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l-ső évfolyam. IX. füzet. Sopt ember Í862 . 

Néhány szó az erdei gazdaság érdekében. 
Divald Adolf urnák a „Gazdasági Lapok" 17. és 18-ik számai

ban *) megjelent, nagy szakavaloltsággal és tárgyismerettel irotl czik-
kei, mig, hitünk szerint, biztos előhírnökei eddig, fájdalom, pangásban 
volt erdöszeti állapotink jobbra fordultának, kedves alkalmul szolgál
nak egyúttal ezen tárgyban felszólalni. Czélja közleményünknek: fenál-
ló bajainkra utalni; más oldalról pedig bizonyítása annak, miszerint 
vagyunk elegen erdőtulajdonosok a hazában, kik érdekeltségünk és a 
gazdaság ezen ága iránti előszeretetünk folytán ez ügyet figyelemmel 
kisérjük és ahoz ragaszkodással viseltetünk; kik belátjuk, hogy nem 
ott áll hazai erdöszetünk ügye, hol azt látni szeretnők; és a kik óhajta
nánk buzgó napszámosai lenni hazai erdöszeti ügyünk jobbra fordultá
nak, a hogyan és a miként iránt a szakavatottaktól tanulni készek levén. 

Elismert szomoritó tény, hogy míg a mezei gazdaság terén fő
leg az utolsó évek alatt bámulatos haladást és előmenetelt mutathat fel 
hazánk, addig erdöszeti viszonyaink egy lépéssel sem mentek előbbre, 
sőt állítani merjük: rosszabbra fordultak. 

Mi a hazánk területén levő erdőket nemzetünk egyik kincsének 
tekintjük, s ez levén hitünk, nem lehet az közönyös előttünk, hogy 
erdeink mily karban vannak átalában, és miként kezeltetnek. Távol 
legyen tőlünk azt állítani akarni, mintha hazánk összes erdőségeit is-
mernök, szólani fogunk csupán azokról, melyek állapotáról tudomással 
bírunk. 

Nem vesztjük szem elöl azt, hogy vannak e hazában kiterjedt 
nagy erdőterületek, melyek kincstári vagy nagy uradalmak birtokához 
tartozván, a lehető legczélszerübb kezelésben részesülnek; ezekre nézve 

*) Erdöszeti Lapok Vll-dik ftizet : A hazai erdöszök legsleo teendői. 
17 
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riines aggodalmunk, mert tulajdonosaik szerencsések levén hitünö szak
képzetséggel biró férfiak kezelésére bizhalni erdeiket, ezen nagy ki
terjedésű erdők állapota nem hagy kívánni valót hátra, és megfognak 
azok maradni állandóan a tudomány és gyakorlat igényei által indokolt 
haladás szinvonolán. 

Nem elegendő azonban, a nemzeti közvagyon állásának szem
pontjából, a nagy erdőterületeket kielégitö kezelés alatt tudnunk, hanem 
szükséges elkerülhetetlenül, hogy a kisebb birtokosok tulajdonához tar
tozó enlök felé is forduljon a közfigyelem, mert épen ezek vannak ag
gasztó karban, elannyira, hogy ha ezek kezelése jobb fordulatot nem 
vesz, nem megvetendő részén hazánk földjének évek múlva csak sar
jadzni képtelen száraz fa-törzsök fogják mutatni azt, hogy e rész va
laha erdő volt. 

E tekintetben — csak valljuk be az igazat minden szépítgetés 
nélkül — a baj felismerése: a javulás első feltétele. 

Azon szakférfiak, kik az erdei kezelést tudományos képzettségük 
folytán ismerik, nagyobb uradalmaknál levén alkalmazva, a kisebb bir
tokos ekkorig értelmes erdei felügyelök híjával volt, de módja sincs a 
minden néven nevezendő adókkal túlterhelt kisebb birtokosnak kielégítő 
ollátást biztosítani a kiképzelt erdei tisztnek. 

Hozzájárul, hogy a vállaira nehezült terhek viselhetése végett 
nagyobb mérvben Iát erdeje vágatásához mint kellene, vagy az évi után-
növést tekintve — lehetne. 

Köznépünk pedig még, fájdalom, oly kevéssé tartózkodik másnak 
tulajdona megsértésétől, és különösen az erdőkre nézve oly ferde fo
galmai vannak, mintha az ezekben elkövetett kártétel vagy csonkítás 
nem is tartoznék, igazság szerint, a tiltott cselekedetek sorába; mintha 
azt akarná tudatni a föld népe, hogy mindenkinek (és pedig a törvény
ben megállapított arányon felül) joga van az erdő használatához, mely-
lyet midőn érvényesíteni nem bír, nem is tartja véteknek az erdőben 
elkövetett kártételt; ennek az következése, hogy oly gyakori és oly 
nagy mérvben elkövetett eredi kártélelek vannak napirenden, miszerint 
kifogy a békeliirésböl a leghiggadtabb vérmérséklet is. Ezen valóságos 
calamitásnak ellenében, vannak ugyan az ujabb rondeletekben határozott 
utasításaik a szolgabírói hivataloknak, melyek folytán a tulajdonos által, 
rubrikák és forma szerint, minden három holnapban beadott kárösszei-
rás megítélése és a tettesek elmarasztalása meghagyalik; tapasztalásból 
snodbatjuk azonban, (a közlő rendesen beszokta erdei tisztje által illető 



2tíi 

helyre adatni az előirt táblás kimutatásokat) hogy mind ennek nem sok 
látszatja szokott lenni; a kisebb birtokosok legnagyobb része (és pe
dig ezekről van itt tulajdonképen szó) még csak meg sem kisérti sé
relmeinek ez utoni orvoslásai; részint mert nem is vezettet jegyzéket 
a kártételekről, részint mert sokan az eljárást nem ismerik és a ve-
szödséget unják; mire nézve nem egyedüli ok a magyar ember indor 
lentiája, hanem más, nagyon közel fekvő indokok szerepelnek. 

Nagy baj nálunk az is, hogy eredeinket legeltetni szoktuk; so
kan azt tartják, hogy erdő és legelő egy, már pedig az erdei terület 
legeltetése, ritka kivétellel, csupán az erdei utánnövés rovására történik 
és annak idő előtt alkalmazva kivált, semmikép sem válik hasznára; 
innen veszik eredetüket szón levágott törpe bokrok, cserjék, mellyek-
nek sudár fákká kellett volna válniok, lerágatván azonban a marhák 
által, ily törpék maradandnak örök időre, és haszon helyett csak kárt 
okozandnak, elfoglalván azon területet, melyen különben tápláló füvek 
tenyésznének. 

A józan és czélnak megfelelő erdei kezelésnek nagy hátrányára 
szolgál nálunk a határokban még keresztül nem vitt tagosítás folytán 
a közös legeltetés is, ugy a volt jobbágyoknak, sok helyen a major
sági zselléreknek kiadatni szokott famennyiség oly határokban, mellyek-
ben a volt úrbéresek failletösége még nincs erdő-részben kihasítva, —• 
szóval mind azon szolgalmak, mellyek ekkorig még eredeinkre nehe
zednek. 

Végre azon lény is figyelmet érdemel, mely szerint kiképezett 
erdei tisztek hiányában a birtokosok ezred részének se levén e részben 
tárgyismerete, ideje, vagy akarata, erdeink nagy része nincs rendes 
pagonyokba beosztva, a kellő arány sincs tehát meg a felhasználás, és 
a faállomány növekedése közöli; vágjuk erdeinket alkalom és a szük
ség szerint minden számítás nélkül, azontúl pedig a magyar ember a 
tüzelő fával gazdálkodni még nem tanult meg, hanem pazarul bánik 
azzal, mert nem veszi pénzen; tudunk közép birtoku házakat, pedig oly 
vidéken, hol a fa nem becs nélküli ám, mellyeknél az uraság és cse
lédség szükséglete a 200 bécsi ölet meghaladja évenként, a hol még 
ahoz a nyers fahasábok, fürész helyett, fejszékkel aprózlalnak, vagyis 
forgácsoltatnak. Vágjuk tehát eredeinket, eladjuk, vagy feltüzeljük a 
fát takarékosság nélkül. Sok ember rá sem gondol arra, hogy hány 
kályhát fog füttethetni majd a későbbi nemzedék. Ha pedig erdeink 
hiányos állapotának ennyi oka ellenében (mellyekhez e téren avatottab-
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bak még lényegesebbeket loldandnak, közlő azokra szorítkozván csupán, 
mellyeket a mindennapi élet mutat fel,) vizsgálni akarnók, hogy mi tör
tént olyas, a mi rendezettebb viszonyok előhírnöke lehelne: alig talá
lunk nyugponlot, mellyen a jövő iránti aggodalmaink eloszolhatnának. 

Kívánatos, hogy az illetők nagyobb érdekeltséggel forduljanak 
erdei állapotúik rendezése, szabályozása felé; hogy ismerkedjünk meg 
kisebb birtokosok ha nincs módunkban képzett szakembereket alkalmazni 
az erdei kezelés tudományának legalább alapelveivel; gondoskodnunk 
kell végezetre ifjainknak ezen hazai gazdászatunk annyira jelentékeny 
ágában leendő kiképeztetése, ily végből erdész iskolák felállítása és 
szakkönyvek előteremtése iránt. A mi pedig élet-feltétele erdei viszo
nyaink rendezésének, az, e téren is, a jövőbe vetett bizodalmunkban 
központosul; elébb utóbb hazai kormányunk veendi ez ügyet is, annyi 
sok mással eggyütt, ápoló, pártfogó kezébe, s kiváló gondot fordítani! 
«rdei állapotink rendezésére is. Ideje lesz akkoron annak is, hogy bár 
mennyire legyünk is az egyéni szabadság, ha mondani szabad, bálvá-
nyozói, bár mennyire jogosult legyen is féltékenységünk jelenleg az 
iránt, hogy a tulajdonjog gyakorlatában semmi idegen beavatkozás ál
lal ne háboritassunk: kívánatosnak látandjuk mindazáltal, miszerint ha
zai törvényhozásunk, nemzetgazdászatunk egyik kincsforrását: a hazai 
erdők ápolását tartván szemei előtt, oly intézkedéseket tegyen, mellyek 
által a tulajdonjog tiszteletben tartása mellett, az erdők használata, 
bizonyos korlátok által szabályoztassék. 

Addig is azonban arról, a mi óhajtandó lenne, a mitől remény
lünk már jelen viszonyok között is nem csekély gyakorlati hasznot 
azokra nézve, a kik el vannak határozva jobb kezelést hozni be erde
ikbe, az e téren eddig kifejlett szellemi tevékenység számba vételével, 
elmondjuk egyéni véleményünket. 

Létezik évek óta hazánkban a német erdészegylet; közlő régóla 
áll tagjai sorában; gyűléseiben és kellemes kirándulásaiban ugyan még 
részt nem vett, évi közleményeit azonban olvasta, de azt nem sikerült 
feltalálni azokban, amit keresett. 

A legélénkebb örömmel, rokonszenvvel üdvözöltük az Erdész 
Lapok megjelenését, mellyeknek minden füzete sok tanulságost tartal
maz; nem is lehet ezen hazafiúi vállalatról, illetőleg hazai erdöszetünk 
ügyének hozott áldozatról, másként, mint osztatlan elismeréssel és mél-
tánylattél szótanunk. 

