedett a mezőgazdászat körében, s a mezőgazdasági 
üzem és a társadalmi szerkezet között minden kapcsolatot eltávolított az európai 
kontinens államainak területén: ugy az erdőgazdászati elmélet, mint a gyakorlat 
körében már korán került azon belátás az európai kontinens nemzeteinél 
érvényre, hogy az erdőgazdasági üzem vezetését nem szabad az egyes emberi 
egyének belátásától vagy érdekeitől függővé tenni. Azon belátás érvényesült, 
hogy az erdőgazdászati üzemet a társadalom, nemzet és állam stabilizált törté
nelmi testeinek érdekei szempontjából szükséges szabályozni: ha az emberi 
szellem azon küzdelmében, mely az erdőkben rejlő anyagok és erők meghódí
tására irányul, gyakorlati sikert kívánunk kivívni. 

Azon jószágkészletet, mely az erdőbirtokban jelentkezik, nem engedték át a 
római magánjog szelleméből eredő egyéni önkény s egyéni jogkörnek : hanem 
arra törekedtek, hogy az erdőbirtokból egy társadalmi jószágke'szlcíet, egy tár
sadalmi tőkeszervezetet alkossanak a társadalom, a nemzet és az állam számára, 

Azon jószágkészlet termelési képességét, melyet az erdőbirtok képvisel, 
vagyis az erdei földjáradékot: a konkrét nemzet stabilizált történelmi társadalom
szervezet számára törekedtek biztosítani. 

Felismerték azt, hogy a földjáradék, melyet a tervszerüleg szervezett erdei 
üzem biztosit: nem lehet az egyes egyénnek magánjogilag korlátlan jövedelme. 

Felismerték azt, hogy az erdő földjáradéka olyan gazdasági hozadékot 
képvisel, mely a társadalom, nemzet és állani konkrét társadalmi testeit illeti 
m e g : ennélfogva tehát a társadalom, nemzet és állam konkrét társadalmi testei 
érdekeinek megfelelőleg lesz kezelendő. 



Felismerték azt, hogy miután az erdőgazdaságilag kezelt erdőbirtok föld
járadéka csakis a gazdászatnak a reális társadalmi szerkezettel való kapcsolata 
utján vívható k i : ezen földjáradék hozamát sem szabad csak a gazdászat és 
társadalom összekapcsolása mellett felhasználni. 

Ezen czél akként lesz megvalósítva, hogy az erdőbirtokot az erdőgazdá-
szati szolgalmak egész rendszerével terhelték m e g : vagyis, hogy az erdőgazdá-
szati üzem kezelését tervszerüleg szabályozták s ezen szabályok betartására köte
lezték az erdőbirtokosokat. 

Ezen elméleti fejtegetések fonalán a földjáradék fogalmának megállapítá
sához is megszereztük a szükséges előismereteket. 

A földjáradék nem más, mint a földtalaj állandó termelési képességének a 
stabilizált történelmi társadalomszervezet befolyása utján összegyűjtött és bizto
sított hozama. 

Miután csak a stabilizált történelmi társadalomszervezet képes arra, hogy 
egy meghatározott hozamképességet gyűjthessen és biztosithasson azon jószág
készlet számára, mely a földtalaj anyagában és erőiben jelentkezik: ennélfogva 
azon állandósított hozamképesség, vagyis a földjáradék sem illethet meg más 
tényezőt, mint a stabilizált történelmi társadalomszervezetet. 

A földjáradék tehát olyan gyümölcse a gazdasági életharcznak: mely 
gyümölcsöt nem szabad az egyes emberi személy egyéni önkényének kiszol
gáltatni. 

A földtalaj állandósított — illetőleg állandóan fokozódó — hozamképes
sége sok nemzedék tevékenységének a gyümölcse: minélfogva ezen tevékenység 
gyümölcseit nem szabad egyes egyének önkényes használatára átengedni. 

