


szaporítása által növekedett. Megfogható hogy az időben midőn 
az erdő semmit sem jövedelmezett s csak úgyszólván az uraság 
és a jogosultak faszüksógletének kielégítésére, meg legeltetésre 
és makkoltatásra szolgált, az erdő a mezőgazdaságnak termé
szetes függelékét képezte. Ez időben az erdő fenntartása kész
pénzbe nem került a favágást viszontszolgálat fejében a jogosul
takvégezték, a kezelés a gazdatisztek felügyelete alatt a csőszök 
kezében volt, az erdő szaktani ápolásáról szó sem lehetett. Mi 
természetesebb hogy ily körülmények közt eszébe sem jutha
tott valakinek hogy az erdőt szakképzett emberek kezére bízza; 
a számvitelt elkülönítse, hogy megtudhassa mennyi tisztajöve
delmet bajt erdeje, hogy ennek folytán az erdőgazdaság czél
szerűbb berendezéséről gondoskodhassak, vagy esetleg a ke
veset jövedelmező erdőtalajt mezőgazdasági czélokra használja; 
minderre nem gondolhatott akkor senki, az erdő a mezőgazda
ság mellékeszköze volt. 

A z úrbéri viszony megszüntetésével azonban megjöttek a 
földesurak megpróbáltatásának nehéz napjai, a föld, az erdő 
meglett, mégpedig terhesen adóztatva; ajobbágyok felszabadí
tása által a munkaerő megfogyott, az üzleti tőke hiányzott, az 
a nélkül is rendkívül csekély úrbéri kárpótlás késett, s midőn 
megjött, névleges értéke felénél alig ért többet. Csodálat fog el 
ha elgondoljuk hogy ily rendkívüli megrázkódtatás készületle
nül találva a mezőgazdaságot, nagyobb válságot, sőt bukást 
nem idézett elő, s hogy a mezőgazdaságunkon ejtett mély se
bek nyomai most, alig két évtized multával, már alig láthatók; 
minden esetre kitűnő jele ez mezőgazdáink és egész mezőgaz
daságunk erőteljes épségének és életrevalóságának, valamint 
biztositéka a virágzó jövőnek 

Az említett nehéz idők beálltával a kevésbé megzavart, s 
már addig is rendezettebb gazdászati viszonyoknak örvendő 
nagybirtokosok, ezek között a kincstár, azonnal belátták hogy a 
gyökeresen megváltozott viszonyok folytán, az erdő szerepe is 



változott s ez a földmivelés egy önálló ágává lett, melyet mint 
ilyet ezután függetlenül kell kezelni, ha nem akarják hogy ezen 
nemzeti vagyon és magán-birtokkincs a régi kezelés mellett 
csak terhet képezve, lassanként elenyésszék. Belátták hogy 
minden erejökből oda kell törekedniök hogy az erdő jövedel
me legalább a terhes adót fedezze, azt pedig csak az erdei ter
mékek értékesítése által lehete elérni; e czélból a kereset ter
mékek előállításáról gondoskodtak, ezeknek piaczot kerestek 
s mind ennek eszközlésére szakképzett embereket alkalmaztak; 
az erdő kezelését sőt intézését is minden más gazdasági ágtól 
elválasztották, külön számadást vezettettek, sőt a pénztárt is 
egészen elkülönítették. Igy vált lehetségessé az erdőgazdaság 
eredményeit évenként kimutatni, a fennforgó viszonyok mélyére 
tekinteni, a hiányokat tisztán felismerni s azokat czólszerü in
tézkedések által orvosolni, igy lehete csak meggátolni hogy 
egyik^iparág a másik rovására, mint addig történt, ne élősköd
jék. Nincs közöttünk bizonnyára senki a ki az utóbbi körül
ményre nézve eléggé szomoritó, sőt kereken kimondva, bosz-
szantó tapasztalással ne birna. A kincstári bányászat több mint 
50 millió köbláb fát emészt, ezen fatömeget az erdő 1852-ig 
csak a vágási szállítási és kezelési költségek megtérítése mel
lett szolgáltatta, az erdő, tőkéjének kamatjait be nem számíthatta, 
s igy az erdő tetemes jövedelme soha ki nem lett mutatva, ha
nem csak arra szolgált hogy a bányászat hajdani fényes jöve
delmébe olvadva, eszközül szolgáljon, és hogy igen gyakran a 
bányászat jövedelmének czíme alatt a tettleges jövedelmet egye
dül képezze. Ezen szemfényvesztő és öncsalási ferde eljárás 
lem csak méltatlan volt az erdőre, és szégyenitő a felvilágosult 
oirtokosra nézve, hanem magában véve demoralizáló és minden 
tekintetben káros volt. Az erdész igyekezetének sikerét soha 
sem látván eredményt soha kinem mutathatván, legbuzgóbb 
törekvései elismerésre nem találván, egykedvű lett, hagyta a 
dolgokat folyni a mint a véletlen magával hozta; soha ösztönt 