A magyar mezei gazda, t. i. a most élő nemzedék, hanem is-
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meri is annyira a vegytant, mint ha mostani eszével kezdené meg is
kolai pályáját, miután a parancsoló szükség legjobb iskolamester, az 
utolsó években mégis megtanulta, minemű alkatrészekkel bir a föld,' 
melyet a sors mivelö, ápoló kezeire bizolt; azt termeli tehát, ami föld
jének megfelel; e mellett javitja azt minden ereje megfeszítésével, ugy 
hogy nem féltjük e részben fajunkat, hogy évek múlva, minden oldal
ról megcsapoltatván, díszruhánkról ha lefoszlanának is az ékszerek, 
kenyere lesz a Magyarnak mindég. 

Nem igy áll a gazda, mint erdőtulajdonos; e részben tehát le
gyen hazai szaklap segítségére a birtokosnak. Hazafiúi bizalommal azon 
kérést intézzük erdész Capacitásainkhoz, legyenek szívesek oktatva ta
nítva közreműködni; hitünk szerint sok gyakorlati hasznot fognak esz
közölni, és a leghálásabb elismerést aratni ez utón. 

Kérdjük, nem lehetne-e egy czikksorozalban megadni az illetők
nek például az útmutatást, hogy agyagföldön, vagy köves talajban, te-
levényes földön vagy homokban mely fanemek díszlenek, és mellyek-
nek ajánlható mesterséges mivelése leginkább hazánk észak, közép vagy 
déli részein ? Erre ugyan azt lehelne felelni: nézd meg erdődet, a mi
lyen fa magától tenyészik, olyat igyekezzél abban nevelni. Csakhogy 
ez nem átalános szabály. A tölgy, cser, mocsár, bükk, nyirfa, fenyő 
állabok különnemű czélok szerint, mint szénfa, épület-, tüzelő, vagy 
szerszámfa, mely korban legalkalmasabbak a kivágásra ? Az erdei tur
nus hány évre leendő beosztása, a czéltól, melyre a fa fordítandó, és 
a sarjadzás erejétől, és hatalmától feltételeztetvén. 

Jók-e az elegyes fa-állabok? Melyik a puszta helyek beerdősi-
tésének legczélravezetöbb módja? Van e benne lehetőség és mi mó
don: a legkártékonyabb erdei gyomot a gyalogfenyöt, alias borókát, 
erdeinkböl kiküszöbölni? Melyik az ültetni való makk, és más famag-
vak télen általi eltartásának legbiztosabb módja ? 

Legyenek szívesek ezen s több ilynemű kérdésekre (ha szána
kozó gunymosolyt tudatlanságunk nem csal ajkaikra) szives útmutatást 
adni; akár pedig azon szakkönyveket, habár idegen nyelven legyenek is 
irva, kijelölni, mellyekböl a naponta felmerülő kételyek iránt az útba i-
gazitást majd csak kiokoskodja hasznáért az, a ki erdejét javitni akarja. 

Végül szabadjon, Divald Adolf urnák tanulságos czikkeihez visz-
szatérvén, midőn annak indiló okait kalapot emelve méltányoljuk, vé
leményét pedig szívesen osztjuk, kiemelni azon javaslatot, mely legé
lénkebben ragadla meg figyelmünket. 
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Hidjék el önök tisztelt házallak, kik erdészetünk emelése érde
kében mint buzgó és avatott úttörők viszik előre a haladás zászlóját, 
érezzük mi erdőbirtokosok a hiányokat, akarunk is javítani azokon, de 
hogyan? Rendes és okszerű üzlelterv nélkül biztos előre haladás he
lyett, csak tapogatódzás lesz az eredmény; s azért örömmel köszöntjük 
az eszmét, mely javaslatba hozza: a Magyar Gazdasági Egyesület er
dészeti szakosztálya által, szakképzett, vezénylő', rendező erdei tiszt
viselők alkalmazását, kik az erdőtulajdonosok felkérésére és költségére 
a hazában utazásokat tevén, az illetők erdeiben megtegyék a szükséges 
méréseket, becsléseket; az erdő talaja, fekvése, az utánnövés, az ég
hajlati és helyi viszonyok számbavételével az erdei gazdaság rendezése 
iránt a kellő utasítást megadják, az üzlet-tervet elkészítsék, és e sze
rint szabják meg a kezelő erdöszök teendőit, kötelességeit. 

Meg vagyunk győződve hogy a Magyar Gazdasági Egyesület er
dészeti szakosztálya, melyhez tartozni szerencsénk van, figyelmére mél
tatja és felkarolandja ezen javaslatot, ha az kivihetőnek mutatkozand; 
álljon részünkről itt egyelőre azon nyilatkozat, hogy bizonyosan az el-
•ök sorában fogunk állani, kik egy ily szakképzett rendező erdészi te
kintély jó szándékú tanácsát ós utasításait magunknak megnyerni igye-
kezendünk. 

Dráskóczy Gyula. 

Dráskóczy Gyula urnák tiszteletünket! 
Hogy nem lehetne- e czikksorozatban adni az illetőknek útmuta

tást, hogy agyagföldön, vagy köves talajban, televényes földön vagy 
homokban mely fanemek díszlenek, és mellyeknek ajánlható mestersé
ges mivelése leginkább hazánk éjszaki, közép vagy déli részein? — 
Ezen és a többi Dráskóczy Gyula tír által a „Gazdasági lapok" 30-dik 
számában fölvetett, komoly szándékot és beható gondolkozást föltéte
lező kérdésekre azt kell felelnünk: i g e n i s — nem is . 

Az erdögazdászatnak ugyan is vannak általános elvei, azok ok
szerű alkalmazása azonban csak a helyi viszonyok teljes ismerete mel
lett gondolható; mert a mi itt igen czélszerü, az másutt egészen hasz-
navehetlen lehet. 

A fejlövés az egyes gesztfajok sajátlagos természetétől és a ter-
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mőhely minőségéiül függ, mely utóbbi ismét az égalj, fekvés és talaj 
összehatásának eredménye. Azt pedig csak helyben lehet megítélni, és 
valóban senkinek sem tanácsoljuk, hogy oly erdősznek hitelt adjon, ki 
a helyi viszonyok ismerete nélkül a mivelés bizonyos módját egyedül 
jónak ajánlja, a gesztek e vagy ama faja ültetésének eredményeit meg
jósolja. Ez ugyan is semmivel sem volna jobb azon csoda orvosnál, ki 
bizonyos összegért száz mérföldekre lakó soha nem látott embert min
den testi lelki bajából biztosan kigyógyitni ajánlkozik. 

Nagy igazság rejlik abban: „nézd meg erdődet, a milyen fa olt 
jól terem, annak a termőhely mégfelel." E szabálytól nagyban eltérni, 
csak kivételkép engedhető meg, s ennek szükségéről vagy hasznossá
gáról, ismét csak minden befolyó viszonyokat megítélni, összevetni kó
pés szakember bir magán a helyszinén Ítélni. Hiába küldene nekem 
valaki talaja alkrészeiröl leírást, ha bár annak vegybontását a leghí
resebb vegyész eszközölte volna, hiába tenné hozzá még az ott u-
ralkodó évi középhömérséket, a hömérsékek évszakonkénti átlagát, a 
nappali s éjjeli hömérsék közti külömbségel sat. Mindezek tudatában 
sem lennék képes megítélni, hogy az illető talajon mely gesztfajok 
fognak legjobban tenyészni, s mellyek növezlése folytán fogja a bir
tokos magánszükségleleit legjobban kielégíthetni, jövedelmét leginkább 
szaporíthatni. A fanövésre ugyan is még számos egyéb tényező is bir 
befolyással, mint azok, mellyek a vegymühelyben meghatározhatók, u 
hévmérön leolvashatók. A fanövés például a talaj aljának oly mély-
ségbeni minőségélül függ, hova a gesztek gyökerei nem is érnek, mert 
ha ez termékeny, a belőle felszálló viz a gyökereket oly tápanyagok
kal látja el, mellyek a talaj fölszincben nem találhatók. Ha a homok 
nem tülvastag rétegben márgás agyagon fekszik, ugy abban még töl
gyet is e l ő n n y e l növelhetünk, miglen ha annak alja kavicsból áll, ea 
többé nem lehetséges. Egyes helyek tavaszkor a késő — ősszel a korai 
fagyoknak inkább ki vannak téve, mint mások; itt nagy a harmat üle
pedés, másutt az egészen hiányzik; ott a zúzmara fiatalosaimat ve
szélyezteti, szabadabb helyeken attól nincs mit tartanom; a fényhatás 
és nagy meleg a déloldalakra nézve sokkal kártékonyabb mint az éj-
szakiakra; a széltörés és döntés veszélye itt nagy, ott épen nem for
dul elő sat. Mind azok és sok egyebek határozott befolyással vannak 
azon kérdés eldöntésére, hogy ama gesztfajok közül, melyek a talaj és 
égalj minőségénél fogva ugyan egy termőhelyen élelvidoran tenyész
hetnek, mellyiknek adjunk a többiek fölött előnyt. Az ErdŐszeti lapok 



266 

legfeljebb az égalj és talaj általános befolyását vázolhatják azon gesz
tekre nézve, mellyek hazánk erdeit alkotják; azok továbbá leírhatják e 
gesztfajok mindennemű sajátságait, mellyeken azok erdöszeli hántásá
nak különféleségo és minősége alapszik; ők tehát a helyenként, er-
dökép növesztendő gesztfajokat nem nevezhetik meg, annyit azonban 
adhatnak, a mennyiből minden gondolkozó fő, saját viszonyainak kellő 
fölfogása mellett meghatározhassa a gesztfajt, melyet választania, a mi-
velési és ápolási modort, melyet követnie czélszerü. Valamely erdő vá
gási korát meghatározni, szintén csak azon erdő s minden egyéb an
nak kezelésére befolyó viszonyok ismerete mellett lehet. Ez ugyan is 
első sorban a birtokos személyes czéljaitól és — a termőhelytől függ. 
Ha a fa elég vastag arra, a mire azt használni kívánjuk, s ha e mel
lett akkor a midőn e vastagságot eléri, az erdő a legnagyobb átlag— 
növedéket is szolgáltatja, ugy általában ez azon kor, mely után a for-
datartarnát fogjuk legczélszerübben meghatározhatni. Ám de e kort 
messziről, vagy egész országrészekre nézve megítélni, vagy mathe-
malikai képletek szerint kiszámítani nem lehet, miután az ismét csak a 
termőhelytől — a helyi viszonyoktól függ. Meglehet továbbá, hogy az 
erdőbirtokos, ha erős épitofát jó áron adhat el, ezt csak a legnagyobb 
állagnövedék azaz a legnagyobb fatermés rovására eső magasabb foi-
dában fogja — de mégis előnnyel növeszthetni. Meglehet a fatermés más 
melléktermésnél, p.o. a makk-gubacsnál kevesebbet jövedelmez, s ak
kor ezek szerint kell a gazdászatot rendezni. Némely vidéken az a-
broncsfának, szőlőkarónak, cserkéregnek nagy a kelösége s a forda tar
tamát e szükségletek kielégithelésére való tekintet fogja eldönteni satv 
De ha csak pusztán azt akarnók is tudni, mikép e vagy ama gesztfajt 
melyik korban kell vágni, hogy az a legnagyobb átlag-fatermést szol
gáltassa, ugy arra is csak az illető állabok vizsgálata után felelhetnénk, 
mert égalj és termőhely e részt is döntő befolyással bir. Azért bá
torkodtunk mi a t. Gazd. Egyesület erdöszeli osztályának ajánlani, hogy 
oly képzeltségü erdöszröl s később többekről is gondoskodni méltóz
tassék, ki kellő szakképzettség mellett a helyenkint uralkodó viszonyo
kat tisztán megítélni, helyesen összevetni, valódi értékük szerint föl
fogni s ugy az illető erdőbirtokosnak minden tekintetben, és főkép a 
Dráskóczy Gyula úr állal fölvetett kérdésekre felelni s azok értelmé
ben erdögazdászatát rendezni, neki vagy tisztviselőinek okszerű útmu
tatásokat adui a hely színén képes legyen. 

