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6. Ingatlanok leltára . „ . . . . . . . . . 
7. Ingók leltára . . . . . . . . . __. . . . . . . . . . 
8. Üzemi berendezések, fürésztelepek, iparvasutak, 

711.806 K-át. 
98.517 „ 

vízmüvek 3,500.000 „ 
Összesen ___ ___ 11,327.383 K 

489.256 „ Levonva a tartozást 
Marad a 16 év tiszta jövedelmeként 10,838.127 K. 
Vagyis holdankint és évenkint 3 K 15 fill. 

A birtokközösségek együttartása mellett a törvényhozásnak 
gondoskodnia kellett azok szervezéséről és ügyvitelük szabályo
zásáról is. Ez azonban az 1898. évi X I X . t.-cz.-ben már megtörtént. 

Az indokolás azzal végzi, hogy „ne legyen ez a kényszerű 
birtokközösség elviselhetetlen teher, lekötöttség, de a benne rejlő 
szövetkezeti szellem ébrentartásával a községi gazdasági, társadalmi 
élet biztos talapzata, úgy amint a múltban volt". 

Ugy legyen! 

Ismeretes a japániak előszeretete minden iránt, ami kicsiny. 
A kis arányú, picziny dolgok mintegy művészies karakterrel 
birnak előttük, megigézik, vonzzák őket. 

Például a kertészetben. A mi európai fogalmaink szerint a 
kert téres gyep, tavakkal, szerteszét ágazó utakkal. A japán 
ellenben oly kerteket tervez, minden minucziózus részlettel, melyek 
nem nagyobbak egy közönséges ebédlőasztalnál. És ez a leg
apróbb részletekig kidolgozva nemcsupán ablakdisznek, pillanatnyi 
kedvtelésül, hanem állandó alkotásként, mely nemzedékről-nem-
zedékre fennmarad. 

Alig szenved kétséget, hogy a japánoknak ez a passziója 
a diminutiv tárgyak, a miniatűr kertészet iránt volt az, mely ízlé
süket a törpe fák kultiválása felé fordította. 

Természetesen minden kertész és erdész előtt könnyű feladat 
egy fát elcsenevésziteni nyesés és táplálék elvonása által. De ez 

Erdészeti Lapok 100 

A j a p á n i t ö r p e f a - k u l t u r a . 



1444 

az eljárás formátlan nyomorékságra vezetne, már pedig a japánok 
törpe fái nem ilyenek. Törzseik, ágaik a magas kor minden külső 
jelét mutatják, gyökereik a föld felett görbén csavarodnak. Való
ságos eleven miniatűr utánzatai az erdő fáinak. 

Ennek a mesterségnek a titka igen régi. Eredetéről nincsenek 
emlékeink, de titka fiuról-h'ura száll néhány családban, mely óva

tosan őrzi. Tokió külvárosában a fa-művészek egész kis, husz-
harmincz házból álló kolóniát képeznek s onnan küldik szét művei
ket az egész világba. 

Hajdanta a fákat kizárólag Khinába exportálták, hogy házak 
és kertek díszeiül szolgáljanak. Ma, ugy látszik, a mennyei biro
dalom lakosainak izlése megváltozott. De a Tokió körüli kis 
gyarmat ma is virágzik, mert utóbbi időben nagy keresletök tá
madt a nyugatról. Különösen Amerikában és Angliában a törpe 
fák nagy kedveltségnek örvendenek, mint igen elmés és divatos 
asztaldíszek. 

197. kép. 45 éves vörösfenyő. 
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Alig néhány beavatott tudja, hogy ezek az apró fák hogyan 
jönnek létre. Valószinü, hogy a törpe fák nevelésének egyik leg
lényegesebb kelléke a nyugati ember előtt majdnem ismeretlen 
türelem és kitartás. Ötven évet mondják a legrövidebb időnek, 
amely alatt egy igazi tökéletes példány előállítható. De a leg
kiválóbb példányokhoz egy emberélet is rövid; a művész csak 
megkezdi, de a mű befejezése fiára vagy unokájára marad. 

