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A bukaresti kiállitás. 
Irta : Bund Károly. 

~TJTr román nemzet a folyó évben örömünnepet ült. Megünne-
J - \ pelte közszeretetben álló uralkodója trónraléptének 40. év

fordulóját s ez alkalomból országos kiállitás keretében igye
kezett bemutatni kultúrájának jelen fokát, amelyre főleg Károly 
király uralkodása alatt emelkedett. 

A kiállitás, amint azt t. olvasóink már abból a rövid ismer
tetésből tudják, melyet Faragó Béla ur, a zalaegerszegi magper-
getőgyár tulajdonosa volt szives lapunknak megküldeni (E. L. VII. f.) 
a Filaret nevü réten készült és ugy külső elrendezésének tetsze
tőssége, mint belső tartalmának gazdagsága által meglepi a látogatót. 
Rendkívül csábitó volna a kiállításon látottak és Románia beutazása 
alapján megkísérlem keleti szomszédunk teljes kultúrájának leírá
sát, e lap iránya és rendeltetése azonban szűkebb határok 
betartására int s igy arra szorítkozunk, hogy azt a futólagos vázlatot, 
amelyet Faragó sorai a kiállitás erdőgazdasági részéről akkor, a 
mikor az még nem készült volt el teljesen, nyújthattak, a már 
befejezett kiállításon látottak alapján kiegészítsük. 

A bukaresti kiállításon az erdőgazdaság elég jelentékeny helyet 
foglal el és ha első benyomásaink ennek ellentmondani látszanak, 
ugy ez csak annak tulajdonitható, hogy az erdőgazdasági vonat
kozású kiállítási részek nincsenek szerves egészszé összegyűjtve, 
hanem több helyen szétszórva akadunk reájuk. Ha azonban hosszabb 
időt szentelünk a kiállitás tanulmányozásának, ugy itt is, ott is 
találkozunk erdészeti kiállítási tárgyakkal, ugy, hogy együttvéve 
bátran állithatjuk, hogy a bukaresti kiállitás ebben a tekintetben 
is elég gazdag, ami különben összhangban van azzal a jelentékeny 
gazdasági szereppel, amelylyel az erdészet Romániában bir. 

Alkalmunk lesz a román erdőgazdasággal bővebben foglal
koznunk, a kiállitás leírásánál tehát kerülni fogjuk a gazdasági 
viszonyok bővebb leírását, amely máskülönben indokolt lehetne 
s melyet t. olvasóink talán nélkülöznének. Az említett okból ebben 
a tekintetben egyes rövid megjegyzésekre fogunk szorítkozni. 

A kiállitás területére lépve, annak jobb oldalán találjuk az 
állami erdőgazdaság által létesitett csemetekertet. Igen szép lombfa, 
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iskolázott és iskolázatlan fenyőcsemeték arra engednek következ
tetni, hogy román kollégáink a csemetenevelés terén gyakorlattal 
birnak. Mellesleg jegyezzük meg, hogy az ország számos csemete
kertjének megtekintése ezt a kiállításon nyert benyomást igazolta; 
másfelől azonban téves volna az a feltevés, mintha az ültetésnek 
és általában a mesterséges felújításnak ezidő szerint nagy szerepe 
volna a román erdőgazdaságban, amely a franczia iskola elveit 
vallván, a tarvágást és a mesterséges felújítást lehetőleg kerüli. 

A csemetekertekben alkalmazott vetőgépek, kapálóekék és 
más szerszámok, amelyek szintén ki vannak állítva, külföldi, nálunk 
is ismert gyártmányok. 

A csemetekert előtti űton néhány tölgyrönkő köti le figyel
münket. Feltűnik, hogy a rönkök, bár erős méretűek, mind igen 
rövidek. Valamennyire hosszabb tölgytörzs is van ugyan, de ez 
már görbe és a korhadás nyomait mutatja. A kiállításnak e része 
is a való képét tárja elénk. Romániának nagyterületű tölgyesei 
legnagyobbrészt sarjerdők. A szálerdők is tulajdonképen javarészt 
elvénhedt sarjakból állanak, amelyek a többnyire jó termőhelyeken 
eléggé szép törzsekké fejlődtek, de azért korántsem nyújtják azt 
a fatömeget, amelyet ugyanott a magról kelt törzsek produkál
hatnának. 

