
gében s a beerdösitendö terület nagyságában is rejlik, mert kü
lönösen a kisebb birtokosnak 10—25 és több kat. holdnyi kopár 
területének beerdösitése által okozott költsége s a befektetett töke 
a letelt 5 év multán alig térül meg, bár a kisebb jutalmakat nyert 
és kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő kisebb birtokosokat a 
földmivelésűgyi miniszter a jutalmon kivül egyidejűleg még Tcülön 
állami pénzsegélyben is szokta részesíteni. 

A társadalmi tevékenység és érdeklődés felkeltése tekinteté
ben a földmivelésűgyi kormány nemes intentióinak támogatása 
körül sokat tehetnének a birtokosok erdő- és gazdatisztjei, vala
mint a közigazgatási hatóságok és a kir. erdőfelügyelőségek és 
állami erdőhivatalok személyzete is, mely utóbbiak különben a 
közölt kimutatásból látható elismerésre méltó buzgósággal jártak 
el eddig is. 

Hathatósan támogathatnák az ügyet a vármegyei gazdasági 
egyesületek is, ha vele többet foglalkoznának. Sáros vármegye 
gazdasági egyesületének érdemes alelnöke Dessewjfy Pál margo-
nyai földbirtokos kopár s hasznavehetetlen területek beerdő-
sitésének jutalmazására tett 2000 koronás alapítványával már 
fényes és hazafias példát szolgáltatott. 

Usztatócsatorna-e vagy vasút? 
I r t a : Lonkay Antal m. k. főerdész. 

alias Athene a görögök mondavilágában foly
tonos versengésben állott Poseidonnal; külö
nösen Attika, uralmáért versenyeztek s míg 
Poseidon szigonyával a sziklából forrást fakasz
tott, Pallas az országnak a sokkal áldásosabb 
olajfát teremtette; ezért az istenek ítélete sze
rint Attika védőösszonyává lőn, s a nép mint 
a fatenyésztés istennőjét is tisztelte. 

A soóvár-szigordi fausztotó-csatorna em
lékkő-szövegének megírásánál e versengés lebegett szem előtt, 
jelezve, hogy Pallas Poseidonnak elemét, a vizet az erdészeti ipar 
szolgálatára kényszeritette. 

Azt hiszem nem végzek felesleges munkát, ha e csatornát s 



az usztatási müveletet írásban és képben ismertetem, hogy azok, 
akik inkább a vízi szállításnak adhatnak előnyt, az itteni berendezést 
is megismerjék, akiknek viszonyai pedig csak látszólag kedveznek 
a vizi szállításnak, az efféle berendezésektől óvakodjanak. 

A kakasfalvi m. kir. erdőgondoksághoz tartozó erdők, mint 
a 2-ik képen látható térképvázlat mutatja, csekély kivétellel a 
Nagy-Delnya patak völgyébe hajlanak; ez a körülmény lehetsé
gessé teszi az egyöntetű szállítást és a szállításnak olcsóbbá tételét 
biztosító nagyobb szabású szállítási eszközöknek a berendezését. 

E kedvező körülmény adott inditó okot Aranybányán a 
Nagy-Delnya patakon egy faragott kőből való — most már romla-

2. kép. A Soóvár-szigordi usztató-csatorna térrajza. 

dozó — nagy vizíogó-gátnak az építésére, mert a soóvár-szigordi 
usztatócsatorna építése előtt az aranybányai gát udvarában fel
fogott viz segélyével a tűzifát a Nagy-Delnya patakon úsztatták; 
a felfogó-gereblye Kakasfalu és Gulyvész között állott, ahonnan a 
leusztatott fát Soóvárra tengelyen szállították. A szállítás ilyen 
módon való berendezésének az volt a hibája, hogy az erdőből a 
gátig tengelyen közelitett fát a gereblyétől Soóvárra ismét ten
gelyen kellett szállítani, a szállítás tehát nem lehetett olcsó. 

1822-ben a vizén való szállítás kérdését a fausztató-csatorna 
építésével oldották meg, melyben az egyszer vizbe dobott fa egye
nesen a soóvári faraktárba úszik. 



A soóvár-szigordi fausztató-csatorna, mely részben bevágás
ban, részben töltésen épült, 11 hm. hosszú, a töltés vagy bevágás 
szélessége rendesen 12 méter s csak helyenként, ahol azt a maga
sabb töltés vagy más körülmények kivanják, szélesebb. A középen 
futó csatorna alsó szélessége 40 cm., felső szélessége 1 m. mély
sége pedig 60 cm-

A csatorna utja egész hosszában kanyargós, mert különben, 
ha nagyobb hosszban egyenes irányú volna, az uszó fa könnyen 
beszorulhatna, mig a kanyargós folyásban a viz hullámokat ver, s 
ezzel az uszó fát folytonosan mozgatja s nem engedi meg az összes 
tömörülő hasábok beszorulását. 

3. kép. A Soóvár-szigordi usztató-csatornát tápláló vizfogók térrajza. 

Az usztatócsatorna a szigordi erdei farakodóban kezdődik s 
Kakasfalu, Gulyvész és Soóvár községek határain át haladva a 
soóvári állandó faraktárban végződik. 

Szigordon az otl összefolyó Nagy- és Kis-Delnya patakok 
vizét, mint azt a 3-ik kép mutatja, két kisebb vizfogógát fogja fel 
és tereli az usztatócsatornába olyan módon, hogy a Nagy-Delnya 
patak felfogott vizét egy táplálócsatorna a Kis-Delnya patak viz-
fogójának a gátudvarába vezeti, ahonnan a viz zsilipen át az úsz
tató csatornába ömlik. 

A Kis- és Nagy-Delnya patakokon kívül, zsilipekkel fölsze
relve egy-egy táplálócsatorna segélyével a Scsavicza és a Kameni-



jarek patakok vizei is bevezethetők az usztatócsatornába, de csak 
kisegitőkül szolgálnak, sőt ha igen nagy a viz, az usztatócsatornába 
be sem vezettetnek. 

Kezdetben az usztatócsatorna, mint a 4-ik képen látható, 
tölgyászokfákhoz és tartóoszlopokhoz szegezett fenyöpadlókból 
épült. A fenyőpadlódeszkák csekély tartóssága miatt azonban az 1861. 
évtől kezdve faragott kővel kezdték a csatorna falait burkolni ugy, 
hogy most már Szigordtól Hradováíg 2"8 hm. hosszban, s a soóvári 
faraktártól felfelé Gulyvészig 5 1 hm. hosszban a csatorna faragott 
kövekkel van burkolva. 

A felső kőcsatornarész Szigordtól Hradováig a Hradován fel
tárt trachyt-kőbányában faragott kövekből készült. Az egyes kőda
rabok, ugy mint az az 5-ik képen látható, csak a vízzel érintkező 
részeken vannak simára faragva, mig a föld felé eső oldalak 

4 . kép. Padlóból készült usztató-csatorna. 

durván vannak kigömbölyitve, ami a köveknek nemcsak tartósságot, 
hanem a nagyobb vastagság s igy a suly miatt is a nagy erővel uszó 
fával szemben állékonyságot is biztosit. Itt meg kell említenem, 
hogy a csatorna esése 1000 méterenként átlag 19 méter, az uszó 
fa tehát különösen magas vízállásnál a csatornafalak szilárdságát 
erősen próbára teszi. 

