
szeti tekintetben is elég érdekes, remek szépségű magas 
hegységen s mivel ottani munkájának befejezése után a 
határfelmérő bizottság is tovább folytatta az útját, közle
ményem folytatásában magam is tovább haladok szemlé
lődéseimmel a határszélen, előre ! 

(Folyt, köv . ) 

A romániai őserdőkről. 
Irta : Muzsnay Géza, m. kir. főerdész. 

» A mely erdőkre nézve az emberi munkásság beavat
kozásának kizárásával csupán csak a természeti viszonyok 
hatnak, a mely erdőkben a fák életének nem a fejsze, 
hanem a létért való szüntelen küzdelemben valamely 
elemi csapás, vagy az öregség szab határt, s végre ahol 
a kipusztult fák, vagy erdő újra telepítését s tenyészetét 
az emberi munkásság hozzájárulása nélkül, kizárólag 
maga a természet végzi, ezek az őserdők«. Ezekkel a 
szavakkal irja körül uj »Erdőmiveléstan«-unk az őserdő 
fogalmát. 

A müveit államokban s igy hazánkban is ma már nagyon 
kis területet foglalnak el az igazi őserdők s csak imitt-
amott akadunk olyan erdőrészletekre, amelyekre valóban 
ráillik a fenti jellegezés. Bizonyára sokan vannak tehát 
szaktársaim között, akiknek nem állott még módjukban 
az őserdők jellegével közvetlenül megismerkedni s ennél
fogva remélem, alábbi igénytelen leírásom érdekelni fog 
némelyeket. 

A műit 1898. év nyarán alkalmam volt a Három
szék vármegyével határos romániai erdőségek egy részét 
bejárni. A bejárt terület mintegy 800—1787 m. tenger-



szin feletti magasságban fekszik; túlnyomó részét luczfenyö 
borítja, amely mellett állabot alkotólag lép fel néhol a 
jegenyefenyő és a bükk is. 

Kivéve egyes könnyeben hozzáférhető, alacsony fek
vésű, de elenyészőleg csekély kiterjedésű részleteket, ahol 
elvétve a szitakéreg- és zsindely-készitők fejszéinek nyo
maira bukkantunk, valamint a havasi legelők körül lévő 
erdőpásztákat, az egész érdőség érintetlen őserdő. Őserdő 
a maga eredeti szüziességében, amelynek túlnyomó részé
ben előttünk ember talán soha meg sem fordult, amely
nek élete folyásába az emberi kéz soha bele nem nyúlt. 
Bármerre tekintünk, mindenütt csak a természet rombo
lása és egyúttal áldásos munkája, a fáknak egymással és 
az elemekkel való szüntelen küzdelme látható. Halmazok
ban hevernek mindenfelé a kidűlt és többé-kevésbé 
korhadt törzsek, amelyek a járást-kélést rendkívül meg
nehezítik, sőt sok helyen teljesen lehetetlenné teszik. 
Helyüket régen elfoglalták már az alattuk előzetesen 
megtelepült fiatalabb fák, százával állanak rajtuk a kis 
csemeték, melyek majdan emezeket pótolni lesznek bivatva. 
Unokák és dédunokák várják a 3—400 éves törzsek 
kidülését s ha kidűltek, legott uj élet kél a régi romjain. 

Helyenkint félig száraz, avagy egészen kiszáradt fák 
és facsoportok állanak, a melyek életének valóban semmi 
más csak az öregség szabott határt, másutt megint szél
törések láthatók, melyek néhol csak kisebb foltokat ké
peznek, néhol azonban 30—40, sőt száz és több holdra 
terjednek. Az ilyen nagyobb széltörések helyén tisztások 
keletkeznek, ezek azonban néhány évtized alatt megint 
bevetődnek. Ilyen körülmények között jöhettek létre az 
itt-ott látható, nagyobb kiterjedésű, teljesen egyenlő korú
nak látszó állabrészek. 



