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Magyarország erdőterményei és faipara az 1878. 
évi párisi világkiállításon. 

A világkiállítások, a mennyiben czéljuk a nemzetközi 
forgalom és kereskedés előmozdítása, alkalmul kell hogy szol
gáljanak arra, hogy a kiállítás látogatói a különböző országok 
terményeit egymással összehasonlíthassák s ítéletet alkossanak 
magoknak ezen termények jósága s az országok termelőképes
sége felől. Szükséges azonkivül, hogy . ugyanott tájékozást 
nyerjenek az illető s őket érdeklő termelő helyek földrajzi 
fekvéséről is, a minek alapján válik aztán lehetővé az egyes 
országoknak egymással üzleti forgalomba és kereskedelmi 
érintkezésbe való lépte. Valamely ország tehát, mely külön
leges terményeivel és czikkeivel a világversenyen részt vesz, 
csak azon esetben felel meg a kiállítás eleve kitűzött czéljá-
nak, ha a lehető legtökéletesebb módon előkészülve lép a ver
seny sorompói közé, azaz ha fő- és melléktcrménycit, méhek 
reá nézve közgazdasági és forgalmi tekintetben jelentőségtel
jesek, vagy ilyenné lehe lnek , a termelőképesség és az árak 
előtüntetése mellett, t e l j e s m é r t é k b e n bemutatja. 

Természetes, hogy azon ország, a melyik a világkiállítást 
épen rendezi s erre a többieket vendégekül meghívja, a leg
tökéletesebben felkészülve állhat elő s legtöbbet mutathat fel 
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a mellett, hogy az neki aránylag sokkal kevesebb költségbe 
és fáradságba kerül, mint a minővel idegen országok hasonló 
sikert érhet tek volna el. 

Igy a mostani párisi világkiállitásnál sem lehetett az 
máskép, mint hogy Francziaország sok tekintetben s ugy erdé
szeti kiálliitásával is a többi országokat fölülmulta. De elfő-
gultság nélkül állithatjuk, hogy Francziaország erdészeti kiál
lítása után Magyarország erdőterményei és faipara, az erdő
gazdaságot előtüntető művekkel és irodalmi munkákkal együtt
véve, volt e nemben a világkiállításon a legtökéletesebb és 
legtekintélyesebb. 'Ezzel korántsem akarom azt mondani, hogy 
Magyarország erdészeti kiállítása mindazon követelményeknek 
teljes mértékben megfelelt, melyeket egy ilyen kiállítás iránt 
támasztani lehet, sőt meg vagyok győződve, hogy erdőgazda
sági tekintetben többet felmutathattunk volna; igy például az 
ujabb időben létesített számos erdészeti építmények modell
jeinek, valamint erdőrendezési térképeknek és leírásoknak a 
bemutatásával, kiváltképen pedig azzal, ha erdészeti iparosaink 
számosabban részt vettek volna. Mindamellett Magyarország 
erdészeti kiállításában feltalálhatók voltak mindazon nyers ter
mények, melyek erdőinkből nyerhetők, s mindazon félgyárt
mányok, melyek Magyarországon állíttatnak elő. Ezzel pedig 
kellőkép be volt mutatva az ország termelőképessége s a ter
mények jó minősége. 

A magyar erdészeti kiállításon észrevehető volt bizonyos 
kereskedelmi jelleg, a mi leginkább abban leli megfejtését, 
hogy a magyar államkincstár, mint az ország erdőségeinek 
legnagyobb részét kitevő államerdők birtokosa, czélszerünek 
tar tot ta a vele üzleti viszonyban álló fakereskedők és vállal
kozók által képviseltetni magát, a kikre nézve aztán termé
szetesen a kereskedelmi szempont volt első sorban irányadó. 

