
Az Országos Erdészeti Egyesület véleménye a párisi 
kiállításon való résztvétel ügyében. 

(1876—652. szára a. intézve a m. k. földmívelési ministerimnlioz.) 

Nagyméltóságú Minister Ur! Az 1878 . évben Parisban 
megtartandó nemzetközi kiállításon való résztvétel ügyében 
idei 022 . elnöki szám alatt hozzánk intézett nagybecsű leirat
ban feltett 5 kérdésre következőkben van szerencsénk vála
szolni. 

1. Egyesületünk, figyelemmel arra, hogy a hazai erdők 
épület- és niüszcrfa évi termésének a belföldi fogyasztással 
együtt és az általános gazdasági tapasztalatok szerint, eddig 
alig egy harmad része használtatik ki s hogy a tölgy-, műszer
es kádárfának Francziaországba történő nagymérvű kivitele 
mellett legújabb időben igen örvendetes fejlődésnek indult a 
fenyőfa anyagoknak ugyanoda való szállítása i s , erdőgazdasági 
érdekünk szempontjából szükségesnek ismeri, hogy hazánk 
a Francziaország által rendezett nemzetközi kiállításban részt 
vegyen. 

2. Nem tartjuk kétségesnek azt, hogy a nagyobb erdő
birtokosok, kik tetemes tömegre terjedő évi fatermésöket igen 
nehezen, vagy részben éppen nem értékesíthetik, s hogy a 
fakereskedők közül is többen készséggel lesznek hajlandók, 
habár némi. de az ügy jelentőségéhez képest minden esetre 
csekélynek mondható áldozattal is részt venni a kiállításban, 
és pedig legalább oly mértékben, mint a minőt a faanyagok 
és erdei félgyártmányok csekély változatossága, látványos kiál
lításra kevésbé alkalmas alakja és az erdőgazdasággal és erdei 
iparral tüzetesebben foglalkozó egyének kisebb száma feltételez. 

3 . Azon nézetben vagyunk, miszerint kívánatos lenne az 
összes kiállítási csoportokban részt venni; ha azonban ez ter
hes pénzügyi viszonyaink mellett nem volna lehetséges, mégis 



mellözhetleniil szükségesnek véljük azt, hogy Magyarország 
legalább a földmivelési téren mulbatlaniil részt vegyen. 

4. Az erdészeti tárgyak collectiv kiállítását részünkről 
nem tartjuk szükségesnek, mert azon ok és vagyonértek, mely 
az egyes erdőbirtokosokat a kiállításban való részvételre ser
kenti, oly speciális és a kiállítandó terményele értékére vala
mint minőségére nézve is egymástól oly eltérő lehet, hogy 
együttes kiállítás által az érdekek kellő kielégítése alig lenne 
elérhető. 

A kiállítási költségek némi mérséklése végett szükséges
nek tartjuk azt, hogy legalább a magyarországi és ausztriai 
valamint franczia vasutak, figyelemmel arra, hogy a faanya
goknak már az erdőből a legközelebbi vasútállomáshoz való 
szállítása is tetemes fuvarköltséggel terheli a kiállítót, a ki
állítandó erdőterményeket teljesen díjmentesen — s hogy a közben 
eső külföldi vasutak, valamint vizén való szállítás esetében a 
hajózási társulatok is, a faanyagszállitásoknál általuk alkalma
zott legmérsékeltebb díjak mellett szállítsák. 

5. A kiállítandó tárgyaknak elküldés előtti megbiráltatá-
sát, moly nézetünk szerint csak Budapesten lenne foganato
sítandó, nem tartjuk czélszerünek azért, mert ez nemcsak tete
mes költséggel és nehézséggel járna, de másfelől még a tár
gyak minőségében is csorbát okozhatna s mindemellett is ugy 
hisszük, hogy a hazai bírálat a kiállító irányában alig vállal
hat jogos felelősséget. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányá
nak nevében: 

Budapest, szeptemberbe 14. 1876 . 

Wagner Károly, alelnök. 


