
Gömör-megye erdőszeti viszonyai.*) 

írta Gr r e i n e r L a j o s, Koburg berezegi erdőtanácsos. 

(Folytatás.) 

5,) A z e r d ő k k e z e l é s e a v á g á s , m i v e l é s s a t. t e k i n 
t e t é b e n . 

Gömörmegyének erdőségei részint mint szálerdő, részint mint 
sarjerdő kezeltetnek, némely erdőpagonyban a középerdő-gazdaság 
is gyakoroltatik. A szálerdő kezelés ismét a vágásszerinti szálerdő, 
(mely itt a legterjedtebb), azután a szálaló- és a makkerdő-üzletre 
oszlik. 

A vágásszerinti szálerdő-üzlet alatt azon kezelésmódot értjük, 
melynél az erdő nagyobb korban, 60, 80, néha 100, sőt több éves 
korában szakaszonkint (vágásonkint) tarolta tik le, és a serdény leg
inkább természetes maghullás vagy mesterséges vetés és ültetés által 
neveltetik fel. Ezen üzletmód főleg a magas hegységnek elegyetlen s 
bikk és más lombfákkal kevert fenyveseiben gyakoroltatik, de a kö
zép- és dobegységnek , nemkülönben az alsóbb dombvidéknek tölgye
sei- és bükkeseiben i s ; tehát erdeinknek nagy részére terjeszke
dik ki. 

A letárolás jobbára magvágatokban és tarvágatokban —védfa-
lakkal — történik. Magvágatok leginkább csak a középhegységnek 
bikkfákkal jobban kevert erdőiben és az előhegyek meg a dombvi
dék bükkeseiben és tölgyeseiben eszközöltetnek, még pedig többnyire 
úgy, hogy legelsőbben az épület-, tőke- és egyéb használati fák vétet
nek ki, és az álladékok ekkép megritkittatnak, hogy kellő maghozó 
vágást képezzenek, és miután a természetes bevetés legalább részben 
megtörtént s a serdény is kissé kifejlődött és ennek diszlésére kivá
natos, hogy az erdőrészlet még jobban gyéri t tessék: akkor e g y gyé-
ritő vágat alkalmaztatik, ugy h o g y a meglevő fáknak körülbelül fele 
kivétetik; mihelyt pedig az illető terület teljesen be van vetve s a 
fiatal facsemeték már annyira megnőttek, hogy magokban is képesek 
megmaradni, akkor a végső vágat hajtatik végre, vagyis az eddig 

*) Ezen becses értekezést mutatvány gyanánt közöljük a ,,G ö m ö r- é s 
K i s h o n t t. e. v á r m e g y é n e k l e i r á s a" czimü munkából, mely Koburg ber
ezeg ö fenségének költségén adatott ki és a magyar orvosok és természetvizsgálók
nak 1867-ben. Rimaszombatban tartott XII . nagygyűlésén a tagok között emlékül 
szétosztatott. Sz. 



még fennhagyott fák is kivágatnak és feldolgoztatnak ; a még fenn
maradt tisztások pedig alkalmas csemetékkel ültettetnek be. 

Ámde a magas hegységben , hol jobbára csak fenyvesek vannak, 
ezen vágatási és nevelési mód nem alkalmaztatik, minthogy a gyéri-
tett erdőt a szél többnyire megkárosítja s mivel az imételt faszállitás 
egy és ugyanazon vágásból (mi többnyire csusztatókon történik) sok 
köl tséggel jár. H o g y ezen hátrányok eltávolíttassanak, a kezelés egy-
szerüsbittessék, a serdénynek a zord éghajlatú hegységekben a kellő 
oltalom biztosittassék és felnevelése minél rövidebb idő alatt eszkö
zöltessék, következő eljárás követ te t ik : a vágatok 15, legfeljebb 20 
ölnyi szélességben tétetnek, minden két-két vágat között ugyanily 
szélességű pusztán a fa érintetlen hagyatik — v é d f a 1 gyanánt s 
ebből csak az elszáradt vagy elnyomott fák, (melyek a zárlat fentar-
tására nem szükségesek), vágattatnak ki. Azután a letarolt vágások 
mindjárt maggal vettetnek vagy ül tetvényekkel ültettetnek be ; ké
sőbb pedig a védfalak is, midőn a serdény oltalmára többé nem szük
ségesek, kivágattatnak, a tér pedig , melyet elfoglaltak, — föltéve, 
hogy rajta a természetes magvetés meg nem történt és a serdény a 
két oldalróli világosság következtében, elegendőnek még sem mutat
kozik — szintén mesterséges ültetés által teljesen megmüvel te t ik ; e 
vég re a kellő csemeték többnyi re csemeteoskolákban — rigólozott 
talajon és kerti kezelés mellett — neveltetnek. 