Maga a m. kir. pénzügyministerium az államérdeknek 
B e d ő Albert főerdőtanácsos ur által szerkesztett gazdasági 
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és kereskedelmi leírását adta ki a világkiállítás alkalmából, s 
ezzel tökéletesebbé tette vállalkozói fellépésének sikerét. 
A munka 4-cdrétbcn fogva, 205 oldalra terjed s az előrc-
bocsátott leiró szövegen kivül 25 táblázatos kimutatást, s a 
3 ,141.451 holdnyi államkincstári erdők szépen színezett átné
zeti térképét foglalja magában. Annak segélyével tiszta képét 
alkothatunk magunknak az államkincstári erdőkről, azok ki
használásáról és felújításáról, továbbá a munkaerő, száraz- és 
viziutak, pályák s minden más fő- és mellékszállitó eszközök, 
az erdőmivelés, erdészeti ipar és kereskedés, ugy nemkülönben 
a termények értékesítése és piaczai felől. Végül felvilágosítást 
tartalmaz az a szakkezelés mindenik ágában felmerülhető 
kérdésekre, s annál tökéletesebb és értékesebb munka, mint
hogy már az 1877 . évről felhasználhatott eredményeket is 
magában foglalja. 

A vallás- és közoktatási m. kir. ministerium, melynek 
kormányhatósága alá 109 .550 holdnyi erdő tartozik, ugy, mint 
a pénzügyministerium, szintén vállalkozóit hívta fél, hogy erdé
szeti iparczikkeikkel a világkiállításon részt vegyenek, s min-
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den lehető módon segédkezet nyújtott arra, hogy az alapítványi 
uradalmak erdőterményei kellőkép bemutattassanak. 

Az alapítványi ordőterniények minőségének előtüntetése vé
gett azonban maga ezen ministerium is állított ki nyers terme
in eket és félgyártmányokat. A nyers termények részint törzsek 
és rönkök, részint pedig az alapítványi uradalmak erdeiben elő
jövő fanemeknek egy gyűjteménye által voltak képviselve. 

Az alapítványi uradalmakon nagyobb számban a tölgyek, 
bükk, lucz, jegenye és erdei fenyő, valamint a hársak for
dulnak elő. s mindezen fanemek az előbb emiitett törzsek és 
rönkökén kivül törz'skorong-mut'atványokban is elő voltak tün
tetve, melyekből a látogató könnyen megítélhette ezen fák 
kitűnő minőségét és növekvési viszonyait. 



A gyűjtemény egyik oldalukon gyalult és politirozött 
deszkákból és padlókból volt igen gondosan összeállítva olykép, 
hogy mindenik darabon a származási hely és fanem, három 
nyelven: lat inul, magyarul és francziául meg volt nevezve. 
Ezen gyűjtemény lehetővé tet te az alapítványi uradalmak fa
nemeinek minőségi tekintetben egymással való összehasonlítását. 

Igen szép tölgykéreg és gubacs mutatványokkal az ura
dalmi erdők e nemű használata lett figyelemre méltó módon 
bemutatva. 

Félgyártmányokban főleg különböző méretű tölgy vasúti 
talpfák mutattattak b e ; azonkívül tölgy, jegenyefenyő, erdei 
fenyő, hárs és juhar metszett áruk, dongák és két hordó; 
metszett teknők és csónakok hársból és nyárfából állíttattak 
ki. A fának gazdasági és házi eszközökké való felhasználása 
szintén kellőkép be volt mutatva, talyigák, vedrek, gereblyék 
stb. stb. kiállításával. 

Hogy a kiállítás látogatója annál tökéletesebb képet alkot
hasson magának az alapítványi uradalmak és azok kezelése 
felől, kiegészítésül be lettek mutatva még: egy nagy gyűjte
mény, továbbá erdőrészletek és fürésztelepek fényképei, melyek 
a kezelési módokat tüntetik elő s végül az uradalmak ismer
tető leírása. Ezen ismertetésben az uralkodó fanemek növek
vése grafice van előtüntetve s a munkát az alapítványi ura
dalmak átnézeti térképe, fényképek és a szükséges táblázatok 
egészítik ki. A szöveg pontos leírását és ismertetését tartal
mazza az alapítványi uradalmak és azok kezelésének, valamint 
az uradalmak erdeiben előforduló fanemeknek, ugy, hogy a 
munka kiegészítő magyarázatul szolgál a közoktatási ministe
rium kiállításához. 