Iparkodtunk eddig is a „Termési lábiák felállításáról" — „Zólyom-
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megye erdőségeiről" szóló s egyéb czikkeínkben a rendezett erdőgaz-
dászat kellékeire utalni s azon kérdésekre figyelmeztetni, mellyekre az 
erdörendezönek a birtokos érdekében felelnie kell, sőt egyik közeleb
bi füzetünkben épen „Zólyom megye erdőségeiben" az ott valósággal 
létesült erdörendezést okadatolva fogjuk leirni, t. Dráskóczy Gyula úr 
kérdéseire universal panacaea-féle választ adni azonban t. erdőbirtoko
saink saját anyagi, valamint önmagunk becsületbeli érdekében nem le
helünk hajlandók. A mit lapunk utján e kérdések érdekében tehetünk, 
azt szívesen megígérjük, mert szent kötelességünknek tartjuk, s nem 
lógunk munkát s áldozatot kímélni, hogy szavunkat beválthassuk. ígér-, 
jiik tehát: 

i-ször. Oly czikksorozat megindítását, mely hazánk különböző 
egáljának és kiválóbb termőhelyeinek befolyását hazai nevezetesb fanö-
vényeinkre, lehető teljesen vázolandja, mely a t. olvasóval a fönemlitelt 
gesztfajok mindennemű tulajdonságait, mellyek azok kezelésére, hasz
nálatára és értékitésére bárminemű befolyással bírnak, lehető teljesen 
fogja megismertetni. 

2-szor. Az erdőbecslés, a hozam vagy termés és jövedelem ki
számításának s az erdőrendezés különféle nemeinek tüzetes tárgyalását. 

Miután pedig az idei folyamban — kivévén talán a lölgymakkok s 
egyéb gesztmagvak gyűjtésének és épellésériek vagy a vetésig való 
eltartása módjának leírását — e tárgyak megkezdését sem ígérhetjük jó
formán, ennek már csak 3 füzetnyi terével rendelkezhetvén s miután e 
terjedtebb közlések hosszabb időt fognak igénybe venni, addig is t. 
Dráskóczy Gyula úr második kivánatának sietünk megfelelni, a követ
kezőkben adván azon német könyvek czimeit, mellyekböl a naponta 
felmerülő kételyek iránt útbaigazítást keresni legtanácsosabb. 

1. Hartig — Lehrbuch für Főrster. Stuttgart 1860 — 3 kötet. 
2. Yölker — Forsltechnologie. Leipzig 1836 — 1 „ 
3. Cotta — Waldbau, Leipzig 1856 — 1 „ 
4. Berg — Verkohlen des Holzes. Darmstadt 1860 — 1 „ 
5. Ratzeburg — Waldverderber 1860 — 1 „ 

Mind e könyvek kaphatók Braumüller Vilmos, cs. kir. udvari 
könyvkereskedőnél Bécsben. 

Legyen szabad végül még egy megjegyzést tennem. Dráskóczy 
Gyula űr fentidézett igen becses czikkében mezögazdászatunkat illetőleg 
egyebek közt azt mondja: „nem féltjük e részben fajunkat, diszilibánk
ról lm kfuszlanáiiak is az ékszerek, kenyere lessz a magyarnak mindég." 



26<* 

Nekünk pedig teljes meggyőződésünk, hogy adjon Isten sok e r 
dőbirtokost a hazának, ki oly komoly szándékot, oly tiszta s mély felfo
gást tanúsítson erdöszetünk ügyében, mint Dráskóczy Gyula úr, és va
lóban erdeink nem sokára berendezve, körülményeinkhez képest oksze
rűen fognak kezeltetni és a nemznt valamint magánosok jóllétét, gaz
dagságát hatalmasan gyarapítani, sőt örömmel fognánk magyar t. bir
tokosainknak és szaktársainknak nem sokára, magyar könyveket ne
vezhetni és ajánlhatni, mellyekben mindent föllelhetnének, a mi vi
szonyainknak megfelel, a nélkül, hogy azt idegen nyelven irt halma
itokból kiokoskodni kénylelenittetnének. 

Erdődi Adolf. 

Zólyommegye erdőségei. 
(Folytatás.) 

Az évi fatermés legnagyobb részét a róniczi vasgyáröszlethez 
tartozó kincstári telepek emésztik fel, 3-16 köbméter tömör fáért a fa
nemre vagy különbékre való minden tekintet nélkül, 98 o. é. krzt. fi
zetvén löárul; kivéve a deszkákat, mellyekért a kincstári vasgyárak 
épen annyit fizetnek mint a magánosok. 

Egy mérő szénért = 206 liter, fizet a kincstári vasgyáröszlet, 
még pedég k i n c s t á r i s z é n é r t : 

kemény fából 55 krt. 
elegy dto. 52 „ 
lágy dto. 49 , 

paraszt szénért ped ig : 
kemény fából 48 „ 
elegy dto. 44 „ 
lágy dto 40 „ 
Kisebb része a fatermésnek Beszterczére usztatik, az ottani 

kincstári telepek szükségleteinek fedezése végett. 
Csekély fatömeg a vas és egyéb az erdőkön belül létező bá

nyák számára adatik épületi fául, egyedül a kezelési költségek beszá
mítása mellett. 

Maradéka a fatermésnek részint magánosoknak adatik el a tövén, 
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részint meg a kincstár költségein fűrész és harsáb drukká feldolgoztat
ván, vagy a breznói kerületben használtatik fel kincstári szükségle
tekre és adatik el magánosoknak, vagy tutajokon Beszterczéro és a 
Bars megyében lévő Zsarnóczára szdllilattik, hol is a Garam melletti 
nagy farakiárba tételvén, itt is a fenemiitelt czéloknak szolgál. 

Szabad eladásnál magánosok számára az 1857—1867-dik évti
zedre a következő árak vannak megalapítva : 

Tüzelőfa köbméterenként : 
K e m é n y (bikk, tölgy, gyertyánfa) . . . 1 ftt 5 krt 
l á g y (tűlevelűek) . . . i , 12 , 
r ö z s e f a — . 2 8 , 
é g e r , n y á r és fűzfa — , 45 , 

Épület i és szerszámja köbméte renkén t : 
T ű l e v e l ű e k , k ö r i s f a , szilfa, t ö l g y és jávorfa, ha 10*5— 63*2 

szdmét. átmérőjű . . . 1 frt 27 krt — 2 frt 69 krt 
ha még vastagabb . . , . . . . . . . 3 „ 17 „ 

Bikk és egyéb keményfa ha 15"8—47-4 
szedméter átmérőjű . . . 1 „ 27 , — 1 , 74 , 
ha még vastagabb 2 „ 38 , 

Z s i n d e l y 1000 darabja (9 szdmét. széles 67*48 hosszú) 
az erdőben . . 5 „ 4 „ 
raktárakban . . 6 „ 30 „ 

F a a b r o n c s o k 100 darabja 1 „ 23 „ 
G a l l y fa 4 fogatú szekér . . . . . — „ 24 „ 

dto. 2 dto. dto . — „ 16 , 
D ü l l f a 2 dto. dto — „ 40 » 

A favágási bért illetőleg: 
Utolsó években 1 köbméter uszafáért . . . 29 krt 

az erdőben szenitendö fáért köbmtként . . 256 , 
fizettek. 

Z s i n d e l y k é s z í t é s é é r t 1000 darabonként . 1 frt 75 krt 
S z e n i t é s é r l m é r ő n k é n t : 
K i n c s t á r i s z é n — 14"85 , 

ide számítva a boksákhoz való facsusztatait is 
P a r a s z l s z é n . — 45*47 , 
ide számítva a favágást és csúsztatást is 
G e r e b l y e s z é n . . . . . . — 2/58 „ 
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A harsábcsuszdák készítéséért 7-59 méternyi darabonként 45 kit 
Szénfacsuszdák készítéséért 0*32 méternyi darabonként 131*2 „ 
A.z uszafa szállilása és kirakása pedig köbméterenként 54'8 krba 

került. 
A fent kimutatott marha, legelő tekintetében mind ezen erdőkre 

van utalva, hol visszaélések folytán már elég kárt és pusztítást vilt 
véghez. 

Az adómennyiség mely az erdőidül jelenleg fizettetik 23270 o. 
é. ftot tesz évenként. 

Mielőtt az itt uralkodó jogi viszonyokra áttérnénk, szabadjon 
néhány szóval az illeni f a v á g ó k t e l e p i t v é n y e i n e k á l l a p o 
t á r ó l megemlékeznünk. 

E telepitvények pár századdal ez előtt sokkal csekélyebbek va
lónak s a bennök elhelyezett férfiak száma a szükségelt munkához volt 
szabva. Az itteni rengetegek belsejében akkor rét és szántóföld még 
nem sülé a vidékre az emberi élet és működés bélyegét. Minden egyes 
családnak százados fákat kellé irtania, hogy házhelyet nyerhessen. 

A nélkülözhetlen élelmezést lóháton szállították számukra messzi 
vidékről. Ez emberek akkor egész idejüket favágással és vadejléssel 
töltötték, mely utóbbinak még most is nagy kedvelői. 

Az idők haladttával a legjobb fekvésű vágások rétté, mezővé 
vállak, úgy, hogy most már minden favágó készpénzen kivül még me
zőt és rétet is kap használatul. Különben e munkások két részre oszol
nak; szakmányosokra és rokkantukra. A szakmányosok kél hónapon 
kivül, melyei mezei gazdaságuk elrendezésére fordítanak, egész idejü
ket kincstári munkára kötelesek szentelni s készpénzen kivül még ga
bonát is kapnak elég csekélyre szabott áron (95 krért mérőjét). 

A nem szakmányosokat r okkan toknak — ClnwalidJ nevezik, 
bárha ezekhez elég különösen az egészséges sihedereket is számítják. 
Ezek megszabott munkaidőhöz kölve nem lévén, szükség szerint al
kalmaztatnak. 

Mind a két osztály kincstári telken a kincstár részéről ingyen 
szolgáltatolt fából épült házikókban lakik s a munkások bármelyike, ha 
roszul viseli magát, a telepitvényt a kincstár parancsára elhagyni kény
telen, kifizettetvén neki a házépítés körüli költségek becsára. 

A marhák száma, melyet tartani minden munkás e lelepilvények 
régibb rendezése folytán feljogosiltatott, a neki adományozóit földekhez 
képest igen nagy; állván ez egy teherhordó lobul. 2 ökörbül, 2 tehén-
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bői és ül — vagy ha az illelo lovat nem tartatta, 8 juhból. E szám 
azonban idők folytával kellő felvigyázal hiánya mialt még tetemesen 
szaporodott. 

