
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos-
Írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban 
való részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy 
a versenyre bocsátott erdősítést a jutalom odaítélése esetében 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott fel
tételek szerint állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám) kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1904. évi február hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hire k a  földmivelésügy i minisztériumból . Tormay 

Béla és Máday Izidor miniszteri tanácsosok a közelmúltban 
nyugalomba vonultak, mely alkalommal előbbit O Felsége az 
államtitkári czimmel tüntette ki. Ugyanekkor Tervey Imre és 
Bartóky József osztálytanácsosoknak Ő Felsége a min. tanácsosi 
czimet és jelleget, Darányi Béla czimzetes min. tanácsos és gazda
sági főigazgatónak a min. tanácsosi jelleget adományozta. Továbbá 
kinevezte a király Péchy József, Rólh Lóránt és Zsedényi Béla 
osztálytanácsosi czimmel felruházott miniszteri titkárokat osztály
tanácsosokká. 

Inditvány rendkívül i közgyűlésre . Márton Sándor m. kir. 
erdőmester ujabb indítványt tett az Országos Erdészeti Egyesü
letnél, hogy az állami erdőtisztek fizetésének rendezése ügyében 
rendkívüli közgyűlés hivassák össze. Az egyesület igazgató-választ
mánya f. hó 21-én tartandó ülésében fogja ezen indítványt tárgyalni. 

Jelentés a z erde i famagva k 1903 . év i terméséről . Közli 
Faragó Béla cs. és kir. udvari szállító a „Magyar Magpergető 
Gyár" tulajdonosa Zala-Fgerszegen. 

Erdeifenyő. Hazai fenyőfanemeinknek ezen a külországi kivi
telre nézve legfontosabbika az idén rendkívül bő termést adott, 
nemcsak nálunk, hanem Német-, Franczia- és Oroszországban is, 
különösen azonban Belgiumban, amely körülmény a mag árát oly 



mély szinvonalra szállította le, amilyen az már évtizedek óta nem 
volt; az árnak ily rohamos esése igen érzékenyen sújtotta a hazai 
magpergetőket, mert majdnem mindenütt maradtak nagy készletek 
a tavalyi drága 100 kilónkint 8—9 koronán beszerzett fenyőtobozból 
származó magból, holott az idén alig 3—4 koronát lehetett a nyers 
fenyőtobozért fizetni. Belgium és Francziaország hihetetlen nagy
mennyiségű olcsó magot bocsátottak a mi legjobb kiviteli piaczunkra 
Németországba, a höl a kereslet az által is tetemesen csökkent, 
hogy a porosz királyi és egyéb tartományi magpergetők a bő 
toboztermés következtében önmaguk állították elő magszükség
letüket és nem vásároltak a magkereskedőktől. 

A világpiaczon mutatkozó eme nagy áresésnek az a kellemetlen 
következménye is volt, hogy a tobozszedéssel foglalkozó nép 
a tobozokért fizethető olcsó árral nem elégedett meg és majd
nem mindenütt abbahagyta a szedést, ugy, hogy a magpergetők 
csak áldozatok árán voltak üzemben tarthatók. A csiraképesség — 
99° o tisztaság mellett - nagyon jó volt s meghaladta a 90° o-t. 
A mag ára 60° /o-kal olcsóbb a tavalyinál. 

Luczfenyő. Habár helyenként, különösen hazánk északi részén 
kevés termett, általában mégis oly termést szolgáltatott, hogy a szük
séglet könnyen volt fedezhető, különösen Krajnának és Karinthiá-
nak hazánkhoz közel eső részeiből. 

Külföldi kivitelünk nem igen volt, mert Thüringiában, a 
württembergi Schwarzwaldban, a Taunuson és minden mérvadó 
termési helyen bőven és olcsón lehetett tobozokat beszerezni. 
A csiraképesség 9 0 % , tisztaság 9 8 % . Ára 30—40%-kal olcsóbb 
a tavalyinál. 

Feketefenyő. Az idén csak kevés toboz termett, mert a virág
zásra kedvezőtlen időjárás és a nyári forróság sok kárt okozott. 
Hosszas utánjárás után azonban mégis sikerült, habár számtalan 
apró részletben, annyi jó minőségű tobozt beszerezni, amennyi az 
előre látható szükséglet fedezésére elég. A minőség megfelelő 

Vörösfenyő. Csak közepes termést adott, mindazonáltal a mag 
tetemesen olcsóbb, mint tavaly, mert az időjárás kedvezett a toboz-
gyüjtésnek. A minőség semmi kívánni valót sem hagy hátra. 

Jegenyefenyő. Igen jó termést adott, és ámbár az őszszel is már 
tetemes mennyiség használtatott fel, tavaszra is elegendő maradt. 



Az őszszel métermázsája 70—80 korona között váltakozott, de 
később kedvező bajorországi termési jelentések következtében 35— 
40 koronáig szállt alá. Csiraképessége — metszésben .— 40 és 50 
között váltakozik. 

