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Van-e szüksége az erdősznek vegytanra? 
Irta Méhes Rezső. 

E kérdésre sokan — talán szakértők is — egyelőre gúnymo
sollyal felelendnek! Hiszen miben segitné az erdöszt a vegytan? Lágy 
Iából vegyészi szerek által csak nem alakíthatunk kemény fát? Hol fa 
nera termett, ott vegyészi szerek segítségével csak nem vághatunk 
olyat; a hol pedig van, ott szükségtelenek azok, azt majd csak ugy is 
learatjuk. Falennelésre talán? Hiszen oda sem kell, mert azt majd 
csak ültetjük vagy vetjük, s aztán Isten segedelmével majd csak meg
nő! Mire volna oda még vegytan? Szenesitésre vagy hamuzsir fő
zésre talán? Hiszen annyi meg annyi év óta hány öl fát égettünk fel 
saénre? Hány mázsa hamuzsirt adtunk el, a nélkül, hogy közülünk 
csuk egy is tudta volna, mi az a vegytan? Minek bajlódjunk hát vele, 
úgy is eleget kell tanulnunk s aztán még afféle kuruzsló tannal is bí
belődjünk a nélkül, hogy valami gyakorlati hasznát vehelnök? Ősapá
ink sem tudták s még is volt elég fájuk. Hát mi miért kezdjünk új 
mesterséghez, hol a régi melleit is jól érezhetjük magunkat? 

Ily okoskodások megjárták fél századdal ezelőtt, hol a vegytan 
még maga is csak gyermek korát élte, a hol annak nem csak a kö
zönséges életben előforduló tárgyakra való alkalmazásáról szó sem le
hetett, hanem magának a lannak lényegéről, mivoltáról is csak csoda
képen beszéltek. Oly időkorban, melyben a hires Bercelius famulussa, 
azon kérdésre, hogy tulajdonképen mi az a vegytan, mely urának annyi 
dicsőséget szerez, azt a választ adhatta: hogy az bizony csak abból 
áll, hogy elébb nagy üvegekben holmi szereket hordok össze, melye
ket ezekből kisebb edényekbe s innen újra egészen kicsinyekbe, vég
re egy nagy kádba töltök, melyet naponta kiviszek s kiürítek. Oly 
időkorban, hol Liebiget gyermek korában egyik tanítója megkérdezvén : 
idővel mi akarna lenni? Az elsőbbnek azon feleletére, hogy „vegyész", 
azt az észrevételt tette: „bolond fiú, hisz az semmi." 

De most midőn e tan törvényei és elvei jogosan átalános elis
merést és hódolatot vivtak ki maguknak a müveit világ elölt, — most 
miután az ipar majd nem minden ága csak e tan fejlődésének köszön
heti virágzását; most miután e tan a közönséges élet majd nem min
den szakába belevágván, áldásdús sugarait élesztöleg árasztja el annak 
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jólétét föltételező eszközeire is; most midőn egész országok műveltsége 
és polgárainak jóléte megítélésénél, az olt évenként fogyasztott vegy-
termékek mennyiségét használják mértékül; most már nem gúny-
mosolyt és megvetést, de komoly és mélyebb tanulmányozást igényel
het e tan, mely a természet ismeretének kútfejéül tekinthető azon 
férfiak részéről, kik már hivatásuknál fogva a természet hü ápolói és 
tisztelői; kiknek a természel törvényeinek részletesb ismerete, tünetei 
közelebb eső okainak magyarázata, már csak e szempontból is dús 
gyümölcsüket hoz. E soroknak is csak az a czélja, megmutatni, hogy 
az észszerű erdösznek, ki mint olyan tettei indokainak és következé
seinek tökéletes öntudatával akar birni, nelkUlözhellen szüksége van 
a vegytan elveinek és törvényeinek ismeretére. E végre legyen sza
bad néhány szóval kijelölni annak befolyását az erdőszeti tanok gya
korlati alkalmazására. 

