
Tanulmányút Zólyom megyében. 
Közl ik : Antalóczy János és Ilosvay Lajos IV. éves erdőmérnökhallgatók. 

z erdészeti főiskola IV. éves hallgatóit a szokásos erdő-
használattani tanulmányút a mostani tanévben is a besz-
terczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületébe vitte. Jankó 

Sándor, Krippel Móricz főiskolai tanáraink és Dénes Zoltán fő
iskolai tanársegédünk vezetése mellett november hó 4-én délelőtt, 
havazóra változott, de igen kellemes időben, amely tanulmányi 
utunkon mindvégig kitartott, érkeztünk meg Beszterczebányára 18 
IV. éves kollegánkkal, hogy a m. kir. erdőigazgatóság kerületében 
az erdei szállítási és használati berendezéseket, illetve iparműveket 
részben tanáraink tudományos, részben pedig az igazgatóság 
részéről adott kalauzolóink gyakorlatias megvilágítása alapján tanul
mányozzuk. 

Megérkeztünk után még délelőtt megtekintettük a még 
1547-ben épült, most már ugyan üzemen kivül álló, tűzifát és 
rönköt felfogó, úgynevezett kincstári felsőgerebet, mint igen tanul
ságos emlékét erdészeti szállítási berendezéseinknek. 

1909-ben üzemen kivül helyezték, mert a tökéletesebb szállí
tási eszközök és berendezések fölöslegessé tették s most az van 
tervbe véve, hogy a gereb udvarát átalakítják halastóvá. 

Az egykor nagyjelentőségű gereb építője, amint azt az Erdé
szeti Lapok olvasói régebbi közleményekből ismerik, Hohenwarter 
Farkas, beszterczebányai prefektus volt. Milyen közelfekvő gon
dolat, hogy az átalakítandó gerebudvart Hohenwarterről neveznék 
el s esetleg valami szerény emléket is állítana az utókor annak a 
munkásságnak, amelyet Hohenwarter a kezdetek kezdetén, erdé
szetünk még csak bontakozni kezdő hajnalán fejtett ki. 

Délután kocsikon kirándultunk Hermándra, hogy a Magyar 
Kereskedelmi Bank R.-T. tulajdonát képező hermaneczi papírgyár 
működését áttanulmányozzuk. 

Ennek leírását, mivel Papp Gusztáv volt tanársegédünk mult 
évi tanulmányi közlésében részletesen foglalkozik ezzel a gyárral, 
mellőzzük. 

A hermaneczi papírgyárról itt csak azt jegyezzük meg, hogy 
a vezetőség az üzem teljes átalakításán fáradozik s a közel jövő-



ben fölépíti iparvasutját is, amely a gyárat Beszterczebányával 
fogja összekötni. 

Ötödikén bejártuk Beszterczebányán a fafogyasztó és egyéb 
ipartelepeket: nevezetesen a gyufagyárat, a városi villamos erő
telepet, Wünsch-féle czement- és agyagárugyárat, a Rosenauer-féle 
olasz rendszerű mészégető kemenczét, a Löwy-féle fagyapotgyárat, 
Kohn J . és fiai ládagyárát és a beszterczebányai kincstári gőzfürészt. 

Nem is sejtettük, hogy a gyufagyárban milyen kellemes 
szórakozást fogunk lelni tanulásunkban, amint megtekintettük az 
érdekesebbnél érdekesebb szerkezetű gépeket, amelyek az elő
készítőben 50—60 cm hosszúságú tönkökre fürészelt, lekérgezett 
fából egy munkanap alatt előállítják a teljesen kész szállítható 
gyufát. 

Gépek fejtik le a hengeralaku lekérgezett tönkökről a skatulya
fedelekhez és fiókokhoz szükséges lemezeket, azok karczolják ezekbe 
a lemezekbe a megfelelő behajlitási éleket, azután összehajlitva 
megragasztják. Az igy elkészült gyufaskatulyákra ugyancsak gép 
ragasztja a feliratokat, egy másik gép bemázolja oldalait a gyujtó-
anyaggal s szárítás után átviszi a csomagolóba. 