Ezen szálas erdők fordája jobbára 70 — 90 évre terjed, a szerint 
a mint erősebb vagy g y ö n g é b b fát akarunk nevelni és a mint a talaj
viszonyok megenged ik ; vannak azonban 60 és 100 éves fordával biró 
erdeink is. 

A sajerdő-üzletnél a fa már 30, 40 éves korában, néha e lébb is 
vágatik, és a serdény többnyire tő- és gyökhajtásokból neveltetik, 
ennélfogva ezen vágatási mód csupán lombfáknál alkalmatos. — 
G ö m ö r m e g y é b e n szintén nagy kiterjedésben találtatik, kivált a kö
zép- és e lőhegyekben. Ez a legegyszerűbb, s meredek hegyoldalokon 
és sekély talajon, hol rendesen az erdők előfordulnak, legalkalmasabb 
s azért igen elterjedt vágatási és erdőmivelési mód. Min thogy azon
ban a fatövek sarjazási képességöket lassankint elvesztik és elhalnak, 
azért némi magfák tartatnak fen, körülbelül minden 20 lépésnyire 
egy , h o g y ezek által a hézagok a forgási időtartam alatt maggal be
vetődjenek s a magból nőtt csemeték által kitöltessenek. A következő 
letárolásnál azon magfák kivágatnak és fiatalabbak által helyettesit-
tetnek, s igy egyszersmind egyszerű módon valamivel erősebb fa is 



neveltetik. Ezen vágatási mód ennélfogva különösen a községi és ki
vált falusi erdőkre nézve ajánlható, melyek jobbára csekély kiterjedé-
süek s melyekben nincsenek szakértő erdőszök alkalmazva, kik az er
dők mivelésére gondot viselnének. 

A forda tartam nálunk is jobbára 30—40 évre terjed a sarjer
dőkben ; itt-ott azonban a 30-ik év előtt is vágatik a fa, ha t. i. az 
erdőt mértéken túl kihasználják, s az öregebb vágható erdő részlete
ket már elfagyasztották, s igy a faszükséglet fedezése végett a fia
talabb erdőrészletekhez kénytelenek nyúlni. 

A középerdő-üzem, a sarjerdő- és szálerdő-üzemek egyesitése ; 
nálunk, nem igen gyakoroltatik, s rendezett állapotban tán sahol sem 
divatozik. 

Rendezett szálalóvágás sem fordul elő, noha itt-ott, kivált 
az alsó vidéknek kisebb erdőiben sokat szálainak ; a szálalás azonban 
csak abban áll, miszerint a legszebb tönkök kivágatnak, a mint épen 
szükségeltetnek, és a hol legközelebb kaphatók, vagy legkönynyebben 
az erdőből kiszállíthatók, — a serdény ápolására, oltalmára és felne
velésére kevés vagy semmi gond sincs forditva. 

Egy egészen sajátszerű érdőkezelés, mely csupán Magyaror
szágban fordul elő és Gömörben is gyakoroltatik — a m a k k o l á s 
tölgyerdőkben. Találtatnak ugyanis az alsóbb vidékeken tölgyesek, 
vén és igen vén, 100, sőt 200 éves fákkal, melyek 6, 8, 10 és több 
ölnyi távolságra vannak egymástól és terebélyes koronákkal birnak. 
Ezen vén, igen ritkás tölgyesek hihetőleg maradványai a hajdan jól 
zárolt szép tölgyeseknek, melyek a legszebb tönköknek folytonos 
kivágatása által annyira megritkultak, miszerint csak a kevésbbé szép, 
bütykös, rövidderekú, eltörpült szálak maradtak meg, a mint valóban 
csak kevés szép növésű fát találni bennök. Minthogy azonban ezen 
tölgyek oly ritkásan és szabadon állanak, tehát koronáik igen kifej
lődtek és sok makkot, meg (hol kocsános tölgyfa van) gubacsot terem
nek, a talajt középszerűen beárnyalják és a kiszáradás ellen oltalmaz
zák, miért is efféle erdőkben a legelő sem sül annyira ki, mint az e 
meleg tájakan a kopár helyeken nyáron gyakrabkan történni szokott. 

