
9. A m. kir. honvédelmi miniszter 127.404/1943. eln. V I I I . Csih. 
számú körrendelete a leventeképzés céljaira szolgáló 1943. évi mező
gazdasági hozzájárulás megállapítása tárgyában. 

10. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 211.513'1943./IX. 1. számú 
leirata a munkateljesítési hely szerint irányadó munkabér helyes értel
mezése tárgyában. 

11. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 36.933/1943./III.—B. számú 
leirata a 36.724/1943. F. M. számú rendelet értelmezése tárgyában. 

A gyantacsapolás jövője. 
K ö z l i : Roth Gyula. 

(3., befejező közlemény.) 

A felsorolt, jórészben eltérő vonások —• amelyek a végső 
eredményeken nem változtatnak — azt mutatják, hogy nemcsak 
egy út veze t Rómába. Sokféleképen csapolhatjuk a fákat. Mind 
egy ik eljárás az erdeifenyő esetén törzsenkint, ül. hajkonkint és 
évenkint kb. 1 kg-nyi nyersbalzsamot ad, a feketefenyőről többre 
számíthatunk, de átlag csak kb. 50—80°/o-al többre. 

Fialla 2.5 kg-ot emlí t cikkében, ennyi kedvező viszonyok 
között e l is érhető, de általánosságban jobb lesz, hogyha nem szá
molunk i lyen nagy kihozatallal. A z irodalomban többen panaszkod
tak —• ve l em együtt! — , hogy a régebbi adatok alapján vár t éven
ként i 3 kg-ot csak kivételes esetekben érték el. Át lagosan a fekete
fenyő esetében számoljunk csak l 3 /* kg nyersbalzsammal ez a szám 
nem fog csalódást okozni, ha mégis többet kapnánk, az csak e lő 
nyös lesz. A z 1, i l l . l 3 / 4 kg-ot én is elértem, a Thallmayer és Seitz 
cég is átlagosan erre az e redményre jutott. 

Kétségtelen, hogy a hazai gyantatermelésnek sokkal cseké
lyebb lehetőségei vannak, mint Németországban. Feke te - és erdei
fenyveseink összes területét kb. 100.000 k. h.-ra teszi a statisztika, 
amiből kb. 30.000 esik a feketefenyőre, 70.000 pedig az erdeire. 
V e g y ü k f igye lembe hogy ezeknek — különösen a feketefenyvesek
nek —• nagyobb része még fiatal, csapolásra még nem alkalmas, 
továbbá, hogy az ál lományok nagyon szétszórtan állanak az ország 
területén. N a g y o b b összefüggő ál lományaink csak erdeifenyőből 
vannak az ország nyugati határszélén. A csapolás kel lő szervezése 
és e lvégzése már emiatt is nagyobb nehézségekbe fog ütközni, mint 
Németországban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyszerűen 
hagyjuk el a munkát. Ellenkezőleg, éppen emiatt fokozott i gyeke 
zettel ke l l törekednünk arra, hogy a nehézségekkel megküzdhes-
sünk és saját szükségletünkre legalább a kb. négyszáz vasúti 
kocsit — négyezer tonna — előteremthessük. N e m lesz könnyű 
dolog, de nem tartom lehetetlenségnek, különösen, hogyha a tuskó-
fából va ló kivonatolást is segítségül vesszük és arra is berendez
kedünk. 



A z élőcsapolásra vonatkozólag szükségesnek tartom, hogy 
egyszerű és könnyen megtanulható eljárást alkalmazzunk, és o ly 
szerszámokat, amelyek hazánkban is elkészíthetők, mer t ha egy
részt az eljárásért, másrészt a szükséges szerszámokért is idegen 
valutát kell fizetnünk, akkor a jövedelmezőség már elejétől fogva 
kétségessé vál ik . Ebből a szempontból kel lő tartózkodással foga
dom a külföldi szerszámokat és még inkább azt a többféle, mindig 
egy -egy gyaluhoz kötött eljárást, amely hol csak az erdeifenyő, hol 
csak a feketefenyő esetében alkalmazható, s ráadásul hol alulról 
felfelé, hol felülről lefe lé va ló hornyoló mozgást követe l . A h o l a 
csapolás már régi hagyomány és az emberek belenevelődtek abba, 
ott lehetséges az ennyife lé szétágazó eljárás alkalmazása. H a azon
ban új embereket akarunk belenevelni a munkába, akkor kívána
tosabb, hogyha egyszerű s a lehetőségig egységes és egyöntetű e l 
járással ismertetjük meg őket különösen, ha végeredményben a 
törzsenkint termelhető balzsammennyiség egy és ugyanaz marad. 

