
tettel, a magán- és partikuláris érdekek teljes mellőzésével folyt le. 
De egyszersmind engedtessék meg nekem az is, hogy kartársi 
szeretettel fejezzem ki, tolmácsoljam köszönetemet ezen valóban 
szép lefolyású nagygyűlésért, mert abban a meggyőződésben 
vagyok, hogy mi most egyakarattal olyan munkát végeztünk, 
amely a mi érdekeinket igen, de igen nagyban előre vitte. 

És ezzel ezen nagygyűlésünket azzal a hármas kívánsággal 
zárom be (a gyűlés tagjai felemelkednek), hogy az örök Minden
ható áldja Magyarország apostoli királyát (éljenzés), hazafias és 
nemzeti kormányunkat (éljenzés) és áldja meg az Úristen a mi 
működésünket is és vezesse azt sikerre! Éljen a király! Éljen 
a haza! (Zajos éljenzés és taps, felkiáltások: éljen az elnök!) 

Az iparilag ismert és használt fák és eserjék a 
görög ós római Íróknál. 

Irta: Téglás Gábor, 

-^mr^ klasszikus irók gyérszámu vonatkozásai nem nyújtanak ugyan 
összefüggő rendszeres képet az ókor erdeinek gondozása 

^ ^ és hasznosítása felől, de kétségtelen tanúságát nyújtják 
annak a ma alig is elképzelhető ipari fejlettségnek, finomult 
ízlésnek és a pazarlásig fokozott fényűzésnek, mely a feldolgozás 
mesterségeivel kifejlődött. A mai értelemben vett erdészetről főleg 
a görögöknél szó még alig lehet, azonban az egyes fanemek 
tulajdonságait és feldolgozási módjait csodálatos részletességgel 
megállapíthatjuk az ókori irók töredékeiből is. Hellas, mint tengerre 
utalt s már a Krisztus születése előtti nyolczadik században a mi 
Dunánk, az Ister deltavidékein, a Tyras (Dn]észter), a Don (Boryste-
nes) torkolatáig milosi letelepítéseiben erős kereskedelmi empóriu-
mokkal rendelkező s kiválóképen üzleti élelmességéről ismeretes 
ország igen korán értékesíteni kezdé a Földközi tenger meden-
czéjét övező partvidék erdeinek leghasználhatóbb faterményeit. 
Hogy ezeket kellően ismerték a görögök, arról Theophrastos görög 
filozófusnak botanikai feljegyzései tanúskodnak. Nevezett Krisztus 
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előtt 372-ben született Lesbos szigeten Erezosban, s Athénben 
Plató és Aristoteles tanítványaként működve, 287-ben halt el. 

A rómaiak hódításai a görögöktől átvett technikai ismereteket 
Európa középvidékein, a Balkán hegységben, az Alpok, Kárpátok 
s Gallia, Rajnamellék, sőt Britannia erdeire is kiterjesztek s itt 
már biztos jeleit találjuk a nagyobb állami uradalmak (saltus) 
kezelésének is. Az erdők felügyelete, oltalmazása és kultúrája két
ségen kivül beletartozott a császári kormány kiterjedt adminisz-
trácziójába. Ezen adatokat talán egy későbbi alkalomra gyüjt-
hetem azonban össze s itt egyelőre azokat az erdei fanemeket 
kivánom felsorolni, melyekről Theophrastos után a rómaiaknál az 
idősebb Plinius (Naturális históriáé libri XXXVII ) , a Krisztus utáni 
első század harmadik negyedében (meghalt a Vezúv kitörésénél 
79-ben) saját bevallása szerint legalább 2000 régibb író felhasz
nálásával tudomást szerezhetett. 

Blümner Hugó „Technologie und Terminologie der Gewerbe 
und Künste der Griechen und Römer" czimü munkája, s kivált 
annak „Die Verarbeitung des Holzes" és „Die wichtigsten Nutzhölzer 
der Altén in technischen Einzelheiten" czimü fejezetei értelmezik a 
klasszikusoktól ránk maradt adathalmazt. Ezen fejezetek alapján 
mutatjuk be az iparilag értékesített erdei fákat és cserjéket. Ezek 
az értesülések a Haimoson ( = Haemus) tul nem terjedvén, volta
képpen a Földközi tenger mellékének erdeiről tájékoztathatják az 
érdeklődőt. Az ókor erdőhasználatáról, s főleg a haszonfák kiterjedt 
ismeretéről és fejlett technikájáról, azonban igy is meglepő 
részletek derülvén ki, azt hiszem szívesen veszik azok a szak
emberek ezt a kivonatos közleményt, akiknek nem igen nyílhat 
alkalmuk Blümner munkáját forgatni. íme tehát a keresettebb ókori 
fák és cserjék jegyzéke azok értékesítési, feldolgozási módjaival 
együtt. 

