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K ö z g a z d a s á g i  e s z m e t ö r e d é k e k
az erdészet köréből.

/ .  Nemzetgazdaságunk és az erdő.

Az emberek gondjai, munkássága, erőlködései utólsó 
czélja észszerűen egyedül a társadalom mivelődésének 
erkölcsi és anyagi jólétének folytonos fokozása lehet.

Természetünk hiúságában rejlik talán, miként ma
gukat oly számosán a világ központjának; működésük 
tárgyát nem a közjóiét eszközéül, de — mert nekik leg
fontosabbak, becsesebbek — az emberiség közvetlen czél- 
jául szeretik tekinteni.

Az eszköz és czél fogalmainak ez összezavarása 
néha csak egyeseket sújt vagy teszi embertársaik moso
lyának tárgyául. Máskor igy egész nemzetek helyes ha
ladását látjuk feltartóztatva; egész országok jólétét kisebb 
nagyobb mérvben veszélyeztetve.

így, ha a régiségbuvár az e szakban oly gyakori 
szenvedélyességgel elfelejtve, mikép gyűjtéseinek és bu- 
várlatainak föladata, hogy az elhalt nemzedékek történe
tei homályos pontjainak földerítése által a jelen kort múlt 
ezredek tapasztalásaival gazdagítsa, — a gyűjtést magát 
kezdi utólsó czélul tekinteni és mindennemű, gyakran 
egészen érdektelen limlom fölött az összes élő emberiség
ről megfeledkezik: az egyptomi gúlák múmiáinak kecses 
társaságában még viruló gyermekei közeledését is alkal
matlannak tekinti; úgy ez szomorú, .•— a hatás azonban 
az eltévedt egyéni állásának körén túl messzire csak igen 
ritka esetben terjed. —
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De ha például valamely erdődus országban az erdé
szek, rengetegjeik fája miatt éppen azok ellenségeivé 
válnak, kiknek arra szükségük van és kik nélkül erdőnek 
és erdésznek minden értéke és becse megszűnnék; ha a 
felfogás korlátoltsága, mely az erdőt ö n á l l ó  c z é l u l é s  
nem közjóiét egyik eszközéül tekinti, szakemberekről 
vagy tudósokról a hatalom kezelőire ragad s ott magát 
megfészkeli; az igen is messzire ható káros következmé
nyekkel járhat.

Es hogy erdészeink nagy része, ha tudja is, minden
nemű fanemnek növesztését s okszei-ü használatát, az 
ember és erdő közötti sok egyéb vonatkozásról mit sem 
akar hallani; közülök sokan a közgazdaságban elkülöní
tett s annak összliangzatos fejlődésével ellenkező állás
pontot foglaltak és védenek, — azt tagadni nem lehet, de 
egyszersmind a beható viszonyok természetes kifolyásá
nak kell tekinteni.

Nemzetgazdáink ugyan is az erdővel eddigelé arány
lag igen keveset törődnek, és a mennyiben tették, nem 
nagy köszönet volt benne, miután az erdőgazdaság leglé
nyegesebb kérdéseiről csak igen homályos tudomással 
bírtak.

Ezt azonban rosszaláskép fölhozni már csak azért 
sem akarhatjuk, mert még egyetlen hazai erdészt sem 
tudunk felmutatni, ki e részt felvilágosításokkal szolgálni 
sietett volna.

A külföld és nevezetesen Némethon erdészei részint 
számos folyóiratban gyakran iparkodtak azon helyet 
kijelölni, mely ez erdészetet a közgazdaságban megilleti 
s a külföld leghirnevesebb nemzetgazdái mint Rocher, 
Rau, Ricardó, Hermann, Thünen — az erdőgazdaság 
kérdéseinek mezején mégis számos —  általuk is megol
datlan nehézségbe ütköztek; — talán azért, mert a szá
mos czikkben szerte széjjel szórt adatok legtöbbjei figyel
müket kikerülték, vagy — mert alapos szakismeretek 
hiányában a halomra gyűlt anyagból a valóban értékest 
öntudatosan kiválasztani képesek nem voltak.
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Annyi bizonyos, hogy valamint a nemzetgazda az 
erdésztől, úgy mindeddig, nevezetesen minálunk, az er
dész sem igen sokat tanul a nemzetgazdától.

Szakom embereinek állása e kivül legnagyobbrészt 
mai nap is oly korlátolt, miként a faanyag minden tekin- 
nélkül való szaporítását lehet működéseik egyedüli és utolsó 
czéljául tekintenünk.

Ezen az erdőgazdaság születése korszakának meg
felelő kezdetleges állapotnál fogva nem csoda, ha sokan 
még ma is azon hitben élnek, mikép az erdészet tudomá
nyának összege zárolt állabok növeléséből á ll; s igy min
dent, mi a legnagyobb faanyag termesztését neheziti, a 
nemzetre nézve föltétlenül károsnak s ennélfogva kárho- 
zatosnak Ítélnek.

Megbocsáthatónak, mert természetesnek tartjuk to
vábbá, hogy az, kinek kezdettől fogva föladata az erdőt 
mindennemű és örökös megtámadások, túlhajtott köve
telések ellen védeni oly emberek ellenében; kiknek az 
egész társadalom jólléte sem nagy ár, ha azon bármi cse
kély személyes előnyhöz juthatnak — végül a reá bízott 
kincs érdekében örökös ellenkezésbe jutott azokkal is, 
kik annak használatára jogosítva voltak.

Folyvást megújuló túlzott igények utoljára a mérsé
keltek iránt is eltompitják a fogékonyságot.

Az erdő természetes védőjének tehetlenül kellett 
gyakran néznie, hogy a mezőgazda marháját a legszebb 
surjányokba eregeti s ott a csemetéket lerágatja, mikép 
juhainak vagy ökreinek néha legfeljebb egy napi táplálé
kot szerezzen, melyet más helyütt is találhatott volna; és 
ha látá, hogy e miatt tetemes térségek fatermése egy 
egész századra hatólag csökkent vagy megsemmisült; úgy 
megfoghatónak tarthatjuk, hogy az végül is mindenne
mű marhát az összes erdőből kitiltani iparkodott; bál
áz ott bizonyos megszorítások mellett igen is el
férhet.

Vagy ha az, kinek faizási jogosultsága hullfára, el
száradt apró-galy zatra terjed, ennek fejébe és gyakran igen
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csekély előnyök mellett erdőpusztitóvá lesz, a nélkül, hogy 
őt a törvények vagy azok alkalmazásának módja abban 
gátolnák; — vájjon bámulatos-e, ha az erdész termései 
teljes használatát ily áron még úgy sem óhajtja létesülve 
látni, ha azt különben a közjólétre nézve fontosnak tar
taná. —

De ha nem is csodáljuk, hogy az erdész ily s eféle utakon 
odáig jutott, mikép a fa miatt többé nem látja az embert: 
az eszköz miatt megfeledkezik a czélról: úgy ezt jónak 
tartani még nem vagyunk hajlandók; mert a mi felfogá
sunk szerint az erdők csak annyiban érdemelnek tekintetet, a 
mennyiben azok a társadalom czéljai elérését biztosítják és e l 
mozdítják.

Ennél fogva pedig egy részt óhajtjuk, hogy erdeink 
a közgazdaság általános fejlődésével arányosan mind belter- 
jesb kezelésben részesüljenek; másrészt meg a talaj hasz
nálatának észszerű szabadságát kivánnók megálla- 
pitani.

Csak e kettős czél elérésével leszünk képesek a ter
mészettudományok vezérfénye mellett végül a lehető leg
kisebb téren lehető legnagyobb fatermelést eszközölhetni 
— és csak igy fognak a földmivelós többi ágai — ennél
fogva pedig a népesedés és az ipar is a fokozatos fejlődés 
természetes arányaiban gyarapodhatni; csak igy fog a 
közjóllét is lassankint mind erősebb gyökeret ver
hetni.

És hogy az ekkép történjék, mulhatlan szükséges 
az is, mikép a jelenleg még sok részt ellenségkép szemközt álló 
mező és erdőgazdaság —  e két ikergyermek egymás karjaiba 
ömöljék és az aprószerii, de következményeiben szomorúan me- 
szire ható viszálkodásról lemondva a közjó elősegítésében egye
sült erővel fáradozzanak.

A kibékült testvérek első teendőjének tartom pedig 
annak lehető legszigorúbb megvizsgálását, ha a működési 
tér erdő- és mezőgazda között helyesen van-e felosztva, s 
hogy e szerint képesek vagyunk -e a talaj minden részét 
a viszonyokhoz mérten mindig a lehető legelőnyösebben
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használni : azok változását gazdasági intézkedéseinkkel 
elég gyorsan követni? — Es ha nem — mily törvényho
zási intézkedésekre volna szükség, hogy a helyes arány 
az e részt rendesen lassú léptenként elöhaladó szükség mérté
kében és a közjóiét minden legcsekélyebb veszélyeztetése nél
kül beállhason.

Tekintetbe véve, mikép hazánk népessége ahhoz ké
pest, a mit annak földje táplálhatna, igen is gyérnek 
mondható, és mezőgazdáink a már mivelésük alatti talajt 
sem képesek még tökéletesen használni; hogy népessé
günk élelmezési szükségei az ország jelen tökéletlen mi- 
velési állapota mellett is kielégithetó'k — első pillanatra 
ngy látszik, mintha a föntebbi kérdés nem a benső szük
ség érzetének lenne eredménye. De ha elismerjük is, hogy 
a jólét fokozásának vágya nem bir annyi jogosnltsággal, 
mint az önfen tartás és a fenyegetett lét biztosításának 
öntudatos vagy ösztönszerü szándéka, úgy az elsőt fölös- 
nek nyilatkoztatni még sem bírjuk. — Sőt miután a törté
nelem számos megható példában igen meggyőzőleg bizo- 
nyitja, hogy a léteszközök szaporítása a népesség, mi ná
lunk annyira kívánatos, szaporodására lényeges és majd 
nem csodaszerü befolyással van, úgy igen is elértnek tart
juk az időt, a lét eszközök gyarapítását, azon akadályok 
elhárítása által is könnyíteni, melyek minálunk a talaj 
lehető legczélszerűbb használatának mai napig a tér föl
osztás aránytalanságánál fogva útjában állanak.

Magában értetik, hogy nem lehet szándékunk e tér- 
felosztás erőszakos vagy rögtöni eszközlését ajánlani és 
ismételjük, hogy egyedül oly elvek elfogadását, oly törvény
hozási intézkedéseket óhajtunk, melyeknél fogva e fölosztás a 
lassú léptenként elöhaladó szükség mértékében önkényt és aka
dálytalanul beállhasson.

Ez elvek fejtegetése fogja a jelen értekezés első részét 
képezni: másodikát pedig a legközelebbi törvényhozás 
azon egyéb teendői, melyeket mi erdészetünk fölvirág
zása tekintetéből szintén első rendű fontosságuaknak 
hiszünk.
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11. Összes erdeink fentartásának indokairól.
Minálunk erdészek és nem erdészek, egyaránt elis

merik, hogy mező- és erdőgazdák közt a tér —  földmive- 
lésünk minden ágainak okszerű és összhangzatos fejlőd- 
hetésük tekintetéből nincsen még arányosan felosztva. A 
tanult erdészek egy része nevezetesen azon hitben, mi
kép fennálló erdeinkből a holdak millióira rugó tért 
lehet még és idővel — a nyilvánuló szükség mértékében —  
kellend is a mezőgazda rendelkezésére bizni; miglen so
kan azt tartják, hogy jelenlegi összes erdeink törvényes 
kényszer utján való fenntartása égető szükségeink közé 
tartozik, nevezetesen azért, mert

1 Összes erdeink fenntartása óvszer a hazánkat már 
oly gyakran sújtott és következményeiben oly szomorú 
aszályoss ág ellen;

2. mivel fennálló erdeink a jelen faszükség kielégí
tésére sem elegendők, miután a fafogyasztás annak ter
melését már is jelentékenyen felülmúlja. Ez állítások el
sejének bővebben fejtegetésére már volt alkalmunk és ad
dig a mig ezzel nem fognak ellenkezőt bizonyitó, valódi 
tudományos alapokra fektetett, több éven át rendszere
sen eszközölt és elegendő számú összehasonlító észleletek 
eredményei szemben állani, addig mind azon erdeink irtá
sát, melyek az erdőgazdaság természetes határain kivül levő 
talajon állanak, a kiimára és nevezetesen az aszályosságra 
való tekintettel semmikép sem tartjuk veszélyesnek.

A z  e r d ő g a z d a s á g  t e r m é s z e t e s  h a t á r a i n  
k i v ü l  p e d i g  a z o n  t a l a j  á l l ,  m e l y  n e m c s a k  
e r d ő s í t v e  h a j t h a t  j ö v e d e l m e t  és m e l y n e k  
t e r m ő k é p e s s é g e  a r a j t a  á l l ó  e r d ő  k i i r t á s a  
f o l y t á n  sem nem v é s z é l . y e z t e t i k ,  s em m e g  
nem s e m m i s ü l .

Ott ellenben, hol irtás folytán a talaj termőképessége 
megsemmisülne vagy veszélyeztetnék, az erdők feláldo
zását egyenesen a nemzeti jólét ellen elkövetett súlyos— 
mert a legtöbb esetben helyrehozhatlan kárral járó bűn
nek tekintjük.
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Ezeknek törvényes kényszer utján való fentartása, 
mulhatlaml szükséges, legyen bár azok irtása a kiima aszá
lyosságára befolyással vagy nem. — Azt ugyan is a leg
döntőbb közgazdasági ok — a nemzeti vagyon tőkéjének 
fenntartása elutasithatlanul követeli.

Áttérünk immár a föltétien erdőfentartás második 
indokának h a z á n k  f a i n s é g é n e k  tárgyalására.

Hogy bonunkban nem a fainség az, a mi aggasz
tani van hivatva a résen álló hazafit; hogy minálunk 
ellenkezőleg fa dolgában föltétien tulbőség uralkodik, 
azt már volt alkalmunk csalhatlan átalános jelenségekből 
kimutatni. *)

Emez állításunkat azonban számosán csak követke
zőkép módosítva hiszik elfogadhatni: az országnak egyes 
vidékei, hegyes völgyes megyéi ugyan föltétien erdőtul- 
bőségben szenvednek, de — a magyar alföldön nagy, 
sőt igen aggasztó fainség uralkodik, melynél fogva oda
való polgártársaink most szalmával, ganéjjal tüzelnek, 
végül pedig kivándorolni lesznek kénytelenek.

Közelítsük e vidékeket kő- és vasutak meg csatornák 
által egymáshoz; teremtsünk jó és olcsó közlekedést; 
lehetitsük ekép a fa arányos fölosztását az országban és 
kifog tűnni, hogy vitatott fabőségünk csak képzelt volt 
és hogy faszükségeink tartós kielégitése szempontjából 
jelen erdeink csonkitlan föntartása csakugyan igen kívá
natosnak látszik. A fatermés jelen fölöslege azután csak 
hamar erdőtlen rónáink felé fog fordulni, és az alföldi 
ember nem fog többé szalma- vagy nádtetőt készíteni, a 
ganéjt pedig inkább szántóföldjei trágyázására fordi- 
tandja, semhogy azt feltüzelné.

És ez okoskodásban sok van, mitől a valószinüséget 
el nem tagadhatni, mig a viszonyok legbensőbb mélyeibe 
hatolni — s igy okot és okozatot megkülönböztetni nem 
iparkodunk.

*) Érd. Lap. 1865 — 1-ső fűz. 13—17 1.
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Kisértsük meg ezt.

Tegyük először is, hogy erdeink egyenlő fölosztását 
valóságban és úgy létesithetnők, hogy azok minden me
gyében a tér egyenlő százalékait foglalnák el.

Az abból folyó állapotot könnnyen elképzelhetjük, 
ha nehány oly megyéink illető viszonyait vesszük szem- 
tigyre, melyek az országos erdősültség közel átlagával vagy 
is közel 22.26°/,, erdővel bírnak.

Borsod- és Hevesmegyében, melyek elsejében a ta
laj 22.2% "át, másodikéban 18.39%-át födik erdők — 
és a melyek honunk erdötlen rónáival határosak; azokkal 
nem épen a legroszabb utakkal vannak összekötve — 
minden e részt kifejtett buzgalom mellett évi fatermelé
süknek talán % -án  sem képesek túladni.

Pozsony megyének csak 20.82 % -a erdő közlekedési 
viszonyai a lehető legelőnyösebbek: jó kőutakkal, vas
pályákkal és a Duna teherbíró hullámaival rendelkezik, 
mely utóbbi által az országos és birodalmi fafogyasztás 
legfőbb pontjaival áll közvetlen összeköttetésben. E kívül 
a faszegény Mosonymegyével határos — de erdeinek 
évi fatermését ez sem képes értékesíteni.

Baranya térségeinek 21.85%-át. Tolnáénak 21.18%- 
át borítják erdők. E megyéket a Duna határolja és egye
dül e közlekedési eszközeink leghatalmasbika és legol- 
csóbbika választja el Magyarország trágyával tüzelő ró
náitól; de valóban igen csalódnék, a ki hinné, hogy e 
megyékben a fafogyasztás az ebbeli termeléssel lépést 
tartani képes. — Ha tehát azon- megyékben, melyek az 
országos erdősültség átlagánál nem birnak több erdővel, 
aránylag a legjobb közlekedési utakban bővelkednek és 
közvetlenül a faszegény alföldre támaszkodnak, mely 
előnyben az erdők egyenlő föloszthatása esetében nem 
részesülnének — sem vagyunk képesek annyi fát érté- 
kesiteni, a mennyi ott mostani rendezetlen s a tökélyes
tül távol álló gazdaságunk mellett évenként megterem — 
úgy nem tudjuk elképzelni, hogyan fogjuk még azok fö-
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löslegét is elfogyasztani, melyek a tér 23 — 49%-áig van
nak erdőkkel borítva?

III. Közlekedési eszközeink és a fa. A magyarföld fainsége.

Igaz ugyan, hogy a közjóllét igen magas fokát je
lezné mi nálunk is, ha minden saját termesztményeinket 
és azt, a mire más országokból szükségünk van, csekély 
erőködéssel és költséggel hazánk bármi pontjára szállít
hatnánk; abban czélszerüen feloszthatnánk.

