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s erre az igy felvitt vonalösszegek végpontjait összekötjük. 

Az elkülönítendő területhez szükségeltető rész kihasitása, az 
újonnan szerkesztett ábrából ép azon módon történik, miként az fen
nebb, a minden részeikben ugyanazon minőségű területekre nézve 
tárgyaltatott. 

A berchtesgadeni műfaragványok fából. 

Ki ne ismerné a berchtesgadeni faragványokat ? kit nem gyö
nyörködtettek gyermekéveiben ez oly nagy ügyességgel faragott lovak, 
katonák, különféle állatok, házak s. a. t.? ki ne tudná hogy kará
csonkor leginkább ily fabábok okozzák még most is a gyermekek leg
nagyobb örömét? 

Es ez Europaszerte elterjedt műfaragványok 'nagy részt felső 
Bajorországban fekvő Berchtesgaden városkából kerülnek, hol is a 
műfaragás majdnem 400 családot, az az 5 fővel számitva a csalá
dot, körülbelül 2000 személyt foglalkoztat és táplál és hol ez iparág 
már évszázadok óta honos. 

A fából faragott játékszereken kivül készüluek ott még külön
féle finom szaru és elefántcsontból való faragások és vésetek; — fi
nomabb és durvább esztergály művek, — továbbá, dobozok, sajtá
rok, lapátok és más ilyenek, úgy hogy a fának ily módoni értéke
sítése oiy kiterjedett és egy egész vidékre oly fontossággal bir, *) 
mikép érdekelni fogja talán e lapok t. olvasóit a fa használat 
ezen nemét erdőszeti szempontból közelebb mcgtekiateni. — 

*) Az itt előállított tárgyak értéké évi állagban HO egész 80000 forintra 

rúg fel. 6. 



Az 1859-iki évben a bajor minisztérium erdőszeti osztálya által 
kiadott erdőszeti közlemények szerint, Berchtesgadenben faragómüvek 
készítésével foglalkozott akkoriban 170 dobozkészitő, 60 faragó, 120 
esztergályos, 40 sajtár, véka, csobány és más faedényeket készitő-
mester; mindezek 200 segédet láttak el dologgal. — Ezen mestereken 
kívül még sok engedélylyel nem bíró, úgy nevezett „kontár" („Fretter") 
fa-kézmüves is foglalkozik e keresetmóddal. Azonfelül e kézművesek 
legtöbbjénél, jelesen a kicsiny-doboz készítőknél és faragóknál tettle
ges részt vesz a család minden munkaképes tagja, sőt még a szol
ga is (kiki tehetségéhez mért munkát kapván) a házi atya foglala
tosságában. 

Legnagyobb része a mestereknek ugyan földet is bir, az egyes 
birtokok azonban oly kicsinyek, mikép általuk egy egész család fen-
tartása biztosítva nem volna. Nagy eldaraboltsága a földeknek azon 
időből származhatik, mikor a műfaragások még jobban jövedelmez
vén mint jelenleg, s midőn a nagyobb gazdaság kezelése a fagyárt-
mányok előállítására csak gátlólag hatván, annak csonkitlan megtar
tása tlőbb kárral mint haszonnal járt volna. — 

A feldolgozásra alkalmas fa melyet e mesterségek szükségeinek 
és mely a lakosság szegényebb osztályának a k. sóbánya erdőség 
részéről, nagyrészt igen csekély áron adatik — átlag véve évenként 
700-nál több darab törzsfát teszen; ezen szám, erdőszeti szempont
ból tekintve azért tetszik oly magasnak, mivel a műfaragások elő
állítására csak oly fák alkalmasak, melyek jól hasadnak és finom 
rostozattal bírnak, az ilyen törzsek pedig régtől fogva kikerestetnek 
s azért mindinkább ritkábakká válnak. 