Ugy a fő, mint a mellékvölgyek, néhány tisztás folt 
kivételével, erdővel vannak benőve, amelybe a nyári nap 
alig képes behatolni. A mély csendet alig zavarja meg 
egy-két madárka. A havasi legelőkön lévő juhnyajakra 
eselkedő medvén és néhány más ragadozó állaton kivül 
vad alig fordul meg ezekben az erdőkben. A nemesebb 
vadak otthont nem találnak itt, mert kevés a számukra 
szükséges legelő: a tisztás és fiatalos. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha magamból indulva ki, 
feltételezem, hogy a legtöbben azok közül, akik őserdőt 
nem láttak, helytelen képet alkotnak erről maguknak. 
Mint magam is az előtt, bizonyára a legtöbben olyannak 
képzelik, amint a szálalva kezelt erdők szoktak kinézni, 
amelyekben már az első pillanatra is szemünkbe tűnnek 
a különböző korfokozatok. És ilyennek képzelhetik sokan 
talán fenti leírásom olvasása után is. Pedig az imént leirt 
őserdők, egyes részletektől eltekintve, egészben véve eléggé 

jó (mintegy 0*7—0*8) zárlatu koros erdő képét mutatják, 
amelyben a szálalva kezelt erdőket jellemző fiatal kor
osztályok alig tűnnek fel inkább, mint más koros erdők
ben. És ezt egészen természetesnek is kell találnunk, ha 
figyelembe veszszük, hogy az őserdőkel 1—400 és több 
éves fák atkotják s ennélfogva a fiatal korosztályok a 
vastagabb méretű egyedekből álló idősebb korosztályokhoz 
képest aránylag jelentéktelen területet foglalhatnak el, s 
úgyszólván csak mellékállab számba vehetők. 

Igen természetes, hogy a vastagabb törzsek által 
képezett főállab egyedei ugy vastagság, mint magasság 
tekintetében egymástól nagyobb eltérést mutatnak, mint 
pl. a nálunk is elég gyakran előforduló 150—200 éves 
állabokéi, már csak azért is, mert ezekben hiányzanak 
avagy csak elvétve fordulnak elő olyan faóriások, aminők 
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az őserdőben mindenfelé jelentékeny számban láthatók. 
A különbség mindazonáltal nem olyan nagy, mint első 
pillanatra vélnők, mert a fáknak egymással való küzdel
mében az egves fák méretei között az eltérések bizonyos 
mértékig kiegyenlitődnek, más szóval megszűnik az egyenes 
arány a fák kora és méretei között és tekintet nélkül 
korukra, azok a törzsek válnak ki növekvésükben társaik 
közül, amelyek részére nagyobb tér, több világosság jut. 

Igy pl. találtam kisebb záródás mellett felnőtt 70 
éves luczfenyö! 55 cm. mellmagassági átmérővel és 40 m. 
hosszúsággal s viszont túlságos sürü záródás mellett, 
ugyanolyan termőhelyen, nem egy 200—250 éves lucz-
fenyőre akadtam, amelynek álmérője mellmagasságban a 
30 cm.-í sem ütötte meg. De még több adattal is támo
gathatom ezt az állításomat, amennyiben a szóban forgó 
őserdőben végzett fatömegbecsléseknél* döntött 30—34 cm. 
mellm. átmérővel biró átlagtörzsek közül 46-nak, az eze
kével egyenlő termőhelyen s legtöbbnyire közvetlenül 
ezek szomszédságában döntölt 50—60 cm.-es átlagtörzsek 
közül 44-nek a kora van nálam feljegyezve. Az előbbi 
46 törzs közül 10 drb 7 0 - 1 0 0 éves, 14 drb 101 — 150 
éves, 11 drb 151—200 éves, 10 drb 201—250 éves és 
egy drb 315 éves volt s ezzel szemben az utóbbi 44 
törzs közül 3 darabot 80—100 évesnek, 4 drbot 101 —150 
évesnek, 15 drbot 151—200 évesnek, 11 drbot 201—250 
évesnek, 6 drbot 251—300 évesnek, 1 drbot 301—350 
évesnek és 4 drbot 351—400 évesnek találtunk. 

* A becslési munkákat Tomasovszky Imre erdőakadémiai tanársegéd és 
Tarnay Dezső m. kir. erdőgyakornok urak segítségével végeztem. 



Épen jelen közleményem megirása közben jutott 
kezeimhez az Erdészeti Lapok mult évi november havi 
füzete, amelyben Krauze Károly m. kir. erdészjelölt ur 
» A luczfenyö tenyésztésének kérdése ősluczfenyvesekben 
szerzett tapasztalatok alapján« czim alatt a többek között 
az ősluczosok korbeli átalakulását is tárgyalja. 

