Erdöterményeink és faiparunk a székesfehérvári
országos kiállításon.
Lapunk f. évi június havi füzetének egyik rövid közle
ményében megemlékezvén a székesfehérvári kiállításról, Ígéretet
tettünk, hogy az országos tárlat erdészeti csoportját részle
tesebben is fogjuk ismertetni. Adott szavunk beváltását ezút
tal a következőkben kisértjük meg:
A székesfehérvári országos kiállításon, hol a hazai ter
melés és ipari munkásság külön-külön s egymással karöltve
oly kielégítően szép eredményekben s az eddigi hasonló kiál
lításokhoz méltó haladással tárultak a látogató elé, erdő
terményeink és faiparunk bemutatása szintén figyelmet érdemlő
volt s reánk, kiket az ezen szak körében felmerülő minden
legkisebb mozgalom és jelenség melegen érdekel s kik ennél
fogva igyekeztünk a szóban lévő kiállításon elszórva volt
erdészeti tárgyakat képzeletben egy egységes képpé alkotni,
reánk e kép nem ugyan a bevégzettség, de mindenesetre a
haladás megörvendeztető benyomását tette.
Mennyiségileg is szép számot tettek ki az ezen csoportba
tartozólag kiállított tárgyak s ha a rendező bizottság, a hasonló
kiállítások okszerű elrendezésének megfelelőleg, az erdészet
és faipar együvé tartozó tárgyait egy helyre állíttatja, ugy
bizonyára jelentékenynek tünt volna fel e csoport már a
külső megtekintésre s azon látogatók előtt is, a kik csak
futólag kívánták a kiállítást szemügyre venni.
Minőség tekintetében a bemutatott tárgyak semmi két
séget sem hagytak fenn a szakavatott vizsgáló előtt arra
nézve, hogy erdeink kitűnő választékban szolgáltatják a min
dennapi élet és ipari termelés legkülönnemübb szükségeire
megkívántató faanyagokat. A jelesnél jelesebb hazai termésű
faanyagokban szive kivánata szerint válogathat minálunk az

építész, kinek az anyag megfelelő méretei mellett az erőt és
tartósságot is figyelembe kell vennie; a műasztalbs, bútor
gyáros és műfaragó, kik szépen dolgozható anyagot keresnek;
a gépész, bodnár és kerékgyártó, kiknek hibátlan növésű és
erős szerkezetű faanyagra van szükségük, mely finom alkat
részekké feldogozva is kitűnően hordképcs és tartós kell hogy
maradjon; végül mindenféle háztartási, gazdasági és i p a r o s
eszközök készítője, kik minőség, méret és alak tekintetében a
legkülönfélébb erdőterményeket használják fel.
A mondottak igazolására elég lesz itten néhány adatol
felemlítenünk s rövid szemlét tartanunk a hazai erdészetnek
és faiparnak az országos tárlaton bemutatott tárgyai fölött.
A hivatalos kathalogus 5G kiállítót sorol fel az T. cso
port (Erdőtermények és félkészitmények, nehezebb faipar)
alatt. Ki kell azonban egészítenünk ezen számot legalább azok
legnevezetesebbjeinek felemlitésével, kik par excellence erdé
szeti tárgyaik daczára is más csoportba soroltattak, vagy
pedig gyűjteményes kiállításuk kiegészítő részeké]) mutatván
be erdészeti tárgyakat is, gyűjteményük kifejezőbb jellemvo
nása szerint vagy a mezőgazdasági, vagy a bányászati cso
portba, némelyek pedig a házi ipar csoportjába osztattak.
Csak sietve tett feljegyzéssel is 35 ilyen kiállítót számí
tottunk össze s igy az erdészeti tárgyakkal részt vett kiállí
tók számát voltakép és helyesebben 9 l-re tehetjük.
Körszemlénket is épen olyan kiállítók bemutatásával kell
megkezdenünk, kiket a hivatalos kathalogus más osztályba
sorozott, de a bíráló bizottság az erdészeti csoport élére
helyezett és mint erdészeti kiállítókat, a legfőbb elismeréssel
t. i. d í s z o k l e v é l é i tüntetett ki. Ilyenek voltak a kitünte
tés sorrendjében:
Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t , mely az
„Erdészeti Lapoknak" 17 évi folyamát és az egyesület által

kiadott és jutalmazott erdészeti szakmunkákat csinos kötésű
példányokban mutatta bc, előtüntetvén ezzel az ezen szak
terén eddig történt és folyamatban lévő szellemi munkásságot,
melyben a bíráló bizottság a baladás örvendetes jeleit s e
körül az egyesületnek kiváló érdemét ismervén fel, mint ilyen
nek itélte oda a föntebb említettük e l s ő kitüntetést.