Efféle erdőknek fő haszna abban áll, hogy makkot és gu
bacsot hoznak, s hol legelőül szolgálnak ; fát keveset szolgáltatnak, 
mert rendesen csak az elszáradt szálakat, vagy a száraz csúpokat és 
gallyakat vágják ki, néha azonban a szükséghez képest egyes még 
egészséges és j o b b növésű fákat is kivágnak. 

Ámde a makk- és gubics egyik másik efféle erdőben s némely 



esztendőben igen nagy hasznot hajt, mely kedvező az északi szelek 
ellen védett fekvésekben gyakran nagyobb mint az, melyet a zárolt 
erdőkben a fatermés nyújtana, főleg ha még a legelőből eredő haszon 
is számitásba vétetik, mely némely gazdaságokra nézve nagy érték
kel birbat. 

Miután azonban a vén fák ezen makkos erdőkben lassan-lassan 
elhalnak, s egyszersmind egy egy törzs a tulajdonosnak házi 
szükségletére vagy eladásra is időről időre kivágatik, a folytonos 
legeltetés mellett pedig serdény nem támadhat s mesterséges magve
tés vagy ültetés által sem pótoltatnak a hézagok : tehát azon jove -
delmes erdők mindinkább ritkulnak, s a makk- meg gubacstermésnek 
fokozatos csökkenése mellett elvégre végképen el fognak tűnni, a 
mint csakugyan már számos ily erdő tettleg eltűnt, sa talaj, hol arra 
alkalmatos, eke alá vétetett, a hol pedig nem elég j ó , sovány legelővé 
változott, melyen még csak itt-ott látszanak egyes nyirfa- vagy bo
róka-csoportok ; végre sok helyütt a dombos föld vízmosások követ
keztében részben vagy teljesen kopár pusztasággá lett. 

D e hogyha ezen erdők rendesen kezeltetnének, ha t. i. fentar-
tásukra magvetés, vagy helyesebben'nagyobb fiatal tölgycsemeték
nek, kivált a kocsános tölgynek, ültetése által — kellő gond fordít
tatnék : akkor azokból négyszeres hasznot lehetne tartósan húzni; t. i. 
a makkolásból, a gubacsból, a legelőből és fából. De e végre arról 
kellene gondoskodni, hogy az ezen erdőkben előforduló nagy hézagok 
(tisztások) lassan-lassan kitöltessenek, és hogy kiszáradt vagy kivá
gott fa hetyébe azonnal néhány fiatal csemete ültetettnék stb. Azon
ban ennek részletesebb tárgyalása nem ide való, szerző e tárgybani 
nézeteit bővebben kifejtette a magyar erdész-egylet közleményeinek 
I. évfolyamában, a 4-ik füzetben. 

H o g y ezen makkerdőkben müvelés által eddigelé oly kevés tör
tént, annak oka részben az eddig fennállott legelőviszonyban, kivált 
az úrbéri legelőben keresendő, mi mellett az ily erdőgazdaságnak 
czélszerü szabályozása alig vihető keresztül, minthogy az a mellett 
szükséges ültetvényeknek oltalmazása igen sok nehézséggel jár. 

Annál örvendetesebbek azon előmenetelek, melyek fiatal erdő
részletek nevelésére más, főleg hegységi erdőségekben eszközölt ve
tésekre és ültetésekre nézve újabb időben tétettek. Negyven évvel ez
előtt még nyomát is alig lehetett ily erdei mivelésnek találni, jelenleg 
pedig nagyobb erdőkben, melyek szakavatott személyzet kezelésére 
bizvák, mindenütt javittaínak a vágások, magvetés és ültetés által, 



s ezáltal oda törekszenek, hogy jól zárolt fiatalosok ép, egészséges, ne 
pedig a legelésző marha által megrágott és eltörpült serdénynyel ne
veltessenek. A herczeg Kóburgféle uradalmakban magtermő években 
nagy mennyiségű lúcz-, j egenye- , vörös-és erdeifenyő magvak, továbbá, 
makk, bükk és lombfa magvak szedetnek és részint a vágásokban, 
részint pedig a csemetekertekben elvettetnek, hogy az ezekben ne
velt csemetékkel a vágások, hol szükséges, kiültessenek. Minden er
dőpagonyban, hol csemetékre szükség van, csemetekertek is talál
hatók. 