Törpe fák magról, vagy pedig, ahol ez nem czélszerü, gon-

198. kép. 85 éves vörösfenyő. 

dosan válogatott gályákról neveltetnek. Amint a fiatal ültetvény 
nőni kezd, szakadatlan gonddal ápolják és már élete kezdetétől 
természetes hajlamait aláigázzák a gazda vasakaratának, minden 
ág, minden levél amint előbukkanik, a legszorgosabb vizsgálat 
tárgya lesz. Szabad-e nőni hagyni, s ha igen, mily irányban ? 
Nem tanácsosabb-e lenyesni, s a növést más helyen segíteni e lő? 
Egy tuczat hason'ó kérdés áll a japán művész előtt, s ezeknek 
helyes megoldásától függ a fa jövőbeli értéke. Mert a fának, hogy 
tökéletes legyen, hiven kell hasonlítania az életnagyságúhoz 
alakra, egyensúlyra. 

100* 
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Ámde a művésznek hétszázados tapasztalat áll rendelkezésére, 
s ezzel végtelen pepecslő gondot párosít. Gyakran irgalom nélkül 
nyesi, csipkedi fáját, de mindig tervszerűen és vigyázattal. Olykor 
dróttal vagy faháncscsal kényszerit egy rézsut álló ágat ren
des helyzetébe. Aztán két-három év múlva, mikor már a ferde 
hajtás teljesen helyre van hozva, a kötelékek alól feloldja. Időről
időre a fát gondosan uj cserépbe ülteti s ilyenkor a gyökereket 
mindig alaposan megvizsgálja, mert ezek épp oly figyelemben 

T T i r . j u h u 

199. kép. 125 éves fenyő. 

részesülnek, mint az ágak. Felesleges rostokat levágnak, a fő gyö
kérszálakat felszabadítják és gondozzák s az egészet aztán uj 
talajba teszik át. 

Szóval mindent elkövetnek, hogy a fa életét a lehető leg
szűkebb határok közé szorítsák. Végre, évekre terjedő szüntelen 
gondozás után a fa kezd engedelmeskedni mestere érintésének. 
Elveszti azt a tulajdonságát, hogy izmos és messze kinyúló ága
kat hajtson. Levelei parányiak lesznek, s a törpe ágakhoz ará
nyosak. A szabadságáért folytatott harczban megadja magát kegye
lemre, s engedelmes és alkalmazkodó lesz. 
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Erdei fákon kivül, milyen a tölgy, juhar, éger és kőris, sok 
más fajú fát is alávetnek a törpitésnek. Japánnak minden honi 
fája és számos importált faj képviselve van ily miniatűr fácskák-
ban. A legszebbek az apró gyümölcsfák: cseresznye, szilva, alma, 
mely, kivált ha virágzik, a legkedvesebb hatást kelti az asztalon. 

Ellenállhatatlan báj van ezekben a törpe fákban. Ha először 

200. kép. 1697. évben ültetett juharfa. (Magassága mintegy 93 cm.) 

látjuk, nem tudjuk, nevessünk-e, vagy komolyak maradjunk. A fa oly 
nevetségesen kicsiny és jelentéktelen. Pedig élt és virágzott, mi
kor még nagyapáink karon ülő csecsemők voltak. 

Sokak előtt talán ízléstelennek, hogy ne mondjuk ellenszen
vesnek tűnik fel a fák ilyen kezelése. De ez a benyomás 
félreértésből származik. Ha csak mint fákat tekintjük, e törpe 
csemeték bizonynyal a természetellenesség megtestesülései. De 
a japán lélek előtt nem annyira fák ezek, mint festmények. Már 
pedig — ezt hozza fel a japán művészete védelmére — kinek 
jutna eszébe kicsinyelni a tájfestészetet azért, mert hegyei 
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nem mértföld magasak. A táj képfestészetben sem oly nagyok 
a hegyek és folyók, mint a természetben, ott is csak miniatűr 
ábrázolatok, mint a törpe fák. 

Ebben persze a mi felfogásunk szerint tévedés van, mert 
a festőművészetben a távlat törvénye uralkodik, ott a tárgyakat 
nem a természeti környezethez viszonyítva szemléljük, hanem egy 
eszményi elhatárolásban, vagyis énünk mintegy beleolvad a művé
szeti alkotásba s annak külön világába. Viszont azonban, ha tud
juk, hogy a japán művészet nem ismeri a perspektívát, akkor 
egészen logikusnak kell elfogadnunk ezt az okoskodást. 

