
«főiskola» magasabbrendü fogalom, mint «akadémia», 
adják meg akadémiánknak a „műszaki főiskola" jellegét. 

S ezzel be is fejeztük e nagyfontosságú kérdés váz
latos fejtegetését, egy részét felsorolva azon szükségle
teknek, melyeknek teljesitését az újjászervezéstől várjuk. 
Sőt számítunk reájuk, mert elvégre akármilyen buzgó
sággal gondozza kormány és törvényhozás erdőgazdaságunk 
érdekeit: minél több és jobb uj törvényt hoz, annál 
kevésbé nélkülözheti a minden tekintetben képzett és 
hivatása magaslatán álló tisztviselői kart s annál kevésbé 
térhet ki ennélfogva erdészeti felsőbb szakoktatásunk 
gyökeres újjászervezése elől. 

A kopárok erdősítéséről. 
Irta: Ajtay Sándor. 

Egyik nagy és legnehezebb feladatát erdészetünknek, ugy a 
je lenben, mint a jövőben is, a kopárok beerdősitése képezi. Ezt 
tudjuk mindnyájan, de hogy milyen és mennyi nehézséggel kell 
megküzdeni ezen a téren, azt mégis kevesen érzik át teljesen. 

Megindult a nagy akczió a kopárok erdősítésének országos szer
vezésével. A kormány sokat tesz az ügy érdekében. Csemetét adingyen. 
Pénzsegélyt nyújt. Adót elenged. Sikerült erdősítésekért ju ta lmakat 
osztogat. Maga vásárol meg kopár területeket beerdősités czéljából. 

Az erdészeti tisztikarban pedig meg van az ügy iránti 
szeretet, nemes buzgalom, kötelességtudás, sőt magasabb ambi-
czióval iparkodik a kopárok beerdősitésének ügyét előrevinni. 

Mindezek daczára sem fogjuk a kivánt eredményt oly mér
tékben és oly hamar elérni, mint azt reméltük. Mi hiányzik tehá t 
m é g ? Sok, nagyon sok. A fenmaradt akadályokból óhajtok egy 
néhányat felsorolni. 

Először is a természet hatalmas és végtelen erejével szemben, 
csak gyarló emberi erőt és véges tudást vihetünk harczba. Ezt 
sokszor nem látva be kellőleg, nagy erővel, nem elég körültekin
téssel és túlságos sok önbizalommal fogunk a küzdelembe. S h a 
kudarczot vallunk ? ! A birtokost hiábavaló anyagi á ldozatokba 



sodortuk bele, nemes buzgalmunk lelohad, önbizalmunkat elve
szítjük s mások előtt is csökken hitelünk. 

A kudarczot pedig resteljük bevallani. Nem keressük eléggé 
az elkövetett hibákat és a sikertelenség egyéb okait. S ha ezeket 
keressük és meg is találjuk, még mindig resteljük nyilvánosságra 
hczni, hogy más is tanulhasson belőle, attól félve, hogy ezt tudá
sunk rovására irják fel. Sikerült erdősítésekről gyakran olvasunk, de 
sikertelenekről s annak okairól vajmi ritkán. Pedig utóbbiak a gya
koribbak s ezeknek a leírásából is okulhatnánk annyira, a mennyire-

A kopárok erdősítésének sok csinja-binja van, melyeknek 
egy részét csak hosszas kísérletezés, tapasztalás utján lehet meg
szerezni. Nem elég tudni azt, hogy hogyan kell ültetni a csemetét ' 
Hiszen hacsak ez lenne a kérdés, 10 év alatt be tudnók ültetni Magyar
ország összes kopárait . De a külömböző kopárterületeknek mások 
és mások a természeti viszonyai, melyeknek titkai sokszor csak 
hosszas tanulmányozás és kísérletezés utján tanulhatók ki. Fanem 
megválasztása, csemeték kora, ültetési mód, ültetési időszak, igaz, 
hogy mind lényeges körülmény, de ezeken kivül nagyon fontos a 
talaj nemének, alakulásának és más minemüségének is pontos 
ismerete. S ha mindezekkel t isztában vagyunk, még mindig lehetnek 
olyan rejtett körülmények, melyek az erdősítés sikerét kérdé
sessé teszik. 