Fejtőgépek fejtik le a gyufaszálak előállításához szükséges vas
tagabb lemezeket, amelyekből az aprítógépek kései a megfelelő 
méretben vágják ki a gyufaszálakat. A kész gyufaszálak közül rostán 
kiszórják a selejtes szálakat, aztán a megfelelő anyagot száritóba 
viszik, majd gépek segítségével keretekbe foglalják, hogy igy a 
parafinozóba, onnan a fejkészitő gépbe, végül pedig a szárító-
kamrákba kerüljenek. Az elkészített skatulyák, fiókok és gyufa
szálak külön gépbe kerülnek, amelynek usztatóvályuszerü szerkeze
tén a fiókok automatikusan előre haladnak, a gép beléjük adagolja 
s függőlegesen mozgó körömszerüen kiképzett szerkezetével el is 
rendezgeti bennük a megfelelő mennyiségű gyufaszálakat s aztán 
a tovább mozgó fiókokat ellátja fedéllel, A csomagolóban a mun
kások tiz-tiz skatulyát gépekbe helyeznek, amelyek a közismert 
csomagolást maguk végzik s a czimlapokat is ráragasztják a kész 
•csomagokra. A gyár naponként 50.000 teljesen kész skatulyát 
állit elő. 

A Hugyecz és Rosenauer-féle nagy mészégető körkemencze 
három részre tagolódik. Felső része az 55 ms űrtartalmú, 2 m vastag 



chamotte téglával bélelt falakkal biró töltőtér, amelybe a bányák
ból vezető dobogón keresztül kézi csillékkel szállított nyers mész
követ helyezik el. A középső rész a tüzelőhely, négy részarányosán 
elhelyezett nyilassal. Végül a kemencze alsó része beépített kup 
segítségével három nyilasán keresztül közvetlenül a mészt hordó 
szekerekbe adagolja a kiégetett meszet. Maga a kemencze 18 m 
magas, a meszet nyolcz óra alatt égeti ki s az egyszeri égetésnél 
nyert mész 40—45 q, a kiégetéséhez szükséges kőszén pedig 
átlagosan 40 q. 

A Löwy-féle fagyapotgyár üzeméhez a szükséges mozgató erőt 
magas- és alacsonynyomású gőzgép szolgáltatja. A gyapotot 
nagyobbrészt a gyufagyár fölhasználhatlan fájából állítják elő metsző
gépekkel. Ennek a gépnek beszorító szerkezete van, amely a 
hengeralaku fát közrefogja s automatice mindig közelebb hozza 
a gép metszőszerkezetéhez, amely gyaluszerüen vágja ki a gyapotot 
A gyapot egyrészét saját szükségleteire használja fel a gyár, de' 
évenként mintegy 160 vagonnal Budapestre és Fiúméba is szállít, 
amely czélra a csomagolást gyapotprés végzi s ezeken kivül kisebb 
mennyiségű gyapotot motollán feldolgoznak izoláló tekercsekké. 

A gyapotgyárból átmentünk a likőrgyárba, ahol erdei füvek
ből vegyi folyamatokkal és sajtolással állítják elő a különféle likő
röket. Sajnos, a szükséges erdei füveket külföldről szerzi be a 
gyár, sőt az itthon szedett füveket is kénytelen kiküldeni bizonyos 
vegyi előkészítések czéljából, ami tetemes költségtöbbletet jelent. 

A Kohn J . és fiai ládagyára előbb tisztán hulíadékfából készí
tette ládáit, de most mintegy 25.000 drb. rönköt is felhasznál. 

A rönkfát szalagfürész szélezi s ezt a tönköt vagy prizmát 
hasitófürész egyenletes deszkákra szeli. A ládákhoz szükséges külön
böző méretű deszka- és léczalkotórészeket körfűrészek vágják ki. 

Az értékesebb ládákhoz külön gépen hornyolják ki a desz
kákat. A gép egyik kése ugyanakkor vágja ki az egyik deszkából 
az élt, amikor a másik kés egy másik deszkából a megfelelő hor
nyot. A gép a deszkák lapjait egyszersmind le is gyalulja. 

Ugy a hornyolt ládák ragasztása, mint a közönségesebb sze
gezett ládák összeállítása a gyár külön helyiségében, főként kézi 
erővel történik. 