Távolról sincs szándékomban valamit levonni tisztelt 
szaktársam érdeméből, melyet egyébként tanulságos és 
érdekes adatainak nagy szorgalommal teljesített össze
állítása által szerzett; annyival kevésbbé, mert magam is 
teljesen egyetértek azzal, amit bebizonyítani idézett czik-
kének tulajdonképeni czélja volt, hogy t. i. az ősluczosok 
elegyes korú, viharedzett törzseikkel a szélnek könyebben 
ellenállának, mint az egyenlő, vagy közel egyenlőkoru 
luczállabok. Sajnálattal kell azonban kijelentenem, — ami 
egyébiránt már fenti leírásomból is kitetszik, — hogy 
azok a tanulságok, amelyeket én az őserdőkben való járás
kelés közben a természet nyitott könyvéből kiolvastam, 
sok tekintetben lényegesen eltérnek Krauze ur fejtegeté
seitől. 

Krauze ur ugyanis körülbelől azt a tételt állítja fel, 
hogy ősluczfenyvesekben a korbeli átalakulás egyes nagyobb 
kiterjedésű területrészenkint (a minők az E. L. mult évi 
novemberi füzetében, az 1096 —1101 oldalokon közölt 
kimutatásaiban tárgyalt osztagok) aránylag rövid, körül
belől 70—100 éves időszak alatt megy végbe, vagyis 
»ennyire van szüksége a természetnek ahhoz, hogy egy 
öreg luczállab helyén egy közepes záródású fiatalost léte
sítsen, amelynek átlagos kora ilyenkor 20—30 é v « . Ezzel 
szemben én bármerre jártam az őserdők rengetegében, 
mindenütt csak azt a benyomást nyertem s összes vizs
gálódásaim arról győztek meg, hogy a korbeli átalakulás 
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az őserdőkben, egyes kisebb-nagyobb részletektől eltekintve, 
mindenütt folytonos s ennek eredményeként mindenütt a 
legkülönbözőbb korú törzsek találhatók egymás mellett. 

Fenti állítását, vagy jobban mondva elméletét Krauze 
ur állítólagos ősluczfenyvesekben tett megfigyeléseire, de 
főleg az ott végzett fatömegbecslések alkalmával döntött 
vastagabb és vékonyabb próbatörzsek átlagos korainak 
egymással történt egybevetésére állapítja. Szerény nézetem 
szerint azonban téves uton jár már akkor, amikor az 
idézett kimutatás adataival igyekszik igazolni elméletét. 
Először is azért, mert ezek az adatok (fel kell tétefeznem) 
bizonyos erdőrendezési czélból elkülönített osztagokra 
vonatkoznak. Már pedig, ugy hiszem, amint más maga
sabb fekvésű erdőkben s főleg, ahol a távoli fekvés és 
az ebből kifolyó kedvezőtlen értékesítési viszonyok miatt 
az osztagölásnál túlságos részletezésekbe bocsátkozni nem 
lehet: a biszlrai és gotuli erdők osztagolásánál is bizo
nyára inkább természetes vonalakat és a völgytől a 
gerinczig felmenő egyeneseket választottak osztaghatárokul, 
tekintettel lévén arra is, hogy ezek egyszersmind vágás
határok is lehessenek. Alig képzelhető tehát, hogy ezek 
az osztagok mind összeesnének azokkal az erdőrészekkel, 
amelyekben Krauze ur feltevése szerint, a korbeli átala
kulás egy időben történt s következésképp elfogadható 
kísérleti terekül szolgálhatnának ilyen nemű következte
tések levonására. 

De a nagyobb hibát Krauze ur az által követte el, 
hogy a fatömegbecslés czéljából képezett vastagsági osz
tályokat egyszersmind korosztályoknak fogadta el. Ezt 
tennünk egyáltalában nem szabad még rendszeres kezelés 
alatt lévő erdőkben sem, s még kevésbbé a többé-kevésbbé 
ősi jellegű erdőkben, ahol, amint már fentebb kimutattam, 



az ugyanazzal vagy közel egyenlő vastagsággal biró tör
zsek kora között a különbség 100—200 év lehet. Az, 
hogy az én törzseim nagy területen szétszórtan vétettek, 
nézetem szerint mit sem változtat, a dolgon, mert a leg-
több esetben a közvetlenül egymás mellett lévő egyenlő 
vastagságú törzsek kora között is ilyen- nagy eltérést 
találtam. . . •• . .. 