A trachytkövek azonban általában puhák, könnyen porladoznak 
s egy-egy hónélküli tél, amikor fagy juthat be a kő repedéseibe, 
sok kárt tesz bennük, mert a jég repeszti és csorbítja a köveket; 
az ilyen repedezett köveken azután a fa meg-megakad s torlaszokat 
képez. Ez okból, mivel a közelben keményebb kő nem áll rendel
kezésre, Soóvártól Gulyvészig bertóti kemény homokkő-lapokkal 
burkolták a csatornát. 



Ezek a faragott homokkövek simán maradnak, nem repe
deznek befelé, nem csorbulnak ki , legfeljebb egyes vékony lapok 
válnak le azokról; de mert törékenyek, nem egyszer teljesen 
kettétörnek. Hátrányuk továbbá, hogy a téli fagy helyükből kiemeli 
s nemcsak az uszó fával szemben, de még nagyobb záporok 
esetén sem eléggé állékonyak s nem kell egyéb, mint hogy az 
uszó fa vagy a zápor rohanó árja egy kőlapot mozdítson ki 
helyéből, a többi mint könnyű kártyalap fordul be a csatornába, 
az usztatást ugyancsak megakasztja s költséges helyreállításokat 
tesz szükségessé. 

A csatorna fala akkor van leghelyesebben épitve, ha az 
feltétlenül sima falfelület mellett olyan anyagból készült, mely 
a mellett, hogy tartós, az uszó fával szemben erős ellenállásra 
képes. Ilyen a tisztán tölgygerendából épített csatorna. 

5. kép. Kikövezett usztató-csatorna. 

Az usztatócsatorna egyes vizái eresztői felett a csatorna
részek tisztán tölgygerendákból vannak épitve. A csatorna falait 
borító tölgygerendák 1 0 is cm. keresztszelvényüek, s erős zsilip
szegekkel vannak a 18/2o cm. keresztszelvényű oszlopokhoz és 
ászokfákhoz szegezve. 

E vízáteresztőkon tapasztaltuk, hogy az ilyen tölgygeren
dából épült csatornarészek 20 — 22 évig minden tatarozás nélkül 
eltartanak s ha nem vízáteresztők felett volnának épitve, még 
talán továbbra is meghagyhatok lennének, de az egyes részek 
korhadásával a vizáteresztő csatornarésze elveszti vizáthatlan-
ságát s amiatt cserélendő ki teljesen ujjal. 

E tapasztalatból kiindulva 1897. óta az ubztatócsatornának 



eddig fenyőpadlódeszkával borított részét évről-évre 2—300 méternyi 
részletekben tisztán tölgygerendából építjük. Indokolja ezen eljárá
sunkat nemcsak az a körülmény, hogy a tölgygerenda tartóssága 
mellett a legsimább és a legszilárdabb csatornafalat adja, de az 
a körülmény is, hogy ezen előnyei mellett aránylag a legkevesebbe 
kerül. 

Ha a különböző anyagokból épített csatornarészek tartósságát 
összehasonlítani akarjuk, azokat az időszakokat kell tekintetbe 
vennünk, melyek alatt ezek a különböző anyagokból épített csatorna-
részek minden tatarozás nélkül eltartanak. A fenyőpadlódeszkákkal 
borított csatorna tartósságát négy évnél többre nem tehetjük. 
A faragott kőből épített csatorna hátrányait már előbb leirtam. 
A homokkőből épített csatornánál a minden tatarozás szüksége 
nélkül való tartósságot tulajdonképpen egy évre sem állapithatjuk 
meg, mert a fagy minden télen kiemeli a helyéből, az uszó fa 
pedig bármikor a csatornába döntheti a kőlapokat. A vastag 
trachitkövekböl álló csatorna tartóssága és szilárdsága nagy, de a 
helyre nem állitható fagyrepedések és csorbulások megakasztják 
az uszó fát s költségesebbé teszik az usztatást. Mégis tekintettel 
arra, hogy a kő, ha repedezett, ha könnyen kimozdítható is, de 
mint kemény kő, ha lemondunk arról, hogy csatornánkban a fa 
minden akadály nélkül uszszék, mégis sokáig eltarthat: a faragott 
kövekkel burkolt csatorna átlagos tartósságát 25 évre teszem. 
Már előbb is emiitettem, hogy vízáteresztőkon a tölgygerendákból 
épített csatornarészek minden tatarozás nélkül 20—22 évig tar
tanak ; én azonban ennek daczára a következő összehasonlí
tásban a tölgygerendákból épített csatorna tartósságát csak 15 évre 
teszem. 

Egy folyóméter fenyőpadlódeszkából épített csatornarész 
6 K. 94 f.-be kerül. Négy évi tartósságot feltételezve 6"94 : 4 = 1 K . 
73 f. esik évenként és folyóméterenként a fenyőpadló-csatorna 
építési költségeire. Egy folyóméternyi faragott kő-csatornarész 
17 K. 40 f.-be kerül; huszonöt évi tartósságot feltételezve 
17"40:25 = 0 K . 70 f. esik évenként és folyóméterenként a 
faragott kő-csatorna építési költségére. Egy folyóméter tölgygeren
dákból épített csatornarész 11 K . 38 f.-be kerül; tizenöt év 
tartósságot véve 11'38 : 15 = 0 K . 76. f. esik folyóméterenként és 



évenként a lölgygerendacsatorna építési költségeire, de ez alatt 
a 15 év alatt a tölgycsatorna semmi tatarozást sem igényel. A tölgy
csatorna évenkénti és folyóméterenkénti építési költsége ugyan 06 
fillérrel magasabb a faragott kő-csatorna épitési költségénél, de az 
erős zsilipszegekkel tölgyoszlopokhoz hozzászegezett tölgygerendák 
a sima falfelület mellett olyan szilárd csatornát adnak, hogy akár
milyen nehéz faanyagot lehet abban úsztatni s nem kell félni, 
hogy az uszó fa a csatorna falát megrongálja vagy kimozdítja, 
vagy abban megakadjon; azért a tölgygerendából épített csatorna 
aránylag a legolcsóbb, mert ebben az usztatás a legkevesebbe 
kerül. 

A Kis - és Nagy-Delnya patakokon álló vizfogók faragott 
kőből épültek; zárókészülékük igen egyszerű: a viz a faragott kő
falakba vésett hornyokba lebocsátható, véseteikkel egymásba illő 
tölgypadlódeszkákkal tetszésszerinti magasságban elzárható s az 
oldalt álló tiltó segélyével a. csatornába terelhető. Usztatás után 
a vizet elzáró padlódeszkákat kiemeljük s a viz a gáton át sza
badon folyhat a nélkül, hogy nyomásával a vizfogót rongálná. 

