
hatja. Régi közmondás, hogy a tisztán nyers termelő hasznát 
rendesen az rakja zsebre, a ki azt feldolgozza vagy finomítja, 
e nyomás alól szabadulandó mai napság még a mezőgazdaság 
is igyekszik terményeit felhasználni, vagy nyers termését több 
irányban gyárilag feldolgozni. 

Rengeteg területekkel tehát egy erdőtisztet sem szabad 
többé túlhalmazni, mert az minden tekintetben megboszulja 
magát. Ellenben megfelelő területek mellett, a hol egy erdő
tiszt 6—8000 hold műfa erdőt kezel, annak minden gond
ját átveheti, sőt erdőterületének termését is megerőltetés nélkül 
feldolgoztathatja. Vannak rá példák már hazánkban is, hol 
az erdők igy kezeltetnek, s nemcsak kiváló jó rendben van
nak, de tetemesen jobban is jövedelmeznek. Megengedhetőbb 
ha sarjerdőkből vagy nem műfa erdőkből bízatnak nagyobb 
területek egy erdőtisztre, mert azokban a kezelés egyoldalubb, 
s a beerdősülés is önmagától jő létre, az erdőtiszt tehát több 
idővel rendelkezvén, a felügyeletet nagyobb területeken is 
elviheti. 

Uj összeadó készülék. 
Szerkesztette és közli: C s i b y Lőrincz m. k. erdó'rendező. 

Az összeadás egyszerű számtani művelet ugyan, s ha 
nem sok számról van szó, fejben is könnyen elvégezhető, 
mihelyt azonban nagyobb terjedelemben s huzamosabb időn 
keresztül kell megküzdeni vele, igen kellemetlen feladattá vál-
hatik. Sokszor megtörténik, hogy a kihozott helyes eredmény 
nem áll arányban sem a ráfordított idővel sem a fáradságos 
munkával, sőt oly esetek sem tartoznak a ritkaságok közé, 
midőn ép a legsürgősebb feladattal szemben egészen meg
tagadják az idevágó szervek a szolgálatot. 



Mindenesetre méltán nevezik lélekölő munkának a közön
séges fejbeli összeadást, melynek nehézsége abban áll, hogy 
a figyelemnek egy időben több dologra ki kell terjedni : a 
már nyert összegre, a következő hozzáadandó számjegy isme
retére, az összeadás végezésére, a nyert összegnek fejben való 
megtartására és igy tovább úgyannyira, hogy ha a figyelem 
valamely külső behatás által ezektől csak pillanatra is elvo-
natik, a művelet folytatása vagy megakad, vagy megbizhatlan 
eredményre vezet; sőt gyakran megtörténik, hogy — különö
sen, ha az ember valamely lelkiállapot befolyása alatt áll, — 
igen nagy erőfeszítésébe kerül, mig egész figyelmét annyira 
az összeadás műtétére irányozhatja, hogy kielégitő eredményt 
érhet el. 

Az alább vázlatosan leirt összegező készülék mindezen 
itt felsorolt nehézségeket igyekezik elhárítani — lévén pusz
tán az összegezendő számok ismeretére szükség, — ugy 
azonban, hogy az eredmény biztosságának koczkáztatása nélkül 
több idő ne fordíttassák a művelet végezésére, mint mennyit 
egy közönséges összeadó felhasználni szokott. 

E készülék két, alkalmas keretbe illesztett forgatható 
korongból áll, melyek egymással oly módon vannak össze
köttetésbe hozva, hogy az egyiknek egész fordulatai a másik 
által jeleztessenek. A főkorong (A) egy, a keret felső lapjába 
beeresztett körlap, melynek szilárdan hozzáerősített tengelyére 
egy kisebb kerék van alkalmazva, felső karimájához pedig 
egy 0 — 99 számozott s a keret felső lapjához erősített kör
gyűrű (K) van illesztve. Ezen számozásnak megfelelően a 
főkorong (A) szélén lyukacskák (l) vannak készítve, melyek 
által, ha beléjük alkalmas peczek nyomatik, a főkorong a 
a kis kerékkel (a) együtt tengelye körül forgatható. 

Ugyancsak a főkorong karimája (k) a számozott körgyűrű 
alatt a felső lap alá nyúlik és 0 — 99-ig menő számozással 
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van ellátva ugy, hogy ha a főkorong fordul, az 1. számú 
mutatón mindig más és más szám lesz leolvasható. 