Ugyanott egy szép vörösfenyő-rönk látható. 3 m hosszú és 
mintegy 50 cm vastag. Ez a fafaj a tenyészhatár mentén helyenkint 
előfordul, igy pl. a Bucses nyúlványain, luczfenyővel elegyesen. 
Hogy a román erdők a fenyőfélékből még mily hatalmas törzseket 
tartalmaznak, annak bizonyságát adja az a két luczfenyő, amelyek 
egyike a tarcau-i állami erdőgondnokságból származik (Moldova) 
és 47 m hossz és 210 éves kor mellett 13'4 m3 köbtartalommal 
bír, másika pedig, mely a buzeu-i kormányzóságból ered, 51 m 
hosszú, 200 éves és 12 a fatömege. 

A földmivelésügyi pavilíonban a román államerdészetnek 
kiállítása aránylag kis térre szorult s ezért nem is áll arányban 
pl. az állami erdőterület óriási kiterjedésével, amely az 1 millió 
hektárt meghaladja. A földmivelés többi ágazatának terjeszkedése 
következtében az államerdészetnek kevés hely jutott. így magyaráz
ták meg nekünk annak okát, hogy értnek az ágazatnak a kiállítása 
oly szerény keretekben mozog. 
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Az államerdészet kiállításának legértékesebb tárgya nézetünk 
szerint Románia erdészeti térképe, amely birtokczimek szerint 
elkülönítve tünteti fel az erdőterületeket. Ugyanez a térkép egyéb
iránt megvan a fanemek kitüntetésével is. 

A tarcaui és trivalea-i állami erdőgondnokságokról dombor
művek készültek. Előbbi magashegységi tereppel bir, utóbbi a 
dombvidéken terül el, Pitesti mellett. A faforgalomról grafikailag 
ábrázolt statisztikai adatok, a fák növekvési viszonyairól törzs
elemzések nyújtanak képet. Van azonkívül számos fénykép, erdő
sítési szerszám és faválaszték (dongák, pallók, hangfenékfa stb.). 

A branesti-i erdészeti tanintézet gazdag fagyüjteményét és az 
erdőkárositók szép biológiai gyűjteményét állította ki. 

A koronauradalmak és a királyi magánuradalmak pavillon-
jában már jóval nagyobb tere jutott az erdészetnek. A faválasz-
tékok dominálnak itt is, de oly változatosságban, hogy ebből az 
emiitett erdők igen sokoldalú hasznosítására kell következtetnünk. 
A közönséges fürészárun kivül láttunk ott bükktalpfát, bükk-kerék-
talpakat, kerékagyakat, kőris-küllőket, fenyő-gyapotot, fa pikkelyeket, 
zongorafenekeket, hántott ládadeszkát, teknőket, bödönöket, vályút, 
lapátot, dongát, sőt még fészkelő-odut is. 

A kiállított számos gazdasági terv (erdészeti és mezőgazdasági) 
arra vall, hogy ezeknek az uradalmaknak vezetősége rendszeres 
gazdaságra törekszik. 

Érdekes a kiállított fürészminta, amely az uradalmak egyik fürész
müvét mutatja be. Ez a fürész 4 kerettel és 8 egyes pengével 
dolgozik. A pavillon egyik falát nagy vadászati dioráma zárja be. 

Ugy az erdészeti tárgyakon, mint különösen a korona- és 
királyi uradalmak egész kiállításán végigtekintve, lehetetlen el nem 
ismernünk, hogy ezek az uradalmak a magángazdasági szempontok 
kielégítésén kivül, hivatásukat abban is látják, hogy iparfejlesztési 
és szocziális téren feladatot vállalnak és annak megfelelni igye
keznek. 

