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növényeink betegségeire. 100 ábrával . Kapható a szerzőnél Kolozs
várt 2 K. 40 f.-ért. 

Különösen a mezei növények és gyümölcsfák gombaellensé
geinek tüzetes leírása és a védekezési módok beha tó ismertetése 
teszi e müvet becsessé. Gazdasággal és gyümölcstenyésztéssel 
foglalkozó erdőtiszteknek ezért melegen ajánlható ezen könyv 
beszerzése, annál is inkább, mer t a főbb erdei fabetegségekre is 
kiterjed. 

Az erdészeti akadémia III. éves' hallgatóinak idei 
tanulmányútja. 

I r t a : Fekete Z o l t á n , a k a d . t a n á r s e g é d . 

Az idei nagygyakorlaton az akadémiai tanárokon és e sorok 
iróján kivül 9 hallgató vett részt. 

Selmeczbányáról junius 8-án délután elutazván, 9-én reggel 
Temesvárra érkeztünk. Délután 2 óráig Vadászerdőn időztünk, s 
Török Sándor igazgató szives kalauzolása mellett a mintaszerűen 
berendeze t t szakiskola telepét tanulmányoztuk. 

Onnan kocsin utaztunk a nándorhegyi vasgyári telepig, 
melyet megtekintettünk. 

10-én Karánsebesről Pojána-Mörulujba utaztunk, megtekin-
tendők a kincstári erdőkben a Biebel-czég erdőkihasználási beren
dezését . 

A Bisztra vadregényes völgyén villamos erővel hajtott erdei 
vasúton utaztunk fel egészen a felső állomásig, melyről a felülről, 
úsztató csatornákon érkező fát a gördülő pályán szállítják tovább 
a pojána-möruli fürésztelepre. (L. az E. L. f. é. V. füzetét, 603 . old.) 

Az usztatócsatorna mentén felfelé haladva, elérkeztünk a 
kihasználás helyére. A bükk a kedvezőtlen értékesítési viszonyok 
miatt — sajnos — ezidőszerint visszamaradt a vágásban s csak 
a lucz- és jegenyefenyőt használják ki. Az évi vágásterület 217 k. h . 
s a kihasznált gömbölyű fa 25,000—26,000 köbméter t tesz ki, 
melynek termelését 140 krajnai, rusznyák és román munkás végzi. 

A csúsztatok egész hossza 7487 m é t e r ; ebből 4251 méter 
esik a vizi és 3236 méter a száraz csusztatókra, melyeknél összesen 
61 munkás van alkalmazva. Egy hosszméter vizicsusztató előállí
tási ára a tápláló csatornákkal együtt, de a fa értékét nem véve 
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tekintetbe 7 K. 50 f., a száraz csusztatóé pedig 2 K. 80 f. 1 m3 

rönk csusztatási költsége a csúsztató épitési költsége nélkül, de a 
javítási költségek beszámításával 90 fillér. 

A pojána—mörul i nagy fürésznél, melyet 120 lóerős vízszintes 
turbina hajt, 5 Topham-féle vaskeret , 1 ingafürész, 3 körfűrész és 
gyalulógép van működésben. Ezenkívül Cottuban és Sturuban még 
7 fakerettel és 5 körfürészszel dolgoznak. Kihozatal 5 5 % tiszta 
áru és 45°/o hulladék, melyet legnagyobbrészt elégetnek. 1 m3 

gömbölyüfa feldolgozása 2 '3 koronába kerül. Munkaerő : 118 
munkás . 

11-én P.-Mörulujból Márgára utazott a társaság. Itt Azzola 
J ános fogadott, mint a kinek szenitö telepét jöt tünk tanulmányozni . 

Az emiitett szenitőtelep az alsó-banczári közbirtokosok és a 
román-bánát i vagyonközség erdeiből leusztatot t fát van hivatva 
felszeniteni. A bogsahelyekre a fát úsztató csatornákon közvetítik. 
A kész szenet szekerén szállítják Vajda-Hunyadra a vasgyár szükség
letének fedezésére. 