Azért azt ajánlom a kopárok erdősitőinek, hogy ott, a hol 
még nincsenek teljesen t isztában az erdősítés biztos sikerének 
minden tényezőjével, ne fogjanak rögtön nagyobb kiterjedésű 
erdősítésekbe, hanem kevesebb költséggel és kisebb fáradsággal 
1—2 holdon kísérletezzenek mindaddig, mig azon kellő eredményt 
érnek el. Az eredményeket pedig, akár kedvezők, akár kedvezőt
lenek, hozzuk nyilvánosságra. 

Vázolom tehát röviden én is az aradi és csanádi vasutak 
erdőbirtokán eszközölt kopárerdősitéseket, hogy levonhassak azokból 
egyes tanulságokat. 

Kopár területeink három egymással szomszédos község ha tá
rában feküsznek. Mind a három területnek hajlása déli, meredek. 
Tengerszint feletti magassága alig különbözik egy néhány méterrel 
egymástól. Az alközet mindenütt tömör, egybefüggő, trachyt-conglo-
merát és breccia. Tehát látszólag semmi különbség sincsen. Ezelőtt 
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10 évvel mind a három rész túlnyomóan meztelen szikla volt, 
itt-ott egy kevés földes folt rajta. Ma már a kép változott, mind 
a háromnál más és más. Pedig egy időben, ugyanazon a módon 
történt mindhárom részben az erdősítés. Mig az első területen elég 
szépen sikerült az ültetés, a másodikon kevesebb az eredmény, 
a harmadikon pedig semmi. Nyolcz év óta erőszakolom az erdő-

, sitést, első évben magvetéssel , a következő években csemeteülte
téssel, közönséges gödrös, Kozesnik, Mikolás-féle ültetési móddal, 
majd kombinálva ezeket. De a harmadik részben nem tudtam 
boldogulni sehogysem. A fanemek közül próbáltam az erdei és 
feketefenyőt, a virágoskőrist és ákáczot. Egyik-másik nehezebb, 
hűvösebb nyaru évben szépen sikerült az erdősítés, de a követ
kező év nyarán mégis csak kisült. 

Az első rész, a hol legszebb a siker, ma is kopárabbnak, 
csupaszabbnak látszik a többinél. A földképződés lassan halad 
rajta s a képződő réteg köves, murvás, tisztán a kőzet felületének 
elmálása folytán jön létre. Fü csak itt-ott van rajta. De a hol már 
5—10 cm. föld képződött, az ákáczcsemete már megmarad. A 
fenyő még nem, annak több föld kell. 

A második részen, hol kevésbbé jól sikerül az erdősítés, mái-
több a fü. 

A harmadik részen pedig, hol még ezelőtt 10 évvel, a terület 
legnagyobb részén, csupasz sziklafelület mutatta az erdőpusztulás 
szomorú képét, ma már kellemesen pihen meg a szem, mert az 
egész területet beborította a pázsitfüvekhez tartozó Lolium (perje), 
Festuca (csenkesz) és Phleum (komócsin). Csak elvétve akad egy-
egy kisebb kopár sziklafolt, de ezeket is évről-évre rohamosan 
vonja be a gyepszőnyeg. Alatta pedig szépen képződik a humuszos 
földréteg. A hata lmas fünövés és annak évről-évre való elkorha-
dása folytán ebben a részben a leggyorsabb és a legnagyobb 
mérvű a talajképződés. Az elültetett csemeték legnagyobb száza
léka itt fakad meg s mindjárt az első tavaszon vidám növeke
désnek indul. De a mint beköszönt a száraz nyár, egymásután 
vesznek ki a csemeték s a mi esetleg megmarad belőle, a követ
kező nyáron biztosan kipusztul. Már augusztus elején a méter 
magas fütenger is olyan, mint az aratásra érett buzavetés. 

Tehát ebben az aránylag legdúsabb földben nem sikerül az 



erdősítés. Nem sikerül pedig azért, mert a talajréteg igaz, hogy a 
legerősebb képződésben van, de még nem érett, még nem alakult 
át eléggé termőtalajjá. Át meg át van szőve a pázsitfüvek gyökér-
zeiétől ugy, mint a szivacs rostja. Ez a likacsos, szivacsszerű, 
képződésben levő földréteg a nyári nap hevében kiszárad és 
annyira átmelegszik, hogy a csemete okvetlenül kipusztul benne. 
Emeli a hő fokát a rengeteg fügyökér korhadása is. 

Itt tehát az erdősítést hiába erőszakoljuk, mert nem érünk 
el eredményt mindaddig, mig elegendő földréteg nem képződik. 
De hogy ehhez már csak néhány év szükséges, az bizonyos. 