A gyár tüzesetekre Worthington-féle gőzszivattyuval bír s 



mivel exhausztorral működik, minden helyisége fürészpormentes, 
jó levegőjű. 

Meg kell még emlitenünk, hogy ebben a gyárban egyáltalán 
nincs hulladék, mert a legapróbb anyagot is fölhasználják külön
féle kisebb tárgyak előállítására. Igy pl. 40—50 ezer drb. cserép-
száritókeret készül évente, amelynek darabját 6 fillérrel értékesiti 
a gyár. Ezek a keretek 4 drb. 35—45 cm hosszú, 2"5—4 cm széles, 
1—2 cm vastag léczekből állanak, amelyek egymástól 1-5—3 cm 
távolságban két 16—22 cm hosszú keresztléczre vannak föl -
szegezve. 

A kincstári gőzfürész magas- és alacsonyfeszültségü kompound-
gépjéről kenderkötelek viszik át a mozgató erőt a fűrészekhez. 
Egy nagyobb és egy kisebb páros keretes fürész dolgozza fel a 
rönköket. Ezen páros fűrészek közül az egyik a rönk széleit vágja 
le, a másik fürész pedig a deszkahasitásra szolgál. A gerenda
szélekből körfűrészeken Iéczeket hasítanak. A gőzfürészen 24 órai 
üzem alatt átlag 160 m3, évente pedig 45.000 ms fát dolgoznak fel. 

Hatodikán kocsikon kirándultunk az óhegyi erdőgondnokság 
kerületébe, de a beszterczebányai városi tüzifagereb és tüzifa-
apritónál megszakítottuk utunkat. 

Egy ürm3 fa usztatási költsége 17 km távolság mellett 28 
fillér; a csatornából való kihúzása és kirakásolása pedig a rakhely 
távolsága szerint 14—24 fillérbe kerül. 

A villamoserőre berendezett faapritó, amely a tüzifarakodó 
utmenti sarkán van épitve, két körfürészszel és két apritóval dolgo
zik, amelyeket két — egyenként 12 lóerős — motor hajt. Fel 
van szerelve görpályával, amelyen a fát a rakodó helyről a fa-
apritóhoz szállítják és páter noster művel, amely a felaprított fát 
az üres szekerekbe terheli. 

Naponta átlagosan 46 ürm3 fát aprítanak föl s szállítanak el 
a város közönségének. Mint érdekes adatokat megemlítjük az 
1 ürm3 tűzifáért szedett apritási, szállítási és berakásolási dijakat. 
I. oszt. bükk- vagy puhafa három vágással négy darabra fürészelve, 
fölhasogatva és házhoz szállítva: F 7 0 K ; az udvarról bedobás a 
fáskamarába, vagy az utczáról a pinczébe, esetleg a fáskamarába: 
20 fillér; az utczáról való behordás a pinczébe vagy a fáskama
rába: 30 fillér; az udvarról vagy az utczáról felhordás az I. eme-



létre 40 fill.; a II. emeletre: 50 fillér; végül sorbarakás bármely 
helyiségben: 20 fillér. 

A gereb és a faapritó megtekintése után folytattuk utunkat 
Ohegy felé, ahol az erdőgondnokság kerületében a vontató út
hálózatot, a fokozatos felújító vágásokat, a haszonfának döntését 
s kötélen való eregetését, a tűzifának erdei rakásolását tanulmányoz
tuk s egyben figyelemmel kisértük a széldöntéseket, illetve azok
nak kihasználását. 

Hetedikén Beszterczebányáról Zólyombrézóra utaztunk s innen 
Kisgaramig gyalogosan menve a rezsőparti tüzifagerebet, duzzasz
tót, tutajcsatornát és rönkőgerebet, majd Kisgaramon a fekete
garamvölgyi erdei iparvasut csatlakozó állomását, a rakodót és 
a felfogó gerebet tanulmányoztuk. 

A rezsőparti tüzifagereb évente mintegy 30.000 ürma tűzifát 
fog fel, mely famennyiséget a zólyombrezói vasgyár fogyasztja el. 

A rezsőparti rönkőgereben évenként átlagosan 2.000 drb. rönköt 
szednek ki. 1 mz rönkfa kerüköltsége a kifogás helyéig a követ
kező: termelési költség: 80 fillér; leszállítás: 86 fillér; vizbesités: 
8 fillér; usztatás: 69 fillér; kifogás: 28 fillér; összesen 2*41 K. 

