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határairól és az erdőmivelés köréből. 

Irta : F e k e t e Lajos, erdőakademiai tanár. 

Hazai fanemeink tenyészeti határainak közvetlen szemlé
lődéseink alapján való ismerete nem csak reánk erdészekre bir 
gazdasági tekintetben kiváló érdekkel, hanem ugy hisszük, hogy 
eléggé kiérdemli az erdőbirtokosaink figyelmét i s , valamint 
nem kevésbbé szükséges tudnivaló a növényzet nyomozóira 
nézve is. Kívánatosnak ismerem azért az alábbiakban közölni 
fatenyészetünk érdekében tett utazásom azon adatait, melyeket 
a mult nyáron volt alkalmam gyűjteni. 

Tanulmányi utazásom terét főkép az Aranyos, Maros, Fe
kete-Tisza és Taraczköz környékei képezték, melyeket a ren
delkezésemre álló, aránylag rövid idő alatt eléggé kikutatni 
korántsem voltam képes. Inkább csak átfutottam e vidéken, hogy 
fanemeink elterjedéséről egy általános képet nyerjek, s az igy 
látottak és nyert adatok alapján uj utazási és kutatási ter-
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veknek alkossam meg annak idejében a keretet. Végre, hogy 
a kép teljes legyen, Nagy-Károly környékén és az az erdész
egylettel a kalocsai futóhomokon is volt szerencsém az erdei 
növ ényzettel megismerkedni. 

Az első kirándulást Thordáról tettem, a Thoroczkó körül 
levő hegyekre, különösen a bedelői havasra az Aranyos jobb 
partján. Ezen hegyek többnyire mészkőből állanak, s csak 
széleiken itt-ott eruptív kőzetekből. Bár az azokat borító erdők 
legnagyobbrészt, igen rosz állapotban, sőt elpusztítva vannak, 
fanemekben és cserjékben, a tűlevelűek hiányának daczára, 
nagy változatosságot mutatnak, A legmagasb csúcsok és gerin-
czek alig haladják meg a 3 500'-at. 

Utam a torda-aranyosszéki fokozatos, s az erdélyi viszo
nyok szerint nagy térségből a Székelykő lábán vezett keresztül 
Toroczkó völgyébe, mely alkalommal a bükkös alsó határát a 
Várfalva feletti hegyláb . déli oldalán, porhanyó mésztalajon 
1727 láb tengerfeletti magasságban találtam. 

A mint azonban más kirándulásaim alkalmával meggyő
ződtem, a bikk szórványosan egész az Aranyos partjáig lejő a 
f o l y ó h ű v ö s v ö l g y é b e n ; sőt azon szűk völgyzugokban 
is, melyekben az Aranyos bal partján elhúzódó, és a Keresztes-
Mezőt észak felől beszegő hegyoldal folytonosságát még a vár 
falvi határon több helyt megszakítják, találtam egyes fiatal 
bikkeket, az Aranyos niveaujával majd egy irányban. így a. 
Fogadás-Alja nevü, délkeletre csapó völgyzugban- 1278' t, f. 
magasságban. A Várfal várói Toroczkóra vezető régi ut leg
magasb pontja, a csegezi nyugvó 2654', és ezen magasságban 
sem tölgy, sem a gyertyán nem érik el tenyészetük felső 
határát. Másnap Torocző-Szent-Györgyről a bedelői havasra 
mentem fel. 

Ha az utas a kezdetben tágasb, de gyorsan megszűkülő, 
alól eruptív, fennebb mészkőzetekbe vájt és vadon szaggatott 



sziklavölgyből kibontakozva, ezen hegytömeg hátára ér, ott 
ellenkező látvány tárul fel szeme előtt. A részint erdős, részint 
kopár sziklás, zordon völgyoldalokat dombos, szelid hajlású ha
vasi legelők váltják fel, itt-ott az utast csalogató forrással. 
Egyes magaslatokat még azon bikkesek maradványai borítnak, 
melyek a toroczkói magán vasiparnak valaha bőven szolgál
tatták a lóháton való szállítás által mégis megdrágított szenet, 
de okszerű kezelés teljes hiánya miatt most nagyobbára siral
mas állapotban vannak. Sajátságosak e hegység terjedelmes 
hátán azon tölcsér vagy teknő alakú mélyedések, melyek min
denfelöl bezárva lévén, a bennök összefolyó vizeket fenekűkön 
bocsátják a hegy gyomrába. A legnagyobb, melyet láttam, le
hetett körülbelül 800 öl hosszú, 00 öl széles és párkánya 
legalacsonyabb részétől legmélyebb pontjáig mintegy 10 öl mély. 
A pásztorok állítása szerint ezekben a viz soha sem gyiít meg, 
a mi annyival is inkább hitelt érdemel, mert nem tekintve a 
mészhegyek tetején gyakran előforduló hasonló mélyedéseket, 
a viz kifolyásának nyomát szélein sehol sem lehet észlelni. 
Ezen domborulat! viszonyokat a mészhegységek hátán ugy 
tekinthetjük, mint a felületnek csak kevéssé megváltoztatott 
eredeti alakjait, mert a vizek a töredezett sziklafelületen át a 
hegység gyomrába vezettetvén. annak felületét bántatlanul 
hagyták. Annál inkább rágták annak belsejét, mit bizonyít a 
mészkő hegységekben lévő számos barlang. Ha ezen mélyedések 
feneke a vizet át nem bocsátotta volna az ősidőkben, akkor 
vagy apró taracskák foglalnák el azok fenekeit, vagy völgyek 
eredetévé váltak volna. 

A fa- és cserje növényzet mindazon változatossággal dicsek
szik e hegységben, melyet e cl ima alatt mészkő talajon várhatni. 
A tenyészhatárokra nézve a következőket jegyeztem fel. 

C s o p o r t o s t ö l g y e t Quercus Robur Roth, Qu. sessili 
Hóra Sm.) még 3372 'nyi magasságban is találtam a Tilosfőn, 
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s még feljebb is megy. A m e z g é s é g e r t (Alnus glutinosa 
Gaert., die Schwarze Erle) egy völgyben, melyet azonban 
tovább nem kutathattam, 2230 bécsi láb t, f. magasságban 
találtam, de itt még nincs elérve tenyészetének felső határa. 
Inkább feltehető ez azon m e z e i j u h a r o k r ó l (Acer cam-
pestre L.), melyeket elcserjesedve még 3258 láb t. f. magas
ságban leltem, a mint visszamenet a Szabad-Havasról Toroczkó-
Szt-György felé szállotunk le. 

Azon nagyszerű kilátás, melyet a bedelői havasról az 
úgynevezett csepegő barlang melletti sziklakapu nyújt a köz
vetlen alatta mintegy 2000 lábnyi mélységben kigyódzó Ara
nyos völgyére, rám nézve kiváló érdeket nyert az által, hogy 
innen a luczfenyő tenyészetének felső határvonala az Offenbánya 
felett és Kolozsvár felé elhúzódó Muntyele Mare nevű havason 
hosszú vonalban is látható volt. Ezen látvány felette érdekes, 
mivel világosan szemlélteti a nézővel, hogy a fenyves felső 
határvonala a terjedelmes hegyhát tető vonalának szelid lejtését 
követi, ugy, hogy a két vonal egymáshoz majd parallel marad. 
Mi téríti el a tenyészet felső határvonalát a vízszintes iránytól, 
és kényszeríti a hegyéllel párhuzamosan emelkedni vagy esni? 
Talán a védelem, melyet a hegy a szelek, itt különösen az 
északnyugatiak ellen nyújt? Vagy ellenkezőleg a hótömegek 
tartják maguktól tiszteletes távolban a fatenyészetet, melyek e 
széles, majdnem lapályos és több • műdre terjedő hegyháton 
oly sokáig daczolnak a nyár melegével, hogy bizonyos távol
ságig a vegetatio idényét azon minimum alá szállítják le, mely
nél a luczfenyő tenyészése még lehetséges? Vagy végre oly 
mértékben emelkednek ez előhegyek gerinczei is, mint a fő-
hegylánczé, s igy az egész hegytömeggel együtt emelkedik a 
vegetatio határa is, miután nagyobb földdomborulatok emelni 
szokták a magassági izothermákat ? Mindezen kérdéseket ugyan
csak hosszasabb észleletek alapján lehetne eldönteni; de ré-



szemről jelen esetben a második feltevést tartom legvalószí
nűbbnek, s bár a más két tényező hatását sem helyezem két
ségbe, de ezeknek e speciális viszonyok közt alárendeltebb 
befolyást tulajdonitok. 

A látvány, mely ezen elmélkedésekre adott alkalmat, 
azonnal megérlelte bennem a tervet a Muntyele Mare meg-
megmászására, melynek megvalósítása végett másnap Offen-
bányára indultam egy szenvedélyes fiatal botanikus társasá
gában, ki égett a vágytól az emiitett, és még egy botanikus 
által sem kutatott havas dús növényzetével megismerkedni, s 
roppant szelenczéjét a dús zsákmánnyal tele rakni. Mellékesen 
mondva azonban, a száraz nyár, és előhaladott idő miatt re
ményeinek csak töredéke teljesült. Én azonban kétszeresen 
nyertem ez élő füvészkönyv útitársul való szegődése által. 

Offenbányáról az Aranyos folyón átmenve, a mellett igen 
rövid ideig lefelé haladtunk, s egyik mellékvölgyén egyenesen 
czéluuk felé igyekeztünk. E mellékvölgyet elhagyva, a Dialu-
liosztanulujon át és a Kolozu-Lesuluj mellett haladtunk a 
valea-albi patakon, hogy a taczia-albi kaszálón, mely egy tisz
tást foglal el, meghálhassunk. Innen kellett másnap a Muntyele-
Mare legmagasb és piramis által jelölt pontját elérni, hogy 
magasság méréseimet az országos háromszögháló e pontjához 
csatolhassam. Másik csatlakozási pontom Oftenbánya, melynek 
mássága Hauer által határoztatott meg. Goldschmidt-féle ane-
roid barométeremet ezen viszonyok közt inkább csak inter-
polatióra haszháltam, jóllehet egyidejűleg a barométernek idő
járás okozta változásait is jegyeztettem. Egyébiránt a felvett 
magasságok külön-külön e csatlakozási pontoknak mindegyi
kére vonatkozólag kiszámitva sem különböznek egymástól je
lentékenyen. 

Oftenbánya közvetlen szomszédságában tölgyesek, fennebb 
bükkösök és fenyvesek boritják a hegyoldalokat ugy, hogy az 



átmenetet egyik, elimailag jellemző fanemből a másikba jól 
lehet szemlélni. Fölfelé menet azonban utunk sokáig kopár 
helyen vitt át, minek folytán a tölgy felső határát csak visz-
szajövetkor volt alkalmam észlelni. A l u c z f e n y ő (Fichte, 
Abies excelsa) szórványos előjövetelének alsó határát 3190 ' 
t. f. magasságban találtam a Diala-Bosztanuluj környékén észak
keleti és keleti expositio mellett: valamivel fennebb az első 
jegenye fenyőket (Abies pectinata I). 0. Edeltanne); de völgy
zugokban lejebb is előfordulnak. Ebből teljességgel nem követ
kezik, hogy ennél alább a lúcz- és jegenyefenyő nem volnának 
tenyészthetők; hanem valószínűleg az, hogy a bikk elterjedése-
és szaporodásának a viszonyok inkább kedveztek. Hogy váljon 
nem a bostrichusok segitették-e a bikket ily túlsúlyra a feny-
vek ellenében, ezt elhatározni nem lehet, de valószínűséggel 
bír. Ily magasságban az éjszaki lejtőkön kezd már a csinos 
erica carnea is gyakrabban fellépni tömött foltokban. 

Hálás helyünket, 3500 ' t. f. magasságban bikk- és jegenye-
fenyőből álló elegyes állabok környékezték, kevés lúczfenyővel. 
Ezek részint nagybirtokossági, részint községi vagy egyes 
paraszt gazdák által elfoglalt erdők, szabálytalan szállaló, vagy 
helyesebben k a s z a b o l ó üzemben pusztítva. Őserdők 
maradványai ezek, melyek felett szakértő erdész szeme soha 
sem őrködött, melyen a gondos gazda kezének nyoma sehol 
sem látszik; hanem ellenkezőleg tűzzel és vassal lépett az em
ber a vasfogu idővel, szélvésszel, rovarok sergeivel s az erdők
nek más rombolóival szövetségre, hogy a dúlás művét befejezze. 

Csak árnyoldalait látjuk itt az őserdőknek, még pedig 
tetemesen fokozva. Ugyanazon területen különböző fanemek 
fiatal öreg és középkorú fák vannak együtt; de szépe leg
nagyobbrészt kivagdalva, az odvas, bélkorhas, göcsös, csúcs
vesztett meghagyva; a fiatal és a félárnyékban nőtt középkorú 
fa többnyire elnyomva. Számosak a félig eldőlt, szomszédaikon 



felakadt fák; minden fennálló árra való fenyő a zsindely- és 
edénykészitők által megkóstolva. A roppant sok feküfa, nem 
használható tönkök, faesúcsok, legkedveltebb szaporodási helye-
kül szolgálnak. Itt-ott egy-egy nem régiben, vagy számos év 
előtt a szú által megölt óriás-fenyő nyúlik égfelé, mint az 
enyészetnek kolosszális monumentuma. Vagy tán az erdőnek 
égfelé nyújtott, segélyért esdő karjai-e ezek? ! . . . 