A cs. k. szab. osztrák állam vasúttársaság kiállítása erdő
kezelési és erdőmivelési tekintetben talán a legérdekesebb és 
és tanulságosabb volt az egész kiállításon. Egy meglepően 



szép kivitelű térkép elénk tárja a társulat összes uradalmainak, 
egy másik pedig azok kezelési kerületekre való beosztásának 
képét. Azonkivül nagyszámú más térképek és tervek, az ura
dalmak nevezetesebb üzleti tárgyait s főleg szállítási építmé
nyéit tüntetik elő. A minden egyes erdőkerületre nézve fenn
álló üzleti szabályok- és statisztikai kimutatásokból, milyenekkel 
meg az erdővédek is ellátvák, kitűnik a helyes rendszerben 
vezetett kezelés s példa van adva arra, hogy miként kellessék 
derék erdészeti személyzetet képezni. Ilyen személyzetre a 
társulatnak okvetlenül szüksége is van, miután az az erdőgaz
daságot a szó igazi értelmében folytatja s nem szorítkozik 
erdeinek csupán kihasználására. Igy például a mint épen ezen 
kiállításon is, a foganatosított értésekről és az erdőmivelési 
költségekről szóló kimutatásokból meggyőződhetünk, a társulat 
e téren az elmúlt hat év alatt a következő tevékenységet fej
tette k i : 

1873-ban ültettetett 483.932 drb'. csemetét s ez került 22.775 frt 78 krba, 
1874-ben „ 528.852 „ „ „ „ „ 27.973 „ 87 „ 
1875-ben „ 027 549 „ „ „ „ „ . 20.726 „ 52 „ 
1876-ban „ 698.969 „ „ „ „ „ 31.861 „ 35 „ 
1877-ben „ 623.440 „ „ „ „ „ 30.043 „ 68 „ 
1878-ra előirányoztatott 660.697 „ „ „ ., „ 32.168 „ 23 krral. 

Ezen rendkívüli tevékenység jó eredménye nem is mara
dott el, a mint ezt a kiállításon bemutatott ültönczök bizo
nyítják. 

A már emiitett tárgyakon kivül az osztrák államvasut-
társaság kiállításában találunk még mag-, rügy-, levél-, fa- és 
faszéngyüjteményt, mindannyit a társulat uradalmainak erdeiből. 
A levélgyiijtemény akkép van összeállítva, hogy a levél mellett 
mindenik példányon a virág és gyümölcs is látható; a fagyüj-
teményben pedig a darabok kérgestől bemutatvák, s mig igy 
ezen gyűjtemények a tanulmányozásra bő anyagot nyújtanak, 
a hozzáférhetés is meg van könnyítve azzal, hogy a tárgyak 



7 nyelven vannak megnevezve, s azonkívül a bánáti uradal
makban előjövő fanemekről hasonlólag 7 nyelven és betűrend
ben szerkesztett tárgyjegyzék is van mellékelve. A bemutatott 
törzskorongok a fák minőségét tüntetik 'elő, s különösen ki kell 
emelnünk i t ten , hogy minden koronghoz pontosan fel van 
jegyezve a fa kora, az átmérő, a termőhely minősége, a növek
vési viszonyok s a különböző korszakokbeli fatömegek. Ily 
szorgos és pontos feljegyzések, más kiállítók részéről nem 
tétettek. Végül igen jól égetett faszén, hársfa-háncs és sima 
tölgykéreg, mely utóbbi két anyag termelése emelkedő irány
zatban van, tanúságot tesznek a társulat erdeinek e nemű 
használatairól. 

A magyar Országos Erdészeti Egyesület, mely sikerdűs 
tevékenységével az erdőgazdaság s általában az erdészet ügyét 
minden irányban oly elismerésre méltólag mozdította elő, ezút
tal a magyar erdészeti irodalom termékeit állította ki szép 
diszkötésü példányokban. Némely munkák s többek között a 
műszótár teljes elismerésben részesülnek, s az itten képviselt 
erdészeti irodalom kiegészitésekép tekintendő, még a Lo-Presti 
pályának Leukosesten, valamint a mármarosi széldöntéseknek 
és szúpusztitásoknak F o r b e r g e r János m. k. erdőrendező 
által kiállított leírása. 