Hogy tehát a fa - kézműveseknek a szükségelt haszonfa a k. 
sóbánya erdőségekből tartamosán kiszolgáltathassék és hogy a már 
is mutatkozó és érezhető ebbeli hiánynak eleje vétessék; minden 
feldolgozásra alkalmas törzs egyenként választatik ki , szigorúan 
ügyelvén arra, mikép valamely a kívánalmaknak megfelelő fa más 
czélra ne használtassák fel. A törzsek kijelölése olyképen történik, 
hogy az erdőgondár néhány szakértő kézműves kiséretébeu a vágás-



ra szánt erdőbe megy és mindenek előtt azon fákat keresi ki , me
lyek nagy dobozok készítésére alkalmasaknak mutatkoznak; a kije
lölt törzsek megszámoztatván, sors utján osztatnak el. csak ennek 
utánna következik kijelöltetése azon törzseknek, melyek kevésbé finom 
munkák előállítására még mindig jól használhatók. 

A berchtesgadeni fa-kézműkészitők által e következő, az ottani 
erdőségekben honos fanemek dolgoztatnak fel. 

A) Tűlevelűek. 

1. A Lúoz-fenyő (Pinus picea, Fichte).— Ezen fanem legkiterjed
tebben és a legkülönfélébb faragványok előállítására szolgál. A jól 
hasadó, ágnélküli törzsek, dobozok és sajtárdongákra dolgoztatnak 
fel, — csekélyebbek az n. n. durva faragók (Grobschnitzer) által ér-
tékesitetnek, kik ládikákat, lovakat, bábokat, trombitákat és más ke
vésbé finom gyermek-játékszereket faragnak belőle. — A lúczfenyő 
Berchtesgaden körül az uralkodó fanem, miután az ott előforduló 
fanemeknek körülbelüt 70 százalékát teszi. 

2. A Vörös-fenyő (Larix europaea, Lerche). — E fanem fájá
nak használhatósága a termőhely különbsége szerint nagyon változó; 
azon fák melyek száraz sziklás és magasan fekvő zord termőhelyen 
nőttek sokkal jobban kedveltéinek, mintsem olyanok melyek völgyek
ben és igen jó talajon termettek, mivel amazok fája sokkal egyfor
mább, finomabb évgyűrűkkel és szebb vörösbarna színnel bir. A vö
rösfenyőt különben leginkább épületifának keresik; a bodnár olykor 
dongát hasit belőle és ilyen esetben felváltva egy vörösfenyő és egy 
lúczfenyődoiigát rak egymás mellé; — a faragók különféle játéksze
rekre dolgozzák fel, — a dobozkészitők azonban csak ritkán hasz
nálhatják. 

3. A Czlrbolyafenyő (Pinus cembra, Zürbel-Kiefer). — Ez Berchtes

gaden közelében csak néhány, 5—6000 lábnyi magasságban, fekvő 
fennsíkon jön elő, hol is a vörösfenyő társaságában a fanövés ha
tárát jelöli, — fája különös finomsága miatt, leginkább a faragók 
és esztergályosok által nagyra becsültetik, kik apró finom bábokat, 



tűtartókat, csapokat s. a. t. és az alpesekben, különösen e fából ked
velt, tejesedényeket faragnak belőle. A czirbolya fája nagyobb 
menyiségben továbbá bútorok és padlótáblák készítésére fordittatik, 
sőt azelőtt midőn e fanem még gyakoribb volt, az alpesi kunyhók
nál épületi fának is használtatott, mely alkalmazásban különösen 
nagy tartóssága által tünt ki, — fájdalom! ezen nagy értékű fanem 
mindinkább ritkábbá vált, nem csak azért mert fája oly keresett, 
hanem azon oknál fogva is, mivel magva nehéz és élvezhető lévén, 
természetes elterjedése az előbbi okból kis körre van szorítva, a má
sodik miatt pedig az emberek nyalánkságának és az állatok falánk-
ságának esik áldozatul. — 

Az előbbi időkben terjesztésére épen semmi figyelem sem for
díttatott, jelenleg azonban nagy gonddal van az erdőszeti hivatal 
arra, hogy a czirbolya fenyő a neki megfelelő termőhelyeken mes
terséges uton szaporítassék. 

