
KÜLÖNFÉLE K 

Vitéz Szilágy i-Ilosvay Lajos m. kir. főerdőmérnök rádióelö-
adása a karácsonyfáról. A karácsonyi ünnepek másodnapján vitéz 
Szilágyi-Ilosvay Lajos m. kir. főerdőmérnök, a földmívelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályának tagja, a földmívelésügyi 
minisztérium rádióelőadássor ozatában költői lendületű előadást 
tartott a karácsonyfáról. A szép előadásból részben egyesületünk 
nehéz anyagi helyzete, részben pedig helyszűke miatt sajnos, 
csak egyes szemelvényeket közölhetünk. A szemelvényeket úgy 
igyekeztünk kiválogatni, hogy azokból mindazok, akik a rádió
előadást közvetlenül teljes egészében nem hallhatták, a kará
csonyfáról, a karácsonyfa kultuszáról és annak történelmi fejlő
déséről utólag is kimerítő tájékoztatást szerezhessenek. 

„ A karácsonyfa állítását a keresztény népek a lexikonok 
szerint a pogány germánoktól vették át. Ezt azonban megdönti 
az a tény, hogy a németek a V l I I - i k században térnek a keresz
tény hitre, a karácsonyfa állításának szép szokása pedig csak a 
X V I I - i k században kezdődik protestáns német családoknál s 
onnan terjed el az egész világra. 

Nálunk a karácsonyi játékokban már évszázadok óta szere
pel, a lakásban való felállítása a mult század elején kezdődik s 
ma már a szent karácsony zengő örömének: az Ige Megtestesü
lésének drága szimbóluma csaknem minden keresztény hajlékban. 

Kezdettől fogva lucfenyő, v a g y jegenyefenyő volt a kará
csonyfánk. A legenda szerint a Szent Család Egyip tomba való 
menekülésekor egy fenyves erdőben tért pihenőre s ekkor kapta 
a fenyő örökzöld jellegét. És ma az örökzöld karácsonyfa, mini 
az örökélet szimbóluma hirdeti és jelképezi, hogy a megszületett 
Jézus megnyitotta előttünk az örökélet útját és azért szállt le 
hozzánk, h o g y erre az útra vezesse lelkünket. 

A lucfenyő és a jegenyefenyő édestestvére egymásnak. Mind
kettőnek a hegység az igazi hazája. A z alacsonyabb hegységek
ben, ahol a déli oldalakon még a tö lgy van otthon, az északi 
oldalon már megjelenik a jegenyefenyő. Ez hajdan összekötő 
volt a két uralkodó magyar fanem, a tölgy és a lucfenyő között. 
A N a g y Magyar Alföldet borító hatalmas tölgyrengetegek a 
hegységek déli oldalain 900 m. tengerszínfeletti magasságig is 
felnyúltak s innen a bükk, meg a jegenyefenyő futott a lucfenyő 
övéig, ahonnan a havasok aljáig ma is hatalmas lúcfenyőrenge-
tegek ölelik a Kárpátok büszke bérceit, Erdély tündérszép 
hegyeit. 

A lucfenyő vezérhajtása egyedül tör felfelé s í gy a lucfenyő 
törzse fokozatosan keskenyedik, a jegenyefenyő koronája azon-



ban egy darabig keskenyedik, de a csúcson ismét kiszélesedik 
és a korona teteje a gólyafészekhez hasonlít. 

A lucfenyő ágait a tűk köröskörül fogják, a jegenyefenyő 
oldalágain pedig a tűlevelek szépen kétoldalra simulnak s ezért 
nevezi a nép fésűs fenyőnek. 

Ügy a jegenyefenyő, mint a lucfenyő egylaki, azaz ugyanazon 
a fán vannak a hímvirágok és a nővirág-tobozkák is. Amikor a 
hím virágok beérnek, már a legkisebb szellő hatására egy-egy kis 
virágporfelhő száll az ágak között s a nővirág-tobozok kinyílt 
kebellel fogadják a virágport. A nővirág-tobozok pikkelyei között 
csatornácskák vannak, amelyek a hímvirágport a magrügy szá-
jacskájához vezetik. Itt a virágport ragadós nedv fogadja s 
ennek hatására a virágpor tömlőszerű nyúlványt fejleszt, amely 
a magrügy peteházáig nyúlik s azt megtermékenyíti. 

A megtermékenyülós után kifejődik a csiranövény és a mag
rügy maggá alakul. A szárnyas magok a toboz termőpikkelyeihez 
tapadnak s míg a jegenyefenyőnél a tobozok a csúcsukkal fel
fele állanak, addig a lucfenyőnél lefelé függenek. 

A csiranövénykében már megvan a fa kérgének, a fa testét. 
alkotó edénynyaláboknak, a bélnek, a gyökérnek, a koronának a 
kezdete. 