Ha, a bisztrai és gotuli erdők valóban őserdők, ugyan-? 
ilyen tág határok között kell mozognia ott is az ugyan-r 
azzal a vastagsággal biró törzsek korának, s hogy a 
16—24 cm. vastag és a 36 cm.-nél vastagabb törzseknek 
megfelelő átlagfák korai között a különbség mégis a leg
több esetben olyan csekély az emiitett kimutatás szerint, 
csak annak tulaj donithatom, hogy Krauze ur, amint maga 
is emliti, az összehasonlításnál minden egyes vastagsági 
osztályra nézve több próbatörzs korának az átlagát vette 
alapul, ezt az átlagot pedig a vékonyabb vastagsági osz-
tálynál az aránylag koros átlagtörzsek jelentékenyen emel
ték, a vastagabb osztálynál ellenben az aránylag fiatal 
átlagtörzsek lényegesen leszállították. Eléggé'kiviláglik ez, 
ha az én törzseimet veszszük, amelyeknél daczára annak, 
hogy a vékonyabbak kora 70—315 év, a vastagabbaké 
pedig 80—400 év között mozgott, amazok átlagos kora 
157 év, emezeké 214 év, a különbség tehát szintén kevés, 
csak 57 év volt. 

Ha pedig az egy és ugyanazon vastagsági osztály 
átlagtörzseinek kora egymástól ott nagyobb eltérést nem 
mutatott, ebből csak azt következtethetem, hogy a bisztrai 
és gotuli erdők már nem őserdők a szó szoros értelmé
ben, hanem átszálalt koros erdők, amelyekben, ha rend
szeres hazználat nem is történt azelőtt soha, de legalább 
a zsindely- és szitakéregkészitők már a régi időkben is 



szálalgattak bennük. Ez a szálalás azután, utat nyitván 
a szélnek, előidézhette azt, hogy a legutolsó korbeli át
alakulás a szél segélyével aránylag rövidebb időszak 
alatt menjen végbe. Ez a szálalás azonban egyszersmind 
kivetkőztette a szóban forgó erdőket ősi jellegükből. 

Ha az az elmélet, mely szerint a korbeli átalakulás 
az őserdőkben bizonyos nagyobb területrészenkint körül
belül 70—100 éves időköz alatt megy végbe, tényleg 
megfelelne a valóságnak: ennek az átalakulásnak minden
féle változását lépten-nyomon látni lehetne különböző helye
ken, nem csak a bisztrai és gotuli erdőkben, de a romániai 
őserdőkben is, mert a természet rendje nagyban véve itt 
sem lehet más, mint amott. 

Már pedig egyes részletektől eltekintve, az erdő képe 
itt többé-kevésbbé mindenütt egyforma. Egymás mellett 
találjuk mindenütt, egyenkint, vagy csoportonkint a 
legkülönbözőbb korú fákat, az egyéves csemetétől a 
teljesen kiszáradt túlkoros törzsig. A kivételek közé 
tartoznak egyes, a szélnek nagyobb mértékben kitett 
erdőrészek. Az ilyen helyeken sok nagyobb kiterjedésű 
újabb és régibb keletű széltörést s ezek mellett a meg
lehetősen egyenlő korú fiatal és öreg állabokat láttam, a 
melyek régi széltörések nyomában keletkezhettek. Ezeken 
a területeken a korbeli átalakulás tényleg gyorsan mehe
tett véghez. Gyorsan mehetett és tényleg megy is véghez 
ez az átalakulás egyes kisebb — mondjuk néhány holdra 
terjedő — csoportoknál másutt is, főleg a hova a szél 
romboló erejével inkább behatolni képes. De ezektől a 
kivételektől eltekintve, a korbeli átalakulás mindenütt folytonos. 

Ezt annyira természetesnek tartom, hogy biztosra 
veszem, hogy a jelenleg egyenlő vagy közel egyenlő korú 
állabrészek is idővel vegyes koruakká és az erdő többi 



részével egyenlő jellegüekké válnának, ha magukra hagyat
nának. Sőt még azt az állítást is koczkáztatni merem, 
habár bebizonyítanom lehetetlen, hogy egyes nagyobb pl. 
50—60 holdas területeknek a fatömege az őserdőkben 
ma is ugyanakkora, mint évszázadokkal ezelőtt volt. 