Juhar. Ennek két faja élt Görögországban. Acer coeticum L. 
és Acer obtusatum Kit. Északi Itáliában az Acer pseudoplatanus L. 
és Acer platanoides L . l ) A régiek is több juhart emlegettek. Theo
phrastos a fehérest scpévSajxvog, a sárgást ^-pyxa nevezte, mig har
madikul xAcvÓTpoyoi-t is emlegettek. Plinius a fehér galliai jávort 

!) Lenz, Botanik der altén Griechen und Roemer. Gotha, 1859., 648. lap. 
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(leérnek emliti a Pón felül az Alpokból. Ezzel szemben keresett 
fa vala Istria és Raetia (a tiroli Alpok egy része déli Bajorországgal) 
habos, a páva foltjaira 1) emlékeztető rajzolataiért kedvelt jávorfája. 
Az egyszerűbb szövetű jávort crassivenium névvel jelezték. 2) 
A szépen erezett bütykök, bogos alakzatok brascum és molluscum 
jellemző elnevezéssel, főleg esztergályos munkákra szolgáltak. 
A juharfát általában butoranyagul használták, de a szebb fajtákat 
csakis fournierként (lamnae) dolgozták fel. Ágyak 3 ) (xXívaí, lectus), 
szék 4), asztallapok 5), tálczák (repositoria Plinius XXXIII . , 146.), 
írótáblák, sőt szobrok 0 ) készültek ebből a fanemből. Az egyszerűbb 
fajtákat járomnak 7 ) dolgozták fel, miként nálunk, például a vajda-
hunyadvidéki Erdőhátságon s a Bihar lejtőin mai napság is gya
korolja a hegyi nép. 

Ákácz (axaSa, spina). A Felső-Egyptomban jelenleg is tenyésző 
mimosa nilotica L. Lint, (Acacia arabica Decandolle), különösen gyan
tájuk miatt állott nagy becsben. De épitőfául is használták s nevezete
sen 12 singnyi fedélgerendák készültek belőlük. Azu. n. fekete ákácz-
ból hajóbordákat, a Pontus melletti ákáczból pedig dísztárgyakat 
faragtak. Igy Caesar diadalmeneténél Pompeiuslegyőzetése után ötféle 
diadaltrónust használt az illető országok jellemző terményeiből. 
Quinque égit triumphos Qalliei apparátus ex citro, Pontici ex 

!) Martialis XIV. 85. pavonius. 
2 ) Plinius Natúr, históriáé libri XVI. 66, acer eiusdem fere amplitudinis, 

operum elegantia ac subtilitaíe citro secundúm, plura eius genera; alterum, 
quod praecipus candoris, vocatur Gallicum, in transpadana Itália trunsque 
Alpis nascens, alterum genus crispo macularum discursu, qui eum excellentior 
fűit a similitudine caudae pavonum nomen accepit, in Histria, Raetiaque praeci-
puum, e viliori genere crassivenium vocatur. 

8 ) Plinius XVI. 68. pulcherrimum vero est bruscum, multoque excellen-
tius etiamnum molluscum, tuber utrumque arboris eius, bruscum intortius 
crispum, molluscum simplicius sparsum. 

4 ) Vergilius Aeneis VIII. 198: 
(Euandorus) accepit Aenaen, solioque invitat acerno. 
Non sum crispa quidem, nec silvae filia Maurae, 
Sed norunx lanlas et mea ligna dapes. 

6 ) Martialis XIV. 90. mensa acerna, Plinus XVI. 68. et si magnitudinem 
mensarum caperet haut dubio praeferretur citro. Burscum-hó\ vagy göbös törzs
ből feketéllő asztalokat is emlit: e brusteo fiunt et mensae nigrescentes. 

6 ) Virgilius Anea se lt. 112. a trójai fa ló trabibus acernais készült. 
7 ) Theophrastus V. 7, 6. Innen jöhet a giyía elnevezés is. 



acantho, Alexandrini testudine, Africa ebore, Hispaniensis argento 
rasili constitit. (Velleius Paterculus II. 56. 12.) 

Vadkörtefa (dtypi^, piraster, pyrus salicifolia L.), főleg szob
rászati fafaragásokra szolgált s fája oly kemény vala, hogy a 
czipészek dikicsüket vaczkor falapokon élesítették. A pirus silvestris 
fáját Plinius szerint elébb megfestették. 1) 

Bükk, a Fagus silvaticus, hegyi sziklás területeken termő 
kemény és erezett fajtáját faragványokra is keresték. A lapályban 
termő faj nem volt j ó . 2 ) Theophrastos kitűnő épitőfának említi, 
mely a vizben idővel tartósabb lett. A rómaiak ezzel ellenkezőleg 
vizimüvekre alkalmatlannak nyilvánították. Korunk Theophrastosnak 
ad igazat s valószínűleg a rómaiak összetévesztették. Hajlékony
sága 3 ) miatt fournirt vágtak a vörös bükkből és zsindely +), ágy, szék, 
asztal, szekér, szekrény, kehely, 5) főleg pedig az olajsajtók cupá-\& 
készült belőle. 

Arbutus andrachna L. ávSpáxXrj, az ericák családjából Hellasban 
otthonos. Fájából kitűnő osztovaták készültek. 

Buxus sempevirens L. (TCU^O ; , buxus) buxum nevű fáját 
Görögországban s Itáliában egyaránt feldolgozták. Az Olympos 
buxusa nem volt használható, ellenben Paphlagonia és Corsica 
hires vala nem repedő, tartós 0) buxumáról, melyet fedélkapcso
lásra, ajtózárakra is használtak. Járom, kalapácsnyél, sajt-forma 
iró- és festőtábla, szekrénydoboz, fésű, gyermekjáték, furulya és 
szobrászmunka készült ebből. A furulyát éppen azért, kedvelt 
anyaga miatt, olykor buxum-nak is hívták. 

*) Plinius Naturális históriáé libri XVI. 205. color mire adulteratur in 
glande ac piro silvestri tinctis atque in medicamine decoctis. 