Ezekben a talaj többnyire rigóloztatik, és a magvak sorban 
ágyakra vettetnek; nyáron át az ágyak minden fű és gaztól tisztán 
tartatnak és porhanyittatnak, mi által nemcsak rövid idő alatt, hanem 
mindenféle időjárás mellett is, száraz és nedves években, egészséges, 
erőteljes csemeték neveltetnek. 

A magas hegységi fenyvesekben az ültetés jobbára csomókban 
történik (Büschelpflanzung), az alsóbb vidék lomberdőiben inkább az 
cgyenkinti ültetés van alkalmazásban, kivált ha nagyocskák a cseme
ték. A vágásokban való vetés közönségesen fészkenkint történik, 
(Pliitzesaat.) 

Sarjerdőkben, kis tisztásokon a dugvány általi szaporítás is 
alkalmaztatik. 

Hasonló modorban eszközöltetik a fatenyésztés gr. Andrássy, 
továbbá Dobsina és a Murány völgyi vasgyár-egylet erdeiben, és a 
vágások vetés meg ültetés által javittatnak, a mennyiben természetes 
maghullás által teljesen be nem vetődnek. 

A kukovai erdőkben 20 év óta a fatenyésztésnek még más módja 
is divatozik. A vágások ugyan is, letaroltatásuk után, egypár évig 
mezei mivelésre, különösen burgonya vagy hajdina termesztésére 
fordíttatnak, azután pedig kertekben nevelt fenyőcsemetékkel ültettet
nek be, ez eljárást erdei mezőmivelésnok is hívják (Waldfeldwirth-
schaf t ) ; de az nem valami sajátságos erdőgazdaság, hanem csak egy 
sajátságos mivelési eljárás, mert ott a szálerdő-üzlet divatozik. Kü
lönben ezen mivelesmód csak ott jöhe t alkalmazásba, hol egyfelől sok 
munkaerő áll rendelkezésre, másfelől pedig kevés a szántóföld, vagy 
pedig a mezei növények termesztése (péld. dinnye az alföldön) a fris 
te levény dús erdőtalajon igen hálásnak mutatkozik. 

D e kisebb erdőkben is találni már itt-ott favetéseket és ültetvé
nyeket, ámbár vannak még oly erdőségek is, hol mesterséges mive
lésre épen nem, vagy alig gondolnak és mindent csak a j ó természetre 



bíznak ; ámde ott az erdők mindinkább hézagosokká és ritkásokká 
válnak, termőképességükben hanyatlanak és lassan-lassan tönkre 
jutnak meg elenyésznek, főleg midőn a vágások oltalmazására sincs 
kellő figyelem, és a serdény a marha által károsittatik és fejlődésében 
gátoltatik. 

Egyik nagy akadályát az erdőmivelésnek tette és részben még 
most is teszi az erdei legelőnek tekintetnélküli gyakorlása. Azelőtt 
kivált a volt úrbéri jobbágyoknak barmai egyesülve a földbirtokosok 
barmaival, nevezetesen birkáival, rongálták az erdei serdényeket, fa 
vetéseket és ültetvényeket. Ez okból minden, még a jobban kezelt 
erdőkben is nagy nehézségekkel járt, a vágásokat, vetéseket és ültet
vényeket kellőleg megoltalmazni és tökéletes fiatalosokat kevés költ
séggel fölnevelni, — mint ezt alább az erdei szolgálmányok tárgya
lásánál még bővebben ki fogjuk mutatni. Miután azonban most az 
úrbéri legelő jobbára már elkülönittetett, és hol ez még nem történt, 
nemsokára elkülönittetni fog, tehát ezen akadály nagyrészt elmozdit-
tatott és ezáltal az erdőmivelésben kétségtelenül nagy előmenet téte
tett. Az erdőbirtokos most legalább képes erdőit kellőkép tilalmazni 
s a serdényt megoltalmazni, hacsak önmaga nem teszi ki saját barma 
rongálásainak, a mint ez csakugyan némely pagonyokban mégis tör
ténik, minthogy általában magok a birtokosok az erdőben barmaik 
által okozott kárt helyesen megitélni gyakran nem tudják, s a jobban 
kezelt és zárolt erdőkben található silány legelőnek értékét igen ma
gasra becsülik; a kisebb birtokosok pedig a barom legeltetés tekinte
tében sok esetben csakis az erdőre vannak szoritva. Ha azonban ez 
utóbbiak ritkítják az erdőt, hogy a legelőt tágitsák és a mellett még 
egy kevés fát is nyerjenek, úgy azt még ki lehet mentenünk ; de a 
nagyobb erdőbirtokosok sokkal jobban tennék, ha erdőségök egy ré-
szót egészen legelőnek hagynák, hogy sem barmaikkal az egész erdőt 
bebarangoltassák, melyben azok a silány legelő következtében csak 
akkor élhetnek meg, ha a vágásokat lelegelik s igy az erdőt már csi
rájában elpusztítják. 