* 

A jelen ismertetésem tárgyát képező romániai és az 
ezekkel szomszédos erdélyrészi őserdőkben, kivéve egyes 
kimagasló hegycsúcsokat (mint pl. az 1723 m. magas 
»Giurgiu«, az ennél valamivel magasabb »Pintelen« és a 
már magyar területen lévő 1788 m. magas » G o o r « ) az 
erdő tenyészet természeten felső határát sehol sem találjuk 
fel. A látottak után könnyen el tudom képzelni, hogyan 
szorították lejebb azt évszázadokon keresztül a legeltetés
sel a pásztorok. 

Először a magasabb hegycsúcsokon lévő tisztás fol
tokat, amelyeken a sorvasztó szelek az erdő megtelepülé
sét megakadályozták, és a magasabb hegygerinczeken 
keletkezett, füvei benőtt széltöréseket lepték el juhaikkal. 
Innen azután tüzzel-vassal terjeszkedtek s terjeszkednek 
ma is tovább, a mint ez lépten-nyomon észlelhető a 
havasi legelők körül, ahol körülgyűrűzött törzsek, meg-
szenesedett tuskók mutatják a vandal pusztítás nyomait. 
A legelők körül széles pasztákban hevernek a lekérgezett 
luczfenyőtörzsek, amelyeket a pásztorok csupán azért 
döntöttek le, hogy kérgükkel kunyhóikat befedjék. Ha a 
közelben széltörés támad, nem sokára ott terem a pász
tor, felgyújtja, hogy később legeltetésre alkalmassá váljék 
a terület. Igy keletkeznek a meglévők szomszédságában 
ujabb és ujabb legelőfoltok, amelyek később a közbeeső 
erdő kipusztítása után velük összefüggő egészszé olvadnak. 



És ezt a pusztítást ma még mind egészen természe
tesnek kell találnunk, mert a fának, az erdőnek, a 
kiszállítás nehézségei miatt, úgyszólván semmi értéke 
sincsen s a nép másképpen hasznot nem húzhat e 
nagy területekből. Meddig fog tartani még ez az állapot, 
bizonytalan, de látva a példát, miként nyitotta meg az 
emberi vállalkozás és a pénztőke a szomszédos erdély
részi és romániai erdőket, valószinü, hogy már a közel 
jövőben megjelenik itt is a haladás első hirdetője, a 
favágó fejszéje, amelyet remélhetőleg nyomon fog követni 
majd az erdő gondozása, illetve az erdő pusztításának 
korlátozása. 

Az alábbiakban még csak az egyes fanemekre vonat
kozó néhány megfigyelésemet közlöm. Némi értékkel fog
nak talán birni egyes adataim főleg most, a midőn a fa
nemek elterjedésére vonatkozó adatok gyűjtése és össze
állítása nálunk az egész országban napirenden van. 

A luczfenyö mindenütt az erdőtenyészet jelenlegi felső 
határáig emelkedik. Ez a határ itt mintegy 1600—1650 
m. között vonul s hogy a természetes felső határnál jóval 
alacsonyabb, mutatj 9, cLZ cl körülmény, hogy a luczfenyö 
eltörpülése, eltekintve egyes kimagasló hegykupok északi 
oldalaitól, ahol a sorvasztó északi szelek következtében 
az eltörpülés alantabb kezdődik, legtöbbnyire csak a leg
felső 20—50 m. széles erdőpásztánál, sőt sok helyen 
egyáltalában nem is észlelhető. De mutatja az is, hogy 
a törpefenyőt, mely az erdőtenyészet felső határán a lucz-
fenyőt rendesen fel szokta váltani, csak az 1787*6 m. 
magas «Goor» csúcs körül találtuk. 

Bátran feltehetjük, hogy a természetes felső határ, 
— ha a hegység magasabb volna •— a jelenleginél mint
egy 200 méterrel magasabbra nyúlna fel. 1600 m. magas-



ságban több helyen még 8 m.-nél magasabb luczfenyő-
állabot találtam. És az az 55 cm. mellm. átmérővel biró 
és 40 m. magas luczfenyö példány, amelyről fennebb 
említést tettem, 1460 m. magasságban ért el ilyen 
méreteket. 