Az o s z t r á k á l l a m v a s ú t t á r s a s á g délmagyaror
szági uradalmainak azon igen szép és tanúságos erdészeti
növénygyűjteménye, mely a párisi kiállításon is szerepelt (a
társaság gyűjteményes kiállításával a „vasipar" csoportba
sorolva) ékesen tanúskodott arról, hogy a társaság erdészeti
kezelősége tudományos és gyakorlati tekintetben egyaránt
hivatásának magaslatán áll, s kiváló tevékenységet fejt ki
egyáltalán az erdőgazdaság, főleg pedig az erdőtenyésztés terén.
A s e l m e c z i e r d é s z e t i a k a d é m i a a megyeháza
egyik termét elfoglaló gazdag tanszer- és taneszközgyüjtcményével méltóan azon kiváló jelentőséghez, melyet ezen jeles
hazai szakintézetünknek tulajdonitanunk kell, valamint régi jó
hírnevéhez is méltóan volt képviselve. Az erdészeti tanügyünk
iránt érdekkel viseltető figyelmét élénken megragadta e gyűj
temény, mely az egyszerű favágó fejszétől a legfinomabb szer
kezetű s gyakran jelentékeny értéket képviselő műszaki esz
közökig mindazon tanszereket és taneszközöket magába foglalta,
melyek az erdészeti tudományok tanításának szolgálatában
állanak, s a szemléleti és gyakorlati tanításban eszközt, de
részben egyúttal olyan tananyagot is képeznek, melyek keze
lését egyenesen az élet számára kell a pályára készülőnek
már az akadémián elsajátítani. Szép kivitelű rajzok, nagy
gonddal és pontossággal készült mintázatok (modellek) az
erdészeti üzlet minden ágából; ugy a különféle fák és mellékterményekből összeállított szép gyűjtemények, az erdőtenyésztés és használat anyagjai és eszközei, mindezek együttvéve

meggyőző tanúságot tettek ezen szakintézetünk jeles felszere
léséről. Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azonban, hogy a
legnagyobb részt pénzen vásárolt, vagy ajándékkép kapott
taneszközök és szerelvények bemutatása mellett óhajtottuk
volna az akad. tanárok önálló munkálkodásának például egy
vagy más irányú beható kísérleteiknek több jeleivel talál
kozni. A jó felszerelés és taneszközök birtokában ezt könnyen
lehetne tenni s a tanszer-apparátus egyik legeminensebb czélja
épen ez volna.
A m á r m a r o s - s z i g e t i m. k i r . j ó s z á g i g a z g a 
t ó s á g által só- és vasWményckkcl együtt gyűjteményesen
bemutatott s gulaalakban összeállított gyönyörű kőris-, szilés juhardeszkák — természetes színükben fényezve — bizo
nyára megleptek minden műasztalost és butorgyárost, a ki
csak megtekintette. Az ily fajta anyagból a máramarosi kincstári
erdők a leggyönyörűbb és kitűnőbb minőségűt szolgáltatják, s
ugyanonnan voltak bemutatva bükkfából ügyesen készített
kanalak, kupák, orsók s egyéb czélszerü háztartási és gazda
sági apró eszközök.