A z usztatócsatorna mentén kisebb-nagyobb patakoknak és 
csermelyeknek átvezetésére, valamint mocsaras helyeken a viz 
levezetésére 29 vizáteresztő szolgál, melyek közül 20 faragott 
kőből, 9 pedig fából épült. 

A szigordi erdei rakodón összegyűjtött tűzifát rendszerint 
csak tavasszal, kedvezően esős időben azonban ősszel is a soóvári 
állandó faraktárba úsztatjuk. 

Tavasz elején, amint a hóolvadás kezdetét veszi, hozzá kell 
fogni a hóval és jéggel teli usztatócsatorna kitakarításához. 

A legkevesebb költségbe kerül a csatorna kitakarítása az 
olyan telek után, amikor a tél elején esett hó az állandó hideg 
időben a tavaszi olvadásig megmarad. Ilyenkor a csatornába még 
a tél elején esett puha, meg nem fagyott havon át az úsztató 
csatornába beeresztett viz könnyen keresztülrágódik s ha a csator
nában már viz folyik, a felette megmaradó havat hosszunyelü 
ásókkal bedöntögetik; helyenként ez is meglehetős munkát ad, 
mert egyes bevágásokban 3—4 méter magas hóréteg fekszik a 
csatorna felett. 

Legnagyobb nehézséggel jár a csatorna kitakarítása, ha a 



tél változó volt s az enyhe olvadásos időt szigorú hidegek követ
ték. Ilyenkor a csatorna fenekén az át- meg átnedvesedett hó és 
befolyó viz odafagy s a jeget a csatornából csákánynyal és fejszével 
kell kivágni. Ilyenkor is felhasználjuk a viz erejét, de már nem 
olyan eredményesen, mint amikor csak puha hóval van dolgunk. 

Hat vizáteresztő felett az usztatócsatorna zsilippel van fel
szerelve. A zsilip tiltójának a lapja a csatorna keresztmetszetével 
megegyező nagyságú, ugy, hogyha a csatorna vizét a vizáteresztő 
alatti patakba akarjuk folyatni, a tiltót a csatorna falából kiemel
jük s a csatornában keresztbe helyezve, a viznek a csatornában 
való továbbfolyását megakadályozzuk s a vizáteresztő alatt folyó 
patakba ömleni kényszeritjük. 

A csatornának hótól és jégtől való kitakarítását mindenkor 
felülről kezdjük olyan módon, hogy a Szigordtól számítva első 
zsilipes vízáteresztőn a tiltót a csatornában keresztbe helyezzük, 
azután Szigordon a vizet a csatornába beeresztve, a munkások a 
vizzel együtt lefelé haladva s a viz folyása elé került akadályokat 
elhárítva a zsilipes vízáteresztőig érnek s amikor már a viz 
szabad folyása annyira biztosítva van, hogy elég erővel ömlik a 
vizáteresztő zsilipen át, a havat és jeget ásókkal, kapákkal, fej
székkel és csákányokkal felaprózva a csatorna vizébe döntik, mely 
a törmeléket e vizáteresztő nyitott zsilipén át a vizáteresztő alatt 
folyó patak medrébe viszi. 

Ha az első szakasz kitakarításával igy elkészültek, a csator
nából kivett tiltóval a vizáteresztő zsilipjét elzárják s a vizet a 
következő zsilipes vízáteresztőig vezetik, a tiltóval elzárják a 
csatornát, fölaprózzák a csatorna második szakaszán a havat 
és jeget, és leeresztik a vizáteresztő alatt folyó patakba. Így 
haladnak egészen Soóvárig. 

A csatornát usztatás előtt feltétlenül teljesen ki kell takarí
tani, mert a csatorna kitakarítása után a téli fagy által okozott 
rongálások helyreállítása következik s ha a csatorna nem lenne 
teljesen kitakarítva, a rongálásokat sem lehetne mind megtalálni 
és helyreállítani. Helyreállítás előtt a vizet a csatornától elzárják 
s a munkások végighaladva a száraz csatornán, a meglazult padló
deszkákat visszaszegezik s a fagy által helyükből kimozdított kő
lapokat visszahelyezik. Csak ezután kezdődik maga az usztatás. 



A z egész csatorna mentén a szükséghez képest közelebb-
távolabb, átlag körülbelül 100 méternyi távolságban egymástól, 
mint a 6-ik kép mutatja, vascsáklyákkal felszerelt usztatómunká-
sokat állitanak fel, akik kötelesek az uszó fát folytonosan figye
lemmel kisérni s ha a fa összetorlódva úszik, az összetorlódott 
fatömegböl az elöl uszó legnehezebb hasábokat kihúzgálni, ez 
által a facsomók összefüggését megbolygatni s torlaszok képződé
sét megakadályozni. 

A képen látható hosszú póznákra illesztett fatáblák, melyeknek 
egyis fele fehérre, másik fele pedig sötét-vörösre van festve, arra 

6. kép. Jelzőtáblák a Soóvár-szigordi usztató-csatorna mentén. 

valók, hogy ha a csatornában valahol usztatás közben magakad a 
fa és olyan torlaszok képződnek, amelyeket egykönnyen szétszedni 
nem lehet, a táblák forgatásával figyelmeztetni lehessen a Szigordon 
fát bedobó munkásokat, hogy nagyobb baj kikerülése végett a 
torlasz szétszedéséig a fa bedobásával felhagyjanak. 

A táblák ugy vannak felállítva, hogy egyiket a másiktól jól 
lehessen látni; a tábla mellett álló munkás folyton Soóvár felé 
néz, s állandóan a legközelebbi táblára figyel. Ha az usztatást 



torlódás, vagy a csatorna megrongálása miatt ideiglenesen be kell 
szüntetni, akkor Szigord felé a táblának fehérre festett oldalát 
fordítják s a táblát, amint az akadály el van hárítva, ismét vissza
fordítják. 

Ha az usztatás estefelé vagy bármi más okból teljesen 
beszüntetendő, akkor nemcsak a tábla fehér felét fordítják Szigord 
felé, hanem a megadott és észrevett jelzés után a táblát'a földre 
fektetik; Szigordon pedig a fabedobálás beszüntetését azzal jelzik, 
hogy egy erősebb hasábba, melyet legutoljára dobnak a csatornába, 
borókaágat, úgynevezett bokrétát ékelnek be. A bokréta leúszása 
után az usztatómunkások elhagyhatják a csatornát. 

Usztatás közben elkülönített szakaszonként a szükséges szer
számokkal és zsilipszegekkel felszerelt ácsok járnak fel s alá s 
a hol valami igazítani valót találnak, azt a csatorna mentén fel
állított munkások segítségével azonnal helyreállítják. Eközben meg
figyelik ama rongálásokat, melyeket csak száraz csatornában lehet 
helyreállítani s a helyreállításokat másnap korán reggel, még az 
usztatás megkezdése előtt teljesitik. 