Valóban nem menthető az ily gazdálkodás még oly vidé
ken sem, hol az erdőnek semmi értéke sincs. Már a s z é p é r 
z é k é n é l f o g v a , melyet nemünk egyik jelegéül hirdetünk, kel
lene hogy irtózva forduljunk el e képtől és megakadályoztassuk, 
hogy olyanok létre jöjjenek. A mely erdőnek bármi csekély hasz
nát is vesszük, az megérdemli, miszerint jövő fennmaradásáról 
legalább annyiban gondoskodjunk, hogy a fennmaradó fákat 
meg ne csonkítsuk, a rovaroknak elszaporodását elő ne segít
sük és azon akadályokat elhárítsuk, melyek a természetnek 
útjában állanak a levágott fáknak ujjakkal és szabályos növé-
süekkel való pótlásában. 

Hogy némi hasznot ezen erdők is hajtottak, azt mutatják 
a zsendely- és faedénykészités maradványai és azon öntött vas 
üst, melyet gróf T. erdejében a hamuzsir-főzők az útfélen 
hátrahagytak. 

Hogy azonban a talaj őserőben van még, azt nemcsak a 
dús talaj növényzet, hanem a gazdag televény tartalom is 
bizonyítja. 

A mint reggel utunk folytatására keltünk, nem sokáig 
kisért még a bikk szelid zöldje, hogy a közibe vegyült komor-
fenyvek sötét szinét még inkább kiemelje. Csak hamar tüne
dezni kezdett e lombfa a jegen3'efenyővel együtt, hogy a tiszta 
luczfenyő állabok teljes diszökben foglalják el a tért. De már 
mintegy 4300 láb t. f. magasságban kezd e fanem is eltör
pülni és 4800 — 5200 lábnál a f e n y v e s eléri tenyészetének 



felső határát. Lassanként a szép tiszta törzsű, jól zárt erdőből 
mind törpébb növésű és gyérebb állabokba érkezik az ember. 
A fenyves felső határa közelében a felfelé gyorsan vékonyodó 
törzsek már nem ágtalanok, hanem mintha itt már őrizkedné
nek lombruházatukat leadni, majd egész tövükig fedvék azzal, 
és ugy néznek ki, mintha jobb viszonyok közt nőtt luczfenyő 
törzsek ágtól tiszta részükkel egész koronájukig földbe sülyesztve 
lennének. Itt a természet előtt a szép magas növésű ág-tiszta 
törzs, már fényűzéssé válva, az átbasonitó (tűk) és szaporo
dási szervek (virág, gyümölcs) kiképzésére használja fel a 
növény erejének nagyobb részét, s csak az ezek kiképzése 
után fennmaradó anyagok használtatnak a törzs nevelésére. 
A fenyves határánál a ritkán álló fák közt már buja, tömött, 
de szakadozott pázsitot képző, széleslevelü tű, áfonya és a törpe 
boróka (Juniperus nana Willd.) lép elő; a fák mind alacsonyab
bak, 5 — 8° magasak lesznek, s az állab egyes csoportokra, 
vagy völgy zugokban felhúzódó pasztákra bomlik fel; mig 
végre az áfonya, fű és boróka közt csak egyes elnyomorodott, 
2 — 6' magas luczfenyő példányok siratják változhatatlan sorsu
kat. A játszi déli szél ide hozta a repülő magot, s gondatlan
ságába elvetette; a komor északi szél azonban kíméletlenül 
korbácsolja ezen uradalmában idegen lakókat. 

Nevezetes, hogy mihelyt pár száz lábbal meghaladtuk 
azon régiót, mely a Muntgele-Mare hegygerinczból kiinduló ter
jedelmes hegyágak, s általában a szomszédos hegyvidék 3000— 
4000 láb magasságú gerinczeinek befolyása és védelme alatt 
áll: azonnal jelentékenyebb temperatura változást, s egyszer
smind a luczfenyő tenyészetében is gyors csökkenést tapasztal
tam. Ugyanez tűnt fel megforditva lemenet is. 

A sztrázsai kút közelében, 4630 ' magasságban, a hol 
a luczfenyő már tetemesen eltörpülve van, de még összefüggő 
erdőt képez, mintegy 100 lépésre az erdő széltől egy luczfe-



nyöt levágattam, melynek hossza 24' , vastagsága mellmagasság
ban 5 " és évei száma 22 volt. Átlagos hossznövekvése éven
ként tehát l '-nál több volt; sőt az utolsó évi hajtás hossza 
2V2' tehát kitűnő. Igaz, hogy a hely forrásos és igy a gyors 
növekvésnek ily magasságban ez lehetett oka. Mindazonáltal, 
amint emlékszem 8 ölnél magasb és 6—7"-nél vastagabb fá
kat ez erdőben nem láttam; a mi ily ős állapot mellett azt 
látszik bizonyitni, hogy habár a fiatalabb korban elég gyorsan 
is nő itt a luczfenyő, de hamar bevégzi hossz növését es 
korán elhal. 

Az összefüggő fenyves felső határát találtam a délkeleti 
lejtőn egy esetben 5191, más esetben 4834 lábnyi t. f. ma
gasságban. Előbbi ezen oldalon a felső határvonal legmagasb 
pontja, a Piatra kintetoara alatt: utóbbi pont ettől délre 
Hunfalvy J. „A magyar birodalom természeti viszonyainak le
írása" czimü munkájában közlött adatok szerint a Bihar hegy
ségben, melytől a Muntyele Máre havast csak pár mértföldnyi 
távolság választja el, a luczfenyves felső határa az éjszak-nyu
gati oldalon 4700 láb, a délnyugatin 4494 és az e r d é l y i 
o l d a l o n 5185 l á b , mely utóbbi az általam talált magasság
gal teljes összhangzásban van. Mint bokrot találtam még 5583 
láb magasságban is. Hunfalvy szerént a Bihar hegység éjszak
nyugati oldalán a luczfenyő mint bokor még 5450, a keletin 
5574 láb t. f. magasságban volt található. 

Hallomás szerint a havas ellenkező oldalán elöjö a he-
nyefenyő is (Pinus Mughus); de én a délkeleti oldalon nem 
találtam. 

Lefelé szálva mintegy 4300 lábon alól gyorsan kezdett 
(a szállással) emelkedni a temperatura, a mint a szeleknek na
gyon kitett magaslatokról leszáltunk a hegygerinczek által 
jobban védett régióba. 



Egy keletre csapó völgyeiéiben, É ' E ' K. fekvés mellett 
a luczfenyvesben jó növésű bikkeket találtam bő makktermés
sel, vörös berkenyék társaságban 4112 láb t. f. m : de talál
tam később e magasságban majd tiszta bikkest is, sőt 4200 
lábon leiül is követtem azt egy begy élre, hol közte fiatal 
jegenyefenyőket is leltem. Ugy látszik ebből, hogy itt a bikk 
tenyészetének felső határát legalább 4300 lábnyira lehet tenni. 
Legelőször találtam lejővet fehér nyirt (Betula alba L.) 3 365, 
csoportos tölgyet 8242, gyertyánt 2350, mezei juhart 1090 
lábnyira. 

Offenbányáról Abrudbánya felé vettem utamat. Az Abrud 
völgyében, Kerpenyes határában a luczfenyő szórványosan kezd 
előfordulni 1 926 ' t. f. magasságban (az ut felett Vurs táján). 

Az Ompoly és Aranyos közti vízválasztóra tévén itt egy 
kirándulást, a Botes hegy tetején 3904 láb magasságban kő-
törgyületen szép, teljes zárlatu bikkest találtam. De egyes bikk-
bokrok a Korábia tetején is előfordulnak, 4200 lábnyi magas
ságban. Ezek régi bikkes maradványai, melyek a legelő köze
pett folytonos rongáltatásnak kitéve, nem anyira a Clinia, mint 
a legelő marha és pásztorok miatt cserjésedtek el. Ezen ész
leleteim tehát még igen hiányosak, hogy azokból akár Often
bánya, akár Abrudbánya környékén a bikk tenyészetének felső 
határát megállapitni lehessen; de annyi bizonyos, hogy a zárt 
bikkes felső határa a 4200 lábon feliül van s valószínűleg a 
4300-at is meghaladja. 

igen érdekes jelenséget képez e vidéken a hamvas éger 
(Alnus incana DC.) előjövetele, mely az Abrud völgyén s ennek 
mellék-völgyein az oldalokat a völgy fenéktől felfelé elcserjése-
dett állapotban 100—200 lábnyi magasságban majd megszaka
dás nélkül borítja; akár bikk koszorúzza a völgyoldal felső 
részét, akár pedig fenyő. A völgyben egyes, fa nagyságú ham
vas égereket is lát az ember, de az oldalokon azok átlag 2 



öl magasságot is alig érnek el. Néhol több ezer lépés hosszu-
ságban majd egyenes, és a völgy fenékkel egyenközü vonalat 
képez az éger cziherésnek felső határa, mely felett minden 
átmenet nélkül a bikkes, vagy kivételesen (pl. Bucsum-Izbítán) 
a fenyves kezdődik. Nem szenved kétséget, hogy e jelenségnek 
valami természetes és igen hathatós okai vannak. 

Ezen okoknak olyanoknak kell leniök, melyek a bikk (s 
tán a luczfenyő) tenyészetének hathatósan gátot vetnek; de a 
hamvas éger befolyásuknak ellent tud állani; mert azt nem le
het állítanunk, hogy valamely természeti körülmények annyira 
kedveznének ez utóbbi fanemnek, hogy ez által a bikket el
nyomni képes volna, mert e feltevésnek a cserjés növekvés 
ellent mond. Különösen két ok működhetik közre a bikk nö
vekvésének megakadályoztatására e helyeken, t. i. a ködök 
és a fagyok. 

Ezen vidéken a ködök egész évben igen gyakoriak. A 
legszebb napokat is többnyire sürü köd előzi meg a völgyben, 
mely nyáron is gyakran csak nap feljötte után néhány órával 
oszlik el, miután a völgyek fenekét pár száz láb magasságig 
mint tenger fedte. Ha ily reggeleken az ember egy közeli ma
gaslatra megy, a legszebb kilátás nyílik előtte. A köd felülete 
többé-kevésbbé simán, hullámosan vagy a légben elmosódva 
nyúlik be minden mellékvölgybe, s csak a hegyek gerinczei 
és a völgyoldalok felsőbb részei emelkednek ki ; e szürke 
tengerből. 

Ha a ködfelület szélén, attól keletre állunk, a feljövő nap 
a ködre vetett óriási árnyékunk fejét fényes nimbuszszal, s ezt 
szivárvány szerű övvel környezi, és ha karjainkat mozgatjuk, 
az árnyék óriás karjai ezer lépésnyire is kavarni látszanak a 
köd mélységét. Ezen látvány ismeretes az abrudbányaiak előtt, 
kiknek ezt a Verespatakra vezető gyalogúton igen gyakran 
van alkalmuk szemlélni. 



Ezen a völgy alsó részében gyakori s különösen a verő
fényes napokat megelőző köd már az álial is ártalmas, hogy 
a világosság és meleg áldásos hatását a növényektől elzárja; 
már pedig tudjuk, hogy a bikk kiválóan szereti a napos, vilá
gos helyeket, miért gyakran hegytetőkön vagy oldalokon jelenik 
meg, melyek alját fenyő foglalja el. De télen is sokkal tartó
sabb, nagyobb és kiváltképen szakadatlanabb a hideg a völ
gyeknek köddel boritott részein, mint azon felül, hol a nap
sugarak annak sanyaruságát tetemesen enyhítik. Igaz, hogy a 
kisugárzásnak kitett helyeken erősen meghűlt lég is csak a 
völgyek fenekére sülyed le ! 

Ez előtt néhány tizeddel, a mint azt boldog emlékű W. •). 
erdömester után R. J. barátom az abrudbáuyai erdészeti és 
más, jelen és mult viszonyoknak nagy búvára, ki ottani kirán
dulásom fáradalmait velem megosztani szives volt, beszélte, az 
Abrud vize egyik mellékvölgyében a bikkes mind egy szálig 
elfagyott a z o n v o n a l i g a m e d d i g a k ö d é r n i s z o k o t t , 
de azonfelül megkímélte az erdőt a hideg. A megfagyott fákba 
tavasszal a gyökerek mégis felnyomták a nedvességet, mely a 
törzsekben talált tápanyagokat feloldta, hogy ezek az elhalt 
Cambiummal együtt annál gyorsabban rothadásnak induljanak. 
Ezen felbomlási proczesszus az egész erdőrészben oly elvisel
hetetlen bűzt terjesztett, hogy még a fatolvajok is kerültek 
azt, *) Meg lehet, hogy a téli hideg hatása azért is károsabb 
és gyakoribb ily helyeken, mert a nyári ködök is akadályoz
zák az évgyűrű teljes megfásulását. 