A korona és a király uradalmain ennek megfelelően a leg
különfélébb iparágakkal találkozunk, igy az üveggyártással, a czellu-
lozegyártással; gyártanak továbbá- pezsgőt, sört és más szeszes 
italokat, posztót, durva és finom bútort, gyermekjátékot , (például 
francziababákat nyárfából készült, zománczozott testekkel), szőnyeget, 
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kályhát, cserépedényt, kosárárut, kötélféléket, fafaragást, háziipari 
czikkeket stb. 

Ámde nem kevésbbé dicséretes ez uradalmak tevékenysége 
az iskolák, templomok, munkásházak építése és népkönyvtárak 
létesítése terén; sőt parasztszinházakat is tartanak fenn, amelyekben 
a nép oktatására és erkölcsi nevelésére alkalmas egyszerű szín
darabok kerülnek szinre. 

Mindez arra vall, hogy az uradalmak vezetősége magasabb 
czélokat tart szem előtt, ami egyfelől az uralkodó nemes inten-
czióira vezethető vissza, másfelől pedig annak tulajdonítandó, hogy 
ez uradalmak elén oly kiváló egyéniségek állanak, mint Kfllinderu J . , 
a koronauradalmak vezérigazgatója, aki egyúttal a román erdészeti 
egyesület (progresul silvic) elnöke és ugy tudományos, mint társa
dalmi téren más irányban is ritka tevékenységű férfiú, s Basset L., 
a román király magánuradalmainak igazgatója. 

Nagyobb szerepet játszik az erdőgazdaság még a bukaresti 
polgári kórházak pavillonjában (Eforia spitalelor civile), melynek 
egyik szárnyát a kórházalapok kiterjedt uradalmainak kiállítása 
foglalja el. Az erdőket és erdei iparvállalatokat ábrázoló, kitűnő 
kivitelű fényképeken kivül itt is a fenyő, tölgy és bükk-választékok 
és félgyártmányok változatos sorozatával találkozunk. Azután a 
gazdaság rendszerességére valló gazdasági tervek, statisztikai adatok 
és szervezeti szabályok kötik le figyelmünket. Ki van állítva többek 
között a kórházalapok uradalmain szolgáló erdőmérnököknek és a 
szolgálatnak szervezésére vonatkozó törvény (Lege pentru organi-
zarea corpului ingineri silvici si a serviciului domenial), az árverési 
szabályok gyűjteménye (Golectie. de conditiuni generálé pentru 
exploatare padurilor), a birtokstatisztika, az értékesítésre és erdő
sítésekre vonatkozó statisztika illetőleg grafikonok. Ez utóbbiakból 
kitűnik, hogy ezeken a birtokokon mesterséges uton a következő 
területek erdősittettek: 1893-ban 20 ha, 1894-ben 170 ha, 1896-ban, 
600 ha, 1897-ben. 80 ha, 1898-ban 50 ha, 1899-ben 145 ha 
1900-ban 120 ha, 1901-ben 50 ha, 1902-ben 10 ha, 1903-ban 
20 ha, 1904 és 1905-ben 45—45 ha. 

A pavülon. körüli külső területen a legkülönfélébb, kiválóan 
szép csemeték tettek tanúbizonyságot a csemetenevelés terén való 
előrehaladottságról. Az erdei csemetéken kivül számos, nyilván csak 
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parkba való fafajjal is találkoztunk itt, ami magyarázatát abban 
leli, hogy például Sinaia nyaralótelep is a kórházalapok tulajdona. 
Jegyzeteinkben a következő fafajok különféle korú, többnyire isko
lázott csemetéit találjuk felsorolva: Lucz-, jegenye-, vörös-, erdei-, 
fekete-, havasi és simafenyő, Douglasfenyő, Banksfenyő, Pinus 
montana, ponderosa, Picea pungens, Abies Engelmannii, Taxus 
baccata, Quercus, Fagus, Carya, Fraxinus excelsior és americana, 
Liriodendron, többféle Juglans, Acer, Ulmus, ákácz stb. 