Annakidején egyik wr.-neustadti ismerősöm útján kaptam 
félkezes gyalut — talán kezdetlegesebb volt , amint a maiak, ame
lyek már sokféle alakban készülnek —, a munkásaim nem tudták 
megszokni. A m e d d i g mellmagasságban fo ly t a munka, addig még 
ment, de alacsonyabb v a g y magasabb részeken nehéz a kezelése. 
Ezenfelül ma már szabadalmak védik a gyalukat, és a használatba
véte lér t külön díjat ke l l fizetni; ez a megbeszéléseken leplezet le
nül kifejezésre is jutott. 

A Dexe l le l va ló munka ma már szóba sem kerülhet, hisz 
eredeti hazájában is fe lhagytak ve le . Annakide jén ezt is kipróbál
tam, de e v v e l a munkásaim még kevésbbé tudtak megbarátkozni, 
mint a gyaluval . 

A német hornyoló (Risser) lényegében azonos avva l az alak
kal, ami hazánkban is kifej lődött . H o g y a pengéjét nagyobbra v a g y 
kisebbre vesszük, az a munka menetére, a seb alakjára és a bal
zsam folyására számottevő befolyással nincsen. Annakidején mun
kásaim panaszkodtak a szűkebb pengékre, hogy több v e l e a fenn
akadás, mert a keskeny nyílásba inkább beszorul a faforgács és 
nehezebb azt onnan kiszedni, mint a szélesebb nyílásokból. A z 
U-alak ebből a szempontból hátrányosabb, mint a V-alak, a szé
lesedő penge; hasonlóképpen hátrányosabb a zárt penge, mint a 
nyitott. 

A z a nyelv , amit a német Risser-be mozgathatóan behelyez
tek azért, hogy a penge ne mehessen be le mélyebben a fába, nem 
Jelent előnyt. Möbius ismételten említette, hogy a munkásai lesze
relik. Add ig még he lyén va ló lehet, amíg a munkás begyakor lódik ; 
ha már kissé gyakorlot t , akkor tehernek érzi, mer t éppen e miatt 
a nye lv miatt szorul be a forgács, a kipiszkálása pedig kel lemetlen 
és időtrabló munkát jelent. Kísér le t i területeimen mindenki m e g -



győződhet ik arról, hogy a már gyakorlot t munkások a magyar hor-
nyolókkal mi lyen sima és sekély sebeket vágtak; sem a gyaluk, 
sem a Risser nem tudnak jobbat és kíméletesebbet. 

A kisebb pengéknek ma kétségtelenül nagy előnyük, hogy 
kevesebb acélanyagot követelnek, ezért ajánlatosabb a kisebb 
méret. •• 

A munkateljesítményről Möbius nem közöl adatokat, Fialla 
900-ra teszi a naponkint sebezhető hajkok számát, persze kel lőkép 
már begyakorlott , munkásokkal, akik csak sebeznek, a gyűjtést 
mások végzik . Ez az adat egyezik a saját tapasztalataimmal, szá
mításba véve , hogy nálam a gyűjtést és a sebzést — a számbeli szű
kebb keretek miatt — ugyanaz az ember végezte . Nagyobb méretű 
munkához előnyösebb a kettő szétválasztása. 

Feltűnő az az eltérés, amely a kiürítések körül a két cikk
ben található. Möbius azt mondja: „a gyűjtőedényeket minden seb
zés után kiürítik." Szóbeli előadásán hozzátoldotta, hogy a kiürítést 
1—2 nappal a sebzés után végzik, minthogy a balzsam szivárgása 
16—18 óráig tart. Fialla viszont azt mondja: az edényeket erdei 
fenyvesekben minden második sebzés után ürítjük ki; feketefeny
vesekben csak minden 5—6 sebzés után, vagyis átlag négy 
hetenkint. 

Ezzel szemben áll, hogy nem célszerű a balzsam hosszabb 
ideig va ló hevertetése a nyitott gyűjtőedényekben, mert mennél 
tovább marad ott, annál nagyobb a terpentinveszteség. A terpentin 
nagyon könnyen illanó folyadék, amely az első napokban gyorsan 
csökken. A nyersbalzsam szivárgása átlag egy napig tart, ezér t 
ajánlatos, hogy egy nappal a sebzés után már begyüjtsük a balzsa
mot, amikor legtöbb még benne a terpentin. A zárt hordókban való 
tároláskor már csekély a veszteség. 