Ezek szerint valószínűleg a ködök és ezekkel kapcsolatban 
a téli nagy hidegek okozzák a bikknek hiányzását a völgyoldalok 

*) Egyetlen pélila arra, hogy a iatolvajok jószántokból, fizetés nélküli er
d ő k e r ü l ő k k é legyenek. K megjegyzést egy egyleti tag teszi, ki ez élezet az 
erdészegyleti gyűlésen Haynald ő excelentiája toasztjából tanulta. 



alsó részén, habár azt sem lehet tagadnunk, hogy e jelenség létre
hozására a késői és korai fagyok is közre működtek; melyek 
a mint tudva van leggyakoriabbak és legerősebbek a völgyek 
fenekén viz közelében, mig magasabb, és a szélnek kitett he
lyeken ritkábbak, csekélyebbek és gyakran egészen kimaradnak 
akkor is, midőn nedves völgyiénekek erősen meglátogattatnak 
általuk. 

Az, hogy a legelő marha nagy mennyisége a bikk ujra-
erdősülésének felette ártalmas, ellenben az égert nem bántja, 
a fennebbi körülmény kimagyarázásául íel nem hozható, mert 
az éger cserjés határozott és átmenet nélküli felső határvona
lát meg nem fejti. 

Ezen vidék a bikk hazája; a fenyvesek csak szigeteket 
képezvén egyes magasabb hegyhátakon, lehúzódva helyenként 
az ezekkel határos árnyékosvölgyekbe is. A tölgy, természet 
által telepítve az Abrud vizkörnyékén egy általában nem for
dul elő, 'és csak a Vurson tétetett egy lúczfenyvesben kísérlet 
tenyésztésére. E tölgyek elég szépen nőnek, s fájuk állítólag 
igen kemény. A völgy fenék fája a hamvas éger, mely közé 
az Aranyos völgyén itt-ott mezgés égerek (Alnus glutinosa 
Oaertn.) is elegyednek, de előbbi körülbelül Ofténbányáig még 
túlnyomó marad. Lupsa táján, 1580 ' t, f. m. kezd fellépni a 
hegy oldalokon a tölgy is, és lejebb, Offenbányánál már az Ara
nyos völgyét szegélyző előhegyeken a tölgyesek lesznek túlnyo
mók, jóllehet az éjszaki oldalon a bikk is előfordul, és lejebb, 
a hol a hegység mindkét oldalon közeledve összeszorítja a 
völgyet, megint eltűnik a tölgy, hogy a bikknek adjon helyet. 

(Folyt, köv.j 



3. 

Egy uj s z e r k e z e t ű t á v m é r ő . 
B e 1 h á z y Emil, m. k. erdőrendozötől. 

(Folytatás.) 

S t a m p f e r-f é 1 e t á v m é rő. Ezen távmérőnél a meg
fejtendő háromszög m egint az iránysugár függélyes lapjában 
fekszik, s megfejtése hasonló a Breymann félével. 

Legyen (4-ik ábra) A B a megmérendő vonal, A ponton 
4-ik áiirn. a műszer B ponton a léez (fügélye-

sen felállítva) melyen f-uó\ és /-né] 
egy-egy czéltábla bizonyos távolság
ban fl—t állandóan megvan erősítve; 
az A és B közti vízszintes távolság 
Cv=l. 

A két háromszögből f C v és v C t következik : r f—T tg « 
és vl=±T(ig a-\-tg fi) 

A két, szög « és fi a műszeren egy fügélyesen álló parány
mérő egy csavar által parányi részletekig mérődik meg. A lép
ték alolról felfelé van számozva, ugy, hogy a felső irány (« szög
gel) nagyobb számot, az alsó pedig {fi szöggel) kisebb számot 
mutat; ha tehát a felső irány mellett leolvasott szám, = f a 
középső = v, és az alsó irány melletti szám = /, akkor a 
felső irány különbség (« szög) = f—v az alsó {fi szög) 
— r — / és az egész irány különbség (« és fi) — f — 

Miután a két szög « és $ igen kicsiny, ugy azok érintőit 
arányosaknak lehet tekinteni a csavarnál leolvasott számokhoz, 

t. a 
(Ti ugy hogy tg * = es tg fi 

Cl O-

tehát í = T ( f ^ és T= 

hol a egy változatlant jelent, mely a műszer méretétől függ. 
Ezen változatlan a fentebbi egyenletből minden műszer szá
mára egyszer mindenkorra kiszámítható, ha egy bizonyos víz
szintes távolság T (pl. 200 öl), s a két czéltábla közti lécz 



Gr. 

hossz t pontosan megmérődik, és az őzen adatoknak megfelelő 
f — / a műszeren helyesen leolvastatik. 

Ha pedig a ismeretes, akkor aztán minden vonal víz
szintes, hossza ugyanabból az egyenletből kipuhatolható. 

A képlet 
t-i ugy mint a Breymann-féle távmérőnél, bi

zonyos a számára (mely az egyes műszereknél nem nagyon 
különbözik) az f- és Z-nek minden előfordulható értékére 
nézve kiszámítva, egy táblázatba van összeállítva, melyből en-
nekfolytán a vízszintes távolságot T közvetlenül ki lehet tudni. 

Nagyobb pontossággal lehet ezen műszerrel a vízszintes 
távolságot T a következő módon meghatározni. A paránymérő 
csavarral mért szög viszonyos lévén á csavar fordulatainak 
illető számával, ha 8 a szöget, n pedig a fordulatok számát 
jelenti. S — a n h n2 + c ffi + . . . . tehető. 

A gyakorlatból kitűnt, hogy ezen egyenletben r M 3 már 
oly kicsiny, miszerint a pontosság nem változik, ha. S-t az 
első két tagból határozzuk meg; továbbá, hogy a második tag 
h n2 mindig negatív. 

E szerint Su = a n — h w2, hol a és b bizonyos vál
tozatlanokat jelent, melyek minden műszerre nézve a műgépész 
által kiszámíttatván, a műszer vevőjével közöltetnek. 

Ha tehát a czélhossz a czéltáblák közt fl=t, a csavar
nál leolvasott számok pedig a vizszin-

\& tes irány mellett = v, felső czéltábla 1 a 
, irányzott látcső m e l l e t t ^ / 1 és alsó irány 

\ / mellet t=Zakkor (5. ábra) ^ICf—a—a 
_ h és^lCv = fi = a 

(v—l)—b (v2—/2), s ha ebből« és £kiszá-

t cos fi cos (fi—<x) 

ábra. 

mi az AB vonal vízszintes hossza Cr= T-
sm a 

t sin fi cos (fi—a) „ „ ' ... A Á~ I i X 7 1 7 



Az « és szögök a fentebbi egyenletekből való kiszá
mítása elkerülhető, ha a sin és cos köriveik által kifejeztetnek. 

ugyanis / — t s . es M — —/ 
— « 
« 6 

(1 S 2 1 ) 
vagy megközelítőleg T— t j — «-j- /3[ 

Ha tehát a fenteiibi szögegyenletben, hol S másodper-
ezekben határoztatik meg, « és ,3 szögök sin 1" el sokszo-
roz tatnak, s a . sin V' — a^ és h sin 1" = fednek tétetik, 
akkor a^aí (f—l) — b{ (f2—l2) és $=ax (v—l) — bt (v2—P). 

Ezen eredményeket az utóbbi egyenletekkel összehason

lítva és — a /3 ugy mint — « is mint fölötte csekély mennyiségeket 
\(f-l) at*(v-lf figyelmen kívül hagyva, lesz T=t , < ( f _ l } f_t 

+ «i ^ - ^ } { W l - - 7 y _ 

+ | (v_l) + a i 2 (^1)2 |. 

Az e képletekben előforduló számitások megkönyebbitése 
végett bizonyos aL és &L-re nézve külön táblázatok vannak 
összeállítva, melyekből a képlet egyes tagjait közvetlenül ki 
lehet olvasni. 

Mint a fentebbikből látszik, a műszer igen czélszerüen van 
berendezve, s a vonalat igen pontossan lehet vele megmérni. 
Csak egy hátránya van t. i., hogy nagyobb lejtőknél nem hasz
nálható, mivel a csavar által a távcső csak bizonyos fokig 
(körülbelől 5° felfelé és ugyan annyi lefelé) felemelhető vagy 
leereszthető; ha pedig ezen a bajon az által akarnánk segíteni, 
hogy a léczet meghosszabbítanák, akkor ez utóbbi túlságosan 
hosszú lenne, s kezelése igen nehézkes volna. 



E hátrány kikerülése czéljából a műszer másképen lett 
berendezve. A csavar ugyanis a függélyes ivkorong tengelyével 
olyformán kapcsoltatott össze, hogy annak működése egy kis 
szoritó csavar segítségével bármikor megindítható és beszüntethető. 

Ha a kis csavar tágan áll, akkor a korong a távcsővel 
együtt szabadon fel és le mozgatható, mialatt a paránymérő 
csavar mozdulatlanul maradt; ha ellenben a kis csavar mog-
szorittatik, akkor a korong és vele együtt a távcső csak is a 
kicsinymérő csavarral forgatható. A vonal vízszintes hossza e 
műszerrel következő módon határoztatik meg. 

6- ábra. Legyen A B a megmérendő vonal 
\f (6-dik ábra) annak vízszintes hossza 

A1)—CE=T; A ponton a műszer, 
B ponton a lécz (fügélyesen felállítva) 

\fi f és / czéltáblával, melyek közt a tá-
^ ^ * „ . . ^ ^ ' 1 Í Í T volság fl = t. 

^ff | A lejtszög B A D — l C E = «, 
ét M a z irányszög föl — fi. 

A vízszintes hossz fCE és fCl két háromszögből kö
vetkezőképen kipuhatolható: EI-\-lf=<'E tg (a + fi) és 
El=CE tg a , tehát If=CE {tg (a-i-fi) — tg a\, vagyis 

X— • e képletet ugy is lehet írni : T=t cos9* 
tg (a+fi) -tg a1 * B' 

(cotg fi—iga). 

Ebből aztán a vonal természetes hossza (II == ——) 
\ cos «./ 

és a magasság (M= T tg «) is kiszámítható. 
A két szög közül a a csavar nélkül mérődik, és a füg

gélyes ívkorongon olvas tátik le, fi pedig a csavarral határoztatik 
meg, és a fentebb emiitett képletből fi,—a (f—l) — b (f2—l2) 
számíttatik ki. E módszer tehát feltételezi, hogy a igen ponto
san legyen megmérhető a függélyes ívkorongon. 

ERDÉSZETI LAPOK. 5 



lií) 

Ha ezen műszereket szembe állítjuk a felmérés c köz
lemény elején kiemelt bárom főkellékével, kitűnik, hogy az 
utoljára emiitett műszer meglehetősen felel meg, mind a há
rom kelléknek, s némi hátránynak legföllebb a számítást lehel 
tekinteni, mely minden táblázat mellett is időveszteséggel jár. 

Az uj távmérő elmélete. 
Az uj távmérő szintén egy háromszögből határozza meg 

a megmérendő vonal hosszát. A megfejtés azonban a fenteb
biektől elütő. 

Legyen megint A B (7-ik ábra) a megmérendő vonal, 
annak kezdő pontján A a műszer, végpontján lí pedig a lécz 

ábra. függélyesen felállítva, ez utóbbin D és 
\& E-né\ egy-egy czéltábla bizonyos tá

volságban t egymástól elhelyezve. 
D B=G A (a műszer magasságával);. 
e d a műszeren alkalmazott mindég 

70pM függ£iy e s e n álló s bizonyos mérték 

szerint beosztott rész, c d pedig szin

tén a műszeren lévő, s ugyanazon mérték szerint beosztott d 
körűi függélyes lapban fel- és le mozgatható, s a CD irányt 
vagyis az A B vonal lejtszögét követő rész. 

Miután ed és ED mindig függélyesen áll, tehát pár
huzamos, cd pedig mindig a CD iránnyal ugyanazon vonal
ban fekszik, ennélfogva, ha egy bizonyos e d mellett c d-t az 
eE irány által visszametszük, s ez által ('d-t meghatározzuk, 
két arányos háromszöget E C D és el d-t nyertünk, melynek 

C D C d 
(ddalai közt a következő arányegvenlet létezik : —— = —-

* °* I) E e d 

vagy ha e d — m és G d = w-nek teszszük, a vonal valódi 

hossza T = — n . . . 1. 
m 

Ha például t—l°, az m és n t jelző lépték pedig vo
nalak (vagyis V12") szerint beosztva, (a nullpontot d-néi és a 



számozást m lépteknél rf-től felfelé és lefelé, n lépteknél pe
dig d-to\ n felé értve), továbbá m — l m - r a van beállítva, s e 
mellett a felső irány által metszett w==24. 5 6 találtatik, akkor 

1 X 2 4 " ' 

T° = — "5° = 24 . 5 ) ; öl, azaz a távolságot egyenesen az n-t 

jelző léptéken c r/ lehet olvasni. 
Ha a műszer ezen állása mellett a d e léptéket C-től 

8. ábra. °gy vízszintes irány C F által metszük, 
\ f . megint két arányos háromszöget DCF 

és dCf (8-ik ábra) nyerünk, melyől a 
^0 két pont 4̂ és B közti magasság 1? 6 r = 

D F = M meghatározható; ugyanis : 
D F d f 
cD^Cl V a g y Í S h a d f. = m l " n e k t e s z " 

Jtf' szűk : M 
Tm. 

és T helyett az 1 kép-

X m, 
= — . m. 