Ugyancsak elkülönített szakaszonként erdőörök és felfogadott 
felügyelők vigyáznak a csatornán felállított munkásokra. De minden 
felügyelet daczára, ha a nagy erővel uszó fa egy-egy kőlapot vagy 
padlódeszkát helyéből kimozdított vagy kicsapott, vagy az uszó fa 
erősen összetömörülve a kőcsatornán megakad és beszorul, tor
laszok képződnek, ugy, hogy az uszó fa rövid idő alatt több száz 
méternyi hosszúságban tömötten és magasan kitölti a csatornát. 

Kisebb torlódásokat egyes munkások is széthúznak s külö
nösen, ha munkájukat gyorsan végzik, a fa továbbuszását hamar 
lehetségessé teszik. Igen gyakran azonban a munka erejüket felül
múlja ; ilyenkor a felügyelök a csatorna mentén álló munkásokból 
annyit, amennyit csak lehet, a torlaszok szétszedésére rendelnek s 
ha igy sem képesek gyorsan végezni, az előbb leirt táblák forga
tásával Szigordon a fa bedobását mindaddig beszüntetik, mig a 
torlaszt teljesen szét nem szedtek. 

Ez leginkább akkor történik meg, amikor a torlódás olyan 
helyen áll be, ahol a csatorna töltésen van épitve. A töltésen 
azért veszedelmes a torlódás, mert, mint az a 7-ik képen látható, 
az összetorlódott fa kiszorítja a vizet a csatornából, mely patak-
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ként rohan a töltésen lefelé s nemcsak nem segil a torlaszt fel
emelni, de a torlódás alatt az egész csatornát vizszegénynyé tevén, 
még a torlasz előtt leúszott fa haladását is megakadályozza. 
Ilyenkor nem marad más hátra, mint azokon a helyeken, ahol a 
viz a csatornából elfolyik, a fát a csatornából teljesen kihúzgálni, 
ilyen módon a vizet a csatornába besegíteni, s illetve a viznek a 
csatornában helyet adni. Igy haladnak a fa kihuzogatásával folyto
nosan előre mindaddig, mig a fát annyira kihúzgálták, hogy a viz 
a csatornából már ki nem folyik s a még a csatornában maradó 
fát felemelni és továbbvinni képes. 

7. kép. Fatorlasz a Soóvár-szigordi úszta ló-csatornában. 

Ha a torlódást a csatorna megrongálása okozta, akkor addig, 
a míg a munkások a fát kiszedegetik, az usztatásnál alkalmazott 
ácsok a csatornát, ha másként nem lehet, ideiglenesen helyre
állítják, hogy legalább még azon a napon lehessen úsztatni. Ha 
például egy kőlapot mozdított ki a fa, azt helyére visszaállítják, 
vagy ha padlódeszkát szakított k i , akkor a helyébe a már usztatás 
előtt a csatorna mentén készletbe helyezett padlódeszkákból egy 
ujat szegeznek fel, ha pedig a kőlap összetörött, vagy uj padló
deszka nincsen kéznél, akkor hasábokból gyorsan ékeket haso
gatnak s azokat a burkolatától megfosztott csatorna földfalába 
egymás mellé olyan módon verik be, hogy az ékek az uszó fát a 



csatorna földfalától eltereljék, mert a földfal szabadon hagyásával 
a nagy erővel uszó fa könnyen töltésszakadást okozhatna. 

Sokkal könnyebb a torlaszok elhárítása ott, ahol a csatorna 
bevágásban van építve; itt, ha meg is akad a fa, a viz a csator
nából el nem folyik, hanem felduzzadva tovább viszi a fát. 

A fa bedobálását a szigordi erdei rakodón asszonyok, 
leányok, fiuk és idősebb férfi munkások teljesitik, kik hasábon
ként hordják és dobálják a fát az úsztató csatornába. Usztatás 
elején, mig a farakások közel állanak a csatornához, 25—30 
munkás elég fát bir a csatornába bedobni, amint azonban a 
farakások az usztatócsatornától távolabb esnek, 60—100 bedobó 
munkásra is van szükség. 

A fa vizbedobásának ama módjait, melyeket nyilt patakokon 
való usztatásnál szoktak alkalmazni, itt nem érvényesíthetjük, mert 

8. kép. Árapasztó a soóvári rakodó csatornájában. 

ha egyszerre nagyobb mennyiségű fát dobunk be a csatornába, 
elkerülhetetlenül torlódások képződnek. A fát lehetőleg hosszú 
vonalon egyenletesen, egymás után és nem egymásra kell dobálni 
s ezt csakis ugy lehet elérni, ha a hosszabb vonalban felállított 
munkások egyenként dobálják be a hasábokat. 

Az erősebb férfi munkások fausztatáskor a soóvári faraktár
ban a leúszott tűzifát szokták felrakásolni. 

Az usztatócsatorna a soóvári faraktárbán 210 méter hosszú 
fakidobó siklóban végződik. A sikló szerkezete a 8. képen látható. 

A sikló csatornája mindkét felén erősen megvasalt, tölgyfából 
készült kapukkal van ellátva, melyeket erős munkások megragadva, 
a viz és fa folyása és úszása közben is olyan módon nyitogatnak 
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fel, hogy a kaput a sikló csatornájának ellenkező falához rántják ; 
a viz a kaput odaszorítja s a kapu nyilasán át kiömölve, a 
lát a faraktár kövezetére dobja. Ha már a kapu alatt sok fa gyűlt 
össze, a kaput a munkás alkalmas pillanatban visszarántja. 

A sikló kapuinak nyitogatása és zárogatása nagy ügyességet 
és erőt feltételező és eléggé veszedelmes munka. Hogy a siklón 
mégis lehetőleg könnyen lehessen dolgozni, a rendes fausztató 
végén s illetve a sikló elején árapasztó van alkalmazva. 

Az árapasztónál álló munkás adott jelre az árapasztó kapu
ját felemeli vagy leereszti s ezzel a siklót teljesen vízmentessé 
teszi, vagy a vizet és az árapasztón megakadt fát ismét a sikló 
csatornájába ereszti. Az árapasztó helyén a csatorna feneke, hogy 
vizátható legyen hézagosan egymás mellé illesztett tölgyléczekből 
áll. A léczezés alatt faragott kövekből épített üreg van, melyet az 
árapasztó csatornájától annak felhúzható kapuja zár el. Az üreg 
ilyen módon mindig vízzel telt s ha az árapasztó kapuja le van 
eresztve, a léczfenék felett akadálytalanul folyik a viz és úszik a 
fa a sikló csatornájába, de ha az árapasztó kapuját felemelik, az 
összes viz az árapasztó csatornáján át oldalt folyik el, a fa az 
árapasztónál megakad s a sikló csatornája viztől és fától teljesen 
ment lesz. 

A z árapasztó igen fontos kelléke a csatornának, mert anél
kül a siklón alkalmazott munkások egyes esetekben, különösen ha 
erős a viz és igen sok fa úszik a sikló csatornájában, teljesen 
tehetetlenek lennének. 

