
EÜSZETI LAPOK. 
l-ső évfolyam. III. füzet. Marczius 1862. 

Adatok Magyarország erdőszeti statistikájához. 
i. 

Zólyom megyének földismei viszonyai. 

Irta Pauliny Sándor. 

Az annyira regényes, természeti szépségekben bővelkedő és az 
erdőgazdára nézve oly sok tekintetben érdekes Zólyom megyét, nem 
lesz talán felesleges olvasóinkkal földismei tekintetben is megismertetni; 
amúgy is oly viszonyok ezek, melyeket megismerni minden valóban 
müveit erdész, legalább saját hatáskörében jelenleg már törekszik és 
a melyekről e megyének különben oly gazdag és érdekes krónikája 
mélyen hallgat, bár ez honunk épen azon megyéinek egyike, melyek 
legrégibb időktől fogva lakoltak és ismertek; melyet már Nagy Lajos 
arra méltatott, hogy annak székhelyén a garam kies partján diszpalotát 
emeljen magának s mely honunk fénykorában Hollós Mátyásunkra is 
oly vonzerővel birt, hogy regényes fenyveseit évenkint vadászat ked
véért meglátogatta. 

Nem lehet itt egyelőre szándékunk e megyéről részletekbe menő 
földismei leírást adni, mert ez amúgy is csak akkor bírhatna valódi fon
tossággal, ha szorgosan összeállított földismei térkép által tamogattatnék, 
mely munkát, mint több időt igénybe vevőt, későbbre halasztunk, de 
mind a mellett legkevésbé sem kételkedüuk abban, hogy ezen általá
nos leírás is, honunk minden erdöszét és természetbarátját, különösen 
pedig Zólyommegye erdőbirtokosait s erdészeit érdekelni, azon kivül 
más megyék fiatal erdöszeit talán arra fogja serkenteni, hogy e tekin
tetben szintén tegyenek valamit. — Kinek is volna módjában hazánk 
földismei ismertetését hathatósabban és könnyebben elősegíteni mint 
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erdöszeinknek ? kik amúgy is ismervén minden a vidéken fekvő bér-
czet, sziklát, számos kirándulásaik alkalmával könnyen jegyezhetnék 
fel az egyes sziklák mivoltát, a hegyközetek halárait és a vízválasz
tékokat is: ha ezen észleleteket s jegyzeteket azután időnként köz
tudomásra juttatnák, akkor azokból szakértő földismésztiek, csekély 
fáradságába kerülne egész megyéknek földismei térképét összeállítani, 
annál inkább, mivel honunkban az erdők hazája a szónak teljes értel
mében majd nem kizárólag a hegységekben van s ezek megismerésével 
a köztök elterjedő völgyek és lapályok megismerése csekély fáradsággal 
jár, mintán ezek rendesen csak özöny — és áradvány —rétegek által 
boríttatnak. — A régibb erdőszöktöl, kik szaktudományukon kiviil, 
legfeljebb még oly természettudománnyal foglalkoztak, mely közvetlenül 
hasznot hajtolt, e tekintetben semmit sem lehetett várni; hiszen ők a 
földlanról rendesen csak annyit tudtak, hogy létezik: azon felül, kivá-
lólag idegenekből állván, kevés érdekkel birt elöltök az, hogy és 
mi kép van honunk földtanilag alkotva. — Sokan közülök avval is 
beérték ha kenyeres uroknak minél több fája s nekik minél több és 
fehérebb kenyerök volt — de hogy milyen képletbe tartozik az a föld, 
melyben midkettö termett, az legkevésbé sem zavarta nyugalmukat. — 
Mostani fiatal erdészeinktől azonban, kik nagy részt már honfiak s 
amügy is a földtannal, mint oly tudománnyal, mely a fontos talajtannak 
alapja, mindinkább megismerkednek, méltán feltételezhető, hogy elődeik 
nyomdokaiba nein lépnek, hanem megteszik ez irányban is mind azt, 
a mivel a hazának tartoznak. 

Ezen eltérés után forduljunk már tulajdonképeni feladatunkhoz: 
Zólyom megyének azon telemes, Liptó s Gömör megyékkel haláros 
éjszak-keleti része, mely Polonkától a Garam folyónak mindkét pariján 
Zólyó-Lipcséig, innét jobbra pedig egészen Urvölgyig s Ohegyig terjed 
és a melynek területén Breznó s Libetbánya királyi városok körül e 
megyének legfontosabb s legszebb erdei állanak, kiválólag a jegeczes 
palaközet képlethez tartozik, melynek közepette azonban több helyen, 
nevezetesen a Jaraba patak mindkét partján egészen a breznói vámig 
és Rónicz vidékén Záhrenbachtól egészen a fekete Garamig, azután 
Gömör megye felé Podkratke s Kutyelach hegyek környékén, valamint 
Brezován aliíl a Garam jobb pariján majd nem Zólyó Lipcséig, tetemes 
neptuni rakodványok is ülepedtek le, melyek innét egy irányban egé
szen Tajováig, más irányban pedig nyugot felé egészen Ohegyig 
ágaznak el. 
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E nepluni rakodványokon kívül a jegeczes pala képlet folyto
nosságát ez egész területen csak egyetlen egy plutoni kőzet t. i. a 
Irakit szakasztja meg, mely különösen: Korenovo, Wargula, Ljeszkovo, 
a libetbányai és klénóczi Wjepor körül - - sok helyen áttört a csillám
pala rétegein s több tetemes hegyet képez. 

Az illeni jegeczes pala képletnek s e szerint az egész vidéknek 
uralkodó kőzete a csillámpala; sokkal alárendeltebb a gneisz és a klo-
ritpala. Az igen különféle szinü de leginkább fekete vagy fehér csil
lámpala felette sok válfajban fordul elő. Feltűnő, hogy az a hegyek tö
vében rendesen már igen. elmállott és csillámban nagyon gazdag, ma
gasabb fekvésű helyeken azonban ez arány éppen ellenkező; a kovács 
előtérbe lép, a csillám mind inkább elmarad s a kőzet egyszersmind 
keményebbé és szilárdabbá lesz, a hegytetőkön pedig a csillám nem 
ritkán egészen eltűnik, ügy hogy a csillámpala egyszerű kovacsszirtbe 
megyén át. — Éppen oly gyakoriak a csillámpalának gneiszba és kío-
rilpalába — való átmenetei, melyek e területen mindenütt, de az előbbi 
kivált Brezova környékén a Garam jobb partján, az utóbbi Rónicz tő
szomszédságában a Garam bal pariján, igen szépen és legnagyobb kiter
jedésben jő elő. — 

Mind a három jegeczes palakőzet rétegei rendesen jól kivehetők, 
nevezetesen a csillámpala gyakran oly kitűnő rétes szerkezetű és a 
mellett oly vékonyrélü is, hogy lemezekre könnyen hasitható. 

Ezen jegeczes palaképleinek egész területén számos vasércz — 
erek és lelepek fordulnak elő, melyek gazdagságuknál fogva, többnyire 
a bányászat tárgyául szolgálnak; azonfelül találtainak három helyen 
t. i. Jarabán, Libetbányán és Urvölgyön nevezetes rézércz erek is, 
mely utóbbi két helyiség e tekintetben honunkban már a legrégibb 
időktől fogva ismeretes, 

A jegeczes palalíőzelek közt nagy oázokként terjednek el a 
nepluni rakodyányok, melyek ilt l e g a l á b b két külön képlethez tartoz
nak. Azon keselykövek és keselykőpalák tudni illik, melyek a jarabai, 
róniczi és brezovai völgyek mélyebb fekvésű helyeit elfoglalják, jobbra 
pedig egészen Ürvölgyig s Ohegyig terjednek és nagyszemecses kovács 
homokkőből állanak, a kesely köképletböl valók; az ezen keselykövek
kel felváltva előforduló, egyik ágában egészen Tajováig elható, veres 
vagy szürke szinü, s helyenkint kitűnő vékonyrétü agyagpala, az 
iromba homokkőképletbe tartozik; és a Podkrálke s Kutyelach hegyek 
kornyékén, valamint Brezován akii a Garam jobb partján előforduló 
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mészkövek és mészkőpalák: eddig rigyan szintén a keselykőképletlte 
soroztainak, de több körülmény valószínűvé leszi, hogy sokkal fiatalabb 
neptuni képlethez tartoznak; végre azon mészköér mely, Gömör megyé
ből a baczuchi völgyön át jővén, kelet-nyugati irányban, Szokolová, 
Ramzsová és Jaraba völgyeken tör keresztül, valószínűleg ösmészkö. 

A trakit, bár csak szigetenként és az előbbi kőzetekhez képest 
nagyon csekély kiterjedésben lép fel, még is azon érdekes tüneményt 
mutatja, hogy áttörései a vidéknek legmagasabb pontjait képezik, igy 
p. o. Libetbánya és Klenócz környékének legmagasabb két csúcsa, a 
libetbányai és klenóczi Wjepor, trakit hegyek. 

Ezen leírt nagyszerű jegeeses palaképlettöl éjszaknyugot felé 
egészen Stnrecz, nagy Krizsna, és Hermanecz hegyek csúcsáig, az az 
Liptó-Túrócz megyék határáig, szint oly hatalmas mészkörakodványok 
telepedtek le, melyek a nevezett két megyébe is messze ágaznak el 
és annyiban nagy egyformaságot mulatnak, hogy kiterjedésökben sehol 
sincsenek valami elterjedtebb kőzet által megszakítva. E mészkövek 
rendesen világos szürkék, néha veresesek, Tajova körül kékes színűek 
is, többnyire szilárdak és vaslagrétegüek; találtatnak azonban néhol 
p. o. Tajova és Králik helységek közölt kitűnő vékonyrétegű mész-
köpalák is. Kövületekben helyenkint gazdagok s ezek után legalább 
is három képletbe sorozandók; a hermanecz-völgyiek, oda értve az 
egész környéket is, a kagylómészképletböl; az óhegy és tureczka-
völgyiek környékükkel együtt a liasz képletből valók; azon kívül ta
láltatnak több helyen p. o. Zólyó-Lipcse mellett és Tajova felett oly 
mészkőtelepek, melyek kövületeiknél fagva, határozottan a törmelék 
képletbe tartoznak. 

Azon, részint kopár, részint erdőkkel boritolt domblánz, mely 
a Garam jobb partján Zólyó Lipcsétől Beszterczebányáig nyúlik, innét 
pedig Tajova és Rjecska felé hajlik, mészköböl és keselyköböl áll, 
melyek egymással felváltva jőnek elő és a róniezvidéki keselykövektöl 
és mészkövektől nem különböznek; de ezen neptúni dombláncz több 
helyen egy plutoni kőzet t. i. Melafyr által van áttörve, mely mindég 
kitűnő szép mándola szerkezetű és ennek következtében, nagyon kön
nyen megkülönböztethető a körüllevö kőzetektől. 