9. ábra. 

létből annak értékét helyezve M — 
IV III 

A fentebbi példában tehát, ha m± = 2 . 4 1 találtatik 
i° 

M0 = — 2 . ' 4 1 = 2 . 4 1 öl, azaz a magasság is közvetlenül m 

léptéken leolvasható. 
Ha már most a tengelypontot d (8-ik ábra) f-be helyez

zük, a függélyesen lévő részt d i (9-ik ábra) = w r n e k tesz-
szük, s / ponttól a most vízszintes 
irányba helyezett n léptéket i D irány 
által metszük, akkor ismét két ará
nyos háromszög T) G F és i C d ke
letkezik, melyből a vízszintes távolság 
A (r — G V = 7', meghatározható, 

C F CJ d 

mivel ^r-=;== — i vagyis ha az n lép-

téken a látcső ez állításánál leolvasott méret Cd—n^, 1\ == m '-



s ha M helyett a 2. képletből annak értékét tesszük Tx = — . 

Legyen például mint fent, t=l°, a két lépték megint vonalakban 
1 0 V 24"' 

kifejezve,m=l"' és ní = 2A.u; akkor 1\ = ———— = 24. 4 4 fi i , 
azaz az n léptéken a látcső ez állásánál közvetlenül leolvas
hatni a vonal vízszintes hosszát. 

(Folyt, köv.) 

Miként gondolkoznak némelyek az erdőadő tényezőinek 

számbavéte léről . 

A mint lapunk jelen füzetének egyik alábbi czikkéből 
kitűnik, az erdőadó kérdése a törvényhozás előtt már véget ért. 
E kérdés azonban reánk erdészekre, s illetőleg az erdőbirto
kosokra nézve is nem lett végleg befejezve, sőt épen most 
következik annak gyakorlati alkalmazása, s az e tekintetben 
szükséges tudnivalóknak költsönös közlése. Részünkről e téren 
nem fogjuk elmulasztani erdőbirtokunk védelmére mindent meg
tenni, szükségesnek ismervén azonban e mellett még azt is, 
hogy szaktársaink az eszmék kölcsönös tisztázására, s a teen
dők mikénti foganatosítása feletti nézeteik nyilvánítására l.i 
púnkat szintén igénybe vegyék. 

Egyelőre is konstatáljuk azt, hogy a törvény elegendő 
módot és alkalmat nyújt az erdőbirtok érdekeinek megóvására, 
feltételezvén természetesen azt, hogy a birtokos vagy annak 
erdészeti közege szintén bírjanak tudatával annak, a mit saját 
érdekökben fel kell használni, s hogy a mikénti felhasználás 
kellékeit is ismerjék. 

Ez alkalommal, és azért, hogy a kiknek szükséges, abból 
a megfelelő tanulságot vonják, közöljük nézeteinket azon röp-



írat felett, melyet Mocker Tivadar főerdész ur irt, *) s mely 
az Országos Erdészeti-Egyesület által az erdöadó ügyében való 
tájékozás szempontjából kivánt adatok gyűjtése tárgyában mult 
évi május hóban 141. sz. a. kiadott körlevél, illetőleg az 
ahoz csatolt táblázat alapján azért keletkezett, mert ezen tábla 
zatban a favágatás és szállítás ü z l e t i költségeinek rovatán 
kivül a birtokos kiadásainak megjelölésére csak egy rovat volt 
felvéve, a „kezelési költségek" rovata. 

Mocker íőerdész ur ugy tapasztalván, hogy az emiitett 
„ t á b l á z a t r o v a t a i n a k b á r m e l y p o n t o s k i t ö l t é s e , 
s a z ez á l t a l f e l t ü n t e t e t t e r e d m é n y t é v e s k ö v e t 
k e z t e t é s t f o g n a s z ü l n i " más alakú táblázatokat állított 
ki, melyek szerint a tényleg fizetett favágatási és szállítási 
dijakba betudatni, illetőleg azokhoz hozzászámittatni kívánja 
azon fa- és legelő értékét is, melyet a munkások a fizetett 
munkabéren felül még élveznek. 

Súlyt fektet még azon faanyagokra, melyet a favágók 
a vágásból hátukon, vagy szánnal is elvisznek, s továbbá arra, 
hogy a megtelepült favágók failletinénnyel, szabad lakással, 
kerttel, szántófölddel, s végül rét- és legelőélvezettel bírnak, 
melyeknek értéke, a mit a felvett példában 30 krral számit, 
a vágatási bérhez számítandó, figyelembe veendőnek vélvén még 
azon károsítás értékét is, mely az erdő növedékében a fa-
kihordás alkalmával okoztatik. 

Mocker főerdész ur ezen nézeteire mi következőket mondjuk: 
hogy a favágók a vágásból fát vihessenek el, erre rendezett er
dőgazdaságban példa nincs, s ha a faelvitel mint irja, az érté
kesebb tűzi- és müszerfára is kiterjed, ez épen a leghelyte-
lenebb kezelési eljárásra, vagy pusztán elidegenítésre mutat. 

*) E röpiratot szó szerint nem közölhetjük; először térhiáuy miatt, és má
sodszor azért is, mert annak lényegét az alábbiakban röviden megjelölvén, lc-
nyomatását feleslegesnek ismerjük. Szerk. 



Az ekként elszállított anyag pedig oly értéket képvisel,, mely 
az adót megállapító számításoknál külön számításba nem vehető, 
miután az állam azt ellen nem őrizhetvén, minden egyes erdő 
birtokos az ő tetszése szerinti l'aanyagveszteség felszámítását 
követelhetné, melynek helyessége megítélésére maga az érdé-
szeti tudomány sem szolgáltathat segédadatokat. 

A faanyagok elvitele különben az okszerű gazdálkodás 
és ésszerűség kívánalmainak megengcdhctőleg, ott hol a patri
archális szokások mellőzheti enné nem teszik is, csupán azon 
hulladék faanyagra, gályákra és forgácsokra terjedhet, melyek 
másként nem lehetnek értékesíthetők. 

A mi ]icdig a telepitett munkásokra fordított azon kiadást 
illeti, mely ezek érdekében a lakhelyek, fa. föld és legelő-
élvezmények által adatik, ennek értéke külön a vágatási bérhez 
nem számítandó, mert az: az általános kezelési költségekben fog
laltatik, s igy ezek utján jön levonásba, kétszeres felszámítás 
pedig nem engedhető. Itt különben megjegyzendő, hogyha M. 
ur a föld, lakhely, fa és legelöilletményeket külön mint valami 
mellőzött fontos tételeket felsorolta, és nem tudta, hogy ezek 
a kezelési kiadásokban foglalvák, akkor hasonló következtetéssel 
vagy sokkal kevésbbé nem lett volna szabad felednie a termelt 
fa érdekében kiadandó utcsinálási költségeket, a szállító épületek, 
hidak, viziművek Jókaiban tartását, és a beteg munkások gyó
gyítására adandó költségeket sem, mert az adó megállapítá
sánál ezek is mind számba veendők. 

A fuvarozás költségénél szintén számítani kívánja Mocker 
ur javaslata azon fát, melyet a fuvaros az erdőből magának 
elvisz, és azon legelő értékét, melyet a birtokos a fuvarosok
nak némely esetben átengedni kénytelen. 

A fa fuvarozójának fával való fizetése olyképen, hogy az 
általa elvitt fa, illetőleg fuvardíjul neki átadott fa ne a 



rendes árszabály szerinti árral vétessék számba, az erdészeti 
erthetlenségek sorába tartozik. 

A gyakorlatban többször megtörténik ugyan az, hogy a 
fuvarosoknak készpénzbeli fuvardíj fizetése mellett bizonyos 
erdei területet legeltetésre át kell engedni, mert azok különben 
a fuvart takarmány vagy legelő hiányában nem teljesíthetnék. 

E legelőátengedés azonban rendesen mindig a birtokos 
előnyére történik, mert a munkások keresetére a lehetőség a 
legelő megnyerhetésétől függvén azok ily esetekben a fuvart 
az általános dijaknál rendesen sokkal olcsóbban teszik, a mint 
ezt a gyakorlati kezelés idevágó esetei számtalan példákkal 
igazolják, s mert tudunk oly esetet is, midőn a rendes árverési 
uton csak 600 Írttal értékesíthető legelő a fuvarbérben esz
közölt megtakarítás által 2—2400 írttal értékesíttetett. 

Uyszerü legelőértékesitésuél pedig az erdőbirtokos még 
azon előnyben is részesül, hogy legelője rendesen csekélyebb 
mérvű legelőjövedelem után van megadóztatva. 

Helyes lehetne ugyan némely esetekben, hogy a tényleg 
fizetett fuvardijakhoz a legelő valódi értéke hozzáadassék, ezt kon
statálni azonban az adóügyi kincstárnak a dologhoz arányban nem 
álló rendkívüli munka és költség nélkül nem lehet, s miután az 
adó megállapításánál positiv adatokból levezetett számok alapján 
kell eljárni, a pénzügyi kincstár, részéről kellően ellen nem őriz
hető tényezőkkel, kombinatív számításokba nem bocsátkozhatik. 

E számítást különben is, mint a gazdaság üzleti teendői
hez tartozót, az erdőbirtokos van hivatva saját szempontjából 
érvényesíteni, a mire szintén elég reális alappal bír az adóki
vetésnél termelési költségek rovatán számításba vett fuvarbé
rekben, melyekkel az általa tényleg fizetett fuvarbérnek és 
használatra engedett legelőértékének helyes eljárást feltételezve, 
azonosoknak, vagyis őt e tekintetben meg nem röviditőknek 
kell lenni. 



Végül nem hagyható megjegyzés nélkül az sem, hogy a 
munkásoknak átengedett fa tulajdonképen csak olyan fejlett-
tebb viszonyok között birhat valódi pénzértékkel, hol az 
egész anyagtermés minden hulladékával együtt értékesíthető, 
mert ott, hol például az erdő ezer ölet tevő évi faterméséből 
ugy a jelenben, mint a közelebbi fordakorszakban minden igye
kezet mellett sem lehet többet 500 ölnél értékesíteni, ott a 
másik 500 öl a jelenben, és illetőleg addig, mig jövője bizony
talan, csaknem értéktelennek tekinthető. Hasonló eset pedig a 
legelőre nézve is áll, mert a fuvarozás alkalmával való legel
tetési érték azon erdőkben, melyek a hegységeknek a közleke
dési főpontoktól távol eső végzugaiban vannak, s melyek köze
lében a marhatartást üző községek hiányzanak, ugyszólva 0-nak 
tekintendő, s csakis olyan, mely nem bir más, mint csupán a 
favágás idején sorszerint előforduló alkalomszerű becscsel. 

A mi az erdőnövedéknek a vágásokból való fa-kihordás 
alkalmávali megkárosítását illeti, ez olyan, mely bizonyos mér
tékig épen ugy az erdőhasználat szükségszerű következménye, 
mint a nyomtató marha által okozott gabona fogyaték; ha 
pedig a kihordás által okozott károsítások a szükségesnél na
gyobbak, ezek csak a kellő szakbeli gondozás elmulasztásai
nak következményei. Hedő oAlbert. 

A székelyföldi erdőkről. 

Az „Erdészeti Lapok" m. évi augusztus havi füzetében 
szerkesztő urnák a székelyföldi erdők ügyében irt közleményét 
olvasván, helyén láttam engedelmével e tárgyhoz hozzászólani. 

Az idő már annyira bekövetkezett a székelyföldi erdők 
végpusztulástóli megmentésére teendő lépésekre nézve, hogy 



azt halasztani véteknek mondható, és hogy ez való, mindenki 
kénytelen beismerni, ki csak valamennyire ismeri a székely
ség nagyobb erdőségeit. — Leghelyesebben rablógazdaságnak 
lehetne nevezni azon kezelést, mely nagyrészben otthonos, ki
vált a tölgyerdőkben, hol nem csak az erdő jövőjére figyelem 
nem forditatik, hanem a legeltetés által a talaj annyira elsilá-
nyittatik, annak termőrétege a legnagyobb részben meredek 
fekvésű erdőrészekben annyira lemosódik, hogy csaknem alkal
matlanná válik a beerdősitésre; szóval, tölgyerdeink legnagyobb 
részben tönkre vannak téve, vagy csekély értékű nyiresekké 
átváltoztatva, pedig már jelenleg is nagy mennyiségben külföl
dieknek igen jó árban lehetne értékesiteni. 

A székelyföldi úgynevezett községi erdők között a lan
kásabb helyek egyesek által elfoglaltattak, vagy a régi időben 
csekély árban megvásároltattak, és ezen akkor kis területeket 
az illetők irtás által nagyíthatták kényök-kedvök szerint, sok 
helyt mig szomszédot értek, és igy a lankásabb oldalok nagy
részt kiirtatván, erdőterületül maradott azon meredek köves 
oldal, mely kaszálásra nem alkalmas, ismerek oly erdőterü
letet, melynek mintegy ötödrésze nagy részben már silánynak 
mondható kaszálókból áll, az ezeken szórványosan lévő fák a 
községé ugyan, de a kaszálók tulajdonosai által folytonosan 
pusztíttatnak, némely helyt csak azért, hogy a kaszálókon helyt 
ne foglaljanak. Ezen viszás birtokállapot — nézetem szerint — 
megszüntetendő, s a további irtásnak beszüntetése a magán
jellegű kaszálók határainak megjelelésével mielőbb hatóságilag 
eszközlendő. 