A fakidobó siklót usztatás közben s a leúszott fa felrakáso-
lását a 9. kép mutatja. 

A munkások a sikló alatt összegyűlt fát kétkerekű taligákra 
rakják s azokon a kimért sorokhoz szállítják és felrakásolják. 

Hogy leírásom teljesen tájékoztató legyen, álljanak még itt 
a következő adatok: 

Naponként a szerint, a mint kisebb-nagyobb akadályokkal 
kell megküzdeni, vagy az usztatás akadály nélkül folyik 500—1600 
ürm3 fa úszik le. Hogy mennyibe kerül 1 ürm3 tűzifa leusztatása 
és felrakásolása beleszámítva a csatorna fenntartási költségeit is, 
az itt következő kimutatás mutatja: 
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Eszerint 10 évi átlagot véve, évenként átlag 18,000 wrm* 
tűzifát úsztatunk le s bele számítva a csatorna fentartási költsé
geit is 1 ürm3 tűzifa leusztatása és felrakásolása átlag 68 fillérbe 
kerül. Ha pedig tengelyen kellene a fát szállítanunk, legalább is 
1 K . 60 fillérbe kerülne 1 ürms tűzifának Szigordrói a soóvári 
faraktárba való leszállítása. A szállítási költségben mutatkozó ilyen 
jelentékeny különbség e nagyszerű műnek az építését indokolttá 
teszi.*) 

Végül még meg kell említenem, hogy a bevágások 10,400 m3-t 
a földfeltöltések 11,400 m8-t tesznek ki , földegyengetés 11.000 

9. kép. A fa kirakása a soóvári rakodón. 

m 2-nyi területen történt, a csatorna medréből 9680 m : i-nyi földet 
kellett kiásni s összesen 10,160 m 3-nyi földet kellett elfuvarozni; 
a soóvári faraktárban 3150 ?»2-nyi terület patakkővel, a szi-
gordi farakodón pedig 864 m 2-nyi terület koczkakővel van bur
kolva, s ha mindehhez a munkához hozzávesszük a 29 vizáteresztő, 
a 210 ni. hosszú fakidobó sikló építési költségeit, s a csatorna 
medrének faragott kővel, fenyöpadlódeszkával és tölgygerendával 
való burkolási költségeit, a mostani munkabéreket, s az építési 

*) A 68 f.-nyi költséghez azonban még hozzájárul a befektetés amorti-
zátiója és kamata. Szerk. 



anyagoknak mostani árait alapul véve az usztatócsatorna építési 
költsége jelenleg kerek számban 230,000 korona volna. 

Leírtam ezt a nagyszerű vízmüvet s ajánlhatom, hogy ott, 
a hol a viz bőven áll rendelkezésre, ugy, hogy nem kell a tavaszi 
hóolvadásra vagy az őszi esőzésekre várni, hanem hogy bármikor úsz
tatni lehessen, csak a zsilipet kell megnyitni; a hol a terepviszonyok 
kedvezőek, egyenletes az esés, a hol kevés és drága a fuvaros, sok és 
olcsó a napszámos, s állandóan nagy mennyiségű tűzifát kell leszállí
tani, építsünk usztatócsatornát ; de ha az usztatócsatorna használatá
ban csakis a hőiére vagyunk utalva, ha emiatt kénytelenek vagyunk 
a tűzifát előbb az erdei rakodón, azután az állandó faraktárban 
összezsúfolni s idöelötti romlásnak és értékcsökkenésnek kitenni, 
akkor usztatócsatornát ne építsünk, mert állandó vizierő nélkül az 
usztatócsatorna csak nyűge az egész tüzifagazdálkodásnak: a ter
meléssel, a szállítással nem lehet szabadon mozogni s gazdasági
lag helyesen vagy nem helyesen, olcsón vagy drágán, termelni és 
szállítani kell, hogy tavaszszal úsztatni lehessen. 

Igy vagyunk mi a soóvár-szigordi fausztató-csatornával; patak
jaink, melyek tavasszal bőven öntik a vizet, nyáron át annyira 
megapadnak, hogy ősszel ritkán, csak rendkívüli esőzések alkalmá
val lehet úsztatni, e miatt az egész évi faszükségletet tavaszra igyek
szünk összehalmozni. A z usztatás utján való szállítás olcsósága is 
csak idő kérdése. Az Amerikába való kivándorlással megfogyott a 
munkaerő s az a kevés a mi megmaradt hova-tovább drágább lesz, 
munkásaink összehasonlításokat tesznek az amerikai munkabérekkel, 
s igényeiket magasabbra emelik, s ha naponként 150—200 mun
kásnál csak 20—30 fillérrel leszünk kénytelenek a munkabéreket 
emelni, rövid idő alatt olyan magas lesz az usztatási bér, hogy a 
vasúti szállítási bért is meg fogja haladni. 

De nem is a mai korba való az olyan szállítási berendezés, 
melyet egy éven át legfeljebb hat hétig használunk; az én igen 
tisztelt Kaán Károly barátom vasutat építene a csatorna töltésére, 
de ha tehetném magam is, s hogy ez nemcsak lehetséges, de üdvös 
is, igyekezni fogok bebizonyítani. 

A z építendő keskenyvágányu vasutat Aranybányától kezdve 
az eperjesi vasúti állomással kellene összekötni. A pálya hossza 
körülbelül 17 kilométer lenne. 



A vasútépítésnél legtöbbe kerül az alépítmény; a mi ese
tünkben a csatorna helyén egy 11 kilométer hosszú 80 éves, tehát 
már megállapodott alépítmény áll rendelkezésre, ennek a helyre
állítása nem fog sokba kerülni; uj alépítményt csak mintegy 6 
kilométer hosszban kellene építeni. 

Hogy e vasutat a kincstár épitse, teljesen kizártnak tartom; 
Kaán Károly barátom az ő czikkeiben, a külföldön szerzett tapasz
talataira támaszkodva, napnál világosabban bizonyítja a vasutak 
és száraz müutak hasznát és előnyeit ugy a fatermékek akadály
talan és legjobb minőségben való kiszállítására, mint az erdők 
jövedelmének emelésére nézve; ez irányú fáradozásai viszhangra 
is találnak, de kivitelének útjában áll szegénységünk s jó ideig 
nem is gondolhatunk arra, hogy szép és értékes erdeinket meg
felelő közlekedési eszközökkel feltárhassuk s igy mert nincsen pén
zünk a feltárásra, le kell mondanunk a nagyob jövedelemről is.*) 

A z aranybánya-eperjesi vasutat tehát csak magánvállalat 
építheti, magánvállalat pedig csak akkor építheti, ha befektetett 
tőkéjének a kamatozása biztosítva van. Minél kisebb a befektett 
tőke, annál csekélyebb jövedelemmel elégedhetik meg a vállalkozó. 

A vasút építése egy örök időkre szóló olyan berendezkedés 
lenne, melynek az erdők jövedelmére való befolyása most hamar
jában alig számitható k i , de mindenesetre olyan előnyöket jelen
tene a vasút építése, a melyért áldozatokat hozni érdemes. 