Egyéb erdőt alkotó fenyőinknél: az erdei, fekete és a vörös 
fenyőnél és a többi fenyőféléknél is ugyanígy történik a. mag
képződés, azért a fenyőféléket nyitvatermőknek mondjuk, míg 
lomb- ós gyümölcsfáink zárvatermők, mert ezeknél a termőleve
lek zárt üreget vagy üregeket alkotnak s ezekbe vannak bezárva 
a magrügyek." 

„ A lucfenyőt hajdan a jegenyefenyő a másik uralkodó magyar 
fanemmel: a tölggyel kötötte össze. 

A honfoglalás idején és az azt követő századokban a Magyar 
Alföldet hatalmas tölgy- és más lombfaerdők borították és innen 
van, hogy ezekben a századokban az ország legtermékenyebb, leg
gazdagabb földje a Magyar Alföld volt. 

Az állandó megtelepedés, a népességnek az örökös harcok 
mellett telepítések útján történt gyarapodása öldöklő harcot indít 
a nép és az erdő között. Hatamas területeken lesz úrrá az eke 
és erdő helyett aranykalászos búzában önti az édes anyaföld gaz
dag áldásait. 

Jönnek az ország területén vívott borzamas harcok s a fel
vonulási utak mentén, amerre a szem ellátott, hatalmas erdők 
pusztultak el. 

Jött a pénzéhség és az erdőtörvénynek az a rendelkezése, 
hogy a nem feltétlen erdőtalajon álló ós nem kötött erdőbirtoko
sok tulajdonában lévő erdőket a tulajdonosok szabadon irthat
ták, hatalmas erdőket dobott a pénzéhség martalékául. 



Jött a kultúra, amely az erdők pusztulása mellett egyre-
másra szárította ki az Al fö ld vizeit és elkövetkezett a szomorú 
idő, h o g y hatamas területek, amelyek évszázadokon át ontották 
a föld legdrágább kincsét, az élet áldott kenyerét : a búzát, egy
szerre meddőkké váltak és mint éktelen szikes és homokos feké
lyek feküsznek a drága Magya r Al fö ld vérrel szentelt testén. 

A gazdag M a g y a r Al fö ld moso lygó arca egyre szomorúbb, 
egyre sívárabb lett. 

A z a gy i lkos gyűlölet , amely a létükért küzdő, évtizedeken 
át itt is, ott is újra, meg újra fel-felburjánzó erdőkkel v ívot t 
harcukban eleinket eltöltötte, átöröklődött az utódokba is és 
innen van, hogy a legutóbbi évekig sem gyümölcsfá t , sem erdei 
fát még csak látni sem akartak alföldi testvéreink s ahol a j ó -
szándék megkísérelte a telepítést* ott az átörökölt gyűlöle t 
könyörtelenül kipusztított minden csemetét és csirájában lehe
tetlenné tett minden kezdeményezést." 

„Széchenyi István, a l egnagyobb magya r látta meg elsőnek ezt 
a borzalmas veszedelmet és attól kezdve nagy magya r erdészek, 
nagy magyar tudósok, nagy magya r államférfiak egész sora 
harcolt és küzdött azért, h o g y a M a g y a r Al fö ld arculatára újra
telepített erdők hozzák vissza az elsorvadt mosoly t és újratele
pített erdők adják vissza az Al fö ld mérhetetlen gazdagságát , 
selymes füvet adó, dús aranykalászt ontó, áldott termékenységét. 

A sok harcot, a sok küzdést az elmúlt években gazdag ered
mények koronázták. 

A törvényhozás bölcsessége törvényben rendelte el az Al fö ld
fásítást és az állami erdömérnöki kar rendelkezésére bocsátott 
összegek lehetővé tették, hogy hatalmas lendülettel indult meg 
az Alföld-fásítási akció. 

A z a meleg szeretet, amellyel az erdőmérnöki kar tagjai küz
döttek, lelkesítettek és dolgoztak, megtörte az átörökölt ellen
szenvet, az az áldozatkészség pedig, amelyet az állam nyújtott, 
egyre nagyobb telepítéseket tett lehetővé és már minden ígéret 
és biztosíték megvan arra, hogy megváltozik az Alföld színe, 
eltűnnek testéről a szikes, homokos és egyéb terméketlen kelevé-
nyek, helyükön m o s o l y g ó erdők fognak virulni, a búzatermő föl
dek az erdők védelme alatt ismét gazdagon fogják ontani a bősé
ges termést és a tüdővész melegágyát elsepri az Alfö ld ismét 
mosolyra derülő, erdőkkel tarkított földjéről az egészséges, ózón-
dús levegő. 