A községi, illetőleg közbirtokossági erdők nagyrészben 
úgynevezett tilalmas és szabad használatú erdőkre vannak fel
osztva. A tilalmasokból csak némely épületekre adatnak fák, és 
csak oly szükségre, melyre a s z a b a d-é 1 ő helyt nem lehet 
kapni, ellenben ebből minden épületre adatik fa, s még jó, ha 



az erdobiro a kijelölésre figyelmet fordít, és hol némi ellen
őrzés van, hogy az illető más czélra, vagy részben darusí
tásra ne használja fel. 

Nem mellőzhetem hallgatással azon rosz szokást, hogy oly 
községekben is, hol elegendő alkalmas követ lehet találni, és 
hol mészhez is könnyen juthatni, egész épületeket fából — ha 
tölgyerdők vannak tölgyfából —- építenek, melyekre G—7" 
átmérőjű fák vágatnak le, és egy közepes falusi lakházra mintegy 
100 darab használtatik fel. Vegyük számításba a Székelyföldön 
előforduló gyakori égéseket, melyek az épületek tömörségénél 
fogva olykor nagy terjedelműek, és egy jelentékeny terjedelmű 
erdőt kell levágni, hogy az elégett épületek helyett ujak emel
tessenek. Ideje lenne tehát a községekben az iránt is intéz
kedni, hogy az épületek oldalfalai a körülmények tekiutetbe 
vételével minő anyagból építtessenek, és minő módon lehetne 
a kevésbé vagyonos gazdákon segíteni, hogy költségesebb, de 
szilárd épületeket emelhessenek. 

Sehol sem tudok a Székelyföldön kitáblázott községi erdőt, 
a fadöntés az év minden szakában a fentebb jelzett erdőkben 
szórványosan vagy egyes csoportokban történik. 

Mi a tűzifát illeti : a közelebbi években némely községek 
a földön heverő fákat használták fel, ha az elfogyott inas 
erdőrészt, szabadítottak fel, hol viszont az évszakra való te
kintet nélkül lehet fát dönteni, de minden helyes rendszer 
nélkül, és hogy ne kelljen nagyot hajolni mellmagasságnál csak 
egy lábbal vágatik mélyebben a fa. 

Minthogy kevés helyt szorittatik a fadöntés merőben egy 
bizonyos részre, tehát a legelés elől ritkán tiltatik cl, hanem 
az egész területen legelnek a marhák, és sok helyt a kecskék 
még télen által is és fiatalos erdőkben, a barmok élelmezé
sére pedig a pásztorok gyakran oly fiatal fákat csapnak le, me
lyeknek ágait azok különben nem érnék fel. 



Lehet látni egész erdőterületeket, melyeken csak bokrok 
találtatnak, oly bokrok, melyek évi hajtását a marhák mind
annyiszor lerágván, csak terjednek, de felnőni nem képesek. 

Némely helyt szokásban van a íáeladás, melyet egyesek 
a községi erdőből mint elfoglaltatások engedi, gyakorolnak, 
sok helyt ez annyiban szabályozva van, hogy csak bizonyos 
napokban és szekér szám szerint gyakorolható, de sok vissza
élés történik a csekély felügyelet miatt, az ellenőrzés is több 
nehézséggel van egybekötve. 

Legnagyobb részben csak a távollévő bikkerdők vannak jő 
állapotban, mert közelebb könnyebben lehetett fához jutni és a 
legeltetés sem esett annyira kézügybe. 

Meg kell említenem azon balvéleményt, mely a nagyobb 
kiterjedésű erdőkkel bíró községekben gyakran otthonos, mely 
azon hiedelemből áll, hogy soha se lehet az erdőket kiélni, 
pedig ha más rendszer nem alkalmaztat!k, hamarább be fog 
következni az ellenkező, mint némelyek hinnék, mindenesetre a 
főjövedelmi forrás és azon kincs, melyet az erdőségek képvi
selnek, hosszas időre eltűnik előlünk, mert oly községekben, 
melyeknek mivelés alatti területe az erdei silány kaszálókat 
leszámitva, ugy áll az erdő területéhez, mint e g y az ö t h e z , a 
a főjövedelmi forrást az erdőség képezné, s ha az okszerűieg 
kezeltetnék, fedezné mellette a fa szükségletet is. 

Mind ezt némely értelmesebb lakosok átlátják, de az árral 
szembe úszni nehéz. Támogatás szükséges a hatóság részéről, 
inert mind a mellett, hogy a községi törvény életbeléptetett 
és szabályrendeletek alkottattak, ezek gyökeres átalakításhoz 
még nem vezetnek, és nem hatnak ki a messze jövőre, pedig 
már oda jutottunk, hogy szakértői tervet kellene készíteni, és 
azt szigorúan alkalmazni, ezt kívánja az egyesek, mint tulaj
donosok érdeke, ezt követeli az állam érdeke nemzetgazdá-
szati szempontból. 



Ezen feladatot megoldani nem oly könnyű, azonban mennyi
ben a viszonyokat ismerem, lehetséges és nagyon elősegítené, 
ha szakértők a teendők iránt az illetőket felvilágosítanák, kik 
legalább a nagyobb erdőségekkel bíró községekben megjelenve, 
az erdőket megjárnák, ezeknek szavuk hatásos lenne, megte
kinthetnék a nagy, kétfelől részben szabad oldalú kemenczéket, 
melyek annyira czélszerütlenek, hogy egy közepes szoba fűtése 
a hideg téli időben naponta egy szekér fát csaknem felemészt, 
mégis a meleg inkább csak a tűz körül van, az úgynevezett 
p e s t a l j á n , (kályha vagy kemenczo alja), ehez járul még 
legnagyobb részben a nyers fával itüzelés, melynek nemcsak szál
lítása nehezebb, de sikere is kevesebb. 

Terjedelmesen lehetne előadni a székelyföldi erdökezelést, 
de azt hiszem, az érdekeltek az előadottakból is meggyőződést 
szerezhetnek az iránt, hogy a megrögzött rosz szokáson vál
toztatni kell, és ha áll az, hogy az erdők jókarbantartása, 
szóval, a faszükséglet biztosítása államérdek, azt a törvényho
zásnak eszközölni kell, és a kormánynak és hatóságoknak felü
gyeleti jogukat szigorúan kell gyakorolni és oly eszközökről 
gondoskodni, melyek által az erdők jövőjének biztosítása mel
lett a tulajdonosok is szükségleteiket fedezhessék. 

Bedő Albert urnák fentérintett közleményét átalában véve 
igen helyesnek tartom és javaslatait mint szakemberét elfoga
dom, azonban hivatva érzem magamat nézetem részletezésére, 
annál inkább; mert évek óta figyelemmel kisérem azon községi 
erdőkezelést, mely birtokom környezetében szokásban van. Bir
tokostársaim között a közelebbi időben két terjedelmes erdőség 
felosztását eszközöltem, mely alkalommal mindnyájan beláttuk, 
hogy mennyivel becsesebb egy oly erdő, melyet szolgálmány 
nem terhel, és melynek használata felett a törvény korlátain 
belől egyénileg szabadon rendelkezhetni. 



ügynevezett községi erdőkben is van részem és, igy csak 
sajnosán kell tapasztalnom, mint érdekelt fél, hogy azok napról 
napra pusztulnak. 

Legelső lépésnek tartanám : 
1 -ör. Az úgynevezett községi, de valósággal közbirtokossági 

erdőknek szakértő egyének általi megvizsgálását eszközölni, 
kiknek feladatok lenne egyelőre a használatra nézve — az ér
dekeltek képviselőinek meghallgatása mellett — tervet adni, 
mely szigorúan megtartassék, és ha a szükség ugy kívánja, 
főkép a faeladásra nézve bizonyos korlátozást, esetleg zárlatot 
elrendelni. 

2-or. Az 1871. évi L.V. törvényczikk hajtassék végre, 
ez iránt tétettek is ugyan lépések, de a Székelyföldön ered
ményt alig lehet felmutatni, nagyrészt már a kezdeményezés 
alkalmával oly helyzet állott be, melyből évek óta kibontakozni 
nem sikerült. A székelyföldi oly községi vagy helyesebben köz
birtokossági erdőkben, hol az úrbéreseket vesztett birtokosokon 
kívül, vannak felszabadult úrbéresek, továbbá vannak székely 
birtokosok is, még pedig nagy számmal és együttvéve jelen
tékeny birtokmennjdséggel: az erdőosztály a törvények értel
mében hivatalból és mielőbb keresztülviendő, és minekutána 
az idézett törvény 8. §-a szerint 100 holdnál kisebb terület 
nemszakasztható ki, ha a székely birtokosok vagy úrbéreseket 
nem vesztett birtokosok közül egynek sem jutna 1 0 0 hold 
erdő, azok része szakittatnék ki együttesen, viszont külön az 
úrbéreseket vesztett birtokosoké a volt úrbéreseik birtoka után 
járó illetménynyel, és ebből adatnék ki ezeknek a törvény által 
meghatározott mennyiség; ezen eljárás szerint, melyet a törvény 
rendel, az ily vegyes községekben biró erdő báromfelé osz
tatnék, a székely birtokosok és viszont a volt úrbéresek a ma
gok részöket közösön használnák a törvény- és a körülmények
nek megfelelő arány szerint, És ha kívánjuk az erdők jövőjét 



biztosítani, kellene a helyes gazdálkodás elvét alkalmazni is 
nézetem szerint ezt oly községi erdőkben, hol a birtokosok 
vegyesek, és a volt úrbéresek is haszonvételt élveznek, csak 
a részek kiszakitása után lehet több évtizedekre terjedő 
használati tervet alkalmazni, az elpusztult erdőrészek beülte
tése iránt intézkedni, faiskolákat állítani, még pedig az erdők
ben építendő erdőőrök lakházaik közelében. Mindezeknek na
gyobb sikerét lehetne remélleni, mert egy erdőterülethez ke
vesebb számú birtokos lenne részes és igy az érdekeltség 
növekednék, másfelől, hol terjedelmesebb erdőségek vannak, 
némi jövedelemre lenne kilátás, mi csak fokozná az érdekelt
séget. Jelenleg minden birtokos, legyen az a legkisebb, magáé
nak tekinti a községi erdőt; mert nem tudván hol az ő része, 
azt ott képzeli, hová erdőlni megy, és igy hajlandó a pusztí
tásra. Másfelől a birtoktalanoknak csekély díj mellett megszo
kás engedni a községi erdőhasználatot tűzifára, ezeknek érde
kűk ép nem kívánja a kíméletes eljárást, azonban erdőelkü-
lönités után mind ez máskép lenne. Az erdőelkülönitési költségeket 
a volt úrbéresek kivételével, kik a fuvart és napszámosokat 
állítanák ki, az úrbéreseket vesztett, és az úrbéreseket nem 
vesztett székely birtokosok, birtokuk, illetőleg részesedésűk ará
nyához képest, hordoznák. Különben alig sikerül a jelzett mi
nőségű erdők felosztása, illetőleg arányosítása, ezt igazolja azon 
körülmény, mely szerint az e tárgyi törvények megalkotásának 
negyedik évében is alig történt arányosítás vagy erdőelkülö-
nités, mert az úrbéreseket vesztett birtokosság a kedélyek fel
zaklatását ki akarván kerülni, a zárhatáridő alatt a kellő 
lépéseket nem tette meg; a törvényszékek kinevezték a gond
nokokat, azonban ezek feladatokat nem oldhatták meg, mert a 
felperesség kérdése vitássá vált, a székely birtokosság legnagyobb 
részben sem ezt, az úrbéreseket vesztett birtokossággal együt
tesen elvállalni, sem az előleges költségekhez járulni nem kivánt, 



az úrbéreseket vesztett birtokosság pedig nem vállalhatta el 
egyedül a felperességet, mert több községben, ha a birtokot 
vesszük tekintetbe, ugy áll a székely birtokosokhoz viszonyítva, 
mint 15 a 14-hez, tehát több helyt a határnak csak 15-öd 
részét, vagy éppen 20-ad részét bírja, leszámítván abból a volt 
úrbéresek által bírt területet, és azon kivül még a volt úrbé
resekkel szemben, midőn azok illetménye kiszakittatnék, kell a 
költségeket hordoznia. Már pedig a székely birtokosságnak is 
hasznára válnék egy elkülönítés és arányosítás, tehát nem jogos 
hogy a költségekben aránylagos részt ne hordozzon, azt hiszem, 
a törvényhozásnak sem volt azon intentioja, hogy egyik osz
tályt túlterhelve, ez által a törvény végrehajtása elébe csak
nem legyőzhetetlen akadályt gördítsen. Az illetők figyelmébe 
ajánlom a felhozott akadályokat, melyeknek elhárítási módja 
lenne az előadottak szerint hivatalból intézkedni, és gondnokok 
kinevezése utján a törvényszékekkel hivatalból és mielőbb ke
resztülvitetni az elkülönítést és arányosítást, és elsősorban 
Csik- és Udvarhelyszékekben, hol legtöbb és legnagyobb köz
ségi, illetőleg közbirtokossági erdők vannak. 