A gyakorlati erdösz hivatásának fő feladatai közé tartozik az 
erdő müvelés, az az: az erdőszeti növények tenyésztése; és az erdei 
termékek czélszerü felhasználása és érlékilése. Az erdei növények és 
egyálalában a növények mivelése, a növényi éleiét föltételező és előmoz
dító viszonyok okszerű felhasználásában áll. Az erdöhasználatnak pe
dig az erdötermékek levágásán kívül még az a feladata: jutányosabb 
érlékités végett, részint e termékek egy részét mesterségesen előké
szíteni, vagy megjavítni, részint tökéletesen átváltoztatni az az: műter
mékekké átalakítani. 

A vegytan ismeretének fontosságát az erdőtenyészetre nézve a 
következő példával igyekvendünk bebizonyítani. 

Biermans a jóhirnevü porosz erdösz 1845-ben a mesterséges 
erdötenyészlés uj, általa azonban már 1817 óta használt, módját az 
erdöszök egy gyűlésének alkalmával közölte a közönséggel, melynek 
csodaszép ültetvényekben látható bámulatos eredményeit, számos ide
gen erdösz — időt, pénzt nem sajnálva — sietett a hely szinén szem
ügyre venni. 

E tenyésztés körüli eljárást egész kiterjedésében közölni e so
roknak nem lehetvén feladata, csak azt emeljük ki, mint czélunkra 
nézve elegendőt, hogy annak főelőnyc abban áll, miszerint Biermans a 
plántákat gyephamuban növeszti, mi állal ezek igen erőteljesen fej
lődvén, főkép gyökérreudszerök válik a tápszerek felvételére kiválóiig 
alkalmassá; így biztosítván a fák örvendetes növekvését azoknak ké
sőbbi koraira nézve is. 
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Ezen eljárás mindeddig nem látott sikerű eredményeitől elva
kulva, az erdöszök nagyja — apraja gyephamuban lenyészlé növendé
keit; az úgy nevezett Biermans féle gyephamu vali mivelés divattá s 
ebből valóságos gyephamulázzá fajúit. 

Ám de pár év múlva e láztól megragadt erdöszök nagy többsége 
fejcsóválva állt meg fiatal ültetvényei elölt, nem látván rajtok semmi 
csodálni valót; a hamu semmi hatását! 

Az egyik azt monda: e vagy ama fanem valóban ez eljárást 
nem tűri, a másik pedig a talajról regélé ugyanazt; a többiek 99 szá
zaléka pedig szegény Biermans árva fejének esett; — sikeretlen műkö
désének valódi okál azonban — a vegytanban, való saját járatlanságát 
s igy ezen eljárás magában valóban csalhatatlan elveinek elvételt, rósz, 
hamis alkalmazását — azt vajmi csekély szám akará elismerni! 

A gyephamu tudni illik nem csak saját alkrészeivel de oly alany 
tartalmánál fogva is trágyázza a földet, mely benne czélszerü kezelés 
mellet még csak utólagosan képződik; ezen alany a légköneg, mely 
úgy támad, ha a hamu vasélecse a víz rovására vaséleggé válik; a 
mikor azután a szabaddá lett köneny a légségenyével légköneggé egye
sül, íme egy pár szó és a vegytan ismeretével bírónak már is három 
hatalmas kezelési szabály. Mert a ki az okok és okozatok atérlésével 
dolgozni képes, tudni fogja e szavakból hogy 

1-ször különben hasonló tulajdonok mellett azon talaj gyepe, 
mely mentől több vaséiecset tartalmaz, legalkalmasb e hamu égetésére; 

2-szor hogy a gyepet kicsi halmokban, igen lassan, és csekély 
minden lángnélküli hömérsék melleit kell hamuvá égetni, miután csak 
igy válik a gyepben létező vasélecs lehető legnagyobb része vaséleggé; 
a mi pedig a légköneg fönebb leirt képződésére nézve föfellétel; 

3-szor a vegyész azt is fogja tudni, hogy a szabaddá lett kö
neny nagyon hajlandó elillanni akár magában, akár legénnyel lég
köneggé vegyülve, ha azt nem sikerül mi elébb alkalmas utón meg
kötni. Az tehát égetett hamuját szélterjesztvén a legnagyobb siet
séggel a föld sekély rétegével fogja betakartalni; sekély rétegével azéri, 
mert a légnek be kell halhatnia, hogy légköneg képződhessék; betakar
talni pedig a végett, hogy a képződött légköneg el ne szálljon, hanem 
a hamuval elegyült föld televénysava által megköttessék. 