2 ) Vitruvius II. 99. Cerrus et fagus quod pariter habent mixtionem umoris 
et ignes et terreni, aéris plurimum, per huius raritates umores penitus recipiendo 
celeriter marcescunt. 

3 ) Plinius XVI. 229.: eadem (fagus) sectilibus laminis in tenni flexilis, cap. 
sisque ac scrinus sola utilis. 

4 ) Plinius XVI. 36.: scandula e robore aptissima, mos e glandiferis alus 
fagoque. 

5 ) Ovidius Metamorphosis VIII. 1069: 
fabricataque fago 

Pocula, qua cava sunt, flaventibus illit a ceris. 
6 ) Plinius Naturális históriáé libri XVI., 212. cariem vetustatemqua non 

sentiunt: cupressus, cédrus, hebenus, lotos, buxus, taxus, imiperus, oleaster, olea, 
ex reliquis tardissime larix, robur, suber, castanea, iuglans. Rimám fissuramque 
non capit sponte cédrus, cupiessus, olea buxus. 



Czédrus (Pinus cédrus L. xe§po;) a Libanon és Taurus hegy
ség, valamint északi Afrika szórványosan élő cédrusát összetévesz
tették a havasi borókával (Juniperus excelsa) és valószínűleg a 
Pinus Mughus v. pumilioval, a mi havasainkon a tenyészet felső 
határát jelző henye- vagy törpefenyővel, melyeknek fája szintén 
erős és tartós. Előázsiában széltiben használták épületfául x) s innen 
kivitték távolabb országok nagyobb építkezéseihez is. A hajó
ácsok főleg nagy háromevezős gályákat készítettek cédrusból. 
Faragászatra is keresték s gyantája nagybecsű konzerváló anyag 
volt. 

Cyprus (Cupressus sempervirens L. y.vr;apiy.xvc) a cédrussal 
egyenlően becsült fa vala, mert a politurának különösen szép 
fényt kölcsönzött. Építészek, hajóácsok, asztalosok (főleg ajtókra) 
keresték. Bútor (szekrény), kocsikerekek koszorúja, küllői, koporsók 
készültek belőle. Faragványokra megbecsülhetetlenné tevé elpusz
títhatatlan keménysége. Ptolemaeus Philopater egyik diszhajóján a 
fedélzet pompás oszlopai xéSpoí vagy Cypressusból, a fedelet tartó 
oszlopfejek szintén abból készültek. 

Diosporus Ebenum L. (s^evu; hebenus) Indiából, Észak-Afrika 
négerjeitől cserekereskedelem utján került forgalomba. Theo-
phrastos különösen fekete bélfájáért (Geszt = Kernholz) magasztalja. 
Nagy drágasága miatt csakis fourniernak és faragványokra alkal
mazták. 

Tisza/a. (Taxus baccata L. taxus). Északi Itáliában és Görög
országban jelenleg kivesző ritkaság. Hellasban két faját emleget
ték. Az egyik Árkádiának fekete és vörös fajtája. A másik az Ida 
hegynek sárgás, a cédrushoz hasonló s éppen azért sokszor a 
helyett árusított fája. Fournier (nxpa.y.oXX-í^xacxa.) szekrénykék, láb
zsámolyok, majd nyilak ivei, hajító dárdanyelek és faragványok 
anyagául szolgált. (Plinius XVI., 112. ) 

Celtis australis L. a földközi tenger partvidékein a görögök
nél X Ü ) T Ó ; , a rómaiaknál lotus celthis, tartós, fekete s nem rothadó 
fájából ajtózárak, faragványok, gyökereiből késfogantyuk s four
nier készült. 

!) Vergilius Georgica II. 4 4 0 . : 
Ipsae Caueasio steriles in vertice silvae. 
Dant alios aliae fetus, dant utile lignum 
Navigiis pinos, domibus Cedrunique Cupressosque. 



Tölgy. Lenz szerint teljes lehetetlenség kideríteni: vájjon Quercus 
sessiliflorát vagy pedunculatát értettek-e alatta a classicusok? Általá
ban 5pö;, quercus a neve, de Hellas különböző vidékein több fajtája 
diszlett. Igy az Idahegyen v^epí;, ét.yúiűy, kXatócpvXXö ,̂ cpr/fó; áXítpXuíg; 
Ezekből csakis a két utolsó azonosítható némi valószínűséggel a 
Quercus esculus L. és a paratölgygyel Q. suber L. Maczedoniából 
Theophrastos már csak négy fajt sorol fel: érvftSSvs, TiXaxvcpvXXos, 
cprjyóc ötertpií;. Idejárul még a Tcpívó; vagyis a Q. coccifera. Pliniusnál, 
robur, quercus, aesculus, cerrus, ilex, suber jő említésbe. Robur 
bizonyosan a Q. sessiliflora és Quercus a Qu. pedunculata, 
cerus a csertölgy (Q. cerris L ) . A Qu. sessiliflora Smith és 
Qu. pedunculata Ehrh, vagyis Linné Qu. roburja, a Spvc, 
kemény földben, vizben egyaránt tartós, de nehezen megmun
kálható fájáról hires vala. Az asztalosok tudták, hogy fenyő
fával nem ragasztható össze. Plinius XVI . 226. quaedam et inter 
se et cum aliis insocialibilis glutino, sicut robur, nec fere 
cohaerent nisi similia natura, ut si quis lapidem lignumque 
coningit. 