Ugyancsak a terpentinveszteség csökkentését befolyásolja a 
gyűjtőedények alakja és anyaga is. A z üveg ebből a szempontból 
semmiképpen sem ajánlatos, tisztának tiszta ugyan, de a nap suga
raitól nagyon felmelegszik, tehát a terpentin párolgását még 
fokozza. Fémanyagokra ugyanez áll, vas esetén még hozzájárul a 
rozsda. A legjobb az agyag, mer t rossz hővezető. A z a kemény 
agyag (Steingut), amel lyel a németek dolgoznak, nagyon drága; 
nem tudom, hogy hazánkban egyáltalán kapható-e? Ellenben min
den követe lménynek megfelelnek az egyszerű, jól kiégetett, vastag
falú agyagedények, amelyeket legalább belülről, de célszerűbben 
kívül-belül zománcozni kell . Ezeket bármely falusi fazekas vagy 
gölöncsér el tudja készíteni. A tél h idegével szemben némi véde
lem ajánlatos, de csekély gondozással éveken át kifogástalanul 
használhatók. Felülről befedjük őket agyag fedővel , ez védelmet 
ad behulló ágdarabok, leve lek stb. ellen, némikép a párolgást is 
csökkenti. A v í z becsurgásával szemben, sajnos, nem tudjuk meg-



\/édeni az edényeket, a fedél sem véd, mert az esőcseppek ráhul
lanak a hajkra, onnan lecsurognak a hornyokon v é g i g az edé
nyekbe. A teljesen zárt edényekkel — amelyekbe a v í z nem tudna 
bejutni — eddig sehol nem értek el sikert; magam is e le 
get próbálkoztam ezekkel, hiába. Némikép segíthetünk, ha a 
fedeleket úgy készítjük, hogy felfordításukkal megakadályoz
hatjuk az esővíz becsurgását. Ennek az a hátránya, hogy eső előtt 
vég ig kell forgatnunk a fedeleket, ami bizonyos nehézségekkel j á r 
és inkább csak hosszan tartó esőzések esetén lehetséges. 

A felül táguló edények a terpentin párolgását fokozzák, mer t 
a könnyű terpentin felül gyülekezik, ahol sokkal nagyobb felületet 
nyújt a párolgásnak. H o g y viszont a balzsam kiszedését ne nehe
zítsük, legjobb a hengeralak, ezt egyébként a forgató korongon 
könnyű elő is állítani. Felrakásra a faszeg ajánlatos; vasszegeket 
ne használjunk, mer t mégis csak benne felej tődnek a törzsben, bele 
is törhetnek, ez pedig a későbbi feldolgozás során nagyobb bajt is 
okozhat. A német tartók •— külön kátránymentes papír lemezből 
va ló fedél lel — drágítják a termelést. R ö v i d faszeg, amely kb. 6—8 
mm-re ér a fába, teljesen megfele l , olcsó és ha benne maradna a 
fában, a feldolgozáskor kárt nem okozhat. A z edény emellet t köny-
nyen és gyorsan leszedhető és felrakható. A német tartó kisebb 
sebet okoz, de két helyen, mélysége ugyanaz, a kár is kb. azonos 
és jelentéktelen. 

A termelés jövedelmezősége szempontjából nagyon fontos, 
hogy az egyes sebzések után több napi szünetet iktathatunk be — 
ez a fának alkalmat ad arra, hogy újra fejleszthesse az elvont anya

gokat — anélkül, hogy az évi összes gyantahozam ennek kárát látná, 
fel téve, hogy a szüneteket igen hosszúra nem nyújtjuk. Ezen az 
úton ugyanis egy -egy hornyoló munkásra a naponkint sebezhető 
törzsek 4—6-szorosát bízhatjuk és mindegyik törzsnél számíthatunk 
az előbb említett 1—2 kg nyersbalzsamra minden csapolási idény
ben. A termelés költsége lényegesen csökken, a törzs elhasználása 
is kedvezőbb. Kétnaponkint i sebzéssel e g y - e g y idényben — a vasár
napokat leszámítva — 50—60 hornyot húztunk és a törzsnek 25—30 
cm-es darabját használtuk el, az 5 naponkint va ló sebzésekkel a 
hornyok száma lecsökken 20—25-re, a törzsből pedig csak kb. 10— 
15 cm-t használunk el. 