Továbbá az erdei gazdálkgdásra nézve még ki kell emelni, hogy 
Gömörmegyében már sok erdő meg is van becsülve ; azonfelül a rend
szeres gazdálkodás czéljából erdőkezelési tervek is készültek. Ide 
tartoznak a h. Kóburgféle Murányi uradalom erdői, hol már 48,000 k. 
hold van megbecsülve, a többiekre nézve pedig a becslés és a gaz
dálkodási tervek készitése folyamatban van. 

Hasonlókép gr. Andrássy, Dobsina városi, a Rima-Murányi vas-



gyár-egylet erdői is nagyrészt már megbecsűlvék s gazdálkodási ter
vek szerint kezeltetnek ; a derencsényi közbirtokosság erdőiben is 
megtörtént a becslés és fáizás szabályozása. 

Azonkívül helyenként az erdők vágások szerinti beosztása is 
megtörtént, főleg a kisebb erdőbirtokokon, hol a sarjerdő kezelés di
vatozik, miszerint tartós fahaszonvét biztosíttassák. Itt azonban meg 
kell jegyezni , hogy ilyféle beosztások és ezekre alapított gazdálkodási 
tervek czéljoknak teljesen meg nem felelnek, hacsak a kezelés, vagy 
ennek legalább ellenőrzése szakértőkre nem bizatik. Ily beosztások 
vágásokra könnyítik ugyan az ellenőrzést,- vájjon a fát nem vágták-e 
ki az előirt határon tul, miután ezeket mindenki megismerheti, a ki 
csak valamit a mértani térképekhez ért ; de mindamellett az erdőknek 
túlságos kihasználását és elpusztítását nem gátolják; mert ha mind
járt a vágások a kiszabott kiterjedésben eszközöltetnek is, de bennök 
tilalom, vetés, ültetés által a szükséges serdényről s a fiatal teljes 
álladékok felneveléséről meg az öregebb álladékok (középálladékok) 
fentartásáról nem gondoskodnak : akkor a termés, kivált a második 
forgásnál, a vágások szerinti beosztás ellenére is tetemesen csökkenni 
fog, tehát a haszonvét korántsem lesz tartós. 

6.) F a t e r m é s i v i s z o n y o k é s ö s s z e h a s o n l í t á s a a t e r 
m é s n e k a fa s z ü k s é g l e t e k k e l . 

Az első szakaszban adott kimutatás szerint Gömörmegyének 
összes erdőterülete 352,184 kat. holdat teszen. Ezen erdők alóiirtnak 
saját tapasztalásai, valamint más szakértő erdészek közlései szerint 
termőképességük szempontjából a következő osztályokba hozhatók : 

30,000 k. hold szálerdő kitűnő talajon, leginkább lúczfeny vesék, 
azután lúcz- és jegenye-fenyvesek némi bikkfával keverve, ad évi át
lagtermésben egy kat. hold után 1% bécsi öl fát (2 bécsi öl = 1 köb-
Öllel.) 

70,000 k. hold szálerdő j ó talajon, szinte részint tiszta lúczfeny-
vesek, részint lúcz- és jegenyefenyvesek, bikkfával keverten, továbbá 
tölgyesek, bükkösek vagy e kettőnek keverékéből álló erdők-, átlago
san holdanként 1 bécsi öl fát adnak. 

100,000 hold szintén efféle szálas erdők középszerű talajon meg 
hosszabb forgással — évi átlagban 3 / 4 bécsi ölet adnak holdankint. 

100,000 k. hold sarjerdő középszerű talajon, melyek bikk, tölgy, 
gyertyán, jávor, szil, kőris, rezgőnyár, nyir, éger s m, efféle fane-



mekből áll, és pedig egyrészt tiszta, de jobbára kevert erdők, k. 
holdanként 8 / 6 b . öl évi átlagot ad. 