Épületoszlopokra alkalmasabb mint gerendázatra. Tartóssága 
a vágatás idejétől vagyis attól függött: vájjon tél idején vágták-e 
vagy máskor? A hajósok inkább folyami hajókra kedvelték, mert 
a tenger vizének nem volt képes oly sokáig ellenállani. A ház
tartásban kerítésre (sasfák), zsindelyre, ekére, fejszenyelekre ked
velték. Asztalosok ajtószárnyakat, bútorokat készítettek belőle. 
Kocsi, edény, lándzsanyél és szobrászmü mind készült a tölgyből. 

A Q. coccifera L., icpívós kemény, tömött fáját inkább 
asztalosok kedvelték, fournirul alkalmazták s gazdasági eszközök 
nyelét, fogantyúját készítették belőle, szintúgy, mint a gyertyán 
és kőris fájából. Plinius XVI . 230. manubria quorum optima sunt 
stignea, deinde carpinea, posthaec fraxinea. 

Q. esculus, tfíjffét, aesculus csakis száraz helyén használhatták, 
kerékagyat, edényeket, szobrokat is készítettek belőle. Nedves 
helyen hamar korhadt, szárítva tartós. Plinius XVI . 219. Aesculus 
quoque limoris impatiens. 

A csertölgy (Q. Cerris, cerrus) görög neve ismeretlen; csakis 
szerszámfául, kapa-, ásónyelekül használódik. (Plinius XVI . 230.) 
Építkezésre kevésbbé, mert gyorsan rothad. 



A paratölgy Q. suber L., suber, áXí^Xoioc,, cpsAXó;, cpsAAóSpug 
fajtáival. Utóbbi Sprengel szerint Q. pseudo suber Deif felelne meg. 
Mindeniket paárjáért keresték. Az xXíjXoioí fája korhadván, építésre 
alkalmatlan volt, A más két faj tartós fája is inkább mint eszköz 
és szerszámfa jött alkalmazásba. Faragványokra, főleg későbbi 
időkben, nem használták. 

Magát a parafát sokféleképpen értékesitették. A halász hálója 
széleire usztatót (tragulae) faragott belőle. A hajós horgonyának 
jelzőjét nyerte abból. Czipőtalpul (főleg nők) alkalmazták s faol-
tásnál az oltógaly sebének védelmére szolgált. 

Borostyán (Hedera helix, L. xipaoc, hedera) fája korlátolt vas
tagságot érvén el, nem nyerhetett szélesebb hirü alkalmazást sem. 
Homer ivópoharai (xwao p.m) tanúsítják, hogy ily czélra kedvel
ték. Euripides tejmeritőül említi. A históriai időkben csakis a bor 
i^-tartalmának elhárítására szánt csészéket faragták belőle. 

Eger/a (Alnus L. xXTfj-8-pa) vizépitkezéseknél czölöpökül hasz
nálták Ravennaban, mert nagy terhet is elbír. Hajóépitésnél, 
hidaknál, vizvezető csöveknél alkalmazták.1) Fournerját nem becsül
ték. Vitruvius 11., 9., 10. alnus autem, quae proxua fluminum 
ripis proceatur ct minimé materies utilis videtur, habét in se 
egregias rationes, est enim aére et igni plurimo temperata, non 
multum terreno, umore paulo. Plinius XVI . 218, larix in umore 
praecipua et alnus nigra. 

Kprisfa (Fratinus L. pekia) legalább Sprengel és Fraas Oszkár 
szerint Theophrartosnál. Ornus europeus Per. Jól kiszárítva épitőfa. 
Hajóépitkezésnél, a hajó gerinczét s a hadihajók orrát (eTturaSeg), 
bútorokat, kerékküllőket, kalapács, furónyeleket s minden elkép
zelhető házi eszközt készítettek belőle. Plinius XVI. 62. materies 
(fraxinus) est ad plurima utilis. A költők leggyakrabban discus 
gyanánt emlegetik. A galliai hires szekérrészekre legjobb. Plinius 
XVI . 228. Oallica (fraxinus) vero etiano ad currus felxibile vite. 
Itt vitis ágat jelent. 

Fügefa (Ficus carica L. cpuxrj ficus), fája ugyan nem nyerhe
tett szélesebbkörü alkalmazást, de falusi berendezéseknél például 

!) Plinius XVI. 224. pinus piaea, alni ad aquarum ductus in tubos 
cavanter obrutae terra plurimis durant amní eadem, si non integantur, cito 
senescunt. 



padok készültek belőle s képkeretekre is alkalmazták. A vadon 
tenyésző Ficus carica, silvestris, caprificus ep:v£o; hajóbordákul 
és kerékküllőül is szolgált. 

Som (Cornus mascula L. xpavsia, Cornus). Kemény fáját szer
számnyelekre, szekéragyra, ék, faszeg, nyilágy, harczi- és vadász
gerely, fütykösfélékre használták. Hajitó dárdák nyeleire is ked
velték. Vergilius Georgica II. 148. Aeneis V. 557., IX. 648, Ovi
dius Metamorphosis VII. 677., VIII. 408., XII . 451. 

Bodzafa (Sambucus nigra L. axxr] sambucus), hajlékony ágait 
fonásra, fáját szárítva botokra használták, mert sokkal vastagabb 
vala a mieinknél. Vadásznyársak, furulyák is készültek belőle. 
Isid. Orig. III. 20, 7 : Sambuca in musicis species est sympho-
niarum est enim genus ligni fragilis, inde et tibiae compo-
nuntur. Botokat is faragtak belőle. Plinius XVI . 231. Gyökereiből 
fourniert vágtak. A Theophrastosnál cnjuúSa-nak emiitett s botokra 
használt kemény fajtát Sprengel Sambucus ebulus, gyalog bodzá
nak minősité. 