De nem szabad felejtenünk, hogy nevezetesen a fára 
nézve a közlekedés bármi előnyeinek is vannak, még pe
dig elég szűk határai.

A fa ugyan is — főleg a tűzifa, mely az összes 
ebbeli fogyasztás közel 90°/0-át képezi, azon áruk közé 
tartozik,melyeknél a súly és érték közötti arány a szállí
tást igen költségessé s igy gyakran lehetlenné is teszi.

A távolság, melyre tűzi fát közönséges utakon előny
nyel vinni lehet, a körülmények szerint ugyan igen kü
lönböző; de aligha csalódunk, ha állítjuk; mikép az 
rendesen legfeljebb 3 mértföldet teszen és hogy a lehető 
legelőnyösebb viszonyok között 6 — 8 mértföld a tűzifának 
állati erővel való szállítása netovábbját képezi.

Az országutak tehát, bármi tökélyesek legyenek is, 
a tűzifa szállítására csak igen rövid távolságokban hasz
nálhatók.

Kedvezőbbek e részt a vaspályák, bárha a szállítási 
föltételek a fára nézve azokon is oly mostohák, mikép 
azt nagy távolságra vinni rajtuk is lehetetlen.

Az osztrák birodalomban ugyan is a 3; mély, 6 'szé
les és 6' magas öl kemény fa szállításának ára

a j  ló erőre alkalmazott vaspályán
10 mértföldnyire..........................................  7 frt 45 kr.
30 * . ..................................... 13 „ 50 „

b) gőzerőre alkalmazott vaspályán
10 m é r t fö ld n y ire .....................................  4 frt.. 30 kr.
20 * • ................................  8 „ 2 5n v
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30 m éi-tfö ld n y ire ..........................................11 frt. 55 kr.
40 *  15 * 10 „
50 „  18 „ 90 „

Ez árak alább szállása ugyan az erdőbirtokosok és 
a közjóiét érdekében egyaránt remélhető, miután azok 
jelen magassága a dolog természetével homlok egyenest 
ellenkezik, mit a kőszén és a fa-szállitás árai közt létező 
aránytalanság világosan bizonyít.

Tüzértékben számítva ugyan is mai nap az osztrák 
birodalomban 4-er annyit fogyasztanak fában, mint kő
szénben ; a fa tehát közgazdaságunknak jelenleg kétség
kívül jóval fontosabb tárgyát képezi, mint a kőszén.

Bizonyos tűzérték fában kifejezve továbbá másfélannyit 
nyom mint ugyanaz kőszénben; a fa tehát ennélfogva is 
inkább van oly közlekedési eszközökre utalva, melyeken 
súlyának hátrányos többlete kevésbé válik érezhetővé.

Hogy a vaspályák a fára több tekintettel legyenek mint 
a kőszénre, még azért is méltányos mert egyenlő tűzérték 
eléállitása fában közel két annyiba kerül, mint kőszénben.

Végül egészben és nagyban véve a fa h a s z n á l a t i  
é r t é ke  is nagyobb, mint a kőszéné. Illető házi szüksé
geit a közönség aránytalanul jobban szereti e tüziszerek 
elsejével födözni és vannak iparágak, melyeknél a kőszén 
nem is alkalmazható.

Mindezekből pedig az következnék, hogy egyenlő 
tűzérték fában jutányosabb áron szállitassék mint kő
szénben. A gyakorlatban azonban megforditva áll a dolog, 
mert az „Oestereichische Monatschrift“ nyomán, melyből 
föntebbi szállítási adatokat is vettük, 3— 50 mértföldnyi 
távolságig a kőszén mázsájának átlagos
szállítási á r a .....................................................1.64 ki\
a fáénak p ed ig .....................................................1. 12. „
mértföldenként;
így pedig a lágyfa ölének tüzértéke kőszénben 19 „
fában p ed ig .......................................................... 36. 5 „
szállitatik mérföldenként.
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A fa legtermészetesebb mert legolcsóbb szállítási útja tehát a víz.
Ezt bővebben bizonyítgatni fölösnek tartom és csak 

létező arány előtüntetése kedvéért hozom föl, hogy a 
keményfa ölének szállítási ára 50 mértföldre

vasúton.....................................................18 frt. 90 kr.
gőzhajón p e d i g .....................................10 „ 50 „

és hogy — kedvező viszonyok mellett 40 öl fát vagy kö
zel 1400 mázsát vizen 3 ember tova szállíthat, migeczélra 
közönséges utainkon és igás lovaink átlagos minőségét 
tekintve — egy állatra 10 mázsa terhet számítva —  160 
lóra és 80 emberre; a legjobb utak és erős lovak mellett 
pedig — egyre 20 mázsát számítva — 80 lóra és 40 em
berre van szükségünk.

Alkalmazzuk ezekből a tanúságot alföldünk viszonyaira.
Arról, hogy oda akár keletről akár nyűgöt vagy 

északról és délről nagyobb távolból országutakon szállít
sunk fát, a föntebbiek szerint szó sem lehet.

Jó utak ott e részt legfeljebb arra szolgálhatnának, 
hogy a fát a forgalom főpontjairól az oda közel fekvő 
helységekbe szállíthassuk.

De hogy az alföldnek mikor lesznek jól épült kö- 
vagy tégla utjai, az már oly kérdés, melyre a fönnforgó 
nehézségek mellett hozzá szóllani még csak megközelítő
leg sem merünk.

Nézzük tehát a vaspályákat és a vizi utakat.
Ha honunk erdőben és fában legszegényebb vidékét 

— alsó és felső Bácsmegyét, Torontáli, Csongrádot, Békés, 
Csanádmegyét, Szabolcsot, a Jászkunságot, Pest és Szol
nok megyét — szemügyre és tekintetbe veszszük, hogy 
az összefüggő terület déli határát a Duna képezi; annak 
egész hosszában hazánk két legtetemesb vizi útja a Duna 
és a Tisza vonul végig; hogy ide esik a Ferencz és Béga 
csatorna; ide szakadnak a Kőrös és a Maros vizei; e vi
déket a Pest-, Szolnok-, Debreczen-, Hajdúböszörmény-, 
Nyíregyháza-, Namény- és Nyíregyháza, Tokaj-, Mis- 
kolczi vaspálya; továbbá a Pest-, Czegléd Nagy-Kőrös-,
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Kecskemét- Félegyháza-, Szeged-, Nagy-Kikinda-, Te
mesvári-vasút ; végül a Pest-, Szolnok-, Török-Sz.-Miklós 
Mezőberény-, Csaba-, Aradi Vaspálya hasitja — úgy va
lóban el kell ismernünk, hogy az Alföld Fiumei vonal és 
a Tiszakőrösi csatorna kiépitése után hazánk e területé
ben a forgalomra az áruk be és kivitelére,neveztesen a fá
nak fölosztására nézve — a községi közlekedés javitásán 
kivül — kevés kívánni való fog hátra maradni.

De Alföldünk legnépesebb és igy legtöbb fát fo 
gyasztani képes helyiségeinek nagyrésze már is vagy 
közvetlen a létező vasútvonalakban, a nevezett folyók és 
csatornák partján, vagy azokhoz igen közel fekszik. Az 
egész terület pedig keletről és nyugat, dél és éjszak felől 
igen erdődus megyékkel s nagyrészt még földgolyónk 
lakatlan ős állapotára emlékeztető rengetegekkel van — 
majdnem közvetlenül körülvéve.

És a fogyasztás e főbb helyein, nevezetesen a folyók 
és csatornák partjain, hová a fa most majdnem közvetlen 
a vágásból úszik, aligha foghatnak valaha a jövőben is 
olcsóbb fával tüzelhetni vagy építhetni mint jelenleg ; — 
és ezt a vasutak körében fekvő helyiségek is csak azon 
arányban fogják tehetni, a melyben a vasuttársulatok ár
szabályzataikban a föntirt méltánytalanságokat majd va
laha jóvá tenni hajlandók volnának vagy kényszerül
nének.

Az tehát igaz, hogy az Alföld igen kevés fát fogyaszt 
és — hogy igen sok viz fog még lefolyni a Dunán a mig e vi
szony tetemesen jobbra fordulna; — de a ki e csekély fo
gyasztást a közlekedés gyarlóságának s a fa abból folyó 
aránytalanul nagy árainak tulajdonítaná egyedül, vagy 
csak lényeges részben is— az e tárgyban a helyes fölfogás
tól aligha nem távol esnék.

Bizonyítják ezt az Alföldön jelenleg uralkodó — 
koi’ántsem elviselhetlen faárak is. így, hogy e részt leg
alább egy példát említsünk, Szegeden, hová a fát egyik 
tisztelt tudósítónk szerint „Erdélyből, továbbá a Duna 
erdős vidékeiről sőt még a Száváról és Dráváról is szál-
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litják“ a jelenlegi faárak a városban lévő raktárakban a 
következők:

1 öl kőris-bükk vagy cserhasáb . . 12 — 13 frt.
1 „ tölgyhasáb...................................... 9— 10 „
1 „ fűz- vagy nyárfahasáb . . . .  7— 8 „
1 „ fenőyhasáb ..................................... 5— 6 „
Mi tehát e jelenség főokait másban keressük: 
Hiszszük ugyanis, hogy nagyszerű fahiányban igen 

— de faszükség vagy Í n s é g b e n  az Alföld oly mértékben 
sem most nem szenved, sem egyhamar szenvedni nem fog, a 
mint azt sokan képzelik s a világgal elhitetni szeretnék.

Valamint Angliának kő széntelepjei — ép úgy vannak 
az Alföldnek szalmakazalai, ball angkór ója, kender hulladék] a, 
melyek a tűzifa hiányát bőven pótolják; és van azon fö
lül nádja, mely a zsindelyt vagy ismét a cserépben rejlő 
fát helyettesíti.

És szalmával meg trágyával nem azért tüzel, mert 
a fa drága, hanem egyrészt, mivel a reá nehezedő viszo
nyoknál fogva szalmáját csakugyan nem képes egyéb
ként értékesíteni, más részt pedig, mert azt tenni nem is 
igen tartja szükségesnek. —  Az első esetre nézve csak a 
tagositlan községek határaiban —  nagyrészt a közlege
lőn túl és gyakran oly távol a lakhelyektől — szerteszét 
fekvő egyes birtok részecskék rendes trágyázásának ne
hézségre bátorkodom figyelmeztetni. — A másodikra 
nézve pedig felemlítjük, mikép az Alföldön egyébként 
igen miveit és értelmes úri embereket ismerek, kik még 
ma is azt vitatják, hogy ott a trágya valóságos fényűzést 
czikknek tekinthető, miután nincs ember és idő mely e talaj 
termőképességét kimeríteni képes. — Es e hitben a nép
nek aligha nem legnagyobb része föltétlenül osztozik.

Miért venne tehát az Alföld fát — miért adna oly 
valamiért pénzt, a minek alkalmas pótszerével oly tete
mes mennyiségben bir, hogy nem gondolnám, miszeriut 
legyen példa reá, hogy ottani hazánkfiai egyike — ha 
volt mit ennie, ezt tűziszer hiányában főletlen, sületlen és 
hideg szobában fölemészteni lett volna kénytelen.
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Es e pótszerek egyik részét — a ballangkórót és ken- 
derhuliadékot azt soha sem — másik részét pedig — a szal
mái, még igen sok ideig nem fogja másként értékesíthetni, 
mint jelenleg.

Addig tehát, a mig rendezetlen birtok viszonyaink a 
józanabbakat kényszeríteni fogják az oktalanokkal egy 
utón járni — s a mig komoly irányú népnevelés folytán 
az alföld nem mond le azon rögeszméről, hogy talaja 
kincsbányáját kimeríteni sem ő, sem utódjai nem bírják;
— addig az sokkal több fát mint jelenleg fogyasztani nem 
fog : nincs is oka reá s igy észszerűen nem is fogyaszthat.

Hogy pedig az ily átváltozás nem egy napi időbe 
vagy munkába kerül, azt könnyű belátni.

De más részt a közmivelődés szülte nézetváltozás 
egyéb tekintetben is előbbre viendi az embereket; neve
zetesen pedig oly irányban, minél fogva a hegyifa fo
gyasztása az Alföldön a mostaninál még akkor sem vál
nék sokkal tetemesebbé, ha az összes szalma odajutna visz- 
sza, a hol azt learatták! vagy — ha az Alföld összes nád
jából gyékényt tudnának késziteni.

A fönt jelölt erdő szegény területnek közel l l ° / 0-ja 
ugyan is terméketlen — s igy nem csak semmi jövedel
met nem hajt, de talán még a kiima aszályosságának né
mi tényezőjét is képezi.

Nincs kétség benne, miszerint a haladó közmivelődés 
maholnap létesíteni fogja e puszta térségek beerdősitését;
—  legalább a mennyiben e sivatagok erdőtlensége nem 
épen a fekvés és földalkat okozta klímának szükséges és csak 
mérhetlenül aránytalan áldozatokkal legyőzhető következése.

Az Alföld is belátja majd, hogy jobb neki itthon ter
mesztett fával olcsóbban tüzelni, mint a távolabb hegyek
ből drága pénzen haza szállítani, a mellett pedig kétség
beejtő homok buczkáiból épen semmi hasznot sem huzni 
És az Alföld e beerdősitendő része aligha fölössé nem 
fogja tenni a hegyi fafogyasztás azon többletét, melyre a 
közlekedés tökéletesedésénél és a mezők majdani trágyá
zásánál fogva számítani lehetne.
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IV. Az országos faszükség és azon erdőtérség kiszámítása, 
mely annak födözésére elegendő. A czél, melyhez e szükség és 

tér ismerete vezethet.

Bennünk tehát az iránt, hogy az országban fabőség 
vagy ínség uralkodik-e, a legkisebb kételynek még árnyé
ka sem honol.

Ú gy vagyunk meggyőződve, hogy van ugyan még 
eddig nagy terjedtségü oly talajunk, melynek erdősítését 
a józan ész sürgősen követeli, de mikép másrészt mosta
ni erdeink még igen jelentékeny részét kell s a közjóiét 
szempontjából a nyilvánuló szükség mértékében és min
den veszély nélkül lehet is eke alá bocsájtani. Azon erdőtél- 
nagyságát azonban, mely elegendő volna faszükségeink födözé
sére, kiimánk jó karban tartáséira sőt javításéira, vagy is : 
azt, hogyerdeinknek mennyi az irtható fölöslege, bármi részt 
is értékes számokkal kifejezni képesek nem vagyunk.

De vannak számosán, kik e részt igy okoskodnak: 
határozzukmeg mindennemű faszüksegeink nagyságéit: számítsuk 
ki a fatömeget is, mely erdeinkben évenként terem, vagy okszerű 
kezelés melett teremhetne, és ime e két tényező összehason
lítása folytán a legegyszerűbb utón tudhatjuk meg, hogy 
az országos faszükség a termésnél mennyivel nagyobb 
vagy kisebb; hogy tehát e szükség kielégítésén túl erde
ink mely részét engedhetjük át a mezőgazdának, vagy 
ellenkezőleg, hogy tőle a gabona talaj mekkora térségét 
követeljük erdőgazdaságunk számára, a közjóllél érde
kében ?

Am lássunk legelőször is
a v a l ó d i  f a s z ü k s é g

kiszámításához.
Itt mindenek előttis azon kérdésbe ütközünk, hogy 

valódi faszükségül a jelen fogyasztást vegyük-e, vagy pe
dig azt, mely a fa és annak pótszerei czélszerü és gazda
ságos használatát föltéve: a népesség, az ipar és a közmive- 
lődés ma vagy bizonyos jövőbeli — tegyük hogy elér
hető legnagyobb fokának felelne meg.

2
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A jelen fogyasztásnak az igazságot némileg megköze
lítő kiszámítása talán nem egészen leketlen; ámbár azok, 
kik valaha úrbéri faizások megváltásával foglalkoztak s 
kiknek feladatul jutott egyesek vagy községek közelmúlt 
vagy jelen tényleges évi fafogyasztását kipuhatolni — 
nem fogják kicsinleni az azzal járó nehézségeket, melvek 
nem egy esetben legyőzhetlenekül bizonyultak, annak 
daczára, hogy az illetők a jogosultak életmódját, elég kö
zelről és részletesen ismerték.

Magában értetik, hogy e nehézségek fokozatosan 
nőnek azon kör terjedésével, azon viszonyok sokfélesé
gének gyarapodásával, melyekre az ily megállapitások 
terjednek.

De tegyük, hogy csekély körönként eszközölt ily 
számítások helyes összeállítása által a még csak megalko
tandó országos erdészeti statistikae rovatát betöltöttük volna 
— váljon alapithatjuk-e erre helyesen azon tér kiszámí
tását, melyet honunkban az erdőnek ezentúl változat
lanul kell elfoglalnia?

Nem volna-e az egyi’észt a fönálló tékozlás örök 
időkre való szentesítése; másrészt pedig a fapótszerek 
mostani szűkkörü használatának , iparunk elég szomorú 
mai állásának, a fa be- és kivitel jelen viszonyainak meg
örökítése, s igy az okszerű haladásnak már csiráiban erő
szakos elfojtása?

De ha a jelen fogyasztás elég bajosan megállapítható 
mennyiségéből nem indulhatunk észszerűen a szükséges 
erdőtérség kiszámításában — váljon könnyebb lesz-e kép
zeletünkben valóhi ven előállítani jövő mivelődési állapota
ink valami elérhető fokát, vagy egykori netovábbját, és 
azon tényezők összegének képét, melyek majd akkor a 
faszükség minőségére és mennyiségére fognak befolyni?

És a valódi faszükség csak ugyan olyas valami-e, a 
mit mérni, a tényleges fogyasztással összehasonlítani — 
kényszer utján bármi részt is szabályozni lehet? — Nem 
volna-e az házi szentélyeink legtitkosb í’ejtekjeibe ható 
elviselhetlen zsarnokság, megbüntetni a ki szereti, ha
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szobája hévmérője 20 fokot mutat, mert az ellenőrző ha
tóságok 16-ot is elégnek nyilatkoztattak? vagy mert 
Pesten vannak tisztességes családok, melyek évenként 4 
öl fával beérik ; egy két jól fölaprózott hasábbal 3 — 4 tál 
ételt főznek; — a bögrét egymás fölébe rakják, nehogy a 
meleg bár mi része Veszendőbe menjen, — kárhoztassuk- 
é azért a mivelődés lehető legalsó fokán álló Zólyom- 
Grömör- vagy Máramaros megyei pórcsaládot, ha az a 
rengetegek és rothadó fák százezreinek kellő közepében 
évenként 30 — 40 ölet is feltüzel és egész máglyát épit, 
hogy annak parázsában nehány burgonyája süljön?