52,184 k. hold hasonló sarjerdő rosz talajon vagy tökéletlen, 
ritkás és hézagos álladékokkal, ide számitva a makkerdőket is — éven
ként csak % b . öl átlagtermést nyújt. 

Az itt felvett termésmennyiségeket nem fogjuk nagyobbra te
hetni, ha tekintetbe vesszük ; hogy nyesegetések (Durchforstungen) 
még csak kis mértékben történnek ; h o g y a tőfa a fenyvesekben ré
szint csekély ára, részint az irtás költsége miatt, ugy szintén a véko
nyabb gally, ág és heverő fa is a távolabb erődökből csak keveset 
vagy épen nem használtatik fe l ; és végre, hogy számos erdőrészlet 
nem eléggé zárolt, hanem hézagos és vigályos. 

E szerint az összes fatermés a következő számokban fejez
hető k i : 

30,000 k. hold 1% b. öllel ád összesen 37,500 bécsi öl fát. 
70,000 „ „ 1 „ „ „ „' 70,000 

100,000 „ „ % „ „ „ „ 75,000 
100,000 „ „ % „ „ „ „ 60,000 
52,184 „ „ % „ „ „ „ 20,873 

Összesen 263,373 
Ha már most ezen erdőknek összes fatermését a szükséglettel 

és különféle használtatással összevetjük, a következő eredményekre 
jutunk : 

Előttem levő tapasztalatokra alapított felvetés szerint a fönn ki
mutatott összes fatermésnek legalább ' / 8 részét, tehát 32,921 bécsi 
ölet a következő czélok veszik igénybe: u. m. száraz-, viz és bánya-
építkezések, zsindely-, padló-, deszka- s effélének készítése, szer- és 
más haszonfa, lángfa a vastelepzeteken, tűzifa a különböző gyárak
ban, úgymint kőedény-gyár Murányban, üveg-gyár Kokova mellett, 
papir-gyár a csetneki, dobsinai és rimái völgyekben, (a szükséges 
helyiségek fűtésére), cserépedénygyártás, mész és téglaégetés, szesz
gyártás és serfőzés, szénégetés kovácsok és lakatosok számára, nyil
vános épületek fűtése, cserkéreg timárok számára stb. 

M é g nagyobb famennyiség szükségeltetik továbbá a lakházak 
fűtésére, főzésre és sütésre, mely szükséglet megközelítőleg követke
zőleg mutatható k i : 

A lakosok száma körülbelől 160,000 lélek. Ezen népesség na
gyobb részére, kivált a falusi lakókra, kik közönségesen csak egy szo-

11 11 11 

» 11 11 

11 11 11 

11 H V 



hát fűtenek, hol egyúttal főznek és sütnek, tapasztalás szerint számi-
tathatik egy egész évi szükséglet fejében egy-egy emberre l / % b. öl 
vagyis egy családra, átlagban hat személylyel 3 b. öl fa. Jolsva, D o b 
sina, Nagy-Rőcze sat. városi községekben egy 6 tagból álló családra 
évenkint 4 b . öl, vagyis 1 személyre 2 / 3 b . öl keményfa számíttatik 
ugyan; azonban ezen városi lakosok száma az összes népességhez 
képest aránylag nem nagy, és a falusidakosok szegényebb osztálya, 
kik a szükséges tűzifát legnagyobbrészt hátukon hordják vagy szánon 
és taligán szállítják haza, jobbadán kevesebbel is kénytelennek be
érni, mint 3 öllel, hogy sok időt ne veszitsenek a kellő fának beszer
zésével, azonfelül sok gally és hullófát is feltüzelnek, mely a fatermés 
feljebbi felvetésében nincsen befoglalva; ezáltal a városi községek 
nagyobb szükséglete némileg kiegyenlittetik. 

Ha tehát y a ölet számitunk egy-egy személyre: akkor az évi 
átlagos faszükséglet 160,000 lakos után 80,000 b. öl fa. 