A feketegaramvölgyi erdei iparvasut Kisgaramon akként csat
lakozik a zólyombrézó-breznóbánya-tiszolczi h. é. vasút szárny
vonalához, hogy ugyanazon sínpárokon, amelyeken a Feketegaram 
vidékéről lehozott faanyagot és árukat az erdei vasút a raktárba 
szállítja, a h. é. vasút kocsijai is befuthatnak rakodás czéljából. 
A 10-85 km hosszú iparvasut egy segédmérnök üzemvezetése alatt 
áll, aki a napi szállításokról nyilvántartási naplót vezet s ezt havonta 
beterjeszti az erdőigazgatósághoz. 

Az iparvasuton a teheráru szállítmányok díjtételei a követ
kezők: a Dickmann testvérek és Bralla Zsigmond fakereskedő 
czégek az egész vonalon / ként 3 - 50 K, illetve frre-'-ként 1 7 5 K-át, 
tutajfáért /ra3-enként F 6 6 K-át, a szállítási adót és az előirt illeté
keket fizetik. Magánfelek fenyőtüzifáért az egész vonalon í-ként 
2-70 K-át, 5 % szállítási adót és az előirt illetékeket, egyéb faválasz-
tékokért km- és ^-ként 2 f-t, 10 f kezelési illetéket, 5 % szállítási 
adót, ezen kivül küldeményenként 10 f vevény- és 10 f bélyeg
illetéket tartoznak leróni. 



A vasút egy fordulattal 150—180 m* fát visz, évi szállítási 
teljesítménye 20.000 t. 

A mozdony fűtési költsége különböző tüzelőanyagok hasz
nálata mellett a következő: egy vonatjárathoz (2F4 km) szükséges: 
1-213 ürm? tűzifa 8 - 58 K ; vagy 2 - 538 q elsőrendű darabos karvini 
szén 7 - 06 K ; vagy 3 - 552 q salgótarjáni szén 8-09 K értékben; 
leggazdaságosabb tehát a karvini szén használata. 

Kisgaramról Zólyomjánosi végállomásig az erdei iparvasuton 
utaztunk, de utunkat megszakítva, megtekintettük a klsgaram-
szentjánosi záró-, illetőleg készletező gerebet is. A Feketegaram 
és a Kőviz völgyében termelt nagymennyiségű úsztatott fát ezen 
a gereben fogják föl s innen bocsátják le részletekben a rezső
parti, kvatimechi és kisgarami gerebekre. Ezzel elejét veszik annak 
a veszélynek, amelylyel a nagy mennyiségben úsztatott fa főként 
árvizek alkalmával a garammenti községeket fenyegetné. Az erős 
szerkezetű, 33 m hosszú gereb jobb szárnya egy erős kanyarodó
nál a Garam sziklás partjára, balszárnya pedig egy szilárdan 
épített kőszekrényre támaszkodik, középen egy kőszekrény gyámo
lítja. A gereb egyszerre 2 5 — 3 0 ezer m? fát foghat fel. 

Zólyomjánosiról kimentünk a pusztásl szálfarakodóhoz, hogy 
ott a házilag kihasznált faanyagoknak felvételét, máglyázását és a 
szerződéses vevő részére való átadását tanulmányozzuk. A rakodó 
husz máglyahelyből áll, melyeken minőség, fanem és vastagsági 
osztályok szerint rakásolják a fát. A rakásolási költség /« ; !-ként 30 
fillér, 1 m? fának termelési, közelítési és rakásolási költsége 
összesen 3—3 - 50 K. 

Vevő 5—6000 /» ; !-ként veszi át a fát a rakodón. 
A karámi erdőgondnokság összes fatermése mintegy 28.000 m3. 
A pusztási rakodótól kocsikon Breznóbányára s onnan más

nap, nyolczadikán, vonaton a mihályteleki erdőgondnokság kerüle
tébe utaztunk, ahol megtekintettük a magpergetőt, a rakodót és a 
téglaégetőt. 