Roszaljuk-é, hogy e pór utón útfélen és téli időben 
még kövei rakodott szekere hátán is mindannyiszot tüzet 
rak, a hányszor makrapipájában méreg rósz dohányát 
megsütni s igy élvezhetőbbé tenni kedve tartja, miglen 
nagyvárosi polgártársaink egyetlen gyufa lángján tizen 
is szivarra gyújtanak?

A hegyek lakosát büntesstik-e, mert házát keresztbe 
rakott ormótlan gerendákból építi, zsindelylyel tetőzi, 
ólaiban, fészereiben nagy fapazarlást viszen végbe — bün
tessük-e a nélkül, hogy eszközöket szolgáltatnánk, pénzt 
adnánk nekie, mikép az ősidőktől vett, a viszonyokban 
mélyen gyökeredző szokásoktól megváljon, kőházat épit- 
sen, kemenczéit gazdaságosan rendezhesse, takaréktüz- 
lielyet épitsen s a fát ezentúl ne a maga bosszantó mezte
lenségében — de mészbe, vasba, téglába, cserépbe rejtve 
fölemészteni képes legyen.

A faszükséget és annak naponként látszólag szeszé
lyesen változó hullámzását, mely ezernemti befolyásoktól 
függvén — a népesség szaporodásával, a fényűzés és ipar 
emelkedésével vagy hanyatlásával kiszámithatlan meny- 
nyiségü összevetésekben gyarapodik vagy alább száll — 
oly prokrustes ágyba szoritsuk-e — a mint ez Poroszhon
ban történt 1701-ben, hol egy királyi parancsban Königs- 
berg városa minden rangú és rendű polgárának szigorú 
büntetésterhe alatt meghagyatott, hogy ennyit és ne többet 
tüzeljen föl évenkint.

2*
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Az egyesek háztartásait igy megszorítani, még nem 
is volna elég — mert a faszükség meghatározhatása mi
att a leendő tűzvészeket, és áradásokat, az építendő hajók, 
hidak, csónakok, kerítések, sőt a készítendő mindennemű 
szerszámok és műszerek számát, meg minőségét is tekin
tetbe kellene vénünk s. a. t.

De tegyük, hogy e nehézségek tömkelegéből valami 
égből pattant Ariadne segélyével szerencsésen kibonta
koztunk, hogy tehát az ország jelen vagy jövő fa
szükségét elég pontosan ismerjük, miszerint megkísért
hessük :

az o r s z á g o s  f a s z ü k s é g  k i e l é g í t é s é h e z  
m e g k i v á n t a t ó  e r d ő t é r s é g  k i s z á m í t á s á t .

Ha e részt erdeink jelen termőképességét vesszük ala
pul — úgy erdőgazdaságunk minden fogyatkozásait, an
nak egész értelmetlen pongyolaságát, gyakran fölös —■ 
több esetben pedig most még elkerülhetlen külterjességét 
örök időkre föltartandóknak nyilatkoztatjuk — a jobb 
erdőgazdaság minden ingerét elfojtjuk, mert a kiszámított 
tér jelen termése a szükség födözésére elegendő lévén, 
minden ebbeli gyarapodás a termés értékére csak csök- 
kentőleg hatna.

E mellett pedig azon nehézségek nagyrészét még 
sem kerülhetnők ki, melyek a megoldás útjában állanak, 
ha számításaink alapjául a gazdaság okszerű állapota és 
belterjességének fokozatos növekvése mellett elérhető ter
mést veszszük.

Mindkét esetben ugyan is először erdőségeink rész
letes fölmérésére volna szükség.

Azon túl meg kellene állapitanunk, hogy minden 
fanem a termőhelyek mindenikén hány holdat foglal e l; 
minő az egyes állabok jelen állapota korra, elegy re és zár
latra nézve; milyenek az egyes gazdasági testekben a 
korosztályi viszonyok, mennyi fa terem erdeinkben éven
ként jelenleg — vagy mit remélhetünk e részt rendes ke
zelés, gondos ápolás mellett a jövőben.
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Mind olyan kérdések, melyekre választ még igen 
számos év múlva is hasztalan fogunk keresni, várni vagy 
kérni !

Es a termést képesek leszünk-e habár csak valaha 
is — oly élesen meghatározni, mikép az a fennforgó 
czélra is gyakorlati értékkel bírjon? — Ami hitünk sze
rint nem!

Mert hiúság szülte szemfény vesztésnek kellene mon
danunk, ha'az illetékes szakemberek nem akarnák meg
engedni, hogy az ily számitgatások jó esetben is 20°/'o- 
nyi hibával járhatnak. — Mit bevallani annál kevésbé 
vonakodunk, miután e hiba nagyobb része nem ügyetlen
ségünk — nem is a tudomány fejletlensége, ^agy az ál
tala kezünk ügyébe szolgáltatott műszerek hiányosága 
rovására esik, de igen is abban rejlik, hogy a jövő esemé
nyei fölött nincsen hatalmunk és nem tudjuk, ha váljon 
— gyakran egy századra terjedő ily föltevéseinkben nem 
fogunk-e csalódni, ha a szerintünk bölcs intézkedéseket 
közel egy századon át a természet és az emberek tiszte
letben fogják e tartani ?

íg y  pedig mi haszna vagy gyakorlati értéke — ha 
a tudomány minden segédeszközei legszigorúbb alkalma
zása mellett a legpontosabban kiszámitanók, hogy orszá
gos faszükségeink hazánk 16 millió holdnyi erdőségeit 
teljesen igénybe veszik — e mellett pedig még is kétségbe 
maradnánk, ha nem hibáztunk-e legalább is 3,200,000 
holddal ?

Iparkodtunk abbeli meggyőződésünknek világos ki
fejezést adni, hogy a faszükség és annak födözésére meg- 
kivántató tér ki számítása képtelenség.

Van azonban keblünkben valami elfojthatlan ösztön, 
mely folytonosan nyugtalanítva készt, hogy más más 
utón iparkodjunk bizonyos kitűzött czél elérésére.

S igy — ha a faszükség és az illető tér alapos tuda
tával bármi észszerű czélt el lehetne érni — úgy e legyőz- 
hetlen nehézségbe ütköző számitgatásoknak legalább az
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emberi természetben rejlő jogosultsága nem volna tagad
ható . —

Vizsgáljuk hát röviden, hogy a faszükség és az 
illető tér legpontosabb ismerete micsoda czélhoz vezethet
nének .

Tegyük például, hogy megyénkint 2 0 %  erdőre 
volna szükségünk, mikép faigényeinket kielégítsük, egész
séges termékeny kiimára tegyünk szert.

Jelenleg azonban minden megye területének 3 0 % -a 
lenne erdővel boritva, ebből tehát úgy a kiima mint fa
szükségeink szempontjából megyénként 10% -ot bátran 
irthatnánk. —  Jaj de mi haszna — összes erdőségeink 
föltétien erdőtalajon állanak, hol azokból egy talpalatnyit 
irtunk — ott a talaj termőképességének vége!

Ha ellenben, minden megyének csak 10% -ja volna 
beerdősitve, a többi térség legnagyobbrészt a legjava ga
bonatalajnak nevezhető: — ugyan hogyésmikóp lehetne 
az illetőket vérlázitó zsarnokság nélkül kenyszeriteni, 
hogy dús termésű föfdjeiket fával ültessék be, melyet illő 
gazdálkodás mellett talán nélkülözni — tőzeggel, kőszén
nel pótolni, vagy olcsóbban behozni mint ama talajon ter
meszteni lennének képesek.

De vegyünk még egy esetet.
A szükségesnek vélt tér csak ugyan erdővel van bo

ntva, ez azonban sem az egyes megyékben sem megyén
ként nincs arányosan elosztva, hanem — mint legtöbb
részt hazánkban is — kisebb nagyobb erdőtlen sik tér 
körül erdővel boritott mind magasabb hegyek csoporto
sulnak .

Váljon tehát a tulerdősült megyékben a helyes mérté
ket előállitsuk-e, ha e végett föltétien erdőtalajt kellene is ir
tanunk ?

Ei’dőtlen sikságon pedig a kivánatos arányt a leg
jobb minőségű gabonatalaj befásitásával létesítsük ? Mind
ezt bedig nehogy az alkalmat valamikép elszalaszszuk, 
Arndt és társai recipe-je szerint nyakig a jóllétbe merül
hetni . —
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Ez ugyanis azt javasolta Teutonia gyermekeinek, 
hogy a nagy Németországon végig hegyen völgyön ke
resztül minden 1500 lépésre arányos szélességű erdőpász- 
tát növeszszenek, s igy lesz azután fa, eső, búza, egészség 
— a mennyi elég !
V. Mit tegyünk, hogy termőföldünk használatába helyes arányo

kat hozzunk?
Miután az ország valódi faszükségét és az illető tért 

kiszámítani nem bírjuk, de ha birnánk is — ennek alap
ján sem a fölöslegtől megszabadulni, sem a hiányzót elé- 
állitani, sem az épen elegendőt arányosan felosztani képe
sek nem vagyunk — úgy hát mit tegyünk, hogy érteke • 
zésünk elején érintett ama szükségnek megfelelhessünk, 
miszerint: a tért a mező és erdő gaz dák közé a közjóllét igé
nyelte arányban — a nyilvánuló szükség elöhaladásának mér
tékében föloszthassuk ?

Hogy e nagy fontosságú kérdésre válaszolhassunk, 
mindenek előtt tisztába kell jönnünk az iránt, hogy mi 
tehát mező és erdő közt a helyes arány, mi e részt az esz
ménykép, melyet mindinkább megközelíteni feladatunk s 
a minek elérésében minket a tudatlanság szülte balhiede
lem rövidebb vagy hosszabb időre hátráltatni, de teljesen 
megakadályozni nem képes.

Szerintünk a talaj a földmivelés egyes ágai közé akkor 
lesz helyesen fölosztva, ha annak minden része úgy lesz mű
velhető, hogy az birtokosának lehető legnagyobb tartós jövedel
met biztosítson.

Termőföldünk e helyes fölosztását pedig akkor fog
juk a nyilvánuló szükség mértékében elősegíteni, ha úgy 
intézkedünk, hogy a parlagon heverő f ö l t é t i e n  e r d o 
tál  aj  beerdősitessék — annak már meglévő állabjai ren
des és okszerű használat mellett föntartassanak, de egy
szersmind megengedjük: mikép a talaj minden egyéb része a 
magánjogi viszonyok hat inai közt úgy mivel less ék, a mint azt 
az illető birtokos legczélszeriibbnek véli.

Föltétien erdötalajnak nevezzük pedig azt, mely min-
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dea körülmények között csak erdősítve hajthat tartós jö 
vedelmet és melynek termőképessége a rajta álló erdő ir
tása folytán veszélyeztetnék vagy megsemmisülne.

Oly talajt pedig, melynek termőképessége ekkép nem 
veszélyeztetik, viszonylagos erdölalajnak mondunk mindad
dig, a mig az — erdőkép többet jövedelmezhet, mint bármi 
más mivelés mellett.

Ez tehát a beható viszonyok változásával gabona ta
lajjá is válliatik, az az olylyá — mely termőképességének 
veszélyeztetése nélkül — mezőgazdászatilag kezelve töb
bet jövedelmezhet, mint ha erdőnek hagytuk volna.

A föltétien eidötalaj egyik jellemzéke e szerint a ma- 
radandóság, a viszonylagos erdő gabonatalajé pedig a 
változandóság, a menyiben az, hogy a talaj ez osztályok 
melyikébe tartozik, a jövedelmezőségtől, ez pedig a vál
tozó viszonyokból eredhető számtalan egybevetésektől 
függ. —

A föltétien erdőtalaj fogalmából önként következik, 
hogy arra nézve a rendelkezési jog korlátlanságának 
megszorítása nem csak megengedhető, de a törvényhozás 
és kormányhatalomnak szigorú kötelességei közé is tar
tozik. —

Nem igen lesz ugyan is, a ki hihetné, hogy egyesek 
vagy nemzetek szabad választás mellett mindig a leghe
lyesebb felé hajoljanak. — És hol a tévedés csak múló 
kárt okoz, ott abból leginkább remélhető a gyökeres gyó
gyulás, ha annak elkövetésében az illetőket erőszakkal nem 
gátoljuk.

A maga kárán mindenki, úgy a magyar is legjobban 
tanul.

De ha a tett szabadsága, téves fölfogás, könnyelműség 
vagy nemtelen önzés mellett orvosolhatlan kárt okozhat, a 
közjóllétet elemeiben veszélyeztetheti és oly siralmas ál
lapotot idézhet elé, melyen javítani többé nem lehetne: a 
törvényes kényszer nem alkalmazása oktalanságnak sőt 
a haza ellen elkövetett bűnnek volna nevezhető.
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Es az erdőgazdaság teljes szabadsága az erdőtér és fa

készlet mégoly fölöslege által sem volna menthető, hol er
dőirtás vagy pusztítás folytán a talaj termőképessége mint 
közgazdaságunk ősalapja veszélyeztetnék. Mert a tapaszta
lás számtalanszor bizonyította, hogy az Ínség élném ma
radhat, ha a fölemésztett készlet pótlásáról nem gondos
kodunk, még inkább pedig, ha annak megújulása lehet- 
lenné válik.

A föltétien erdőtalaj használatának korlátozása mód
járól, valamint arról, hogy a parlagon heverő föltétien fa
talaj erdősítésére mikép hathatna a tövényhozás — leg- 
czélszerübben, majd alább bővebben fogunk szóllaui.
VI. A viszonylagos erdölalaj használata módjának meghatáro

zását annak birtokosára kell és veszély nélkül lehet is bízni.

Ha a törvényhozás által megállapítandó lehető leg
egyszerűbb utón valami erdőségre nézve kimondatott, 
hogy uz nem éül föllétlen erdőtalajon, az utóbbinak termőké
pessége tehát a rajta nőtt erdő irtása folytéin nemveszélyezte- 
lik, akkor annak használatát az illető birtokos szabad aka
ratiéira kell és veszély nélkül lehel bizni.

Nem tagadhatjuk ugyanis, hogy a talaj akkor hasz
náltaik legjobban, ha az tartósan legtöbbet jövedelmez, és 
— hogy az emberek legnagyobb része jövedelmeik sza
porítása iránt alig legyőzhető előszeretettel viseltetnek. így  
pedig még azt is meg kell engednünk: hogy termőföl
dünk czélszerü használatának legjobb biztosítéka az, ha 
a jövedelem szaporítási vágynak e részt megengedjük, 
miszerint az , czélja elérésére minden erkölcsös és okszerű 
eszközt szabadon felhasználhason.

E szabadság mellett a költséges és még is annyira 
kétes eredményű, ennél fogva pedig hasztalan számitga- 
tásnak szüksége megszűnik, minden áldozat, minden kor
látozó törvény fölöslegessé válik.

A termesztést ugyan is a szükség szabályozván — 
a vágy, azt vihetni a piaczra, a miután tudakozódnak, ép 
oly természetes, mint: hogy annak termelését elhanyagol
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juk, mit fölös voltánál fogva ki sem keres. — Mihelyt 
tehát a tudakozódás és készlet közti helyes arány fölbom- 
lanék, annak helyreállitását, a szükség érzete minden 
törvényes intézkedésnél hathatósabban fogná előkészí
teni,és megnyughatunk benne, hogy biztosabban eszkö
zölni is.

E részt csak egy — de nagyszerű példára bátorko- 
kodunk utalni.

Skóthonban 110 — 120 év előtt az erdők legelője töb
bet jövedelmezett mint azok fája. A bii’tokosok tehát az 
előbbinek tágítása miatt juhnyájaik kedvéért az erdőt 
nagyrészt levágatták. Ennél fogva a fa utáni tudakozás s 
igy a fa ára is nőtt, azon kívül e letárolás egyéb hátrá
nyai is előtérbe léptek és — im e! azóta e birtokosok me
gint majdnem egy millió holdat erdősítettek, még pedig 
egész kertészeti művészséggel és — nem hatósági köz
benjárásnál fogva, hanem egyedül saját érdekeik józan 
fölfogásának alapján.

Igaz, miként annak meghatározása, hogy valami ta
laj erdő vagy mezőként fog-e többet jövedelmezni, némely 
esetben igen bajos, miután arra számos tényező sokféle 
egybevetései lehetnek befolyással. De ha szemben e ne
hézséggel nem akarunk a talaj lehető teljes használától 
elállani; ha csak nem akarjuk — pusztán emiatt valamennyi 
érdünkét csonkitlan föntartani, minden tekintet nélkül a 
szükségre és a talaj sajátságaira, úgy a viszonylagos erdő- 
talajra nézve még sem marad egyéb hátra, mint: haszná
latának módját annak jövedelmezőségétől föltételezni, az utóbbi 
meghatározását pedig arra hízni, a ki azt legkönnyebben, 
legbiztosabban, sőt okszerűen egyedül képes eszközölni. 
Ez pedig nem más mint magg az illető birtokos, a ki még ha 
csalódnék is, az önokozta kárt könnyebben fogja viselni, 
mint ha talajának e — vagy ama mivelésére kényszeritet- 
ték volna.

A mondottak bővebb bizonyításául szolgáljanak a 
következendők.
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A föltétien — és a viszonylagos erdőtalaj föntebbi 
meghatározásaiból könnyű belátni, hogy az elsőnek meg
jelölése a természetben — képzett szakemberre nézve cse
kély nehézséggel jár.

Az utóbbié ellenben sokkal bajosabb, miután ezt nem 
annyira a talaj minősége, mint inkább számos egyéb szün
telen változó viszonyok teszik.

Az erdők ezen osztályának nincsenek mozdithatlan határai.
Mit ma joggal viszonylagos erdőtalajnak nevezünk, 

az holnap talán már a természetes gabonatalaj osztályába 
lesz sorozható, és megfordítva.

A mi például valamely vidéken viszonylagos erdő
talaj volt, a migott egy Q  mértföldre 500 lakos esett, az 
1500 lélek mellett talán már gabona talajjá válhatik. — 
A mi nem volt erdőtalaj, mig a vas mázsája 5 ftba került 
azzá lészen, mihelyt ez áruczikk mázsája tiz forintra rúg. 
— A mi erdőtalajnak nevezhető, mig azt mocsárok borít
ják vagy szábályozatlan folyók árjai öntik, az előbbiek le- 
csapolása, az utóbbiak elgátolása folytán gabona talajjá 
válhatik.