Ám de a.ki a vegytan elveit nem érti; a kinek a hamu mindig 
hamu — ha szürke, az bizony még ha e kezelést eredetileg annak első 
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mesterétől tanulta volna is , E eleinte maga is jól járna el benne, csak 
nagyon is hamar elfogja sok kényelmetlen oldalait hagyni, melyek 
okáról, befolyásáról magának, a vegytant nem értvén, számolni nem 
tud, s melyet az ugy nevezett tiszta practicusok az az — az elmélet
ről tudni mit sem akarók, csak hamar a tudósok hasztalan pedantis-
musának keresztelnek el, a fődologhoz tartván magukat, mely szerintük 
egyedül a hamu s nem egyszersmind az anyag is, melyből az készült, 
vagy az égetés, eltakarítás, felhasználás okszerű módja! 

Ok neki mennek, — s neki is mentek nem egyszer — a gyep
nek; lehántják; az előre jól megrakott pattogó tűzre hányják, s a lo
bogó lángba bámulván már előre is káprázik a szemük a sok hatalmas 
Jiövekvésü álladóktól, mely Phönixként kelve ez eget osztromló lángok 
hamujából, fogja számukra a sok árboeznak való fában a dicsőség meg
annyi oszlopait emelni; a jutalom meg annyi forrásait megnyitni! 

E közben természetesen arról nem is álmodoznak — mert nem 
értik a vegytant — hogy illy hőinérsékben a légköneg elillan, több 
más test a széneny behatása folytán felbomlik, s annak egyes a növény
tenyészetre nézve igen fontos alkrészei mint: a halvány, a villany, a 
hamany, a szikeny, a mészeny, tova száll; s hogy a hamu többi ter
mékenyítő része ily hőség mellett megüvegesedik s a kovasav, a ha
many, a szikeny a mészenyéleggel vizben oldhatlan s igy a növények 
táplálására alkalmatlan testekké válik! 

Mind ez az említett öregapánk szerintiek ártatlan fejét nem fáj
dítja! — Ok az igy készült hamut a legjobb hitben felhasználják és 
roppantul csodálkoznak rajta, hogy nagyszerű megerötetésük egyetlen 
gyümölcse még évek eltelte után is csak egy kis — ridiculus mus! 
Csodálkoznak s nem szégyenkeznek, mert a vegytant nem tanulták; — 
annak elveit nem ismerik, nem értik! 

De ha már az erdömivelés sem nélkülözheti a vegytan tanait, 
ugy azok még fontosabb befolyási gyakorolnak az erdöhasználat azon 
ágaira, melyeknok czélja az erdötermékek átalakítása. Ide tartoznak: a 
szenesités, hamuzsir-, kalián-, gyanta- és szurokfözés, koroinégelés, 
némely ezukrot tartalmazó fanedvek feldolgozása s a t. — Ezek közül 
legérdekesebb és a gyakorlati erdöszre nézve legfontosabb a szenesités. 

A fa természetes nedvessége és éleny tartalmánál fogva az 
elégésnél annyi viz képződik, hogy az bizonyos magas hömérsék elő
állítását gátolja. A szenesités czélja tehát a fát azon alkatrészeitől 
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megszabadítani, melyek a hőséget elnyelik, s mintegy a fa hatását lö-
ményiteni, egy kisebb teremre összeszorítani. 