Francziaországra nézve különös fontossággal és érdekkel 
bir Ur. H a y n a l d Uajos kalocsai érsek ur ő excellentiajának 
kiállítása, melyben a futóhoinokon való fatenyésztés van bemu
tatva, a minővel van alkalmuk a francziáknak is küzdeni. Az 
érsek ur csak 12 év óta téteti ezen tenyésztési kísérleteket 
s ezek eredményekép különböző fiatal lombfákat állíttatott ki, 
melyek közül az ákácz igen erős gyökér- és törzsképződést 
mutat s ennélfogva legalkalmasabbnak látszik a kitűzött czélra. 
A kiállított fiatal fák a kiültetésük utáni 1-ső, 2-ik és o-ik 
évből valók s növekvésük egy igen szellemdúsan összeállított 



fagyüjtemény által van szemlélhetővé téve. Ezen gyűjtemény 
törzskoron "'ócskákon kivül egyszersmind törzsderékbői metszett 
tönköcskéket is tartalmaz, melyek egyenlőre szétmetszve és fedél-
alakulag egymáshoz erősítve vannak, ugy, hogy a kéreg, a 
fedelek felnyitásával pedig a fácska belseje és növekvése is 
látható. A bemutatott ákácz-példányok közül a 11 éves már 
1 2 c/m. átmérőt tüntet elő. Igen kár, hogy ezen érdekes kiál
lítás kiegészítéséül nem közöltettek kielégítő adatok, melyek kö
zelebbről megvilágítanák az eljárást, a költségeket egybevetve 
az elért eredménynyel, valamint a befásitott terület nagyságát. 

A magyar erdészeti osztály többi kiállítói leginkább fél
gyártmányokat és fa-iparczikkeket állítottak ki. Félgyártmá
nyokkal jelentékeny számban az államkincstár vállalkozói, ipar-
czikkekkel pedig az alapítványi uradalmak vállalkozói vettek 
részt. 

A Baiersdorf és Biachczég, melynek Budapesten, Temes
várott és Bécsben ügynökségei vannak, mint a nmlg. m. kir. 
pénzügyministerium főhatósága alatt álló m. kir. államkincstári 
erdők nagyvevője, a kiállításon igyekezett főleg bemutatni az 
általa használt államerdők fájának minőségét és a czég üzle
tével kapcsolatban kifejlődött fakereskedést. E czélból a czég 
azon 9 erdőkerület fanemeit, melyekben jelenleg dolgoztat, 
egy keretben foglaltan állította ki' s ezen gyűjteményhez csa
tolt 4 grafikus rajzott feltüntetvén ezekkel az Erdélyben honos 
főbb fanemek növekvését. A czég által 9 év óta az állam
kincstári és magánerdőkben űzött kereskedés 4 rajzban van 
előtüntetve, melyek grafice ábrázolják az emiitett időközben 
általa eszközölt tölgyfa-vételt, eladást, továbbá a vasutakat, 
melyeken a fa kiszállíttatott, valamint az anyagok nyerésének 
helyeit és a piaezokat, végül pedig a szállítási eszközöket, 
melyek segélyével a faanyagok az átadási vagy forgalmi állo
másokhoz szállíttattak. 



A m. k. erdőhivatalokkal, u. m. a szászsebesi, görgényi, 
topánfalvi, lugosi, rékási, lippai, vajdahunyadi, diósgyőri ős 
márm.-szigetivel közösen is állított ki a liaiersdorf és Biach 
czég, és pedig a nevezett erdőhivatali kerületekből nyerhető 
erdőterményekből a fogyasztó közönség által leginkább igényelt 
tölgyszelvényárut és fournirt, kőris- és juhar-deszkát, továbbá 
lucz-, jegenye- és bükk-törzskorongokat, gyufaszálakat, egy 
120 éves henyefenyőből metszett deszkát, nyirfakorongot stb. 
Hogy a m. k. államerdők faanyaga mily mértékben alkalmas 
a finomabb asztalos munkára, ezt bemutatta a czég a Barawitzka 
István utódai gyárában készült padlókoczkákkal. A Baiersdorf 
és Biachczég, ezek szerint az általa kiállított faanyagok, rajzok 
és grafikus táblák által egyfelől előnyösen jellemzi a m. kincs
tári államerdőket és az azokból kiinduló fakereskedést, másfe
lől pedig igen kiterjedt üzletével feltünteti, hogy Magyarország 
fakivitele mily mértékben emelkedett az utóbbi evekben. 