Bemutattam írásban és képben a fausztató csatornát, min
denki láthatja, hogy ez építési anyagaiban értékes építmény, adjuk 
hát oda a vasúti vállalatnak ugy, a mint áll az egész csatornát, 
használja fel a. vasútépítésnél vagy értékesítse annak anyagait, 
adjuk oda a talpfákra, vasúti állomásokra s egyéb építkezésekre szük
séges építőanyagokat ingyen s az igy kiadott faanyagot takarítsuk 

*) A mennyibon az alábbiak szerint közforgalmú vasútról vo lna szó, 
annyiban tényleg nem tisztán az erdőbirtokost terhel i a vasút épitési költ
sége. Egyebekbon azonban ugy véljük, hogy a közel jövő reá czáfol szerző azon 
állítására, hogy kizártnak tartja, miszerint az erdökincstár épitseti vasutat. 
A z állami beruházásokról a közel múltban benyújtott törvényjavaslattal Lukács 
László pénzügyminister szavaiból kivehetőleg több ordoi vasút építésére is kér 
a kormány hitelt. Hova-tovább tehát mind kevesebb okunk lehet kishitű két
kedésre, midőn gazdaságilag hasznos, a gazdasági eredményekben gyorsan 
visszatérülő befektetések szükségességét hangoztatjuk. Szerk. 



meg 10 vagy 20 éven át; kevés fog jutni egy-egy esztendőre, alig 
fogjuk megérezni, s bizonyos, hogy mire a vasút építésére kiadott 
faanyagot megtakarítottuk, akkorra annak értékét az erdő jobb 
jövedelmezése nekünk már megtérítette. 

Azt hiszem ilyen áldozatok mellett, ha a vállalatot az 1884. 
évi X X V I . törvényczikk alapján még pénzzel is segélyezzük, a vasút 
építése nem sok fejtörésbe kerülne, s nem lenne koczkázattal járó 
vállalkozás, az erdők jövedelmének emelésére pedig elhatározó 
befolyású lenne. 

A z erdőkben járkálva, megfigyelem a természet működését, 
észlelgetem az erdőkben folyó küzdelmet a létért, s azt tapasz
talom, hogy azért, mert erdeink nincsenek jó közlekedési eszkö
zökkel feltárva, s mert emiatt csak külterjesen gazdálkodhatunk, 
az igénytelenebb, s e mellett értéktelenebb fanemek elnyomják, 
tönkreteszik a nemesebb, értékesebb fanemeket; minden lépten
nyomon érzékeny veszteségek érnek bennünket. Kövessünk csak 
egy bükkállományt keletkezésétől letárolásáig. Vetővágás után a 
bükkösben szórványosan beékelt kőrisek, juharok és szilek évről-
évre elvetik magvaikat s a tarolóvágás után, ha a természetes fel-
ujulás sikerült, egy nagyobb mértékben kőrissel, juharral és szillal 
elegyes bükkfiatalosunk marad. Külterjes gazdálkodásnál a minde
nütt megjelenő lágylombfák és a bükk lassanként elnyomják a 
nemesebb fanemeket, ott, a hol tömegesebben uralkodnak a lágy
lombfák, még a bükk is erősen megritkul, a bükknek s különösen 
a gyertyánnak a sarjai szélesen elterpeszkednek s amikor az erdő 
középkorát elérte, a nemesebb fanemekbőLjnár csak itt-ott marad egy-
egy mutatóba, a lágylomfák már nagyrészben elöregedve kidőlnek, 
s a hol a sarjak sűrűbben állottak, a magról kelt fák kivesznek, s 
csak az elbokrosodott, elterebélyesedett sarjak maradnak meg, a 
hol pedig a magról kelt bükkök maradtak az uralkodók, ott a 
sűrűn felnyurgult fák egymást nyomják, a túlszárnyalt fák kiszá
radnak s legfeljebb mint tövön száradt fák alacsony áron értéke
síthetők. A mire az erdő vágható korát eléri, az állapot mit sem 
javul, s mert külterjesen gazdálkodunk, elhagyva az előkészítő 
vágást, mindjárt vetővágást alkalmazunk, s a megritkított erdő ott, 
a hol a fák sűrűn álltak, halomra dől, mert a sűrű állásban gyö
kérzete nem erősödhetett meg; az állományt még mielőtt az erdő 



felújult volna, tarra kell vágni s körülbelül felerészében mestersé
gesen beerdősiteni. 

Ha az erdő belsejébe vasút vezet, a tűzifa választékolásában 
szigoruabbak lehelünk; akkor a távolabbi szállítást megbíró leg
értékesebb faanyag nem a környéken, de a nagyobb városokban 
lesz értékesítve, egyéb kikészített faanyagot a közelfekvő ipartelepek 
és a kisebb központok használnak fel s a vidék népe, mely eddig 
válogatott a fában, kénytelen lesz a csekélyebb értékűvel meg
elégedni. A gazdálkodás belterjessé lesz, értéke lesz a lágylomb
fáknak, a vékony rözsefának, áterdölés utján idöszakról-időszakra 
kőrist, juhart és szilt elnyomó minden egyéb fát, a sarjakat, 
minden beteges és rossz növésű fát kivágunk és eladunk, az áter-
dölésekkel átmegyünk az előkészítő vágásba, s a velövágás után már 
nem dönti ki a szél a fenmaradt fákat, mert a vágásforduló végén 
megmaradt vaskos növésű törzsek gyökérzete a fokozatos ritkításban 
a széllel megküzdeni tanult. Azzal , hogy idöszakról-időszakra rend
szeresen áterdőltünk nem kevesbítjük a vágásforduló végén 
az állomány fatömegét, mert az áterdölés utján kiszedett fa-
tömeg mindenkor visszapótlódik, s minőségben és értékben nem
csak azzal nyer, hogy a fák vaskos növésüek lesznek, de külö
nösen azzal, hogy a vágásforduló végén nagyrészt értékes haszonfa-
erdőnk lesz, a melynek mint ilyennek a felujulása is éppen a 
haszonfák nagyobb tömege miall biztosabb. Nem kell majd akkor 
a bükkerdöket, hogy értékök emelkedjék, jegenyefenyövel alá-
telepiteni, mert a kőris és juhar mindig értékesebb a jegenye-
fenyőnél. 

íme a külterjes és belterjes gazdálkodás közötti különbség: 
az első a veszteségek, az utóbbi a nyereségek szakadatlan soro
zatát nyújtja s én nem találok semmi áldozatot nagynak, ha 
azzal a belterjes gazdálkodást lehet biztosítani. 