Most tehát, amikor a verejtékes munka már meghozta ezt az 
eredményt, most, amikor előrelátó bir tokosok a búza értékesíté
sének nehézségei miatt a legtelevényesebb földjeiket telepítik be 
erdővel, szinte halálos vétek volna a hatalmas lendülettel és 
hatalmas eredményekkel megindul t Alföld-fásítási akció dérékba-
töróse." 



m 
„A karácsonyfa javarészben gyérítésből kerül otthonainkba. 

Természetes, felújulás esetén, a tobozokból a szárnyasmagya-
ka t .a szél széthordja, a magvacska a földbe kerül, ott megindul 
benne az élet és egy pár év múlva ott áll előttünk a serdülő 
gyermek: a csemete, majd az ifjú fenyő. 

Akár természetes úton újult fel az erdőnk, akár ültetéssel 
magunk telepítjük azt, egy-egy kat. holdon 4—5000 csemete van 
s ezek közül csak 4—500 darab éri el a 100 éves kort. 

Miért kell hát drága pénzen tízszerannyi fát ültetni, mint 
amennyi eléri a teljes kort!! 

A műfára alkalmas fanemeknél az a legfőbb célunk, hogy a 
fák törzsei ágmentesek, magasak és simák legyenek, hogy így 
törzsük javarészéből épületfát, vagy szerszámfát termelhessünk. 

Ha egy kat. holdra csak 400 darab csemetét ültetnénk, akkor 
a fák ebben a szabadállásukban földig ágasak és elterebélyese
dett törzsűek lennének, amiből csak tűzifát lehetne termelni és 
az is görcsös hasábokból, girbe-görbe ágakból adódnék. 

Azért ültetjük tehát a csemetéket ilyen sűrűen, hogy azok 
szorosan záródjanak, mert í gy az ágak nem képesek kifejlődni 
s ehelyett a csemeték magassági növekedése lesz erőteljesebb. 
A z egyre magasabbra törő fácskák felső ágai az alsóktól elveszik 
a napfényt s í gy ezek elhalnak, a törzs leveti őket, a fa héja 
pedig még a helyüket is beföldi. Ez így tart, míg a fa a hossz
növekedését be nem fejezi és föveszi a végleges koronáját. 

Ez alatt az idő alatt a fácskák között a legerősebb élet-halál
harc folyik. Amely ik csemete erőteljesebb, v a g y jobb talajon áll, 
fölébe szárnyal a másiknak, elnyomja azt s így a település 
kimagasló, uralkodó és elnyomott fákra különül. 

A z elnyomott fák, ha az élet-halálharcba nem avatkoznék az 
erdész keze, hosszabb-rövidebb tengődés után elpusztulnának, de 
a sinylődés alatt hátráltatnák az uralkodó fák növekedését, mert 
azoknak osztozniok kellene velük a föld táplálóanyagaiban és 
a napfény éltetőerejében, azért az elnyomott és a túlszárnyalt 
fákat gyérítéssel szedjük ki és a túlszárnyalt fákból csak azo
kat hagyjuk vissza, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az erdő 
záródása teljes legyen, azaz az erdő mennyezetében hézag ne 
támadjon. 

A gyérítés az erdőnevelés legkényesebb eszköze, mert ha ide
jében és helyesen hajtjuk végre és valamely betegség nem kezdi 
ki, rovarpusztítás nem támadja meg az erdőnkét, akkor a vágás
korban csak egészséges, jól fejlett, hengeres és símatörzsű fáink 
lesznek, amelyekből drága pénzt kap a gazda." 

Ezek után felolvasó lelkes, szavakban összefogásra buzdította 
hallgatóit és a kivezető út alapfeltételéül az összetartást jelölte 
meg. 



Jelentkezési felhívás a francia Alpesekben rendezendő erdé
szeti tanulmányútra. Értesítjük t. tagjainkat, h o g y a m. kir. 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának főnöke, 
Pfeiffer Gyula miniszteri főtanácsos úr a következő levelet 
kapta: 

Nancy 1930. X I I . 23. Girardet u. 12. 

A nemzeti vízi és erdészeti iskola igazgátójától a magyar
országi erdők igazgatójának! 

Budapest. 
Igazgató Uram! 

Az elmúlt évben a francia alpesi hegység restaurálásának, 
valamint a vad-patakok szabályozásának tanulmányozása eéjából 
az idegen erdőtisztek részére tanulmányi kirándulást rendeztem. 
Elhatároztam, hogy az idén is (1931-ben) eltérő útvonalon, ugyan
abban az időben hasonló tanulmányutat tartok. A z útiprogramm 
néhány példányát csatoltam. 

A tanulmányút rendezését szíves tudomására hozva, hálás 
volnék, ha a vonatkozó ismertetéseket a fennhatósága alá tartozó 
erdőtisztekhez eljuttatná. 

A jelentkezéseknek folyó évi január hó 15-e előtt kell beér
kezniük. 