Gesztenyefa (Fagus castanus L. xaaxavéa:, Castanea), kemény 
fája sokféle gazdasági alkalmazásnak örvendett. 

Luczfenyő (Pinus picea TCÚXTJ) szép tartós fája sokféle czélra 
szolgált. Leginkább házépítkezésnél (gerenda), hajóknál, dereglyék, 
háromevezősök, zsindely, deszkaárukra (írótáblák), hordók, víz-
vezető csövek. Plinius XVI . 42. piceae (materies) ad fissilis scan-
dulas; cupasque et pauca alia secamenta. 

Rozmaring fenyő (Pinus larix L.) ma is honos még Görög
ország hegyvidékein. Vizépitkezéseknél hidakra, hajóépítésre. 
Plinius XVI . 4 3 : (laricis) materies prastantior longe incorrupto 
et vis umore contumax. A tengeri hajókra még kedveltebb. Plinius 
XVI. 219., Laricem in maritimis navibus obnoxiam teredini tradunt. 
Plinius Tiberius a raetiai hadjáratban különösen hidanyagként 
dicséri. Plinius XVI. 190. Vitruvius Caesar háborúira utalólag 
utasítást ad a rozmaring fenyő eléghetetlenségére. Ez azonban csakis 
a póvidék és adriatengerparti nép és szénégetők meséje lehet 
Esztergályosok, favágómesterek erősen keresték. 

Gyertyánfa (Carpinus betulus L. őtxauj, óixpú-q, carpinus) szép, 
kemény fáját az ácsok és asztalosok egyaránt kedvelték. 

A classicus íróknál említésbe jönnek még a mogyorófa Coryllus 



avellana L. xxpvá ^pótxXsvttx^, Amygdalus Persica L. Tiepatxóv, persica 
nyílvesszőkre, Ligustrum vulgare L. ligustrum fagyai tesserákva, 
Erica arborea L. 'epsíxyj, erica edények, lábasok alá. Ferula com-
munis L. vipfrtfc, ferula botokra. Tamaris L. (iupíxr; myrica vagy 
tamarix kelyhekre, Rhamnus alaternus, cpiXúxrj alaternus esztergályos
munkákra használatosak valának. Theophrastos hasznos fáknak 
emlegeti: az apíat, Sorbus aria Cruntr az Idán tenyésző xöXott'á 
(Sprengel szerint Salix CapreaL. volna, Fraasnál Eterberis cretirica L.), 
majd a x p a i a ^ o ; vagy xpatottycbv Sprengel és Fraasnál, Pyrus 
Asarolus Scop ez a xötixos a Medicago arborea L. stb. 

Mezei szilfa (Ulmus campestris L. mek&x, ulmus) sárgás, 
kemény, nehezen rothadó fáját száraz építkezéseknél sokra becsülték. 
Szerszámnyelekre, kerékagyagra is keresték. 

Dió (Iuglans regia L. xapúa, éöjtaunf] iuglans), kemény fáját 
építkezéseknél gerendákra alkalmazták, abban a hitben lévén, hogy 
esetleges beszakadását előzetes recscsenése jelzi. Plinius XVI. 
223. facile pandatus, iuglans, fiunt enim et ex ea trabes frangi 
se praenuntiat coepitu, quod in Autandro accidet, cum e balneis 
terreti sono profugerunt. Uri asztalosok Plinius szerint a körte- és 
terpentinfával egyenlően fényezve alkalmazták. 

A fűzfajoknak inkább vesszői jöttek akkor is használatba; de 
a Philemon és Baucisra vonatkozó regéből láthatólag egyszerű 
falusi házakat is készítettek fájából. 

A szőlővenyigét nemcsak faragványokra, de lépcsőkre, oszlo
pokra is alkalmazta az ókor. Plinius ugyan Vitis silvestrist említi 
ilyenül. :) A római korban kevésbbé használhatták, mert csupán a 
katonai fenyítéknél szerepelt venyige jő említésbe, mint a centuriok 
jelvénye (vitis). Tacitus Annales I. 23., éppen Pannónia első három 
légiójának Augustus halálakor Krisztus után 14-ben kitört láza
dásakor Lucilius centuriot „Cedo alterum"-nak gúnyolták, mert ha 
a katonák hátán eltört a venyigéje (vitis), „adsza mást" szokta, 
verés közben, kiáltozni. 

Vitex agnus, cartus L. áyvoj, vitex ágai kosárfonásra, fája farag
ványokra, hajó és házépítkezésnél érvényesült. 

!) Plinius XVI. 9.: Melaponti templum Junonis vitigineis columnis stetit. 
Etiam nune. scalis téctum Epliesiae Dianae scanditur una e vile Cypria, ut femnt, 
quoniam ibi ad praetipuam amplitudinem exteunt . . . verum ista ex silvestribus 
facta crediderim. 



Myrtus (Myrtus communis L. [luppívr)), inkább cserje, mint fa, 
de lándzsanyelek s faragványok is készültek belőle 

Olajfa (Olea europaea L.) vad fajtáját xéiíyöj, oleander, szelid 
fajtáját eXátz (slxíx) olea nevezték s olaja mellett kemény, nem 
rothadó, rovaroktól nem rongált fáját házgerendákra (taleae) 
oszlopokra, szerszámnyelekre evezőlapátokra és faragványokra 
keresték. 