Csodálva nézi az ember esténként a marhák számtalan sorát, 
mely az erdei legelőrül az aránylag csekély telepilvénybe tér; 4—20 
ökör és tehén, 2—6 tinó és 5—30—40 juh esik minden egyes házikóra. 

A tavasz első beköszöntésétől a legkésőbb őszig e négylábú 
mind az erdőben s annak vágásaiban keresi élelmét, miért is termé
szetes, hogy ily körülmények között a vágások lassankénti ujraerdösül-
tése 20—40 évig is eltart. 

A marhára nézve épen bemutatott arányban szaporodott az em
berek száma is, s bárha egyes házak majdnem minden évben s ujabb 
időben egyész helységek épüllek, ugy e telepitvények mégis korántsem 
elégségesek a valóban szörnyen megszaporodott népség elszállásolására. 

Éhez járul, hogy a favágók házikói többnyire fából az öszmó-
retre minden tekintet nélkül épültek, vagy is eredeti gömbölyüségükben 
meghagyott szálfákból toldattak össze, mellyek közt a hézagok több
nyire agyaggal töltettek be. Néhány e szállfákba vájt lyuk, melyen a 
favágó borzas neje alig bírja fejét kidugni, hogy az arra menő szom
szédnak valami Ízetlen beszédére még szemtelenebb válasszal szolgál
jon, arra való volna, hogy a házikó e g y e t l e n szobájának napvilágot 
juttasson, mert friss levegő azon csak ugyan nem igen férhet be, mi
után az igen kis üveg darabkákból öszeférczelt ablakocska szinle a-
gyaggsl van a szoba falába tapasztva, mellynek belrendezése is mulatja, 
hogy lakói az élet kényelmei iránt nem túlzott igényekkel vannak, a 
mennyiben általában az illy igények kielégítése módjukban is állana. 
A szoba egyik szögletét nagyszerű kályha foglalja el, mely télen nyá
ron időnként kenyér sütésnek és kenderszárilásnak, azon kivül pedig 
háló kuczkóul szolgál. 

A falakat váltakozva fékpadok és girbe görbe lóczák veszik kö
rül ; az elsőkön k i v é t e l e s e n egy kis ágyneműt is vehetni észre. 

E bútorzat zárhövét feslett láda, a menyasszony hozománya, 
és közönséges igen is kezdetleges alakú a szoba közepét foglaló asz
tal képezi. Ily szoba s z a b á l y s z e r i n t 8 egész 40 s átlagosan 
15 embernek képezi lakhelyét, ide nem számítva a borjút, malaczot, 
baromfit, kutyát macskát, sat. Csak igen kivételes eselhen dicsekhe
tik egy család avval, hogy egész házikót, azaz egy szobát és egy 
kicsi sölél kamarát egyedül bir. Ugyan azon, szobát közönségesen 4 
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vagy 6 szapora család lakja, s nem példa nélkülit mondunk, ha állítjuk, 
hogy megesik, mikép a szoba egyik szögletében a mézes hetek első 
éjjelét, másikában az anyai-apai örömek szaporodását ünnepelik, míg
len a harmadik vagy negyedikben a halál szomorú s komolyan intő 
képe üti fel sötét sátorát. 

Illy körülmények közt növekszik itt a fiatal nemzedék, melynek 
nevelésére erkölcsiségi vagy szellemi tekintetben eddig csak névleg tör
tént valami. Itt és igy hatnak a gyermek szeplőtlen kedélyére az élet 
első benyomásai s valóban nem csodálkozunk, ha az lassanként ama 
legdurvább nemű materialistává fejlődik, mellyel itt a korosbb favágó 
személyében minden órában találkozhatunk. Sőt a fiatalság is annyira 
van már, hogy még a szerelem köllöiségének árnyéka sem bír kedé-
yébe való hatásra rézst találni. Elnézve attól, hogy a szépség a dur
va erővel azonosnak lartatik, s hogy a legmarkosabb leányt, főkép ha 
széles, teherhordásra alkalmas háta van, leginkább kedvelik; a sihede-
rek házasságrul gondolkozván, rokonszenv, szerelem, a kedélyek ösz-
szhangja s egyéb ily bohóság nem szokta éjeik nyugalmát zavarni; 
de hogy hány ökröt, tehenet, juhot, sörtést kap, mekkora zsák lisztet 
vagy gabonát meg krumplit s mily messziségre tud elczipelni, az k é 
p e z i az e g y e d ü l i életkérdéseket. 

El lehet mondani, hogy 100 megkötött házasság közül 99 con-
venience-házasságnak mondható s hogy e részben az emberek itt, a bár
sonyos szalonok lakóihoz igen közel állanak, azon különbséggel azon
ban, hogy emberemlékezet olta ez okbul itt még egy leánynak sem 
repede meg szíve, s egy legény sem leve szegény legénnyé; hololt 
amott az élet e zordon fuvalmának nem egy gyöngéd virágszál esek 
áldozatul. 

Meg kell jegyeznünk, hogy e telepilvények lakói csak ugy mint 
n nagy világéi három szorosan elvált rétegből állanak; hogy itt is van 
a többieket lenéző aristocratia; szinte oda törekvő középrend, és min
denkitől mindent irigylö proletariátus. Itt az ökrök, tehenek, sörtések 
sat . száma süti az emberre a kaszla bélyegét, másutt pedig erre is
mét más jelekről ismernek. 

Különben e szoros együttlétnek még más hátrányos következé
sei is vannak. E telepitvények egyeseinek számos lakosai már évek 
óta rühesek, s e bajtól mind a mellett, hogy a rájuk parancsolt für
dőkkel s egyéb orvosságokkal élnek, nem tudnak szabadulni, miután 
e piszkos ragály újbóli elkapása veszélyeinek óránként vannak kitéve. 
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Járványok, mellyekről a telepitvényeklől több órányi távolban 
az embereknek még csak sejtelmek sincs, ilt minden nap ragadnak el 
egy két áldozatot, s az epemirigy vagy a hagymáz általános fellépése 
alkalmával, itt szokott legelőször jelentkezni, s itt szűnik meg legké
sőbben dühöngni. Ezen emberek egyszerű életmód mellett s az erdők 
balzsami légkörében legjobb egészség és erőnek örvendhetnének, ha 
másrészt óriási természetük mellett is, a legnagyobb városok túlnépe
sedett egyes szegény negyedei minden képzelhető bajainak nem esné
nek áldozatul. d 

Ezeket tekintetbe véve a kincstár e telepitvények gyökeres sza
bályozását tűzte ki legfontosabb teendői egyikének, s az e részben ké
szült terv csak felsőbb helybenhagyásra vár, hogy éleibe léptessék. 

Nem mnlaszthatjuk el megemlíteni, hogy e favágók minden el
hanyagoltságuk melleit sem lopnakv agy rabolnak, sőt hogy a házassá
gon kivüli gyermekszülés is a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
A menyecskék azonban a lovagkori német nők hűségével épen nem di-
csekhetnek. A tulajdon szentségére nézve jellemző tényként kell fel
hoznunk, hogy a házak pitvaraiban lévö falszekrények talán egyike sem 
volt lakattal ellátva, mig a lakókat egy ottani föerdösz Spion nevű hír
hedt rabló kopója, ki szekrények felnyitásában ijesztő ügyességgel birt, 
zárak alkalmazására nem kényszerítette. 

Térjünk már most visza szorosabb értelemben vett tárgyunkhoz 
s beszéljünk valamit ezen erdők 

jogi viszonyairól. 
A breznói erdei hivatal erdősegei jogi tekintetben három részre 

oszolnak; egy részük t. i. t i sz tán k i n c s t á r i , a második a b r e z 
nó i f ö n t a r t o t t s k i h a s í t o t t a harmadik pedig a 1 ibethbánya'i 
f ö n l a r t o t t erdők neve alatt ismeretes. 

Az egyes osztályok térségét a következő táblában mutatjuk ki: 

Breznói Föntartott 
Erdő Kincstári fö'ntartott 

kihasiiott 
Hbethbá- Összes 

gondárság kincstári nyai gondárság 
e r t l ö k h e l t á r o k I a n 

Benyus 1128-97 7765-67 8894-64 
Polhora — 4391-12 — 4391-12 
Dobrocs 3205-97 3968-98 — 7174.95 
Krám 4974-68 766-32 — 5741'00 
Rónitz 
Stiavnicska 

10451-73 — 1636-28 12088-01 Rónitz 
Stiavnicska 2557-42 4535-52 — 7092-91 

Üszeesn 22318-77 21427-61 1636-28 45362-66 
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Á k i n c s t á r i e rdők Valaszka nevű volt úrbéri község faizási 
és legelő szolgalmával terhelvék az 1835-diki úrbéri törvény VI. czik-
kelye 3. és 4. §-a értelmében. E község lakói úrbéri tartozásuk pénz
beli megváltása folytán még most is kapnak ingyen tüzelő és épületi 
fát, a menynyiben főkép az utóbbira a fentidézett törvény értelmében 
igényt tarthatnak. A megváltási összeg különben, a mennyiben az, egy 
volt urb. telekre nézve csak évenkénti 3 o. é. forintból áll, igen cse
kélynek mondható. 

Az ügynevezett kihasított kincstári erdőknek rövid történelme a 
következő: 

Ezen erdők sok száz esztendő óta a magyar királyok elviláz-
hatlan tulajdonát képezték és az alattvalók, melyek azok határain belül 
laktak, házi szükségletöknek megfelelő fát ingyen kaptak. Ezen alatt
valókhoz tartoztak Breznyó mezővárosának lakói is, mely akkor még 
a lipcsei uradalom egy részét képezé. 

E mezőváros 1650-ben III—dik Ferdinánd király által a sz. kir. 
városok közé igtallatván, annak lakói azon hiedelemben éltek, hogy ev
vel a határaikon belül fekvő erdők birtokába is jutottak, bárha ezek 
az illető királyi adománylevélben határozottan kivétettek. 

Ezen bal véleményben a kérdéses erdőket irtották, pusztították 
kényök kedvök szerint, mig ez a kincstár részéről megsokallatván, a 
polgároknak a város körül fekvő erdörészek 1674-ben házi szükségleteik 
fedezésére kihasítattak. 

Ugyan ekkor a határaik közt lévő erdőkben a legelő és vadászat 
szabad gyakorlatában megerősíttetvén azon igérelet is nyerték, misze
rint ha az eddig kihasított erdőrész házi faszükségleteik fedezésére nem 
volna többé elegendő, akkor e szükséglet uj részek kihasítása által fog 
pótoltatni. 

Ezen ígéretet azonban a breznyóiak tüstént nagyszerű külfakeres-
kedés megnyitására használták, minek folytán az igért uj erdörészek ki
hasítása kétség kivül nem sokára vált volna szükségessé, ha e keres
kedést a kincstár azon fenyegetéssel, hogy a városi erdőket ennek foly
tatása esetében birúi zár alá véteti, megnem szünteté vala. 