Az lehet némely esetben a televénydus erdőtalaj is, 
miglen a kimerült gabonaföldet gyakran czélszerübblesz 
ismét beerdősiteni. A hol legelő és erdő együttesen többet 
jövedelmez, mint a mit hozna a gabona termesztés, ott 
viszonylagos erdőtalajjal van dolgunk, de ez megszűnik 
ez lenni, ba a mezőgazda istállózást hoz be,s igy nekie a 
legelő fölöslegessé válik. Viszonylagos erdőtalaj előbb lé
szen gabonatalajjá, ha máshonnét is biztosan és olcsón 
juthatunk a fához és annak pótszereihez, mint hol ellen
kező viszonyok uralkodnak. — Ha ki nem képes gazda
ságába több munkaerőt fektetni, mint a mennyit már 
meglevő szántóföldjei mivelése igényel, az oly földet is 
viszonylagos erdőtalajnak kénytelen tekinteni, mely a fö
lös munka erővel rendelkezőnek eke alatt aránytalanul 
többet jövedelmezne. — Hasonlóan hat a tőkék fölöslege 
vagy hiánya, hol sok a pénz, a mit épületekbe, marhába, 
mezőgazdasági eszközökbe lehet ruházni, ott nyereség-
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gél járhat valami erdőt gabona talajjá változtatni, nem 
úgy — a hol az nincsen s. a. t.

De épen e szüntelen változás — a viszonylagos er
dőtalajt fötételező okok ez örökös tűnése, támadása mu
tatja, miszerint földbirtokos, ki maga használja mezejét is, 
erdejét is — sokkal köny nyebben fogja megítélhetni, hogy 
talajának melyik részét lehessen czélszerübb erdőként 
— melyiket előnyösebben mezőként mi vélni —  mint azt 
az államhatalom bármi bölcs képviselői tehetnék. — A 
mivelés átváltozását czélzó intézkedések ugyan is az illető 
viszonyok teljes ismeretét föltételezik, ez ismerethez pedig 
a kormány csak a honpolgárok mindennemű szükségei
nek észlelése által juthat . Észlelni azonban csak azt le
het,^a mi már bizonyos látható jelekben nyilvánult. De ha az 
egyes valami szükséget már láttatni kénytelen, akkor ő 
azt rég érezte, és a baj orvoslatának legczélszerűbb mód
járól rég Ítélt, mielőtt a kormány annak létezését csak 
sejtette volna.

Képzeljünk valami földbirtokost, kinek 50 hold 
szántóföldje, 150 hold viszonylagos fatalajon álló erdeje 
van. Az utóbbiból ő — munka erő és pénz hiányában eke 
alá mitsem hozhatott. Van azonban három fia, kik uj csa
ládot képezvén e 150 holdat megmunkálhatnák. 0  ezt 
érzi — és ha ösztöne sugallatának akadálytalanul enged
het, ha abban holmi — csak ügygyei bajjal legyőzhető, 
időt, pénzt, életkedvet emésztő törvényes intézkedések 
nem hátráltatják, saját s ez esetben a közjóiét érdekében 
is erdejét fiaival kiirtatja és jövedelmezőbb szántófölddé 
alakitja. De váljon az államhatalom utánna járhatna-e 
minden ily esetnek, hogy munkaerő vagy tőke szaporo
dását kifürkészsze — s kellő alkalmazásukat elrendelje ?

Erre pedig okvetlen szükség van, ha a talaj használatát 
a már ismételve megjelölt határok között sem merjük a 
birtokos önkényére bízni.

Sőt ez esetben mulhatlan volna még az is, hogy a 
közigazgatás a fölszaporodott munka és töke igényeinek 
ne ostromolva és kényszerülve engedjen, de a szükség
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első jeleire annak megelőzőleg elejébe menjen; mert mind 
akettő a mivelési ágak fölcseréléséhez legtöbbnyire csak 
úgy járul, ha egészen szabadon mozoghat. Gyakran a 
legcsekélyebb akadály más irányba szorítja azokat. Példa 
reá a hazai dohány termesztés története.

Az oly közigazgatásnak pedig, mely a föntebbi igé
nyeknek megakarna felelni, szükségkép a magán gazda
ság legcsekélyebb részleteit kellene ismernie s ez isme
retnek még a háztartások legbelsőbb titkaira is terjednie, 
hogy azután minden egyes gazdaságnak kezelését határozott 
szabályokhoz köthesse, a mint azt, hogy az emberi bo
torságok könyvében valahogyan egy lap se maradjon fe
héren, — Nápolyban a kormány régibb időben előre lát
ható eredménynyel csakugyan meg is kisértette!

VII. Az erdei jövedelmek helyes kimutatásának fontossága.

Hazánkban majdnem minden ember azt hiszi, misze
rint jövedelemben az erdő minden viszonyok között szükségkép 
szegényebb mint a szántóföld.

Vizsgáljuk e balhitnek először okait, azután követke
zéseit.

Az erdő a közgazdaság igen fontos tényezőjéül álta
lában el van ismerve, mégis, vagy talán épen azért — 
alig van tárgy, melybe tanulmány nélkül is döntőleg belé 
szólhatni annyian gondolnának, melynek oly számos volna 
a született védője, fogadatlan ügyvédje — szerep irtán 
vágyó műkedvelője.

Ezek pedig igen ritkán veszik tekintetbe, hogy — 
midőn az erdő és mező jövedelmét összehasonlitani szán
dékunk: nem szabad a termékeny gabona talajt a legsi
lányabb fenyőtalajjal szembe állitani.

A fa nem kövér búza földre, a gabona pedig nem 
föltétien erdőtalajra való. Ott az erdő legtöbb esetben hát
rányosnak — itt a mezőgazdaság mindig károsnak fog bizo
nyulni, mert a reá forditott munkát sem fogja megfizetni, az 
elvetett magot sem vissza tériteni.
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Ha tehát a talajjövedelem kérdésében tiszta ered
ményhez akarunk jutni, csak egyenlő termökepességü földe
ket szabad e részt össze hasonlítanunk.

Igen — de hogyan tegyük ezt, midőn — nevezete- 
tesen az erdei jövedelmek kiszámításában minálunk oly 
általánosan és nagy mértékben hiányos az eljárás.

Az erdőnél rendesen csak a készpénzen eladott termé
keket veszik tekintetbe. Minden a mit azonkívül maga 
az erdőbirtokos vagy más jogosultak és a gazdaság többi 
ágai használtak, a számadásból kihagyatik. Sőt vannak, 
kik az erdei jövedelem meghatározásában egyedül a fát, 
annak is csak készpénzen eladatott részét — a többi termé
keket vagy mellékhasználatokat pedig épen nem veszik 
tekintetbe.

A számadás ily hiányossága a legújabb időkig még 
az állami erdőkre nézve is fenáílt és csak nehány vas kö- 
vetkezetességu szakember hosszas, elkeseredett küzdel
meinek köszönhető, hogy ez — legalább nagyában — a 
múlt évtized végefelé megváltozott.

Magán birtokosainknál ez ügy kevés kivétellel még 
mai nap is mozdulatlan áll.

Csak a valódi miveltség igen magas fokán lévő, mé
lyen értelmes erdőbirtokosok és jószágigazgatók engedték 
meg eddig — a mennyiben volt kinek — az erdőket külön- 
jövedelmi ágként tekintetbe venni.

Ez azonban majdnem mindenütt a többi ágak keze
lőinek nyílt és alattomos ellenkezésével találkozott. Bá
nyászok és gazdák egyaránt kellemetlennek tartották az 
általok fölemésztett fa értékének kimutatását, miután ez 
által a fényes jövedelem egy része az eddig megvetett er
dőgazdák érdeméül rovatott, és — mert ennek folytán 
nem ritkán a veszteség is, melylyel az illető iparágak dol
goztak, de mely eddig a számba nem vett fa mögé bújhatott, 
elég kelletlenül ütötte ki a fejét.

Ez okból a megátalkodott élet halálra való küzdelem e 
részt még ott is tart, hol a dolog már az erdőszök ajánlata
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értelmében van eldöntve, sőt ez ügynek még mai nap is 
vannak áldozatai.

Első pillanatra úgy látszik, hogy a jövedelem számí
tása körüli e téves eljárásnak nicsenek életbe vágó követ
kezményei. Sokan — tudom — e sorok olvasása köz
ben is hiszik, hogy az bizony mindegy lehet, akár azt 
a mi az egyik zsebünkből a másodikba ment számításba 
veszszük — akár nem, sőt lesznek, a kik mosolyogni fog
nak, ha az erdők leglényegesebb és legcsekélyebb hasz
nálatait egyaránt a közgazdaság jövedelmeihez sorozni 
iparkodunk.

Pedig e részt a félszegség következményei oly mesz- 
szire hatók, hogy arra elég gyakran és elég nyomósán fi
gyelmeztetni nem is képesek.

Nagy részt a jövedelem számítása e hiányosságában 
gyökeredznek mind azon álokoskodások, melyek nyomán 
az erdőtulajdon szabadságának föltétien megszorítását —  
a birtokosok szembeötlő hátrányára, állítólag — a közjól
lét érdekében szükségesnek nyilványitják.

Ha ugyan is egyedül az erdő fatermésének kész pén
zen eladható jövedelmét hasonlítjuk alioz, a mit sokkal 
jobb talaj gabona mivelés mellett adni szokott, úgy a leg- 
islegtöbb esetben azon eredményhez fogunk szükségkép 
jutni, hogy az erdő vagy soha és semmiféle körülmények 
közt nem fog annyit jövedelmezhetni, mint a mezőgazda
ság — vagy — hogy ez csak úgy történhetnék, ha a fa 
ára oly mód felett magasra rúgna, miként az emberek 
szegényebb része annak használatáról e miatt lemondani 
volna kénytelen.

Miből azt következtették, hogy a fa növesztést e sze
rint soha sem tanácsos a magánosok szabad akaratjától 
függővé tenni, a kik saját — az erdő föntartással mindig 
ellenkező — érdekeiket kétség kivül önző előszerettel 
ápolandnák.

Az igazságosabbak,kik az egyest nem vélték bünte
tésre méltónak, vagy károsithatónak, mert elég szerencsés 
vagy szerencsétlen volt erdőt is örökölhetni, kiknek az a
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meggyőződésük, hogy áldozatra szorítani a közjóiét érde
kében az egyes polgárt csak az állami együttlét áldásai 
élvezetének arányában szabad, ezek a csomót legjobbban 
úgy vélik megoldhatónak: ha az állam valamennyi erdőt 
megvesz és a faszükség kielégítésének biztosítása iránt 
közvetlenül intézkedik.

Ez utóbbi eszme azon fölül, hogy ama balhitből 
eredt, mikép az országos faszükség kielégítésére valamen
nyi erdeink föntartása szükséges és hogy az állami erdő
kezelés aránylag a legtökéletesebb, a majdnem kimondhat- 
lan összeget sem veszi tekintetbe, melyre a kormánynak 
szüksége volna, hogy ez erőszakos kisajátítást eszközöl
hesse — még pedig oly kétségbeejtő időszakban, amidőn 
az — csakhogy foltra foltot rakhasson, a még hátra lévő 
állami javadalmokon is nyakra főre és — úgy látszik — 
minden áron túl szeretne tenni.

Állami erdeink eladásának kérdését alább majd bő
vebben fogjuk tárgyalni, most előadásunk fonalát ismét 
fölvéve bevalljuk, hogy az emberek legnagyobb része sa
ját érdekeinek elémozditásáról rendesen elébb és csak 
azután szokott gondolkozni a közjóllétről is. Minél fogva 
nem is volna tanácsos az utóbbit oly ügyekben a birto
kosok szabad akaratjától függővé tenni, a hol ez az előb
bitől külön válik, még kevésbé pedig, a hol a kettő között 
világos az ellentét.

Adjunk a földbirtok használati módjára —  a több
ször érintett határok köztt — teljes szabadságot — és nincs 
kétség benne, hogy mindenki igyekezni fog azt úgy él
vezni, hogy abból lehető legnagyobb jövedelmet szerez
hessen. Ha tehát bizonyos volna, hogy az erdő soha és semmi 
körülmények közt nem jövedelmezhet annyit mint a mező, úgy 
az is világos, miszerint a fönt mondott szabadság élveze
tében, a ki csak tehetné, sietni fogna erdeit letarolni és a 
talajt a mennyire lehet az eke barázdavonó vasával meg
hódítani, még pedig annál inkább, miután e mellett az évek 
hosszú során át fölhalmozódott fa tőke ára is tetemes ösz- 
szeggel kecsegtet.
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Az erdőnek föltétlenül csekélyebb jövedelmezősége 
dogmájából az illetők tehát igen természetesen azon végkö
vetkeztetést vonták: hogy a magártereiőgazdaság szabadságára 
az összes erdők végveszélyeszletése nélkül gondolni sem lehet, 
hogy az állam mulhatlan kötelességei közé tartozik, va
lamennyi erdő fölött szigorúan felügyelni, kezeléseik rész
letes elveit meghatározni, minden a mivelés változtatására 
ezélzó szándékot erélyesen visszautasitani és semmi ál
dozat követelésétől vissza nem riadni, csakhogy a faszük
ség kielégitésének tartóssága biztosítva legyen.

Ámde fektessük rendszeres számodásainkat okszerű 
alapokra — és kiderül, hogy a czélszerüen létező, rendesen 
kezelt és használt erdő épen annyit és kedvező viszonyok között 
többet jövedelmezhet, mint a mező, hogy a kettő között léte
sítendő helyes arány — mind a kettőnek a földminősé
géhez arányos jövedelmet biztositand. Mert mind a kettő 
egyiránt mellözhetlen szükséget van hivatva kielégítem.

Erről meggyőződve minden erőszakolt fatermelést, 
az erdőnek kényszeres föntartását s minden ide vágó ál
dozatot fölösnek fogunk tartani. — Reméljük, hogy néze
teink ellenfelei is jó  szivvel megfogják engedni, mikép 
saját javát kiki akadálytalanul kereshesse, ha majd ala
posabb tanulmányok és okszerű számítások utján ők is el
jutnak annak tudatához: hogy a czélszerüen létező erdőgaz
daság előnyei az illető erdők föntartására elegendő biztosítékot 
nyújtanak.
VIII. A viszonylagos erdötalaj téves hasztuilatátiak lehetnek-e 

a közjólétre nézve lényegesen káros következményei ?

Kimutattuk, hogy a viszonylagos erdőtalaj jövedel
mezősége fölött a birtokos képes legczélszerűbben Ítélni, 
megengedtük mikép bizony ez is csalódhatik, nevezetesen 
szakképzettségünk jelen foka és a mostani számvitel 
mellett; sőt, hogy a birtokost némely esetben az összes 
fatőke értékitése után remélhető jövedelem saját jövője 
érdekei rovására is elfogulttá tehetné, valamint — hogy 
jelen sanyaruságaink mellett nem egy találkoznék, ki e

3
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



34

tőke megtámadásával kísértene mindennemű pénzbajain 
segíteni, magát a végromlás veszélye ellen biztositani; — 
bevallottuk, hogy valószínűleg lennének elegen, kik a 
gazdaság kívánatos szabadsága mellett erdeiket irtani és 
mezővé alakitani iparkodnának, habár a talaj erdősítve 
tartósan nagyobb jövedelmet reméltetne — hisszük azon
ban, hogy az ily téves eljárás, mini a szabad rendelkezés — 
általunk óhajtott fokának — következménye lényegesen káros 
befolyással a közjólétre nézve nem lehetne és nevezetesen fain- 
séget hazánkban előidézhetni soha nem fogna.

1) a közgazdaság törvényeinél fogva, melyek ép oly 
következetesek mint a természetiek; ezeken mi csak oly 
keveset változtathatunk, mint az elsőbbeken — ellenük 
szintúgy csak a magunk kárával vagy végromlásával 
küzdhetünk.

E törvények szerint a termelés egyes czikkeinek 
ára a tudakozás és ajánlat közti aránytól függ, és ha a 
faajánlat, mely hazánk föltétien erdő-tulbősége mellett 
már jelenleg is oly tömérdek, újabb irtások folytán még 
tetemesb mérveket öltene, úgy az árak végül annyira 
leszállanának, hogy a piaczra vitt többlet eladása teljesen 
lehetetlenné válnék. Ez pedig a meginditott túlságos 
irtásokat minden tilalomnál biztosabban fogná beállítani.

De fainségtől vagy a fa túlságos drágaságától még 
akkor sem tarthatnánk, ha sikerülne roppant fakészlete
ink tetemes részén úgy túladni, hogy a tudakozás foly
tonosan tartana, lassanként pedig oly túlsúlyra vergőd
nék, melynél fogva a fa ára tetemesen növekednék.

Mert mihelyt ez beállana, mérhetlen földalatti erde- 
ink is rögtön sirjaikból kelnének, és a kőszén, melyet 
tétlen nyugalomban jelenleg csak a fa szerfölötti olcsó
sága tart, hatalmas versenytárskép lépne a küzdtérre s a 
fa árát ismét természetes medrébe szorítaná. De a fa na
gyobb árai az erdőültetési kedvet is hathatósan ébreszte
nék, s a fainség veszélyét ekkép is elhárítanák.

2) Az erdőnek oly tömeges irtása és mezővé alakítása, 
melynél fogva fainség állhatna be, hónukban jelenleg azért
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sem gondolható, merte czélr a elegendő tőkékkel és munka 
erővel koránt sem dicsekhetünk.

Munka erőnk pedig nem csak a népesség gyér vol
tánál, de az ország egyes nemzetiségeinek kiváló indo- 
lentiájánál fogva is fölötte csekélynek mondható.

Ez pedig annyira megy, mikép még azon általános 
tapasztalást is meghazudtolja, mely szerint a munka és 
az élelem ára egyenes arányokban szállanak föl-és lefelé.