A földjáradékot a közgazdászati élet nemzeti társadalomszervezetén belül, 
a gazdászati szolgalmak egy rendszerével kell megterhelni : ha a földjáradékból 
a nemzetele gazdászati életére üdvös befolyást kívánunk elvárni. 

Hogy ezt elérhessük, a földbirtokososztályt a nemzeti társadalomszerve
zeten belül bizonyos szocziálökonomikus rendeltetés hordnokaivá kell meg
tennünk : vagyis a földbirtokososztály részére helyet kell kijelölnünk a mező-
gazdászati termelés társadalmi autonómiájának és önkormányzatának keretén belül. 

A földjáradék élvezetének jogait a kötelességek megfelelő terhével kell 
ellensúlyozni. 

A földbirtok jogával szemben a földbirtok kötelezettségeit kell meg
állapítani. 

Az itt közölt elméleti fejtegetések nyilvánvalóan igazat adnak 
a gyakorlati életben folytatott mindenkori küzdelmünknek, törek
véseinknek. 

Téves bennük csupán az, hogy szerző, kit az erdőgazdaság 
iránti rokonszenve ebben a tekintetben tulmessze ragadott, az erdő 
földjáradékát sem tekinti az egyén korlátlanul felhasználható jöve
delmének, holott elegendő, ha az erdőnek talajban és fakészletben 
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rejlő tőkéje mentesül az egyén korlátlan rendelkezése alul, a föld
járadék állandósága ekkor biztosítva van s a mindenkori egyének 
rendelkezésére állhat. 

Az erdőbirtokban rejlő jószágkészlet igenis mentesítendő az 
egyéni önkénytől, mert ez utóbbinak helytelen irányban való 
érvényesülése mérhetlenül káros következményekkel jár nemcsak 
az egyénre, hanem az egész társadalomra, a nemzetre, az államra. 

Hogy pedig a „földjáradék élvezetének jogait a kötelességek 
megfelelő terhével kell ellensúlyozni s a földbirtok jogával szemben 
a földbirtok kötelezettségeit is meg kell állapítani", annyira sehol 
sem nyer beigazolást, mint az erdőgazdaságban. 

Nincs olyan jószágkészlet a földön, amely annyira megbénít
ható, nincs az a tőke, amelyen olyan könnyen rés üthető volna, 
mint az erdő. Az egyéni önzés kielégítése egész nemzedékek 
kiszámithatlan károsodását vonja maga után, s mire a gyógyulás 
bekövetkezhetnék: az uj, még ki nem elégített önző utódok egész 
sorozata leselkedik arra a pillanatra, amikor ujabb csapást mérhet 
erre a szerencsétlen, nem minden oldalról megvédett jószágkészletre. 

Ilyen védtelen objektumoknak tekinthetők manapság a magán
erdőbirtokok, amelyeken a rendszeres erdőgazdaság kötelező vol
tának hiánya miatt töméntelen ilyen, ezidőszerint orvosolhatlan 
sebet látunk. 

Szerzőnek mindenesetre hálával tartozunk, hogy mélyen szántó 
elmélkedéseiben az erdőgazdaságnak is juttatott helyet s avval 
rokonszenvesen foglalkozott. Nem mindennapi jelenség ez nap
jainkban. 

A mű Orill Károly könyvkiadóvállalatában, Budapesten 
jelent meg. 

Uj szaklap. Növénygazdasági Lapok cimén „növényvédelmi 
és növénykisérleti szakfolyóirat" indult meg Liptai Albert szerkeszté
sében (Budapest, X., Delej-utcza 25). A lap programmja szerint 
az összes mezőgadasági, erdei, szőlő, gyümölcs, konyha- és disz-
kertészeti, végül gyógynövényekkel szándékozik foglalkozni, valamint 
az azok műveléséhez és megvédéséhez szükséges gépekkel, eszközök
kel és anyagokkal. Eddigi számai főként a szőlőművelés. tárgy
köréből való közleményeket hoztak. 
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