Pálmák (datolyapálma, Phoenix dactylifera L., cpoív. í„ pálma) 
Görögországban s Italiában ritkában tenyészett mint Afrikában, 
hol házépítésre használták s gerendáiról az volt a hiedelem, hogy 
a suly ellenében görbül. Esztergályosok Itáliában is keresték s 
fournirjai is nagy becsben állottak. Törpe pálma (Chamaerops 
humilis L. yolvZ x a |J-atpp'.cpr;; pálma campestris), inkább leveleit 
használták fonatokra. A Theoprastosnál megörökitett s Pliniustól 
cucinak nevezett faj a Hyphere crinita Gartn. Ennek fája nagy 
becsben állott s Persiában bútorrá (különösen ágylábakra) dol
gozták fel. Magjából a függönyök gyűrűit esztergályozták. 

A fekete nyár (Populus nigra L. atvelpoc) s az ezüstnyár (P. alba L. 
XEÚXY)) fáját esztergályozták, kifaragták. Fournier, kerékküllő s a 
mai márkák-nak megfelelő tesserae, sortes készültek belőle. 

Theophrastos és utána Plinius Egyptomból Persica néven 
egy fekete fát adó növényt emlegetnek, melyből apró faragványok, 
asztallapok készültek. 

Platanus orientális L., TtXaxavoc platanus, kevésbbé szerepelt 
s inkább a hajók kibélelésére alkalmazták. 

Sorbus domestica L. ui'a, sorbus, tömött és szépen erezett 
fáját az esztergályosok keresték. 

Pistacia terebinthus L. iép\uv8oz, terebinthus, csak egy Syriaban 
honos fajtáját keresték, melynek fája megfeketedvén, az ébenfához 
hasonlított. Plinius fournirnak említi, a görögök esztergályozták s 
ivókelyheket véstek belőle, melyeket olajjal ugy megbarnítottak, 
hogy a terra nigra edényekhez hasonlítottak. 

Thuja articulata Vahl, ma • Callitris Vent trvia citrus Észak-
Afrikában az Atlason, Mauretaniában, Cyrenaica és Jupiter Ammon 
oasisán tenyésző cserje. A görögök kevésbbé ismerték. Theophrastos 
értesülése szerint Kyreneben házfedelekre szolgáit. Igazi becsét á 



római fényűzés terjesztői ismerték fel, amikor egy-egy citrusból 
faragott müasztallapért (Orbes), ha egy darabból telt ki s erezete 
megfelelő vala, szinte hihetetlen magas árakat fizettek. Cicerónak 
is volt egy ilyen asztala (maxima et pulcherrima mensa citrea 
Cicero Verr. IV. 17., 37.). Volt eset, hogy 500.000, 1,400.000 ses-
terciust (100.000 korona, 220.000 korona) is fizettek egy ilyen 
sikerült asztallapért. Tiberius császár Nonius nevü szabadosának 
két darabból összeenyvezett asztala már hires vala (uva commissa 
ex orbibus dimidiatis duobus). Még Tiberius császár is csak 
fourniros asztallal rendelkezett (operimento lammae vestita). Ptole-
maeus királynak csodásan erezett ilyen asztalát emliti Plinius. Leg
keresettebbek valának a méhalaku bogokkal, göcsökkel tarkáló 
változatok, melyeket éppen azért apiataenak neveztek. Plinius 
natúr, história XIII . 97. magna vero post has gratia extra praedietas 
crispis densa veluti grani congerie quas ob id a similitudine 
apiatas vocant. Szinre a mustszinüt keresték leginkább Plinius 
szerint. Summa vero omnim in colore, hic maximé muls piacet 
vinis suis refulgens (némely kiadásban tévesen venis). Valóságos 
művészet vala ennek a fának kezelése és technológiája. Igy 
Afrikában a frissen ledöntött törzseket viaszszal bekenve földbe 
ásták. A müasztalosok is sokféle mesterfogással fokozták szépségét. 
Minthogy azonban megfelelő vastag törzset ritkán találtak, azért 
inkább fournierra dolgozták fel s még igy is rendkívül drágán 
keltek el a vele borított asztalok, tálczák, sophák. A Ptolemaeu-
sok alexandriai udvarában ajtókra is pazarolták ezt a drága fát. 
A rómaiak plafondkoczkák, írótáblák és faragványokra is használták. 

Hárs (Tilia argentea Dec. cpíXvpa, tilia), puha, de tartós fáját 
sokféle czélra használták s különösen a müasztalosok, esztergályosok 
keresték és Írótáblák, szekrénykék, asztallábak, szobrocskák készültek 
belőle. Tertullianus de idol 8., qui de tilia Mártim exculpit, 
quanto citius armarium compingit? 

i?aóá/a(Laurus nobilis L.oácpvvjdaurus), inkább eszközszerszámfa 
gyanánt szolgált. Furulyákat is faragtak belőle. 

Szederfa (Morus nigra L. auxájuvo;, morus), kemény, tartós 
fája esztergályos, müasztalos munkák mellett különösen hajó-
épitkezésre szolgált. Tartósságánál fogva koporsókra keresték s 
Theophrastus szerint Egyptomban a /wam/a-szekrényeket belőle 



készítették. A kiválasztott törzseket előbb tavakba sülyesztették el 
s amikor újból felszínre kerültek, akkor dolgozták fel. 