Hogy hány tölgyesünk esett és esik folytonosan áldozatul a kül
terjes gazdálkodásnak, hogy a legjobb tölgytalajokat a bükk és külö
nösen a gyertyán foglalta és foglalja el, arról nemcsak fájdalommal, 
de szégyenérzettel kell megemlékezni, szégyenkeznünk kell nem
csak önmagunk, de utódainak előtt is, a kik lesújtó bírálatot fog
nak mondani gazdálkodásunk felett, a miért oly óriási értékeket 
hagytunk elpusztulni, s ha több esetben magunk is hibásak vagyunk, 



a főbaj mégis a jó közlekedési eszközök hiánya, a gyenge forga
lom; a vasút, a jó úthálózat mint hatalmas szivóerek viszik ki a 
fát az erdőből, mert a fát mindig keresik, s ha könnyen meg
közelíthetik, el is viszik. 

A kakasfalvi m. kir. erdögondnoksághoz tartozó erdők eléggé 
közel feküsznek Eperjes városához, s mert igy élénkebb a kereslet, 
az országutakhoz közel fekvő erdőrészekben belterjesebben lehet 
gazdálkodni. Itt szerzem én tapasztalataimat, itt látom, hogy áter-
dőlések utján idöszakról-időszakra mekkora fatömegeket lehet 
kihasználni és értékesíteni, mekkora növekedésnek indulnak az 
erdők minden áterdölés után, s hogy emelkedik időről-időre az 
erdő minősége és értéke. Ebből tudom megítélni, hogy a vasút 
hatalmas lendületet adna a fakihasználásnak és fakereskedésnek. 

Azt persze el nem érhetnők, hogy egy ürm3 tűzifának a 
vasúti szállítása ugy mint az usztatása csak 68 fillérbe kerüljön, 
de ha Aranybányáról vasutunk van, nem kell nekünk a fát egészen 
Szigordig szállítani, tehát megtakarítunk a fa közelítésénél, s ha 
többet is fizetünk vasúti szállítási bér fejében, de fánkat nemcsak 
Soóvárig, hanem egyenesen Eperjesre s innen Kassára vagy Buda
pestre szállíthatjuk. Azzal , hogy tűzifánkat tégelyen és vasúton s 
nem viziuton szállítjuk, sokkal értékesebbé tesszük, e mellett a 
tüzifatermelést és szállítást ugy rendezhetjük be, hogy a legjutá-
nyosabban s a leghelyesebb gazdálkodási elvek szemelött tartása 
mellett akkor termelünk és szállítunk, a mikor a termeléssel és 
szállítással az erdőnek a legkevesebbet ártunk s a mikor tűzifánk 
a legértékesebb. 

Hogy mennyire hátrányosan befolyásolja bükktüzifánk jó 
minőségét az a körülmény, hogy minden tavaszszal úsztatni kell, 
s e miatt a fát hol szárazon, hol nedvesen, de mindenkor nagy 
tömegekben kell kezelnünk, csak Kaán Károlynak a folyó évi 
„Erdészeti Lapok" IX. és következő füzeteiben „A bükk tűzifa 
tartósságának és kelendőségének kérdéséhez" czimü közleményére 
utalok, hol tudományos alapon van beigazolva bükk tűzifánk gyors 
romlásának és rossz minőségének az oka s a hol egyedüli ellen
szerül szintén az erdőknek jó közlekedési eszközökkel való feltá
rását, a viziszállitásnak felhagyását, s a belterjes gazdálkodásra 
való áttérést ajánlja. 



A kakasfalvi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó erdők kiter
jedése 9239"56 kat. hold, mely egy üzemosztályt képezve nyolcz 
védkerületre van beosztva. A fanemeket illetőleg az erdőgondnok
sághoz tartozó erdőkben a bükk 0'69, a tölgy 0.24, a fenyőfélék 
0 -04, s a juhar, kőris és szil 0"03 elegyaránynyal vannak kép
viselve. Az évi hozamterület 73.56 kat. hold, az évi fahozam 17857 
m 3 , elöhasználatok utján évenként 5678 m 3 használható ki. 

Bármennyire emelje is azonban a vasút a fatermékek forgalmát, 
az erdőgondnokság fahozama egymaga nem volna képes a vasútnak 
elegendő munkát és jövedelmet biztosítani, okvetlenül szükséges, 
hogy a fán kivül a vasútnak egyéb szállítani valója is legyen. 

Az Aranybányáról kiinduló vasút a soóvári sófőzőt is össze
kötné az eperjesi vasúti állomással. Soóváron évenként 6600 méter
mázsa sót főznek, e mennyiség majdnem teljesen vasúton volna 
elszállítható. 

Az vasút az eperjesi vasúti állomással a soóvári gőzmalmot, 
mely egyszersmind gőzfürész is, összekötné. 

Hradován éppen a létesítendő vasút mentén hatalmas trachyt 
kőbányája van a kincstárnak; mint az usztatócsatorna leírásában 
megemlítettem, e bányában faragták a csatorna oldal- és egyéb 
építőköveit. A kőbánya most teljesen használaton kivül hever, 
mert a kőnek fuvarbére olyan magas, hogy a bányamüvelés e 
miatt nem fizeti ki magát. 

Aranybányán nagy kiterjedésű tűzálló fehér agyagbányája 
van a kincstárnak, melyet az eperjesi kályhagyár bérel, s melyből 
egy fuvar agyagnak a szállítása 7 koronájába kerül a gyárnak. 
Ha vasút létesülne, nemcsak olcsóbban volna az anyag Eperjesre 
szállítható, de helyben Aranybányán, a hol meg volna minden 
szállítási költség nélkül a fehér agyag, a szükséges fa és a vasúti 
összeköttetés, agyagáru vagy alaminiumgyár létesülhetne. 

Ugyancsak Aranybányán antimonbányák is vannak, melyeknek 
kőzete az antimon mellett aranyos ezüstöt is tartalmaz. 

A vasút építésével tehát e vidéken a bányászat és az ipar 
fellendülése is bizton várható, ami nagy mértékben hatna az ame
rikai kivándorlás csökkentésére. 

A vasút 8 kilométerre közelítené meg a dubniki opálbányát s a 
keczerpekléni m. kir. erdögondnoksághoz tartozó erdőket, melyek 



éppen a fogyasztóhelyektöl való nagy távolság miatt nem jövedel
meznek, nem használhatók k i . 