Egyes nagyobb magánbirtokok pavillonjaiban is akadunk 
erdészeti vonatkozású tárgyakra. Többnyire különféle választékok 
és félgyártmányok. Igy például Cantacuzino herczeg pavillonja 
előtt feltűnik egy szétdarabolt vörösfenyő, melynek magassága 
28 m, mellmagassági átmérője mintegy 70 cm. 

A Romániában letelepült fakereskedelmi és faipari vállalatok 
közül a Oroedel testvérek, kik ott Societatea anonyma, „Romána" 
és „Lotru" néven szerepelnek, és a Goetz-féle részvénytársaság 
emeltek külön pavillonokat. 

A Oroedel testvérek pavillonjában a brezoi fürésztelep (Lotru-
völgy) panorámája tűnik szemünkbe. A szemben lévő falon egy 
hajó mintája van, amilyen a fűrészáru szállítását végzi a czég galaczi 
nagy raktárából. Nyers és gyalult különféle fürészáru, és több 
fénykép, valamint többszörösen a czég tulajdonosainak bárói 
czimére látható még a pavillonban. 

A szomszédságban áll a Ooetz-féle részvénytársaság pavillonja. 
A bejárattal szemben Románia térképét látjuk, amelyen a cég 
által vásárolt tetemes erdőterület van kitüntetve. A térkép egyúttal 
a czég üzemére vonatkozó számos statisztikai adatot közöl. Meg
tudjuk ezekből, hogy a Goetz-czég 1872-ben létesült és részvény
társasággá 1883-ban alakult át lö millió frank tőkével. A Magyar
országon (Besztercze-Naszód vm.), Bukovinában és Romániában 
megvásárolt erdőterület 165.000 ha (!). A czég telepei: Galatz 
Comanesfi, Tarcau, Paltinis, Cerftövitz, Dorffawatra, Sadowa, Reni. 
Fűrészein 74 keret dolgozik. Évi termelés: 650—700.000 tn% 

gömbölyű fa, 20—22.000 vasúti kocsirakomány fűrészáru. A mun
kások száma 10—12.000, a tisztviselőké 450. A czég a következő 
kikötőkből szállít árut: Galacz, Sulina, Konstanza, Odessa, Rerri, 
Triest. 
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A kiállított igen szép fürészáru rendszeres üzemre és a fának 
részletekig menő feldolgozására vall. Láttunk ott padlókat, deszkát, 
hangfenékfát, dránicát, ládadeszkát, kész ládákat, léczeket, párkány^ 
léczeket és redőnydeszkákat stb. Néhány rönkö keresztszelvényén 
a felfürészelés módja van tanulságosan bemutatva; a rönkszelvény 
beosztásánál természetesen a fa lehető legjobb kihasználására 
törekszenek. 

Itt is, mint általában a román kiállításon, igen gondos kivitelű 
fényképek nyújtanak fogalmat a czég erdei és fürészüzeméről. 

A közmunkaügyi minisztérium pavillonjában a Ploesti-n lévő 
talpfa-telitőtelep által kiállított talpfa-szelvények birnak erdészeti 
szempontból is érdekkel. Nem tudjuk, a gyakorlatban üzik-e a 
tölgytalpfának szerény nézetünk szerint nélkülözhető impregnálását ; 

tény, hogy 'a kiállított s talán csak kísérleti czélokra szolgáló 
példányok között több kátrányolajjal telitett ily talpfa van. A tölgy
talpfák a közölt adatok szerint egyenkint 4"5—32 kg, a bükk-
talpfák 16-7—45-2 kg kátrányolajat vettek fel. 

