
Az adóképesség iiiegszünte. 
Hogy egyes erdők ép úgy mint bár minő más gazdasági telkek adó

képtelenné válhatnak, tagadhatlan. 
Nagyobb folyók partjain fekvő erdők elmosás által évről évre min

dig kissebbeké válhatnak, vagy ha nagyobb folyók ágyaikat elhagyva a 
közel fekvő erdőkön törnek maguknak utat, uj ágyat mosva ki azokból 
maguknak, mely mindkét esetben az erdő létele veszélyeztetve van és 
területéből vészit. Vagy ha továbbá a termékeny földet az eső a hegyek 
oldalairól lemossa, csak a kopasz sziklás altalajt hagyva hátra sa t . 

Miután az ily terek termőképessége a mondott elemi csapások kö
vetkeztében végkép megszűnik, -megí-zünik egyúttal azok adóképessége 
is, s mi sem marad hátra, mint az ily tereket az adótáblázatokból ré
szint végkép kitörölni, részint pedig a terméketlen terek rovatába át-
iktatni. — Jiázár Jakab. 

Az erdő képe. 
V á z o l j a I l l é s N á n d o r . 

( V é g e . ) 

Ha bár a hatás melyet a tropikus erdők kedélyünkre gyakorolnak 
nagyszerű, sőt majdnem nyomasztó a maga nagyságában, azonkívül 
hogy hűs erdeink sajátszerű költők sségét nélkülözik, még más tekintet
ben is hiányával vannak valaminek, a mi észak erdeit oly kedvessé te
szi : — ez a t e n y é s ze t v á l t o z a t o s s á g a .az évszakok szerint. 

A tropikus erdők pompája változatlan marad az egész éven át, a 
tenyészet nem szünetel; virágot — virág, gyümölcsöt gyümölcs követ. 
Hisz az erdő oly fanemek egyvelege, melyek lombjukat nem hullatják 
el, s az a kevés, a mely levéldiszét változtatja az esős évszak ideje alatt, 
eltűnik az örökzöld lombúak tengerében. Csak az, ki erdeinket kikelet
kori fejlődésükben, őszi színpompájukban avagy télen át ragyogó fényes 
ruhájukban szemlélte, fogja ezen változatosság előnyét igazán felfogni. 

Bár mily ragyogó legyen dél erdeinek szépsége; bár mennyire bű
völje el szokatlan pompájával szemeinket és bódítson édesnél édesebb 



illatával; bár mely örömmel kutassuk fel annak titkait s bámuljuk vég
telen gazdagságát: még sem tudjuk elfeledni hazánk berkeit s szivünk 
vissza vágy oda. 

Ha szép volt az erdő nyáron át, s szivesen kerestük fel hűs árnyait, 
vagy hogy elandalogjunk a sötétes boltozatok alatt, vagy pedig hogy a 
természetet szűz tisztaságában szemlélhessük és tanulmányozhassuk: 
nem kevésbbé szép az őszszel. 

Megérett a gyümölcs, szüretelnek mindenfelé, vígság hangjai ütik 
meg füleinket; az erdő is köntöse sötét-zöldjét kiáltó színekkel cserélte 
fel. ö is tetszeni akar! és mit tegyen ? a tünö fiatalság bájait piperével 
pótolja. És lám! nekünk tetszik s elnézzük a sárga szín oly sokféle ár
nyalatait, mint megy át az aranysárgából egész a vérvörösbe. Közbe az 
aljakon komoly égerek tűnnek ki, szégyenelve e hiúságot, s zölden hul
latva el leveleiket. Nem mosolyognak ugyan elénk virágocskák a cserjék 
aljából, de aranyszín szőnyegen járunk. És habár fájó az erezet, hogy 
válnunk kell egy időre kedvesünktől, éles a remény, hogy áj pompában 
s új szépségekkel tetézve viszont látandjuk. 

A város gyermeke búcsút vesz őszszel az erdőtől s csak tavaszszal 
látja viszont azt; előle a tél halotti lepellel födi el az erdőt: a vidék la
kója és különösen mi erdőszök pedig ez évszak alatt látjuk legsajátságo
sabb szépségben. 