Ebben a természet ujjmutatását látom, a miből nemcsak 
tanulhatunk, hanem azt hasznunkra is kell fordítanunk. 

Ne akarjunk az ily természetű kopárterületen azonnal erdőt 
nevelni. A hol sikerül is kevés talajon erdőt megtelepíteni, mig a 
fák kicsinyek, kevés földdel megelégesznek, de azok növekvésével 
beáll a visszaesés. A fák elcsenevészednek, elbetegesednek, nem 
képesek eléggé fejlődni, mert azok növekvési képességével nem 
tart lépést a talajképződés. Főtörekvésünk legyen ily helyen 
a talaj megkötése és beárnyalása mellett, annak szaporítása is. 
Ezt pedig nemcsak csemete-ültetéssel érhetjük el, hanem sokkal 
olcsóbban, biztosabban és nagyobb mértékben, dus gyökérzetü 
fűfélék vetésével. Mert a fűfélék jobban kötik meg a talajt, teljesen 
beárnyalják és évenként korhadó szárukkal és gyökérzetükkel, 
gyorsabban növelik, szaporítják a termőréteget. Erdősiteni pedig 
akkor és ott kezdjünk, a hol és a mikor elegendő termőtalajunk 
van s a mikor több, mint valószínű a kilátás arra, hogy az erdő
sítésre fordított költség és munka nem vesz kárba. Mert a kopárok 
befásitása ügyének minden sikertelen erdősítés, eltekintve az 
anyagi áldozatoktól, nagy hátrányára van. 

A külföldi erdömunkásokról. 
I r t a : Kaán Károly. 

A német birodalom egyes országaiban, Schweizban és az 
osztrák örökös tartományokban, szóval ahol az erdők feltárásával 
mód nyílott arra , hogy a fatermelés házilag történjék, ezt a munkát 
szakmányban végzik a munkások. A tüzifatermelés ürköbméter 

2 2 * 



szerint, az épületi fa termelése tömör köbméter vagy darabszám 
alapján történik. Ujabban az épületi fánál az előbbit alkalmazzák 
akként, hogy a fa értékosztályai a fatermelési bérek arányának 
megállapításánál is alapul szolgálnak. 

A fatermelés vagy kéz alatt, vagy árlejtés utján adatik ki a 
munkások köréből kikerülő egyénnek, ki elvállalt kötelezettségeinek 
biztosítása czéljából az árlejtés feltételei vagy a szóbeli megálla
podás alapján a munkaadóval sok helyütt rövidre szabott írásbeli 
szerződésre lép. 

Ez a szerződésszerű írásbeli megállapodás, pl. Baden nagy-
herczegségben, többnyire egy évre szól s annak általános feltételei 
a viszonyok kívánta különleges kikötésekkel egészíttetnek ki. 

Az általános feltételekből feljegyezem a következőket : 
1. Vállalkozó elömunkás felelős a munka jó végzéseért s 

azért, hogy a főerdészség vagy az erdőőri személyzet utasításai 
pontosan és készséggel betar tassanak. 

Az elvállalt munka az ahhoz szükséges munkaerővel kezdendő 
meg, folytatandó és a meghatározott időre befejezendő. Vállalkozó 
munkásainak tetteiért s a részükről elkövetett károkért felelős. 

A maga fáradságának, s a részéről elvállalt felelősségnek 
dija czimén vállalkozó a munkások béréből csak annyit vonhat le, 
amennyit a szerződés részletes feltételei előirnak. 

2. Nincs megengedve a vállalkozó előmunkásnak vagy társá
nak, hogy az erdőből faanyagot a maguk részére biztosítsanak, 
vagy ilyet másoknak átengedjenek. 

3. Vállalkozó a törzsek kijelölésénél, a döntött anyag felvé
telénél, az elárverezésnél vagy a kiszolgáltatás egyéb eljárásainál 
segédkezni tartozik s köteles e czélból annyi munkást rendelke
zésre bocsátani , amennyit a főerdészség szükségei. E munkákért 
külön díjazás nem jár . 

4 . A munka akként végzendő, hogy a fatermésnek legnagyobb 
pénzértéke biztosittassék. Ne szállítsák le gondatlan vagy rossz 
munka által a fa értékét. Nem szabad pl. haszonfát tűzifába 
hasogatni, hasáb vagy dorongfát a tuskófa közé keverni. A mun
kások részéről elkövetett ilyen károk nemcsak megtérítendők, de 
az illetők esetről-esetre meg is bírságolhatok. 

