
290 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 9. szám (2012. szeptember)

JUBILEUM

A híres kódexeket, majd Guttenberg óta
a nyomtatott lapokat az értékes tartal-
muk miatt és hogy megõrizzék õket a
késõbbi olvasásra is, igyekeztek méltó-
an bekötni. A 19. század második felé-
ben a magyar klasszikus írók mûveit is
rendszeresen díszes kiadásban adták ki.
Nem volt kivétel ebben az Egyesület
sem, mely ugyancsak mívesen köttette
be az Erdészeti Lapok számait, melyet a
könyvtár õriz. 

Az erdészettörténeti kutatások során
azonban felbukkant egy értékes, eddig
ismeretlen Erdészeti Lapok évfolyam
sorozat 1879-1888 közti idõszaból,
melynek példányait ezúton szeretném
bemutatni. 

A címlap aranyozott, dombornyo-
mott, egészvászon kötésben, melybe a
díszítéseket bélyegzõvasakkal mélyítet-
ték be. A gerinc pazar motívumokkal
díszített. A nyers belsõ kötés Fröhlich
Venczel debreceni könyvkötõ munkája,
míg a pazar díszkötést Hirháger Károly
– díszes kötéstábláiról ismert pesti
könyvkötõmester végezte, melyért

1878-ban külön dí-
jazásban részesült
a párizsi világkiál-
lításon.

Ki készítette,
köttette e díszes
könyveket? Felme-
rülhet, hogy talán
egy gazdag erdõ-
tulajdonos. Erdõ-
mérnök, erdõtiszt
nem valószínû,
mert akkor sem
voltak túl jól meg-
fizetve. Végül is a
kutatások során a
Nagykapornak i
Apátság könyvtá-
rában leltem fel e
díszes könyveket,
melybe a tulajdo-
nosi „ex libris” pe-
csét is belekerült:
Residentia S. J. KA-
PORNACENSIS”.
Kapornaki Jézus
Társasága Apátság
székhelyén.

Az apátság hí-
res több évszáza-
dos könyvtára saj-
nos már nincs
meg. 1569-ben fel-
vett állományleírá-

sában, a részletes leltár alkalmával töb-
bek közt 52 db könyvet írtak össze. A
török elpusztította az apátságot, de an-
nak értékes könyvtárát sikerült átvinni
Zalavárra, azonban az Erdészeti Lapok
megmaradt bekötött példányai jelzik az
apátság fennállása alatti folyamatos igé-
nyes könyvgyûjtését. Meglepõ háttéra-
dalék, hogy egy magánlevélbõl azt tud-
juk meg, hogy az apátság nem volt az
OEE tagjai közt, viszont tény, hogy elõ-
fizették az Erdészeti Lapokat és rend-
szeresen hirdettek is benne. 

Néhány erdészeti adatot érdemes
megismerni az apátság erdeirõl is, még
a díszkötés elõtti idõbõl: 1852-ben az
apátság erdeinek felmérésére Gyõry La-
jos mérnököt kérték fel. Osztrák mintá-
jú részletes erdészeti utasítást (Instruc-
tion) kapott. A felmérés eredménye-
képpen az apátságnak 3938 kh erdeje
volt. 1863-ban a német származású We-
itz János erdõmérnök a erdõbirtok
szakmai vezetõje. Az apátság az 1864.
évben 100 darab nagy tölgyfát vágatott
Schlippereknek.

1865-ben a közismert Riedl Ödön
keszthelyi uradalmi fõvadász készített
szakértõi véleményt az apátsági erdõ-
rõl. 1866-tól az apátság Scheibstock
Antal uradalmi vadászt alkalmazta az
erdõk felügyeletére. Ezután az erdõket
elkülönítették, melynek eredménye-
képpen az apátságnak 2877 kh erdeje
maradt, a többi a jobbágyoké lett. Ön-
állóan erdõmérnököt alkalmazni így
már nem tudott, ezért állami kezelésbe
került az erdõbirtok. Ebben az idõ-
szakban készítették a képeken is látha-
tó díszkötésû Erdészeti Lapokat. 
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