Fogadja Igazgató Uram nagyrabecsülésem kifejezését. 

Olvashatatlan aláírás. 

Az útiprogramm kivonata: Indulás 1931 augusztus 1-én Gre-
noble-ból, visszatérés ugyanoda augusztus 13-án délután; a köz
ben megtekintendő főbb helyek: Riffol vadpatak; Clermont-i 
gleccser; Corps; St. Disdier en Devoluy-i havasgazdálkodás (1090 
m.); újraerdősítések a Mantayer, Pelleautier, S igoyer és Chátillon 
le Désert hegycsoporton; Vallauria vadpatak és gleccser; Riou-
bourdoux vadpatakbeli helyreállítási s újraerdősítési munkála
tok; Bourget és Poche vadpatakok; Al los és Colmar hegycsopor
tok újraerdősítései; Digne-i Alpesek; St. Vincent-i vörösfenyve
sek; Bos-codon-i uradalmi fenyvesek; Lautaret-i alpesi kert és 
múzeum; St. Antoine vadpatak; stb. 

Az egész utazás alpesi autóbuszokon történik. 

Torlódások elkerülése céljából személyenként egy, legfel
jebb 25 kg-ig terjedő csomag hozható. 

A valószínű költség (szállodai költségek borravalókkal, autó
busz Grenoble-től—Grenoble-ig): 1700 frc. (kb. 375 pengő) . 

A z összeget legkésőbb július hó 20-ig kell elküldeni a követ
kező címre: M. Hulin, chargé de Cours á l 'Ecole Nationale des 
Eaux et Foréts, Nancy (Francé), 12 Rue Girardet. 



A jelentkezési íveket legkésőbb 1931 június hó 15-ig kell u. a. 
címre beküldeni, utólagos jelentkezések nem fogadtatnak el. 

Jelentkezési ív: 
Név; rang; székhely; résztvesz a mellékelt programm szerinti 

utazáson; keltezés; aláírás. 

Megjegyzés: A tanulmányúton résztvenni kívánók részére az 
egyesület titkári hivatala jelentkezési lapot, valamint részlete
sebb programmot küld bélyeges válaszboríték ellenében. 

35. Kimutatás 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző-Egylet 
alaptőkéjének gyarapítására 1930 szeptember 21-től december 
20-ig az erdészeti társadalom részéről befizetett adományokról. 

Adományokat küldtek: Bálint Andor 2, Béky Albert 2, Beré-
nyi Péter 2, Blaschek László 20, B o g y a y Gyula 10, Cserneczky 
Káro ly 4.50, v. Fejes József 2, Fischer-Colbrie Emil 10, Füstös 
Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Jankóvits Eezső 3, v. Kiss Lajos 1, 
Kósa Gyula 2, Kovássy Kálmán 2, karatnai Könczey Árpád 6, 
A ' . Kristófy Gyula 4, Machay T. D. Sylvester 20, Nagy László 
erdőtanácsos (Eger) 5, Ocsárd Károly 2, Schmilliár Károly 20, 
v. Stubnyay János 12, Surjánszky Kálmán 10, Szegedy Oszkár 
4. Szeles István 6, Szőke Győző 24, Szporni Károly 10, Vigh 
József 100, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 288.50 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a 
gyűjtés eddigi eredménye 9541.24 pengő. 

Bianco-csekklap használata esetén a befizetések „M. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző-Egylet, Sopron" 
címen az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1930 december 20. 

Széki János főisk. tanár, a Segélyző-Egylet elnöke. 

MÁV. talpfaárak. Magánúton szerzett értesülésünk szerint a 
talpfaárak ügyében a M Á V . igazgatósága és a hazai talpfaórde-
keltség között megegyezés jött létre. 

A talpfaérdekeltség által delegált bizottság a M Á V . igazgató
ságával folytatott tárgyalások után a következő talpfaárakban 
állapodott meg: és pedig; 

260-as tölgytalpfánál 7.15 P-ben, bükktalpí'ánál 4.70 P-ben, 
250-es „ 7.05 „ „ 4.55 „ 
240-es „ 5.90 „ „ 3.85 „ 
220-as „ 3.35 „ ,. 2.70 „ 

A váltótalpfa m 3 után 95 P-t sikerült biztosítani. 



Állami gépjáróművezetoképzű (soffőr) tanfolyam nyílik meg 
a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgá ló intézet keretében 1931 
január 19-ón este fél 7 órakor az intézet Budapest, VII I . , József-
kőrút 6. szám alatti helyiségében. Beírás naponta d. e. 9—1, ked
den és pénteken d. u. 5—-7 óra között az igazgatósági irodában, 
ahol a felvételhez szükséges űrlapok a hivatalos órák alatt elő
zetesen beszerezhetők. 