Azon hegyláncz, mely Tajova és Körmöcz között, délfelé egé
szen Bucsig a Garamig terjed és Zólyom megyét Bars megyétől vá
lasztja el, folytatásában pedig a Garam túlsó partján egyik ágával Ko-
zelnik, Baczúr, Kohlbacb és Zsibritó felé a zólyom-honthi határt képezi, 
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másik ágával pedig Zólyomén, Nagyszalalnán, Kalinkán, Véglesen át 
egészen Detváig, Nógrád mpgye haláráig nyúlik: trakit közelből áll és 
az alsó magyarhoni nagy trakit övhez tartozik. — A trakit különféle 
válfajaiban, éppen oly uralkodó kőzet e megye déli részében, mint az 
éjszakiban a csillámpala; folytonosságában csak imitt amott mészkő és 
csillámpala által van megszakasztva és nagyobb részt világos szürke, 
szilárd közönséges trakitból, kisebb részt trakit szivagból és trakit 
terményből áll, mely utóbbi kőzet kitűnő szépség és nagy kiterjedésben 
a Garam jobb partján a Buestől egészen Jalnáig vonuló hegylánczban 
és a Garam bal partján a kozelniki völgyben találtatik. Jellemző, hogy 
az alsó magyarhoni trakitok rendesen amfibólban vagy csillámban, gya
kran mindkettőben gazdagok. 

Ezen csillámpala, mészkő és trakit hegylánczok közé, melyek 
Zólyom megyének úgyszólva kővázát képezik, a völgyekben mindenütt 
áradvány, üzöny s néhol törmelék rétegek is ülepedtek le; az utolsók 
nevezetesen Tajova és Badin mellett azután Breznó tőszomszédságában 
Kra'm felé és Felső Leholán a Baba hegy felé, hol mindenütt kisebb 
kiterjedésű barnaszén telepek is találtatnak. A Garam folyónak mind
két parija áradvány földből áll s igy vagyon ez a Biszlricza, Szalalna 
és más nagyobb a Garamba szakadó patakok partjain is ; de a zólyom
megyei róna földnek legnagyobb része, kétség nélkül özöny rétegek
ből áll, melyek nevezetesen Breznó, Beszlerczebánya kivált pedig Zó
lyom körül, tetemes kifejlődésben lépnek fel. Leülepedésük valószí
nűleg akkor történt, midőn a Garam Bucs mellett, az ottani trakit 
dombok által feltorlasztva, a megyének mélyebben fekvő medenczéiberi, 
mindenült tavakat képezett, melyekben a görgeteg és iszap, mind ad
dig ülepedett le, mig a Garam kimosván rnegának idővel a trakitba 
elegendő mély medret, e tavak is, lassanként kiürültek és kiszá
radtak. Az özöny rétegek melyek e tavakban leülepedtek, helyenkint 
oly tetemes vastagságúak, hogy a jelenlegi áradványföldekböl, mint 
bérezek nyúlnak ki. — Ilyen özönybérczen fekiisznek a világhírű 
szliacsi szénsavforrások is, körülfogva egy oldalrűl egy nem nao-y ki
terjedésű trakitszivag lelép által, mely valaha alkalmasint ugyan 
abból a töbörböl szoríttatott ki, melyből jelenleg c szénsavas vízfor
rások erednek. 
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Néhány szó az erdők elkülönítése ügyében! 
Irta Baloghy László. 

Alig van a nemzetgazdászat valamelyik főbb ága mai napig is 
annyira elhanyagolva honunkban, mint az erdőszct, melynek alamjában 
sok milliónyi vagyon hever majdnem teljesen kamat nélkül. 

Ezen sajnos körülmény egyebek közt annak is tulajdonitható, 
miszerint honunk bonyolódott birtok viszonyai, különösen pedig az 
erdők legnagyobb részére nézve mostanig is fenálló közösségek mind 
eddig igen csekély kiterjedésben hozatlak annyira tisztába, hogy 
birtokosaink az okszerű erdőművelést teljes foganatba vehették volna. 

Gátolva lévén tehát maga a rendszeres erdőgazdászat; — nem 
csoda, ha annak emeltyűje, az e téreni irodalom is feletléb hátramaradt. 

A mint azonban egyrészről hinnünk szabad, hogy a remélt jobb 
idők folytán az említett akadályok gyorsabban és erélyesebben fognak 
mellőztetni: ügy már most is csak örömmel kell üdvözölnünk minden 
e részbeni irodalmi vállalatot, — mely az erdőszeli szakmát képvisel
vén, egyúttal a magyar nyelv fejlődéséi és terjedését is hathatósan 
mozdíthatja elő; — mire annyival nagyobb szükségünk van c téren, 
mintán honunk erdöszete, — részben önhibánk miall is , — jobbára 
idegen kezekre van bízva. 

Visszatérve a birtok rendezés tárgyára, — ez alkalommal csak 
az úrbéri szabályozás azon pontjaira nézve teszünk némi észrevételt, 
melyek az erdöszeti viszonyokkal szoros összefüggésben állanak. 

Az 1847—48 törvény eltörülvén honunkban az akkorig fenállolt 
úrbéri viszonyokat, elvileg általános szabályul tűzte ki, minden, a volt 
földesúr és jobbágyok között létező közösség megszüntetését, s illető
leg annak vagy megváltás vagy természetbeni elkülönítés általi végle
ges szabályozását. 

Ezen elvből indulva ki, az illető későbbi szabályozó rendeletek 
már régibb honi törvényeink alapján is, az utóbb említett eset tárgyául 
a közös erdőket is kitűzték, minek következtében a volt földesúr s 
jobbágya közli kölcsönös jogok és kötelezettségek tekintetbe vételével, 
a földesúri erdőből bizonyos megfelelő rész a volt úrbéreseknek tu
lajdoni joggal kihasillatni rendeltetett. 
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A fökérdés e részben csak az lehet, váljon mennyi legyen azon 
„megfelelő" erdörész? s hogy ez mily sikerrel oldatott meg, azt kimu
tatni, a következő sorok feladata. 

Az 1853-ik év Martius 2-án kelt cs. pátens, mely e tárgyat 
szabályozza, az erdöilletöség minimumát egy egész úrbéri telek vagy 
nyolez zsellér után 2 holdban, a maximumot pedig, de csak kivételes 
esetekben, 12 holdban alapította meg. Ezen számszerinti mennyiség 
meghatározásánál csak a földesúr és volt jobbágya közt, a faizásra 
nézve fenállott kölcsönös jog és kötelezettségek; a jogos failleték 
és a köteles viszonszolgálatok vétettek zsinórmértékül, s a felhívott 
cs. pátens feltételezi, hogy a 12 holdnyi maximum által az úrbére
seknek honunk különböző vidékein t ö rvény szerint járó failleléke 
kellő kárpótlást talál. 

Tisztán jogi szempontból tekintve a dolgot, alig lehetne talán 
bármi észrevételt is ezen maximumra nézve tenni; sőt a szóban forgó 
szolgalom meghatározása s az annak alapján kiadandó erdőkihasítása, 
ha a föntebbin kivül minden egyébb tekintet mellőztetik, lelkiösméretes 
és szakértő becslök mellett igen kevés nehézséggel járna, csakhogy az 
a felek tökéletes vagy bár csekély részbeni magnyugvásával a legrit
kább esetben fogna találkozhatni. 

Itt t. i. a jogos failleték, igen, de azon méltányos, sőt nemzet-
gazdászati s politicai tekintetben felette fontos kérdés nem jőve tekin
tetbe, ha váljon az úrbéresek számára kihasítandó erdőterület, azok 
tényleges hosszú évek során át megszokott, nélkülözhetlenné vált fa-
szükségleteit jövőre nézve kellőleg fedezi e, vagy nem? 

Pedig a legvilágosabb válasz erre el nem maradhat, ha figye
lemre méltatjuk 

1-ször hogy mennyire maradtak a törvény szerint feloszthallan úr
béri telkek valósággal o sz t a t l anok , amint azt az idézett csá
szári pátens feltételezi és hogy e felosztás egyenes következtében 

2-zzor addig mennyi épületi és tűzifát emésztettek fel a volt úrbé
resek? 

A faizási jog gyakorlatát az időnként kiadott legfelsőbb rende
letek s ujabb törvényeink szorosabban meghatározták és körülirtak 
ugyan, de a „jobbágyok saját szükségére" és a „divatozó szokás sze
rint" fentartott elvek, és ruganyos kifejezések alkalmazása; az úrbéri 
viszony természetéből folyó s a földesúrra nézve gyakran előnyös 
engedékenység azt eredményezte, miszerint ott is, hol a failleték az 
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egyes telek után szorosan, számszerint volt meghatározva, az igénybe 
vett famennyiség mindég jóval nagyobbnak mutatkozott. 

Éhez járult továbbá azon körülmény, mely az egyes községek
ben a volt úrbéresek által igénybevett famennyiséget majdnem évenkint 
emelte, miszerint a törvény és egyébb felsőbb rendeletek a jobbágy 
telkek szétdarabolását folyvást tiltották ugyan, ezen tilalom azonban 
gyakorlatilag jobbára mindenült mellőztetett. 

Tapasztalásból tudhatják mindazok, kik a volt úrbéresekkel üsz-
szeköttetésben vannak, miszerint főleg honunk felső vidékein az úrbéri 
jobbágy és zsellér telkek annyira népesedtek s ez által szétdaraboltat-
tak, hogy alig van (eredetileg egy egészet tevő) telek, melyen 4—5 
sőt több ház és család (Bars megyében néhol egy telken 25—30 lélek) 
ne léteznék, mely természetesen megannyi habár igen nyomorult ház
tartást visz, s igy épületi és tűzi fára okvetlen szüksége van; az utób
bira főleg a felső vidékeken, hol a tél gyakran 6—7 hónapig is eltart. 

Ha tehát valamely községben az eredeti telkek mennyiségét te
kintjük, ugy talán fedezve lesz a kérdéses maximum által az azokra 
törvény szerint eső failleték, de a legtöbb helyütt koránt sincs fedezve 
és biztosítva a jövőre nézve azon faszükséglet, melyet a volt úrbére
sek, mint lüzi, mint épület fában „saját használatukra" teljességgel nem 
nélkülözhetnek, s melyet eddig a közös erdőkből tettleg fedeztek is; 
főleg honunk erdős vidékein az ugyan egy telken (hol a 12 holdnyi 
maximum talán csak egy házat és egy családot feltételez) létező 4—5 
külön család évtizedek sora alatt háboritlan és az illető volt földesúr 
hallgatag tűrésével látta el fával magát. 

Hogy a lelkeknek ily módoni szétdarabolása tilos cselekvény 
volt és törvény ellenes, ez tagadhatatlan, de hogy a törvény, a volt 
úrbéresek részére kiadandó erdőterület meghatározásánál csupán és 
egyedül a törvényes failletéket vette számítása alapjául, erre nézve le
hetetlen hallgatással mellőzni azon gyakorlati kérdést, mely szükségkép 
előbb vagy utóbb felmerülend: „mi lesz annak következése, ha a felső 
magyar honi községek, nagyjában birói eljárás folytán, szabályozlalván, 
az erdőillelöség egy jobbágy telek vagy 8 zsellér után 12 holdnyi 
maximummal fog kiadatni, hololt azon 4—5 és még több család is lé
tezik, melynek midenike megközelítőleg az egész telek után járó fa-
jllotöséget nélkülözhellenül szükségli?" 