Ebéd u tán ismét kocsira ültünk s tovább utaztunk Hátszegre ; 
leszálltunk a Zajtány község ha tá rában levő buzogány-szobornál, 
mely Hunyadi János dicsőségét hirdeti, ki 1442-ben 15,000 emberrel 
80,000 törököt győzött le e helyen. Az emlék mellett elénekelve a 
Szózatot , lelkes hangula tban folytattuk utunkat Hunyad-Várhelyig; 
ott megtekintet tük a Trajánus idejéből származó amphi theátrumot , 
melynek faragott padjai és az időtől megviselt domborművei némán 
hirdetik, hogy a begyepesedet t köröndön zajosabb élet folyt valaha. 

Ezután há rom napig Pe t rozsény környékén időztünk s a 
salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat lekötelező szívességéből 
a bányatelep berendezése körül igen sok érdekes és erdészeti szem
pontból is tanulságos látnivalót néztünk meg. 

12-én megnéztük a bányatársula t méntelepét , mely a bánya
üzemhez szükséges lovak tenyésztésére szolgál. Mint jó teherbírót , 
különösen a muraközi fajt s annak keresztezéseit tenyésztik. 

Megtekintettük a rönkörakodót, az elterelő gerebet és a 
fürészt. A rönkőrakodón helyszűke miat t 16 méter magas ra is 
halmozzák a máglyákat . A fürész 4 kerettel dolgozik, vizierő hajtja 
s napon ta 54 m3 gömbölyű fát dolgozik fel. 

13-án a Csimpáról jövő fátszállitó sodronykötélpálya pet ro-
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zsényi leadó állomását néztük meg. A pálya hossza 19 kilométer. 
3 feladó állomása van; 2 Romániában és 1 Magyarországon. 
Petrozsényba naponta 200—400 köbméter fát szállít. A pálya 
1.200,000 koronába került. Esése oly nagy, hogy a hajtáshoz szük
séges erőt csak egy 24 lóerejü gép szolgáltatja s igy az óriási 
munkát úgyszólván teljesen a lefelé jövő, megrakot t kosarak végzik 
saját súlyukkal. 

Ezután vonaton utaztunk Maderspach Viktor iszkronyi fürész
telepére s elsősorban a román Zsil mentén néztük meg az usztatási 
berendezéseket , partszabályozási és par tvédelmi müveket és az 
elterelő gerebet. Láttuk ezenkívül a rönköválasztékoló tavat, a 
rönkőrakodót, az egyik vizifürészt és fürészáruraktárt . 

14-én Csimpára utaztunk a Polacek és Scheiber czég csimpai 
fürésztelepére. 

A sodronykötélpályát itt ismételten tanulmányoztuk. Majd 
megnéztük a nagyszabású gőzfürészt. a mely a legnagyobb volt 
azok között, melyeket a tanulmányúton láttunk. A fűrészen 12 
Topham keret, több egyszerű és kettős körfűrész, szalagfürész, 
gyalugépek s hornyolok vannak működésben. Évenkint átlag 90 ezer 
köbméter rönköt dolgoz fel. A szelvényárut drótkötélpályán szállítják 
a vasúti ál lomáshoz. 

Ebédután a vojvodi telepet s az egész völgyön lá tható szál
litási berendezéseket néztük meg. Láttuk a lolájai rönkválasztékoló 
tavat, a rönkőrakodót , a s terminosa völgyi 6 hm. hosszú rönkő-
usztató csa tornát és felhagyott vizfogót, a 3 kilométeres vojvodi 
uszta tócsalornát és ugyancsak felhagyott vízfogót. 

Igen érdekes volt továbbá a sodronykötélpálya vojvodi közbeeső 
feladó állomása, melyen a rakodóról jövő pályaág a főpályához 
csatlakozik. 

A következő három nap egészen más jellegű érdekességeivel 
hozott vál tozatosságot a gyakorlat folyásába. 15-én reggel 30 mokány 
ló állt ú t ra készen a csimpai kaszinó udvarán , hogy a társaságot 
podgyászostól átszállí tsa a szászsebesi havasokon. Lassan kigyódzva 
vonult fel a meredek oldalon a karavánszerü menet a Clobucset 
és Vurvu Pe t ru havasok közt levő nyeregre , gyönyörködve az egyre 
szépülő ki látásban, a mit a környező, még vastag hóval fedett 
havasok nyújtottak. Mintegy kétezer méter magasról ereszkedtünk 
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le a surjáni tengerszemig. Este a prigónai erdöházhoz értünk s a 
csemetekertet megtekintve pihenni tér tünk a 32 kilométeres lovaglás 
szokatlan fáradalmai után. 