M é g röviden le í rom a csapolásnak azt az eljárását, amit a 
magam részéről — az osztrák, i l l . német adatok és saját tapaszta
lataimnak összevetése alapján — hazánk részére ajánlok. F i g y e 
lembe vet tem azt is, hogy ennek minden kel lékét hazánkban te rmel
hetjük és szerszámai szabadalom tilalma alá nem vonhatók, a mun
kát pedig minden rendes ember könnyen megtanulja. A kérgezés-
hez használt szerszám a kereskedelemben régóta kapható, a gyű j tő 
edényeket minden fazekas v a g y gölöncsér készítheti, a hornyolókat 



— a munka legkényesebb szerszámai! — minden késárugyár gyár
tani tudja, csak a köszörűköveket kel l idegenből hozatnunk, tudo
másom szerint i lyeneket hazánkban nem gyártanak. Reszelők nem 
ajánlatosak, igen durvák. 

A legelső teendőnk a terület megállapítása és az egyes munka
helyek elhatárolása, ezt február—-márciusban is elvégezhetjük. Egy-
egy hornyoló munkás számára kiosztunk — négy napi szüneteket 
számítva — öt pasztát, egyenkint kb. 20—50 m szélességgel. Ezek 
határait a szélső fákra festett, a törzsek két oldalán elhelyezett f o l 
tokkal jelöljük, hogy mindegyik oldalról jó l láthatók legyenek. Cé l 
szerű az olajfesték-folt, kéregsebzés nincs helyén, a meszet a zápor 
lemossa, az olajfesték 5—6 év ig jó l látható marad. Elég a kb. 5 
cm-es kerek folt, embermagasságban, lehetőleg minden egyes határ
fán. Nagyon ajánlom ezenkívül a törzsek folyószámozását, egyszerű 
kék, ú. n- erdészkrétával. Egyrészt a munkások könnyen tájékozód
nak a számok segélyével mind időben, mind térben, másrészt sok-
tanulságot szerezhetünk a fák felet te eltérő tulajdonságairól. A k a d 
eset, hogy egymás tőszomszédságában álló két egyforma fa közül 
az egyik bőven ontja a balzsamot, a másik száraz marad. Magya
rázat egyelőre nincs, egyéni sajátság! A kevés többletmunkát meg
fizetik a tanulságok és a könnyítések, amiket csak ezen az úton 
tudunk biztosan leszegezni. 

E g y - e g y pasztába összefoglalunk 600—800 törzset, ennyit 
tud egy-egy munkás egy -egy nap alatt sebezni. A beosztást végez 
zük úgy, hogy eleinte kevesebb törzzsel kezdhessük, de későbbre 
hozzávehessünk még. ( A paszta túlsó végében nyi tva hagyunk meg
felelő területet az állományban.) Eleinte ugyanis a munkás csaK 
kevesebb számú törzset tud megdolgozni, viszont kívánatos, hogy 
hasznosíthassuk a gyakorlat útján fokozódó ügyességét azzal, hogy 
több törzset oszthassunk ki neki. 

Egyes szépalakú, jó l fej lődő fákat kihagyhatunk a csapolás-
ból, k. h.-kint kb. 30—60 darabot.. Egyrészt óvatosságból, hogy a 
legértékesebb törzseken seb ne legyen, másrészt a természetes f e l 
újítás érdekében, hogy anyafáknak teljes ép, egészséges fákat tart
sunk meg. Ezeket előre kell megjelölnünk, eltérő színű olajfesték
gyűrűkkel. 

Ezután következik a fák kérgezése, március végén, április 
elején. H o g y váj jon egyszerre kérgezzük-e a fának azt az egész 
felületét, amit az évek folyamán sebezni fogunk, v a g y egyelőre 
csak annyit, amennyit egy évre tervezünk, az kb. egyremegy. Ma
gam inkább a második megoldást ajánlom, egyelőre csak annyit, 
amennyit a munkás egy év alatt el fog fogyasztani. Minden gon
dosság ellenére megesik, hogy a munkás belevág a fa élőszövetébe, 
innen pedig balzsam fog kicsurogni, esetleg hosszabb időn át is. 
Ezt elkerüljük, ha csak egy -egy évre valót kérgezünk. A kérgezés 



abból áll, hogy a 7 . képen bemutatott vonókéssel leszedjük a 
durva, elhalt cserepeket egészen vékony réteg híjján, amely 
sértetlenül marad. A kérgezet t felület élénk sötétpiros szint ölt 
(innen a német neve: „rőten", de ezt mégsem ajánlatos „p i ro-
sítással" v a g y „veresí téssel" fordítani!). A h o l azonban a kés ke l le 
ténél mélyebbre futott bele, ott sárgásfehéres színű lesz a seb, mert 
felszínre került az élő háncsszövet v a g y a szíj ács. Tehát csak piros
színű legyen a hajk helye, fehér tarkítás nélkül. 