Podhrágyi Popper Lipót lovag, mint hasonlókép a m. k. 
államerdők vállalkozója, egy térképet állított ki, feltüntetvén 
ezzel azou vasutakat, melyeken az általa vásárolt faanyagok 
kiszállíttatnak; továbbá a csaczai „Lipót-fürész" (Leopold-Ságe) 
tervrajzát; azonkívül 6 drb. L L méter hosszú s ugyanoly vastag 
felfűrészelt s ismét összeabroncsolt luczröukővcl, faanyagjainak 
különböző piaczait tüntette elő. Mindenik rönkő ugyanis más 
és más országokban szokásos méretek szerint van metszve, 
azaz mindenik rönkében előtüntetvék mindazon metszett áruk 
méretei, melyek az illető országban szokásosak, s ki van niutava, 
hogy miként lehet a fát a legjobban kihasználni. Egy-egy 
ilyen rönkő által vannak képviselve a párisi, bécsi, magyaror
szági, hollandi és németországi piaezokon szokásos méretek, 
mig egy a szép oldalmetszést tünteti elő. 

Popper a liptő-ujvári, breznóbányai és zsarnóczai ni. k. 
erdőhivatalokkal közösen jegenye- és luczfenyő fürészárut, 



továbbá hangszerfát, gyufa és redőnyszálakat, valamint bükk-, 
juhar-, tölgy-, kőris-, lucz- és jegeriyeferiyő-törzskorongokat 
állított ki, s végül bemutatta egy deszkával terhelt tutaj modell
jét, mely egyedüli modell a kiállítás magyar erdészeti osztá
lyában. 

A Grocdel testvérek, a mármarosi kincstári fürészáruk 
szerződéses vásárlói, a bustyaházai m. k. erdóhivatállal közö
sen igen szép metszetű és nagyméretű fürészárukat állítottak 
ki. Az általán kitűnő minőségűnek elismert anyagból, a czég 
nagymennyiségűt szállít Németországba. 

Pokupcic Gyula, kincstári vállalkozó, a mármaros-szigéti 
m. k. erdőhivatallal közösen, frauczia-dongákat állított ki. 1500 
darabból álló gyűjteményében a Francziaországban szokásos 
méretű dongák mindenike feltalálható. A rendkívül'szép és jó 
minőségű fa s a dongák kitűnő dolgozása könnyen megértbe
tővé teszi, hogy ezen áru igen jó keresletnek örvend. 

A m. k. kincstár vállalkozói közöl, végül még llaasz Adolf 
állított ki, a rahói m. ki erdőhivatallal közösen, hiczkérget. 
Ezen kéreg rendkívüli cserző-anyag (Tannin) tartalma által 
tűnik ki, mely tekintetben majdnem vetekszik a francziaországi 
tölgykéreggel. 

Guttmann C. H. Nagy-Kanizsáról, mint a nmlg. vallás- és 
közoktatási ni. k. ministerium hatósága alatt álló közalapít
ványi erdők szerződéses vevője, egy óriási hordót állított ki, 
melynek fáját a lakócsai közalapítványi uradalom erdejéből 
vette. Ezen hordó körfogata 15 m. 66 c/m., űrtartalma pedig 
1000 hektoliter s az abfancsozással együtt 275 .000 kilogram
mot nyom. A dongák hossza 5.60 méter, vastagságuk pedig 
19 e/m. A felhasznált tölgyfa kitűnően szép és jó minőségű volt. 

Engel Adolf és fiai Pécsről, szintén az alapítványi erdők 
szerződéses vevője, ugyancsak a lakócsai uradalom tölgyeseiből 
igen szép hajóépítő fákat, vasúti kocsikhoz való faanyagokat. 



különböző méretű padlókat s német- és franczia-dongákat állí
tott ki. Egy, tisztán lakócsai tölgyfából készített paviUonban, 
a czég saját gyártmányú parquettjeiből állított ki mutatványo
kat, ugyan ilyeneket használván a pávillon padlózására is. A pavil
lonban elhelyezve a czég kőrisfa-küllőket és" szilfa-kcréktalpa-
kat is állított ki. 