Számos faipari terméket látunk a börtönügyi kiállításon 
(fegyenczipar), továbbá az ipariskoláknak túlságosan zsúfolt, de 
igen tanulságos kiállításán. Romániában az iparoktatás 3 fokban 
történik. Van felső, közép és elemi iparoktatásuk s mindhárom 
fokban, a kiállításon de részben az országban látottakból is ítélve, 
rendkívül egészséges, gyakorlati irányt követnek. A legnagyobb 
súlyt ugyanis a közhasználatban álló tárgyak készítésére fektetik, 
amelyek a belföldön biztos vevőre akadnak. 

Ezzel a kiállítás román erdészeti része feletti rövid szemlénket 
be is fejeztük. Hátra volna még, hogy Magyarország és Ausztria 
kiállításáról emlékezzünk meg. Magyarország kiállítása terjedelmes, 
tartalmas és gyakorlati irányú. Főleg gazdasági gépeket és bútorokat 
állítottunk ki. Erdészeti vonatkozással csak Faragó Béla mag-
pergető-intézetének kiállítása bír. De ha a kiállítás belső tartal
mával meg is lehettünk elégedve, elhelyezésével (az osztrák 
pavillon mögött) és külsejével, az alkalmazott ridegen egyszerű, 
erőltetett secessiós stylussal megbarátkozni, őszintén szólva, nem 
tudtunk. 

Ausztria pavillonja, amelyben szintén sok a gazdasági gép 
és a mübutor, de ezenfelül a bécsi finom műipar is nagy helyet 

Erdészeti Lapok 54 
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foglal el, erdészetileg annyiban nyújt valamivel többet, mint a 
magyar kiállítás, amennyiben a csernovitzi jószágigazgatóság egy 
fülkében üzemterveket, fényképeket, modelleket és vadászati 
trófeákat, az ismert Topham-féle gépgyár pedig egy fürészmünek 
teljes modelljét alította ki. 

Megemlitendőnek tartjuk még a román halászati pavillont, 
amelyben a Duna alsó folyásából származó óriási tokok, pontyok 
és egyéb halfajok kötik le figyelmünket. A Duna egyes ágainak 
különféle rendszerű elzárásával gyakorolt halászat, valamint a több 
hegyi patakban űzött pisztrángtenyésztés mintákban van bemutatva. 
Statisztikai adatok a dunai halászat nagy közgazdasági jelentőségét 
bizonyítják. A halfélék Romániában valóságos népeledelszámba 
mennek s pl. Bukarest utczáit állandóan járják hallal kereskedő 
utczai árusok. 

c > t 

A m. kir. bányászati s erdészeti főiskola 
az 1905/6. tanévben. 

Irta : Dr. Fodor László. 

'rhYr pótló vizsgálatok s a beirás megtartása után 1905. okt. 9-én 
J - \ megkezdődtek a főiskolán az előadások s zavartalanul tar

tottak a karácsonyi szünidőig. Az ifjúság lelkiismeretesen 
teljesítette kötelességét, emellett azonban állandóan érdeklődött a 
hazai feszült viszonyok iránt, de nyugodtan viselkedett; deczember 
hóban azonban, az uj főispán kinevezése után, egyre fokozódó 
izgalom fogta el, mely deczember 28-án, a megkísérelt főispáni 
beiktatás napján, az országszerte ismeretes tüntetésben nyert meg
nyilatkozást. A karácsonyi szünidő után az ifjúság még izgatottabb 
hangulatban tért vissza Selmeczbányára, a kedélyeket ekkor már 
nem lehetett lecsillapítani, s egyes tünetekből Ítélve, a fegyelem 
már veszedelmes módon lazulni kezdett; mivel ilyen körülmé
nyek között attól kellett tartani, hogy az ifjúság valamely erősza
kos tettre ragadtatja magát, pedig a kormány már a deczem
ber 28-iki tüntetést is nagyon zokon vette, mindamellett, hogy 
annak rendezésénél az ifjúság minden erőszakoskodást gondosan 
került, s csak maró gunynyal, találó humorral persziflálta az 
akkori főispáni intézményt: a főiskolai tanács, az ifjúságtól esetleg 
nagyobb bajt elhárítandó, a főiskolának határozatlan időre való 