A kérgezést kezdjük mélyen a törzsön, annyira, hogy éppen 
még maradjon némi hely az alatta elhelyezendő gyűjtőedény szá
mára, mégpedig a fának az uralkodó széltől elforduló oldalán. ( K i 
vétel , ha ott va lami növekedésbeli rendellenesség — ággöcs, régi seb 
stb. — nehezíti a hajk elhelyezését.) A hajk egész felülete lehetőleg 

sima és ép legyen; ferdén álló fákat célszerűbb kihagyni, mer t azo
kon a lecsurgással gyakran baj van. A kérgezést, ül. a hajkolást ne 
terjesszük ki a kerületének felén túl. Ha erőszakosabb csapolást 
kívánunk, inkább dolgozzunk két hajkkal, mindegyik a fa kerüle
tének legfel jebb egyharmadáig; egyharmada a kéregnek fe l té t le 
nül ép maradjon. Én a fa kerületének csak kb. egy harmadát ha j -
koltam, a fa kímélése érdekében. 

A hajk egész kerületét felesleges kirajzolnunk a fákra. A k i 
nek öröme tel ik benne, ám tegye, de szükség erre nincs. 

Ezeknek az előkészületeknek befejezése után az enyhe idő 
beáll tával — nálunk rendesen május e le jével — megkezdjük a hor-
nyolást a 8. képen bemutatott szerszámmal, egyúttal a gyűj tőedé
nyek felrakását. 

A kérgzet t rész alján, a hajk közepétől kiindulva kétfelé, 
jcbbra-balra először csak kevéssé kaparjuk be le a lecserepezett ké -

7. kép. A kérgezéshez való 
vonókés. (Term.-nagyság 

része.) 

8- kép. A sebzésre szolgáló hor
nyoló. A penge újabb alakja nénii-
kép változott, keskenyepb és rö
videbb. Nyele kb. 40—50 cm-es. 



regbe a hornyolás vonalát; a két ágát kb. 60—70 fokú szög alatt 
húzzuk meg. Mennél meredekebbek a hornyok, annál hosszabb 
azok vonala — az azonos hajkszélesség il l . sebnagyság ellenére is. 
Ennek folyamán nagyobb a sebinger, amely végeredményben a 
balzsam folyását okozza és annál könnyebben és gyorsabban folyik 
l e a balzsam. Mennél inkább közelednek a hornyok a vízszinteshez, 
annál kevésbbé fo ly ik bennük a balzsam. 

Azután felerősítjük a balzsam kis vezetőcsatornáját a sebző 
hernyók találkozása alá. Er re a célra a legjobbnak találtam egy 
kis, keskeny bádogcsatornát, kb. 5 X 4 cm-nyi lapocskát ónozott 
v a g y horganyzott , vékony bádogból. Ezt a 9. képen bemutatott kör
véső segí tségével rakjuk fel a fára, közvet lenül a horonycsúcs alá. 
miután az első hornyot a már ki jelöl t helyen teljesen meghúztuk. 

9. kép. Körvéső a lefolyó csatorna 10. kép. A balzsamot felfogó edény, 
behelyezéséhez. A felsőbe belesző- az egyik fedéllel, a másik fedél nélkül, 
rítva a kb. 5X4 cm-nyi bádog- Űrtartalma kb. V* I. 
csatorna. (Term. nagyság í/a-része.) 

Ezt az első hornyot mélyebbre vesszük, mint a későbbieket, kb. 5—6 
m m - n y i r e és vályúszerűre alakítjuk, hogy benne a balzsam meg
találja az útját a gyűj tőedénybe. Közve t l enü l ezután a pléhcsatorna 
alá kb. 5—6 cm-rel mélyebbre kis lyukat fúrunk az edényt tartó 
faszeg számára. A faszeg kb. ceruzavastagságú (6—8 m m ) , hossza 
pedig 3—4 cm. Ezt belever jük a kifúrt lyukba, azután felrakjuk 
a vezető bádogcsatornát úgy, hogy először a körvésővel — azt kissé 
fe l fe lé ferdén tar tva — rést vágunk közvet lenül a horonycsúcs 
alá, azután pedig a pléhlapot be lefogva a körvéső hátára szerelt 
vezetékbe, egy-két könnyű kalapácsütéssel beleszorítjuk az e lké
szített résbe. Most ráakasztjuk a 10. képen bemutatott gyűjtő
edényt a faszegre és ezzel az összes előkészületeket befejeztük (1.: 
11 kép). A gyantafolyás időközben a horonyban m e g is indul. A 
12. a. kép három éven át csapolt erdei fenyőt, a 12. b. öt éven át 
csapolt fekete fenyőt mutat. 