A lelkek szétdarabolásának vétkei alig lehet, a törvényben já
ratlan volt úrbéreseknek tulajdonítani, kik e lelkeknek népszaporodás 
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okozla szétdarabolásában s az ennél fogva mind nagyobb mérvekben 
szükségelt fa használatában, sem az illető földesurak sem az arra hi
vatott politicai hatóságok által, nem akadályoztatván, abbeli tetteik leg-
löbbnyire hallgatólag elnézettek. 

S miután mosl már a szétdarabolt telkeket összesíteni, s illető
leg az ott tengődő családokat elvégre is elűzni vagy megsemmisíteni 
nem lehet, alig marad egyéb hátra, mint ily vidékeken a tel ti eges 
valódi fa s zükség l e t e t a kiadandó erdőrésszel, a 12 holdnyi, ma
ximum emelésével is, összehangzásba hozni. 

Ha a föntebbieken kivül még tekintetbe vesszük, hogy ily vi
dékeken az egy telken lakó több külön család mindenike, a terjedel
mes közös erdőket, a tilalmasok kivételével, legelő gyanánt használja; 
s hogy e családok összege az elkülönítés után szinte csak az egy 
t e l e k után megalapítandó legelő járandóságra lesz utalva, s igy a 
faizásnál említett visszás arány szükségkép itt is be áll, nem lehet 
csodálni, sőt csak is ebben kell keresni azon makacs ellenszenvet és 
félelmet, mely felső vidékeinken az erdő és legelő elkülönítés ellen a 
nép minden rétege között oly mély gyökeret vert. 

A volt úrbéresek természeti de e részben józan ösztöne remegve 
érzi, hogy az erdő és legelő elkülönítés ezen szűk határok közé szo
rított feltétlen megalapítása, a törvény betűje szerinti jogosságnak ta
lán igenis, de a nélkülözhetlen és változhatlan szükségnek sehogy sem 
felel meg, s Ínségük csiráját rejti méhében , annál is inkább, mintán 
e felső vidékeken, minden egyébb hiányában, legnagyobbrészt a marha 
tenyésztés s a nagyobb faszükséglet könnyű s költség nélküli kielégí
tésének lehetősége tévé eddig az életet tűrhetővé. 

Habár az itt csak megpendített kérdés első pillanatra nem is 
látszik talán oly fontosnak, s ha az tekintve az ez iránti positiv ren
delvényt s magát a szorosan értelmezett jogosságot, meg sem is támad
ható: stalusgazchíszHti és magasabb politicai tekintetből azonban szük
ségesnek véltük annak felelte sok bonyodalmai okozható következmé
nyeire s arra utalni, mikép azok szűkebb körökre osztandó helyi vi
szonyok és körülmények feltételezte törvényszerű intézkedések és 
módosítások által elrtiellöztethetnének. 

Ennyit ezen szorosan a gyakorlathói merített tárgyról. 
Legközelebb közlendem, a t. szerkesztőség engedelmével, azon 

elveket, melyek az erdő és legelő elkülönítésére nézve, a selmcezi 
bánya kamara Burs megyei uradalmaiban létező községekben megala-
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pitatlak s részben már érvényesítettek i s ;* ) megérintvén egy úttal, a 
mennyire a körülmények engedik, az lígy nevezett bánya kincstári re-
servalt erdőket is. 

A szepességi központi Kárpátok és azok kör
nyéke legjelesebb fanemeinek természetes 
tenyészett határairól az északi szélesség 

48° 3 0 ' ' é s 49° 30 ' között. 
Irta tfuchs F r i g y e s . 

. •, (Vége.) 

II . 

Az erdei fák természetes tenyészeti halárairól a múltkor 
adott jegyzékünkben e tenyészet alsó határát csak néhány fanemre néz
ve bírtuk kimutatni, miután az a többiekre nézve nagyobbrészt a Sze-
pesség legmélyebben fekvő pontja Margitfalva és némelyeknél sokkal 
délibb szélességi fokok alá is esik. — Sydov és Wahlenberg munkáiban 
ugyan szintén akadunk egy "pár fanem tenyészeti határának meghatá
rozására, miután azonban ott az illető szélességi fokok megjelölése 
hiányzik, úgy ez adatokat nem használhattuk. 

Sydovnak az erdei fák tenyészeti haláraira vonatkozó légsúly 
mérései s az én ebbeli méréseim közt, a legnagyobb különbség e te
nyészet legfelső határ vonalának megjelölésében mutatkozik. 

Sydov ugyanis e legfelső határpontot a központi kárpátokra 
nézve csak 1327-67 méterre teszi, hololt én e hegység déli lejtőjén 
(a kis Kohlbachi völgyben levő úgy nevezett lépcsőké (jfVeppcftera) 
fölötti fensikon) az utolsó lucfenyőkre 1519 -23 méternyi (4806 láb)'; 
az éjszaki lejtön pedig 14SS..25 méternyi (47Ü8 láb) magasban akadtam. 

*) Nagyon szívesen.,fogadjuk, s felkérjük egyszersmind az c 
részben illetékes hazánkfiait, hogy az okszerű törvényhozás erdekében 
c tárgy megvitatásában részt venni mentül számosabban kegyeskedjenek. 

A szerk. 
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A nyirfa tenyészetének, melynek tenyészeti térköre különben 
talán legtágasabb, alsó határát csak e g y b e v e t ö l e g s nem közvetlen 
mérések utján határozhattam meg. 

Balásgyarmat előtt a Yácz felé vezető országúton, tehát oly a-
lant, a hol az ember e fanem létetét már nem is képzelné, akadtam egy 
igen gyér különben terjedt s a mint látszik a természel keze által oda 
ültetett nyirfa álladókra. Akkor azonban légsűlymérövel nem lévén el
látva, azon a 48-ik fok alatt fekvő álladók tenger feletti magasságál, 
az Ipoly csekély esése s a Duna Pest melletti vizszinének 96* 10 mé~ 
ternyi (304 láb) magassága egybevetése által becsültem 158-05 méterre 
(500 láb). Valamennyi föntebb jegyzett legfelső tenyészeti határ a 
lejtők déli, délkeleti és dél nyugoti oldalaira vonatkozik. 

Az éjszaki, ójszakkeleti vagy éjszaknyugoti lejtökön e határok
mind ezen fanemre nézve valamivel — ugyan azon kőzetre nézve 
azonban csak 47"42—63-22 méterrel (150—200 láb) alább esnek. — 

Gyakran megesik, hogy némely fanemek a termeszei által nekik 
jelölt tenyészeti tórkörön belül, egészen megfelelő talaj és termőhely 
daczára is, nagy kiterjedésű tereken egészen hiányzanak. — Ezt több
nyire hosszas ideig tarló természetellenes erdökezelésnek kell tutajdo
nitanunk, minek folytán az illető fanemek lassanként egészen kivesztek. 

Ha például a községek közelében nőtt bikkfa vagy jegenye fenyő 
álladékok tarvágata után, azok oktalan lelegeltetóse áll be; vagy ha a 
bikkfát elegyetlen sarjerdökép kezeljük s az ujranöveszlést egyedül a 
természetre bizzuk; tudvalévő dolog lévén, hogy a bikkfa tőkék há
rom vagy négyszeri forda elteltével elhalnak; — vagy ha a nemesebb 
fákat, például a ternyö tiszafát, a körisfát s. a t. keresve keresik 
ugyan, hogy kivághassák; ujranövcsztésökkel azonban egy cseppet 
sern gondolnak. — 

A fák e hiányzásának második oka a leli hónak néhány mér
földnyi terjedtségben gyakran igen különböző átlagos magasságában s a 
havazás mikéntjében is rejlik. — Mert a hol a téli hó közönséges ma
gassága 0-63 méterre vagy többre is rúg, s a hol az többnyire nehéz 
pelyhekben esik, ott az erdei fenyő közönségesen hiányzik. A vörös 
fenyő tenyészeti térkörén belül sem igen távozik 4 '5 — 6 -0 kilométer
nél (6 — 8 mérföld) meszszibbre a tulajdoképeni havasoktól; a zordon 
szelek szüntelen fuvalmát nagyon kedvelvén. — 

A természet az erdők tenyészeti halárait minden egyes fanemre 
nézve akkép látszók magállapitani, még pedig különben hasonló körül-
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menyek közt csak 37'93 méternyi (120 láb) eltérésig, hogy az egyes 
fanemek tenyészeti határukon felül gyümölcsöt nem hoznak vagy leg
alább nem érlelnek; azon kevés növény pedig, mely szélvészek, ma
darak által oda vitt magból kél, élete zsengéjében fagyoknak esik 
áldozatul. Legalsó tenyészeti határaikon alól a legtöbb fanem ugyan 
érlel magot, csak hogy ez rendszerint üres, a mint az a vörös fenyő
nél legfeltűnőbben bizonyul. — Azon felül a legtöbb fanem, ha tenyé
szeti határán alól növesztik, sokkal többet szenved a napheve és szá
razság folytán, meg rovarok által, mint természetes tenyészeti térkö
rében. — A tenyészeti halárok ingadozása, melyről az előbbiekben meg 
emlékezénk, abból áll, hogy némely fanemek, legfelső tenyészeti ha
táraiknál több mérföldnyivel távolabb sokkal nagyobb tengerfeletti ma
gasságban ismét csak előtűnnek, bárha csekély terjedtségü részletek
ben, hasonlóan a puszták oázaihoz. 

E tünetet egy fanemnél sem észleltem annyira, mint a gyer-
tyánfánal és a mezgés égernél. 

A gyertyánfának tulajdonképi legfelső tenyészeti határa ugyan 
is a Szepességen 439'08 méternyi (1389 láb) magasra esik a tenger 
fölött, s igen világosan kivehető a krompachi völgytől balra fekvő 
közeli hegységen. — Ezen magasság felett a gyertyánfa a közeli er
dővel borított hegységeken még azok lombfaálladékaiban sem találtatik 
sehol, miglen az rögtön 664*78 méternyi (2103 láb) tengerfeletti ma
gasban számos példányban ismét előtűnik, még pedig a terjedelmes 
lőcsei sarjerdök igen fedett völgyének Durst nevű erdörészében, 
bárha itt is csak legfeljeb 1*73 hektárnyi (3 hold) kiterjedésben, a 
nélkül azonban, hogy annak a közvetlen szomszédos lombfaerdőkben 
ha csak egy példányára is akadnánk. 

A mezgés éger tenyészetének legmagasabb halára szintén Krom-
pach mellett van 380 -91 méternyi (1205 láb) tengerfelotti magasban. 
Ezen magasság felett a mezgés égerre nálunk a Szepességen már csak 
a folyók és patakok hosszában akadunk. — Az előbbeni helytől azon
ban 60 69 kilométernyi (8 mérföldnyi) távolban az ismét, Béla városa 
edöségeinek bélaiBoor nevű részében, mocsáros helyeken, közvetlen a 
Kárpátok aljában, 70398 méternyi (2227 láb) tengerfeletti magasság
ban jelenik meg számos példányban, a hamvas égerrel elegyesen, és 
még mindég fahosszal birván. 

