
rak ne hiányozzanak. Nem fordulnak e minduntalan évek e lő , me
lyekben a széna ára tavaszféle kétszer sőt háromszor magassabbra is 
hág ? 

Különben már az 1803-iki ínséget egy nem kevésbé iszonyú — 
az 1790-iki előzte meg, és szomorúsággal kell mondanunk, hogy az 
1803-iki szárazságnak és éhségnek a tapasztalás szerint nem kevésbé 
csapásos utódjai fognak következni. 

A bálványgesztróL 
(Aylanlhus glandulosa) 

Közli K. ü e d ö A l b e r t . 

Úgy hisszük, hogy nem épen érdektelen dolgot teszünk, ha o l 
vasóink figyelmét újból felidézzük egy oly geszt iránt, mely természeti 
sajátságai s honunk éghajlati viszonyainál fogva igen alkalmas a csak
nem kimerüli erdő talaj, s a haszon nélkül pusztán heverő nagyobb te
rületek béerdösitésére, különösen pedig a futó-homok megkötésére. A -
zonban midőn az emiitett czélokra igen jó szolgálatot tehető e geszt
nem ismertetéséi újabban felelevenítjük, csak azon okból teszük, mert 
úgy véltük, hogy ügylársaink ellen vétenénk, ha elmulasztanék oly 
adatok közlését, melyek egy honunkban kevésbé átalánosan ismert 
oly gesztnemre vonatkoznak mely viszonyaink közt mint a természet 
inegbecsülhetlen ajándéka tekinthető. 

Igaz ugyan, hogy e gesztről már egyszer csaknem kimerítő 
közlemény volt olvasható e lapokban, de ennek folytatásául szükséges
nek tartók a közelebbi időben tett észleleteket is tudatni. 

A mi ezek öszeálitását illeti e részben a kezdő lépést a Hor
vát- udv. Cancellaria lette , midőn felszolitá a magyar erdész-egyletet 
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az iránt, hogy 1<özölj<í a bálvniiygeszt meghonosítása és mivelése kö
rül nyert eredményeket, azon adatok alapján melyek az egyleti tagok 
részéről tudomására jöttek. E felszólításnak az erdösz-egylet eleget 
óhajtván lenni, felhívta tagjait, hogy mind azok kik e geszt ismerte-
lésére szolgálható tapaszlalatokkal bírnak, vagy avval kísérletet is tel
lek , az ezek folytán nyert biztos adatokat az egylet központi-igazga
tóságával közöljék; mely felszólítás alapján aztán az Egylet titkára 
Rowland lír is tudósítást telt, melyet mi az egylet folyó évi német-nyel
ven kibocsálolt közleményei után a következőkben ismertethetünk: R. 
lír 1851-ben a gr. Viezayféle hédervári uradalomban látott 2—3 éves 
bálványgeszlekböl álló kisebb csoportot, melyek rendkívüli gyors nö
vésük és szépségük állal akkor is magokra vonták a természet minden 
barátinak figyelmét. Az emiitett geszlcsoport a nováki erdészlak kö
zelében volt a Duna mosonyi ágának partján, meglehetős mélységű, 
friss, iszapnál vegyitelt és erőteljesnek mondható fövény-talajon; a 
törzsek hosznövéso 7—8 lábbal tett 1 — 1 '/> hüvelknyi átmérővel. R. 
úr midőn 1858-ban engedélyt nyert idegen gesztnemek honosításával 
a Pozsonyi ligetben nagyobb kísérletet tenni, a többek közt 500 darab 
egy éves bálválny-geszt m a g o n e z o t hozatolt Hamburg mellől, Ja
mes l'oolb és fiai Floltbcoki faiskolájából. A megérkezett csemeték 
irón vastagságúak és 0—12 hüvelknyi hossznak voltak , igen jól k i 
képzelt gyökrendszerrel. A város faiskolájában lelt elülteléskor 18 
hüvelknyi távolságra telték egyiket a másiktól, mély , meglehetős ter
mékeny s inkább nedves mint száraz fövénytalajba. 