5. A favágóknak munka idején tilos több fát elégetni, mint 



a mennyi a főzéshez, a melegedéshez és a fűtéshez szükséges. 
Járjanak el elővigyázattal a tüzelésnél s távozáskor minden 
esetben oltsák el a tüzet. 

Ha tűz támad az erdőben, ugy lássanak az oltáshoz s adják 
meg a tüzjelet, hogy mások is segítségükre legyenek. 

Ha a munkások rovarkárokról vagy széltörésekröl vesznek 
tudomást, ugy az erdőőrt vagy a főerdészséget sürgősen értesí
teni tartoznak. 

6. Jogában áll a főerdészségnek, hogy kizárjon a munkából 
olyanokat, a kikben nincs bizalma. A munkások hibáiból keletkező 
károkat a főerdészség becsüli fel s a szerződés különleges felté
teleiben körülirt büntetésösszeget a szerződés határozmányainak 
be nem tartása, vagy egyéb helytelenségek miatt egyoldalulag 
szabja meg. A vállalkozó előmunkás helytelen eljárásai miatt a 
főerdészség a szerződést felbontottnak is jelentheti ki. A főerdészség 
határozatát vállalkozó a központi erdőigazgatóságnál megfelebbez-
heti, ennek döntése azonban a munkásra nézve már végérvényes. 

7. A munkabéreket az állampénztár fizeti a vállalkozó elő
munkás kezébe, ha az illető nem kívánja, hogy az a postabér 
levonásával neki a posta utján kézbesittessék. Ha a favágó-munka 
rövid tartamú, ugy a bérfizetés a munka befejeztével történik. 
Ha azonban hosszasabban tart a munka, időről-időre előlegek 
utaltatnak ki, melyeknél a munkások óhajai és szükségletei lehe
tőleg figyelemben részesitendők. A munka befejeztével a főerdész
ség leszámol a vállalkozóval, midőn is a kiutalt előlegek levonásba 
hozatnak. Kártérítések és büntetések a pénztárnál a bevétel javára 
utaltatnak s a bérfizetéseknél visszatartatnak. 

8. Vállalkozó előmunkás köteles a részéről alkalmazott mun
kásokat, az üzemet vezető főerdészség helyett és annak nevében 
a betegség esetére szóló biztosításra be-, illetőleg kijelenteni. Ha 
e kötelességét elmulasztja vagy szándékosan figyelmen kivül hagyja, 
ugy esetről-esetre 10 márkával büntethető s az ebből a kincstárra 
háramló károk megtérítésére is köteles. 

Oly munkásoknál, kik egész évre önkénytesen tagjai valamely 
betegség esetére biztosító intézetnek s ez szabályszerint igazol
ható, a be- illetve kijelentés elmarad. 

Vállalkozó köteles munka-naplót vezetni, illetve minden 



munkásról feljegyezni a napot , melyen dolgozott, vagy a munkát 
megszakította. E kötelesség be nem tar tása szerződésszerű bün
tetéssel j á r s következménye még a polgári jogszerű felelőségre 
vonás is. 

Munkaközben beállott minden szerencsétlenségről az erdöőr 
vagy a főerdészség büntetés terhe mellett ér tes í tendő. 

9. Vállalkozó köteles egy elfogadható egyént helyettesként 
megnevezni, aki őt akadályoztatás esetén minden tekintetben 
képviselhesse. 

10. Olyan esetekre, midőn a fatermelés árlejtés utján adatik 
bérbe, vagy ha a fatermelési bérek magasabbak, mint a hogy 
azok engedélyezvék, kikérendő a központi igazgatóság döntése a 
továbbiakra. 

Megköttetvén ezek után a főerdészség és a munkásvállalkozó 
között a szerződés, erről utóbbinak kívánságára másolat adható ki. 

Schweizban, Zürich város erdőgazdaságában hasonló Írásbeli 
szerződésre lépnek. Itt azonban a szakmánymunkások vállalati 
kötelezettsége nem időre, de csak egy bizonyos vágás munkájára 
terjed. 