16-án folytattuk a lovaglást s az oasai duzzasztót és a csibáni 
vizfogót tanulmányoztuk. 

17-én reggel gyönyörű időben megnéztük a bisztrai nyaraló
telepet. A régebbi időkből visszamaradt kolóniát lassankint meg
kedvelték a körülfekvő városok lakói s igy a gyönyörű fekvésű 
hely nyaralóteleppé fejlődött. Összesen 11 ház van 22 (bútorozatlan) 
lakással . Egy idényre a nyaralók lakásonkint 30 koronát fizetnek. 
Drágaság miat t tehát e tekintetben nincs ok panaszra . A hely 
fenyves közt fekszik 1321 méter magasságban, csöndes, zavartalan 
környezet te l ; kitűnő üdülőhely mindazoknak, kik a nyara lásban a 
természet szépségét s a nyugalmat keresik. Az élelmiszerek beszer
zésének nehézsége s az annyira elszigetelt fekvés természetesen 
sok tekintetben a kényelem rovására van. 

Ugyancsak itt lát tunk egy a házi szükségletek kielégítésére 
szolgáló magpergetőt is (hevített levegőre). 

Utunkat a Bisztra mentén folytatva, délben Teura értünk. 
Itt ebédután Béky Albert erdőrendező tartott érdekes előadást a 
szászsebesi erdőhivatal kerületéhez tar tozó erdők tör ténelméről 
az e rdőgazdaság fokozatos fejlődéséről, jelenlegi állapotáról s az 
erdők gazdasági beosztásáról . 

A csemetekert és guzskemencze megtekintése után bucsut 
vettünk paripáinktól s kocsin folytattuk utunkat Sugágra. 

Útközben láttuk a rönkőusztatást s érdekkel néztük a surojai 
felfogógerebnél a rönkőtorlaszt bontó munkásokat . 

18-án Sugágról Szászsebesre kocsiztunk. Útközben alkalmunk 
volt megfigyelhetni a kopár hegyoldalakat, ha ta lmas vízmosásokat, 
melyek annál inkább szaporodnak, mennél közelebb jut az ember 
a népesebb vidékekhez, hol az oktalan legeltetés a legszomorúbb 
következményeket vonta maga után. Péterfalván megtekintettük a 
neusiedeli papírgyár-részvénytársaság papírgyárát . 

Előzetesen a papirfát kifogó ideiglenes bakgerebet és a 
rakodót néztük meg s a gyárak szükséges vízelvezető csatorná
jának a Sebestől való e lágazásánál lá tható érdekes berendezéseket , 
mm. bukógátakat , elterelőket, zsilipeket s tb. tanulmányoztuk. 
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A papir előállításának menete röviden a köve tkező : 
Az 1*5 méter hosszú és 10—30 czentiméter vastag papirfát 

50 czentiméter hosszú darabokba vágják, két részre hasítják, 
domború oldalát és bütüjét géppel lesimítják (a t isztátalanságok 
eltávolítása czéljából), belét kivágják, azután malomkővel meg-
őrlik. A malomkő tengelye a rostok hosszirányával egyközü. 
Az őrölt fát folytonosan folyó vizzel háromszoros szitákra vezetik s 
ott rostálják. Az igy származó legfinomabb pép egy a vízben 
forgó henger segélyével a henger által folytonos mozgásban tartott 
szövetre tapad s a szövettel vitetik tovább s forgó hengerek közt 
préselődik, mig az érkező anyag a hengeren meghatározot t vas
tagságú réteggé fejlődik, a mikoris arról összefüggő lap alakjában 
lefejtetik és szárittatik. 