Hogy megmutathassuk, mily nélkülözhellen a vegytan üsmérete 
ezen czél tökéletes elérésére, legyen szabad a szenesitésnél történő 
vegyfolyamatra egy futó pillantatot vetnünk. — A fa, mely 20 % víz
ből 40 % éleny és könenyböl, s 40 % szénenyböl áll, — a közönséges 
boksábani szenesitésnél, a lég behatásától elzárva, magasabb hömérsék 
befolyása következtében felbomlik; a fölbomlasi termények mennyisége 
és különbfélesége, a fölbomlásnál uralkodó hömérséktöl függ; mert a 
fa állagai különféle hömérséki fokoknál különféle vegyészi lörvényeknek 
vannak alávetve. Az emiitett körülmények közti felbomlásnál az éleny 
és köneny a legegyszerűbb arányban egyesülve vizzé válik, a köneny 
feleslege, mely minden fában találtatik, annyi szénenyt ragad magához, 
a mint azt az uralkodó hömérsék engedi, bányagázt és könszéneget 
képezvén; míg ugyan azon időben az éleny és köneny összes behatása 
állal a szénenyre, a hármas vegyületek egész sora jön létre. 

Továbbá mind ezen vegyrokonsággal biró termények egyidöbeni 
jelenléte, a magas hömérsék hatása alatt a legkülönfélébb vegyületek 
képződésére ad alkalmat, melyeknek nevezetesbjei: az eczetsav, a kát
rány, a faléi, a paraíin, és a szénylenysav, túlnyomólag köneny és 
szénenyböl állván; annál nagyobb menyiségben fognak a szenesitésnél 
képződni — az az annál több széneny fog elveszni, minél több köneny, 
tehát minél több viz van a fában. Ezen ösmeretek birtokában könnyű 
azon szabályt megállapítani: hogy a legtöbb szenet, csak akkor nyer
hetjük, ha a fát lehető száraz állapotban szenesiljük. 

A második főszabály a szenesitésnél a fától a levegőt elzárni, 
a mit a boksábani szenesitésnél egyrészt a fa tömött rakása által, más
részt az engedő fedezet által érünk el, mert különben a levegő éle
ny ének behatása állal a fa egy része elégne, hamuvá válnék s igy 
isméi széneny veszne el. 

A harmadik szabály a szenesitésnél: a tűz heves terjedését gá
tolni; az az a boksában a gőzük czélszerü nyitása által a tüzet las
san vezetni. A legtöbb szenet ugyan is csak akkor fogjuk nyerhetni, 
ha előbb azon 20 % kötetlen vizet, mely a légszáritott fáhan van, 
mérsékelt hév által kiűzzük, mert ha a vízgőz izzó szenén áthúzódik, 
felbomlik s annak élenye könenye — a fa szénenyóvel szénéleget és 
szóiikünenyl képezvén — a fa szénenyének tetemes részét elnyeli. 
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Azt mondhatná valaki, kogy a szükséges szabályok ósmcretéhez 
gyakorlati úton is lehet jutni, hiszen azokat minden szénégető tudja, 
a nélkül hogy a vegytanról fogalma is volna; ez kedvező körülmények 
közt és bizonyos feltételek alatt igaz lehet ugyan, de mi nem is akar
juk azt bizonyítani, hogy a szénégetőnek, hanem hogy az erdösznek 
van szüksége a vegytan ösmeretére. Hány erdösznek van alkalma, 
akaratja, elég szorgalma és kitartása, a szénégetést az erdőben gya
korlati úton a szénégetőktől hónapokon át tanulni? És ha valaki mind 
azt birná is, váljon érti e mesterségét a tanárként szereplő szénégető? 
s ha nem, kitől fog akkor az erdösz tanulni? egyátaljában megfogja e 
tudni ítélni, hogy kitől keljen tanulnia? — Az ilyen erdösz tehát nem 
tehet egyebet, mint a szénégetőket minden ellenőrzés nélkül magokra 
hagyván, a jó eredményt a véletlentül várni, és a sors csapásának tu
lajdonítani, ha bizonyos mennyiségű fából csak fél annyi szenet nyerhet 
mint értelmes szomszédja, a ki elméleti ösméretei folytán a legjobb 
szénégetőknek is adhat oktatást, s azoknak a szénégetés körül tudat
lanságból vagy gonoszságból elkövetett hibáit rögtön észre veszi s 
tulajdon hasznára elhárítja. 