A légfűtésre berendezett magpergető leírását mellőzve, csupán 
az üzemi adatokat említjük meg. Az üzem megindítására 3 ms fa 
szükséges, ezután a már kipergetett tobozzal fűtenek. Egy hl toboz 
szedetési költsége F20 K, leszállítási költség — egy fuvar, amely 
2 7 — 3 0 hl tobozt szállít, 8 korona — átlagosan 30 fillér; a per-



getési és csomagolási költség: 50 fillér; igy az egy hl tobozból 
nyert egy ^ - n y i magnak költsége átlagosan 2 korona. Évente 
mintegy 1000 hl tobozt pergetnek s a kipergetett tobozok V 3 részét 
a szegényebb lakosság hordja el fűtőanyagnak. 

A rakodón a rönkök téli kalodás máglyákban vannak raká-
solva 12—35 cm-es és 25 cm-en felüli vastagsági osztályok szerint. 
Az értékesítés máglyánként, darabszám és érték szerint történik. 
Vezetőink itt behatóan megismertették velünk mindama tényező
ket, melyek a fa árára befolyással lehetnek, s reámutattak arra, 
hogy mily alapos és sokoldalú készültség kell ahhoz, hogy a fa 
kereskedelmi értékét megállapíthassuk. 

A téglaégető' egyszerű mezei kemence, melyben egyszerre 
30.000 drb téglát égetnek ki. A kemencze csak akkor van üzemben, 
ha a fűtéshez szükséges megfelelő mennyiségű selejtes fája van az 
erdőgondnokságnak, miért is évente csak 150—160 ezer drb. téglát 
égetnek. 1000 drb. tégla előállítási költsége 22—25 K, értékesítési 
ára kincstári alkalmazottaknak 30, idegeneknek 40 K, tehát igy is 
szép mellékjövedelmet biztosit. 

Délután Erdőközről vonaton Bikásra mentünk, hogy a Dávid 
Károly és Társa R.-T. tulajdonát képező faanyag-lemezgyárat tanul
mányozzuk. Ebben a gyárban a felsőmagyarországi dohánygyárak 
részére az összes dohányjövedéki dobozok, a pesti hasonló gyárak 
részére szabványlemezek s amellett különféle dobozok készülnek. 
A gyár üzeméhez szükséges mozgató erőt alacsony- és magas
feszültségű gőzgépen kivül két, egyenként 200 lóerős viziturbina 
szolgáltatja. Ha ez utóbbi olcsó erőforrás nem működik, a  napi 
.kiadási többlet 120 K. 

A faanyagot előbb két 4—4 késsel ellátott tárcsán, amelyek per
czenként 1300 fordulatot tesznek, lekérgezik. A barna lemezek elő
állítására szánt lekérgezett fahasábokat három kazánban párolják, 
azaz gőzben kifőzik. Az egyik kazánba 14 ürm3, a másik kettőbe 
pedig 7—7 ürm3 fa helyezhető el. A kifőzött hasábokat két 
faköszörülő gépbe, melyek a czégnek saját találmányai, helyezik. 
A víznyomásos toloszerkezettel ellátott gép a hasábokat egy 
hatalmas kőkerékhez szorítja, melynek érdes felülete apróra 
csiszolja a  fát. Egy-egy gép 24 órai munkaidő alatt 13 ürm3 

fát fogyaszt; egy ürm3 nyers fa 230 kg, a légen száradt fa 
14* 



ellenben csak 198 kg csiszolt anyagot ad. Mivel a gép kőkére-
kének érdes felülete igen hamar és egyenetlenül kopik, a géphez 
szerelt köszörülővel a követ időnként az üzem megszakítása nélkül 
érdesitik és egyenletessé köszörülik. A vizzel föleresztett csiszolt 
anyag betontartányba s innen körszivattyun guettába kerül, melyek 
a durva őrleményt kiválasztják. Ezt a kiválasztott anyagot finomí
tóba s innen a papirgépekbe vezetik, ahová a guetták finom 
anyaga is kerül. 