3-or. Az erdészeti szaktanítók alkalmazását a földmivelési, 
illetőleg oly felsőbb népiskolákban, hol az czélszerünek mutat
koznék, nagyon szükségesnek találom és a Bedő ur tervezeté
hez még azon hozzáadásom van, hogy különösen ezen átmeneti 
korszakban, módot kellene találni az értelmesebb erdőőrök ki
képzésére, kik az alkalmazandó erdészeknek segédkezhetnének 
az erdei munkálatok vezetésénél, és ez nézetem szerint elérhető 
lenne, ha ezeknek időszakoként a felsőbb- vagy földmives- isko
lákban alkalmazandó erdészeti tanárok elméleti és gyakorlati 
oktatást, adnának; mert valamint a szőlömivelés szempontjából 
a vinczellérek kiképzésére figyelem forditatik, ép oly kívánatos 
az erdőőrök kiképzését is előmozdítani; mert nem minden köz
ség vagy erdőtulajdonos tarthat erdészt, és ha több községek 



együtt tartanak erdészt egy-két értelmes erdőőrnek, kiket az 
erdész utasítana, nem csekély hasznát lehetne venni, s a fizetés
ben is nagy különbség lenne. 

4-er. Ajánlja Bedő ur a müfaragás megkedveltetése végett 
annak tanítását a földmivesiskolákban, ez igen czélszerü, mert 
sok és olcsó anyag áll rendelkezésre, kivánatosnak ismerném 
e mellett azonban még azt is, hogy a felsőbb népiskolák vagy 
az ipariskolák mellett az erdőkkel bővelkedő vidékeken kere
kesműhelyek is állíttatnának fel. Ki figyelemmel kiséri az 
erdős helyeken a szekér, eke és hasonló gazdasági eszközök 
előállítását, gyakran sajnálkoznia keli azon, hogy a falusi em
ber szakismeret hiányában mennyi eszközfát ront el és mennyi 
időt fecsérel el rosz munkára, holott ha kellő szakismerettel és 
gyakorlottsággal birna, mennyivel jobb eszközöket lenne képes 
előállítani és az erdők is az által inkább lennének kiméivé, 
másfelől több oly kerekes képződnék, ki nemcsak saját keres
ményéből illőleg élhetne, hanem falubeliéit is betaníthatná és a 
kivitelre is felhasználandó eszközfákért az erdőtulajdonosok
nak is bizonyos jövedelmet biztositana. 

Lehető félreértések kikerülése végett soraimat azon hoz
záadással kívánom bezárni, hogy az erdőelkülönitést főkép azért 
hangsúlyoztam: mert oly vegyes községekben, hol volt úrbére
sek is vannak, a közös erdő felosztását a törvény rendeli, 
de mert addig is, mig ez eljön, rendes erdőgazdasági tervet 
készíteni nem lehet és ép azért óhajtandó, hogy ez elkülönítés 
mielőbb megtörténjék. 

Dániel Gábor, 
Udvarhelyszék fökirálybirája. 



Az erdőadó ügye a törvényhozás előtt. 
Miként t. olvasóink lapunk mult évi TV. füzetéből érte

sültek, a földadó szabályozásáról szóló törvényjavaslatnál az 
erdőadó megállapítására vonatkozó főrendi határozat eltért a 
képviselőház által elfogadott azon javaslattól, mely szerint a. 
becslésnél a fa árául az 18G7 —1872 . évek alatt fennállott 
árak átlaga vétessék, mely helyett a főrendiház által az fogad
tatott el, hogy az utolsó 20 év alatt, fennállott árak átlaga 
vétessék 2 0 % levonással.*) 

A törvényjavaslat ismét a képviselőházhoz küldetvén, ez 
ujabb tárgyalása alapján az illető §-t következőleg fogadja el : 

A becslésnél, a fa kivételével, a termények árául az 
1867—1872-ig terjedő hat évi középárak átlaga 2 0 % levo
násával veendő, — a fa árául pedig az 185 5 1874-ig ter
jedő 20 évi időszak alatt fennállott középárak átlaga minden 
levonás nélkül veendő. 

Oly terményeknél, melyek eladás végett vásárra, vagy 
valamely gyárhoz vitetnek, az illető piaczi vagy gyári, más 
terményeknél a helybeli, még pedig a bornál a szüreti árak 
vétetnek alapul: ha az eladás hordóval együtt történik, a bordó 
ara levonandó. 

A törvényjavaslat kérdésben forgó igen lényeges §-ának 
másodszori tárgyalása, a főrendiházban folyó évi január-hó 

*) Szinte feleslegesnek tartjuk itt megemlíteni, hogy az Országos Erdészeti-
Egyesület mult évi közgyűlése a képviselőház és főrendiház határozatai közt lévő 
nagy eUérés alapján az erdők érdekeinek megfelelő évkor vétele végett feliratot 
határozott, s ebben azért, mert. a tett számitások szerint az utolsó 12 év, és az 
utolsó 20 év faárainak átlaga nem nagy különbséget mutatott, s mert az erdők 
érdeke 12 évi átlagár alapul vétele mellett is eléggé megvédettnek volt ismerhető, 
közvetítőül a 12 évet fogadta el, és kívánta kérni; e kérés azonban feleslegessé 
lett, mert a képviselőház a 20 évet elfogadta. Szerk. 

ERDÉSZETI LAPOK. R 



25-én történt, mely alkalommai a főrendiház e tárgyban! elő
adója a mély tudományú Z i c h y Nándor gróf a képviselőház 
szövegezését ajánlta elfogadásra; mire a következő tárgyalás 
fejlett ki. 

(ír. K e g l e v i c h István a 0 évi átlagot a 25° / n levoná
sával ajánlja elfogadtatni, fontosnak tartja c kérdést, mert a 
katasteri munkálat költséges és a jövőre készül. Igaz, hogy az 
erdei ad('» Magyarországon 3 milliónál többet nem tesz: ha ebből 
12%-ot levonunk, az pénzügyi szompontból nem o ly súlyos, 
mint az osztó igazság szempontjából. A 20 évi átlag levonásai 
nem fogadja el, mert az az arányokat tökéletesen felforgatná, 
az egyiket sújtaná, a másikat pedig aránytalan kedvezésben 
részesítené s az erdei katastert tökéletesen illusoriussá tenné. 
Inkább 7° / 0 teher, mintsem oly munkálat, melynek semmi hasz
nát sem lehet venni, mert sokkal könnyebben lehet adómérséklés 
á l la l az ebből származható igaztalanságot kiegyenlíteni, mint 
egy oly munkát helyreütni, mely alapjában annyira eltérne a 
valóságtól. 

Gr. A n d r á s s y Manó pártolja Keglevich indítványát, 
Grhyczy Kálmán pénzügyminister: Engedjék meg a mél

tóságos főrendek, hogy azokra, mik most előadattak, néhány 
igénytelen észrevételt tegyek. 

Először is megjegyzéseim vannak azokra nézve, miket 
Keglevich István gr. ő méltósága méltóztatott felhozni. 0 elő
ször is például felvette a pesti piacz átlagos árait és a búzá
nak, rozsnak, árpának középárát 4 frt GC> krban állapította 
meg. Ezen ár nekem már első hallásra is kicsit nagynak látszik, 
tekintve, hogy az árpa is köztük foglaltatik. De egyébiránt is 
önkényes, arbitrarius dolognak tartom három különböző nemű 
gabonából átlagot felvenni. Ép azért nehéz ily statistikai ada
tokra építeni, mert az eredmény nagyban a számok gruppiro-
zásától függ. Ha ő méltósága csak a búzát és annak átlagárát 



méltóztatott volna fölvonni, egészen más eredményre jött volna. 
De máskülönben azt sem tartom helyesnek, hogy a faáraknál 
épen a pesti piacz vétetik irányadóul. A pesti piacznak viszo
nyai egészen különbözők az ország más vidékein létezőktől a 
faárakra nézve. Én azt hiszem, hogy a korábbi években. 10 1 2 
esztendővel ezelőtt Pesten a fa ára lehetett 14 frt, mig az 
ország más részében talán semmi ára, vagy pedig egy ölnek 
ára 1—2 forint volt. — Ez a viszony áll most is. Pesten 
egy öl fának ára körülbelül 20 frt, mig az országnak erdővel 
biró nagy vidékein a iának igen csekély s némely helyeken 
—fájdalom—mert vevő nincsen épen semmi ára sincs. A pesti 
piaczról merített érveléseket tehát a faárakra alkalmazva nem 
fogadhatom el. 

Méltóztatott mondani a mélt. grófnak, hogy a képviselő
ház által tett módositás semmi számításon nem alapszik, hogy 
a gabonára nézve hat évi átlagot lehet alapos számítással ki
számítani, a piaczi árak kitudhatok lévén. Megengedem, hogy 
a piaczi árakat vévén fel, a fa árára nézve szintén lehet bizo
nyos számítást tenni; de méltóztassék megengedni a méltóságos 
gróf ur azt is, hogy bizonyos évek sorából megállapított átla
gos ár után miért kelljen épen 10°/ 0 -ot vagy 20°/ 0 -ot leszá
mítani, s hogy mily számításra lehet alapítani: részemről — csak 
a saját nézetemet mondom el — felfogni nem tudom. Ez lehet 
a méltányosság bizonyos érzékének következtetése; de hog\ 
alaposan lehessen kimutatni, hogy épen 1 0 % vagy 2 0 % legyen 
levonandó, azt, megvallom, részemről felfogni képes nem vagyok. 

Azt méltóztatott mondani, hogy az igazságos megadózta
tás tekintetében nincsen egyenlőség a fa ára és a gabona ára 
között. Én azt hiszem, hogy különböző viszonyok hatnak a fa 
és gabona árának meghatározására, A gabona mégis könnyeb
ben nagyobb távolságra szállítható, mint a fa, melynek szállí
tása már csak súlyánál fogva is csak bizonyos körre van szo-

6* 



ritva és én azt hizem, hogy oly különbözők lehetnek bizonyos 
vidéken e tekintetben a viszonyok, hogy lehetnek némely vidé
keken nagy árak és mellette viszont olcsó lehet a fa, mert ez 
bőségben van, gabona pedig kevesebb, vagy épen nem termett. 
Áll ez megfordítva is. Hanem a mi azt illeti, hogy egyátalá-
ban nem volna indoka annak, hogy miért állapíttatott meg a 
gabonára nézve már most — és pedig mindkét háznak megegye
zésével — a hat éves turnus mellett 20 perczentes levonás, és 
miért nem kívántatik a képviselőház részéről indítványozott 
levonás megengedtetni a faátlagárakból, azt egyátalában nem 
fogadhatom el, hogy ez indokolható nem volna. 

A képviselőház indítványozta elsőbben is a gabonára nézve 
a G évi átlagot és leginkább azon nézetből indult ki, hogy 
miután most a legújabb időben a. gabona ára a közlekedési 
eszközök szaporodása miatt nagyban öregbedett és pedig oly 
vidékeken, a melyeken 10 —12 évvel ezelőtt a gabona ára 
igén csekély volt és ezen vidékeken, szaporodván a közlekedési 
eszközök, a gabonaárak az előbbiekhez képest aránylag nagyon 
felmentek és ezáltal a föld sokkal értékesebbé lett: ezért nem 
kivánt a képviselőház hosszabb átlagot felvenni a gabonára 
nézve, mert akkor azon vidékeknél, melyek a vasutak által 
legtöbbet nyertek, minthogy a földet csak azok által tudják 
jövedelmezőbbé tenni, ha pl. 20 évi átlag vétetett volna fel. 
ezen vidékek javára szolgáltak volna azon igen olcsó árak, 
melyek ily mértékben, mig csak vasutak lesznek, visszakerülni 
bizonyára nem fognak; azon nagy jótétemény tehát, melyet az 
ország nagy vidékeinek a vasutak nyújtottak, tekintetbe nem 
vétetett volna. Ennek akar a képviselőház kifejezést adni azzal, 
hogy csak G évi átlagot állapított meg, vagyis azon időt, mely 
alatt a közlekedési eszközök leginkább szaporodtak. 

A képviselőház azonban ezen 6 évi átlagot 1873-ig vitte, 
és midőn a méltóságos főrendek is ezen 6 évi turnust elfogad-



ták, igen helyesen figyelmeztettek arra, hogy az 1873-iki esz
tendő oly abnormis volt, hogy az átlag igazságosságát megron
taná és ennélfogva csak 1867-től 1872-ig kívánták az átlagot 
kiszámítani. Belátta ezt a képviselőház is és a főrendek által 
proponált 6 évet elfogadta. De egyszersmind belátta azt is és 
meggyőződött arról, kogy mégis ezen 6 évben vannak oly esz
tendők, melyek a gabonára nézve a szokásosnál nagyobb árakat 
tartalmaznak és ennélfogva, habár, mondom, nem is biztos 
számitások alapján, mert e tekintetben a méltóságos főrendek 
általán közöltettek a képviselőházzal számításokat, — hanem 
mégis vezettetvén a méltányosság érzetétől, ezen 2 0 ° / 0 levonást 
a gabnára nézve elfogadták. 