Vannak ugyan is hazánkban vidékek, hol — ha 
szűk a termés és az élet nélkülözhetlen czikkei drágák, 
vagy az éhség halálangyala kopogtat az ajtókon — a 
munka olcsóbb, mert aránylag nagy a munkaajánlat. De 
áldott esztendőben, a midőn mindenkinek van mit ennie, 
előtérbe lép a keleties kényelem szeretet, mindenki létezé
sének örömteli szemléletébe mélyedik, az embereket egy 
neme a mámoros kéjérzetnek szálja meg, munkáját senki 
sem kinálja, ha pedig keresed, úgy a feláldozott — dolce 
far niente — fejében ezt ugyancsak drágán kell megfi
zetned.

3) Föltétien erdőtalajunk tetemes terjedtségénél 
fogva — fainségtől még úgy sem tarthatnánk, ha rövid 
idő alatt viszonylagos talajon álló erdeink nagy részét ki 
is birnánk irtani.

íme tehát, ha erdőbirtokosaink mind oktalan és kön
nyelmű pusztítók lennének is, a mitől pedig legnagyobb része 
valóban igen távol áll — a tűzifa Ínség még akkor sem igen 
üthetne reánk — oly rögtön és előre láthatlanul pedig 
épen nem, hogy azon még ideje korán ne tudnánk se
gíteni.

Ma ugyan is, midőn a fogyasztás pazar volta a gaz
daság oly nagy fokára mutat, s erdeinkben azon kívül a 
fa öleinek milliói rohadnak —  annak puszta látszatár a, hogy 
a faár némi emelkedésével e vesztegetés szükebb körre 
szorulhatna, már is éktelen jajveszéklésbe törünk ki, és 
készek vagyunk kenyértermő földjeink egy részén erő
szakot elkövetni, csakhogy az elfagyás rómjétől megsza
baduljunk.

3*
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No de ennek is megvannak a maga jó oldalai.
Másfélszázad előtt Némethonban hasonló ép oly ok

nélküli jajgatás a rendesebb erdőkezelés szükségének ér
zetét szülte és hátha a fahasználat megszorítását czélzó 
rendszabályok a viszonyok benső természetén hajó törést 
szenvedtek, úgy az erdőláznak annyi haszna még is volt, 
hogy a fanövesztés ismeretei tágultak és terjedtek.

Mielőtt e tárgytól megválnánk, fordítsuk figyel
münket még azon balhiedelem felé, miszerint erdőt csak 
100 és több évi fordában lehetne okszerűen kezelni vagy 
használni, a mi ha úgy volna, csak ugyan elég bajnak 
lenne mondható, mert nehány év alatt valami letarolt té
ren a 100 éves fordának megfelelő korosztályzatot ismét 
helyreállítani, valóban nem vagyunk képesek. Szeren
csénkre az nem is szükséges, ha csak arról van szó, 
hogy a tüzifainség veszélyét kikerüljük. Mert nem csak, 
hogy 15 éves és még fiatalabb fa lángja mellett is sütké
rezhetünk, annak parázsa felett is főzhetünk, de hozzá 
teszszük miszerint még az sincs véglegesen eldöntve, 
hogy számításba véve az összes fatermést és nem csak an
nak hasábot szolgáltató részét a 100- vagy a 15— 20 évi 
forda ad-enagyobb átlagos évi fatermést?

Előnyös viszonyok és gondos ápolás mellett épületi 
fát is sokkal rövidebb idő alatt növeszthetünk, mint azt 
általában lehetőnek tartani látszanak.

Nem akarunk egyes fák rendkívüli növekvési ará
nyaira utalni és kivételeseknek látszó esetekre hivatkozni, 
de igen is újra visszatérünk azon egyszer már felhozott 
nagyszerű példára, melyet e részt Skóthon szolgáltatott 
a világnak, hol a valódi szükség beálltával majd nem 
egy millió holdnyi területet erdősitettek a legmestersége
sebb utón — és hol az első ültetések után 35 — 40 évvel 
épületi fában már nem szenvedtek hiányt, miglen 70 év 
múlva már a hajógyárakat is alkalmas törzsekkel tudták 
ellátni.

Alig is képzelhető, hogy az épületi fa hiányát, mely 
összes fahasználatunknak legfeljebb 8 — 10°/0-ára rúg,
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elég korán észre ne vegyük, s a bajon a maga idejében 
ne segíthessünk. Mihelyt a fogyasztás a termésnél nagyob
bá válnék, a fa ára is mindjárt feljebb szállana, ennél
fogva pedig a fogyasztás szükebb körre és inkább csak 
a valóban szükségesre szorítkoznék, és építkezésre rögtön 
alkalmas volna, a mi addig nem is látszik vala annak. — 
Hogy ez irányban a fogalmak mennyire simulnak a vi
szonyokhoz, a következő példákból eléggé kiviláglik.

Zólyom vagy Gömörmegye hegységeiben, hol a fe
nyő és a bikk leggyönyörűbb állabjai a lejtőket vegyest 
borítják, meg a völgyek csörgedező patakjait a legkar- 
csubb égerek susogó koronái árnyékolják, legfeljebb ki
vételesen jutott eddig valakinek eszébe,mikép építkezésre 
a fenyőn kívül is lehessen használni valamit. Borsodme- 
gye Szilvás nevű helységében pedig még a templom tor
nya is bikkfa zsindelylyel van betetőzve, gerendának, 
szarufának s a t. is bikket használnak és azt e czélra 
igen jónak tartják, mert fenyőfájuk nincsen. Szab. kir. sz. 
György városa legnagyobbrészt égerfából van épitve, és 
az égert a Csallóközben is igen jeles épületi fának 
tartják.

Az épületi fa árának emelkedésével továbbá nem 
tüzelnénk fel annyi arra valót mint jelenleg, és a vágy 
igy is mindinkább felébredne, az előnyösen értékesíthető 
fából mennél többet termeszthetni.

A dolgok e természetes folyását annyira igazolja a 
mindennapi tapasztalás, hogy azt még tovább is bizo
nyítgatni, teljesen feleslegesnek tartjuk.

Ne erőszakoljuk az egyeseket oly dolgokban is, 
melyeket megítélni ők a legilletékesebbek és melyekben a 
tévedés ismét helyreüthetö. Az e részt netalán megzavart 
egyensúlyt a nép helyes ösztöne és a tényleges hátrá
nyok érzete csak hamar ismét vissza fogják állítani, a 
hiány és bőség közötti ingás végül is a helyes arány 
pontján fog megállapodni.
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IX. Hazánk állam erdeinek eladásáról.

Földművelésünk jövőjének egyik alapjául mondottuk, 
a talaj minden vésze legczélszerübb használatának köny- 
nyíí lehetőségét, e szerint pedig a gazdaságnak oly sza
badságát, melynél fogva termőföldünk mező- és erdő
gazda közti helyes felosztása; — annak egy kézből a 
másikba néha ismételt át és megint vissza engedése, a 
szükség érzetének legcsekélyebb, néha csak ösztönszerü 
nyilvánulásai mértékében akadálytalanul megtörtén
hessék. —

E feladat megoldásának módjára nézve a magáno
sok erdőségeit illetőleg nézeteinket a föntebbiekben meg- 
győzőleg iparkodtunk előadni. Hátra van e részt még 
azon kérdés szellőztetése, ha váljon a feladat megoldása 
nehézségeit az erdők állami vagy magán kezelése képes-é 
könnyebben, biztosabban és gyorsabban legyőzni és hogy 
ennél fogva; kirónatosb-e, mikép végül is az erdöbirtok az 
állam vagy a magánosok kezeiben összpontosuljon.

Hogy az állami kezelés nehézkes szerkezetű géphez 
hasonlít, melynek kenetlen kerekei fülsértőleg nyikorog
nak, valahányszor azt mozgásba hozni iparkodunk —  és 
hogy azt, ha egyszer megindult, még sokkal bajosabb a 
szüntelen változó viszonyokkal párhuzamos könnyű és 
gyors irányváltoztatásra birni — azt megemlíteni az e 
részt úgy is megállapodott közvéleménynél fogva igen — 
bővebben fejtegetni azonban nem tartom időszerűnek.

De minden lehető félreértésnek elejét venni óhajtván) 
mielőtt tovább mennék, kinyilatkoztatom, mikép az érin
tett kezelés elismert tökéletlenségeit koránt sem szeret
ném az állami erdészek rósz akaratának, tudatlanságának, 
szakmiveltségük alacsony fokának, vagy épen a becsü
letességről való laza fogalmaiknak tulajdonítani, sőt tar
tózkodás nélkül kinyilatkoztatom, mikép az állami erdé
szet — főleg minálunk — számra és minőségre nézve 
átalában és aránylag sokkal díszesebben van képviselve, 
mint a magánosoké. — Az államnál a tudományos szak-
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képzettség ma már sokkal többet nyom a latban mint 
igen tisztelt magán birtokosainknál, pedig épen minálunk 
a tudományos ismeretekben gyökeredző Ítélet, és minél 
nagyobb mint szellem- mint jellembeli kitűnőség kell 
hozzá, hogy a nagy részt kétségbeejtő viszonyok között 
az erdőkből némi — és legalább lassanként fokozódó 
tiszta jövedelmet teremthessünk.

Állami erdeink tökéletlenségei, tehát korántsem az 
illető személyzet minőségében, de nagy részt oly viszo
nyokban rejlenek, melyeket bármi személyzet mellett is 
állandókul kell tekintenünk.

Az állami erdőkezelés minden árnyoldalait indokolva 
előszámlálni, ez értekezés határain messzire túl esnék —  
de nem is szükséges. Mert valamint ama főpap, kinek 
jöttét nem jelezte a harangok ünnepélyes zúgása, a hely
ség birájának száz mentségeiből teljesen beelégedett azok 
elsejével, mely igy szólt: a helységben nincs harang — úgy 
mi is reméljük, hogy t. olvasóink kegyesen beérik vele, 
ha az államkezelés hátrányainak csak lényegesbikéről 
fogunk a következő sorokban megemlékezni, arról mely
nek elhárítása nélkül az illető állapotok gyökeres javu
lását képzelni sem merjük.

Az állami kezelés legfőbb hátrányát abban látjuk, 
hogy az igen átalános rendszabályoknak van alávetve és 
igy soha sem simulhat a szükségek és helyi viszonyok 
finomabb árnyalatainak ezerféle változataihoz.

A rendeletek szűk határai közt mozgó — a féltékeny 
ellenőrség vas korlátái közé szorult, a tett szabadságát 
csiráiban is elfojtó terhes felelősség alatt örökké nyögő 
államerdész; — a gépnek e mindig felülről mozgatott, 
igazgatott, soha magára nem hagyott kereke a legjobb 
akarat mellett sem képes azt létesíteni, mit a szabad bir
tokos maga, vany annak ő hozzá oly sokkal közelebb 
álló, vele rövid utón — leggyakrabban élőszóval érint
kező, nem ritkán széles körű bizalommal megtisztelt 
hivatalnoka.
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Az előbbinek javitást czélzó valami indítványa 
gyakran akkor hagyatik helybe, midőn az alapul szol
gált viszonyok már régen még pedig gyökeresen meg
változtak. O ennél fogva — akaratában, tett-erejében, 
kedvében elzsibbadva és gyakran már csak azért is, hogy 
egész idejét jelentésekkel, fölvilágositásokkal, legszentebb 
szándékai gyanúsításainak elhárításával az Íróasztal 
mellett tölteni, életének legszebb korszakát keseritő és 
meddő küzdelmeknek föláldozni ne legyen kénytelen: 
minden inditványozással, tervezgetéssel, gondolkodással 
fölhagy — és csak oda törekedik, hogy lépteit írásbeli 
rendeletekkel födözhesse, magát e papir bástyák mögött 
biztosan megvonhassa — ott az őt netán túlélő családjá
nak is menhelyet készithessen.

A magánbirtokos ellenben egyedül az előnyösség 
törvényeit ismeri, a pillanat minden kedvezményét — 
alig hogy észre veszi, már fel is használja, tisztviselője 
— ha szükséges merni is tud és minden lépéseit a száz
szor változó viszonyokhoz százszorosán változtatva 
idomitja.

Az erdők állami kezelése tehát, annak berendezése 
természeténél fogva minden irányban hátrányosabb mint 
a magánosoké és a kép árnya ott a legsötétebb, hol a 
mivelés változtatásáról lehetne szó. A szükséget e részt 
fölismerni — annak nem csak akadályait elhárítani, de 
nekie szolgálat készen elejébe jönni — az állam kezelés 
szerkezete már legkevésbé alkalmas.

Mindezekből pedig az következnék, hogy erdősze- 
tünk fölvirágozásának érdekében az állami erdők eladása 
és magánkézre jutása csak előnyösnek volna mondható.

S elvben azt némi megszorításokkal elismerni nem 
vonakodunk, föltéve még — annak csak helyesen indo
kolt alkalmazását és a kivitel czélszerü elrendezését. 
Mert ha összes állami erdőink a nép kezére való engedése 
rögtön történnék, az csak igen kevéssé lehetne a nemzet 
előnyére, a mint azt a franczia állam erdők múlt század
beli tömeges eladásának siralmas következései elég vilá
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gosan bizonyítják. — A természetben nincsenek ugrások, 
a nemzetek életében pedig azok nem igen üdvösek.

Mindennek a belső szükség érzetéből s azzal egy
aránt haladva kell kifejlődnie. Tisztázzuk a nézeteket, 
terjeszszük a miveltséget népünk minden rétegeiben, fej- 
leszszük a szakismereteket, — tegyük mind ezt lanka
datlan következetességü közmegerőltetéssel — és össz- 
bangzatos haladásunkat csodaszerüleg fogjuk siettetni. 
De ha a fejlődési folyamat átalános menetét és jelen fok
pontját nem vesszük tekintetbe; — és a közgazdaság 
egyes ágaiban az időt messzire túlhaladó egyoldalú intéz
kedéseket akarnánk életbe erőszakolni: — az csak oly 
visszás lenne, mintha vad állatok fülsértő ordításai közé 
egy két iskolázott énekest állítanánk, azon hitben — 
hogy most immár a hangok nyers zűrzavarján diadal
maskodtunk.

Igen hátrányosnak tartanók, ha az államhatalom 
összes erdőségeinket gyámkodása alá venné, a gazdasá
got mindenben és mindenütt államhivatalnokok által 
vezéreltetné, ellenőriztetné. Ez által az a jelen állapot 
minden változását lehetlenitené, az üdvös haladást még 
csirájában elhervasztaná, a népet az előnyösebb gazdál
kodás ismeretétől és tiszteletétől elzárná, azt a tulajdon
jog örömteli élvezetében folytonosan zavarná, vele igy 
saját birtokát megutáltatná és a közerkölcsiség rovására 
csak arra tanítaná, hogyan lehessen az államhatalmat 
kijátszani s a kormányhivatalnokot legilledelmesebben 
legbiztosabban megvesztegetni.

De ép oly kevéssé lehetne előnyös, ha a kormány az 
erdőgazdaságot rögtön teljes mértékben szabad lábra ál
lítaná és nevezetesen — ha az a közgazdasági szükség sür
gős nyilvánulása — s igy az okszerű kezelés és használat 
minden legkisebb biztositéka nélkül az összes állami erdőkön 
túladna, azokat tömegesen és nyakra főre a magánosok 
kezére bocsátaná.

Sőt megvallom, hogy hazai viszonyainkra való te
kintettel az állami erdők legletemesb részének eladása — ne-
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kém legalább — közgazdasági szempontból még most 
nem látszik igazolhatónak.

Az állambirloliban megtartandó erdők legelső sorába te
szem pedig azokat, melyek feltétlen erdötalajon állanak.

Senki sincs az erdőgazdaság szabadságának előnyei
től inkább áthatva mint én — de azt a talaj termőképes
ségének világos veszélyeztetéséig kiterjeszteni soha sem 
tartottam kívánatosnak. A termőföldet ugyanis mindig 
oly tőkének néztem, melynek a jelen nemzedék csak ka
matjait van jogositva élvezni, melyet tehát fölemészteni 
senkinek sincs jogában.

Az ily erdők föntartása és okszerű kezelése a kor
mány szigorú felügyelete nélkül egészen talán soha — de 
még némileg sincs biztosítva mind addig, a míg az ajánlat és 
tudakozás közt nem áll be a helyes arány, s a mig ennélfogva 
a fa árai az erdőföntartás és az erdőmivelés költségeit 
nem fizetik, az erdőgazdaságot jövedelmezővé nem ala
kítják. —

Minálunk tehát, a hol az ok — e helyes arány — 
mely egyedül az összes gazdasági viszonyok fejlődésének 
igen magas foka mellett szokott beállani, most még majd
nem teljesen hiányzik — az okozatra, vagy is arra szá
mítani, hogy a föltétien erdőtalaj állománya magánosok 
által biztosabban fog mint a kormány által föntartatni, 
a termőképesség fokozásával kezeltetni, észszerűbben 
használtatni — a bölcseségnek talán nem nagy mértéké
ről tanúskodnék.

Ha tehát a kormánynak sikerülendett tagadólagos 
intézkedések folytán a magánosok ily erdeinek föntartá- 
sát biztosítani, s ha e részt a középutat akkép fogta elta
lálni, hogy czélja elérése érdekében a birtokost hasztalan 
ne zaklassa, úgy az mindent megteéndett, a mit tőle ez 
irányban méltányosan reményleni, várni vagy követelni 
jogositva lehetünk.

Azt tehát nem kívánhatjuk, mert czélszerünek — 
sőt veszély nélkülinek sem tarthatnék, hogy a kormány 
e valóban nem könnyű föladatát még a most kezében
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levő' ily erdők eladásával súlyosbítsa, a nemzet tőkéjének 
egy részét világosan koczkáztassa. Főleg ha azt nem 
azért tenné, mikép a fejlődő népgazdaság valami sürgő
sen nyilvánuló szükségének megfeleljen — annak elejébe 
lépjen, mint inkább csak — hogy az adósságok hullám
tengerébe szalmaszálat dobjon, melybe századokra szólló 
átok árán — nehány másodperczig kapaszkodni lehessen.

Az állami birtokban lévő föltótien gabonatalaj, mely 
kétségkívül eke alatt jövedelmezhet legjobban, valamint 
a viszonylagos erdőtalaj is, mely csak bizonyos viszo
nyok között válik gabona talajjá — eladhatónak nyilvá- 
nitassék, mert az előbbit az állam igen ritka vagy talán 
egy esetben sem fogja oly jövedelmezően hasznosíthatni, 
mint a magánbirtokos, az utóbbira nézve pedig, a mig 
állambirtokban van, nem könnyű az átmeneti időpontot 
észre venni, melyben az gabona talajjá válik.