Az alkuegyezség e helyütt már részletekre is kiterjed, elő-
irván azokat a gazdasági eljárásokat, melyeket a favágónak a fa 
döntésénél annak feldolgozásánál és választékolásánál betartani 
kell. A nyomtatott füzetre terjedő ilyen alkujegyzőkönyvet az elő-
munkás, valamint annak munkára vállalkozó társai is aláírják. 

Elsass-Lotharingiában az alku szóbeli. A főerdész választja 
ki s fogadja fel a favágómestert, ez pedig szegődteti legényeit, 
akik a munka minősége és mennyisége szerint osztatnak be szak-
mányokba. 

Itt ugyanis ar ra törekednek, hogy egy védkerület favágói 
lehetőleg egy testületet képezzenek. 

A favágótestületből választja ki a főerdész a favágómestert, 
míg az erdőőr a favágókat a viszonyok szerint 2—8 emberből 
álló szakmányba osztja, megbízván őket egy önálló munkarész el
végzésével. 

A munkások között úgynevezett „favágó rendszabályok" (Hau-
Ordnung) osztatnak ki. E rendszabályok szerint a főerdész a szóval 
szegődtetett favágómunkást bírságolhatja, ha erre okot szolgáltat. 



Előírja a favágók és a favágómesterek kötelességeit s tartalmazza 
azokat a szabályokat, melyeket a munkásnak a fatermelésnél és 
a faanyag osztályozásánál be kell tartania. 

A favágómester — úgymond e rendszabály — kötelességei
nek hü, pontos és lelkiismeretes betar tásában és az erdészeti 
közegektől nyert meghagyások teljesítésében munkásai között jó' 
példával járjon elől. 

Ő gondoskodik az egyes szakmányok keresetének leszámolá
sáról, illetve azon összegek szétosztásáról, melyek a főerdész 
részéről bérkeresetek czimén az illetékes pénztárnál kiutaltatnak. 
0 veszi fel az összegeket, melyeket azután lelkiismeretesen szét
oszt az illetékeseknek. Ö gondoskodik a vidékről jött munkások 
elhelyezéséről s gondoskodik arról, hogy a munkások megfelelő 
időben előleghez és élelmiszerhez jussanak. Ellenőrzi a munkáso
kat, hogy azokat könnyelműségük a favágó munkánál életve
szélyes eljárásokra ne sarkalja, hogy azok az erdőben károkat ne 
okozzanak. 

A favágómester külön díjazás nélkül segédkezik maga vagy 
munkásai által a vágáshatárok kitűzésénél, a döntendő fatörzsek 
kijelölésénél, a döntött faanyag felvételénél, számozásánál, a kezelő 
főerdész által eszközölt ellenőri átvételénél s az árverésnél. 
0 hordja az erdöőr részéről szerkesztett bérjegyzékeket a föer-
dészhez s ő maga megy a főerdész utalványával a pénztárhoz, 
mely a keresetet kifizeti. 0 szerez a főerdészség részére munká
sokat az erdősitő munkálatokhoz is. Mindezért a fáradozásért, az 
elvállalt felelősségért és kötelességek fejében az általa végzett 
favágó munkabéren felül, a főerdész belátása és engedélye szerint 
a munkások bérkeresetéből azok tudtával 2'5—5°/o-ot tart vissza 
magának a kifizetésnél. 

A most közölt háromféle hasonló rendszert leltem fel több
kevesebb változással egyebütt is. 

A szóbeli megállapodás az egységárat illetőleg alkalmasabb, 
mintha az árlejtés utján történik. A szóbeli megállapodások rövidre 
szabott alku szerződésbe foglalása indokolt és nem egy esetben 
előnyös is. 

Ez az előmunkás- vagy favágómester-rendszer a fatermelés
nél kifogástalanul beválik. Ö a közvetítő az erdőgazda és mun-



kásái között. Érdekelt a munkában s azért ügyel munkásaira s 
mert a tőlük jogosan levonható százalék megállapítása a munka
adótól függ, gondoskodik arról is, hogy az elvállalt munka akként 
hajtassék végre, hogy a fatermésnek legnagyobb pénzértéke bizto
síttassák. 

Éppen ez okból, mer t érdekelt ugy munkástársaival , mint a 
munkaadóval szemben s mert különben is kipróbált egyén jut e 
megtisztelő és jövedelmesebb megbízatáshoz, nagy a biztosíték 
ahhoz, hogy az ilyenek kötelességeiknek megfelelnek s az erdő
gazdaság megbízható s mindenkor szolgálatrakész olyan egyé
nekhez jut bennük, kik munkástársaik érdekeinek szemmeltartása 
mellett munkaadójuk érdekéről sem feledkeznek meg. 