Ha mellőzni akarjuk a vezető bádogcsatornát, akkor v a g y a 
tar tóval kell odaszorítanunk a hornyok alá megfe le lő levezető vá
lyút, vagy pedig mélyebb lyukat kell vágnunk a fába és abba kell 
beleállítanunk a gyűjtőedényt, úgyhogy a fa testének megfelelően 
kialakított csúcsa vezesse bele a hornyokból kiszivárgó balzsamot 
az edénybe. Ez a seb mélyebb és nagyobb lesz, mint a bádogcsa
torna számára vágott rés, de mégsem bizosítja mindig a helyes 
levezetést. 

A z előkészületek és az első sebzés befejezése után pár napos 
szünetet iktatunk a munkába. Ez lehet va lamive l hosszabb is, mint 

11. kép. 12. a. kép. 12. b. kép. 
11. kép. A csapolásra előkészített törzs. 
12. a. kép. 3 éven át csapolt erdeifenyő a sümegi püspöki erdőben. Kálnay Zoltán 

felvétele. (Az egy-egy óven át csapolt részeket elválasztó kéregsávot 
később elhagytuk.) 

12. b. kép. 5 éven át csapolt feketefenyő. Szigetmonostor. A szfőv. vízművek 
erdeje. (Komáromy László felvétele.) 

a későbbi pihenő szünetek, de lehet ugyanannyi, nagyobb fontossága 
ennek nincs. Később állandóan szabályos időközökben térünk vissza 
a sebzéssel ugyanahhoz a fához mégpedig az előzőleg húzott hor
nyot felfelé tágítjuk. A felső szélén új sebet nyitva, keskeny, 2—3 
mm-es, hosszú, vékony faforgácsot hasítjuk le a horony egész hosz-
szán végig . A z é v folyamán ismételten megújí tot t sebekből szivárgó 
balzsam tehát mindig ugyanabban a horonyban fog lecsurogni. En
nek a horonynak alja balzsammal átitatódik és az újabb balzsam
folyások veszteség nélkül, simán csurognak rajta vég ig . 

H o g y a horonyhúzáskor a kést alulról felfelé v a g y felülről 
lefelé húzzuk-e a horonyban, annak sem élettani eltérő hatását nem 



tapasztaltam, sem pedig a folyáson magán nem változtatott. Nagyon 
fontos azonban, hogy a kés mindig nagyon éles legyen és csak be
lülről szabad élesítenünk, sohasem kívülről. A kívülről köszörü
lésnek következménye az ú. n. „papagályorr" kialakulása, ami arra 
vezet, hogy a kés nem kap bele a faszövetbe, hanem lesiklik róla. 
A tompa, vagy különösen a csorba kés nem ad sima sebfelületet, 
hanem cafrangosítja azt, ez pedig a lecsurgást gátolja. 

Ha a munkás a törzs aljában dolgozik, a kést alulról fe l fe lé 
fogja húzni, mert sokkal jobban esik a keze ügyébe. K b . mel lma
gasságban mind felfelé, mind lefelé dolgozhat, nagyobb magasság
ban már csak a felülről lefelé húzás lehetséges. K b . 2.0—2.20 m-en 
felül nem ajánlatos mennünk, a munka nagyon nehézkessé válik. 

A hornyok egymáshoz való sorolása mindig alulról felfelé 
haladjon, az új hornyot mindig az előzőnek a felső széléhez — 
helyesebben: a szélébe! — rakjuk; úgy élettani szempontból, mint 
a balzsam vezetése szempontjából ezt találtam leghelyesebbnek. 