Gazdászaluk ezen ellenörködését és megszorítását azonban a pol
gárok idővel megunván, 1797-ben oly viszkötelezvényt írtak alá, mely
nél fogva minden egyéb fakiszolgáltalási igényről örök időkre mon
dottak le, oly feltétel alatt, hogy saját erdejükben kényök kedvük sze
rint gazdálkodhassanak. 
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Ennek következtében tehát az úgynevezett breznyói föntarlott 
kihasított kincstári erdőket semmiféle faizási szolgalom sem terheli, 
mert a kincstári munkások telepitvényei számára kiszolgáltatott tüzelő 
és épü'eti fa annyival is inkább csak házi szükséglet fedezésekép te
kinthető miután az említett munkások e területen csak házaik földföli 
részét bírják tulajdoni joggal, s miután ezek a kincstár által még e tu
lajdonukból is bármikor kisajátithatók. 

Ezen erdőket tehát csak Breznyó városának legelő és vadászat 
szolgalma terheli, mellyet azonban a kincstár ugyan oly kiterjedésben 
vehet igénybe. 

A legelöt különben az utóbbi jelenleg nem használja, annyival 
terjedtebb mértékben gyakorolja azonban e jogot a város. 

A vadászat pedig közönségesen három évre adatik bérbe a leg
többet ígérőnek; a bérpénzben a kincstár és a város egyenlő részekben 
osztozik. 

A libethbányai fönlartott erdők végül, a bányamivelés kedvéért 
vannak föntartva. Ezekből fát eladni semmi szin alatt, sem pedig té
rülőtökből bár mi részt is más czélra használni nem szabad. Libeth-
bánya városa s annak egyes lakosai azonban Maria Terézia 1747-diki 
Június 9-ÖI kelt királyi leiratának 8. és 9-ik pontja értelmében „ezen 
a mi városunk iránti különös tekintetből" házi szükségletökre a tüzelő 
és épületi fát ingyen kapják, a mennyiben ez az erdöszeti gazdászat 
hátránya nélkül lehetséges. E fa a város és polgárok számára az idé
zőit leirat folytán a kincstári ezen erdők kezelésével megbizolt tisztvi
selők állal szolgáltatik ki. (Vége következik.) 

A légsúlymérőnek mint magassági méresz-
köznek használatáról. 

(Vége.) 

Legyen véglére szabad röviden leírnom az eljárást, melyet a 
légmérönek, mint magassági méreszköznek használatánál követnünk kell, 
és kiemelnem azt, mire az észlelőnek különös figyelmet kell fordítani, 
hogy méretei a megkívántató tökélylyel bírjanak. 

J8 
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E eaélból emlékezzünk vissza azon föltevésekre niellyek alapúi 
szolgáltak a Vt. és 1 8 . számú (VI. füzet) magassági képlelünk kifej
tésénél. Föltételeztük ugyan is először, hogy a két pont, melynek ma-
gasság-külömbsége keresendő, e g y és u g y a n a z o n t e t ö i r á n y o s 
v o n a l b a n f e k ü s z i k . Éhez hasonló eset azonban a természetben 
úgy szólván soha sem fordul elö, hanem a kérdéses két pont rendesen 
kisebb vagy nagyobb távolságban fekszik egymástól. Ha a légkörre 
egyedül csak a n y u g v ó n a k ' k é p z e l t föld vonzereje hatna, akkor 
az, ezen erőnek befolyása alatt egyensúlyba jőve, tökélletes gömb ala
kot venne föl, épen úgy mint azt kedvező körülmények között egy 
csepp viz vagy higanyon szemlélhetjük, mellyeknek részecsei között a 
részecsi vonzerő mükötlik. 

De ha valamely folyadék — minő maga a levegő is egyensúly
ba ír van úgy a hignyngtan törvényei szerint az ugyanazonegy szinfe-
lületen (niveau felületen) Iévö pontokban a hignak nyomása is egyenlő., 
Az épen idézett körülmények között a légkörnek szinfelületei göinbla-
pokat képeznének, és így mind azon pontban, melyek ugyanazonegy 
gömblapnak, szinfelületnek, pontjai, mellyeknek tehát egyenlő földköz
ponti távoluk következésképen egyenlő tengerszinfeletli magasságuk is 
vagyon — a légkörnek nyomása és így a légsűlymérő higany-oszlop 
hossza is egyenlő lenne. E szerint ha egy pontunk például Ameriká
ban, a másik Európában léteznék — e két pontnak magassági különb
sége úgy határozlatnék meg, mintha azok ugyan azon letőirányosban-
lennének. 

A légkörre azonban a föld vonzerején kívül, a földnek tengelye 
körüli mozgása következtében még az úgynevezett középpontfutói'rö is 
működik, mely által annak eredeti gömbalakja, Cellát a szinfelületeké 
is petenddé (elypsoiddá) válik. Rendszeres egyensúlyából kizavartalik 
továbbá a lég az állal is hogy a benne foglalt víz-gőz helyenként le
csapódik; legfőbb oka azonban a lég szünet nélküli mozgásának és 
egyensúlytalanságának a hömérsék helyenként való külömbféleségében 
és változásában keresendő. 

Ez okoknál fogva két egymástól távol fekvő pont, mellyeknek 
bár egyenlő tengerszin feletti magasságuk vagyon — mégis külömböző 
higany-oszlop-hosszat fognak mutatni és az idézelt magassági képletek 
alkalmazásával külömböző magasságot találandunk számukra. 

Ezen rövid elmélkedésből kitűnik, hogy a 1 1 . és 18. számú ma
gassági képiét egyszerűen csak akkor alkalmazható ba a kérdéses kőt 
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pont távolsága aránylag véve nem nagy, ugy hogy a szinfeluletek el
térése a gömblaptól észre nem vehető vagy legalább tetemes hiba nél
kül elhanyagolhaló. Ez esetben következő az eljárás : 

Az alantabbi és a magassabban fekvő pontban felállítja egy egy 
észlelő álványát mire egy az ily nemű mérésekhez alkalmas légsüly-
é-s egy hőmérőt függeszt. 

A helynek választásánál, arra kell figyelni, hogy az szabad de 
árnyékos legyen; az utóbbi nélkülözhetlen kellék szükség esetében nap
ernyővel eszkozlendő, minthogy a műszereknek nem szabad a napsu
garak által közvetlenül érintettniök. 

Az elhelyezkedés és előkészületek után 15—20 perczig szabadon 
hf,8y.Íu'1 függni a légsúly- és hőmérőt, hogy a környezet hömérsékét 
lökéllelesen fölvehessek, és csak ennek utána ugyan azon — a két 
visgaló által előre kiszabott — időben viszük végbe az észlelést. A 
légnek nyomását egy nónius segedelmével a légsúlymérőn Vioo — s/ioe 
milliméterig, a higanynak hömérsékét egy a légsúlymérőn alkalmazott, 
a légnek hömérsékét pedig a szabadon függő hőmérőn '/IO és ha lehet 
'/ioo fokig pontosan le olvasuk, és a nyert számokat e czélra készí
tett kis táblába írjuk. Pontosság és ellenörködés okáért czélszerü 2-
szer 3-szor észlelni és az eredményt mind annyiszor följegyezni. A 
mi véglére az időszakot illeti, melyben legczélszerübb az észlelés, arra 
nézve annyit jegyezhetünk meg, hogy az akkor történjék midőn a lég-
súlyrnérö és hőmérő időszakonkénti változásának tetőpontját elérte, mert 
ekkor a külömben ötökké tarló változásban egy kis szünet áll be vagy 
legalább a változás ekkor a legcsekélyebb, és így nem történik az ész
lelés a higany oszlop emelkedése vagy alább szállása közben amiígy 
futtában — mi hibátlan eredményt nem adhat — hanem nyugalommal, 
magának időt engedve, és azért egész kényelemmel s pontossággal-
Ily kedvező időszak a nyári tiszta csendes napnak déltája (12—3 óráig.) 

Magától értetődik, hogy a két ponton használt műszereknek lö
kéllelesen egyezőknek azaz olyanoknak kell lenni, hogy egyenlő kö
rülmények között egészen egyenlően mutassanak. 

Ha a vizsgálónak csak egy légsúlyméröje van rendelkezése alatt, 
akkor kénytelen előbb például az alsóbb és azután a felsőbb ponton 
az észlelést véghez vinni, t e h á t nem e g y i d ő b e n , ez ismét hibá
nak lehet szülője, mert a légnek átlapolja a két észlelés között lefolyt 
idö alatt változhalik. Hogy az elkerülhctlen hibát ez esetben kiegyen-

18* 
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Irtsuk szükséges az észlelést e g y p á r s z o r felváltva az alsó és fel
ső ponton ismételni és a nyert eredmények átlagát valóságul venni. 

Ha a kétpontnak távolsága tetemes akkor legczélszerübb közve
títő pontok segedelmével meghatározni a keresendő magasság külömb
ségét, ügy hogy előbb például az alsó és az első közvetítő pont ma
gasság külömbségét határozzuk meg a fentebb tárgyalt módon, ennek 
utánna az első és második, második-harmadik s. t. b. közvetítő pontok, 
végtére pedig az utolsó közvetítő és a kérdéses pont viszonylagos e-
melkedéseit. A talált egyes magasságok s z á m t a n i összege adja a 
kérdéses két pont magasság-külömbségét. 

Ha végtére a két pontnak távolsága igen nagy, mértföldekre menő, 
akkor a munka hosszadalmassá válik, mert mind két helyt huzamosb 
ideig, sőt különös pontoság érdekében éveken keresztül kell a napnak 
bizonyos óráiban a légsúly és hőmérő állását észlelni; az ezekből eredő 
átlag számokkal számítjuk ki aztán a két hely magasság külömbségét. 

Magánál az észlelésnél legfőbb figyelem fordítandó a lúgsúly-
mérö pontos és szorgos leolvasására, mert ha a légsúlymérő oszlopai
nak ha és hm nek leolvasásában csak annyit hibázunk, hogy a kiilömb-

1 m ! m 
.zék ha — hm,~jQ rel kisebb vagy nagyobb a valódinál: a kiszámí
tott magasság lm nél többel lesz hibázva. 

Ha a higany hömérsékeinek külömbzékében Ta — Tm ben i 
fokkal hibázunk ugy ez a magasságban, legyen ez nagy vagy kicsiny 
körülbelől 2 m nyi hibát von maga után. Végtére ha a lég hömérséké-
nek összegében ía -\- ím ben ejtünk egy foknyi hibát: akkor a magas
ság külömbség M, ennek "/IOO részével lesz tévesztve; kis magassági 
lömbségnél tehát e hiba csekély, nagynál azonban tetemes. 

A magassági külömbségnek kiszámítása legczélszerübben otthon 
történik, minek könnyítése végett e füzeihez mellékeljük G a u s s ma
gaslali tábláit a franczia mérték rendszerre alkalmazva. Hogy ennek 
szerkezetét megérthessük: fejezzük ki a 18 . számú (VI. füzet) képlet 
segedelmével a magasság külömbségnek M' nek logarát: 

+ log C\ + 0,00260 Cos 2 <f>) - j - log í\ _|_*"") 

és nevezzük rövidség okáért 

*[" (*+*&•)] = • 
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o g ( j 
l a l m 

* ) hm 10000 
Iog (1 - j - 0,00260 Cos 2cp) — C, 

l o g ( l + * ) = C , 

ugy: log J p 3 Í + log B - f Ci - f ft — log M - f C, - f & 
minthogy Jog M = A -\- log B vei (I. 17. számú képlet.) 