A másik korong (B) már egészen a felső lap alatt van 
s a főkorong tengelyére erősített (a) kerék által hozatik 
mozgásba. A 2. számú mutatónak megfelelő körben 0 — 99-el 
van számozva s karimája ezen számozáshoz képest 100 foggal 
van ellátva, ugy hogy a főkorong egész fordulatai mellett a 
kerék által mindig csak egy foggal, tehát egy osztásrészszel 
tolatik odább, vagyis a főkorong egész fordulatait mutatja. 

A C kerék által a fentebbi szerkezethez hasonló módon a 
3. sz. mutatón ismét B keréknek egész fordulatai jeleztetnek. 

A főkorong karimájának számozása ugy van eszközölve, 
hogy ha ezen a 0-val jelzett lyukacska az állandó számozott 
körgyűrű 0-jához hozatik, az 1. sz. mutató is 0-t fog mutatni 
és ha a főkorong ezen állásából kimozdítva, abban az irányban, 
mint a minőben az óra mutatója mozog — tehát jobbról balra, —-
addig forgattatik, hogy pl. a 25 mellett álló lyukacska jut az 



állandó körgyűrű O-jához, az 1. sz. mutatón a 25-ös szám lesz 
látható, vagyis e forgatás által 0 + 25 műtét hajtatott végre. 
Ha most az ezen czélra készített peczek például a 10-es szám
jegy mellett álló lyukacskába nyomatik s alkalmas forgató 
segélyével ismét az állandó 0-hoz hozatik, akkor a főko
rong számozott karimája is 10 osztásrészszel odább tolatik s igy 
az 1. sz. mutató 35-öt, vagyis a két szám összegét (25 + 10 = 35) 
fogja mutatni és igy tovább, ugy hogy az összeadás teljes 
kényelemmel a főkorong egyszerű forgatása által minden fej
törés és a figyelem igénybevétele nélkül eszközölhető. 

Hogy az illető számnak megfelelő lyukacska minél bizto
sabban legyen az állandó 0-hoz tolható, e ponton egy állító 
szerkezet (h) gátolja a forgatót továbbhaladásában s ezenkivül 
az eredmény pontosabb és biztosabb leolvasása és az egyes 
kerekek és korongok véletlen elmozdulásának megakadályo
zása külön szerkezetek által biztosíttatik. 

Vegyük fel például, hogy a fentebbi összegekhez még 77 
lenne adandó, akkor a peczket ismét a 77 mellett álló lyukacs
kába nyomjuk s a forgató segélyével addig toljuk odább, mig 
ez az állandó 0 mellett megakad. E forgatás alatt a főkorong 
karimája is 77 részszel fordul odább, de miután arra, hogy 
teljesen megforduljon, elegendő ha csak 65 részszel tolatik 
odább, a tengelyére erősített (a) kerék már akkor, midőn a 
0-val jelzett lyukacska az állandó 0 mellett elhaladott, a (B) 
kereket egy foggal előre löki s igy a 2. sz. mutatón 1 lesz 
leolvasható; mivel azonban ugyancsak a 0-val jelzett lyu
kacska a forgatás után az állandó 0-on túl 12 osztásrészszel 
állott meg, az 1. sz. mutatón is 12 lesz látható s igy 
egyszerű leolvasás által nyerjük a 35 + 77-nek megfelelő 
összeget = 112-őt. Ha azután a főkorong több fogással 
ugyan, de annyira forgattatott jobbról-balra, hogy több
ször megfordult, a B kerék is az a kerék által ugyanannyi 
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foggal, illetve osztásrészszel löketik előre, s igy a 2. sz. 
mutatón az összegnek százasai, illetőleg ezresei lesznek leol
vashatók. 

Miként az eddig mondottakhói kivehető, e készülékkel az 
összeadás egészen gépiesen, minden fejtörés nélkül, az össze
adandó számoknak csupán szemmel tartása mellett, a főkorong 
puszta forgatása által eszközölhető; szabály, hogy az össze
adás megtörténte előtt szigorú meggyőződjünk arról, vájjon 
valamennyi mutató a 0-on áll-e? 