Szóljunk e még az erdöhasználat többi — vegyészi folyamokon 
alapuló ágairól? Ugy hiszem, hogy e néhány példa, mely a gyakor
lati erdösz hivatásának majdnem minden főágait érinti, talán elégséges 
lesz azon állitásunk bebizonyítására: miszerint a vegytan elemeinek és 
törvényeinek ismerete csakugyan több irányban útmutatóul szolgálhat 
azoknak, kiknek föfeladaluk; nemzeti gazdászatunk egyik legjelentéke
nyebb ágát kifejteni és jövedelmezővé tenni. 

Bár ezen a szeretelt hon erdöszetének felvirágzását buzgón 
óhajtó kebelből eredéit sorok arra birnák azon hazámfiait, kik az er-
dőszeti pályára szánták magukat, hogy a minden tekintetben fontos 
vegytannal megismerkedni és azt mélyebben tanulmányozni iparkodná
nak. Ebbeli igyekezelöket minden irányban százszorosan megjutalma-
zandják e tan elveinek gyakoriali alkalmazása által nyert kedvezőbb 
eredmények. 

Erdöszeti magyar irodalom. 
Koppé Mór uradalmi föerdösz úr állal tudósíttatunk, miszerint 

az magyar erdöszeti naptár öszeállitásán működik, melynek jövedelme 
a magyar erdöszeti irodalom czéljainak leend szánva s mely egyszers-
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mind név és czimlárul is fogna szolgálni. — Felkéri tehát a t. erdész
tiszt urakat, hogy az illető uradalmak erdeinek tértartalmát és az er
désztiszt urak névjegyzékét 1862 Május \-ig B.-Szent-Lászlóra Vesz
prém megyébe Cutolsó pósla Győr vagy Györ-Szent-Márton) neve alatt 
bérmentetlenül megküldeni szíveskednének. 

E korszerű, valódi szükséget pótló, hazafias vállalatot nem tudjuk 
eléggé t. olvasóink hő pártolásába ajánlani. 

K ü l ö n f é l é k . 
A magyarországi erdiiszegylet közlönye jelenleg a Main-

Frankfurti nA11gem. Forst- und Jagdzeitungu. Legalább azt kell hinnünk, 
miután jóval több mint egy éve, hogy egy írott betűjét nem láttuk ez 
egyletnek s miután utolsó Oraviczán tartolt közgyűlésének terjedtebb 
leírása is a nevezett lapban jelent meg először s eddig csak is ott! 

A ntagyarizimis túlkapásai. (Vebergriffe des Magyarismus.) 
Ily czim alalt jeleni meg ismét egy a magyar edöszetre vo

natkozó czikk a némethoni „Allgemeine Forst- und Jagdzeitungu 
czimü folyóirat ez évi Február havi füzetében, melyet hosszadalmas 
volta miatt itt csak kivonatilag közlünk, hogy t. olvasóinkat meggyőz
hessük azon örvendetes tényről, mi szerint a magyar erdösznek is meg 
van a maga „Augsburgi nénikéje." 

A névtelen czikkiró, kire mint a madárra csak hangja után is
merünk, igy kezdi: ,,A magyarizmus, a mitül már régen féllünk — az 
„erdöszelben is kezd garázdálkodni. Mi a magyarizmustól a jogosult-
„ság bizonyos mértékét nem akarjuk megtagadni; sőt teljes szivünkből 
„óhajtjuk hogy oly nemzetiség, mely annyi lovagiasságot, oly férfias 
„kitartást, oly nemes haza és szabadságszeretetet tudott nagyra nevelni, 
„mint a magyar, gyöngillenül tartsa fel magát, virágozzék és gyarapodjék." 

Köszönjük! köszönjük! 
„De csak idáig és ne tovább! A magyarizmus azonban e hatá

r o n már lulment. . . . És ki tagadhatná, hogy a magyariztnus a töb-
„bi nemzetiségek irányában hébe korba ne fajult volna keménységgé, 
„fejszecsapásokká a tudomány és művészet ellen?! Például! Talán mást 
„jelent e azon rendelet, melynél fogva Magyarország valamennyi főta-
„nodáin csak magyar és semmi egyéb nyelven sem szabad előadni? 
„És miután méltányos, hogy a magyarok azon állásba helyeztessenek, 