A nak értéke az összegnek ti - f tm minden foknyi változása után 
ki van számítva, és az 1.) táblából egyszerűn csak kiírjak. Kikeres
sük lovvábbá először log ha aztán log hm, ez utóbbit az elsőből le
vonjuk és a nyert külömbzék 4-ik t i z e d e s t ö r t e alá irva a higany 
hőinérsék külömbzékének Ta — ím nek e g y s é g é t — ezt szintén le
vonjuk, az igy nyert számnak logarát kikeresve kapjuk log ÍJ. A szé
lesség-foki javítás Ci a minőségi jeggyel ellátva a 2.) táblába van fog
lalva és a széleségi-fokok szerint rendezve, d a szerint a mint az - f 
vagy — Fggy45' v a n ellátva, bozzá adandó vagy levonandó. A vjsgaló 
hely magasságától függő javjlás C% a 30 táblába van foglalva és log M 
=s A - f log B szerint van rendezve. E két utóbbi javításnak Ct és 
Ci nek egyesei log 31 nek 5-ik tizedese alá írandók. 

1. T á b 1 a. 

t - f l ' A Arányi 
részek t + l' A Arány-

részek t + l / i A- |Ar<i"* 
ff ! . 1 részek !— H)» 4-25337 „ | + 10" 427514 • i +30° 4-29588 i) 

9 4-25448 0-1 j 11 11 4-27620 o-i 11 31 4-29689 0-1 10 
8 4-25560 0-2 i 22 12 4-27726 0-2 21 32 4-29790 0-2 20 
7 4-25671 0-3 33 13 4-27832 0-3 32 33 4-29891 X)-3 30 
6 4-25781 

4-25892 
0-4 
0-5 

44 
55 

14 
15 

4-27937 0-4 
0-5 

42 
53 

34 
35" 

4-29991 
4-30092 

0-4 
0-5 

40; 
50 i 5 

4-25781 
4-25892 

0-4 
0-5 

44 
55 

14 
15 4-28042 

0-4 
0-5 

42 
53 

34 
35" 

4-29991 
4-30092 

0-4 
0-5 

40; 
50 i 

4 4-26002 0-6 66 16 4-28147 0-6 63 36 4-30192 0-6 60 i 
3 4-26111 0-7 77 17 4-28251 0-7 74 37 4-30291 0-7 70 
2 
1 

4-26220 
4-26330 
"Í26439 

0-8 
OJ) 
0 

88 
99 

18 
19 

+20° 
4-28356 
4-28460 

0-8 
0-9 
0 

84 
95 

38 
39 

-j-400 
4-30391 0-8 80 

90 
2 
1 

4-26220 
4-26330 
"Í26439 

0-8 
OJ) 
0 

88 
99 

18 
19 

+20° 
4-28356 
4-28460 

0-8 
0-9 
0 

84 
95 

38 
39 

-j-400 
4-30490 
T30589 

0-9 
0 

80 
90 

i 0" 

4-26220 
4-26330 
"Í26439 

0-8 
OJ) 
0 

88 
99 

18 
19 

+20° 4-285(34 
0-8 
0-9 
0 

84 
95 

38 
39 

-j-400 
4-30490 
T30589 

0-9 
0 

80 
90 

!+ 1 4-26548 o-i \\ 21 4-28667 o-i 10 41 4-30688'0-1-10 
2 4-26657 02 21 22 4-28770 0-2 20 42 4-30787 0-2 20 
3 4-26765 0-3 32 23 4-28874 0-3 31 43 4-30885 0-3 29 
4 4-268721 0-4 43 24 4-28976 0-4 41 44 4-30984 0-4 39 

. 5 4-26980,0-5 54 25 4-29079 0-5 51 45 4-31082 0-5 49 

1 ' 4-27087, 0-6 64 26 4-29181 0-6 61 46 4-31179 0-6 59 1 ' 4-27195 0-7 75 27 4-29283 |0-7 72 47 4-31277 0-7 69 
i ! 4-27301 0-8 4-27108 0-9 

86 
97 

• 28 
29 

4-29385 0-8,82 • 48 
49 

4-31374 
431471 

jO-8 
I 0-9 78; i ! 4-27301 0-8 4-27108 0-9 

86 
97 

• 28 
29 4-29487 ,0-9 [92 

• 48 
49 

4-31374 
431471 

jO-8 
I 0-9 8*í 
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2 . T á h l n 3 . T á b l a 

Földr. Földr. Földr. Földr. Log 
: 
1 

széles Ci széles széles c, széles
Log 

Ci & 
ség ség ség ség M M 

0° 4 - 1 1 3 - 90' 26° + 7 1 - 64° 2-28 + 1 359 + 2 6 
1 112 89 27 67 63 245 2 3-63 28 
2 112 88 28 63 62 2-65 3 3-66 30 
3 112 87 29 60 61 2-81 4 3-68 32 
4 
5 
6 

111 
111 

86 
85 

30 56 60 291 
2-96 
3-01 

5 371 34 
36 
38 

4 
5 
6 

111 
111 

86 
85 31 

32 
53 
50 

59 
58 

291 
2-96 
3-01 

6 
7 

374 
376 

34 
36 
38 

4 
5 
6 110 84 

31 
32 

53 
50 

59 
58 

291 
2-96 
3-01 

6 
7 

374 
376 

34 
36 
38 

7 109 83 33 46 57 306 8 3-78 40 
8 109 82 34 43 56 311 9 3-80 42 
9 

10 
107 
106 

81 
80 
79 

35 39 55 316 10 

12 

3'82 44 9 
10 

107 
106 

81 
80 
79 

36 
37 

35 
31 

54 
53 

3-20 
3-25 

10 

12 
3-84 
386 

46 
48 11 105 

81 
80 
79 

36 
37 

35 
31 

54 
53 

3-20 
3-25 

10 

12 
3-84 
386 

46 
48 

12 103 78 38 27 52 3-28 13 3-88 50 
13 102 77 39 24 51 3-31 14 3-90 52 
14 
15 

100 
98 

76 
75 

40 
41 

20 50 3-34 15 
_ ___ 

3-92 54 14 
15 

100 
98 

76 
75 

40 
41 16 49 3-37 

15 
_ ___ 394 56 

16 96 74 42 12 48 3-41 17 3-96 58 
17 94 73 43 8 47 343 18 3-98 60 
18 91 72 44 4 46 345 19 4-00 62 
19 89 71 45 + 0 - 45 3-48 20 4'02 64 
20 86 70 ! 3W 

351 
21 
22 

4-04 
4-06 

66 
68 21 84 69 

! 3W 
351 

21 
22 

4-04 
4-06 

66 
68 

22 81 68 353 23 4-08 70 
23 79 67 3-55 24 
24 76 66 3-57 25 
25 + 7 3 - 65 

Földr. 
széles-

ség 

Földr. Földr. Földr. Földr. 
széles-

ség 
C, széles széles c, széles

Földr. 
széles-

ség ség ség 
1 

ség 

Szolgályon egy pár példa a röviden leirt eljárás felvilágosítására. 
I. Selmerzvárosának határában két kivállóbb pont magíisság-kü-

iömbsége volt meghatározandó. E végre 1860 évben egy tiszta csen
des nyári non i óra tájában két tökélletesen egyező V ő r l i n féle úti 
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liSgsúlymérövel *) és két szabályozó (normál) hőmérővel ellátva elin
dultunk löbben a kitűzőit állomásokra. Útközben elhatároztuk, hogy 
2l/i órakor töiténjék az észlelés. Épen 1% óra volt a mint társaságunk 
egy része az egyik légsúly és hőmérővel az alsó állomásra ért, hol is 
a légsúlymérő bőrtokjából — mely a hordozás könnyítésére és különö
sen a napsugarak elleni védelemre szolgált — azonnal kivétetett s egy 
díványra függeszletett, úgy szintén a hőmérő. Meg lehet még említeni 
hogy e hely nem lévén árnyékos, kénylelenitetlünk kifüggesztett ész-
kezeinket a napsugarak közvetlen behatása ellen napernyővel óvni. 

A társaságnak második része körülbelöl 2 órakor ért kitűzött 
helyére, s az eszközök szintén azonnal kifüggesztettek. 

Pont 2 óra 30 perczkor meglörtént, egyszerre az alsó és felső 
állomáson az észlelés még pedig a következő módon: 

Először is leolvastatott a szabadon függő hőmérőn a légkörnyék 
hőmérséke, ennek utána pedig a légsúlymérö csövén létező hőmérőn a 
higany hőmérséke; azután pontoson beállillatott az észlelő által a lég
súlymérö nóniusa és az igy talált higany-oszlop-magasság följegyeztetett, 
erre kimozdittalott helyéből a nónius s ismét beállittatott, a talált higany-
oszlop-magaság, — mely az előbbitől rendesen valamivel külömbözni 
szokott — megint följegyeztetett; ezen eljárás ismételtetett még har
madszor is, és a három észlelt higany oszlop magaságnak átlaga vé
tetett a légkör valódi nyomásául. 

A légnyomásnak ily pontos meghatározása után leolvastatott még 
egyszer úgy a higanynak, valamint a légnek is hőmérséke, s a két ész
lelés átlaga vétetett az illetöleges hőfokok valódi nagyságául. 

Az észlelésre nézve meg kell megjegyeznem hogy az csak egy 
személy által történt, meg a többiek ezen idő alatt kevéssé tovább ál
lottak, nehogy több embernek testi melegsége következtében az igen 
érzékeny eszközök irritáltassanak. A léghőmérő elölt ez oknál fogva 
magának az észlelőnek sem czélszerü sokáig állani s természetesen an
nál kevésbé szabad azt kézbe fognia. 

•) Egy pár ily iO.lymer3tte.lt ára Bc<;íben pár éivel WS «lött K a p e 11 e r uijt 96 pen#» 
Irt Volt. 

http://iO.lymer3tte.lt
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• A kővetkező kis tábla mutatja az alsó és felső állomáson nyeri 
eredményeket egybe írva: 

A 
légnek hömér-

séke 

A 
higanynak hö-

mérséke 

A 
légsúly mérő 

állása 

Magasság 
kUlömb-

ség 

1 
Jegyzetek 

1 az 
alsó áll . 

fa 

a 
felső áll . 