A mi egyes fanemeknek természetes tenyészeti térkörükben való 
hiányzását illeti, főkép pedig azokét, mellyok a talajban nem igen vá-
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logalók, mint a bikkfa, a vörös és az erdei fenyő, és melyek e sze
rint nem egyenként elszóródva jönek elő, mint a jávorok, körisfák, 
szilfák, de nagy terjedtségü álladóitokat képeznek, azoknak e hiány
zását illetőleg meg kell még a kárpátokban oly gyakori vörös fenyőre, 
nézve jegyeznem, hogy az természetes tenyészeti térkörén belül ott 
nem találtalik, a hol a fekvés födöttsége miatt vagy más egyébb okbúl 
nedves hegyi lég uralkodik. Ha ily helyre ültetik, u'gy az a mi vi
dékünkön gyakran sajátságos kórba esik, melynél fogva tülevelei már 
Július vége feléj vagy Augustus elején megsárgulnak s összesen le
hullnak. E fák legtöbbjei jövő tavaszkor ugyan ismét megleveledznek, 
e kór folytán azonban növésökben igen hátra maradnak és sok közülük 
a leirt kór ismétlődése folytán lassanként el is hal; a vele elegyesen 
növő lucz és jegenyefenyő által helyettesittetvén. — 

Feltűnő esetkép említem, hogy ezen — központi karpálaink 
déli, ós délkeleti lejtőin még ma is oly igen gyakori fanem, azok 
éjszaki lejtőin a Javorinában egészen hiányzik. 

Itt a vörös fenyő csak a kotlinai völgyben, mely Landoktól 
Zsdár felé, déltől éjszakfelé a karpáti hegyek egész lánczolatát ketté 
hasítja, emelkedik a magyar lejtőn egész a völgy közepe tájáig; mi
helyt azonban az itt inkább hegyszorosnak nevezhető völgy Halics or
szág felé megnyílik, a vörös fenyő is eltűnik, és az ottani fenyvesek 
vagy bikkesekben többé nem található. — Úgy látszik, hogy ez éjszaki 
lejtökön a magyar síkságok felöl emelkedő, tenyészetére szükséges 
száraz levegő nélkül nem tud megélni. 

A mi a ternyö tiszafa általam jegyzett legfelső és legalsó te
nyészeti határát illeti, arról csak annyiban akarok jót állani, a meny
nyiben én ezen a Szepességen már oly ritka s majdnem egészen ki
irtott fanem egyes más fanemek közé elegyedett bokorszer.fi példá
nyait ezen igen korlátolt alig 23000 hektárnyi (_4 £jj mérföld) téren, 
a letányi és káposztafalvi mészhegyek mondott magasságában találtam. 
Ezen általam talált ternyö tiszafák egyikének sem volt 15*8 század 
méternél C6 hüv) vastagabb alsó átmérője. 

Hogy a ternyö tiszafa általam meghatározott alsó tenyészeti ha
tára, más vidékeken, a hol e fa iránt több kímélettel vannak, alább 
száll, a felső pedig feljebb emelkedik, azt nem csak lehetségesnek, de 
valószínűnek is tartom. 

Ép oly valószínűnek tartom azt is, hogy a kislevelfi később 
virágzó hársfa felső halára másutt az általam jegyzett 802*61 méternél 

http://bokorszer.fi
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(2539 láb) magasabbra esik. Én azonban e fára eddig a Szepesség 
erdeiben nagyobb magaslatban nem akadtam. 

Feltűnőnek látszott, hogy én a rezgő nyárfát, melyről Hartig 
s utána a legújabb erdőszeti német irók legtöbbjei azt állítják, hogy 
csak odáig ér, a hol a gabona megterem, hogy én e fát a kohlbachi 
völyben igen számos példányban Í2G4" 44 méternyi (4000 láb) magas
latban találtam. Ott pedig már a zab sem érik. 

Az erdei fáknak az ország különböző szélességi fokai alatti te-
nyészeti határainak tökéletes ismeretéből az erdöszetre nevezetesen 
azon gyakorlati előny háramlik: hogy mihelyest egy vagy más fanem
nek bárminő vidéken ha csak egyes jó tenyészetü példányaira akadunk 
is, a tenyészeti határok tábláival ellátva következtethetjük, hogy e he
lyen más fanem is, melynek tenyészeti határa az elsőével egyenlő, 
vagy azétól nem igen eltérő, tenyészhetnék, a mennyiben a talaj kü
lönben megfelelő s a mennyiben a szokásos hóesés mennyi- és mi
nősége e fanem természetével nem ellenkezik; ha pedig tenyészik, 
hogy bizonyára érett magot is fog teremni s igy tehát czélszerü ke
zelés mellett gyarapodni is fog. — S hogy e szerint nem fogunk hasz
talan és sok pénzbe kerülő kísérleteket tenni oly fanemekből való er
dők nagybani mesterséges növesztésére nézve, melyekről biztosak 
vagyunk, hogy tenyészetük legalsó határa az illető helynél sokkal ma
gasabbra esik. — Ez pedig honunkban igen szokásos és a várt siker 
természetes elmaradása már nem egy erdösz képességére vetett árnyé
kot s nem egy erdőbirtokost kedvetlenitett el s ijesztett el az erdönö-
velésre való költéstől, — mely ha okszerűen felhasználtatik, dúsan 
kamatozott volna. 

E dolognak másodrendű ugyan de mind a mellett igen érdekes 
oldala az, hogy az ember a minden jó térképen feltalálható szélességi 
fokok tekintetbe vételével ha valahol egy vagy más fanem élesen meg
jelölt tenyészeti határán áll, az ily tábla segítségével tüstént e hely 
tengerfeletli magasságáról is tisztába jöhet. 

Végül még néhány megjegyzést s egy kis eltérést merek tenni, 
melyet különben mint reménylem, a természet egy barátja s a központi 
kárpátok egy látogatója sem fog rósz néven venni. 

A havasoknak általában sajátja az, hogy azokon különféle fane
mek tenyészeti határait sokkal kisebb térre szorulva észlelhetjük, mint 
másutt. — Annyira kis téren azonban, alig gyalog négy órányi távköz
ben, annyira egymás mellé szorulva, mint a Tátra-Füred melletti nagy 
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és kis Kohlbach völgyében, azokat karpálaink bár mely más pontján 
sem észlclhetendnők. 

Itt a szemlélő az úgynevezett szószékről (Kanzel) egy szikiárul, 
mely a Tátra-Füred és a nagy Kohlbachi völgy között fekvő 1271*4 
méternyi C4022 láb) tengerfeletti magasságú hegytarajon a fatenyeszet 
fölött uralkodik, egy pillantattál maga alatt és előtt 9 fanem élesen 
megjelölt tenyészeti határait láthatja meg; ugy mint: az erdei- a czir-
bolya- a henye- a vörös- és a luez íenyö; továbbá a juhar jávor, a 
nyirfa, a rezgő nyárfa és a veres berekenye tenyészeti határait; — és 
e völgy már c részben is a nevezetességek közé tartozik. 

Még inkább érdemli azonban e völgy a karpátainkat beutazni 
szándékozók látogatását, mintán itt ezen hegységek sajátságos jellegét, 
melyeket Beudant — a hires franczia -^ a ki hazánkat majdnem 50 
éve, hogy beutazta, európai nevezetességüeknek mondott, a lehető 
legkisebb keretbe szorítva a legérdekesb alakban tanulhatja ismerni. 

Beudant azon 1817-ben napvilágot látott munkájában, melyet 
hazánk földalkati viszonyairól irt, központi karpátainkról oda nyilatko
zik: mi szerint e hegységek annyira birnak a szakgalottság és puszta
ság sajátságos jellegével, mint azt sehol másutt Európában, még Hel
vétország, sokkal magasabb havasaiban sem — s csak ismét Ázsiában 
a kaukázon szemlélhette; e hegységek jellegéből ő azt következteti, 
hogy azok sokkal későbbi időben tolattak ki a föld gyomrából mint mások. 

Én magam ugyan a helvéliai havasokat nem láttam és a karin-
thiai havasokban is csak a tiroli Groszglokner aljáig jutottam, s igy 
nem Ítélhettem meg, mennyiben áll azon számos utazó nyilatkozata, a 
ki Tyrol és Helvétország havasaiban jártas lévén, midőn a mi kohlba
chi völgyünket elhagyá, elragadtatással vállá meg, hogy mindent, a mi 
a havasokban meghaló lehet, oly kis körbe szorítva lálhani nem re
ményiedé volna; hogy itt minden egyes (Részlet, még a vízesés nagy
sága is az egésszel csodás öszhangzásban van. 

A ki azonban e szavak igazságát egészen át akarja érezni, az 
ne álljon meg, mint közönségesen szoktá"k, a kohlbachi nagy vízesés
nél, mely különben érdekes jelenetekben bővelkedik, hanem menjen a 
kis Kohlbach eséséig s annak fölébe az úgy nevezett lépcsőkén (Trepp-
chen) keresztül s az attól jobbra a gyalogút fölött fekvő most száraz 
fensikra, mely alighanem alja egy hajdani havasi tócsának. 

Itt 1517"33 méternyi (4800 láb) tengerfeletti magasban egészen 
a még magára hagyott természet körében találja magát az utolsó luez 
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fenyők között; az erdők tenyészetének legfelső határán. E pontnál 
még vagy 56*5 méterrel (180 láb) nagyobb magaslatig egyes nyírfák
ra akadunk, miglen további 132*77 méterrel magasabban, ezen födött 
völgyben 1708*9 méternyi ("5406 láb) tengerfeletti magasban számos 
példányú, megmászhatlan sziklafalakon még mindig erőteljesen tenyé
sző száz meg száz éves felséges czirbolya fenyő képezi Magyarország 
összes fatenyészetének legfelső határát. 

Az uralkodó csend; az ég felé nyúló óriási sziklák fejedelmi 
tekintete; a nagyszerű pusztaság; az egész völgy hosszában föl föl
tornyosuló gránitbástyák; mind ez hatalmasan ragadja meg a termé
szetkedvelő fogékony kedélyét. Fájdalom! attól kell tartani, hogy a 
változott birtokviszonyoknak, melyeknél fogva a völgy legnagyobb 
része magán birtokból községi birtokká vált, e vidéknek diszitö nö
vényzete is áldozatul fog esni! 

Vezessen egyszer félig meddig járható erdöűt a nagy Kohl-
bach eséséig; legeltessék le a havasi növényzet minden virága, min
den fűszála; s a vadzuhatag még mindig tomboland, a sziklaóriások 
égbenyúló ormaikkal még mindig halgatva tanuskodandnak az idők bűs 
folyamáról; ámde a természet öseredetiségének harmatja e vidékrűl 
leszárad; a táj köllöiségének gyöngédsége a mint az a javorinai ha
vas tónál már is megtörtént, a növénymez elkorcsosulásával ha talán 
nem is örökre, de igen — igen sok időre oda vészi 

Mosonymegye erdőségei. 
Hecke W. nyomán irta E r d ő d i Adolf. 

(Vége.) 

A magyaróvári uradalom erdeinek térsége: 2342*22 hektár (4069 
hold 586 • " ) ; 1853 előtt e térség csak 1731*67 hektárt (3008 hold 
544 • " ) tett, a 61072 hektárnyi (1061 hold 42 • " ) különbség csak az 
azóta beállolt tagosítás alkalmával szereztetett meg a közös legelőből. 