A balzsam begyűjtését célszerűen külön munkás végzi . Ehhez 
nem kell külön kézügyesség, sem nagyobb testi erő, erre tehát 
gyermekeket is fel lehet használni. A sebzés után következő 24— 
48 óra alatt — másnap, legkésőbb harmadnap! — vég igmegy a 
gyüjtőmunkás, kezében a kézi vederre l — rendes, kb. 10—20 literes 
veder, lehetőleg fából, de lehet ónozott v a g y horganyzott bádog
veder is — a csapolt fákon, leakasztja az agyagedényt, annak bel 
sejéhez alkalmazott alakú lapos fakanál segítségével kiszedi a 
sűrűn fo lyó halzsamot a vederbe és az agyagedényt megint vissza
akasztja. A megtel t vedreket elviszi az alkalmas helyen raktározott 
nagy hordókhoz — amelyek már kb. 200 kg-osak — beleüríti a 
balzsamot és a hordót ismét gondosan lezárja. 

A vedrek és hordók számára a közelben kis kunyhót csapunk 
össze, legalább is árnyékot biztosító tetők alá rakjuk őket, a hor
dókat nyakig a földbe ásva, hogy felmelegedésüket lehetőleg csök
kentsük. Csak fahordókat használjunk, lehet olajos v a g y zsiradékos 
hordó, sőt akár petróleumos is. Megfe le lő nagy, kerek nyílást külön 
kell a fenekén készítenünk. Természetes, hogy használat előtt ala
posan ki kell a hordókat tisztítani. Nagyon kell ügyelnünk arra, 
hogy jól zárjanak és sehol ne szivárogjanak. A híg terpentin min
den apró repedést és nyílást megtalál, mennél többet tudunk belőle 
megmenteni, annál értékesebb a balzsam. Vashordók a balzsamot 
szennyezik. A tűzre a csapolás egész területén nagyőri kell vigyázni, 
a tűzveszély igen nagy! Dohányzás tilos! 

A fentieknek megfelelően jártam el az öt éven át folytatott 
nagyobb mértékű csapolások során mind erdei-, mind feketefeny
vesekben, ugyanígy dolgozott a Thallmayer és Seitz cég két éven 
át többezer erdei és feketefenyő törzsön. Ez igazolja azt, hogy mind 
a két fenyőfajta csapolható ezen a módon, az eredmények meg-



egyeznek azokkal, amiket egyrészt a német eljárás az erdei fenyőn, 
az osztrák eljárás a feketefenyőn ért el. 

Möbius és Fialla ismételten említik, hogy egyik rendszer a 
feketefenyőre, a másik az erdeire alkalmas. Ezt a megkülönböztetést 
— amely Németország erdészeti viszonyaiból fo ly t — általánosság
ban igazoltnak nem találtam. Lehet , hogy egyes különleges szerszá
mokra áll. Ez azonban azt követelné, hogy hazánkban ott, ahol a 
két fafaj vál takozva fordul elő — i lyen hely pedig aránylag sok 
van — kétféle rendszerrel, kétféle szerszámmal kel lene dogoznunk. 
H o g y ez a munka szempontjából mit jelent, arra felesleges ki tér 
nem. De nincs is szükség rá, nyugodtan dolgozhatunk a leírt módon 
mindkét fafajon. 

A z erdei fenyő balzsamának folyása gyorsabban szokott m e g 
állani, egyúttal gyorsabban különül el sárgás-fehér gyantára és 
víztiszta terpentinre; a feketefenyő folyása tovább tart — még 48 
órán túl is lépnek ki új balzsamcseppek — és kevésbbé különül el. 
Más tekintetben oly különbséget, amely külön bánásmódot köve 
telne, sem én, sem mások hazánkban nem találtak. A v e g y i össze
tételükben van bizonyos eltérés, de erre a termelés rendszerének 
megállapításakor nem kell f igye lemmel lennünk. 

A z előzőkben csak a vegyiszerekkel történő ingerlés nélküli 
csapolást tartottam szem előtt, a savakkal va ló ingerlésnek a mun
kája sokkalta körülményesebb. A közvetlenül vágás után — minden 
horony után külön-külön! — való permetezés külön munkást k ö v e 
tel. A sav költségét is hozzászámítva, az egész munkamenet drágul, 
azonkívül az e léggé tömény savval va ló bánás már magában v é v e 
is aggodalmas. Ha figyelembevesszük, hogy — Möbius szavai sze
rint — az eredmény csak röv id időre szóló fokozás, több év ig tartó 
munka esetén ez az előny is elenyészik és hogy a sav a balzsam 
minőségén bizonyos változásokat okoz — aligha annak e lőnyére! 
— arra az eredményre jutunk, hogy' legalább egyelőre, amíg be
gyakorol t munkásokkal nem rendelkezünk, ne nyúljunk a savhoz 
és ne nehezítsük a munkát. 