Mely termőhely annyival inkább látszik a bálványgeszt kívánalma
inak megfelelni, mert ez honosítása első évében már 3—6 lábnyi hosz-
hajíást tett, e mellett, oly sűrűn zárkózott, hogy az ifjú gesztek min
den második sorát ki kellett venni és ismét egymástól távolabbra ül-
telni. 

A következő évben az első ültetés helyén meghagyoltak nem 
csak erőteljes!) növést leltek , de némelyik már 10 láb hosszú s 1 — 
i'/i'' vastagságú hoszhajlást hozóit, mig a többiek kivevése alkalmával 
•olt maradi gyökéi-részekből szintén oly gyöksarj keletkezett, hogy a 



bekövetkezett évben 1000 darab gyöksnrjadéknál is lobbei kellett ki
venni. Tudósító állítja , {hogy nem ismert még gesztnemet mely laza 
talajban oly m érték beni sarjat adna s annak folytán ily hamar és oly 
biztosan szaporítható lenne mint a bálványgeszt. Az idősebb és eddig 
a faiskolában tartott példányok, daczára a kétszeres kiiiltelésnek 2 —15 
öl magosságot nyertek 2'/a—3" vastagsággal; inig azok melyekel a 
szabadba, különösen pedig ulak mellé , nyill helyekre , laza és jó ta
lajra ültettek, az elöbeniekhez képest a növésben kissé hálraoiaradlak. 

A bálványgeszt tösai jadzási képességét illetőleg nem csak figye
lemre de szinte bámulatra méltó esetet ismertet R. ü r , mely szerint 
egy az 1862-ik év telén, a gyöktörzstöl mintegy 2 lábnyira a szél által 
letörölt s azután közvetlen a földszínen levágott geszt a következő 1803. 
év nyarára 8 — 11 láb hosszú és 2 ' / 2 hüvelyk vastag lösarjjal bírt; ennek 
és a többi buján tenyésző törzseknek czimpás levelei 3—4' hossznak vol 
tak, s így a fiatal geszteknek pálmafákhoz hasonló külsőt kölcsönöztek. 

Többször van esel, hogy a bálványgeszt évi hoszhajlásai részben 
a téli fagy állal szenvednek, de ennek oka abban rejlik, hogy ágainak 
hosznövése egész késő őszig tartván tökéletesen meg nem fásulhatnak 
s így a tél nagyobb hidege káros befolyással van a különben is kissé 
vastag bélre. 

E gesztnek a pozsonyi sétányon két idősebb példánya van, 
törzsátmérőjük 7—8" diszes lombkoronaval, egyike — a nötörzs, — 
múlt évi Június havában gazdagon virágzott s nagy mennyiségű csir-
képes magvat adott. Pirosló sárgás szinü magvai Október vége féle 
érlek meg; külalakjukra nagyban hasonlítanak a szilmaghoz, azon kü
lönbséggel , hogy ttálok a magvat körítő szárnynak kerekded alakja 
van bőr nemű húsos anyaggal. 

A mi fájának jóságát és használhatóságát i l le t i , olvasóinkat e la
pok mttllévi folyamának 10-ik füzetére utaljuk. 

Ehrenhelm, cs. k. föerdész űr tudósítását az elöl említett egy 
Icti folyairat után szintén a következőkben foglalhatjuk össze: A l'els. 
cs. k. család Ráczkevi uradalmában, a bálványgeszltel szabad erdő-
talajon tett kísérletek a legkedvezőbb eredményeket hozták, itt a ki-



seriéire szánt s részint magból , részint pedig gyöksarjakból nyert i i l -
lünczükct közép-joságu fövénytalajba hatos kötelékben ültették e l ; az 
egyes Ultönczök közötti tér , hogy a talaj felszínének tisztán és lazán 
tartása költség nélkül eszközöltessék, 3—4 éven át a lakosság szegé
nyebb részének díjtalanul adatott át kapásnövények termesztésére. 