Hyperanthea moringa Vahl most Mouinga pterygosperma Qaertn r 

(JáXavus, balanus). Egyptomban kemény fáját a hajóácsok keresték, 
de másként is feldolgozták. 

Az erdők és erdei termékek kihasználásának módjairól igen 
hézagos vonatkozások állnak rendelkezésünkre. A fát már lábán 
szárítani kezdték olyatén bemetszésekkel, aminőkhöz hegyi pász
toraink ma is jól értenek. Vitruvius is erre utasítja olvasóit II. 4. 
4., Caedi autem ita oportet uti incidatur arboris cassitudo ad 
mediam moduliam et relinquatur, uti per eam exciscescat sillando 
sucus. Plinius XVI . 192. circumcisas quoque ad medullam aliqui 
non inutiliter relineunt (arbores) ut omnis umor stantibus defluat. 
Cato egyenesen int az ilyen lábon szárított fa használatától. (R. r. 37. 4., 
s Plinius XVI. 194. jegyzete.) A rendes gyakorlat tehát a ledöntött 
törzsek szárítására irányult. Olykor tehéntrágyába ásták a szárí
tandó tönköt. (Plinius XVI . 222. Theophrastos V. 5. 6.) Gyakoribb 
és czélszerübb eljárás szerint füstre akasztva szárították ki. (Virgilius 
Georgicája I. 175., et suspensa focis explorat robera fumus.) 

Döntés után rögtön osztályozták a tüzelési anyagot s a haszon
fát. A hajóárboczfát egyszerűen lehámozták (cpXoíi^v, Xortav, decor-
ticare). A gerenda- és deszkaanyag feldolgozása ék, szekercze-
balta és fürész segítségével történt. A hasítás ( a ^ a i v , findere, 
scindere) ékkel (oqnfjv cuneus) történvén, igy mind vékonyabb 
hasábokat nyerve, a legrégibb időkben még a deszkákat is hasí
tással állították elé, miként azt a hegyi lakosság nálunk gyako
rolja Vergilius Georgica I., 143. szerint: 

Tum ferri rigor atque argutae lamnica serrae 
Nam primi cuneis scindebant, fissile lignum. 

Igy dolgoznak az Aeneis herosai is VI., 1 8 1 : 
Fraxinaeque trabes euneis et fissile robur 
Scinditur, és a VII. 5 0 9 : 
Quadrifidam quercum cuneis ut forte cactis 
Scindebat. 

Később csakis a zsindely és donga előállitása történt baltával. 
Plinius XVI . 42. materies . . . piceae ad fissilis scandulas cupasque 
et pauca alia secamenta. 



A hasított és fürészelt árut névleg is megkülönböztették. 
A £oAa s^axá, lignum fissile tehát, valamint a csak lekérgezett 
hengeres £6Aoc axpoyyúAa, aTcsXéxyjta, ligna rotunda és a hasábosán 
kinagyolt épületfa £úx« TCSAS xr,xa, dolatilia egyaránt ismeretes 
vala. Némely faanyagot, mint a maczedoniai tölgyet (Theophras
tos III. 8., 7.) csakis rönk alakjában bocsátották piaczra, mert 
hasított vagy fürészelt állapotban hamar repedések, elgörbülések 
támadtak benne. De azért egészen száraz állapotban nem füré
szelték a faanyagot, mert a fürész nem fogta jól a kemény fát. 
A reliefeken, sőt eredetiben ránk maradt ókori fűrészekből meg-
állapithatólag a kézi fűrészek mellett keretfürészekkel is rendel
keztek.1) A fürész fogait felváltva, jobb és baloldalra képesek valá-
nak kihajtani, miáltal az ellenállást s a kiszálkásodást szabályozni 
és csökkenteni tudták. Erre vonatkozhatik Pliniusnak eme pasz-
szusa is XIV. 2 2 7 : Viridia praeter robur et buxum pertinatius 
resistunt serrarumque dentis replent aequilitate inerti, qua de 
causa alterna inclinatione egerunt scobem. A görcsök (centra) 
károsak a fürészre. Plinius XVI., 1 9 8 : invenientur in quibusdam 
(cedris) sicut in marmore, centra id est duritia clavo similis, 
inimica serris. A fürész irányítására is utasításokkal rendelkeztek. 
Annak egyenesen kellett haladni, mert ha ferdén szelte a bél
szövetet, elromlott az áru. Az eljárást xápe'.v és secure néven 
emiitették, a baltáról vagy a fürészről. Eeliratilag sectores mate-
riorum (Orelli feliratgyüjteményében) vagy egyesben sector (Hen-
zen gyűjteményében Ő295 = Mommsen Inscriptiones n. 6704 . ) . 
A rómaiak a vésővel, mélyítő gyaluval való kivésést az asciatól 
(véső) dolare-nak neveztek. A görög nyelv megfelelő szóval nem 
rendelkezett. A kinagyolt rönk neve Soxó;, költőknél Sópu, latinul 
trabs és a kiácsolt gerenda tignum. Lucretius II. 1 9 6 : tigna 
trabesque költőileg nagyítva hajó és Vergilius Aeneis III. 191. , 
Horatius Carmina I. 1., 13 . házfedél értelemben Horatius Car
men III. 2., 28 . , IV. 1., 2 0 . Trabs és tignum között a legnagyobb 
külömbség abban állott, hogy trabs kőből (pl. márvány), érczből 
is készülhetett, mig a tignum csak fából való vala. A tigna tehát 