'm 

az 
alsó áll . 

a 
felső áll.1 

Tm | 

az 
alsó áll . 

ha 

a 
felső á l l . 

hm 

Az észlelés megkez
dete t t 2 és 1|2 ó-
rakor. Az állomá
sok földrajzi szé
lessége 48° + 26 ' 
+ 2 8 " 

1 Á t l a g o k 
1 

f o k milimeterekben 
Az észlelés megkez

dete t t 2 és 1|2 ó-
rakor. Az állomá
sok földrajzi szé
lessége 48° + 26 ' 
+ 2 8 " 

1 Á t l a g o k 
1 

17-3 

171 

161 

160 

17-8 

17-8 

175 

17-5 

705-54 

,705-55 

705-50 

694-04 

694-00 

69402 

Az észlelés megkez
dete t t 2 és 1|2 ó-
rakor. Az állomá
sok földrajzi szé
lessége 48° + 26 ' 
+ 2 8 " 

1 Á t l a g o k 
1 172 1605 I 17-8 17-5 705-53J 694-02 

Az észlelés megkez
dete t t 2 és 1|2 ó-
rakor. Az állomá
sok földrajzi szé
lessége 48° + 26 ' 
+ 2 8 " 

1 Á t l a g o k 
1 

Ezen adatok nyomán a kiszámilás a következő képen történik: 
1) meghatározuk <a - j" fm 

í a _|_ tm — 17-2 + 16,05 = 33-25 
Az ide mékelt 1) táblából találjuk 

33° nak megfelelöleg A = 4-29891 
025° nak arányrésze 25 

4-29916 
2) kiszámítjuk továbbá B — f log —i 

V /ím 
de 

es így 

10000 ) 

l og p?- ~ log hu — log AD hm 

B és ( l og log hm — 7 a — TK 

10000 ) 
és helyettesítve 

B = - f log 705-53 = 2-848516 
— log 69402 — 2-841372 

10000 

0007144 

~ — 0-000030 

B — 0007114 



2$:; 

tehát 
log B F= 0852114-3 

E szerint 
log M = A + log B = 4.29916 

0-85211 — 3 

log M — 2-15127 
és a kereseti magassági külömbség a 17. számú egyszerűbb egyenlet 
szerint 

M = 141-72 »• 
A második és harmadik láblába foglalt javítások alig észrevehe-

löleg változtatják M nek értékét, mint azt a következőkből láthatni: 
log M : . . . . = 215127 
& nek értéke 48° nak megfelelöleg = — 14 
Ct nek pedig log ilfnek „ — . . 0 

log M' = 215113 
tehát M' == 141, 63 m. — 

A 17. és 18 . számú egyenletek (VI. füzet) közvetlen alkalmazása azonos 
eredményre vezet, azok szerint ugyanis 

log M = log N + log (log ^ - ELZJSL) 4 . log (i - f t+M) 
s s - r b ^ fe /jm J 0 ( ) 0 0 ^ - r i \ T 400 7 

és 
log HP1 = log M - f log ^1 -f- 0-00260 Cos 2tf>} + log [ 1 - f - 1 

helyettesítve: 
log IV == log 18393 — 4-264653 

log (log ^ _ ^ L U X ^ = Jog B = 0,852114 - 3 v *m 100000 7 b 

log ^1 -f <a + / r n - , log 1-0831 — 0-034669 

log M = 2-151436 
és M = 141-72m mint előbb. 

W nek kiszámításához szükséges 

log ( l - j - 0-00260 Cos. 2. ( 48 . °+ 3 0 ' ) ) — log ( 1 +0,00260 Cos. 97") 

= log ( 1 — 000260 sin 7° ) = log 0-9997 e= 0-999870 — 1 
— — 0000130 
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továbbá 

log fi 4- * } = log (i 4- 1 4 1 ^ = log ( i - f 0000022) C3 

— log 1-000022 = 0000010 
is így 

log JP = 2-151436 
— 130 
+ 10 

2-151316 
tehát: 

M> = 141 68. 

II. Szolgáljon még egy példa fölvilágosilásul azon esetre is ha 
a két állomásnak egymástoli távola igen tetemes. Szereltein volna u-
gyan itt is hazánkra vonatkozó példát közölni, de nem lévén ilyen bir
tokomban kénytelen voltam — a czélt tartva szem előtt oly adatokat 
közölni, mellyek épen rendelkezésemre állottak. 

1850-dik év Jul. és Aug. havában a krakkói és a prágai csillag
dában, e két hely magasság-kiilömbségének meghatározása végett, 28 
észleletek tétettek mellyeknek átlaga a következő: 

1850 
Július és Augustus 

havában tett 28 ész- • 
leletek 

! 
légsúlyméri; állása párisi 1 | é k h6mérsóke 

vonalokban 0 fokra vissza-
vive "• 

1850 
Július és Augustus 

havában tett 28 ész- • 
leletek Krakkó Prága Krakkó Prága 

Átlaga 328-811 329-593 180 17-9 

Ezen adatok segedelmével találjuk, hogy a prágai csillagdái lég
súlymérö 20-654 méterrel vagy is 10-89 bécsi öllel függ alantabban mint 
a krakkói. 

A Felső-Siléziai és a keleti államvaspálya lejtmérete nyomán 
találtatott loyábbá, hogy az említett két súlymérö emelkedési külömbsége 
20-464m vagy is 10-79 b. öl. Mint látjuk a kél kiilömbözö módon ta-
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Iáit ered ml n y közüli a külüinbség csak 0480 u,. az az tekinlelbe vév# 
a távolságot, oly csekély hogy szót sem érdemel. 

Épen oly szép eredménnyel határozta meg légsúlyméretüeg ez 
előtt néhány évvel Jenny Károly bánya tenácsos a Selmeez váro
sától 3 órányira fekvő Szitna-hegy csúcsának emelkedését a Selmerzt 
német r. kath. templom kövezetje felett. 0 szerinte ugyan is ezen t*-
melkedés 421-95 m vagy is 13443 b. láb. 

Később meghatároztatott még ugyan ezen két helynek magasság 
külömbsége lejtmérö segedelmével is, és ez ulon az 42374 m -vagy 
is 1340'5 b. lábnyinak találtatott. A két eredmény 121 m méterrel ki*— 
lömbözik mely, a nagy távolságot és egyszeri észlelést minden közvetített 
pontok nélkül tekintve bizonyára igen csekély, és számba sem veendő : 

Édes hazánk háromszögözése alkalmával a Szitna-hegy csúcsának: 
tengerszin feletti emelkedése 1018-43m vagy is 32028 lábnak találUf 
lőtt. E szerint a Selmeczi német templom kövezetének tengarszin fe
ledi emelkedése 1018 43 — 424 == 594,43™ vagy is 1883 láb. 

Hol építsünk a közerdöszök számára szállást ? 
Irta id. He I m Er vi n. 

Ezen kérdés megfejtése mindég helyi körülményektől függ, mert 
jönnek esetek elő, hol czélirányosabb ez erdöröket a helységekbe ál
lomásozni, ámbár oly esetek sem ritkák a hol elönyösebb ha a kőzer-
dösz az erdőben lakik. 

Ha valamely erdörész igen távol esik a helységektől, czélszerü 
ha az erdöör oll lakik, mert mig ez a távol helységből azon erdőbe 
jut többnyire ugy el lesz fáradva, hogy inkább a kinyngvásra s mielőbbi 
hazamentére mini a szükséges felvigyázásra s más hivatalos kötelessége 
lelyesitésére lesz gondja. Hasonlóul nagyon czélirányos ha oly erdők
ben, mellyeken közlekedési vagy más gyakran járt ulak vezetnek át, 
a felvigyázat az azon erdőben lakó közerdöszök állal kezeltetik, mert 
ezeknek gyakori megjelenése az utakon és ut melleti erdőkben igen 
sok kartételt, különösön lopást, tilos legeltetést, és veszedelmes ifiz-
csinálásl fog megakadályozni. Továbbá oly erdőkben, mellyekbŐl az 
erdei-termékek több felé vihetők ki, melyek lehal több oldalról van
nak a falopásnak s egyélib erdei kártételeknek kitéve, igen előnyös 
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lesz erdőrökel állomásozni kik innen az erdőt minden felé és minden 
időben könnyen bejárhatják és védhetik. Oly távol eső erdörészekben, 
mellyekben költséges szállítási készületek vagy fiirészinalmok vannak 
nagyon sikeresen lehet az ezek felett való felügyeletet az erdővédelem
mel együtt a közelben állomásozott közerdöszökre bizni. Végre talán 
hasznos lenne oly távol eső erdörészekben is telepíteni erdöröket a 
hol a mesterséges erdö-mivelés 40 — 50 éven által is folytonosan tart. 
Ezen elősorolt esetek lehetnek körülbelül a legfontosabbak mellyekben 
az erdöröknek az erdőkben való állomásozása tanácsos vagy szükséges. 

Azonban az erdöröknek az erdőben való állomásozása bár mely 
okoknál fogva is történjék arra kell tekintettel lenni, hogy ez a czélnak 
megfelelöleg történjék. Nem kell tehát a lakházakat valamely völgybe 
vagy hegyzugba építeni hol az őr az erdőt a gesztek miatt nem lát
hatja, hanem oly helyre a honnan az védkerülelének nagyobb részéi 
beláthatja, s a netaláni erdöégéseket és falopásokat is könnyen észre
veheti. A hol átvonuló közlekedési vagy gyakran járt hegyi utak, szál
lítási készületek, mesterséges mivelés alá veendő nagyobb erdölérek 
sat. véd személyzet telepítéséi igénylik, olt a lakhelyeknek megválasz
tása már a czél által van megjelölve. 

A mi a lakások kényelmességét illeti arra kell tekintetlel lenni, 
hogy azok tőszomszédságában elegendő jó ivóvíz legyen, hogy azok 
lehelő szárazak és naposak legyenek, s ugy feküdjenek, hogy azokhoz 
minden évszakban akadály nélkül lehessen jutni, a mi a magasabb hegy
ségekben a hófuvatagok, lapályokon nagy vizek közelében pedig az 
árvizek tniall főképen figyelembe veendő. Arra is tekintettel kell lenni, 
hogy ezen lakások közelében, az erdöör ház tartásához szükséges zöld
ség és burgonya termesztésre inegkiváiilaló kert és szántóföld is meg-
szereztessék. 

Ha nagyobb kiterjedésű, mivelés alatt levő erdölcrek közelében 
állilattnak ily lakások tekintettel kell arra is lenni, hogy a legelő mar
ha külön utón és ne a beültetett helyeken által, hol sok kárt tehetne, 
hajtassék a legelőre. Egyálaljában ily körülmények közt az erdölisz-
tek, s különösön az erdögomhiokok éber figyelmébe ajánlandó aláren
delt közerdöszeikre szigorúan ügyelni, mert ezek a kedvező alkalomtól 
kecsegtetve gyakran legeltetik marháikat a tilosban. Némelyek ugyan 
íizon véleményen vaunak, hogy ezen legkönnyebben az állal lehetne se
gíteni ha az uidöben lakó közenlöszöknek a marhalarlás megtiltatnék. 
A ki azonban ezen emberek életmódját ismeri átfogja látni, hogy ház-
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tartásuknál a fejösmarlin tartása, főképen ha gyermek van a háznál, 
mellözhetlen és pótolhallan; csak arra kell ügyelni, hogy 3—4 darab 
helyeit ne tartsanak 30—40 darabot, és marháik legeltetéséi becsüle
tes pásztorra bízzák, akkor aztán nem is lesznek az ültetvényekben a 
marhatartás káros nyomai szemlélhelök. 

A távol eső erdők mélyében magán álló lakásoknál nagyon kelle
metlen, hogy azok sokszor mindenféle gaznép tartózkodási és rejtek
helyéül szolgálnak. Ezen bajon pedig nehéz segíteni; mert a közer-
dösztöl annéllu'il, hogy ez azon gazní-ppelt egyetértsen nem lehet mél
tányosan többet követelni minthogy közönös maradjon. A közerdösznek 
hivatásánál fogva különböző időben éjjel és nappal kell magányosan az 
erdőben járnia, nem képzelhető tehát hogy ö az erdőben közönségesen 
többenként barangoló szegénylegények irányában — józan észszel vár
ható eredménnyel — mint üldöző és pandúr lépjenföl. Egyébaránt a 
közerdösznek mindenkor kötelessége, azt a mit ezen népről tud, beje
lenteni, a lobbi a törvényhatóságok dolga lévén. Erre nézve ha az 
erdők kiterjedése és fekvése engedi nagyon előnyös két vagy három 
közerdöszt is együvé állomásozni. 