Hogy azonban biztosak lehessünk, mikép az ily ela
dás azon egyedüli józan czélja csakugyan el is fog éretni, 
miszerint az illető talaj igy a nemzeti jólétnek hatható
sabb tényezőjét képzendi: oly vételárt hinnénk megsza- 
bandónak, mely nagyobb kamatot biztosit, mint a minőt az 
erdők állami kezelés mellett hajthatnának, föltéve, hogy a gaz
daság a lehető legnagyobb pénzjövedelem alapján rendeztetnék.

Mert a ki a talajt nem képes jobban értékesíteni, 
mint az állam — s igy nem is képes a föntebbi elvek 
nyomán megállapított árt érte megfizetni, annak reá semmi 
közgazdaságilag igazolható igénye nincsen.

A föntebbiekből önkényt folyik, hogy a viszonyla
gos talajon álló állami erdők szorultságból való elvesztegelése 
a közjólétre nézve csak igen kártékonyán hathatna, miu
tán az ily eladásoknál a vétel árral rendesen a fakészlet 
sincs megfizetve. Ennélfogva pedig a vevő legtöbbnyire 
igen siet a tőkén álló százados anyagot mielébb pénzzé 
váltani, annak egyik részével az egész jószágot kifizetni. 
És miután már igy is tetemes nyereséghez jutott, nem 
igen törődik vele, hogy a megvett talaj ezentúl az eddi-
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ginéi nagyobb vagy kisebb jövedelmet fog-e hajtani — 
főkép a távolabb jövőben.

Ez eladásoknál tehát az erdőbecsű mindig úgy volna 
eszközlendő, hogy a vevő az összes fakészletet azon áron, a 
mint az a vétel idejében eladható volna, azonkívül pedig ter
mőképességéhez mérten a talajt is megfizesse.

Bizonyos körülmények között azonban még a gabona 
vagy viszonylagos erdötalajon álló állam erdők eladása a 
közjólétre is annyira káros hatással lehet, hogy azt a 
magánosok czélszeríibb gazdálkodása folytán elérhető 
előnyök nem volnának ellensúlyozni képesek.

Vegyük például hazánk azon igen nagy terjedtségü 
erdőségeit, melyek érczbányáink és kohóink fentartására 
szükségesek. Ezeknek szabályellenes használata csak oly 
gyászos következményeket szülhetne, mint teljes elpusz
tításuk. —

Mert ha nincs is kétség benne, hogy az erdők ma
gán kézre jutva a nevezett iparág szükségeihez mérten 
rendesen fognának kezeltetni, a mig igy jó jövedelemre 
lehetne számítani, sőt ha megengedjük, mikép az is igen 
valószinü, hogy magán kézen ez iparüzletek többet jöve
delmeznének — úgy még sem titkolhatjuk el azon aggo
dalmunkat, mikép a vevők mindennemű viszonyoknál 
fogva előnyösnek tarthatnák az illető iparüzletet nehány 
évig pihentetni vagy oly rohanva működni, mikép a pi
henés elutasithatlan szüksége később önnkénytelen is 
beállhatna. E szerint pedig az illető bánya és kohó-mun
kások sorsát nem láthatjuk a magánosok kezeiben any- 
nyira biztosítva mint az államéban, a minek lehető kö
vetkezéseit pedig nem kicsinelheti senki, a ki tudja, hogy 
a kincstári fémbányásza,t hazánkban jelenleg 275 hiva
talnoknak, 717 felügyelőnek és 19,850 munkásnak ad 
mindennapi kenyeret.

A közvagyon szaporodását váljon ki akarhatná ily 
számtalan család — ha csak nehány évig tartó — nyo
morával és kétségbe esésével megvásárolni? Ki tudná
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jly  lehetőségekkel szemben a nevezet erdők eladásátjóvá 
hagyni vagy indítványba hozni ?

Vagy ki kárhoztatná Velenczét, mert hajdanában 
tengerészeiét nem tévé a törökök önkényétől, nem a po
litikai viszonyoktól, vagy a vállalkozó erdőbirtokosok 
kérdéses okszerűségétől függővé?

Az által, hogy fáját állami kezelés mellett növeszté, 
legfeljebb annyit vesztett, a mennyiben azt magánbirto
kosoktól talán olcsóbban vehette volna, és a mennyiben 
a talaj jövedelmezőbben használtathaték vala, miglen az 
illető erdők eladása által magát az államot koczkáztatta 
volna. —

Hasonló tekintetek — erősségek, hidak építése, fön- 
tartása, határok elzárása, a folyók hajókázhatásának biz
tosítása sat. minden államnak kötelességévé tehetik az 
alkalmas fekvésű erdőket önkezelés alatt megtartani 
akkor is, ha a talaj más kézen tatemesebb közvetlen jö 
vedelmet szolgáltatna.

E fejezetből kitűnik immár, hogy az állam, ha — 
kivéve az épen elősorolt természetű eseteket — minden 
erdőt kész eladni, mely föltétien gabona talajon vagy 
viszonylagos erdőtalajon áll: — úgy az mindent meg 
tett, mit tőle az erdőtalaj szabadsága, s az erdő és mező 
közti helyes arány létesitése érdekében ez irányban vár
hatunk.

De e szerint az is természetes, hogy oly kormány 
intézkedést, mely az erdők eladásában a fönt jelölt hatá
ron — szorultságból vagy gondatlanságból — túl menne, 
vagy azon belől károsan olcsó eladásokat eszközölne — 
a közjóllétre nézve előnyösnek tartani nem volnánk ké
pesek. —
X. Az erdőgazdaságba avatkozásnak jogos és nem jogosult

okairól.

Az erdőgazdaság a közönség részéről azon különös 
kitüntetésben részesül, hogy annak ügyeihez szóllani 
igen számosán szeretnek és hivatva érzik magukat. A
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törvényhozás pedig, a közgazdaság egyik ágát sem látja 
szükségesnek annyi mindennemű korlátokkal körülvenni, 
mint az erdészetet.

Boldog ország, hol a szakértelem már elég a gyer
meket annyi bába közt megmenthetni és létesíteni, hogy 
az egészségesen és a nemzetgazdaság többi ágaival ösz- 
hangzatosan fejlődhessék.

Különben hol annyi a füst, rendesen tüzet is nem 
hasztalan keresünk.

Valamint ugyan is minden jelenségnek, úgy az 
erdőgazdaságba való beavatkozásnak is vannak többé 
kevésbé elfogadható okai.

Egyike ezeknek azon örökös ijesztgetés, mely az orszá
got minden fa lezuhanása után a kiima teljes megbom
lásával, és az emberiség léptenkénti összezsugorodásával, 
elfagyásával fenyegeti.

Szívesen engedünk helyet a lélek költőisége- jelen
leg annyira kedvelt gyermekének is, mig az számos paj
tásaival egyetemben kint a gyepen nyargalódzik. De ha 
beront a tudomány templomába vagy a törvényhozás 
termeibe — a komoly honatyákat boszantani, vagyis 
magasztos teendőiben zavarni — akkor azt minden mak- 
ranczoskodás — sirás —  rivás, rugdalódzás ellenére is 
rendre — vagy kiutasítani vagyunk kötelesek.

Az erdők ügyeibe való rendkívüli avatkozásnak 
azonban vannak még egyéb — mélyebben fekvő, jogo
sultabb okai is,

Ezek pedig részint a birtokkérdés magánjogi viszony ói
ban, másrészt meg az erdőgazdaság természetében rejlenek.

Tudjuk, hogy a föltétien fatalajon álló erdők oly 
messzireható fontossággal bírnak, mikép azok csonkitlan 
föntartását a nemzet összesége joggal követelheti. Nem 
csak, mert azok kiirtása vagy elpusztítása folytán magá
nak az illető földdarabnak termőképessége s igy a köz- 
vagyon tőkéjének egy része megy —  gyakran örökre 
veszendőbe, hanem —  mivel igy sok esetben a szomszéd
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területek és néha egész tartományok termőképessége is 
veszélyeztetik.

Ha az ily irtások nagyobb hegyek meredek lejtőin 
történnek, az üdítő források elszáradnak, a folyók vize 
megapad, azok medrei és a közel völgyek, térségek szán
tóföldjei mind meg annyi kőtengerekké válhatnak.

Lapályon pedig ekkép az életadó kalászok arany- 
hullámzata kerülhet a sivárhomok halotti leple alá, mely
nek redőzete ugyan — mintha az élve temetett végeről
ködései miatt — szüntelen mozog, változik — de attól 
megszabadulni a termőföld többé soha sem képes.

Az államhatalomnak ily erdők föntartásátczélzó be
avatkozása igen is jogosultnak mondható — és a hiba 
csak az, hogy számosán —  a tárgy lényegébe nem hatol
ván a kormánygyámkodást különbség nélkül minden erde- 
inkre kiterjeszteni s igy a gazdasági fejlődés lehetőségének 
szárnyait szegni vakbuzgósággal erőlködnek.

Ily indoku beavatkozásnak a mezőgazdaságra nézve 
nincsen helye, miután azt föltétien erdőtalajon nem igen űzik. 
íg y  pedig a legroszabb gazdálkodás sem szülhet oly szo
morú következményeket, a minők fönuebb órintvék. A 
szántóföldek termőképessége a mezőgazda oktalanságai 
folytán egyáltalában nem egy hirtelen megy oly tökéle
tesen veszendőbe, hogy azt kisebb nagyobb áldozatokkal 
ismét helyre állítani ne lehetne. A mezőgazda tudatlan
sága, könnyelműsége, vesztegető pazarlása tehát a köz
jólétnek oly nagyszerű mértékben nem árthat, mint az 
erdőgazdáé.

A rósz erdőkezélés hatásai gyakran kebelrázó és lé
lek renditő következésüek, a silány mezőgazdaság ellen
ben a közjólétet nem szokta látvány osan sújtani.

A hatás különbsége az okozó tárgyak természetével 
arányos. A tiszteletet igénylő óriási oszlop csarnokok, az 
idők századainak e komor — a vészben is zúgva nyögő 
tanúi, félemesen recsegve ropogva, dörögve dűlnek össze 
s haláluk nagyszerű megboszulása nem szokott elma
radni .
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A nyájasan mosolygó szende képű virágkoszorus 
rét és mező pedig hang nélkül sírja ki életerejének utolsó 
cseppjeit.

De miután vannak, kik a magánosok erdőgazdasá
gába való avatkozást a közjóiét szempontjából akkor is iga- 
zolhatónak tartják, ha az illető talaj termőképessége ez által 
nem veszélyeztetik úgy abban, hogy e beavatkozást nem 
óhajtják hasonló mértékben a mezőgazdaságra is kiterjeszteni 
oly következetlenséget látunk, melynek okait fölfogni mi 
legalább — nem vagyunk képesek. — Meglehet, hogy azok 
előtűnnek, ha a gazdaság e két ágait némirészt egymás
sal szembe állítani iparkodunk.

Legelőször is be kell vallanunk, mikép hazánkban
— kevés kivétellel — a hány a földbirtokos, annyi a tö- 
kélyestől távol álló mezőgazdaság.

Ugyan ez áll az erdőgazdaságra nézve is.
A mezőgazdasági talaj általában napról napra si

lányabbá válik s a helyett, hogy belterjesség utján ipar
kodnánk kisebb téren mennél többet termeszteni, régibb 
földjeinket kizsákmányoljuk s megyünk tovább, a mig van 
egy talpalatnyi hely, melyet gabona termesztésre föl
használni — habár a gazdaság egyéb ágainak rovására
— képesek vagyunk. — Ennek pedig ma holnap a ter
més mind csekélyebbre való apadása lesz a következése.

Vágásait az erdőgazda többnyire szinte csak az Isten 
gondjaira bízza s azokkal nem sokat törődve fogyasztja 
öreg állabja készleteit. Ez által ő is oda jut, hogy majd 
idővel anyagban és értékben kevesebbet fog vághatni 
mint jelenleg.

És miután a mező és az erdőgazda egyaránt első
rendű életszükségleteket födöz, úgy a termesztés apadása 
a fogyasztók szaporodása mellett — végül Ínséget idéz
het elé —  vagy mind a két, vagy — egy irányban sem.

A gazda, ha első évi termését a csűrbe rakná, ahoz 
a második, harmadik s a t. tizedik évit is — akkor pedig 
az egészet egyszerre vinné a vásárra — épen úgy járna 
el mint az erdőgazda, a ki szüntelen üzemben kezelvén er-
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dőségeit, az egy éves sarjakat nem bántja, azt is meg
hagyja, a mi a második, harmadik s a t. évben hozzá nő, 
miglen a tizedik esztendőben az egészet egyszerre le
vágja.

Ha a mezőgazda rendesen csak egy évi terméseit 
emészti föl, de megszorulva egyszer csak a zsidóhoz 
megy és neki aratása reményeit eladja, bárha vetései még 
zöldülni sem indultak, nem gondatlanabbul cselekszik-e 
akkor, mint az erdőbirtokos, a ki tartamos üzemben ke
zeli ugyan erdeit, de — megszorulva — néha két három 
évre szólló vágásait tároltatja le előre.

A gabonatalajon tehát a visszás eljárások természe
tére és következéseire nézve nem igen tudunk valami lé
nyeges különbséget fölfedezni. De azért még is — jutott - 
e már minálunk valakinek eszébe a mezőgazdát törvényes 
kényszer utján reá szorítani, hogy szántóföldjeit rendesen 
trágyázza, azokat tökéletesen megszántsa, beléjök csak a 
legjobb minőségű magot vesse el, mindenütt azt termesz- 
sze, mi a helyi és kereskedelmi viszonyoknak legjobban 
megfelel ? — Ki bünteti őt, ha legelőjét fölszántja — rét
jét legelteti és zöld búzájából takarmányt készít, vagy 
áltáljában földjét a folytonos zsarolás által bármi részben 
is elértékteleníti.

E szerint pedig a mezőgazdának legalább hallgatag 
meg van engedve, hogy — minden esetben, de főleg a talaj 
termőképességének szembe ötlö, rögtön beálló veszélyeztetése 
határain túl — tetszése szerint — jól vagy rosszul gazdál
kodjék.

Tudja azt mindenki, hogy a silány gazdálkodás az 
illetők jólélét nem gyarapítja —  s igy a nemzetét sem, 
miután azaz egyesek összege — beszélnek — Írnak el
lene, gazdasági egyesületek alakulnak, melyek mintagaz
daságaikban a jó eljárás eredményeire utalnak, — ki
állításokat rendeznek, a legszebb, legjobb termesztménye- 
ket kitüntetik, megjutalmazzák, — szóval a nemzet józa
nabb, érettebb, munkássabb, számitóbb része mindent el
követ, hagy a szellem hatalmának különnemü eszközei-

4
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vei a tunyát, éretlent, ostobát is az anyagi jólét czéljához 
vezető ösvényre terelje — de valakit ilyesmire erőszakkal 
hajtani az — mint mondám — legalább minálunk sen
kinek sem jutott még eszébe, vagy ha igen — úgy sze
rencsénkre nem olyannak, ki azzal a népséget nyomor- 
gatni elég hatalommal volna.

Köztudomású dolognak tekinthetjük, miszerint a 
rósz gazdaság, ha általa a talaj termőképessége nem veszé
lyeztetik is — sem az egyesre, sem a közjólétre nézve nem 
előnyös. De azt is kiki tudja vagy sejti — az is ha nem 
öntudatos közvélemény, úgy legalább ösztönszerüközér
zület: hogy a kár, mely a nemzetet érné, a nyomás, mely 
reá nehezednék, ha mind ezeket törvényhatósági utón 
rendbehozni — mindezen törvényes kényszer utján segi- 
teni akarnánk, oly nagy volna, rövid idő múlva annyira 
elviselhetlenné válnék; mikép ahoz képest az egyesek 
rósz gazdálkodása valóságos jótéteménynek volna nevez
hető .

De mig e nézetek folytán a mezőgazdaság fogyat
kozásai ellen oly czélszerüen csak a lassan — de bizto
san haladó szellemi hóditás fegyvereivel küzdenek, addig 
az erdőgazdaságra nézve, melyet oly sokkal kevesebben és keve
sebbé értenek, még mindig azon nézet uralkodik, hogy kor- 
mányészszel— jó távolról jobban fogjuk a számtalan válto
zatú viszonyokat megitélhetni s igy ez egyesek gazdálko
dási rendszabályait megszabhatni, mint a hogy a birto
kosok közelről, a viszonyok legcsekélyebb részleteinek is
meretében ugyan, de — csak közönséges alattvalói észszel
— képesek lennének!

Váljon mi lehet e gyászos következetlenségnek, ez 
alaptalan eljárásnak oka.

Szerintünk az, hogy a mező - és erdőgazdaság közt 
agyán létezik egy irányban oly — és lényeges különbség, 
mely bizonyos magánjogi viszonyok mellett az állam némi 
beavatkozását ott is szükségessé teszi, hol a talaj termőké
pessége rendellenes gazdálkodás folytéin nincs veszélyeztetve.
— E szükséget ösztönszerüen érzi majdnem minden gon-
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dolkozó ember, annak okát adni azonban csak kevesen 
tudják, s így nem képesek az eseteket sem meghatározni, 
melyekben az ily beavatkozásnak — mint szükséges rosz- 
nak — kell, hogy a czél- és észszerüség határain belül 
helyet engedjünk.

XI. Esetek, hol a kormány beavatkozása a viszonylagos fatala
jon álló erdők gazdaságába is szükséges.

Megkísértjük az erdőgazdaság belső természetéből 
magyarázni, hogy némely esetben miért szükséges az 
ily beavatkozás és — hogy mely esetek azok, a mikre nézve 
e szükség csakugyan fönn áll.

íg y  önként fog kiválni az erdők azoü osztálya, 
melyre nézve mi a gazdaság teljes szabadságát mind 
addig fogjuk szorgalmazni, a mellett minden rendelke
zésünkre álló tisztességes fegyverrel mindaddig harczolni, 
a mig azt csak meg nem adják.

Ha valaki elég szerencsés 30,000 forintot föltétlenül 
örökölhetni, úgy azt: hogy ő e tőke rendes kamatjait 
akarja-e élvezni, vagy pedig az egész összeget valami 
iparvállalatba fektetni, vagy végül egyszerűen elkölteni 
— úgy hiszem egyedül ő van jogosítva meghatározni. 
Törvényt legalább én nem ismerek, a mely őt ebbeli 
szabadságában megszoritani akarná.