Ezen erdőterület két gondárságra oszlik: 
a Káinoki QGáhling~) és 
a Féltornyaira (.Halbthnrm), 
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melyek elseje 1503-97 hektárra (2613 hold 160 • » ) , 
másodika pedig 838-25 hektárra (1456 hold 426 • " ) terjed. 

Mind e két gondárság meglehetősen sok részecskékből áll, me
lyek legnagyobbjai alig terjednek egy, két száz hektárra. 

E részecskék mind a két gondárságban annyira elszórvák, hogy 
a gondárok lisztjeiknek gyalog megfelelni nem képesek. — 

A puha lombfák álladékait illetőleg, melyek mélyrétegü vagy 
a Duna küzelléte miatt állandóan hűs termőhellyel birnak, könnyű a gaz-
dászat; a szokásban lévő 20 évi forda mellet, ama nyár- éger- és füz-
faálladékok levágatván oly tökéletesen újulnak meg töke vagy gyö-
kérhajlások (nyárfa és hamvas égrfa) és rnagvetemlés utján (hamvas 
égerfa), hogy csak egyes hézagokat kell fiiz, szil, kőris és ujabb idő
ben boglárfák ültetése által betölteni. E sarjerdőiizem a mennyire egy
szerű annyira előnyös is, miután ezen erdők átlagnövedéke igen je 
lentékeny. A rajkai (Ragendorf) erdörészben 20 éves fordában az 
évenkénti hektárnyi fatermés ll -86 köbméter (holdanként 216-5 köbláb); 
miután pedig e fa köbméterének lökeára 2 fi. 63 kr. (köbláb 8 3 kr.); 
természetes, hogy az erdők tiszta jövedelme csekély kezelési költség 
mellett igen tetemes: 

H-86 kbm. á 2 fl. 63 kr. = 31 fi. 19 kr. 
évenkénti adó és kezelési költség hektáronként 6 „ 03 „ 

Tiszta jövedelem 25 fl. 16 kr. 
(évenként és holdanként 14 ,, 53 „ ) 

e tiszta jövedelem mezögazdászati értelemben véve csak középszerű 
minőségű földnek felel meg, az erdőknek azonban hazánkban valóban 
igen csekély része fog ily eredménnyel dicsekhetni. 

Annál bajosabb és hálátlanabb azonban a száraz fekvésű erdők 
növesztése: az az olyaké, melyek fekvése magas, a viszektöl távol eső, 
vagy melyek sekély rétegű talaja kavicsos alappal bir, miszerint a gyö
kerek nötere alulról nem nedvesül s a fanövés e részben egyedül a 
légkörnyület csapadékaira szorul; — ezek azonban e vidéken igen cse
kélyek s a talajra nézve egyrészt az által is veszendőbe mennek, hogy 
a nedvesség a kavicsalapba leszáll. 

A körülmények e kedvezőtlen volta aligha nem oka annak is, 
hogy az ily erdők e vidéken oly gyakran s oly gyorsan csekély ér
tékű haraszttá változtak, ha azok levágata után az újra erdősítésre rnag
vetemlés, magvetés vagy faültetés által nem fordillaték elegendő gond. 

6 
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A 30—40 évi fordáju sarjerdö-üzem ezen részekben is szokásos 
vala; de az áliadékok mindinkább hiányosakká, csekélyebb zárlatuakká 
vállak; a hajlások a 3-ik, 4-ik forda idejében már erőtleneknek mu-
lalkozának; legnagyobb részt tölgyekből, szilfákból és fodor jávorokból 
nőtt álladékokban a mogyorófa s egyéb bokrok kezdettek tért foglalni 
s ezek közt leginkább terjedett a húsos som. — Az volt tehát itt vagy 
20 év előtt a kérdés, hogyan lehessen ily termőhelyen a csekély zár
lati! 10 egész 30 és 40 éves sarjerdő álladékokból legrövidebb idő a-
latt termésdúsabb és jövedelmezőbb erdőt teremteni. 

Azon erdörészek uralkodó fanemei, a tölgy és a szilfa, csekély 
növésüknél fogva nem tarthattak igényt reá, hogy a mesterséges er
dősítés alkalmával a tér kizárólag nekik engedtessék s — igy oly 
fanemre eselt a választás, melyet a természet ide nem ültetett. 

E fanem a gyorsan növő ákász vala, miután e fa száraz termő
helyen jól tenyészik s magát már az állal is előnyösen ismertette meg, 
hogy számtalan, akkor részint már 20 éves példányokban képezé a 
főherczegi mezőségek szegélyének egy részét. 

így tehát már 1839-től tutajdonkép pedig i&bo-töl fogva ósz-
szesen 711'41 hektárnyi (1236 hold) térség erdősitteték mesterséges 
ulon ákászfával; az illető üzemterv azon feltevésen alapult, hogy az 
ákászerdők körülbelül 20-ik evőkben érendik el legnagyobb átlagnövek
vésüket s hogy e korban igen jó liizelöfát és jeles , habár mérveiben 
csekély szerszámfát fognak szolgáltatni. E várakozást a fasorokban 
s a szántóföldek kerítéseiben álló fák tökéletesen jogosnak tüntették elő. 

Bárha azonban az ákász az első 6—8 évben gyors növése nagy 
hírének tökéletesen megfelelt, 12—15 év után e növés élénksége né
mileg alább szállt s észre lehetett venni, hogy ezen erdők zárlata 
gyérülni kezd; hogy tehát a talajt a gyepesedés és az alkamatlan vad
komló és szalag bérese ellen nem igen tudja megóvni. 

Mind a mellett a póbaterületek, melyek ezen erdőkben 1855-ben 
megbecsültetlek, akkora átlagnövedéket tüntettek ki, melyet oly körül
mények közt s oly csekély korú forda mellett más fanemtől alig vár
hatnánk; az igy nyert termési adatok tehát, melyek itt kimulatvák, a 
táplált reményt igazolni elég képesek valának. 



85 

Kor 
a fák száma 

hektáron
kénti 

holdan-
kénti 

hektáron
kénti 

holdan-
kénti 

Kor 
hektá
ronként 

holdan
ként 

fatömeg átlagnövédé k hektá
ronként 

holdan
ként köbméter köbláb köbméter köbláb 

11 5560 3200 45-59 3 8 1 4-12 75 

12 4476 25T6 83-02 151.1 6-90 126 

13 6783 .'ül 01 76-22 1389 5-82 108 

15 4330 2192 89-23 1626 5-93 108 

19 3558 2018 196-73 3 5 8 3 10-32 188 

E remények azonban később az események egész során, melyek 
ezen erdőket 1856 óta érték, megtörtek. 

Először is 1856-ban Június 6-án a jégverés nyugatról keletfelé 
terjedve 870 méternyi ('/i mérf.) szélességet foglalván, épen a legki
terjedtebb ákász álladékokat pusztította el. — Ezen heves zivatar bármi 
fanem 1—3 éves ültetvényeit teljesen eltiprotta, a 4—10 éves fákat 
pedig egész mellmagasságig letördelte, miglen a korosabb fiatalosok 
koronáik nagy részétől foszlattak meg. 

A sebek, melyeket a jég az erösebb ágakon s a törzseken ütött 
s melyek egészen a fáig érlek még ma is láthatók s ugy látszik, hogy 
ezen sebek behegedése több nehézséggel küzd mint másoké. — Vala
mennyi fanem sokat szenvedett e jégesőtől, legtöbbet azonban az ákász, 
miután ez oly tetemes térségeket foglalt el s miután még a 18 éves 
álladékok is nagy részt elpusztitattak általa* 

Eleinte azt hitték, hogy ezen erdők idővel uj érőhez jutandnak, 
de hasztalan — mert három egymásutáni év szerencsétlen szárazsága 
(1856, 1857, 1858) és 1859-nek 60 év óta nem észlelt forrósága a 
talajt méternyi s nagyobb mélységig porrá égette. Nem csoda tehát, 
ha az elszórlan növő, sekély gyökérzelü nyár- és ákászfák seregenként 
menlck veszendőbe; a zárlatban lévő, számtalan sérüléseik folytán gyen
gélkedő ákászok pedig a legkeményebben sújtattak. — Hogy mennyit 
ártott itt a jég s mennyit a szárazság, azt voltakép bajos volna meg
határozni; annyi azonban áll, hogy egyes térségekről a fák tőkéstől, 
gyökerestől kivesztek; e kivül számos fa gyökere fölött száradt el s 
a csúpaszály majdnem általánossá vált: a benyomás, melyet ezen — 
száraz koronáikkal égfelé nyúló álladékok a nézőre teltek, igen szo-* 
moriló és lehangoló vala. 

6 * 
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Ez erdők egy része még ma is azon állapotban van, miután a fát 
oly nagy térségről egyszerre levágatni nem voll lehetséges. Hogy azon
ban az ily események az üzembe nagy zavart hoznak, azt könnyű belátni. 

Mihelyt a kár egész nagyságáról ítélni leheteti, e fiatal ákász 
álladékok levágása is határozatba ment. 1857 óta már jelentékeny 
térségek vágattak le s e vágások ezután még nagyobb mérveket öl-
tendnek. — E mellett azonban egyes még növekvő fácskáknak meg
kegyelmeztek, hogy a legközelebbi vágatnál némi vastagabb szerszám
fát is nyerjenek; miután azonban ezeknek is szárasz volt a csúcsa 
4—5 méternyi magasban fejők vétetett s igy támadott egy ákász alfá
ból és lefejezett ákász fölfából álló közép erdő, hol az alfának igen 
gyenge a fölfa általi beárnyékoltatása. 

Két különösen rósz talajú erdörészt, hol a fák sarjadzási tehet
ségüket tökéletesen elvesztették, ki kellett irtani s újra erdösitni. 

Azonban a kár nem csak abból állt, hogy az említett álladékok 
növekvése 1856 óta megszűnt: de egy része a már meglevő fatömeg-
nek is odaveszett, miután a csúpaszályos fák rőzséjének és véknyabb 
ágainak száraz része letörödott s igy a későbbi évekre eső faaratás-
ból hiányzott. Hogy e kár annál nagyobb, mennél későbbre esik az 
igy sérült álladék levágása, magától értetődik; tapasztalt favágók azt a 
különben nyerhetett fatömeg 20 százalékára becsüllék. 

Az igy megrongált álladékok terméseiről is szolgálunk néhány 
adattal: 

Kor fanem 

átlagnövedéki 
réteg a hek

táron 
holdankénti 

átlagnövedék Kor fanem 
ezdméler köbláb 

10 | 
11 
12 
14 
15 
16 
Í7 
18 
19 
22 

ákász 
» 
D 

n 
5) 

» 
•K 

n 
r> 
r> 

0.32 
0-28 
0-27 
041 
0-43 
030 
0-37 
0-38 
054 
0-39 

59 

53 

50 

75 

79 

55 

87 

70 

99 

71 



8? 

E termések különbsége nem egyedül a különböző kornak, de 
egyszersmint a különböző termőhelynek, a jégverés általi kisebb na
gyobb sérülésnek s azon időköz hosszának is felrovandó, mely a be
állott esúpaszály óta a levágatig elmúlt. 