Az á r v á i k ö z b i r t o k o s s á g i u r a d a l o m , melyben
a legnagyobb részt a kincstár bírja, igen szép erdészeti gyűj
teményes kiállítással vett részt, melyben az uradalmi erdő
ségek nyers termény-mutatványain kivül az ezekből ugyanott
készíteni szokott félgyártmányok, mindenféle gazdasági eszközök,
ipar- és házi iparczikkek, ugy erdőgazdasági tervek és mintáza
tok, az udvarban lévő tenyésztelepen az árvái urad. erdőkben
használt ertési módok, s az uradalomnak R o w l a n d főerdőmester ur által készített gazdasági jeles leírása lévén bemu
tatva, a látogató részletes tájékozást szerezhetett arról, hogy
a G!J6 13 kat holdra terjedő uradalom magas fekvésű s ezért
túlnyomóan 1 u c z f e n y v e s e k b ő 1 álló 53372 holdnyi erdőségei
kiváló szakértelemmel kezeltetnek. Megfelelő helyeken s főleg

lúcz- és jegenyefenyő közé keverten jelentékeny mennyiségben
előfordul az uradalomban a bükk is, melynek fáját gazdasági
és háztartási eszközök készítésére ott helyben sokféléké]) fel
dolgozzák, (a miről meggyőződtünk a kiállított nagyszámú
jeles tárgy megszemlélésével is) s ezzel igen helyesen és köve
tésre méltó módon arra törekszenek, hogy az ezen fanembeli
termésnek legalább egyrészét több előnynyel értékesítsék, mint
a minőt a primitív s csekély haszonnal járó tüzifatermelés
mellett elérni lehet. Általában el kell ismerni, hogy az ura
dalom erdészeti kezelősége kiváló ügybuzgalmat fejt ki főleg
két, nem eléggé dicsérhető és ajánlhat*') irányban, t. i. az
erdőtermékeknek minél több oldalú kihasználása és az áldoza
tokat sem kímélő újraerdősítések körül. E nemes példa hason
másakép említhetjük:
A g r ó f S z t á r a y A n t a l várpalotai nagybirtokos erdő
gazdaságát, melyből szintén igen szép és szakszerűen instructiv gyűjteményes kiállítás volt bemutatva, s méltán részesült
az erdészeti kiállítók között mint első, az arany-éremmel való
szép kitüntetésben. A gyűjtemény egyik' diszét képezte egy
hatalmas kocsántalan tölgy korongja, mely 315 évgyűrűjével
és hibátlan szép növésévid némasága mellett is eléggé érthető
bizonyítékot nyújtott arról, hogy a várpalotai erdő talaja,
mely a faóriás gyökereinek századokon keresztül szolgált élés
kamrául, hatalmas rétegű és kimeríthetetlen erejű. A tanúságos
gyűjtemény kiegészítő részét képezték különféle czélra való
szép szerszámfák és kész gazdasági eszközök, csinos fa- és
rügy gyűjtemény, erdészeti eszközök, törzskorongok, szép fenyő
csemeték (cserepek helyett fahéjba ültetve), cserző kéregmu
tatvány, kitömött állatok és bőrök, — mindezek aránylag
kis helyen oly ízlésesen és összeillőlcg voltak egy csinos cso
porttá rendezve, a miből jogosan következtethetünk arra, hogy
a gróf Sztáray-féle erdészeti kiállítás rendezője a czél felfoEBDÉSZETI LAPOK.
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gásában és tervezésében igen helyes érzékkel bír s a kivi
telben kiváló szabatossággal jár el.
Hasonló kitüntetésben részesült l o v a g P o d h r á g y i
P o p p e r L i p ó t nagy fakereskedő, szegedi faházáért (baraque)
s az abban elhelyezett gyönyörű, hibátlan épület- és szerszámfákért, melyeket a czég a magyar államkincstár garamvölgyi
erdeiben vásárol. A szegedi mintaház belső feldíszítésére, de
egyuttal a látogatóknak értékes tanulságul szolgáltak azon szép
kivitelű térképek és fényképek, melyekkel az Európa-hirü czég
a külfölddel való vasúti és hajózási összeköttetéseit tüntette
fel és nevezetesebb üzleti telepeit tette szemlélhetőkké.
A Mi 1 ch és K o h i i czég által ugyancsak a beszterczebányai m. kir. jószágigazgatóság kerületében vásárolt s a kiállí
táson bemutatott gyönyörű épületfák és deszkák ugy méreteik,
valamint szépségük és hibátlanságuk tekintetében vetekedtek
Popper e nemű tárgyaival s méltán részesültek ebez az arany
éremmel való kitüntetésben.
Figyelemre méltó kiállítók voltak még: E s z t e r b á z e 
li él a gróf, kinek csinosan rendezett erdészeti gyűjteményében
a szép törzskorongokon, lúcztoboz- és agancsgyüjteményen
kivül, korfokozat szerint s a növekvési gradusokat szépen ebitüntető módon láttunk 7 — 9 éves gyönyörű erdei- és vörösfenyő-csemetéket felállítva, s meglepően szép példány volt az
1. sz. udvaron ugyancsak általa felállított 26 öl magas vörös
fenyő is. Továbbá főleg épület- és szcrszámfával részt vettél':
Deutsch József fakereskedő Székesfehérvárról; a herczegprimás
esztergomi uradalma; a pécsváradi és kalocsai alapítványi
uradalmak; Holzheim Károly Szombathelyről, — valamenyien
elismerésre méltó és elismerésben részesült szép anyagokkal.