A jegenyefenyő a déli, nyíltabb fekvésű hegyoldalakon 
mintegy 1400 m. magasságig emelkedik. Mindenütt a 
luczfenyö közé elegyedve fordul elő. A magasabb helye
ken csak egyes példányokban lép fel, az alsóbb erdő
részekben ellenben néhol túlsúlyban van a luczczal 
szemben. Emennél nagyobb méreteket ér el. Magam 
köböztem egy fekvő törzset, amelynek átmérője mell
magasságban 132 cm., hossza a csúcsig 52 m. és köb
tartalma 28 m:' volt. Minthogy a 150—180 cm. vastag 
törzsek nem éppen ritkák, bátran állíthatom, hogy 40—50 
m.3-es törzset jelentékeny számban lehetne találni. 

A bükk körülbelől 1500 m.-ig megy fel. Még 1480 m. 
magasságban egy legalább is 12 ni. magas példányt 
találtam belőle, északi fekvés mellett, egy ugyanolyan 
magas hegyijuhctr (Acer pseudoplatanus) társaságában. 
Jellemző, hogy a bükk a havasok alján, az erdő felső 
határa hözelében lép fel tömegesebben. 

Van ezeknek az erdőségeknek még egy érdekes fa
nemük : az erdei fenyő. Különös örömmel töltött el, a 
mikor első csoportját megláttam egy sziklás, kőgörgeteges 
oldalon, közel 1500 m. tengerszintfeletti magasságban. 
Annyival inkább örültem ennek, mert őseredeti termő
helyén még nem volt alkalmam látni e fanemet. Legin
kább az imént jelzett minőségű, legsilányabb termőhelye
ken található s különösen a régi széltörések helyén. De 
a legjobb termőhelyen is előfordul, még pedig ritka szép 
példányokban. Igy egyik déli hegyoldalon 1300—1400 m. 



magasságban néhány gyönyörű erdei fenyőt láttam s 
köztük nem egyet, amely 70—80 cm. mellm. átmérővel 
és 35-—40 m. magassággal bir. Mintegy 1500 m. magas
ságig emelkedik, de még 1580 m. magasságban is talál
tam egyetlen fiatal példányt belőle. 

L a p s z e m l e . 
A fagyapot. mint alom. A szalmának, mint istálló-alomnak a 

fagyapot is pótszere, bár alkalmaztatásának útját állja nem egy 
előítélet, a mely azonban czélszerü anyag felhasználása mellett 
mind elenyészik. 

A fagyapot kezdetben csak csomagolási czélokra készült s 
minthogy olcsósága, könnyűsége s laza volta mellett elegendő 
nagy rugalmassága eléggé ajánlták, e téren csakhamar általánosan 
el is terjedt. 

Mint almot a jószág alá ugyancsak olyan állapotban kezdték 
alkalmazni, mint a minőben a csomagoláshoz használják, de igy 
több alkalmatlanságot és kellemetlenséget tapasztaltak, melyeket 
ugyan könnyen el lehetett hárítani, de a melyek mégis aggályokat 
szültek s a fagyapot ebbeli használatát korlátozták. 

Mert ha a fagyapotot finom, hosszú szálakban alkalmazzák 
alomnak, akkor vastag gombolyagokban az állatok lábára csava
rodik s egyenletes, puha fekhely helyett sürün összegabalyodott, 
összekuszált rakásokat nyújt csak, a melyek a trágyának a földe
ken való egyenletes elosztását akadályozzák és korhadását is kés
leltetik. 

Több rendbeli kísérletezés az istállóban és a földeken egy
aránt arra az eredményre vezettek, hogy a fennebb jelzett hátrányok 
csak akkor állanak be, ha a fagyapot almozási czélokra alkalmat
lan alakkal bir, mert csomagolási czélokra a hosszú, keskeny és 
vákony csíkok a legjobbak, mig mint alom akkor jó, ha rövid és 
széles. Igy a 075—l'OO cm. szélességben legalkalmasabbnak bizo
nyult, amelyik ennél szélesebb, az már kevésbbé puha és kevésbbé 
ruganyos fekhelyet nyújt, ha pedig ennél keskenyebb, akkor a 
már többször emiitett bajok következnek be. Az egyes szálak 