El kell azonban ismernünk, hogy az annyira apasztott falermé-
sek még mindig jelentékenyek, miután más keményfanemek négyszer 
akkora forda mellet sem adnak sokkal nagyobb átlagtermést. 

Az ákászfa tehát e rendkívüli körülmények közt is, melyek is
métlődni csak igen hosszú időközökben szoktak, az itteni erdöszeli 
gazdászatban neki szánt fontos állásra méltónak mutatkozott. Külö
nösen ajánlja e fát még azon könnyüség is, mellyel silány száraz ter
mőhelyen is növeszthető. 

Mily hasznot hajthat az ákász kedvező körülmények közt, arról 
az 1856-ban a féltoronyi erdörészben nyert fatermés feltűnően tanús
kodik. — 5-64 hektárról (98 hold) az akkor még csak 14 éves erdő le
vágatott, miután az ezukorrépaképes talajon állván, kiirtatni s a mező
gazdászainak átengedletni rendeltetett; az összes vágási termés 40372 
köbmétert (15630 köbláb); hektáronként 87*50 köbmétert (holdanként 
1593*3 köbláb); hektáronként s évenként pedig 625 köbmét. (hold és 
évenként 1138 köbláb) tett. 

A megfelelő pénzértek kiszámítása pedig következő eredménye
ket mutat: 

K i a d á s 
A szöllökarók készítése, a 

favágás, a rözsének nya
lábba való kötése . . 

14 évi adó és kezelési költ
ség 

Összege a kiadásnak 

forint 
B e v é t e l 

714-87 

Az eladott szöllökaró, ha-
sábfa és rözsenyaláb ára 

Összege a bevételnek 
a kiadás levonatván 

forint 
2065-20 

2065-20 
71487 

marad 5-64 hekt. és 14 évi 
tiszta jövedelem . . 135033 

tehát hektáronként és éven 
ként 17 ft. 10 kr. 

(holdanként és évenként 
9 ft. 84 kr.) 

Ugyan azon talajon egy 55 éves tölgysarjerdö másodnemzedékü 
hajtásai év és hektáronként i;99 köbmétert (év s holdanként 36"2 köb
láb) adlak. 
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Az ákászok tenyésztése mellett azonban ujabb időben a honi 

keményfák ültetése sem hanyagoltatotl el. Nem egészen rósz talajon 
tölgyet és szilt, frisebb földben meg kőrist is növesztenek, igy iparkod
ván a tért minősége szerint alkalmas növényekkel borítani, sőt a 
föld tökéletes beárynyékolása tekintetéből néha még különféle bokrok 
magvait is elszórják. Ha ezen mesterséges erdősítések jó eredményre 
vezetnek, a min nem igen lehet kétkedni, akkor az eddigi sarjerdo 
üzemből átmennek a középerdöre, mely az itteni talajminőség folytonos 
változatosságának legjobban felel meg, azon felül különböző minőségű 
fát szolgáltat s terméseit rövid időközökben adja. 

A körülményekhez való alkalmazkodás tehetségét, melyre az 
erdögazdának középerdö üzem mellett amúgy is tág tér nyilik, a leg
újabb időben igen szokásba vett elegyes erdők növesztése csak öregbíti. 

Az ákász, tölgy, szil és kőrisen kívül a tűlevelűek tenyésztését 
is megkísértették; e fanemek a bajor havasokból vízen hozatnak e 
faszegény vidékre, s azok ára oly magas, (0-03 köbméter gömbölyű, 
31*6 szdm. vastag 5= 1 köbláb 12" vastag épületi fa 30 xr. o. é.!) hogy 
itteni tenyésztésök valóban igen ajánlható. Az óvári park luczfenyo 
s erdeifenyö ligetei nem egészen 40 éves korukban igen élénk nö
véssel birnak, miután e korban 19—22 méternyi (60—70 láb) magas
ságot s jó zárlatban 16—26 szdm. (6—10") átmérőt értek el; igaz 
hogy a Lajta közelében fekvő előnyös termőhelyen. — Azonban az 
erdeifenyök kicsiny álladékai a száraz „Lóvár" nevű erdőrészben 18 
év alatt szinte 6—8 mét. (20—240 magasra nőttek. így tehát az u-
tóbbi években a fekete és a luczfenyo ültetéséhez fogtak; e fanemek 
elsejének, mely a nem nagyon távoli Bécs-Ujváros (Wiener-Neustadt) 
melelli Steinfeld kavicsán oly szépen nőtt, már most a magas és szá
raz fekvésű Wittmannshofi fensíkon kellend életrevalóságáról tunuskod-
nia; a hol is 1859 és 1860-ban vagy 17 hekt. (30 hold) erdősitteték 
a nevezett fanemekkel. 

Mondtuk már, hogy ezen erdőknek az előbbi időkből származó rusz 
zárlata a sarjerdo üzem sikerdús folytatásának útjában állván, azok helyébe 
uj álladékot kellett és kell részint még most is mesterséges ulon nevelni. 

Mily fanemek választatlak e czélból s milyen erdöüzemet ter
veznek a jövőre, azt már szinte elbeszéltük; az ill aránylag oly nagy 
kiterjedésben növesztett ákász magatartásáról és viszontagságairól is 
beszámoltunk erdökedvelö olvasóinknak; hátra van még az itteni erdő-
mivelés módjáról értekeznünk. (Vége következik). 
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Van-e szüksége az erdősznek vegytanra? 
Irta Méhes Rezső. 

E kérdésre sokan — talán szakértők is — egyelőre gúnymo
sollyal felelendnek! Hiszen miben segitné az erdöszt a vegytan? Lágy 
Iából vegyészi szerek által csak nem alakíthatunk kemény fát? Hol fa 
nera termett, ott vegyészi szerek segítségével csak nem vághatunk 
olyat; a hol pedig van, ott szükségtelenek azok, azt majd csak ugy is 
learatjuk. Falennelésre talán? Hiszen oda sem kell, mert azt majd 
csak ültetjük vagy vetjük, s aztán Isten segedelmével majd csak meg
nő! Mire volna oda még vegytan? Szenesitésre vagy hamuzsir fő
zésre talán? Hiszen annyi meg annyi év óta hány öl fát égettünk fel 
saénre? Hány mázsa hamuzsirt adtunk el, a nélkül, hogy közülünk 
csuk egy is tudta volna, mi az a vegytan? Minek bajlódjunk hát vele, 
úgy is eleget kell tanulnunk s aztán még afféle kuruzsló tannal is bí
belődjünk a nélkül, hogy valami gyakorlati hasznát vehelnök? Ősapá
ink sem tudták s még is volt elég fájuk. Hát mi miért kezdjünk új 
mesterséghez, hol a régi melleit is jól érezhetjük magunkat? 

Ily okoskodások megjárták fél századdal ezelőtt, hol a vegytan 
még maga is csak gyermek korát élte, a hol annak nem csak a kö
zönséges életben előforduló tárgyakra való alkalmazásáról szó sem le
hetett, hanem magának a lannak lényegéről, mivoltáról is csak csoda
képen beszéltek. Oly időkorban, melyben a hires Bercelius famulussa, 
azon kérdésre, hogy tulajdonképen mi az a vegytan, mely urának annyi 
dicsőséget szerez, azt a választ adhatta: hogy az bizony csak abból 
áll, hogy elébb nagy üvegekben holmi szereket hordok össze, melye
ket ezekből kisebb edényekbe s innen újra egészen kicsinyekbe, vég
re egy nagy kádba töltök, melyet naponta kiviszek s kiürítek. Oly 
időkorban, hol Liebiget gyermek korában egyik tanítója megkérdezvén : 
idővel mi akarna lenni? Az elsőbbnek azon feleletére, hogy „vegyész", 
azt az észrevételt tette: „bolond fiú, hisz az semmi." 

De most midőn e tan törvényei és elvei jogosan átalános elis
merést és hódolatot vivtak ki maguknak a müveit világ elölt, — most 
miután az ipar majd nem minden ága csak e tan fejlődésének köszön
heti virágzását; most miután e tan a közönséges élet majd nem min
den szakába belevágván, áldásdús sugarait élesztöleg árasztja el annak 
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jólétét föltételező eszközeire is; most midőn egész országok műveltsége 
és polgárainak jóléte megítélésénél, az olt évenként fogyasztott vegy-
termékek mennyiségét használják mértékül; most már nem gúny-
mosolyt és megvetést, de komoly és mélyebb tanulmányozást igényel
het e tan, mely a természet ismeretének kútfejéül tekinthető azon 
férfiak részéről, kik már hivatásuknál fogva a természet hü ápolói és 
tisztelői; kiknek a természel törvényeinek részletesb ismerete, tünetei 
közelebb eső okainak magyarázata, már csak e szempontból is dús 
gyümölcsüket hoz. E soroknak is csak az a czélja, megmutatni, hogy 
az észszerű erdösznek, ki mint olyan tettei indokainak és következé
seinek tökéletes öntudatával akar birni, nelkUlözhellen szüksége van 
a vegytan elveinek és törvényeinek ismeretére. E végre legyen sza
bad néhány szóval kijelölni annak befolyását az erdőszeti tanok gya
korlati alkalmazására. 

A gyakorlati erdösz hivatásának fő feladatai közé tartozik az 
erdő müvelés, az az: az erdőszeti növények tenyésztése; és az erdei 
termékek czélszerü felhasználása és érlékilése. Az erdei növények és 
egyálalában a növények mivelése, a növényi éleiét föltételező és előmoz
dító viszonyok okszerű felhasználásában áll. Az erdöhasználatnak pe
dig az erdötermékek levágásán kívül még az a feladata: jutányosabb 
érlékités végett, részint e termékek egy részét mesterségesen előké
szíteni, vagy megjavítni, részint tökéletesen átváltoztatni az az: műter
mékekké átalakítani. 

A vegytan ismeretének fontosságát az erdőtenyészetre nézve a 
következő példával igyekvendünk bebizonyítani. 

Biermans a jóhirnevü porosz erdösz 1845-ben a mesterséges 
erdötenyészlés uj, általa azonban már 1817 óta használt, módját az 
erdöszök egy gyűlésének alkalmával közölte a közönséggel, melynek 
csodaszép ültetvényekben látható bámulatos eredményeit, számos ide
gen erdösz — időt, pénzt nem sajnálva — sietett a hely szinén szem
ügyre venni. 

E tenyésztés körüli eljárást egész kiterjedésében közölni e so
roknak nem lehetvén feladata, csak azt emeljük ki, mint czélunkra 
nézve elegendőt, hogy annak főelőnyc abban áll, miszerint Biermans a 
plántákat gyephamuban növeszti, mi állal ezek igen erőteljesen fej
lődvén, főkép gyökérreudszerök válik a tápszerek felvételére kiválóiig 
alkalmassá; így biztosítván a fák örvendetes növekvését azoknak ké
sőbbi koraira nézve is. 
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Ezen eljárás mindeddig nem látott sikerű eredményeitől elva
kulva, az erdöszök nagyja — apraja gyephamuban lenyészlé növendé
keit; az úgy nevezett Biermans féle gyephamu vali mivelés divattá s 
ebből valóságos gyephamulázzá fajúit. 

Ám de pár év múlva e láztól megragadt erdöszök nagy többsége 
fejcsóválva állt meg fiatal ültetvényei elölt, nem látván rajtok semmi 
csodálni valót; a hamu semmi hatását! 