Gazdasági kész szerszámokat a föntebb megneveztük
Deutsch József mutatott be nagy számot feltüntető szép gyüj-

teményben. Ügyaii-e czélra szolgáló, valamint kerékgyártó-,
épitö-, asztalos-stb. munkákra való jeles minőségű faanyagokat
állítottak ki: Hermann Imre erdőmester Konyáról, Engl A. és
fiai Pécsről; a nagyváradi latin szertartású püspökség és
lYeustádter Antal Kaposvárról.
Az elsők sorában kell vala említenünk a g r ó f Z i c h y
J e n ő é s g r ó f E s z t e r h á z y M ó r i c z külön álló pavillonjalt a lövöldekertben, melyek szép és gazdag gyűjteményes
kiállításához jelentékeny részt szolgáltattak a grófi uradalmak
erdeiből bemutatott hatalmas törzskorongok és egyéb kitűnő
minőségű erdőtermények. A Zichy-pavillonban s illetőleg ennek
udvarán látottak közül főleg ki kell emelnünk egy 302 éves
lucz- és egy 203 éves szil-törzs metszetét, melyekhez sora
koztak további igen szép bükk-, juhar-, nyár-, kőris- és akácztörzskorongok; továbbá donga, vasúti talpfák, bognárfa, deszka,
zsindely, készen felszerelt gazdasági szekér, eke és taliga, s
végül fűzkosarak; — mindezek együtt véve szépen igazolták
a gróf Zichy-féle (Kálóz, Szt-Iván, Rév-Lugos és Surd) ura
dalmak erdeinek gazdag és sokféle termését, de egyúttal azt
is, hogy ezen termékek okszerűen intensiv s ennélfogva elő
nyösen jövedelmező kihasználására kitűnő gond fordittatik. Az
Eszterházy-csarnokban ifj. gróf Eszterházy Móricz bakonyi
erdejének gazdasága és faipara volt 22 különböző fanem
törzsmetszetévcl, ugyanezen fanemek magvainak gyűjteményével,
bükkfából készült eszközök, bükkfa-szén, egy 100 hektoliteres
hordó dongái, térképek s végül a csarnok megetti tenyésztáblácskán a fenyőcsemeték iskolázásának és kiültetésének clőtüntetésével szépen bemutatva. A bitbizományos gróf ezen erdő
sége 28.000 hold, melyből 5.000 hold a Bakony nyugoti
oldalán elterülő síkságon, a többi pedig a Bakony hegyvidékén
fekszik, s az átlagnövedékre alapított évi használat 40.000
köbméterre tehető.

Az erdészeti ipar tárgyai közül is fel kell említenünk
legalább névleg azokat, melyek teljes elismerésre méltóan vol
tak a kiállításon bemutatva, s melyeknek meghonosodását és
fejlődését őszinte örömmel üdvözöljük, mert ezek erdeink ter
ményeit finomítván és dolgozván fel, szükségkép maguk után
vonják erdeink intensiv kihasználását, s nyers terményeink
értékemelkedését. Ilyenek voltak a fából készített papíranyag,
mely iparág Amerikában, Anglia- és Németországban már
gyárilag kezelve, a fejlettség jelentöke ny fokára emelkedett.*)
Jeles minőségű ilyen anyagot mutatott be Alapi S a l a m o n Ala
dár Javorináról, s ugyan csak jól készíttetett Ditrich G. -).
Péterfal várói, és Baumann Frigyes Budapestről, részint táb
lás, részint gyűrött tömegalakban. Azonkívül S c h m i e d l Soma
Losonczról igen szép cserkérget, továbbá Benkő István Vesz
prémből, Cservenka és Grossmann Budapestről, ifj. Hoffer
József Székesfehérvárról, és gelsei Guttmann S. H. Nagyka
nizsáról szép hordókat állítottak ki. Végül a Hübner Nándor
által Székesfehérvárról bemutatott kutburkolatot, a zay-ugróczi faragó műhelyből küldött csizmaszegeket és Hold András
budapesti iparos kaptafáit kell elismeréssel megemlítenünk,
hozzátévén, hogy az itt elősorolt kiállítók közül Alapi és
Schmiedl a bíráló bizottság részéről arany éremmel, a többi
pedig ezüst éremmel lettek kitüntetve.
A faipar számtalan további szép anyagját és készítmé
nyeit láttuk még a tárlaton, a melyeket legalább is annyi
joggal lehetett volna, az erdészeti csoportba sorolni, mint a
kész bordókat. Igy például a gyönyörű fatalaj-koczkák, minő
ket a Neuschloss és Engel-czégek, a pesti faipartársulat,
Dunkcl, s még mások bemutattak. De ismertetésünk felettébb
*) Lásd lapunk 1S78. évi novemberi füzetében „A farost a papírgyártás
ban" czimü közleményt.