Ezen tüzifa-mennyiséghez azonban még egy pótlék adandó 
azon lakásokra nézve, melyekben a tüzifa-íögyasztás jóval nagyobb. 
Ide tartoznak a föld- és gyárbirtokosok, lelkészek és tanítók, bérlők, 
megyei, erdei és gazdatisztek, bányászati és kohászati tisztek, orvosok, 
gyógyszerészek, kereskedők sat. lakásai, melyekben, tudvalevőleg, a 
szobák nagyobb száma és a külön főzés meg sütés miatt jóval több fa 
fogyasztatik. Ilyen lakás Grömör megyének 268 helységében, major
jaiban és gyártelepeiben legalább 1000 vehető fel. Ha most ezen la
kások mindegyihéhez, a fennebbi 80,000 ölben már benfoglalt 3 ölen 
kivül, átlagban még 10 b. ölet számitunk, még 10,000 ölet kapunk 
tehát az öszszes tüzifa-szükségletet 90,000 b. ölre tehetjük. 

V a g y ha 3 öl tűzifát számitunk átlagosan egy házra, úgy a 
25,800 ház után, mennyi az ujabb számítás szerint Grömör megyében 
találtatik, esnék 77,400 b . öl, ha ehhez ama 10,000 ölet a fönn kitett 
tágasabb lakásokra hozzáadjuk, s tekintettel vagyunk arra is, hogy 
sok házban több lakás van ; — szintén legalább is 90,000 b . öl fog 
kikerülni, mint a lakások fűtésére, a főzés és sütésre szükségelt tüze
lőfa mennyiség. 

Minthogy már most a fenebbi kimutatás szerint az évenkinti 
fatermés 263,373 b . ölet tesz, ebből pedig épület-, dorong-, szer- és 
egyéb haszonfára, meg gyárakba sat. szükségeltetik . 32,921 b. öl 
tüzelőre a lakházakba 90,000 ,, ,, 

tehát ezen szükségletek fedésére őszesen esik . . . 122,921 „ ,, 



Tehát marad egyéb használatra 140,452 öl, mely jelentékeny 
famennyiség ezideig szénné égetve és a vastelepzetekben használta
tott fel. 

Ha a dorong- és galyfából ( le egész 1 — 2 " vastagságig, mint 
ez a sarjerdőkben jobbára előfordul), egy köbölre 10 mérő szenet (8 
köbláb a hézagokkal együt t ) számítunk, és a hasáb, meg a kevés 
dorongfából, mint lomb- és fenyő-szálerdőkben előfordul, egy köb
ölre 14 mérő, tehát átlagban a szál- és sarjerdőből 12 mérő szenet 
vagyis 6 mérőt 1 bécsi ölre számítunk: akkor a fennebb kimutatott 
szenesitendő 140,452 b . öl 842,712 mérő szenet szolgáltat. 

G ö m ö r megye összes vastelepzeteinek szénszükséglete, történt 
nyomozások szerint, az utóbbi években átlagosan közel. 1.060,000 
mérő, tehát 217,288 mérővel többet tett azon szénmennyiségnél, mely 
a szenesitésre rendelkezésre álló fából előállíttathatott; és csakugyan 
a rendelkezésre álló szénfának elégtelensége a minden szomszéd me
gyéből , és részben távoli vidékekről történt szénszállítás által is bebi
zonyult, mely szállítás néhány évtized óta fokozatosan emelkedett, 
azon idő óta t. i., midőn az elébbi nagy készleteket vágható fában, 
sőt még az akkoriban létezett őserdőket, legnagyobbrészt fölemész
tették és a vastelepzetek lassan-lassan nagyobbodtak és szaporodtak. 

U g y látszik azonban, mintha a gömöri vasgyárak aranykora már 
elmúlt vo lna ; adja Isten, h o g y sorsuk nemsokára jobbra, ne pedig 
roszabbra forduljon, mi nemcsak azoknak és az erdőknek birtokosaira, 
hanem általában a megye mindazon lakosaira nézve, kik a vas
telepzetek és erdők körüli keresetből élnek, nagy csapás volna. Haj
dan minden vastelepzet, hacsak nyers és némi rúdvasat előállitni ké
pes volt, szép jövedelmet mutathatott k i ; most a vaskereskedésben 
beállott nagy pangás és a vasáraknak tetemes csökkenése mellett a 
do log megváltozott , és az elébbi kedvező viszonyok alig fognak va
laha megint visszatérni; mert a kőszén, vaspályák és gőzhajók sat. 
mindent kisodortak a régi kerékvágásból, és már most az alapos ké-
szültségü szakférfiaknak feladata: uj módokat és eszközöket találni 
fel, h o g y a meglevő kincsek vasérczben és fában czélszerüen értéke
síttessenek. 

(Folyt, követ.) 