Nagyobb számok összeadásánál a következőkép járunk el: 
Miután a készülékkel egyidejűleg két jegyből álló számor, 

lehet összeadni, az összegezendő tételek két utolsó számjegyét 
ugy tekintjük, mint külön álló számokat s első sorban csak ezek
kel végezzük az összeadást a főkorongnak az elébb leirt módon 
való forgatása által s ha ez az utolsó összegezendő számmal 
is megtörtént, az 1. sz. mutatón leolvassuk a nyerendő összeg 
két utolsó számjegyét s azt illető helyére feljegyezvén, a 2., 
esetleg 3. sz. mutatóból is kivett számjegyeket, mint össze-
adási maradékot tekintvén, ezzel kezdjük meg a következő 
(3. és 4., tehát a százas és ezres helyen álló) két számjegy 
összeadását. Mielőtt azonban ehhez fognánk, szükséges, hogy 
a készülék mutatói ismét valamennyien 0-on álljanak, mi ezen 
czélra készitett szerkezetek által alig egy másodpercz műve; 
csak a 0-val jelzett lyukacskát kell az állandó 0-hoz hozni s 
felül a B kerék tengelyén lévő csavarfőt addig forgatni, mig 
megakad. Ha ez megtörtént, az elébbi alkalomból a 2. sz. 
mutatóból kivett számokkal megkezdjük az összeadást s az 
összegzendők 3. és 4. számjegyét ismét külön számoknak 
tekintvén, folytatjuk ezekkel a gépies munkát egész végig. Az 
1. sz. mutatóból kiolvasott szám a nyerendő összeg 3. és 4. 
számjegyét, tehát a százas és ezreseket képezvén, ezt felje
gyezzük illető helyére s a 2. sz. mutató számait ismét az 



összegezendő 5 — 6 számjegyével foglaljuk egy összegbe és a 
munkát ismételjük sorpáronként mindaddig, mig minden szám
jegy gyei ily módon elbántunk; végül azután a 2. esetleg 3. 
számú mutatóból kivett számjegyeket az összeg elébe irjuk. 
Lenne például 746496 + 87398 + 626857 összeadandó, akkor 
a következőkép járunk el: Miután minden mutatót a 0-ra 
állítottunk, a peczek segélyével először a 96, azután a 98 és 
57 melletti lyukacskákat hozzuk az állandó 0-hoz s mivel e 
közben a főkorong kétszer fordult meg, a 2. sz. mutató 2-t, 
az 1. sz. pedig 51-et fog mutatni; ez utóbbit feljegyezzük 
illető helyére s miután a készüléket 0-ra állítottuk, a 2 mel
letti lyukacskát hozzuk az állandó 0-hoz, azután a 64, 73 és 
68 mellettit; ekkor a 2. sz. mutatón 2, az 1. számún pedig 
0 7 lesz látható; ez utóbbit az 51 elébe s a készüléket 0-ra 
állítva, megkezdjük a 2-vel s folytatjuk a 74, 8 és 62-vel 
az összeadást. A 2. sz. mutatón ekkor 1, és az 1. számún 
46 lesz látható; ez utóbbit ismét 0751 elébe irjuk s miután 
meggyőződtünk, hogy több összeadni valónk nincs, a 2. sz. 
mutatóból kivett számot még az előbbiekhez jegyezvén, nyer
jük a fentebbi számok összegét — 1460751. 

Az eddig mondottakból kitűnik, miszerint e készülékkel 
való eljárás oly egyszerű, hogy bárki is könnyen elsajátíthatja, 
ki a számjegyeket ismeri, s ha csak csekély figyelem fordit-
tatik is arra, hogy a peczek az illető számnak megfelelő lyu-
kacskába nyomassák, az eredmény biztossága feltűnő, azon idő 
pedig, mit ez felemészt, meg van takarítva az által, hogy az 
összeadás két számjegygyei eszközölhető egyszerre s a mi fő, 
hogy a helyes eredményhez úgyszólván játszva jut az ember. 
Lehet az időben még az által is sokat megtakarítani, hogy 
ha két egymásután következő szám fejben összegeztetik s ezek 
összege adatik e készülékkel a többihez. Ez által az össze
adásra forditott idő majdnem felényire leszorítható, ugy hogy 