4. A Jegenye-fenyő CPinus abies, Tanne). Berchtesgaden vidéken 
csak mélyebb fekvésű helyeken találtatik. Fája hasonló munkákra 
fordittatik, mint a lúczfenyőé, hanem inkább csak olyakra, melyek
hez kevésbé hibátlan anyag is vétethetik p. o. doboz vagy sajtár 
fenékre, ládikákra és más. durvább faragásokra. — Mivel a jegenye
fenyő fája nem bir oly finom hasadékonysággal mint a lúczfenyőé, 
továbbá ennél súlyosabb is, és azonfelül feldolgozta után piszkos 
sárga szint vesz fel: aunakokáért minden műfaragótól sokkal keve
sebbre becsültetik az utóbbinál, csupán a teknő készítő ád neki első
séget a másik fölött. 

5. A Tornya-Tiszafa (Taxus baccata, Eibe). — Az esztergályo

sok által leginkább csapokra dolgoztatik fel. A faragók finom bábo
kat, saláta étszereket, villákat, kanalakat, asztalkendő-tartókat, czu-
korfogókat s a t. készítenek belőle. Gyakran felhasználtatik a tiszafa 
fournirdolgozatokra, finom szekrénykékre is s a t. általában igen 
keresett fa. 

6. A gyalogfenyőboróka (Juniperus cummunis, Wachholder). — 



Fajából az esztergályosok szivarszipkákat, burnótszelenczéket, pipá
kat, csapokat és ez elsorolt tárgyakhoz hasonlókat faragnak. 

7. A Henye-fenyő (Pinus pumilio, Krumholz-Kieferl. — Ritkán 
nyer alkalmazást, ámbár az esztergályos és faragónak a czirbolyá-
hoz hasonló jóságú anyagot szolgáltat. 

B) Lombosok. 

8. A Juhar-Jávor (Acer Pseudoplatanus, Berg-Ahorn). — Fája 
minden lombosok közt legkiterjedtebben dolgoztatik fel. — Az esz
tergályos finom áttört oldalú kosárkákat, tűtartókat és más aprósá
gokat, leginkább különnemű fadiszitményeket készít belőle; — a fa
ragó finom szobrászati alakokat, díszes ékszerszekrényeket, kanala
kat s a t. — a sípos: sípokat és fuvolákat; — a teknős: teknő-
ket csinál fájából. — Ezen fanem a berchtesgadeni erdőszeti kerü
letben ép ugy a hegyeken mint a völgyekben egyaránt el van ter
jedve és 5000 lábnyi magasságban még mint igen erőteljes növésű 
fa mutatkozik. 

9. A Jókorl-Jávor (Acer platanoides, Spitz-Ahorn). — A berch
tesgadeni erdőségekben ritkábban és inkább a völgyekre szorítkozva 
fordul elő, kevésbé finom és sárgás fája miatt nem nagyra becsül
tetik és csak durvább tárgyakra u. m. szántalpokra, gereblyékre s 
több e félékre dolgoztatik fel. 

10. A Hárs (Tilia grandi et parvifolia, Sommer- und Winter-

Linde). — E vidéken körülbelül 3000 lábnyi magasságig megy fel; 
fája mindennemű faragó és esztergályos munkára szolgáltat nagyra 
becsült anyagot. — A legfinomabb faragvány-müvek e fából készül
nek u. m. szentek szobrai, feszületek, öltárdiszitmények, továbbá 
szarvas, őz és zerge-fejek és más egyéb nagy művészettel faragott 
apróságok, melyek úgy szólván az egész világon el vannak terjedve 
és ismeretesek. — De faczipők, főzőkanalak, gyermekjátékszerek, 
kocsikák, ládikák és több ilyféle tárgyak készítésére is alkalmazható 
e könnyen faragható, mindazonáltal igen finom rostozatu fa. 



11. A Bikk (Fagus sylvatica, fíothbuche). — 4400 lábnyira is 
felmegy ugyan, de jelesen csak a kevésbé magas, délnek fekvő lej
tőket, kedveli. — Fája csak kis mértékben és csupán durvább fa
ragványok készítésére szolgál u. m. faczipőkre, .szántalpakra; a jó 
hasadékonyságu törzsrészekből szivarládikákat csinálnak. 