* 

Teljesen mel lőzöm a lúc-kérdést. A lúc kapart gyantáját már 
a mult évben is gyűjtötték hazánkban, az eredmény — az erdő
gazdaság szempontjából tekintve — cseppet sem vol t bíztató. Olyan 
nagy tömegeket, amilyeneket Németországban gyűjtenek, hazánk
ban elérni, de még megközelí teni sem fognak sohasem. A németek 
a nagy tömegeket nem a magashegységi őshonos lúcosokban érték 
el, hanem középhegységeikben, ahol rengeteg szarvast tenyésztenek 
vagy tenyésztettek, ezek pedig a lúcokat egyenesen ijesztő módon 
megnyúzták. I lyen tömeges hántást hazánk lúcosaiban — hála Is 
tennek ! — seholsem találunk, talán csak egy-két , a legeltetéssel 
elkínzott állomány mutat megközel í tő képet. Szinte csodaszámba 



megy, hogy mégis össze tudtak kaparni mintegy 200 vasúti kocsi
rakomány gyantát; igaz, sok esetben nagyon silány anyagot, töme
ges szennyeződéssel és a faál lomány nagy károsításával. 

Ha a jövőben sor kerülhet még i lyen lúcgyanta-kaparásra, két
ségtelen, hogy a gyűjtés rendezőinek nagyon szigorú felügyeletről 
kel l gondoskodniuk. Nemcsak a munkásokat kell nagyon ellen-
őrizniök, hanem a szerszámokat és a munkamenetet is pontosan elő 
kell írniok, mert különben az a kár, amit a gyorsan romló lúc szen
ved, nagyobb lesz, mint amennyi hasznot az egész gyantatermelés 
jelent. Hosszabb időre a lúcosok hazánkban nem adhatnak kapart 
gyantát. 

A lúcnak é lve való csapolása még nyíl t kérdés, amely be
ható tanulmányt követel . 1942. év i december hó 17-én Wien-ben 
folyt erre vonatkozó tárgyalás, de, sajnos, a vélet len kedvezőtlen 
alakulása miatt azon nem tudtam résztvenni. Ha az eredményről, 
i l le tve a megindítandó kísérletekről lesz mit beszámolnom, azonnal 
a szakközönség elé fogom hozni. 

* 

Die Zukunft der Harzung. Von Prof. Gy. Roth. 
Das Kön. Ung. Gewerbeministerium veranstaltete gegen Ende des 

vergangenen Jahres eine Versammlung der an der Harzgewinnung betei-
ligten forstlichen und industriellen Kreise, zu welcher auch deutsche 
Fachleute eingeladen waren. Diese hielten gelegentlich der Tagungen 
Vortráge über die heutige deutsche Harzgewinnung. Oberlandforstmeister 
Róbert Ortegel-Berlin sprach einleitend über die Entstehung und 
den Werdegang der deutschen Harzgewinnung und zeichnete den heuti-
gen Stand derselben. Forstmeister Dr. Mőbius-Eberswalde gab eine 
eingehende Darlegung der Harzung in den norddeutschen Weisskiefern-
bestánden und Forstingenieur Dr. Mazek-Fiála-Wien eine ebensolche 
über die Schwarzkiefernharzung in der Umgebung von Wr.-Neustadt. 
Diese Vortrage übersptzte Prof. Roth-Sopron und bringt sie nun den 
ungarischen Fachkreisen zur Kenntniss. Als Einleitung gibt Verf. einen 
kurzen Umriss über die ungarfechen Harzungen, welche er vom Jahre 
1915 angefangen seitens der Kön. Ung. Forstlichen Forschungsanstalt 
ausführte. Als Abschluss bringt er einen Hinweis auf die Zukunft der 
Harzungen in Ungarn, welche in Anbetracht dessen, dass die Weiss-
und Schwarzkiefer in der ungarischen Forstwirtschaft eine verhaltnis-
massig geringe Rolle spielt, innerhalb bescheidener Grenzen verblei-
ben muss. 

* 
L'avenir du gemmage Par le Prof. Jules Roth. 

L'Auteur reproduit en hongrois l'exposé de spécialistes allemands 
(Ortegel, Möbius et Mazek-Fialla) et esquisse, sur la base de sa propre 
expérience, quelles sont les possibilités modestes du gemmage en 
Hongrie. 

* 
The Future of Resin-Tapping. By Prof. Gy. Roth. 
The author translated the lectures delivered by Germán experts 

(Ortegel, Möbius, Mazek-Fialla) and outlines — on the basis of his own 
experiences — the modest possibilities of resin-tapping in Hungary. 