ha valaki ez irányban már elsajátította a kellő gyakorlatot és 
ügyességet, alig versenyezhet vele a közönségesen gyors ösz-
szeadóknak nevezett egyike is. Például ha a többek között 
kellene 25 + 38-1-42-1-11-et összeadni, akkor 25 + 38 műtétet 
fejben eszközölvén, 63 adatik a készülékkel össze, azután 
42 + 11 = 53 és igy tovább. Ha pedig a két szám összege 
nagyobb lenne 100-nál, akkor az egyes helyen állót egygyel 
kellene nagyobbítani s ezzel a készüléken elbánni és ehez még 
99-et adni. Ez utóbbit igen egyszerűen, a nélkül, hogy a szem 
igénybe vétetnék, az által lehet eszközölni, hogy a forgató 
alulról az állitó szerkezethez (h) hozatik s a peczek a 99 
melletti lyukacskába nyomatván, a főkorong körül-forgattatik 
mindaddig, mig a forgató megakad, ez alatt pedig elég idő 
áll rendelkezésre, hogy a következő összeadandók megtekin
tessenek, esetleg azok fejbeli összeadása eszközöltessék. Itt 
megjegyeztetik, hogy a következő szám mindig már az előtte 
való szám leforgatása alatt keresendő ki a készüléken, hogy a 
forgató megakadása után a peczek minden felesleges időpazar
lás nélkül nyomatván a megfelelő lyukacskába, a továbbfor-
gatás gyorsan történhessék. 

Egy ilyen fentebb leirt készülékkel, melyet részint fából, 
részint kártyapapirosból magam faragtam ki, általam nemcsak 
kísérletek tétettek, hanem mintegy 600 oldalból álló épületfa 
kimutatás összegeinek helyessége is oldalonként és egészben 
megvizsgáltatott s tekintve az eszköz tökéletlenségét, az ered
mény, ugy a kezelés könnyűsége, mint az eredmény biztossága 
s a reáforditott idő csekély volta tekintetében meglepő volt. 
Egy négy számjegyből és 50 sorból álló oldalt, beleértve az 
összeg feljegyzését és a papírlap fordítását is, 2 perez alatt 
lehetett összegezni és 50 oldalnak összegezése 2 óránál jóval 
kevesebb időt igényelt a nélkül, hogy egyetlen egy hiba is 
becsúszott volna, — pedig időközben társalgás folyt, a nélkül, 



hogy a munka menete megakadt volna; természetesen csak a 
szem vétetett teljesen igénybe. 

Hiszem, hogy ha ilyen készülék hozzáértő mechanikus 
által készíttetik el, előnye még inkább kitűnik s mindazok, 
kiknek sok összeadással kell megküzdeniök, jé hasznát veszik; 
sőt miután kezelése nagyon egyszerű, egy, a számjegyeket 
ismerő hivatalszolga is könnyen betanítható a vele való bánásra 
s igy az illető tisztviselő idejét más hasznos munka végzésére 
fordíthatja. 

E készülék használhatósága annál inkább előtérbe lép, 
minél nagyobb az összeadandó számok mennyisége, s a kellő 
gyakorlat, azon körülménynél fogva, hogy a rajta felkeresendő 
számok állandóan, mindig ugyanegy helyen találhatók meg, 
igen rövid idő alatt elsajátítható; a számozásnak alkalmas 
módon való berendezése mellett pedig vele minden az össze
adás keretébe vágó feladat megoldható. 

Egyébiránt e készülék rendszeres elkészítése iránti lépé
sek már megtétettek s igy remélhetőleg nemsokára a gyakor
latban való alkalmazhatósága fogja megmutatni, vájjon sike
rült-e azon előnyök megvalósítása, melyek fennebb hangsúlyoz
ta lak s vájjon általában sikerült-e azon czél megközelítése, 
melyet e készülék szerkesztése által elérni véltem. 

Erdőink hajdan és ma. 
(Erdészettörténeti tanulmány J a k a b Elektől). 

A tudomány egy ágában sem haladunk oly lassan s nehe
zen, mint az erdészetben. Akadémiánk uj keletű, 46 év előtt 
állíttatott Selmeczen az a szerény kis iskola, melyből a mai 
szép intézet kifejlődött. Igen örvendetes ez, s nem messze az 
idő, mikor okunk lesz vele kevélykednünk. 