E rendszer előnye különben az is, hogy azért, mert az elszá
molás egy egyénnel történik, fölöslegessé teszi a munkában részt 
vett összes egyének bérkeresetének külön-külön vagy kisebb csopor
tokban való megállapítását, s ennek, valamint a betegsegélyzö-
pénztár i levonásoknak egyénenként való jegyzékbe foglalását. 

A termelt anyag és a kialkudott egységbér számbavételéve 
megállapítják ugyanis a kereset összegét s azt egy egyén, a vál
lalkozó előmunkás nevére utalják ki. 

A sok fölösleges írásbeli munka mellőzése mellett előnye 
egyben az is, hogy a munkabér felvételénél csak az előmunkás 
já r el. A többi munkás tehá t nem kénytelen egy, sőt néha több 
napot elfecsérelni azzal, hogy bérkeresetének feltétele czéljából a 
messze erdei vágásból vagy falujából a kifizetés helyére megy, 
majd pedig ismét a munka színhelyére, vagy ot thonába visszatér. 
Ezen időpazarlás ugyanis sok esetben az erdőgazdaságnak is, de 
főleg a munkásnak elég nagy vesztesége. Mindenesetre sokkalta 
nagyobb összeg, mint az a minden munkás keresetéből való kis 
százalékos levonás, mely az előmunkást illeti meg a fentiek 
szerint. 

Ez a lényegtelen levonás tehát nem rövidíti meg a munkást, 
sőt — mint láttuk — neki anyagi előnyt biztosit. Javára van e 
mellett az erdőgazdaságnak is, mert a vágásjelölésnél, a termelt 
anyag felvételénél, számozásnál és el lenőrzésénél a szükségelt 
munkaerőt az előmunkás díjtalanul köteles szolgáltatni. A gazdál
kodót tehát az eféle teendőkhöz szükségelt munkaerő költsége, 



meg a sokféle bérkereseti kimutatás egybeállításának munkája 
nem terheli. 

Van végül e rendszernek, különösen ha a Baden-nagyher • 
czegségben szokásos módon alkalmazzák, egyéb jó tulajdonsága is. 

Az előmunkás, aki szintén részt vett a munkában, jelen van 
mikor azt az erdőőr felméri, jelen van akkor, midőn a gazdálkodó 
főerdész ellenőrileg felülvizsgálja erdőőre eljárását, jelen van, mikor 
a fát elárverezik és akkor is, mikor az erdőőr a megvett fát a 
vevőnek szolgáltatja ki . 

K i van zárva a munkások bizalmatlansága munkaadójukkal 
szemben, mert képviseletük jelen volt a fatermelésnél, az anyag 
felvételénél és értékesítésénél és annak a vevő részére való 
kiszolgáltatásánál. 

Ez eljárások helyes alkalmazása jóravaló ragaszkodó munkást, 
s jó munkát biztosítanak az erdőgazdaságnak. 

Az ákácz gyakorlati jelentősége. 
Irta: Földes János. 

Az ákácz viszonya a talajhoz s közé elegyült fanemekhez. 
Eme viszony nálunk csak azóta keltett nagyobb érdeklődést, 

mióta Németországban egyik szaktársunk ama megfigyelést tette, 
hogy egy luczkulturában feltűnő növekvést mutattak azok a cse
meték, melyek ott korhadt ákáczrőzse helyén állottak. 

Pedig nálunk már ezt jóval megelőzőleg közölt Kall ina fő-
erdőmester egy ennél feltűnőbb esetet az „Erdészeti Lapokban", 
hajói emlékszem, „Az ákácz a tölgycsemeték szolgálatában" czimen. *) 
Egy homokon telepitett tölgyültetvényről van ott szó, mely sehogy 
sem akart éveken keresztül nekilendülni, mig közéje ákáczot nem 
ültettek. Ettől azután oly életerős küzdelem fejlődött ki , mely az 
ákácz kevésbbé árnyékoló szomszédságában a tölgynek minden 
tekintetben előnyére vált, amennyiben ez gyönyörű egyenes hajtá
sokat eresztett s növekedése most mi kívánni valót sem hagy. 
Hasonlót tapasztaltam gr. Apponyi Sándor tolna-lengyeli parkjának 

*) E. L . 1888. 681 old. 