az erdőgazdaság emelésére nem érezhetett s oly alárendelt esz
közzé vált mint a jobb sorsra érdemes erdő maga, az ily de
moralizált személyzet hogy törekedhetett volna arra hogy meg
takarítások sat. által urasága javát előmozdítsa midőn minden 
munkájának sikerét, az erdőt igában tartó bányászat nyélé el. 
Másrészről a bányászat és kohászat az ingyen fával pazarul 
bánt, annak is csak javát fogyasztotta s igy az uraság és a nem
zet kárára az erdők pusztításában, s a már most is nem egy 
helyütt mutatkozó faszükség előidézésében közreműködött. — 
Hozzak fel még több példát azon rendkívül káros viszony meg
világítására? Számos uradalmat ösmerek hol az erdészet a me
zőgazdaság békóiban senyved; közeiebről egy balaton melléki 
nagy uradalom viszonyaival ösmerkedtem meg, itt a közzel 40 
ezer hold tölgy és bükk erdő fatermésének, a közlekedési vi
szonyok előnyös volta mellett, könnyű szerrel leg'alább %-dét 
lehetne mint épületi és szerszámfát magas áron értékesíteni, a 
többi fatermés-fölösleget pedig mint tűzifát igen jó áron eladni; 
holott jelenleg az erdő az uradalom épületi szerszám és tűzifa 
szükségletének fedezésén felül csak a mintegy 30 ezernyi bir
kaállomány legeltetésére szolgál. Ez utóbbi czélból az erdőt 
régi idő óta rendszeresen ritkították, hogy a fűnövós mindenütt 
előmozdittassék, ezen ritkítások eredménye lett, hogy több 
száz holdra terjedő meredek kavicsos begyoldalak és csúcsok 
kopárokká és terméketlenekké lettek; nincs itt most sem erdő 
sem legelő, a vékony termőföldréteget a birka régen felvágta s 
az eső lemosta, az adót azonban a terméketlen területek után 
most is fizetik. Az erdő kezelése és intézése avatlan kezekre 
bízva, a számadás nincs elkülönítve, senki sem tudja megmon
dani hogy mit jövedelmez az erdő; annyit hallottam hogy a 
gyapjúból évenként 60 ezer forintott vesznek be, de az a kér
dés hogy mennyi illeti ebből az erdőt mely a birkát % éven át 
táplálja? — A körül fekvő községek lakói a faizásért viszont
szolgálat fejében sok ezer napszámot szolgálnak, ezen napszá-



mokat majd mind, s minden megtérítés nélkül a mezőgazdaság 
használja fel, az erdőápolásra ebből alig lehet egy pár száz nap
számot kicsikarni. Tehát itt is némi modificatióval ugyan azon 
káros viszonyt találjuk mint a bányakincstári erdőkben 1852-ig, 
itt is megvannak fosztva az erdészek minden ösztöntől a taka
rékosságra és az erdőipar emelésére, s az erdő nagyobb jöve-
delmeztetésére; a gazdák pedig nincsenek szorítva a takarékos
ságra, hiszen az erdő jövedelme, rejtve az ő számadásaikat dí
szíti. Sőt még oly nevetséges esetek is fordulnak elő hogy a 
fiatalosokból szedett lombtakarmány gyűjtési költségeit az erdő
re róják azt mondván hogy ez a nyári zöld ritkitás az erdő ja
vára van, tehát fizesse az erdő, pedig minden laikus tudja hogy 
a levelek a fák életszervei lévén, ezeknek tömegétől függ a fa 
gyarapodása, s hogy ezen óletszervek kevesbitése csak a fate-
nyészet kárára történhetik. Nem akarom több ily adatok elő-
sorolása által a t. gyülekezet türelmét fárasztani, hiszen anél
kül is tudja minden erdész, minden gazda s minden mivelt em
ber hogy az erdőnek jelzett alárendelt viszonya, az erdőnek s 
a birtokosnak kétszeres kárára van; s megvairgyőződve arról, 
hogy az erdő virágzó és jövedelmező állapotának első és mel-
lőzhetlen föltétele hogy az erdő, kezelés és számvitelre nézve 
a mezőgazdaságtól elválasztassék, s ettől függetlenné tétessék. 
K i ne fakadna ma már hahotára azon együgyű ellenvetés fö
lött, a mit még nem ritkán hallani, hogy a két gazdasági ágnak 
számviteli szétválasztása nem egyébbmintha a birtokos a pénzt 
egyik zsebéből a másikba teszi; valóban igy csak ignoransok 
szólhatnak. 