A hihetőleg tökéletesen megfelelő termőhely és kellő ápolás 
következtében a gesztek annyira meglepő növést mutattak, hogy C láb 
hosszú és 1"-nél vastagabb évhajtások igen közönségesek voltak. E. 
úr szerint e geszt tenyésztése csak azon mélyebb fekvésű heyeken 
nem vihető k i , melyeken a hó vagy eső-víz soká állva marad, s ez 
azér t , mert úgyálszik, hogy a nedvességet egyálaában nem tudja el
viselni, a hol pedig e miatt sinlödik ott csakhamar korhadásnak indul 
és kipusztul. 

Egészen sovány és futóhomok talajon tett kísérletek éppen oly 
kevésbé kedvező eredményt mutattak mint azok melyeket jó , kötött és 
nehéz talajon tettek, de a melyen a felkapálás és porhanyilás mel
lőztetett. 

A sorban mivelt egy éves magonczok a vetényágyakban l ' / 2 — 
2 / -nyi magasak lesznek , azonban téli hidegek alkalmával már 12—14 
R. foknál, hegyüktől kezdve rendesen félig lefagynak, mely veszte
ségüket aztán a második évben kétszeresen, sőt háromszorosan is ki
pótolják. De ha már 6—8 éves gesztecskéink vannak akkor a velény-
ágyak egészen nélkülözhetők is, mert a geszttörzsek évenként számta
lan gyöksarjat hajlanak melyek aztán a következő évben teljes biz
tossággal használhatók. A hol pedig a nagyobb mértékben kifejlett 
gyöksarjak nem vétetnek k i , ott az idősebb törzsek elébb utóbb ki
pusztulnak, mert amazok ezek táplálékának igen nagy részét elvonják. 

Növénytani jellegeit illetőleg Betzhold úr ismertetése után még 
a következőket említhetjük meg: buga alakú murvás virágai csúcson 
állók; majd himnösek majd külöunemüek , majd pedig mindkettő egy 
és ugyan azon példányon. A maghontol elkülönített csészéje öt levelii, 
szabályos és maradandó. Páriája ötszirmu alapjában összehajtott és 
csészéjébe merült. Purodái száma 2—3 egész 10-ig, melyek porhona 



kétrekeszü és beleié álló. Maghcina 2, 3 — 5 oldalt álló bibeszárral. 
Tokja öl levelii, köriilszároyalt gyümölcsei egy magvuak. 

Záradékul még közöljük, hogy erdögazdászati tekintetben igen 
alkalmas e geszt a szelídebb fekvésit erdők beszegélyezésére, nem kü
lönben a kevésbé hideg éghajlatú középerdőkben mint fel-geszt, sőt 
növelése a cserje-üzemnél se lenne hálátlan kitűnő sarjadzó képessége 
folytán. 

Néhány szó az erdei gyapot tulajdonságairól 
és készitési módjáról. 

Irta M é h e s R e z s ő . 

Ösmert tény, hogy a Útlevelekből gyapot nemet nyerhetni, mely 
ha jól készült, kitűnő tulajdonságaira nézve, nem csak a vánkosok és 
bűtorok megtöltésére használt anyagokat, mint a hínárt, csepül, tehén 
és bornyuszört s a t. fölülmúlja, hanem ruganyosságánál fogva, mely 
jóval nagyobb mint a pamuté a lószört is tökéletesen pótolni képes. 
Ebez járul még égénycs olaj tartalma , melynél fogva az annyira al
kalmatlan házi férgek befészkclését is gátolja. 

De földolgozva is sok féle alkalmazásra képes , mivel gondosan 
elkészítve rostja oly vékony és puha, hogy fonás által, szép, kerek, 
szilárd és tartós fonalat ád. Ezen kívül lehet még készítésénél, mely 
magasabb höinórséket igényel a képződött gőzök sűrítése által égényes 
olajat nyerni mely mii és gyógytani tekintetben több irányú alkalma
zást igér. Ismeretes ugyan i s , hogy a tülevelek már csak vízben is 
főzve oly lúgot adnak, mely elavult keléseknél borogatmányként hasz
nálva, kitűnő gyógyszerül szolgál. 

Hogy az erdei gyapot mind ezen előnyei mellett, a közönséges 