12. A gyertyán (Carpinus Betulus, Heine). — Fájából csak ké
zi eszközökre való markolatokat vagy nyeleket faragnak. 

13. A pompás Diófa (luglans regia, Nussbaum). — A faragók

nak leginkább szép dőmbormivű szekrénykékre, kis szobrocskákra, 
az esztergályosoknak pedig főleg Íróeszközök készítésére szolgáltat 
igen becsült anyagot. 

Ugyan ilyenekre alkalmaztad'!; az Alma, Körtvély, Szilva és 

Cseresznye fája is. 

14. A vad Gesztenye (.lesculus Hyppocastanum, Rosskastanie). 

— Fája ritkán jön használatba és legfeljebb csak durvább bábok 
faragtatnak belőle. 

15. A veres Berekenye (Sorbús Aucuparia, Vogelbeerbaum). — 

Kizárólagosan csak sípok és fuvolák esztergályoztalak belőle. 

16. A füznemüekböl, nevezetesen a kosárfüz (Salix viminalis), 

gyenge ágacskáiból mindenféle kosárkötő munka készül. 

17. A kőris CFruxinus excelsior. Esche). — Fája csöbör és dé-
zsacsinálóktól kedveltetik. 

18. A mezgés Éger fából (Alnus glutinosa, Schwarzérle). — Fa-

czipőt, orsót, pipát s. t. i. készítenek. 

19. A kecskerágó (Evonymus europaeus) — az Ükörke Loncz 

(Lonicera Xylosteum) — a Csere Galagonya (Crataegus Oxyacantha) 

— a Som (Cornus mas) és sokféle más cserjenemek Berchtesgaden 
közelében gyakran fordulnak elő; fájok különnemű tárgyak előállí
tására igen alkalmas, főképen szép finomabb és kisebb faragványok 
és esztergályos munkákra igen keresett. —• A Mogyorófa (Corylus 

Aveliana) szép és egyenes hajtásai, melyek hajlott gyökvéggel bírnak, 
sétapálczák készítésére használtatnak melyek fogantyúi különféle ala-
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kokban faragtatnak ki. A Sóska Borbolya (Berberis vulgáris) fája a 
legjobb gereblye fogakat adván, e czélra nagyon kerestetik. 

A Tölgy, Szil és Nyír fája a műfaragóknál vagy nagyon cse
kély mértékű vagy épen semminemű alkalmazást nem talál. 

A bajor kormány felfogván mily nagy jelentőséggel bir a mű-
faragás a különben szegény Berchtesgaden és vidékére, annak töké-
letesbülését minden módon elősegíteni törekedik, mit az is eléggé bi
zonyít hogy újabb időben Berchtesgadenben egy rajziskola állitatott 
fel, melynek látogatása és használata a berchtesgadeni mestereknek 
és fiaiknak díj mentesen engedtetik meg. — Az ott alkalmazásban 
levő tanítónak nem csak kötelessége tanonczait a rajzban, mintázás
ban, faragás és esztergályozásban a meghatározott órákban elméle
tileg és gyakorlatilag oktatni, hanem feladatává tétetik az is, hogy 
a mestereket, nevezetesen a faragókat és esztergályosokat műhelyeik
ben felkeresse és gyártmányaik hibáira, ugy az alak mint a festék 
izletteljes használatára nézve figyelmessé tegye, végre czélszerü esz
közök és más nemű javítások alkalmazásában oktatólag és felvilá-
gositólag segítse. 

Sipéki Bálás Árpád. 

Biharmegye erdőségeinek rövid leírása. 
(Vége.) 

Az Élesdi uradalom. 

E megyének keletfelé eső részében, a Kolosvárra vezető ország
út, és Sebeskőrös mentében terjed el az Elesdi uradalom gróf Bat-
thyáni Arthur birtoka. 

Közép hegyeken s magas bérczeken fekvő erdőségei tölgy, bikk, 
cser és fényű fát tartalmaznak, s együtt 248ló holdon terülnek el-

Áll ezen uradalom egy mezőváros és hét faluból u. m. Élesd, 
Pestes, Tinód, Ősi, Brátka, Dámos, Csernoháza és Feketepatakból. 