Végül még egy körülményt kell felhoznom. 
Még 1889-ben felmerült az az eszme, hogy a soóvári sósviz 

fürdői czélokra alkalmaztassék. Sáros vármegye közönsége az 
eszmét üdvözölte, tárgyalta a kérdést a balneologiai egyesület, 
mig végre a pénzügyminiszter 1892-ben az országos közegészség
ügyi tanácsnak képviseletében kiküldötte dr. Chyzer Cornelt, dr. 
Kézsmárszky Tivadart és dr. Boleman Istvánt, kik a helyszínén 
szerzett tapasztalataik eredményéről röviden összevonva követke
zőleg számoltak be : 

„Daczára annak, hogy hazánkban igen sok sósforrás fakad, 
Magyarországon még sincsen egyetlen konyhasós fürdőnk sem, 
mely a helyi érdekek szolgálatán tul országos jelentőségre vergő
dött volna. A soóvári sósviz egyike a legtöményebbeknek, melyet 
a szilárd részek mennyiségére, főleg pedig klórnátrium - tartalomra 
nézve csak a svájczi Bheinfelden halad meg. A soóvári sósviz 
tehát igen értékes ásványvíz, a mely alapul szolgálhat a leg-
nagyobbszerü sósfürdőnek. Soóváron a fürdő felállítása az északi 
szeleknek való kitettség miatt egészségtanilag kifogásolható, de 
Szigord egészségtani szempontból a legszigorúbb követelményeknek 
is megfelel. Hidegvizgyógyintézet felállítása, melyre minden kellék 
meg van, csak fokozhatná a telep jelentőségét és forgalmát, 
az Antalvölgyben fakadó szénsavdus vasas savanyavizek pedig 
még csak emelnék a gyógyhatály értékét és tágítanák javallata 
körét. Tény az, hogy egy nagyobb szabású, fokozottabb igényeket 
is kielégítő sósfürdö alapítása égető szükség; tény az továbbá, 
hogy a soóvári sósviz, mint kiváló gyógytani hatással biró ásvány
víz, joggal képezheti egy ilyen sósfürdő alapját; végül tény, hogy 
Szigord a talajvíz, levegő, magassági fekvés, tájék szépsége tekin
tetében mindazon kívánalmaknak, melyeket joggal támasztani lehet, 
majdnem ideális módon megfelel. A természet megadott mindent, 
a mi szükséges, csak az emberektől függ, hogy a természet pazar 
adományait felhasználva, jövedelmező fürdőtelepet létesítsenek 
Szigordon." 

A szakköröknek ilyen kedvező véleményére a földmivelésűgyi 
miniszter ur a szükséges területek és a vasút építése czéljából a 



soóvár-szigordi fausztató csatorna töltésének átengedése, s a ren
delkezésre álló építőanyagoknak adományozása tekintetében a 
legmesszebbmenő támogatást helyezte kilátásba, a pénzügyminiszter 
ur pedig kilátásba helyezte, hogy évenként 20,000 hektoliter sós
vizet ingyen, csakis a vizemelési költségek megtérítése mellett 
átenged, a létesítendő telepet és épületeket pedig az adómentesség 
kedvezményében fogja részesíteni. 

Tehát a fürdő érdekében minden, a mit én most az erdő 
érdekében kérek megadni, már meg van igérve. Hogy a fürdő 
akkor nem létesült, nagyrészt a zavaros politikai viszonyoknak 
tulaj donitható, melyek miatt a fürdő létesítését kezdeményező 
országos tekintélyű férfiak a cselekvés teréről eltávoztak. 

Akkor egy világfürdő létesítéséről volt szó körülbelül 6 millió 
korona befektetéssel; de ha a világfürdő nem létesülhetett, mért 
ne létesülhetne egy fejlődésképes kisebbszerü fürdő? A sósfürdö 
valódi gyógyfürdő, s mint ilyennek a fennállása, éppen mert a leg
elterjedtebb betegségek ellen használják, mindenkor biztos. 

Ha Szigordon sósfürdő, s az ottani savanyuvizforrások fel
használásával szénsavas vasas fürdő is létesülne, eltekintve az 
állandó fürdővendégektől, egyike lenne e fürdő a leglátogatottabb 
helyeknek. Eperjes és Kassa között olyan előnyös a vasúti össze
köttetés, hogy reggel 5 órától este 10 óráig négy vonat indul és 
érkezik naponként: a ki korán reggel indul, délben már Kassán 
lehet, a ki délelőtt vagy délben indul estére már otthon lehet. 
Csekély költséggel és gyorsan lehetne az utat Kassáról és Eper
jesről Szigordra megtenni, ugy, hogy az építendő vasútnak egy 
egészen egyszerű sósfürdő létesítése esetén is a személyszállításból 
tekintélyes jövedelme lenne annál is inkább, mert Eperjes igen 
szegény közelfekvö kiránduló helyekben, és Szigord már most 
is egyik kedvencz kirándulóhelye az eperjesieknek, s ha drága 
bérkocsi helyett az olcsó vasúton utazhatnék a közönség, még fürdő 
nélkül is nagy tömegekben látogatná Szigordot. 

Tekintettel a kormány által kilátásba helyezett nagy kedvez
ményekre, a fürdővállalat összekötve a vasúti vállalattal, biztosan 
jövedelmező vállalkozás lenne, s ha a vasút már létesült, a bányá
szat és ipar fellendülése több mint bizonyos. 

Ezekben szándékoztam az irányadó és vállalkozó köröket 



tájékoztatni, s meg vagyok győződve, hogy az eperjes-aranybányai 
vasút e vidéken közgazdasági tényezővé növekedhetnék s hatal
mas befolyást gyakorolna nemcsak az itteni erdőgazdaság emelé
sére, de a mi e vidéken szemelöl nem téveszthető, az amerikai 
kivándorlás csökkentésére is. 

Adalékok az ákácz ismeretéhez.*) 
Irta : Földes János. 

I. Történelem. 
A z ákácz Észak-Amerikának jövevénye. Kipusztithatlan ős-

erővel ragaszkodik hazánk földjéhez, jobban mint annak bármely 
összülöttje. És mint Hanusz István utján értesülünk,**) Unger 
tényleg kiderítette, hogy az ákácz a harviadhorban Európának 
benszülött növénye volt ; Unger nemcsak Stájerországban, de 
egyebütt is ráakadt a harmadkori Robinia Hesperidum Ungeri-re, 
mely a mi Robinia pseudoacaciánkkal megegyezik. 

Őshazájára bukkant tehát nálunk a fehér ákácz, mikor száz
ezer, tán millió évek múlva ismét idekerülve, oly feltűnően jól 
érzi magát. 

IV. Henrik és XIII. Lajos franczia királyok udvari kertésze 
— Robin János — volt az a férfiú, k i az ákáczot 1600-ban 
Virginiából áthozta Francziaországba s ez által az utókort örök 
hálára kötelezte. Nevét megörökítette Linné, róla nevezvén el az 
ákáczot Robiniának. Robin fia. Vespasian, ültette í 635-ben a 
párisi hires Jardin des Plantesban azt az ákáczot, mely Paris 
egyik nevezetessége. Ezt 1859-ben Lemnis még jó erőben találta, 
most azonban ő is beadja elaggott derekát, mert három ágra 

*) Szerző az alább közölt feljegyzésekkel, azok rendszeres összeállítása 
és kiegészítése után. eredetileg pályázni óhajtott az ákácz monográfiájára 
ki i r t pályázaton, mivel azonban a tárgy további kidolgozásában őt hivatalos 
elfoglaltsága gátolja, a nagy fáradsággal összegyűjtött anyagot elismerést 
érdemlő önzetlenséggel rendelkezésünkre bocsátotta közlés végett, a mivel 
más pályázni szándékozóknak óhajtotta az adatgyűjtést megkönnyíteni. A pá
lyázat határideje tudvalevőleg f. é. ápril hó 30-án jár le. Szerk. 

*") „Alföldünk mag y áriája" Természettud. Közi. 378/881 . 