Már most vegyük a fát az erdei birtokok és a vasutak 
által. Mert habár a fa, súlyánál fogva vasúton oly messzire 
nem szállítható, mint a gabona, de bizonyosan minden erdő, 
melyet a vasút megközelít, tágabb eladási tért nyer és ezáltal 
az erdő földje jövedelmezőbb lesz. De miután a méltóságos 
főrendek igazságosnak látták tekintetbe venni azt, hogy ezen 
utóbbi 6 esztendő olyan volt, hogy a közönséges tapasztalás 
szerint a fa ára ezen esztendőben sokkal magasabbra emelke
dett, mint a gabona ára, lehet mondani, hogy bizonyos idők
ben mesés árak voltak ezen esztendők alatt, a méltóságos fő
rendek szerintem alaposan kívánhatták, hogy a 6 esztendő a fára 
nézve ne vétessék fel. Hiszen mindazon nagy pénzerővel bíró 
pénzintézetek, melyek a 6 esztendő elejére eső években vala
mely vállalatot indítottak meg, kénytelenek voltak vállalataikrói 
lemondani nagy veszteséggel, mert fenn nem tarthatták azokat, 
miután most megint az utolsó két év alatt a fa ára leszállott, 
és kelendősége majdnem zérusra redukálódott. Átlátták tehát 
a képviselőház tagjai, hogy ezen árt nem lehet felvenni, hanem 
hosszabb időt kell fixirozni és ennek folytán a 20 esztendőt, 
melyet a méltóságos főrendek proponáltak, ők is elfogadták. 



De ha tekintetbe veszszük azon alacsony árakat, melyek
nek okvetlenül, ha nem is nézzük a táblás kimutatásokat, azon 
vidékeken 20 évvel ezelőtt létezniük kellett, hol a iának vasú
ton vagy más módon való nagyobb mérvű szállítására még 
gondolni sem lehetett; ha az átlag kiszámításába beszámítjuk 
ezen árakat, ezen átlag bőven pótolja azt, a mit a méltóságos 
főrendek a hat évi átlag mellett a 2 0 % levonásával pótolni 
akartak. Azt hiszem, hogy ezen 20 évi turnus elfogadása által 
tökéletesen elégtétetett az erdei érdekeknek. És itt lehetetlen 
meg nem jegyeznem azt, hogy a képviselőház e tekintetben 
még tovább ment a concessioban, mint a méltóságos főrendek, 
mert most már bevette az átlagba az 1874-iki esztendőt is, 
mely megint egyike azoknak, melyek, mint az 1873-iki esztendő 
is, nagyon alacsony árakat mutatnak a fára nézve, és melyek
ben az erdők nagy részben talán semmi jövedelmet nem hoz
tak. Ha már most méltóztatnak tekintetbe venni, hogy a 20 
esztendő áraiban, főleg azok elején, mily alacsony árak fog
laltatnak az országnak bizonyára nagyobb részében és általa 
bau ezen két utolsó esztendő is, melylyel megtoldatott a 6 év, 
mely a gabonára nézve mindkét ház által elfogadtatott, ismét 
nyomott árakat képvisel, ugy hiszem, lehetetlen tagadni, hogy 
talán mégis sok az, a mi az erdei birtokosok részéről kíván
tatik, hogy ezen minden esetre igen alacsonynak mutatkozó 
átlagból még százalékos levonás is adassék t ennélfogva részem
ről ezt a propositiót, melyet a képv. ház már nagy részben a 
mélt. főrendek initiativájára tett, részemről az erdőbirtokosokra 
alkalmazva igen helyesnek és igazságosnak tartom, és ezért 
kérem a mélt. főrendeket, méltóztassanak azt elfogadni. (Helyes
lés. Szavazzunk \) 

Gr. P á l f f y Mór pártolja gr. Keglevich indítványát. 
A n d r á s s y Manó gr.: Csak azt akarón felemlíteni, hogy 

érvelésemnek kimpradt a vége, azon propositió t. i., melyet 
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ajánlani akartam, mely abból áll, hogy azon esetre, ha a kép
viselőház indokolását visszaküldjük, akkor álljanak azon indo
kok, melyeket Keglevich István gr. a múltra felhozott. II a 
azonban azon indok áll, melyet én felhoztam, a méltányosság
iad kiindulva, akkor a 12V2 ü / 0 -ot kellene elfogadni a többi 
terményekre is, mely az alsóház által el is fogadtatott. 

Ezt akartam felhozni s ezt szükséges volt tennem azért, 
hogy indítványomat kiegészítsem, talán mint uj indítványt elő-
terjeszszem. (Szavazzunk !) 

Gr. Keglevich István és Ghyczy Kálmán pénzügyminister rövid 
felszólalása után a főrendiház gr. Keglevich indítványát mellőzte, 
s a bizottság kezdetben megjelölt indítványát fogadta el. 

Az 1874-ik évi vadászidény a gödöllői udvari vadász 
területeken. 

A legmagasabb udvar számára Gödöllő környékén beren
dezett vadászterület, összesen 20.264 cath. hold erdőbirtokot 
foglal magában, ezen területből a gödöllői koronái uradalmi 
birtokhoz 16.814 cath. hold tartozik, mig a vadászati czélra 
kibérelt magánbirtokok 3450 cath. holdra terjednek. 

Az 1874-ik évi vadászidény, részint a folytonos szárazság, 
részint a később beállott kemény fagyok következtében az itteni 
erős vadállományokat tekintetbe véve, nem mondható kedvező
nek, sőt a jó hírben lévő gödöllői szalonkavadászatok a sza
lonkák hiánya miatt ez évben egészen elmaradtak. 

Az udvari vadászatok, cserkészetekkel és hajtó vadászatokkal 
felváltva. 1874-ik év szeptember 9-én vették kezdetöket s 
1875-ik év január 12-én lettek befejezve; résztvettek ő 
Felsége legkegyelmesebb királyunk ; Rudolf koronaherczeg ő cs. 
k. fensége; Ferdinánd toscanai nagyherczeg ő cs. k. fensége; 



Lipót bajor kir. herczeg ő fensége. továbbá Hohenlohe tova 
dászmester ő herczegsége; Latour tábornok, és ö Felsége több 
hadsegédei. 

Az elejtett vadak között a legjelesebb példány egy 14 águ 
szarvasbika volt, melynek agancsai a rózsánál 4 " átmérővel 
birtak, és egy 12 águ szarvasbika. melynek súlya feltörött 
állapotban 400 b. fontot nyomott. 

Az 1874. évi legérdekesebb vadászatok közé tartozott 
a cserkészet szánkán, mely vadászati mód az idei tartós és 
hóban gazdag télben lehetővé tette a vadhoz felriasztó zaj 
nélkül közelitni és azt a szánkáról elejteni. 

Az 1874-ik évi udvari vadászatok eredménye a követ
kező kimutatásban látható : 
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Baba th 9 1 1 l l ) 11 3 1 15 8 
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23 3 36 1 2 1 12 7 
Mácsa 6 1 1 
Sziget-monostor i fá -

czános • • 160 80 113 i 
Összesen . 74 4 3 96 20 12 3 187 80 TÍ3 ~ 4 2 

I 
Végre nem tartom érdektelennek megemlíteni, hogy a 

folytonos kemény fagyok miatt vadállományunk a jelen tel 
folytán, daczára a szorgalmas etetésnek, igen lesoványodott 
állapotban van, és méltán lehet tartani attól, hogy ez évben 
jeles szarvasaink nem fognak oly kitűnő agancsokat felrakni, 
mint más években. — Kelt Gödöllőn, 1875. február-hóban. 

Kallina Károly, 
m. k . erdőmester . 



A növénytan terminológiája érdekében. 
Irta: Dr. B o r b á s Vincze. 

(Folytatás.) 

Még jobban visszaélünk a helytelen, a divat által fel
kapott képzők ízetlen használatával, s ilyet Illés ur is be 
mutat a gyepönc szóban. *) Azért, hogy egy pár szavunk «c-vel 
végződik (suhanc, labanc), s névtői értelmet sejtet nem jogos 
a sehonnai onc önc képző becsempészése nyelvünkbe: tanonc, 
(tanuló, tanítvány), gubonc, íütonc, holott van helyes szavunk 
is gubó (v. ö. lengubó, a lengyümölcse). tehát gubódarázs. 

Ad vocem, mindenkinek a gubacs (gubics, Nógrád) szó 
ötlik eszébe kavics, kövics testvéreivel, s talán feltűnő, hogy 
e képzőt kárhoztatom. A három példa után a képzőnek csak 
ks alakja volna, az acs, ecs Bugátféle szerzemény, legalább 
nincsenek tőzsgyökeres magyar szavaink, a melyek az acs, ecs 
képző életrevalóságát tanúsítanák. Uracs, magvacs, hámacs 
(bíráló 476. lap), szájacs, nyelecs (bibeszár Hazslinszky) mind 
uj polgárok uracska stb. helyett. Váljon szijács uj szó-e, vagy 
él a nép ajkán, nem tudom, de a hárs bizonynyal helyesebb 
(Heves- és Nógrádmegye, v. ö. még hársköte.lék) az erdész 
urak competentiája daczára is. (476. lap.) 

A csa, cse egykori életét a szárcsa, vércse, s a kereszt
nevek tanúsítják; de a nemzet mégis elejtette, s a tokcsa, 
hólyagosa, magosa (mért nem következetesen makkcsa) sértik 
a magyar fülét. Valamint a régi nyom (Spur) öregbedett nyom
dokra, ugy látszik, az acs, ecs sem bírt magában megélni, s 
társul szegődött a keményebb ka, ke szóképzővel, s adták a 
most élő cska, cske képzőt: magvacska, bőröcske. 

Az ár, ér a molnár, kádár, timár, talán az agár, egér 
guhár hátulja; csakhogy az első példákban idegen szók elem-

*) Itt főleg a növénytanban divókról szólok. 



zéséből (Mlinár) nyerjük, emezek szótöve pedig agar, eger s 
elemezni általában nem lehet. A kertész ur.tk kedvelt képzője: 
almár, bogyár, üszögér (Hazsl. üszögör Diósz.) t'oszlár (Diósz.) 
lapár (Platanthera, Hazsl.) 

Az igen kedves selégszer ütött csapott da, de képző: 
úszda vagy uszoda, szálloda, stb. a növénytanban is felburján-
zott: poroda, mintáján csiroda (Dorner) gyümölcsde (! Lukácsi), 
lágyoda (Hazsl.=Malachium talán adnorm. laboda (Atriplex) 
gyülde (Szili). Hogy kaloda és csárda nem magyar szók, s igy 
magyar tagokra, elemekre sem bonthatók, ismételnem fölös
leges. *) Eddig jó volt az iskola: most tanóda zenedébe járunk, 
szállodában lakunk, megérjük még, hogy valami falusi ujdon-
dász a régi állásokat ál)ódáknak, a csűrök rakodóit rakottak
nak nevezi, hiszem mi jobban tudunk magyarul, mint őseink. 

A nők, hök is megfogamzott a jár + nok (járulékos) szóban, 
noha még könnyebb lenne kiirtani, mint a Szerbián töviskot. 
Csarnok, bajnok (bajvívó, bajtárs) a vak nem látja, hogy nem 
tősgyökeres magyar eleinek! (bojnik a bratirn landsmannja). 

A nya, nge képzőt előbb láttuk. 
Talán a csengetyűke alapján képezte Diószegi a bíbetyűt. 

(Sideritis). A tyú, tyű képző alkalmazása is ép oly helytelen, 
mint a fentebbieké. Végelemzésben az egész nem egyéb, mint 
az ó és <">, mert a ty a cselekvő igeképzó (ár -4-1, kez-f-d, sar
kán - f - t - j -ó=serken -j-t H-ő) ellágyulása, s igy emelő, fogó, billentő 
stb. a helyes képzés emeltyű, fogantyú, billentyű helyett, emel 
és fog, mint úgyis cselekvő igékhez szükségtelen a t képző 
hozzájárulása. 

Hihetőleg nadragw/^/a példáján teremtette Diószegi a tur
bolya, gurgulya stb. kincseket. 

*) Ne értsen félre a figyelmes olvasó, midőn később az idegen szóknak a 
nyelvre való felvételét helyeselni fogom. Idegen szót a nyelvbe felvenni, azt talán 
magyarosan is ejteni szabad, ragozni, belőle képezni is lehet, de magyar elemekre 
bontani lehetetlen. (Borhás.) 



Valamint a szóképzőknél kell figyelnünk arra, miszerint azok 
csak bizonyos szótőkhöz járulhatnak, szintoly kevésbé helyes a 
különben összetételre kész szavaknak akár inilyféle combina-
tiója, mint más rendszerbeli jegeczek sem kombinálódnak egy
mással. Tudjuk már, miszerint csak teljes, értelemmel biró 
nevezők (nem csonkított tők) tehetők össze, innét tengélet, 
tengkúp, alkanyag (Kodolányi) s más említett példák összeté
tele nem jogos. 

Összefér a főnév főnévvel, de itt is igen rejtettek azon 
törvények, melyek az összetételt megengedik: csirkegomba, 
napvirág, szarkaláb, szarvasgomba, varjuháj (Sedum), pávaszem, 
lóhere, kaszanyüg (Vicia) csabair, (ha t. i. az ir holt gyököt 
elfogadjuk „gyök-ér" értelemben; helyesebb csabafű = Poterium), 
hol a birtokviszony —, szalmavirág, ajaksejt, daravirág, ágtövis, 
tányérrózsa, rózsaszín telepnövény (?), ezüstfűz (Elaeagnus), hol 
a jelzői viszony világosan kitűnik, jó összetételek; mig mag + 
lap 4- é7-ben (Atriplex, Diószegi) egészen eltűnik az összetéti 
eredet, hogy az ember .paponya u módra (Diószegi) mágla-
pél-nek gondolná származását; likgomba, lapmoszat, lapszövet, 
tejedény, árnő, árorr, csészeszárny, seitecsék, nőszirom, szin-
gallér, lombmoh, czikkszár (Diószegi) az analógia szerint hely
telenek (laposguta, tejesfazék, likas ír,) nem is sejthetjük, mi 
viszony van közöttük. 