Nem térünk ki azonban a kérdés művészi oldalára. Annyi 
bizonyos, hogy a japán izlés e téren is meghódította ma a nyuga
tot s a legszebb és legrégibb japán törpefákat ujabban Angliába 
viszik, hol magángyűjtők birtokába jutnak, vagy pedig eladásra 
szánva, kirakatokba kerülnek. A vevőkkel azonfelül tudatják, hogy 
fáikat bármikor csekély havi költséggel „fa-ispotály"-ba küldhetik, 
ami fölöttébb hasznos dolog, mert az értékes fa-törpék életét 
mindenféle kórság fenyegetheti, amelyekből rövid időn át való 
szakértői kezelés folytán felépülhetnek. Oly fontos tehát ez 
a gyógykezelés és oly szoros kiegészítő része a fával való keres
kedésnek, hogy pár év előtt egy vállalkozó japáni törpefanevelő 
czég, Segiro Takegi Európában egy ily intézetet rendezett be 
Actonban. 

Ami a törpefák árait illeti, azok sokban függnek a fa korá
tól, terjedelmétől és alakjától. Egy Vilmos és Mária uralkodása 
korából való jól kifejlett veterán juharfáért például 700 korona 
nem magas ár. De egy helyes kis tölgyfa, mely csak 86 nyarat 
számlál maga mögött, már 300 koronáért is kapható, egész fiatal, 
40 év körüli fácskák pedig csak néhány forintba kerülnek. 

De ezek a normális árak eltörpülnek azokhoz az összegekhez 
képest, melyeket rendkívül magas korú és tökélyü fákért adtak. 
Egy háromszáz éves thujának ára például száz arany. Egy juhar
fát különös alakú, szeszélyes törzsképződéséért pedig 80 aranyra 
becsültek. 

Hozzá kell tennünk, hogy ezek a magas áru fák nem nagy 
keresletnek örvendenek Európában, ahol nem igen tudják még meg
érteni, hogy groteszk alakú vagy kivételes korú fákért mért adja-
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nakki annyi pénzt, bármilyen artisztikus becsük legyen is. Véleményünk 
azonban módosulna, ha figyelembe vennők, hogy a művész mily 
sok időt és fáradtságot kénytelen egy oly bizarr példányra fordí
tani, mennyit kell vele bíbelődnie. Japánban, hol a törpefa-
kultuszt igazi művészetnek tekintik, egy-egy jelesebb példányért 
szívesen fizetnek bármily árt. 

Ezek a különleges fa-furcsaságok sokszor madár vagy állat 
után vannak mintázva s ugyanegy edénybe ültetett három, négy 
vagy még több fa összefonódásából származnak. Egyik legközön
ségesebb forma egy kifejlett fán néhány egyforma ágat választani 
ki. Mindeniknek alsó végéből egy héj-gyürüt eltávolitnak, s a le
hántott részt valami agyaggal veszik körül, amelyet mohával fed
nek be, s az egészet dróttal vagy faháncscsal körülkötözik. A mo
hát és agyagot szünetlenül nedvesen tartják s a fa neme szerint 
módosuló három hónap vagy két év letelte után az ág gyöke
reket ereszt az agyagba. Az egész idő alatt nagy gondot fordí
tanak a növésre, ugy hogy mikor végre a gyökeret eresztett ág 
elválasztatik az anya-fától, már a kezelés előrehaladott stádiumá
ban van. Három-négy ily ágat, mely most önálló fává lett, együvé 
ültetnek egy alkalmas földdel megtöltött szük edénybe, s a neve
lést és kezelést folytatják. Ily módon a különcz fák létrehozására 
szükséges idő lényegesen megrövidül, de még igy is harmincz-
negyven évig eltart, mig a fa tökéletes lesz. 

Nálunk még nincs piacza ezeknek az érdekes speczialitások-
nak, ugy látszik, ízlésünk nem követi ebben a japánit. De mint 
az emberi találékonyság, ipar és szorgalom példája, mégis számot 
tarthat érdeklődésünkre a japán törpefa-tenyésztés. V. S. 
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Előfizetési fe lh ivás „Az E r d ő " czimü l a p r a . 

Felkérjük t. olvasóinkat, hogy az Országos Erdészeti Egyesület
nek Az Erdő czimü, havonkint kétszer megjelenő lapkiadványára 
előfizetni és azt az erdészeti altisztek, erdő- és vadőröknek elő
fizetésre ajánlani szíveskedjenek. 

A lap czélja tudvalevően az erdészeti és vadászati szakis
mereteket, valamint a mezőgazdaság és állattenyésztés, halászat stb. 