Ellenben — ha ugyanaz a valaki azt a 30,000 fo
rintot oly föltétel mellett kapta, hogy a kamatokat élte 
fogytáig élvezhesse ugyan, a tőke azonban érintetlen 
maradjon, s halála után gyermekeire s ha azok elmúltak, 
valami közintézetre szálljon —  úgy valóban nincs mit 
csodálni, ha a törvényhozás intézkedett, mikép az ily 
tőkék elfogyasztása lehetetlenné váljék.

Alkalmazzuk e példát az erdőbirtokra.
Az erdők vagy szünetelő, vagy tartamos üzemben 

kezeltetnek.
Első esetben a fát, ha az bizonyos kort ért, egyszerre 

learatjuk az egész térségről, és ez eljárást meghatározott 
időközökben folytonosan ismételjük.

4*
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Ez üzemmód rendesen csekély terjedtségü erdocs- 
kéknél jön alkalmazásba, melyek egy évi termése any- 
nyira kicsiny, hogy a végett nem is érdemes évről 
évre a használat bajaival és költekezéseivel megküzdeni.

És ha valaki ötven forintot a takarék pénztárba tesz 
s annak kamatos kamatjait csak minden 30-ik évben 
élvezi pénzben — épen úgy jár el, mint a ki szünetelő 
erdőüzemben talajtőkéjének nem minden évben élvezi 
egyszerű, de csak 30 évenként kamatos kamatjait — 
pénzzé váltható fiiban.

Nagyobb erdőknél az eljárás nem könnyen alkal
mazható, mert oly fatömeg, a mi teszem azt 10,000 hol
don 80 év alatt összehalmozódva egy millió ölre is rúghat, 
egyszerre nem egy könnyen lenne előnyösen értékesíthető 
és — mert az ily roppant készletek földolgozása, elszál
lítása, tömérdek munkaerőt és előleges kiadásokat venne 
igénybe, azonkívül kevés ember van, a ki a fölvigyázat 
költségeit, az adót sat. úgy viselhetné vagy viselni haj
landó lenne, hogy azoknak kamatosán kamatos visszaté
rítésére 80 — 80 esztendeig várakozzék.

Ily nagyobb erdők tehát rendesen és észszerűen 
tartamos üzemben kezeltetnek, minélfogva évenkint az 
összes térség egy évi termését használjuk.

Tudjuk azonban, hogy a fa egy éves korában csak 
igen korlátolt használati értékkel bir, az évi termést tehát 
nem arathatjuk le évenkint az egész térségről, ha csak 
gazdaságunk nem volna — például kosárvessző növesz
tésre berendezve.

A fa használhatósága különböző czélok szerint — 
annak kisebb nagyobbszerü méreteihez van kötve, mi
nőket az csak az évek bizonyos sora alatt képes elérni. 
Az évek e számát forda tartamnak szoktuk nevezni.

Ha például tapasztalásból, vagy a növekvési viszo
nyok tudományos vizsgálatából tudjuk, hogy saját szük
ségeinket és a bel- meg külkereskedelem igényeit csak 
úgy leszünk képesek jövedelmi szempontból is előnyö
sen kielégitni, ha az évi termést 80 éves fában fogjuk a
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piaczra állítani, úgy az e czélra irányzott intézkedéseket 
— 80 évi fordáju tartamos erdöüzemnek nevezzük, azaz 
olyannak, melynél fogva az összes térség egy évi terméséi, 
agyon e térség aránylagos részén 80 éves fában arathatjuk.

Hogy pedig ez megtörténhessék, bizonyos *— nagy
ságában maradandó folytonos növekvés által szüntelen 
megújuló élő fa készlettel kell a tért ellátnunk, a mi — 
hogy a legegyszerűbb példával éljünk — valami beer- 
dó'sitendő homok területen — következőkép eszközöl
tetnék. —

A tért 80 egyenlő részre osztjuk, s annak minden 
ilyen részét egy egy esztendővel később beültetjük. A 
80-ik rész mivelése után oly erdővel rendelkezünk, mely 
lehetővé teszi, hogy azon túl az egész tér évi fatermését 
annak ’/gQ-ad részén minden esztendőben 80 éves kor
ban használhassuk. Mert hisz a tér minden 80-ad részén, 
mire az ültetési sorrendnek megfelelő vágás reá kerül, 
az évi termés 80-szor ismétlődött s igy az akkor rajta 
álló készletnek az összes térség egy évi átlagos fatöme
gével egyenlőnek kell lennie.

Látjuk ezekből, hogy a tartamos erdőgazdaságnak 
nem csak talajra van —  mint tőkére szüksége, de bizo
nyos állandó a forda tartam arányában növekvő élő fatömeg 
készlet is, mely a föntebbi példában a talaj 80-ad részeit, 
egy, két, három sat. 79 — 80 éves fa növényzettel örökösen 
kell, hogy takarja.

Tegyük már most hogy valaki, minden további ki
kötés nélkül 500 hold erdőt örököl, oly talajon, melynek 
termőképessége másnemű mivelés folytán nem veszélyez
tetik — s oly fatőkével, mely a 80 évi fordának felel 
m eg: nem hallatlan zsarnokság volna-e az, ha e valakit a 
törvényhozás kényszer utján akadályozná, hogy a tőke 
ingó része — a fa — értékesítésében, az ingatlan talajnak 
pedig másnemű — talán sokkal jövedelmezőbb nevelésé
ben s ez igy a kikötés nélkül öröklött tőkének még is 
csak kamatjait élvezhetné ; még pedig a mint az az eddi
giekből bőven kitűnhetett — korántsem a közjóiét érdeké•
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ben hanem legfeljebb azért, hogy az erdővel nem biró 
polgártársak álmait a fainség rémje ne zaklassa, vagy — 
hogy azok a fát drágábban mind eddig, ne legyenek 
ezentúl sem kénytelenek fizetni, babár ennek folytán az 
erdőbirtokos koldus botra jutna, vagy hogy enyhébb ki
fejezéssel éljünk: tetemesen csekélyebb jövedelemre lenne 
is szoritva.

De ha fainségtől vagy a fa eltürhetlen magas ára
itól való félelemmel az erdőtalaj használata szabadságá
nak ily megszorítását igazolhatónak tartjuk, miért nem 
óhajtjuk ez elveket a mezőgazdaságra is alkalmazni. 
Hiszen épen olyan joggal lehetne mondani: — a búza 
az éietföntartás nélkülözhetlen eszközeihez tartozik; an
nak tehát nem szabad a mostaninál sokkal nagyobb árt 
elérnie, mert akkor éhen fogna halni a szegénység.

Ennélfogva pedig a gabona termelésnek sem szabad 
csökkennie azoknál, kik földjeiket eddig búzatermesz
tésre használták, ott a közjóiét érdekében ezután is egyedül 
azt sza]bad termeszteniök —  habár a repcze, kender, ku- 
koricza vagy bár mi más hatszor annyi jövedelmet hajt
hatna is nekiek.

Ha ily rendszabályt életbe léptetni a kormányhata
lom komolyan neki készülne, váljon nem jogosan zudul- 
na-e föl az egész tisztelt gazdaközönség?

Ki ne tudná továbbá — hogy a kender vagy rep
cze alkalmas viszonyok között sokkal busásabban fizet 
mint a búza vagy a tengeri.

Azért még sem tart tőle de senki sem, mikép a búza 
termesztők mind kenderre vetik majd magukat s hogy 
ennélfogva éhség fogja az országot sújtani.

Ilyes valamitől eszünkbe sem jut félni, részint mert 
tudjuk — más részt pedig természetes ösztönünk súgja, 
hogy az ajánlat és tudakozás korlátlan egymásra hatásuk az 
első rendű életszükségleteknek mindig oly árakat fog biztosí
tani, melyek mellett azokra termesztő is elég fog akadni, az 
élvezetből pedig a szegények sem lesznek kizárva.
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Miért nem akarjuk hát az elveket az erdészetre 
alkalmazni ?

Reméljük, hogy ez időszerint csak azért nem, mivel 
ügyünk számos illetéktelen hanghordozói az erdészet 
sajátosságait föl nem fogva, okot és okozatot fölcseréltek, 
a legkülönnemübb eseteket egy kapta fára verték s azon 
szerepre nézve, mely az erdőket a nemzetgazdaság köré
ben megilleti, maiglan is a fogalmak valóságos zűrzava
rában sinlődnek.

íg y  nem egy van, a ki állítja, hogy az erdő abban az 
esztendőben hajt legtöbb hasznot, a melyben azt a birtokos ki
vágatja.

Pedig az eddig mondottakból világosan kiderül,hogy 
e kezdetleges okoskodásnak csak annyi az értelme, mint
ha valaki mondaná: a takarék pénztárba tett töke akkor hoz 
legnagyobb kamatot, a midőn azt onnét kiveszem és — utolsó ga
rasig elköltőm.

Mondottuk, miként vannak esetek, hol a gabona ta
lajon álló erdők gazdaságának korlátozása is szükséges, és az 
államhatalom kötelességévé válik.

Ily esetek akkor állanak be, ha valaki egyedül az 
erdő évi terményeinek s igy csak a töke kamatjainak élve
zetére van jogosítva.

Ily féle birtokot minálunk nevezetesen a püspökségi 
zárdái, községi s egyszóval minden oly erdők képeznek, 
melyek jogi személyiségek használatában vannak, de soha 
sem magánosoké, kik azokat korlátlan öröködési vagy szerzési 
joggal bírják.

A jogi személyiségek erdei gazdaságának korláto* 
zása pedig helyén van, mert — emberek vagyunk s a hal
hatatlan birtokosok meg az ideiglenes haszon élvezők ér
dekei igen gyakran homlok egyenest ellenkezhetnek. Az 
utóbbiak nem egyszer óhajthatnának a vágások erősza- 
koltatása, a fatőke megtámadása, az -újra erdősítés elha
nyagolása által oly előnyök birtokába jutni, melyek a 
jövő örökösök jogosan várt haszon élvezetét tetemesen csök
kenthetnék, rövidebb hosszabb időre megsemmisíthetnék.
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XII. A hazai törvényhozás legelső teendői erdészetünk ügyében.

Értekezésünk folyamában elmondottuk és bővebben 
indokolni iparkodtunk, hogy

1. nemzetgazdaságunk főfeladataihoz tartozik, meg
állapítani az elveket, melyek nyomán termőföldünk min
den részét a nyilvánuló szükség mértékében úgy hasz
nálhassuk, mikép az birtokosának — összhangzatosan a 
közjóiét érdekeivel, lehető legnagyobb tartós jövedelmet 
szolgáltasson ;

2. hogy azon erdőtalaj szabad használata, melynek 
termőképessége ez által nem veszélyeztetik, a közjóllétre 
nézve káros nem lehet, sem az erdőknek a kiimára való 
állítólagos befolyásuknál fogva, sem pedig faszükségle
teink tartós kielégítése biztositásának szempontjából;

3 hogy faszükségeinket messzi túlhaladó erdőbőség
ben szenvedünk, s hogy erdeink tetemes része viszonyla
gos erdő — tehát oly talajon áll, melynek szabad hasz
nálatában a birtokost a magánjogi viszonyok határain túl 
csak saját és a közjóiét rovására lehet korlátozni, megszo
rítani ;

4 mikép nagy terjedtségü erdeink vannak, melyek 
fenntartása még törvényes kényszer utján is kötelesség, sok 
oly talajunk, melynek erdősítését minden okszerű utón 
módon előmozdítani a közjóiét érdekében fekszik;

5. állami erdeink eladásának kérdéséhez szóllottunk, 
mert kimutatni óhajtottuk hogy a kormányhatalom ez 
erdők melyik részét és minő föltételek alatt tehetné a 
szabad forgalom, adás-vevés tárgyává, miszerint termő
földünknek az erdő és mezőgazda közt való fölosztását 
ekkép is elősegíthesse; az ebbeli határok túllépésével pe
dig a közjólétet ne károsítsa, végül

6. azt is fejtegettük, hogy a viszonylagos talajon álló 
erdők használatának korlátozása lehet-e és mely esetek
ben czélszeru.

Mindezeknek alapján pedig már most elmondani kö
telességünknek tartjuk, hogy nézeteink szerint mik vol-
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nának a hazai törvényhozás legközelebbi teendői, hogy 
a talaj czélszerü használatának lehetősége előmozditassék 
és — erdőgazdaságunk a magán birtokosok és a közgazdaság 
előnyére örvendetes lendületet nyerjen.

Az állam hatalomnak általános föladata e részt
1. oly intézkedéseket életbe léptetni, melyeknél fogva 

szántóföld és erdő minden időben akadálytalanul azon tért 
foglalhassa el, a mi mindeniküket a népgazdaság vala
mennyi ágai összhangzatos fejlődésének érdekében meg
illeti;

2. a birtokosnak erdei megvédésében emberek álla
tok és elemi bajok ellen hathatós segitséget nyújtani.

3. az erdei szolgálmányok mielőbbi megváltásáról 
gondoskodni. Erre pedig különös súlyt fektetünk, miután 
Magyarország 9046 úrbéres községei közöl az úrbéri ren
dezés 5130-ban mainap sincs befejezve és mert Erdély
ben, Horvát- és Tótországban e viszonyok még nagyobb 
mérvben rendezetlenek;

4. az erdőgazdaság szabadságát — de csak ott és 
annyiban korlátozni, a hol és a mennyiben azt a közjóiét 
vagy magán természeti jog viszonyok megvédése mulhat- 
lanná teszi.

5. a közértelem és szakképzés hathatós előmozdí
tása és terjesztése által is a gazdaság felvirágzására be
folyni .

Ez elveknek jelen hazai viszonyainkra való rész
letezett alkalmazása képezné az erdőtörvényt, mely az ösz- 
szes beható körülményekhez való folytonos simulásban 
lelné fejlődésének természetes menetét.

Az államhatalomnak ebbeli első kötelessége tehát 
egy megfelelő erdőtörvény alkotásában állana.

Miután azonban az illető viszonyoknak koránt sem 
dicsekedhetünk — nem mondom kimerítő, de még csak 
megközelítőleg elegendő ismeretével sem: úgy jelenleg 
csak oly előleges intézkedéseket óhajthatunk, melyek er
dőgazdaságunknak — viszonyaink részletes ismeretétől 
független — főelveit állapítanák meg és oda hatnának,
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hogy mielébb a beható körülmények teljes ismeretéhez 
juthassanak.

A többire nézve előlegesen apáinkról reánk maradt 
törvényeinkhez ragaszkodhatnánk, a mennyiben ezek mó
dosítása — az említett alapelvek és e régibb törvények 
összhangzatossága érdekében nem válnék szükségessé.*)

Az említett főelvek szerintünk a következó'k len
nének.

I. Minden erdőtalaj használatának módja,melynek termő
képessége a rajta (illő erdő irtása folytán nem veszélyeztetik 
— a magánjogi viszonyok határain belől — teljesen szabad.

II. A feltétlen — vagy is oly talajon álló erdőket, melyek 
termőképességét csak erdömicelés mellett lehel fentartani; — 
a mi vetés változtatásának czéljából irtani nem szabad. — Ily 
erdők vágásainak újra erdősítése kötelesség.

Az 1-só' alatt érintett erdők használatának magán
jogi viszonyokból eredhető korlátáit nevezetesen az erdők 
birtok czime képezi,

Oly erdők, melyek jogi személyiségek, u. m. püspö
kök, káptalanok, zárdák, községek birtokában vannak, a 
mivelés változtatása czéljából csak az illető hatóságok en
gedélye folytán lennének irthatok.

Ily czimeken birt valamenyi erdő üzemterve tehát 
az illetékes hatósággal volna tudomás és illetőleg jóvá
hagyás végett közlendő, — hogy az abból azon meggyő
ződést meríthesse, mikép a haszonvétel jövendő örökösei 
a mostani tőkét csonkitlan nagyságban fogják átvehetni 
s igy az őket megillető kamatok teljes összegét is él
vezhetni.

Mennyire terjedjen a hatóságok ez őrködési joga a 
gyakorlatban e birtokczimek mindenike — valamint a fel
tétlen erdőtalajon álló erdők gazdasága irányában, azt je
lenleg még igen bajos volna alaposan eldönteni. Arra

*) A törvényjavaslat egyik igen szükséges előmunkálatát 
képezné hazánk összes erdészeti törvényeinek magyar szövegben 
való és magyarázatokkal ellátott összeáílitása.
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nézve majd csak a még megalkotandó országos Erdészeti 
statistika és abban az illető erdők jelen állapotáról és ke
zelési módjáról szólló fejezet fog kellő útmutatással 
szolgálni.

Addig azonban a mi hitünk szerint főleg nagy bir
tokosainkat annál inkább kár volna, hivatlan beavatko
zással keseríteni, a menynyivel szembeötlőbb azok leg
nagyobb részének nem csak erdőgazdasági conservativ irá
nyuk, hanem az erdők iránti tagadhatlan előszeretetből 
származó és sok esetben igen élénk igyekezet is e gazda
ság minden ágában áldozatok árán is előre haladhatni.

Szigorúbb eljárást követelnek az úgynevezett véd
erdők, melyek a feltétlen erdőtalaj azon részén állanak, 
hol irtás, pusztítás vagy gondatlan kezelés folytán nem 
csak az illető talajnak, de az erdők egész — kisebb na
gyobb környékének termőképessége, az illető népesség
nek gyakran létele is veszélyeztetnék. Ez osztályba tar
toztak a Karsthegység hajdan hírneves ei'dőségei és tartoz
nak mai nap is mindazok, melyek bizonyos vidéket kő
vagy hógörgetek, orkánok s a t. ellen megvédeni hi- 
vatvák.

Ezen erdők használata, a mennyiben azokat maga 
az állam nem venné vagy vehetné kisajátítás utján birto
kába és közvetlen kezelése alá — a birtokos minden különb
sége nélkül csak az illető hetóság által elfogadott terv sze
rint volna megengedendő. Hogy ide hazánknak névsze- 
rint mely erdőségei tartoznak, azt meghatározni szinte az 
országos „Erdészeti Statistika11 feladatainak egyikét ké
pezné.

A mit e fejgzetben eddig eléhoztunk, mind az — már 
fennálló erdeinkre vonatkozik.