hosszura terjedne, ha az erdőterményekkel és faipartárgyak
kal részt vett többi kiállítókat is (számszerint még 58-at)
névleg mind felsorolni s megfelelő elismeréssel méltányolni
akarnók. E helyett még egy pár rövid általános észrevéte
lünk idecsatolásával ismertetésünket bezárjuk.
Fel kell említenünk, hogy a fa feldolgozására utalt, de
eddig csak szűkebb korlátok között mozgott iparágak, vala
mint a hasontárgyu házi és gazdasági ipar körében ujabb
időben nálunk is örvendetes lendület tapasztalható, sőt az
eddigiek kiterjesztése mellett némely uj erdei iparágak is
keletkeznek s illetőleg honosulnak meg, milyenek például a
székesfehérvári kiállításon a fából készült papíranyaggal,
továbbá a zay-ugróczi műmetsző tanműhely, a közelebbről
honosult bánfi-hunyadi gyermekjáték-készitő
tanműhely, a
beszterczebányai házi-ipariskola, valamint számos más iskolák
és tanműhelyek csinos fa-metszvényeivel és faragványaival
voltak képviselve. Ugyanitt említhetjük meg, hogy ujabb idő
ben a fegyenczeket is nagymérvben foglalkoztatják faiparczikkek készítésével; az e nemű készítményekből nagymennyiségű
volt a kiállításon s nem egy tárgy képezte élénk figyelem és
érdeklődés tárgyát.
Mindent együtt véve, s a kezdet nehézségeit sem hagyva
számításon kivül, megelégedéssel tekinthetünk vissza a lefolyt
kiállításra. Kívánni valónk azonban kétségkívül van még, ugy,
a miként bizonyára lesz más csoportok jelentéstevőinek is, s
ez részünkről az erdészetre vonatkozólag abban áll, hogy a
hazai erdészet és faipar, a haladás szükségérzete által is
ösztönöztetve, igyekezzék további vívmányok elérésére; külö
nösen pedig a faipar, mely anyagjait nálunk bő mennyiség
ben és kitűnő választékban olcsón feltalálja, fejlődjék oly köz
gazdasági tényezővé és uj iparágak meghonosításával erősöd
jék oly mértékig, hogy készítményeivel a belszükségletet

fedezze, s a faipar több kisebb czikkéért ez időszerűit kül
földre vándorló jelentékeny összegek jövőben maradjanak ide
haza, a hol bizony elég nagy szükség van reájok.
A mi magát az országos kiállítást illeti, melyet ha nem
is egészen találóan, de mégis leginkább a kereskedő kiraka
tához hasonlíthatnánk, ez csak ugy fog az egyes csoportok
felett helyes és biztos áttekintetet nyújtani, ha az együvé
tartozó tárgyak gondos gyűjteménybe szedve s ezen gyűjte
mény keretén belől is szakszerűen s a jó izlés követelmé
nyeinek megfelelően berendezve állíttatnak a szemlélő elé.
Megelőző események iskoláját képezhetik az arra követ
kezőknek, s ez okon reméljük, hogy az erdészeti csoportnál
a berendezés tekintetében most észlelt feltűnő hiányok és
tévedések jövőre, legalább a mostanihoz hasonló mértékben
nem fognak ismétlődni, s igy a jövő országos kiállítás erdé
szeti ismertetőjének majdan alkalma lesz e tekintetben is
h a l a d á s t jelezni.
És végül, hogy kiállítóink vegyék már egyszer komoly
figyelemre ama sokszor kifejezett, de a jelen országos kiállí
táson sem követett tanácsunkat, hogy bemutatott tárgyaikról
a megfelelő statistikai adatokat is bocsássák a látogatók ren
delkezésére ; mert a kiállított tárgyak legnagyobb részének
csak akkor van gazdasági és ipari jelentősége s kellő becse,
ha a szemlélő tudhatja, hogy abból mily mennyiséget, mennyi
idő alatt s mily áron képes a kiállító piaezra adni, mert csak
ekkor képes az illető tájékozást szerezni arról, hogy egy
vagy más árú hol szerezhető meg előnyösebben, s a közgazda
Ítéletet hozni, hogy hazánk ez vagy ama termelési ága
egy vagy más vidéken helyi és nemzetgazdasági tekintetben
mily jelentőséggel bírhat.