Az egyik azt monda: e vagy ama fanem valóban ez eljárást 
nem tűri, a másik pedig a talajról regélé ugyanazt; a többiek 99 szá
zaléka pedig szegény Biermans árva fejének esett; — sikeretlen műkö
désének valódi okál azonban — a vegytanban, való saját járatlanságát 
s igy ezen eljárás magában valóban csalhatatlan elveinek elvételt, rósz, 
hamis alkalmazását — azt vajmi csekély szám akará elismerni! 

A gyephamu tudni illik nem csak saját alkrészeivel de oly alany 
tartalmánál fogva is trágyázza a földet, mely benne czélszerü kezelés 
mellet még csak utólagosan képződik; ezen alany a légköneg, mely 
úgy támad, ha a hamu vasélecse a víz rovására vaséleggé válik; a 
mikor azután a szabaddá lett köneny a légségenyével légköneggé egye
sül, íme egy pár szó és a vegytan ismeretével bírónak már is három 
hatalmas kezelési szabály. Mert a ki az okok és okozatok atérlésével 
dolgozni képes, tudni fogja e szavakból hogy 

1-ször különben hasonló tulajdonok mellett azon talaj gyepe, 
mely mentől több vaséiecset tartalmaz, legalkalmasb e hamu égetésére; 

2-szor hogy a gyepet kicsi halmokban, igen lassan, és csekély 
minden lángnélküli hömérsék melleit kell hamuvá égetni, miután csak 
igy válik a gyepben létező vasélecs lehető legnagyobb része vaséleggé; 
a mi pedig a légköneg fönebb leirt képződésére nézve föfellétel; 

3-szor a vegyész azt is fogja tudni, hogy a szabaddá lett kö
neny nagyon hajlandó elillanni akár magában, akár legénnyel lég
köneggé vegyülve, ha azt nem sikerül mi elébb alkalmas utón meg
kötni. Az tehát égetett hamuját szélterjesztvén a legnagyobb siet
séggel a föld sekély rétegével fogja betakartalni; sekély rétegével azéri, 
mert a légnek be kell halhatnia, hogy légköneg képződhessék; betakar
talni pedig a végett, hogy a képződött légköneg el ne szálljon, hanem 
a hamuval elegyült föld televénysava által megköttessék. 

Ám de a.ki a vegytan elveit nem érti; a kinek a hamu mindig 
hamu — ha szürke, az bizony még ha e kezelést eredetileg annak első 
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mesterétől tanulta volna is , E eleinte maga is jól járna el benne, csak 
nagyon is hamar elfogja sok kényelmetlen oldalait hagyni, melyek 
okáról, befolyásáról magának, a vegytant nem értvén, számolni nem 
tud, s melyet az ugy nevezett tiszta practicusok az az — az elmélet
ről tudni mit sem akarók, csak hamar a tudósok hasztalan pedantis-
musának keresztelnek el, a fődologhoz tartván magukat, mely szerintük 
egyedül a hamu s nem egyszersmind az anyag is, melyből az készült, 
vagy az égetés, eltakarítás, felhasználás okszerű módja! 

Ok neki mennek, — s neki is mentek nem egyszer — a gyep
nek; lehántják; az előre jól megrakott pattogó tűzre hányják, s a lo
bogó lángba bámulván már előre is káprázik a szemük a sok hatalmas 
Jiövekvésü álladóktól, mely Phönixként kelve ez eget osztromló lángok 
hamujából, fogja számukra a sok árboeznak való fában a dicsőség meg
annyi oszlopait emelni; a jutalom meg annyi forrásait megnyitni! 

E közben természetesen arról nem is álmodoznak — mert nem 
értik a vegytant — hogy illy hőinérsékben a légköneg elillan, több 
más test a széneny behatása folytán felbomlik, s annak egyes a növény
tenyészetre nézve igen fontos alkrészei mint: a halvány, a villany, a 
hamany, a szikeny, a mészeny, tova száll; s hogy a hamu többi ter
mékenyítő része ily hőség mellett megüvegesedik s a kovasav, a ha
many, a szikeny a mészenyéleggel vizben oldhatlan s igy a növények 
táplálására alkalmatlan testekké válik! 

Mind ez az említett öregapánk szerintiek ártatlan fejét nem fáj
dítja! — Ok az igy készült hamut a legjobb hitben felhasználják és 
roppantul csodálkoznak rajta, hogy nagyszerű megerötetésük egyetlen 
gyümölcse még évek eltelte után is csak egy kis — ridiculus mus! 
Csodálkoznak s nem szégyenkeznek, mert a vegytant nem tanulták; — 
annak elveit nem ismerik, nem értik! 

De ha már az erdömivelés sem nélkülözheti a vegytan tanait, 
ugy azok még fontosabb befolyási gyakorolnak az erdöhasználat azon 
ágaira, melyeknok czélja az erdötermékek átalakítása. Ide tartoznak: a 
szenesités, hamuzsir-, kalián-, gyanta- és szurokfözés, koroinégelés, 
némely ezukrot tartalmazó fanedvek feldolgozása s a t. — Ezek közül 
legérdekesebb és a gyakorlati erdöszre nézve legfontosabb a szenesités. 

A fa természetes nedvessége és éleny tartalmánál fogva az 
elégésnél annyi viz képződik, hogy az bizonyos magas hömérsék elő
állítását gátolja. A szenesités czélja tehát a fát azon alkatrészeitől 
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megszabadítani, melyek a hőséget elnyelik, s mintegy a fa hatását lö-
ményiteni, egy kisebb teremre összeszorítani. 

Hogy megmutathassuk, mily nélkülözhellen a vegytan üsmérete 
ezen czél tökéletes elérésére, legyen szabad a szenesitésnél történő 
vegyfolyamatra egy futó pillantatot vetnünk. — A fa, mely 20 % víz
ből 40 % éleny és könenyböl, s 40 % szénenyböl áll, — a közönséges 
boksábani szenesitésnél, a lég behatásától elzárva, magasabb hömérsék 
befolyása következtében felbomlik; a fölbomlasi termények mennyisége 
és különbfélesége, a fölbomlásnál uralkodó hömérséktöl függ; mert a 
fa állagai különféle hömérséki fokoknál különféle vegyészi lörvényeknek 
vannak alávetve. Az emiitett körülmények közti felbomlásnál az éleny 
és köneny a legegyszerűbb arányban egyesülve vizzé válik, a köneny 
feleslege, mely minden fában találtatik, annyi szénenyt ragad magához, 
a mint azt az uralkodó hömérsék engedi, bányagázt és könszéneget 
képezvén; míg ugyan azon időben az éleny és köneny összes behatása 
állal a szénenyre, a hármas vegyületek egész sora jön létre. 

Továbbá mind ezen vegyrokonsággal biró termények egyidöbeni 
jelenléte, a magas hömérsék hatása alatt a legkülönfélébb vegyületek 
képződésére ad alkalmat, melyeknek nevezetesbjei: az eczetsav, a kát
rány, a faléi, a paraíin, és a szénylenysav, túlnyomólag köneny és 
szénenyböl állván; annál nagyobb menyiségben fognak a szenesitésnél 
képződni — az az annál több széneny fog elveszni, minél több köneny, 
tehát minél több viz van a fában. Ezen ösmeretek birtokában könnyű 
azon szabályt megállapítani: hogy a legtöbb szenet, csak akkor nyer
hetjük, ha a fát lehető száraz állapotban szenesiljük. 

A második főszabály a szenesitésnél a fától a levegőt elzárni, 
a mit a boksábani szenesitésnél egyrészt a fa tömött rakása által, más
részt az engedő fedezet által érünk el, mert különben a levegő éle
ny ének behatása állal a fa egy része elégne, hamuvá válnék s igy 
isméi széneny veszne el. 

A harmadik szabály a szenesitésnél: a tűz heves terjedését gá
tolni; az az a boksában a gőzük czélszerü nyitása által a tüzet las
san vezetni. A legtöbb szenet ugyan is csak akkor fogjuk nyerhetni, 
ha előbb azon 20 % kötetlen vizet, mely a légszáritott fáhan van, 
mérsékelt hév által kiűzzük, mert ha a vízgőz izzó szenén áthúzódik, 
felbomlik s annak élenye könenye — a fa szénenyóvel szénéleget és 
szóiikünenyl képezvén — a fa szénenyének tetemes részét elnyeli. 
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Azt mondhatná valaki, kogy a szükséges szabályok ósmcretéhez 
gyakorlati úton is lehet jutni, hiszen azokat minden szénégető tudja, 
a nélkül hogy a vegytanról fogalma is volna; ez kedvező körülmények 
közt és bizonyos feltételek alatt igaz lehet ugyan, de mi nem is akar
juk azt bizonyítani, hogy a szénégetőnek, hanem hogy az erdösznek 
van szüksége a vegytan ösmeretére. Hány erdösznek van alkalma, 
akaratja, elég szorgalma és kitartása, a szénégetést az erdőben gya
korlati úton a szénégetőktől hónapokon át tanulni? És ha valaki mind 
azt birná is, váljon érti e mesterségét a tanárként szereplő szénégető? 
s ha nem, kitől fog akkor az erdösz tanulni? egyátaljában megfogja e 
tudni ítélni, hogy kitől keljen tanulnia? — Az ilyen erdösz tehát nem 
tehet egyebet, mint a szénégetőket minden ellenőrzés nélkül magokra 
hagyván, a jó eredményt a véletlentül várni, és a sors csapásának tu
lajdonítani, ha bizonyos mennyiségű fából csak fél annyi szenet nyerhet 
mint értelmes szomszédja, a ki elméleti ösméretei folytán a legjobb 
szénégetőknek is adhat oktatást, s azoknak a szénégetés körül tudat
lanságból vagy gonoszságból elkövetett hibáit rögtön észre veszi s 
tulajdon hasznára elhárítja. 

Szóljunk e még az erdöhasználat többi — vegyészi folyamokon 
alapuló ágairól? Ugy hiszem, hogy e néhány példa, mely a gyakor
lati erdösz hivatásának majdnem minden főágait érinti, talán elégséges 
lesz azon állitásunk bebizonyítására: miszerint a vegytan elemeinek és 
törvényeinek ismerete csakugyan több irányban útmutatóul szolgálhat 
azoknak, kiknek föfeladaluk; nemzeti gazdászatunk egyik legjelentéke
nyebb ágát kifejteni és jövedelmezővé tenni. 

Bár ezen a szeretelt hon erdöszetének felvirágzását buzgón 
óhajtó kebelből eredéit sorok arra birnák azon hazámfiait, kik az er-
dőszeti pályára szánták magukat, hogy a minden tekintetben fontos 
vegytannal megismerkedni és azt mélyebben tanulmányozni iparkodná
nak. Ebbeli igyekezelöket minden irányban százszorosan megjutalma-
zandják e tan elveinek gyakoriali alkalmazása által nyert kedvezőbb 
eredmények. 