Illő lesz a parlagon heverő, még semmi erdőállo
mányhoz nem tartozó feltétlen erdőtalajról is megemlé
keznünk.

Ennek beerdősitése a természeti viszonyok szerint a 
közjóllétre nézve többé kevésbbé szükséges, hasznos és 
sürgős lehet. Éhez képest pedig azt vagy a kormány
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maga eszközölhetné az illető talaj felének dijjában: vagy 
arra jutalmak kitűzése —■ maggal, csemetékkel, vagy 
pénzzel való segités, a viszonyokhoz mért tartamú adó
mentesség s a t. által hathatna —  a mint az a legújabb 
időben Francziaországban is oly fényes eredménynyel 
történik.

Az ily talaj fekvését, kiterjedését, osztályozását 
vagy beerdősitésének kisebb nagyobb sürgősségét kimu
tatni szinte a már annyiszor említett „Erdészeti Statistika11 
köréhez tartoznék.*)

Az erdővédelemre czélzó törvények is csak ennek 
útmutatása szerint alkothatok észszerűen.

A fausztatásra, vizi fürész-molnákra s a t. vonatkozó 
törvények csak az általános vizjogi törvényekkel össz
hangban alkothatok.

XIII. A országos és a megyei erdő felügyelőkről.
Kiemeltük, hogy vannak körülmények, melyek kö

zött az erdőirtási a talaj minőségére való minden tekintet 
nélkül hatósági engedélytől kell függővé tenni, valamint 
olyak is, melyek a kezelésnek hatósági ellenőrködését 
igazolják — sőt szükségessé teszik:

Es hogy e hatóságok a szóban forgó föladatoknak 
okszerűen megfelelhessenek, szakképzett tanácsadókra 
lesz mulliatlan szükségük.

E tanácsadók a megyéknél „ megyei erdő felügyelő “ 
czimet viselhetnének. A megyei hatóságok illető végzései 
ellen a birtokosok az országos főhatósághoz föllebeznék 
ügyeiket, melynek külön erdészeti osztálya volna — élén 
az „ országos felügyelne el.“ Hál. az állami erdők fölött is őr
ködnék, az országos Erdészeti Statisztika összeállításá
nak munkálatait vezetné — és egyedül, meg közvetlenül 
csak az illető országos fölhatóság elnökének volna alá
rendelendő.

*) Az orsz. Érd. Statistika szükségességének és legsürgősb 
feladatainak kérdéseit az „Érd. Iap.“ 1862-ik évi folyamában 
(E555—73 old.) már bővebben tárgyaltuk.
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A megyei erdőfelügyelők teendői pedig a követke
zőkből állanának:

1. Az erdei szolgálmányok megváltása és az erdők 
kihasitási ügyében ők lennének a pártfelek által válasz
tott szakembei’ek állandó elnökei.

2. Ha valaki saját erdeinek egy részét irtani és a 
talajt mezőgazdaságilag mivelni óhajtaná, úgy a helyszí
nén eszközölt alapos vizsgálat nyomán a megyei erdőfel
ügyelő nyilatkoztatná ki, ha a talaj termőképessége a 
szándékolt eljárás által veszélyeztetik-e vagy nem.

3. Az erdőrendezés munkálatainak mérnöki és becs
lési része — meg összeállítása — szóval a tényleges ki
vitel, középszerű szakképzettséget és egészséges testalko
tással párosult mechanikai ügyességet igényel. Az utak 
ellenben, melyek e részt czélhoz vezetni alkalmasok, igen 
sokfélék. Ezeket helyesen megválasztani — az összes vi
szonyok egymásra való vonatkozásaik együttes fölfogá
sának képessége nélkül nem lehet; — valamint egészsé
ges ítélettel párosult, minden oldalú mélyebb szakkép
zettség nélkül sem. — Az eljárás helyes és tapintatos 
tervezése pedig rendkívüli fontos, nem csak az erdőren
dezések költségi —  de czélszerüségi szempontjából is; a 
mi pedig igen nagy tekintetet érdemel, miután e mindig 
költséges munkálatok néha egy századra szóllanak. — 
Ha tehát a községek, vagy egyéb jogi személyiségek, 
melyek erdeiketcsak a megyei hatóságok által elfogadott 
terv szerint lennének jogositva használni — azt kíván
nák, hogy a megyei erdőfelügyelő az általuk megbizott 
szakember erdőrendezése tervezetét előlegesen is megvizs
gálja, úgy e kívánatnak megfelelni, a felügyelő hivatalos 
teendői közé tartoznék, melyért külön fizetést követelni 
jogában nem állana.

4 E felügyelő további föladata volna a törvény ér
telmében fölterjesztett üzemterveket megvizsgálni, és el
fogadásukat, vagy változtatásuk végett visszautasításukat 
a megyénél okadatolva indítványozni. — Magában érte
tik, hogy az erdőfelügyelőnek e tervek vizsgálatánál

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



62

csak a főczélra szabadna tekintettel lenni, arra ugyan is, 
hogy a jelen tőkeérték biztosítása mellett a kamatok tartamos 
élvezhetődéről gondoskodna van-e vayg nem?

5. Kötelessége volna felvigyázni, hogy az illető erdők 
csakugyan az elfogadott terv szerint kezeltessenek.

6. 0  nekie kellene a parlagon heverő — semmi er
dőállományhoz nem tartozó föltétien erdőtalajt osztályoz
nia és az erdősítésben való közsegédkezést sürgető kér
vényekre nézve véleményeznie.

7. A hatóság különös oltama alá helyezendő véder
dőket is ő tartoznék megjelölni — azok üzemtervezetét 
mint minden ilyes munkálatot a helyszínén megvizsgálni, 
a használatot és újra erdősítést pedig szigorúan ellen
őrizni .

8. Ha bármelyik megyebeli erdőbirtokos erdeinek 
rendezése ügyében az ő tanácsával élni óhajtana, úgy e 
kivánatnak a megyei felügyelő a legkészségesebben en
gedni tartoznék, a nélkül, hogy ezért fizetést vagy jutalmat 
követelni jogában állana, végül:

9. Az ő kötelessége volna, a megyei erdő statisztika 
lehető legpontosabb összeállítása és az összes bevágó vi
szonyok folytonos nyilvántartása.

E statisztikát a megyei hatóságok évenkint — min
dig a szükséges kiegészítésekkel ellátva, a főtörvényható
sághoz küldenék, a hol azokból az országos erdőfelügyelő 
osztályában és annak vezetése mellett készülnének az 
„ Országos Erdészeti Statisztika“ évkönyvei.

10. Azt, hogy a megyei erdőfelügyelők föntidézett 
bokros és tetemes úgy testi mint szellemi erőt és tevé
kenységet igénylő teendőik mellett, adott esetekben a 
községek vagy egyéb jogi személyiségek számára még 
kezelési terveket is készítsenek —  és az ide vágó egyedül 
gépies ügyességet meg erőt föltételező előmunkálatokkal foglal
kozzanak — a mint azt a „ magyar erdészegylet“ a községi 
erdők fölött való államfelügyelet iránti véleményében 
követeli — semmikép sem tudnám helyesnek, vagy czél- 
szerünek sőt még tapintatosnak sem tartani.
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A mondottakból úgy hiszem eléggé kiviláglik, hogy 
e megyei felügyelők erdészeti állapotaink nem csékély té
nyezőit képeznék, hogy ez állomás fontos és komoly kö
telességeinek csak szeplőtlen, becsületes tiszta jellem és 
mélyebb értelemmel párosult magas szakképzettség fog 
illően megfelelhetni.

A megyei erdőfelügyelőket tehát az ország erdé
szeinek színéből kellend kiválogatni és a szerint fi
zetni is.

Hogy e felügyelők nem minden megyében volnának 
egyaránt elfoglalva, azon seki sem kétkedhetik, ki orszá
gunknak e részt is oly változatos viszonyait ismeri.

A felügyelők tehát több rang és fizetésbeli fokozat
ban állanának. Némely esetben egy felügyelő több me
gyét is szolgálhatna, melyek fizetéséhez aránylagosan já
rulnának, ellenben azok mellé, kik leginkább lennének 
munkával terhelve, segítségül egy vagy több — valami 
erdésztanodát jól végzett fiatal szakember adatnék, kik
nek azonban itt legfeljebb két évet szabadna tölteni, 
nehogy egyoldalú kiképzésük folytán az erdőgazdasági 
gépezet sem igy sem egyébként nem használható kereke
ivé váljanak.

íg y  ezek az erdőfelügyelők hivatásával és teendői
vel közelebbről megismerkedvén, sokoldalú és elég huza
mos egyéb alkalmazásuk után a kidtilt ebbeli erőket idő
vel igen czélszerüen pótolhatnák.

XIV. A szakképzett, munkaerő ügyében.
Hogy az előbbi fejezetben tervezett megyei felügye

lők — főleg az erdei birtokviszonyok rendezése ügyében, 
valamint nevezetesen a községi erdők okszerű kezelése 
érdekében is igen nagy szükséget fognak pótolni, sőt 
hogy az a szabad és független erdőbirtokosra nézve is 
valódi jótétemény lesz, ha a megye határain belől fognak 
alaposan szakértő tanácsadóval rendelkezhetni: arról — 
mi legalább — meg vagyunk győződve. De — hogy ha
zánkfiai erdészeiből kitelne-é már jelenleg ez egyének
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szükséges száma — főleg ha tekintetbe vesszük, mikép 
nem épen mindenkit lehetend e czélból mostani zászlaja 
megtagadására bírni — arra igent mondani nem érzünk 
elég bátorságot.

És ez szolgáltat alkalmat erdészeti tanodákban való 
teljes hiányunkról megemlékeznünk, valamint arról is, 
hogy e részt mi volna legközelebbi teendőnk.

Régen tervezgetünk ez irányban is, sőt komoly 
lépések történtek már nem egy de mindjárt egynéhány 
szakintézet fölállítására nézve, csakhogy nagyon tartunk 
tőle, mikép az oly türemetíenül várt gyermek — holtan 
fog születni.

Ha az ország minden megyéjében létező mezőbirto
kosok számát — és azt is tekintetbe vesszük, hogy azok 
legnagyobb része utalva van maga vinni saját gazdasá
gát — úgy igen is van előttünk is némi értelme, hogy 
azoknak annyi tanintézetet alapítsunk, a hány oly vidéke 
van az országnak, mely természeti viszonyaiban egymás
tól lényegesen eltér.

Azok életbe léptetéseikre, sőt berendezésükre nézve 
azonban oly hasonlithatlanul avatottabb erők nyilatkoz
tak már — annyira kimerítő alapossággal, hogy ez ügy
hez bővebben hozzá szóllani nem lehet szándékunk. De 
— nem szűnhetünk meg fájlalni és e fájdalmunknak itt 
is hangot adni — mikép e széles tapasztaláson alapuló 
oly rendkívüli mély értelmű „ Figyelmeztetések “ taná
csok és indítványok — jobb időkig a pusztában hangzot
tak el.

Ha azombau elismerjük is annak czélszerüségét, 
hogy egyszerre számosb gazdasági intézetet állítsunk, úgy 
ezt tenni az erdészetre nézve képesek nem vagyunk.

Igen különbözők e részt a mező- és erdőgazdasági vi
szonyok.

Nagy erdőbirtokosaink aránylag csak igen csekély 
számmal vannak és azok sem igen fognak valaha erdeik 
kezelésének közvetlen élére állani.
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De a létező és a birtokrendezések utján még támadó 
kisebb erdőbirtokosok, a községek s a t. is csak hivatal
nokra vannak utalva bizni erdeik kezelését. — Hogy e 
hivatalnok alkalmazása helyén született légyen, az nem 
a gyakori esetek közé fog tartozni. Sőt igen kevés erdész 
részesül ama szerencsében fejét ott hajthatni örök nyu
galomra, a hol pályája első rögeivel küzködött. Azt tehát 
úgy nevelni, hogy leginkább csak bizonyos vidék sajátossá
gaihoz mért ismeretekkel bírjon, valami igen szerencsés gon
dolatnak tartani nem vagyunk képesek.

Gieszen, Mariabrunn, Selmecz tanitványai a föld hátán 
létező mindennemű erdészeti viszonyok között kényte
lenek gazdálkodni és — ha nem csalódom, egész Franczia or
szágnak is csak egy magasabb erdészeti tanintézete van.

Kezdenők bár mi is inkább csak egy tanodával — 
rendeznők be azt úgy, hogy a legmagasabb igényeknek 
megfeleljen és szak mivelésünk emelése ügyében sokkal 
többet teendettünk, mintha elforgácsolva erőnket azon kü
lönös eszméhez tovább is ragaszkodunk: havasi, elöhegyi, 
lapály, mocsár, futóhomok és kitudja még mifele erdészeket 
mindenütt helyben nevelni.

Komolyabb megfontolást igényel még az is, hogy 
mai nap két három intézet számára magyarnyelvű szakta
nárokat hol vegyünk?

Nem volna e czélszeröbb, legelőször is csak a selmeczi 
erdészakademia megmagyarositását czélba venni, azt a tudo
mány és a tanitási rendszer európai színvonalára emelni — és 
ha majd valaha csak ugyan még számosabb oly intézet 
szüksége mutatkoznék, annak az élet mezején és addig 
megedzett tanitványai közöl a szükséges tanerőket to- 
borzani ?

Selmeczen, a mindennemű tudományok e régi gyül- 
helyén vannak tanépületek, füvészkertek, vegymühelyek, 
gyűjtemények, műszerek, a segéd és szaktudományok 
nagyszerű könyvtára saz alaptudományoknak kitűnő tan
erei. Az ottani Akadémiából tehát magasabb irányú tan
intézetet — a „Pesti Naplóa oly helyes megjegyzése sze-
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rint, évenkinti nehány ezer forinttal elég könnyen lehetne 
eszközölni, ha — ez intézelet minden ingó segéd eszközökkel 
együtt az országból ki nem vinnék.

Szerintünk ez a magyar erdészet ügyére nézve ez 
iddszerint a lehető legérzékenyebb csapásnak volna nevez
hető, pedig ha ideje korán nem erőködünk — e csapás a 
„Hon“ és a „Pesti Papló“ igenis figyelemre méltó jelzé
sei szerint — árva fejeinket nem fogja elvéteni.

De a „Pesti Naplóival mi is reméljük,hogy a nagy 
tekintélyű országos magyar gazdasági, valamint a ma
gyar erdész egyesület és maga Selmecz városa is mindent 
megkísértenek, mikép magasabb szakmiveltségünk e 
jövőbeli gyúpontját a haza részére megmenteni sike
rüljön . —

Később talán maga az országgyűlés is elég fontos
nak fogja ez ügyet tartani, hogy annak érdekében eré
lyesen és hathatósan fölszóllaljon.

Ismételjük, hogy pólyáiban heverő hazai erdésze
tünk felvirágozását semmi sem fogja oly biztosan és 
aránylag gyorsan emelni, mint az: ha a gazdaságot egy 
részt fölös, más részt ténylegesen, kártékony békóitól 
megszabadítjuk — életerősen képzett munkaerőt állítunk a 
síkra, a szakértelmet minden irányban kifejteni, terjesz
teni, közjóvá tenni, iparkodunk.

Most ugyan is szegény erdészetünknek nem csak 
rósz akarat és otromba önéi’dek — de ép oly mértékben 
a tudatlanságban sinlödö jó akarat ellen is kell küzdenie, 
oly szeretet ellen, mely gyermekeit — agyon öleli.

Megengedjük, hogy jelen tudatlanságunkban a sza
badság még egy ideig holt kincs fog lenni, melyet eléggé 
értékesíteni nem mindjárt leszünk mindnyájan képesek. 
— Az áldásos hatások nem fognának mindenütt rögtön 
előtűnhetni, és nincs kétség benne, hogy képzettségünk 
légkörének homályában tapogatózva, a helyes irányt nem 
egyszer fogjuk még — saját kárunkkal eltéveszteni — 
de fejtsük, gyarapitsuk, terjesszük a szakértelmet — és 
minden egyebet — a kijelöltük határok között — bátran a
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fölvilágosodott — s ennél fogva erkölcsös önérdekre, az em
beri haladás e leghatalmasabb rugójára bizhatunk.

Megnyughatunk benne, mikép az — a keze ügyébe 
adott eszközöket oly mohón, ügyesen biztosan és czél- 
szerüen fogja fölhasználni, hogy rövid időn, még a most 
legkételkedőbbek is kénytelenek lesznek bevallani: mi
szerint a gazdaság észszerűen lehető legnagyobb szabadságéi
ban rejlik erdészetünk fölvir ágozásának lehető legerősebb 
biztosítéka.

XV.
Az erdészeti törvényhozásra vonatkozó azon alapelvek rövid 
összevonata, melyek ez értekezletben bőven indokolva kifejtettek.

1. A véderdó'k irtása és pusztítása a lehető legszigorúb
ban és föltétlenül tiltassék. Birtokosaik azokat egyedül az 
illető hatóság által jóváhagyott üzemterv szerint legye
nek jogositva kezelni és használni.

2. A többi föltétien fatalajon álló erdők irtása a mi- 
velési ág változtatása czéljából, valamint azok pusztítása szi
gorúan tiltva és a vágások újraerdősítése kötelesség 
legyen.

3. A jogiszemélyiségek úgy minta községek, zárdák, 
püspökségek s a t. birtokában lévő erdők — a fekvésre, a 
talaj minőségére való minden tekintet nélkül — csak az il
lető hatóság által jóváhagyott üzemterv szerint legyenek 
használhatók és kezelhetők. Az ily erdők gabona talajon 
álló részének irtása is csak hatósági engedély mellett le
gyen eszközölhető.

4. A magán birtokosok viszonlagos fatalajon álló er
deinek s magának a talajnak használata föltétlenül szabad 
legyen.

5. Az erdei szolgálmányok megváltása lehető legrö
videbb idő alatt létesitessék.

6. Hazánk erdészeti viszonyainak oly szükséges ki
mutatása czéljából eszközöltessék egy országos erdészeti 
Statisztika összeállítása és annak tárgyai folytonos nyil
vántartása.
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7. Az országos és megyei kormányhatóságok mellé 
állíttassanak erdészetileg szakképzett tanácsadók vagyis 
országos és megyei erdő felügyelők.

8. A szakismeret előmozditása, magyar nyelven való 
meghonosítása és terjesztése czéljából nevezetesen a sel- 
meczi erdészeti akadémia magyarosítása eszközöltessék.
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