Midőn havazás után, vagy ködös nedves szél mellett fagy állott be 
s azután kiderült az idő, s ekkor az erdőbe lépünk — a napsugarak a 
fák gallyaira tapadt hó vagy zúzmara millió és millió jegeczein százszo
rosan megtörnek és szétszóródnak mint megannyi gyémántokon: azt 
vélnők valamely tündér kertjébe jutottuuk. Sajátosan néznek ki a barna 
óriások csillogó fehér köntösükben. A szél minden lebbenésre ragyogó 
gyöngyöket szór a levegőbe, melyeket a fák ágairól kapott el. A fák 
koronái úgy néznek ki, mintha lombjuk lenne, — de e lombozat most 
tiszta fehér; mintha fehér fátyolt borítottak volna a barna ágrácsozatra. 
Túl rajta az azúr kék ég, és a betoluló napsugarak tündéri megvilágítá
sa varázsoló képet nyújtanak. Lábaink alatt ropog a hó, s a mint tovább 
haladunk, erős roppanás riaszt meg: a fatestben megfagyott nedy re-



peszté meg a törzset hosszába". Az ezután kifolyó nedv jégcsapokkal dí
szíti fel a mohos faderekat. Barna fakéreg, zöld moha, szürke, vörös, 
sárga zuzmók, fehér hópelyhek és hófoltok: nem elég szín vegyület ez ? 
nem elég alakváltozatosság a diszítményekben ? 

A talajt fedő tiszta hóleplen itt ott kisebb nagyobb nyom sorok hú
zódnak el sajátszerű csoportosulással: itt a róka egymástól egyenlő tá
volságú egy sorban rakott lábnyomai látszanak sűrű pontoza-
tokban, amott a nyúl • • : vagy • • : alakú, vagy a nyest széles, páran
ként helyezett: : : : : nyomai. Majd apró i : : : •.: szerű nyoma a mó
kusnak, az egerek finom nyomocskái, vagy a madarak sugáralakú láb
nyomai. Ez császár madár volt, amaz pedig nyírfajd. Amott mókus fut 
fel a fára; helylyel helylyel meg áll, ránk néz apró fekete szemeivel, 
majd följebb fut a csúcs felé, s ágról ágra szökellve tűnik el szemeink 
elől a fa koronák gallyazata sűrűjében. 

Egyszerre zaj üti meg füleinket, nehéz roppanást hallunk közbe 
közbe belevegyülni. Minél tovább haladunk, annál nagyobb lesz a zaj: 
fejszecsapásoktól zeng az erdő, s a dűlő fák ropogása rendíti meg a lé
get. Végre a fűrész szabályszerű zsengő hangját is megkülönböztetjük. 
V ágasba értünk. Mily sürgés, forgás! Emitt két oldalt hatalmas törzs 
lábát vágja alá két izmos legény, más oldalról más kettő fürészszel áll 
neki; midőn a fűrészlap belehatolt egészen a fába, éket vernek utánna. 
A századok alatt viharokkal daczolt fa óriás koronája egyszerre csak in
gadozni kezd; a fa elveszti egyensúlyát s iszonyú zúgással hull a földre; 
emberderék vastagságú ágai a roppant súly alatt mint gyenge vesszők 
törnek forgácsa. Alig esett el a fa, már feldarabolásához látnak: ezt a 
részét levágjuk fürésztönknek, amabból épület- vagy szerszám-fa lesz; 
a többit rövidebb vagy hosszabb tőkecsekre fürészlik szét, felhasgatják 
és ölbe rakják. Nem messze oldalt vígan pattog a tűz, körül rakva faze
kakkal, melyekben a munkások egyszerű eledele fői. Mellette fahasá
bokból összetámogatott, hóval fedett kalyiba, talaja lombbal, fenyű-
gallyakkal fedve. Itt alszik fáradalmas munkanapja után a favágó. 

Amott a vágás cseplyés része szélén sűrű füstoszlop gomolyog föl a 
légbe: most gyújtják a szénégetők a bogsát. Szénportól feketült arczú 



és ruhájú alakok sürögnek a boglya alakú alkotmány körül, s igyekez
nek tetejét tele hányni fekete porral. Míg ezek itt folytatják munkájukat, 
nem messze egy másik szénhelyen a szenet rakják szekérre, míg más ré
sze a népnek kézi szánokon hordja össze a fát, s a mester új bogsa ra
kásához lát. 