Erdöszeti magyar irodalom. 
Koppé Mór uradalmi föerdösz úr állal tudósíttatunk, miszerint 

az magyar erdöszeti naptár öszeállitásán működik, melynek jövedelme 
a magyar erdöszeti irodalom czéljainak leend szánva s mely egyszers-
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mind név és czimlárul is fogna szolgálni. — Felkéri tehát a t. erdész
tiszt urakat, hogy az illető uradalmak erdeinek tértartalmát és az er
désztiszt urak névjegyzékét 1862 Május \-ig B.-Szent-Lászlóra Vesz
prém megyébe Cutolsó pósla Győr vagy Györ-Szent-Márton) neve alatt 
bérmentetlenül megküldeni szíveskednének. 

E korszerű, valódi szükséget pótló, hazafias vállalatot nem tudjuk 
eléggé t. olvasóink hő pártolásába ajánlani. 

K ü l ö n f é l é k . 
A magyarországi erdiiszegylet közlönye jelenleg a Main-

Frankfurti nA11gem. Forst- und Jagdzeitungu. Legalább azt kell hinnünk, 
miután jóval több mint egy éve, hogy egy írott betűjét nem láttuk ez 
egyletnek s miután utolsó Oraviczán tartolt közgyűlésének terjedtebb 
leírása is a nevezett lapban jelent meg először s eddig csak is ott! 

A ntagyarizimis túlkapásai. (Vebergriffe des Magyarismus.) 
Ily czim alalt jeleni meg ismét egy a magyar edöszetre vo

natkozó czikk a némethoni „Allgemeine Forst- und Jagdzeitungu 
czimü folyóirat ez évi Február havi füzetében, melyet hosszadalmas 
volta miatt itt csak kivonatilag közlünk, hogy t. olvasóinkat meggyőz
hessük azon örvendetes tényről, mi szerint a magyar erdösznek is meg 
van a maga „Augsburgi nénikéje." 

A névtelen czikkiró, kire mint a madárra csak hangja után is
merünk, igy kezdi: ,,A magyarizmus, a mitül már régen féllünk — az 
„erdöszelben is kezd garázdálkodni. Mi a magyarizmustól a jogosult-
„ság bizonyos mértékét nem akarjuk megtagadni; sőt teljes szivünkből 
„óhajtjuk hogy oly nemzetiség, mely annyi lovagiasságot, oly férfias 
„kitartást, oly nemes haza és szabadságszeretetet tudott nagyra nevelni, 
„mint a magyar, gyöngillenül tartsa fel magát, virágozzék és gyarapodjék." 

Köszönjük! köszönjük! 
„De csak idáig és ne tovább! A magyarizmus azonban e hatá

r o n már lulment. . . . És ki tagadhatná, hogy a magyariztnus a töb-
„bi nemzetiségek irányában hébe korba ne fajult volna keménységgé, 
„fejszecsapásokká a tudomány és művészet ellen?! Például! Talán mást 
„jelent e azon rendelet, melynél fogva Magyarország valamennyi főta-
„nodáin csak magyar és semmi egyéb nyelven sem szabad előadni? 
„És miután méltányos, hogy a magyarok azon állásba helyeztessenek, 
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„mikép tanulmányaikat saját nyelvükön is végezhessék, mi joggal von
hatják meg e jogot Magyarország többi nemzetiségeitől, a németektől, 
„szerbektől, románoktól és tótokttíl?! — És mivé legyenek az oly fö-
„tanodák, melyekben minden előkészület nélkül oly tannyelvet alkal-
„maznak, mely még koránt sincs a tudomány számára eléggé kimivelve, 
„és melyen tanítani még koránt sem bir a képességek elegendő száma?!" 

E felsohajtás után, melyet névtelen jóakarónk a barbárság 
sötét éjjelébe való vissza süllyedésünk ez uj jelének szentel, kenet
teljesen emlékezteti a magyart mindenre, a mivel az szeretett sógorának 
tartozik; megdorgálja hálátlan magaviseleteért s áttér végül a magyar
országi erdősz- egylet keletkezésének s történelmének vázlatára. 

A magyar nyelvnek az egylet nyelvévé való elfogadását annak 
halálával azonosnak tartja, mind a mellett azonban állítja, hogy az 
erdőszegylet a magyar nyelvtől nem tagadta meg elismerését, miután 
„nz 1857-ki közgyűlésen Roxcr német erdőgazda indítványa folytán 
„halárzalba ment a magyar erdöszeli szótár megalapításának bevezetése." 

Továbbá azon bizottmányról értekezik, mely 1860-ban az er
döszeli és vadász műszótár, meg egy népszerű erdöszeti tankönyv szer
kesztése czéljából alakíttatok. „Sőt megkisérlelte az egylet, saját fo
lyóiratát magyar fordításban is kiadni." 

Ez utóbbiakra nézve ismét csak a „Vadász és Versengylap" 
tavalyi folyamában „Az erdöszeti magyar irodalom ügyében" irt czik-
keinkre utalunk. 

„Az említett szótár persze hogy még nem jött létre; de azon 
„négy év alatt, mely e halárzat óta lefolyt, mégis már komoly lépések 
„történlek." 

„A német erdőügyelő Fuchs „Die Urwalder Ungarns" czimü 
munkájához erdöszeti műszó gyűjteményt csatolt magyar fordítással." 

„Díváid cs. k. erdöbecslö Selmeczen és Vágner a selmeczi A-
„cademia cs. k. segéd tanára közösen hozzá fogtak a magyar erdöszeti 
„szótár serkesztésékez." 

Igen ám! csak hogy Roxer és Fuchs német névvel bir ugyan, 
de különben testestül lelkestül becsületes magyar ember; mindkettő e 
folyóirat nagyra becsült munkatársa! — Fuchs e kívül az említett 
kicsike szógyűjteményt tudtunkkal korántsem az egylet nevében vagy 
megbízásából csatolta nevezett munkájához. 

Divald és Vágner pedig csak is azért foglak saját felelőségükre 
az erdöszeli műszótár szerkesztéséhez, mert az egylet ebbeli tevénykeny-
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ségc fölött tökéletesen kétségbe estek; tehát szinte nem az egylet ne
vében és nem annak megbizásábel. 

„Hogy nem történt több, hogy nevezetesen az erdőszegylet nem 
„tett többet" a semminél, azt névtelen czikkiró a volt kormányra róvja, 
azután pedig neki iramodik és nagy pathossal azt mondja: 

„Most azonban, miután Magyarország alkotmányát visszanyerte és 
„Ausztria alkotmányos állammá lön, most az erdöszegyletnek is uj küzd
őére nyill." 

Az egyletnek tökéletes reorganisátiójál szükségesnek tartván és 
kilátásba helyezvén czikkiró, igéri, hogy az a magyar erdöszeti műszótár 
és néhány magyar nyelvű s Magyarhon viszonyaira számitolt tankönyv 
szerkesztésére kegyeskedendik hatni. 

Valóban egészen elérzékenyül az ember! annyi kegy, annyi nem 
reméllett jóság és atyai gondoskodás fölött!! — 

„Többet azonban a magyarság az erdőszelben nem érhet el." — 
Hogy mit képzel — nagyra nőjjön ügytársunk — ezen „több" alatt, 
azt saját szavaiból méltóztassanak megitélni: „Amagyar erdogazdászat 
„épen olyan esztelenség mint a magyar természet. A fák, a talaj, az 
„égalj, az anyagi munka nem ismer nemzetiséget, ö nem törődik azon 
„emberek érzéseivel, melyeknek szolgálnia kell, sem azon nyelvvel, 
„melyen azok beszélnek." Ez valóban mulattató volna, ha nem szol
gálna az emberi ész tévedéseinek oly szomorú bizonyítványául. — 
Czikkiró űr leghőbb óhajtásai közé tartozik tehát az, hogy a fák, a ta
laj, az égalj mind németül beszéljenek? mert valóban oly képtelenséget 
másról föltenni, szerintünk csak az képes, a ki maga is abban laborál. 

Miután kedves ügytársunk a külföldnek a német tudományosság 
elismert egész alaposságával és hosszadalmasságával bebizonyitni tö
rekedett, hogy a fák honunkban csak ugyan soha sem fognak magyarul 
beszélni, alilát vagy kalpagot viselni, vagy bajuszt növeszteni, áttér 
Díváidnak föntebb említett a Vadász és Versenylap-ban megjelent czik-
keire, illetőleg azon röpiratra, mely azok elseje és harmadikából ala
kult, s miután öt lekorholta volna, mert az „Ungar^t is, meg a „Ma-
gyar"t is magyarnak nevezi, megismerteti az általa indítványozott ma
gyar egylet Programmját, egyebek közt azt is emiitvén, hogy az uj 
egyletnek egyik feladata volna, erdöszeti „mindenest" fizetni és tartani 
a magyar nagybirtokosok számára, és alig ha nem saját vágyai után 
ítélvén, azt is gyanilja, hogy Divald talán hajlandó volna ez állomást 
a maga részére igénybe venni. — Divald azonban biztosítja a tisztelt 



S8 

ural, hogy ő nékie elégséges kenyere lévén, állásával beéri s hogy az 
indítványozást belőle nem az éhség sajtolta ki, hanem valóban csak 
azon tiszta szándék, hogy avval használjon. 

Sőt négy szem közt azt is megsúghatjuk, hogy Divald, a névte
len czikkiró épen kérdésben levő sorai által megkapatva, késznek nyi
latkozott az érintett állomásra nézve épen a tisztelt collegei úr érde
kében minden tőle telhető utón módon a maga idejében korteskedni; 
s igy tehát legyen vége az tígy sem szép kenyéririgykedésnek. 

Befejezésül a kérdésben levő czikk Divald és társainak QCon-
sorten) 5 jó tanácssal szolgál, melyekre azonban az illetők csakugyan 
nem, azon részről pedig épen nem szorultak; úgy például az- ajánl-
tatik néktek, hogy a megkezdett műsz-ótáron szorgalmasan tovább dol
gozzanak ! 

Másrészt pedig e tanácsokat nem követhetik, mert . . . . no de 
lássuk a tanácsot magát. 

„Azt tanácsoljuk nékiek:" 
3. „Hogy oda hassanak, mikép az egylet mostani folyóiratának 

„hasábjai az országban élő minden nyelv számára megnyíljanak." 
Mi ugyan teljesen tudjuk e gondolat eredetiségét, cosmopolita 

nagyszerűségét és monstre — voltát méltányolni, de megvalljuk, mikép 
az nekünk némileg mégis elkésettnek látszik; — Bábel tornya építése 
idejében azonban ez eszmével okvetlenül nagy „furóré^ csinált volna 
a tisztelt névtelen, ki is végül rósz néven veszi Helm úrnak, hogy 
Februariusi füzelünkben idézett röpiratát túl félénken Qzu schiichternj 
szerkesztette; azt pedig, hogy Helm úr a selmeczi erdösztanoda meg-
magyarosilását komolyan szükségesnek és lehetségesnek tartaná, épen 
nem hiszi s ugy vélekedik, hogy ez Helm úr részéről csak az „ellen
felek megnyugtatására czélzó concessio" akart lenni! 

Hogy ez ismertetésnek mi a morálja, azt meghatározni — nyá
jas olvasónkra bízzuk. E. 

Tu la jdonos k iadók és f e l e lős s z e r k e s z t ő k : 
Divald Adolf é s Vágncr Károly. 

Selmecz, 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-nél. 