A közerdőszöknek a helységekben való beszállásolása olly er
dőknek czélszerü melyek kizárólag a helység lakói által használtatnak. 
De az erdöőr lakását nem a helység közepére, hanem annak azon v :'-
gére kell építeni a merre az erdőbe legtöbbet járnak, hogy azoknak a 
kik az erdőbe mennek, az erdör lakása előtt kelljen elmenniök, s hogy 
a kozerdősz lakásából mindenidöben eltávozhassák és ismét vissza tér
hessen anélkül, hogy öt mindenki lássa. 

Ha az erdő ugy feküdne, hogy abba a helység több részéről lr-
hetne bejárni akkor előnyös volna a kozerdősz lakását a helység köze
lében valami emelkedettebb helyre építeni a honnan az az erdőbe ve
zető legtöbb utat beláthatná. A közerdőszöknek a helységekben, vagy 
azok közelében való beszállásolásánál is azoknak legfőbb szükségletei
ről nevezetesen jó ivó vízről kell gondoskodni, nehogy e tekintetben 
szomszédaik szívességétől függjenek, melly szívességet többnyire az 
erdő szokta megfizetni. 

A beállható tűzvész iránti tekintetből nem kell az erdőr lakását 
idegen épületek, különösön ólak és csűrök közelébe építeni, egyrészt a 
közerdöszt szomszédai ellen másrészt ezeket amaz ellen biztosítandó, 
főképen ha a kozerdősz lakásánál magszáritó is volna. Nagyon jó véd 
falul szolgál a szomszédból fenyegető tűzvész ellen, terebélyes gesztek
ből, u. m. hárs, nyár, gesztenyéből sat. ültetendő geszt sór. 
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Ha a körülmények egyinint szollanának a közerdöszöknek az 
erdőben s helységekben való állomásozása mellett akkor az utóbbi len
ne választandó, mert az erdőben való állomásozás mindég több bajjal 
jár főleg az élelmi szerek megszerzését, a szentegyházba s az iskolába 
való járást sal . illetőleg. Ugyan azért az erdőben való állomásozás 
közönségesen csak is az erdöszeti védszemélyzetnél történhetik. Erdő-
tisztek azonban, kiknek kezök alatt nem ritkán iroda és pénztár is van, 
kik más hivatalokkal folytonos összeköttetésben állanak, s kiknek egy 
átaljában több szükségleteik vannak mint egy közerdösznek, czélszerüb-
ben állomásoztatnak a helységekben. 

A talaj vegybontásáróL 
(K.B.) Ujabb időben sokat foglalkoztak á talaj alkrészeinek meghatáro

zásával és nem tagadjuk, hogy ez tudományos irányban igen nagy becs
csel bir, a gyakorlati gazdászat szempontjából azonban az erdösz annak 
sokkal csekélyebb hasznát veheti, mint a mezőgazda. Ha ez utóbbi tud
ja, mily alkrészekkel kell a talajnak bírnia, hogy bizonyos növényeknek 
bö tápot nyújthasson, ugy azt azokkal elláthalja, ha e növények silány 
tenyészetéből hiányokról megyözödik. A földészoti vegytan tehát a jó 
mezőgazdászat annyakénl tekinthető, és az utóbbi roppant haladását 
majdnem egyedül annak köszönhetni. Az erdösz ellenben a talaj hiány
zó alkrészeit pótolni nem képes; ö csak oda hathat, hogy annak tele
vényrésze lassanként gyarapodjék, ezt pedig csak ugy eszközölheti, ha 
alkalmas geszlneinet választ s avval okszerűen bánik. A talaj még oly 
pontos vegybontásából tökéletes lehetetlen meghatározni a gesztnemet, 
mely azon legjobban fogna tenyészni. Ha pedig azt sem érheljük el 
vele, ugy bajos volna megmondani, hogy mi hasznát vegye neki a gya
korlati erdöszet. Hogy azt, a talaj minősége és annak a vegybonlás ál
tal meghatározott alkrészei szerint, soha sem fogjuk tudhatni, micsoda 
gesztnemet ültessünk belé, igen könnyű bebizonyitni. 

Először is az égaljat a talajjal egyaránt kell tekintetbe ven
nünk, ha bizonyos geszlnemre nézve a legelőnyösebb termőhelyet akar
juk meghatározni, mert a geszt növésére az egyiknek csak annyi a be
folyása mint a másiknak. Ha a talaj vegybontása 100 rnét. tengerfölötti 
magasban ugyan oly eredményre vezetne is mint 1000 méternyiben, úgy 
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s hegy alján előnyösen még is egészen más geszlnemet fogunk tenyészt-, 
hetni, mint annak tetején; ugyan azon gesztnem pedig lenn és fönn igen 
különböző termést fog szolgáltatni. De liasonlitsuk csak Össze ugyan 
azon magasságot, könemel és a lejtöség ugyan azon fokát feltéve, effy 
éjszaknak és egy délnek fekvő lejtő tenyészetéi és világos lesz előt
tünk, hogy oly gesztnemek, melyek az egyik lejtön szép növéssel bír
nak, a másikon épen nem találtatnak és igen bajosan tenyésztethet-
nének. Kilelt helyeken és födött völgyekben egészen hasonló talaj mel
lett a fanövekvés igen különböző. Adjunk a vegyésznek úgy nevezett 
fagy-mélyedésekből vett földet, s ö azt fogja mondani, hogy abban a 
bilik jobban fog tenyészni, mint a körüllevő magaslatokon, miután a 
mélyedésben bujábban tengészik a fü s igy a talaj televénydúsabb an
nál inkább, hogy a magaslatok televényének nagy része is oda gyűl. 
Mind a mellett e mélyedésekbe csak oly gesztnemeket lehel ültetni, melyek 
az ott uralkodó kései fagyok iránt érzéketlenek, és igy nem bikket, mely 
azoktól még magasabb korában is mind addig megrongáltatik, mig a 
fák sudarai az ott képződő küdrétegek színvonalán túl nincsenek. 

A tengermellékek és magasabb hegyek nedves légemében a lucz-
fenyö még fulohomokon, és kőgörgetegeken is, melyek mohával fedvék, 
tenyészik; az elöhegyek száraz déli lejtőin és a benföld futóhomokján 
ezt bizonyára nem fogjuk láthatni, bárha a kő és homok alkrészei mind 
a két helyen ugyan azok legyenek. 

Miután az égalj és talaj eggyütt jár, az elsőnek előnyei által az 
utóbbi terméketlensége és megfordítva kiegyenlítődik, s igy mindkettőt 
kell ismerni, hogy a termőhelyet megítélhessük, a talaj vegybontása 
azonban a légminöségre tekintettel nem lehet, tehát az a termőhely 
minőségének meghatározására nem is alkalmas. A leendő fatermést a 
talaj vegybontása folytán azonban még ügy sem határozhatjuk meg, ha 
az égalj külömbségeilöl egészen elnézünk, mert a fanövekvésre még 
számos más tényezők is birnak befolyással, mint a földfelület azon ré 
szei, melyek a vegyteremben meghatározhatók. A fanövésre először is 
a talaj aljának minősége gyakorol nagy befolyást, még pedig oly mély
ségig, a meddig a gyökerek sem érnek. Ha a talaj alja termékeny, a 
mélyből emelkedő víz a gyökereket oly tápanyagokkal látja el, melyek 
a felület alkrészei vizsgálatánál fel nem találhatók. Ha márgás agyag
földet takar egy méternyi vagy magasabb homokréteg, ugy abban töl
gyei még előnynyel nevelhetünk, az erdei fenyő pedig nagy tökélyt fog 
benne elérni; ha ellenben e homok-alj kavicsból áll, a fanövés egészen 
•llárő mérveket ölt. Más a növés, ba ugyanazon talaj sekély-és más, 
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ha mélyréteggel borítja a kőzetet, síit ez utóbbi is különböző befolyást 
gyakorol a szerint, a mint tömött lévén a gyökerek behatása lehetlen-
né válik, vagy szaggatott és rétes létére a gyökecsek számára hasa
dékai nyitva állanak. 

Régen tudjuk, hogy a rétes közetek hasadtságának minősége és 
n rétegek csapása mily befolyást gyakorol a geszlgyökerek behathatá-
sára és igy a fanövésre is, e befolyás mekkoraságát azonban a talaj 
vegybontása által épen nem határozhatjuk meg. Sokkal feltűnőbb még 
H talaj alatti viz behatása a laza homokföldre, a szerint a mint az előbbi 
kisebb vagy nagyobb mélységben létezik. Az erdei fenyők fatermése 
három annyi, ha a talajt 1 méternyi mélységben a felszálló viz foly
tonosan üdíti, mintha az 10 méternyi mélységű száraz homokrétegböl 
állana. Még a talajt nedvesilö viz minősége is különböző befolyást gya
korol a növésre, mire nézve legyen elég a folyók mentében és a tenger 
partján található növényzet különbségére utalnunk, hasonló égalj alatt. 

S '87 jogfgal hisszük, hogy a talajnak még oly pontos vegybon-
tása sem képes az erdösznek arra nézve útmutatással szolgálni, hogy 
bizonyos termőhelyen micsoda gesztnemet növesszen s hogy a válasz
tott goszlneni micsoda növéssel fog birni. Az erdösznek tehát a talaj-
termőképességére nézve más utón kell felvilágosítást keresnie. 

Legbiztosabb következtetést magából a fanövésböl vonhatunk, a 
mint azt a megvizsgálandó vagy oly helyen találjuk, mely az előbbivel 
hasonló kőzettel, talajmélységgel és égaljal bir s a hol e szerint a többi 
növények hasonló tenyészete is egyforma talajminöségröl tanúskodik. 
Ezért, a termési táblák szerkesztésénél is a termőhely jellegzöjekép 
koránlsem a talaj vegybontásána k eredményei t , hanem egyedü l 
a fatömeget vesszük tekintetbe, a mint erről már bővebben szólottunk. 

Az erdészeti tanulmányokból a tavai elmaradt államvizsgalatok utólagos 
megtartása Aug. 4-dikéről kelt legfelsőbb határzattal elrendeltetett, és pedig az erdé
szeti hivatal-jelöltek számára Buda, az alsóbb-rendü személyzet részére pedig Soprony, 
Pozsony, Kassa és Temesvár tűzettek ki vizsgálati helyeknek. Határidő sept. 15-dike. 
Az illető folyamodványok aug. 25-dikeig benyújtandók, és pedig a hivataljelöltek részé
ről a nmlgu magy. kir. Helytartó Tanácshoz, egyebek részéről pedig a vizsgálati bizott
mányok elnökeine'i kinevezett pozsonz-, soprony-, abauj- és temesi-föispáni-helytartók-
hoz. Vizsgálati nyelv a magyar, de ha az illetők ezt nem beszélnék, az országban di
vatozó bármely nyelvet használhatják. 

Tulajdonos k iadók és fe le lős szerkesztők: 
Divnld Adolf és Vágner Károly. 

Selmecz, 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-nél. 