Kiss Miklós, véghlesi uradalmából, lucz-, jegenyefenyő és 
bükk-félgyártmányokat állított ki, melyek közül utóbbi külö
nösen jó minőségűnek jelezhető. Azonkívül a mellékelt térké
pekből és leírásból tájékozást nyerünk az uradalmi erdők 
kiterjedéséről s az azokban előforduló állabokról, valamint a 
vasutakról, melyeken az uradalmi erdők terményei elszállít
tatnak. Az uradalomban leginkább előjövő fanemek, mint a 
lucz- és jegenyefenyő, bükk, juhar és kőris minőségét, a bemu
tatott törzskorongokon tanulmányozhatjuk, s ezek általában, 
különösen pedig a lucz, nagyon szabályos növést mutat. 

A magyar faipar, a mennyire t. i. itten képviselve van, 
majdnem csak a padlókoczka-gyártásra szorítkozik. 

A Neuschlósz J . és fiai czég, egy rendkívüli gondosság
gal és technikai ügyességgel szerkesztett pavillont állított ki, 
melynek külső és belső burkolása a legnagyobb pontossággal 
és kiváló ízléssel dolgozott parquettekből áll. 

Szép parquetteket állított még ki Dunkel W. C. Kassáról, 
a zágrábi padlókoczka-gyár s a pesti faipar-társulat, ez utóbbi 
egyszersmind igen szolidan készített sörös hordókat i s ; végül 
Molnár B. Kolozsvárról. 

Boros hordókat csavarajtós fenékkel, Yvalser és Panovitz, 
mindketten Budapestről, állítottak ki. 

Gotthilf Ferencz fiai Temesvárról, fournirt és kerékgyártó-
fát mutattak be, mig gróf Pálffy Mór Szomolányról, tölgy
padlószelvényeket (Friese), tölgy-, juhar-, kőris- és gyertyán-
fa-deszkákat s öszetehető székeket küldött a kiállításra. 



Az erdei szalonka életéből. 
Gyásznak indul a természet, gyásznak a sárguló erdő ; 

a számos rigőfaj dallamos füttye, az erdei pacsirta bájos 
éneke és fülemüle csattogása nem vidámítja többé a hűs for j 

rásnál pihenő nimródnak lelkét, a szintvesztett levelek egyen
ként vallanak el az anyafától; beköszöntött az ősz. Magasabb 
ösztön által vezérelve, messze délre költözének a kedves 
éneklők, ugy, a mint a természet hatalmas szavára az erdők 
dísze is távozni készül. 

Midőii az est hűvös s a reggeli első napsugár már a-
harmat jégöveiben tükrözi vissza ragyogó fényét, vadászatunk 
talán legérdekesebb madara — az erdei szalonka — is gon
dolkozóba esik, és némi töprenkedés után reáadja nagy fejét, 
hogy mérsékelt övünk zord telét szelídebb éghajlat alatt 
töltse; kisebb része Dél-Európában, nagyobb felerésze a ten
geren tul. 

Tölgykérget Warga D., gubacsot pedig Dapsy Vilmos 
Rimaszombatról és Millutinovits a SzerémségbŐl, küldött. 

Mint különlegesség kiemélendők a Staibel által Kolozs
várról kiállított székelyföldi kákafonatok. 

Triska Ferencz Kolozsvárról, rendkívül szép, mondhatni 
az egész kiállításon legszebb, zongorakészitéshez való lúcz
fenyő hangszerfát állított székely kákafonatok. 

Hegedükészitéshez való gyönyörű mármarosi juharfát állí
tott ki, Deutsch Mór Mosonyból, s csupán ez által van ezen 
czikk az egész kiállításon képviselve. 

Ezzel, ugy vélem, hogy a világkiállítás magyar erdészeti 
osztályának felemlitésre méltó tárgyait — röviden bár - - elő
soroltam. Baiersdorf Károly, 

kiállítási al-felügyelő. 