Az elmondottak nyomán az előttünk fekvő kérdés első fe
lére válaszul röviden csak azt mondhatjuk: hogy a kincstárt s 
néhány nagyobb földbirtokost erdeik kezelésének és számvite
lének a mezőgazdaságtól való elválasztására, tulajdon érdekök-
nek helyes felfogása vezette. 

Feladatom volt a kérdés feletti vitát bevezetni nem pedig 



annak megoldását megkísérteni, már talán eddig ís túlmentem 
a kitűzött határon, a mennyiben a kérdés első felének taglalá
sába mélyebben bocsátkoztam; óvakodom ettől a kérdés máso
dik fontosabb felére nézve, s tisztemhez képest felkérem a tisz
telt gyülekezetet, hogy tapasztalatai nyomán nyilatkoznék az 
iránt, hogy miben fekhetik oka annak, hogy még igen sok ma
gán birtokon az erdő, kezelés és számvitelre nézve, a mezőgaz
daságtól nincs elválasztva; nyilatkozzunk bátran elfogalatlanul 
és hangosan e tárgyra nézve hogy még azok is megértsék a kik 
a jó tanács előtt füleiket be szokták dugni. 

Nézetem szerént annak, hogy hazánkban még sok urada
lomban az erdő számvitele ós kezelése a mezőgazdaságtól el
különítve nincs, többféle oka van, mely útját állja a megjelölt, 
s csak a birtokos javát előmozdító intézkedésnek. 

Nincs okunk föltenni, hogy birtokosaink közt csak egy is 
lenne, a ki az erdőkezelés és számvitel önállóvá tételének hasz
nát be nem látná, de ezen gyökeres s gyakran nem könnyű in
tézkedéstől, részint a megszokott régihez való ragaszkodás ál
tal , részint idő hiánya miatt, részint a bonyodalmas munkától 
való tartózkodás által, vissza vannak tartva s emellett sem gaz
dasági, sem erdőtisztjeik által ez irányban őszinte sürgető ta
nácscsal nem istápoltathiak. Némely birtokos attól is tart hogy 
az ajánlott szétválasztás által a költségek is nagyobbodni fog
nak. — Anélkül hogy a költségek nagyobbodúsának szükségét 
az uj szervezés folytán a legtöbb esetben tagadnók, korántsem 
tartjuk azt föltétlenül szükségesnek, sőt ellenkezőleg helyes 
szervezés mellett és előnyös viszonyok közt, gyakran a kiadá
sok kevesbülésére lehet számitani. Egyébiránt nem a növeke
dett kiadások, hanem a tisztajövedelem szerént kell valamely 
intézkedés czélszerü voltát megítélni, s e tekintetben egész biz
tossággal mondhatjuk, s állításunkat tapasztalati tényekkel is 



igazolhatjuk, hogy mindenütt a hol az erdő kezelését és szám
vitelét önállóvá tették, az erdőszeti viszonyok évről évre javul
tak, az erdőipar és kereskedés mindinkább nagyobb mérveket 
öltött, s ennek folytán az erdő jövedelemre nézve, a nagyban 
űzött mezőgazdasággal vetekedett; sőt még oly erdőbirtoknál 
is mely a legrosszabb helyi, közlekedési és kelendőségi viszo
nyok közt van, igen ezélszerü a külön választás; nem szüksé
ges itt sem a személyzetet megszaporítani sem a rendezésre 
sokat áldozni, csak arról kell gondoskodni hogy azon egyén a 
kire az erdőkezelés vezetése bizatik oly szakember legyen a ki 
a mostoha viszonyoknak megfelelő szervezést minden tetemes 
áldozat nélkül, tekintettel a jelen és jövőre, keresztül vigye. 