Mindenfelé sürgés, forgás: élet van az erdőben. Míg nyáron balga
tag, s a mélázót alig zavarja valami nesz, addig télen mindenfelé az ipar-
űző ember munkájával találkozunk. A tél az erdei ipar ideje. Nyáron 
női az erdő; télen felhasználjuk. Télen van a vadászat fő idénye. Ekkor 

Kürtét vadász zendíti meg, 
Fellázad minden u t ; 
Reng bérez és völgy és rengeteg, 
Az öz riadva fut. 

K ö l e s e i . 

Friss havon szeret a vadász nyomozni. A medvét akkor lehet beke
ríteni és hajtásba hozni. Télen szép a róka bőre, zamatos a nyúl húsa 
s a t. A ki ismeri az erdei életet télen át, szívesen emlékszik reá, s vár
va várja visszajöttét. 

Midőn végre melegebbek lesznek a napsugarak, lassan lassan olva
dozik a hó, virítani kezd a mogyoró és a som, és később egyes helyeken 
barna foltok támadnak, az ibolya, dentária, boroszlán (Daphne), kan-
kalín s más kora tavaszi virágok megjelennek, mily kedves lesz akkor 
az erdő! A fakadó rügyek, a vígan zengő madárkák, mind régi várva 
várt barátok. Napról napra kimegyünk meglesni előhaladásukat, és mi
dőn végre az első zöldellő bükköt meglátjuk, örömünknek nincsen ha
tára. Itt a tavasz! zöldül, virít az erdő ! ki a szabadba! 

Mily szép az erdő télen, nyáron át! mily szép és új minden évszak
ban ! Ki az, ki ne keresné fel örömmel ? A városi, a falusi ember, min
denik szívesen andalog el a sötét árnyalf alatt; s mégis mily meglepő és 
sajátságos; költőink nem igen éneklik meg az erdőt. Pedig mily méltó 
tárgy! Vagy talán nem kedvencze a magyarnak az erdő, vagy mert al
földi rónánkon hiányzik e dísz, azért oly kevés a dal, mely rólad szólla-
na szép erdőm?! Hát mi a híres Bakony, vagy a Vértesek erdeje? mi a 
Bükk, s a Mátra erdő koszorúzta bérczei ~ 



Az erdőben láthatni a természetet ős tisztaságában, fertőzetlen szü-
ziességében; itt kutat a természet barát s lesi a növény és állat világ 
titkait, itt üdül a bánkódó, mulat legjobban a víg kedély és érzi magát 
szabadnak s legközelebb Istenéhez az ember. 

Üdv neked te szép erdő! 

A dugasztö lgy és ipara. 
(Folytatás.) 

A dugasztölgyek hántása. 

A dugasztölgy erdők kezelésénél legfontosabb a fák hántásának mű
téte, miután ettől függ az erdő jövője is. 

Rousset és Lambert uraknak e részbeni tapasztalatokon alapuló tu
dósításaik után a következőket jegyezhetjük fel a Francziaországi el
járásról. 

Az első hántás alkalmával nyert terméket „szűz" vagy „darabos" 
dugasznak nevezik. A zöldkéreg ellenben az „anyakéreg"; valószínűleg 
azért, mert általa képződik a későbbi dugasz. 

Arra hogy a fa jó dugaszt termeljen, mulhatlauul szükséges a da
rabos dugasz eltávolitása. Az első kéregnek kevés értéke van, s gyenge 
ruganyossága miatt a dugogyártásra is alkalmatlan. 

A szűzkéreg már a 4—5 éves fácskában is ki van fejlődve, azonban 
a fák fiatalsága miatt még addig várnak a hántással, míg ezek megfelelő 
kort értek el. Ha körületük 0.2 — 0., méter ós törzsmagasságuk l.s mé
ter, akkor hánthatok. A még meg nem gyéritett fiatalosokban az első 
kéreg hántáskor mellőztetnek mindazon fák, melyek a gyérítéskor kivá-
gandók lesznek. A gyéritett állaboknál a szűzkéreg levételét a legnyu-
lánkabb törzseken kezdik, miután a kiviendő műtét a hosznövés rovására 
a vastagságnak kedvez. Az első alkalommal is mélyen kell levenni a du
gaszt, s ha mindjárt vastag fákon is kell annak történni, akkor is csak 
egy oldalon és pedig az északkeletin kell hántani. 

A hántás e neme több nehézséggel jár, s pedig fontos dolog azon 
alkalommal is óvatosan járni el. 