Összefér a főnév melléknévvel is tulajdonság ne vek képzésére : 
rózsapiros, narancssárga, emberképü fű (Pulmonaria), ember-
tökü fű (Orchis, kos + bor), köralaku tőt, de mintegy birtok
viszony tárgynevek képzésére i s : feje-lágya, tojássárgája, szem
fehére : innét magfehére (albumén), növényzöldje; fakeménye 
(faszine is mondják; geszt ?) Ritka azonban azon eset, hogy 
melléknév képezné az összetétel előrészét. Hogyis ne? hiszen 
a melléknév nem erre való, hanem, hogy külön álljon jelzőként 
a főnév előtt: telivér. Ily szavak, mint: havi rózsa (Nuphar), 



vizi tök, fogas ír. likas ír (Corydalis), zöld csík (Ornithogalum, 
Gönczi IV), útilapu, kurtatop (Brachypodium), sodort ajk 
(Himaiitlioglossum, l lar t l ) , fedőnád, tüntszirom (Cyclamen), 
ritka réj (solidago, Diószegi) nem nevezhetők összetételeknek, 
annál inkább kárhoztatandó : a tórózsa, vizpáfrány, vizfonal 
(Conferva) merényletek. Ily összetétel, mint kövérlyuk (Sedum, 
Dékány). holtcsanál (Lámáim) azért nem esik különös kifogás 
alá, mert itt az összetét részei, különösen az alapszó nem 
vonatkoznak a növény részeire, hanem a két elem egészen 
összeforrott egy fogalom jelölésére, s ily találó megnevezések 
a magyar nép természetén alapulnak (fiastyúk). 

A főnév az igének kiegészítőjét s határozóját képezvén a 
köztök fennforgó viszony jelölésére, a főnév ragokat vesz fel s 
igy összetételt nem képeznek. Elég botrányos tehát ganaj tevő, 
lombotevő stb. összetét Kriesch állattanában. Ritka az eset 
nyelvünkben, hogy személyes ige előtt ragozatlan főnév állana: 
háztűznézni is fülsértő már, hát még ha az igét ragoznék. 
Máskép áll a dolog, ha az igetőből részesülőt vagy főnevet 
alkotunk, persze, mert ezzel a viszony is megváltozik, már 
pedig más a főnevek viszonya, egymáshoz, más ismét i g é k h e z , 

innét van, hogy -„háztuznézőbe ment" kárvallott (czigány) tel
jesen helyes kifejezés. 

Az igét kiegészítőjével tehát nem tekintjük összetételnek, 
de egyszersmind szintoly helytelen egy részesülő előtt a főnevet 
a tárgyeset ragával megtűrni, miután a részesülő és főnév közt 
megszűnt azon viszony, a mely a főnév és ige közt volt: lom
bot eszik, de már a lombnak evője, lombevö. Helyesek tehát 
azon összetétek, melyeket főnevek jelen, ritkábban mult része
sülőkkel is képeznek: lenfojtó, méregölő (Cynanchum), parány-
pirositó (Anchusa officinalis), televénylakó, kanállopó (Draba), 
magrejtő, igaszövő (Xynaema, Hazslinszky), lápszövő (Cladáim), 
nedvtartó, ördögcsipte. foganőtt (Galeopsis), szájatátott, melyeket 



melléknévi mint főnévi alakban is egyaránt lehet használni, a 
mint használja is a nép. Kőtör helytelen kőtörő helyett, fen-
túsz Salvinia helyett. 

Ha belé pillantunk nyelvtanaikban, nem találjuk ott, hogy 
a főnév elé ige járulna, jelző, vagy bárminemű határozóképen. 
Ez az oka, hogy a Barczafalvi Szabó Dávid megindította 
lesernyő, mintha ernyő vagy esőmentő (Márton szótára) nem 
tenné meg a kellő szolgálatot), s a németek mintáján oly he
lyesnek látszó összetétele a főnévnek ifiével, hogy ez képezze 
az előrészt szintén idegen a magyar nyelvtől, csak rá erősza
kolták : kötszövet, kötszó, (v. ö. kötőfék), zárjel (és nem idéz-
jel), tenyeszcsúcs, lakhely, válfaj, leihely (termőhely alfaj) rak-
hely (v. ö. rakodó a csűrben), ütér. viszér, (lüktető és vezető ér), 
uszszakáll (Hipporis = lófark. Diószegi), fedlemez tehát tűrhe
tetlen összetételek. Nincs, legalább én még nem hallottam tőzs-
gyökeres magyar szót, hol az összetét előrészét ige képezné. 

A nyelvtanból legyen ennyi elég. Igyekezzünk e mellett a 
nép elnevezése módjait ellesni, mely uton a népies nyelvtani 
szabályszerűségeket is eltanuljuk. Mint a példák igazolják, 
nyelvünkben az elnevezéseknél a keleti népeket jellemző hason
lítás szerepel: szarkaláb. gémorr (Geranium\ gímnyelv (Solo-
pendrium), lóköröm (Tussilago), embertökü fű (Orchis), tikszem. 
kisasszony tenyere (Lupinus), holtcsanál (Lamium), medve szája 
(Antirrhinum), s ezt az életbe is átviszi: gyönyörűséges szép 
mákvirág, ragad mint a bojtorvány (emberről). Majd a hasonlat 
tárgyait valakinek tulajdonítja, vagy azok tulajdonságait valaki 
vagy valamiről méri, s a magyar mythologia tanulmányozására 
itt, tágas tér kínálkozik: Istentől kezdve egész a rosz lélekig 
halad itt a nép phantáziája. Tstenke czipókája (Trifolium pra-
tense. a piros lóhere virágzata, melyet a gyermekek esznek 
is). Istenke kalácsa (a holdvilág, a melylyel az anya gyermekét 
altatni szokta), Boldogasszony csepegtette fű (Cerinthe minor. 
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sebekre jó, Eger), Boldogasszony szilva (inkább az időről, 
mikor érik), lány-csecsü alma, sz. Jakabfű (Pulicaria vulgáris 
(v. ö. Fáy: a Hasznosi kincskeresők), ördögcsipte fű (Veronica 
chamaedris), ismeretes, hogy oldalágai túlhaladják a növeke
désben hátramaradó főtörzset, mert az ördög kínjában a tetejét 
lecsípte s megátkozta, hogy tovább ne nőjön), ördög-harapta, 
ördög-szekér, ördög-oldalborda, ördög-szem, katona-petrezse
lyem, béka-lencse, lószemü-szilva, bárány-fark (Chenopodium 
botrys), borju-pázsit, cziczka-farka (Achillea millefolium), varjú -
háj, király-dinnye (Hibiscus ternatus), zsidó-cseresnye, (Physalis 
alkekengi), szerb-tövisk, papsajt galambbegy; ló-sóska, ló- vagy 
vad-gesztenye, eb-szőlő (Solanum rubrum), kutya-tej, farkas
alma. (Aristolvehia), szarvas-gomba, disznó-tök, disznó-paréj, 
várju-háj (Sedum), varju-mák (Hibiscus ternatus), a hol az 
állatnevek inkább tulajdonságot jelentenek, hogy pl. nem igazi 
tej, hanem kutyának való stb. Majd a fa, fű, húr, nyűg, virág, 
tó\ szavakkal hozza kapcsolatban: fecske-fű, kukucska-fű (Thy-
mus), nadály-tő, tyuk-hur (Stellariae), kaszanyüg. A növények 
egyes tulajdonságai szerint egész mondattal is nevez meg növénye
ket: nefelejts, nenyuljhozzám, nebántsvirág, s eredetökről s egyéb 
tulajdonságaikról vett mellékneveket főnevesiti: tengeri (kukori-
cza). ezerjó (ennek példáján: mindnősek (Syngenesiae aequalis). 

(Vége köv.) 

A fapiaczról. 
(TB.) Jelen tudósitásunkat azon kereskedői kifejezéssel kezd

jük meg, hogy a fa iránt naponként javulóbb vélemény fejlődik. 
Azok részére, kik tölgyfadeszkákat, vagy illetőleg tölgy

szelvényáruk termelésére alkalmas fákat bocsáthatnak eladásra, 
megjegyezzük, hogy az e nemű anyagok iránt nevezetes tuda
kozódások tétetnek, s hogy a, jó minőségű tölgyáru bármily 
tömegben talál vevőre; különösen hajlandók pedig a kereske-



dők tölgyárukra több egymásután következő évre is szerződni, 
a mi ismét azon feltevésre jogosít,, hogy a tölgyfélékre a kö
vetkező években áremelkedés várható. 

A tüzifakészleték a tartós hideg folytán annyira apadtak, 
hogy a jövő idényre árulandó anyagok értékesítésénél árcsök
kentő hatással már nem lesznek, kivéve egy pár oly vidékeket, 
hol rendkívüli viszonyok folytán túltermelés történt. 

A Budapestre irányuló csertüzífa áránál jövőre oly áremel
kedést is jelezhetünk, mely ezen, a fővárosi piaezon különben 
is k i v á l ó a n k e d v e l t tűzifa erdei vagy főárának ölenként 
50 kr — 1 frtig jöhet javára. 

A lapunk mult füzetében megjelölt piaezok árait átalában 
véve most is fennállóknak jelezvén, azokon kivül még a kö
vetkező piaczi árakat közölhetjük : 

Budapesten. Egy öl 3'-as cser hasábfa . . 10—18 .5 frt. 
Egy öl 3'-as bikk basábfa 15 17 „ 
Egy köbláb fenyő épüietfa 20 — 25 kr. 
Egy mázsa bikkfa szén ] . 7 - -2Ufrt. 
Egy köbláb tölgy-padló kisebb vagy nagyobb 

méretek szerint 8 0 — 1 3 0 kr. 
Nagy-Váradon. Egy köbláb lúczfenyődeszka . 15—55 , 
Szegeden. Egy öl 3-as cser, bikk, kőris, gyer

tyán hasábfa 14 frt. 
Egy öl 3'-as szil hasábfa 1 2 „ 

» tölgy „ 10 „ 
fűz- és nyár hasábfa . . . . 7 „ 

„ fenyő hasábfa 6 „ 
Ezer darab 18"-es zsindely 5. 5 „ 
H.-M.-Vásárhe!yen. Egy köbl. luczfenyő deszka 5 1 72 kr. 
Egy köbláb fenyő épüietfa 30— 50 „ 
Ezer darab zsindely 4 . - r -6 frt. 
Egy öl 3'-as tölgy tűzifa ;••>: 12 „ 
Triestben. Ezer darab normál méretű donga 210—215 „ 

» n 



Mint. a faüzlet körébe tartozót megemlítjük azt is, hogy 
a külföldi fakereskedők által lépések tétettnek a Belgiumba 
szállított fára rótt magas beviteli vámdij mérséklése iránt. 

Lónyay Menyhért gróf erdőtörvényt kért. A folytonos 
kérés nem kellemes kötelességének teljesítésére lévén utalva, jól 
esik ha államférfiaink közöl akad, ki minket a 7 év óta készen 
álló erdőtörvényjavaslat törvénnyé alkothatására irányzott törek
véseinkben támogat, s ezért elismeréssel jegyezzük ide L ó n y a y 
M. grófnak a költségvetési vita alkalmával mondott beszédéből 
következő szavait: „Nagy kincset bírnak az állam és magáno
sok az erdőterületekben. Egy ezélszerü, az erdőben lévő vagyon 
gyarapítására és megőrzésére szolgáló erdőtörvény, még nem 
került tárgyalás alá." 

Változások az erdészeti szolgálat körében*). P i r k n e r 
Ernő m. k. erdész a sóvári m. k. jószágigazgatósághoz erdészszé 
neveztetett ki. V a d á s z f y Jenő közalapítványi erdész Czegléd-
ről hason-minőségben Mária-Családra helyeztetett át, az e l h a l t 
M i h a 1 i k Pál helyére. 

Hány szem makk van egy mérőben? Ertvényezésnél ez 
lényeges kérdés, ha tudni akarjuk, mennyi makkra van szük
ségünk bizonyos tér bevetésére. Az általam tétetett próbák 
következő eredményre vezettek : egy csapott vékában volt 
makk (mocsár makk, meglehetős nagyszemü) első megolvadás
nál 5032 szem, 45 font; második vékánál 4846 szem, 43 font; 
és a harmadik vékánál 4939 szem, 44 font: tehát átlag 4939 
szem, vagy 44 font, miből következtethető, hogy egy mérőben 
10.000 szem makk van, melynek súlya 90 font. Illés. 

*) Ezen rovat alatt a hazai összes erdőbirtok kezelésénél történő szolgálati 
változásokat kívánjuk közölni a czélból, hogy erdészeti szaktársaink állásáról és mű
ködési helyéről, az ország minden részében szétszórva élő szaktársak és ügybarátok 
tudomással bírhassanak. E szándéknak természetesen csak ugy felelhetünk meg, ha 
a. t. szaktársak az őket illető, vagy körükben előforduló változásokról nem mulaszt
ják el szerkesztőségünket mindig a maga idejében értesíteni. Szerk. 