További okát annak hogy az erdőkezelés és számvitel a 
mezőgazdaságtól sok helyen még elválasztva nincsen abban 
leljük, hogy a jószágkormányzók és gazdatisztek jól ösmervón 
azon előnyöket melyeket a mezőgazdaság az erdőből annak 
rovására élvez, szakuk érdekében, ámbár uraságuk kárára ezen 
előnyöktől a mezőgazdaságot megfosztani nem akarják; igen 
jól tudják hogy különben az erdőnek a fát, legelőt, lombtakar
mányt sat. oly áron kellene megtéríteni mintha idegentől vették 
volna, jól tudják hogy ezen esetben a boldankónti vagy ösz-
szes tisztajövedelem soványabb számokban mutatkoznék, de mi 
azt is tudjuk hogy ekkor a körülmények által kényszerítve 
arra törekednének, hogy a kiadásokat csökkentve, a jövedelmet 
takarékosság által előbbi magasságára emeljék, hogy pedig 
mindez a birtokos nagy előnyére volna azt mindenki belátja. 

Végre az erdészet függő állapotának egyik okául magu
kat az erdőtiszteket tartjuk, kik kellő szakképzettség, belátás, 
erélyesség hiányában, álszerénységből vagy más gyengeségből 
nem mernek az elavult rendszer ellen fellépni, a birtokost a 
dolgok állásáról felvilágosítani, s a jó ügy mellett tiszta önér
zetükből merített kitartással mindaddig küzdeni mig czélt nem 
érnek. Pedig czélt kellene érniök ha a birtokos látja hogy tö-



rekvésök minden önzéstől ment s egyedül az ügy javának elő
mozdítására van intézve. 

Lehető félreértések végett szükségesnek tartom még fel
említeni hogy ezen kényes tárgyban itt tett leplezetlen nyilat
kozatok, nem erednek türelmetlenségből, elfogult kasztszellem
ből vagy épen ellenszenvből; kinyilatkoztatjuk hogy mi az er
dészettel testvér földművelési iparág, a mezőgazdaság s ennek 
ápolói iránt a legmelegebb rokonszenvet tápláljuk, s nyilatko-
zotainknak czéljacsak a birtokos, és közvetve a nemzet javának 
előmozdítása és az igazság felderítése volt. — Elfogultak sem 
vagyunk, hiszen mi nyíltan valljuk, hogy mi nem vagyunk azon 
nézeten mintha az erdő önmagáért léteznék; a mi kezünkben 
az erdő nem czél hanem eszköz; mi nem akarjuk a mezőgazda
ság jogos igényeit az erdőre tag'adni, csak azt kívánjuk hogy az 
erdőnek is meg adassék a mi az övé, s hogy szabad és korsze
rű fejlődésének útjában semmi ne álljon. 

A rovarpusztitó gerinczesek. 
Ratzeburg után I l l é s N á n d o r . 

(Vége). 

A madarak közül, az ormadarek rendjéből csak azokat emiitjük 
meg, a melyek főleg hasznosak s tehát kímélendők, a többi is elfogadja 
ugyan a rovart tápul, de még is inkább erőteljes eledel után törekszik, 
s rablásai által más irányban nagyobb kárt tesz. 

Rovar és egérfalás által kitűnnek a sólyom fajuak közül az egeré
sző kányák, k ö z ö n s é g e s ö l y v (falco buteo), g a t y á s ö l y v (lago-
pus apivorus), v é r e s e (falco tinunculus és különösen rupifes), az 
estve szálló örvölyök (falco rufus és pygargus) és a b a g l y o k , kivévén 
a füles baglyot (strix bubo). A k á£n y á k (falco milvus, nisus és polum-

barius) ámbár egeret is pusztítanak, még is üldözendők, mert bátor és 
veszedelmes rablók. 

Majdnem átalában hasznos a varjak (corvus) családja, kivévén a 