A papirgépek hengereken futó bronzszitája ezt a finom pép
szerű anyagot beállítható vastagságban egyenletesen fölszivja, 
aztán átadja egy végtelen, mozgó ponyvának, melyről a papír
anyag felfogó hengerre csavarodik. Amikor a szükséges vastag
ságra beállított gép az elért vastagságot önműködőlég jelzi, a fel
fogó hengerről 1 X 1*40 m nagyságú lemezekké hasítva, lefejtik 
az anyagot. Ezekből a nedves lemezekből a víz egy részét víz
nyomású sajtókon kisajtolják, majd egy hosszú és gőzzel fűtött 
száritóban 65° mellett, vagy a száraz levegőn tökéletesen kiszárítják. 

A száraz lemezeket azután vastagság, illetve darabsuly szerint 
osztályozzák s végső kikészítésük czéljából megpermetezve, két 
atmoszféra-nyomással haladó sajtógépben sajtolják, hogy felületük 
teljesen sima és fényes legyen. A lemezek egyik oldalának csíkozása, 
illetve erezése gyorssajtókon történik. 

A kész lemezek a dobozgyártó műhelybe kerülnek, ahol 
gépekkel metszik be a lemezekbe a doboz alsó és felső részének 
behajlitási éleit, gépekkel metszik ki, beállítható nagyságban, a 
sarkokat, gép fűzi az összehajlitott alsó, illetőleg felső részek oldal
éleire az összetartó kapcsokat. A kész alsó és felső részek össze
állítása s a czimkék fölragasztása kézierővel történik. 

A hulladékanyagot egy nagy kádba „hollánder" viszik, amely
nek éles késekkel ellátott forgóhengere teljesen fölaprózza ezt a 
vizzel föleresztett hulladékot, ugy hogy az finom, pépszerű anyaggá 
változik. Az igy nyert anyaghoz czellulózét adagolnak, hogy annak 
állóságát fokozzák, azután lekerül a papirgépekbe, ahol a „Prin-
cesas" czigarettadobozok lemezei készülnek belőle. Naponta át
lagosan 160—170 ezer darab doboz készül, melyet a czég 28, 
saját vasúti kocsiján szállít rendeltetési helyére. 

Az éjjelt ismét Breznóbányán töltve, 9-én, tanulmányi utunk 



utolsó napján, Vaczokra utaztunk, hogy ott a vaczoki völgyben 
•épült „Bedő Albert" vizfogógátat tanulmányozzuk. 

A 66 tn hosszú, 5 -3 m koronavastagságu és 10 -6 m magas 
gát részben kőfalazatból, részben földtöltésből 1881-ben épült 
a régi, kőpillérekkel gyámolított gerendafalu gát alapzatán. Mivel 
a gát idők folyamán veszített vizhatlanságából, 1896-ban a víz
fal elé egy betonfalat emeltek és az egész gátkoronát betonburko
lattal vonták be. A gátudvar befogadó képessége 62.000 m3; 24 
óra alatt telik és 6 óra alatt ürül. 

Ezzel utunk befejezést is nyert. Alkalmunk volt még az erdő
gondnokságok szervezetébe és munkakörébe is bepillantani, össze
hasonlíthattuk a külterjes és házilagos kezelés mellett elért tő-
árakat és tanulmányoztuk a munkásviszonyokat. 

Vezetőink megragadtak minden alkalmat, hogy bennünk szakunk 
iránt a szeretetet és tudásunkat növeljék s mély lelkesedéstől át
hatva körvonalozták azokat a kereteket, melyek között erdészetünk
nek a jövőben mozognia kell. E lelkesedéstől áthatva reméljük, 
hogy bennünk az elvetett mag termékeny talajra fog találni s 
vezetőink nyomdokain haladva, méltó utódaikká válhatunk. 

Az 1912. évi fakülkereskedelemről a statisztikai hivatal követ
kező ideiglenes közlése nyújt tájékoztatást: 

c 2 ? e 2 ? ú£ 

F A K E R E S K E D E L E M . 

B e h o z a t a l : 

1911. 1912. 1912. 1911. 

m é t e r m á z s a 

K i v i t e l : 

1. 1912. 

Bányája összesen 

E b b ő l es ik : Ausztriára 
Boszniára . . . . . . __. 
Németországra 
Romániára __. ... 
Szerbiára . . . . . . . . . 
Bulgáriára _ . . . . . . . 

87.228 
82.006 

5.222 

116.260 
114.302 

1.958 

385.194 
379.698 

5.392 

518.786 
422.045 

4.689 
83.334 

6.227 
104 

2.491 