Az igy kapott anyagot azután kettős függélyes malomkerekekkel 
aprór ra őrlik ; épen igy j á rnak el a részben külföldről, részben 
Zernyestről szállított czelluloséval is, mely a papírgyártáshoz szük
séges. Az igy megőrölt anyagot mozgó késekkel még finomabbra 
szaggatják, mely művelet alat t a vegyész a szükséges anyagokat 
keveri hozzá. Az újságpapír például 35 Jcg. zernest i cellulose, 
2lk hg. hulládékpapir , 20 l. t imsó, 4 Jcg. fa, 100 l. enyv, 15 Jcg. 
fehérföld és kellő mennyiségű anilinfesték keverékéből áll. 

A cellulosét előzetesen 2 óra hosszat fehérítik 12%-os chlor-
mészoldatban, azután a chlórmeszet vizzel kimossák. A papír
anyagot a végleges feldolgozás előtt vízszintes és függélyes kava-
rókban kavarják, ezután vizzel keverik oly mennyiségben, hogy a 
papíranyag a vizben 3 % - o t tegyen ki. Ezt a hig anyagot azután 
szitákon vezetik át, melyeken a viz lefolyása u tán a finom pép 
visszamarad, mozgó szöveten hengerek segélyével tovább vitetik, 
közben a hengeren lévő gyári bélyegzővel lenyomatik s igy meg
kapja a gyár vízjegyet, majd forró hengerek közt megy át, melyek 
kiszántják, azután a hűtő hengerek lehűtik s a végtelen lap az 
utolsó hengeren megszabott nagyságú tekercsesé csavarodik és ezzel 
a papir teljesen kész ; most már csak szétvágása összehajtogatása, 
számlálása és csomagolása van hát ra . 

A péterfalvi gyár újságpapírt , különféle irodai papirt, többek 
között az E. M. K. E. papir t és távirószalagot gyárt ; naponta átlag 
7000 Jcg.-ot állit elő, mihez 13 m 3 fát használ fel. 
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Innen Szászsebesre vonultunk be, kedélyes ismerkedési estélylyel 
végezve a napot . 

19-én reggel Baiersdorf Henrik gőzerőre berendezet t faipar
telepét néztük meg. Itt rendkívül sokféle czikket gyártanak, u. m. 
ládadeszkát , szódahordódongát , hornyolt deszkákat, seprőnyelet, 
ablak- és ajtófát, gyujtófát s tb. ugy, hogy a sok szalag, egyszerű 
és kettős körfürész, hornyoló, gyaluló, furó stb. gépek leírására 
itt még röviden sem terjeszkedhetem ki. 

A fényes villásreggeli után bucsut véve szives vezetőnktől, 
Baiersdorf Henriktől, a szomszédos telepre mentünk át s először 
is a kincstári rönkőrakodón néztük meg a mére tezés t , azután a 
ma lomárok táp lá lására szolgáló bukógátat (gerendás elzárással és 
két surrantóval) , majd a közelfekvö csemetekerten és gyümölcsfa
iskolán á tmenve , a Goldfinger és Teplánszky czégnek bérbeadot t 
kincstári gőzfürészt tekintettük meg Dr. Goldfinger szives kalau
zolása mellett. A fürész 6 Topham-féle kerettel dolgozik. Sajnos, 
a bérbeadási idő (5 év) rövidsége miat t a czég nagyobbszerü 
berendezésekhez nem kezdhet, a mi pedig e helyen az üzem 
intenzivi tásának emelése érdekében oly kívánatos volna. 

Ezzel a „nagygyakorlat" tanulmányi szempontból véget ért s 
hát ra levő időnket most már a kellemes szórakozások töltötték be, 
a melyeket a szászsebesiek kitűnő vendégszeretetének köszönhettünk. 

* 

Midőn annyira tanulságos és élvezetes u tunkra visszapillantunk, 
el nem mulaszthatjuk, hogy e helyen is ne nyilvánítsuk őszinte és 
meleg köszönetünket mindazoknak, kik áldozatkész fáradozásukkal 
igyekeztek gyarapí tani a fiatal erdésznemzedék szakismereteid 
és tapasztala ta i t s ezúton szereztek maguknak el ismerésre méltó 
érdemeket a hazai erdészet fejlesztése és felvirágoztatása körül! 