!) Hugó Blümner Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste 
bei den Griechen und Römern. Zweiter Band 220 lapján 42. ábra a—h-ig rajzon 
is szemlélteti fürészfajtáikat. 



leginkább ácsmesterember vala, akit jaber tignarius-nak is emle
gettek. Az ácsolás contignare, contignatio vala már azért is, mivel 
az emeleteket gerendákkal különítették el. (Vitruvius II., 8., 17.). 
A deszka aavi; s igy minden deszkából készülő áru is. Deszka
telep aavíow|xa, vagy aavíStov és aav.Soöv deszkázni. Latinban tabula 
megfelel a görög rava^. Ez a szó assis és axis = deszka, gerenda 
és lécz jelentéssel egyaránt birt. Orelli feliratgyüjteményében 
axearius (4151.) deszkakészitő lehetett. A szegelés, kapcsolás, kötés 
különféle nemei ismeretesek valának. A fedélkötésben a csap
ágyak, a fecskefarkas összeillesztések mind használatosak valának. 
Igy a y ó p j j s a latin cuneare is ilyesfélét jelenthetett. 

Az enyvezést xóXXa, glutinium, gluten, ritkán glus szavakkal 
fejezték ki. Közönségesen állati és pedig marhacsontból, bőrből 
készült enyvet ismertek s ezt xavpoxoXXa, gluten taurinum nevez
ték. Az asztalos enyv !;uXoxóXXa, gluten fabrile vala. Ismerték a 
halenyvet s főleg a vizahólyagot is fySvuxcXXa, melyet kiválókép
pen a Feketetengermellék szolgáltatott. 

Ezekben adhatjuk rövid foglalatát a Krisztus születése előtti 
görög és római irók vonatkozásaiból kideríthető erdészeti adatoknak. 
Nem sok az egész; de kétségen kivül meglepő az iparilag értékesít
hető fanemek tulajdonságainak s feldolgozási mikéntjének alig elkép
zelhető régi ismerete és gyakorlata. S mert az ókor még ősi gaz
dagságban élvezhette Hellas hegyi erdeit s a Földközi tenger 
partvidékeinek termékeit, akkoriban az erdőtenyésztés, a mester
séges felújítás szükségét nem érezhették annyira, hogy nagyobb 
és egyetemes jellegű óvintézkedésekhez folyamodjanak. Ezt a 
kényszerűséget éppen a görögök és rómaiak rohamos erdőkihaszná
lásai idézték elé s éppen azért az okszerű erdőgazdaság igazi 
hajnalkorát a középkorban megindult uj államalakulásoktól s a 
szerzetes-rendek ültetvényeitől számithatjuk. Már a rómaiaknál 
nagy gondozásban részesültek a császári kertek s a római villák 
külön gondozó személyzetet igényeltek. Igy császári rabszolgákból 
procuraíor hortorum Matanorum et Lamianor(um) (Corpus Inscrip-
tiorum Latinarum VI. 8668.), majd kertgondnokok (villici Corpus VI. 
8666., 8667., 8669., 8675., 9005.), egy subvillicus hortorum Anto-
niorum (Corpus VI. 9941.) egy (topi) artus ex (hor) tis Peduceianis 
(Corpus VI. 33.745.), egy topiartus (Corpus VI. 4360.) feliratilag 



ismeretesek. Ezek azonban az ex hortis (Corpus VI. 8670. Sallusti, 
8673. Servilianis, 6152. Matonis, 6281. Scatonianis), valamint a 
Rómán kivül Tibierban (Corpus XIV. 3648.), Puteoliból (Corpus 
X. 1744., Aug [usti] [servus] topiarius ex hortis), Scurrentumból 
Corpus X . 696., az antiumi császári villák más említettjeivel (Cor
pus X . 6637. és 6638.) inkább kertészek, a kerti ültetvények gon
dozói s az erdészetre csak annyiban tartoznak, hogy kis korbeli 
fakulturát űztek. 

Ami kevés igazi erdészeti adatot évek során át a római fel-
iratgyüjteményekből összeböngésznem sikerült, azt egy más alka
lommal szándékozom bemutatni némi elismeréskép ama sok szí
vesség és előzékenységgel szemben, melylyel archaeologiai buvár-
latimat negyedszázadnál régibb idő óta éppen az erdészet minden 
rendű és rangú tisztviselői támogatni szíveskednek. 

c £ ? c £ ? c £ ? 

Néhány érdekes erdei kihágási eset. 
Ismerteti: Hell Miklós. 

Több mint negyedszázad mult el az erdőtörvény életbelép
tetése óta s ily hosszú idő alatt igen sok érdekes eset 
fordult elő, melyek közül néhányat előadok azon meg

győződésben, hogy ezek figyelemreméltó anyagot szolgáltatnak 
az erdőtörvény egykori módosításánál. 

I. 

Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-cz.) 109. §-a két forinttól 
husz forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünteti, aki a 9. § határoz-
mányainak megsértésével az erdőben vagy annak közelében tüzet 
gerjeszt. 

X . turista, aki egyik erdős vidékünk erdőségeit összebaran
golta, egyik ily kirándulása alkalmával erdei út alatt jó forrásra 
akadt s miután a déli idő közelgett, délebédjét itt fogyasztotta el. 
Minden utógondolat nélkül tüzet rakott, melyet jó étvágygyal 
elfogyasztott ebédje után ismét eloltott; ezek után tovább akart 