Simafenyő. Hazánkban és Közép-Európában közepes, holott 
hazájában, Északamerikában igen gyenge hozamot adott, minek-
folytán ára változatlanul magas. 

Czirbolyafenyő. Kitűnő minőségben és nagy mennyiségben 
volt beszerezhető. A nálunk meghonosítandó külföldi fanemek közül 
az Abies Nordmaniana tiflisi jelentések szerint közepes termést 
és jó minőséget, Chamaecipasis Lawsontana közepes hozamot 
adott, holott Laríx leptolepis (japáni vörösfenyő), a mely hazájában 
8 éves korában már 5 méter magas és fagynak, hőségnek és 
szárazságnak jól ellenáll, Tokióból beérkezett jelentések szerint 
nem termett, megbízható minőségű mag tehát alig lesz beszerez
hető. 

A „Douglas" mellett legfigyelemreméltóbb a nedves, mocsaras 
talajt kedvelő Szitkafenyő (Picea Sitchensis-Menziesi) és a német
országi legrosszabb homoktalajokon végzett kísérletek frappáns ered
ménye folytán oly sokszor alkalmazott Banksfenyő, továbbá a 
Kaliforniából származó gyorsan növő zöld Douglas-ítnyő, valamint 
ennek válfaja a Coloradóból származó teljesen télálló kékes-szürke 
Douglas jó minőségben volt beszerezhető. 

Ugyanaz mondható a különböző Cédrus, Oingko, Juniperus, Picea, 
Pinus, Thuja és Tsuga fajokról és a Wellingtoniáról. 

A lombfák közül a korai juhar (Acer platanoides) egész 
Közép-Európában csekély termést adott és miután ezen kedvelt 
fanem utáni érdeklődés évről-évre növekszik, a meglévő készletek 
alig fogják a szükségletet fedezni. A megelőző évekről nagyobb 
mennyiségű csiraképtelen mag maradt, a melynek vételétől 
óvakodjunk. 

Fürtös juhar (Acer pseudoplatanus) az idén bő termést és 
kitűnő minőséget szolgáltatott, a minek következtében a tavalyi 
gyenge termés miatt abba maradt vetéseket bőven lehet pótolni; 
miután most már hazánkban is a famagvak gyűjtése mindinkább 
tágabb mederben űzetik, ezen fajból tetemes mennyiséget lehetett 
külföldre exportálni. Mezei juhar (Acer campestre) és szárnyas 



juhar (Acer negundo) jól termettek, de ezeknek erdészeti jelentő
ségük nem nagy. 

Hamvas éger, mézgés éger, gleditsia, nagy- és kislevelii hárs 
közepes termést adtak. 

Nyirfamag és szilfamag tavaszi vetése ritkán szokott ered
ményre vezetni, legczélszerübb ezeket közvetlen az érés után május, 
illetve augusztus havában vetni. A tavalyi termés igen gyenge volt. 

Oyertyánfa már évek óta nem adott oly kis termést, mint az 
idén — a mi az ár felszökkenésében nyilvánul. Jó termésű években 
egész Európát el tudják látni, de az idén magunk is behozatalra szorul
tunk. Ugyanez mondható a kó'risfa magjáról, a mely az idén igen 
kevés termett, de a mi megszerezhető volt, annak minősége kifogás
talan; evvel ellentétben virágos kőris az idén is nagy mennyiségben 
és jó csiraképességben termett. Az akáczfa nálunk közepes hoza
mot adott és mivel Olaszország ezen par excellence akáczfa-
magtermelő ország - az idén nem sokat produkált, Közép-Európa 
nálunk iparkodik szükségletét fedezni, a mi az árak szilárdságát 
eredményezi. 

Bükkmag. Hazánk déli részén termett ugyan, de a szedetés 
különböző okokból meghiúsult, pedig kedvező kilátás volt jövedel
mező kivitelre, mert a Németbirodalom, a melynek ezen mag
fajban tetemes szükséglete van, az idén semmit sem produkált. 
Késő őszszel, deczember elején a Balkán államok, Bosznia, Szerbia, 
Bulgária nagymennyiségű maggal jelentek meg hazai erdei mag
kereskedők közvetitésével a világpiaczon. De mivel a felszedés és 
elszállítás közötti 2 3 hét nem volt elég a bükkmakk teljes és 
olyan megszáritásához, hogy a 8—14 napi vasúti szállítást kibírja, 
a makk megmelegedése következtében sok és érdekes per támadt 
külföldi hatóságok előtt, annál is inkább, mert a mag ára időköz
ben 50° o-kai leszállott. A perek legnagyobb része a magyar 
kereskedők kárára dőlt el, daczára annak, hogy a szakértői szemle 
alkalmával még meleg fülledt bükkmakk 3—4 nap alatt, kellő szel
lőztetés mellett már semmi kívánni valót sem hagyott hátra és 
jól megőrizte 75—80° u csiraképességét. 

Ideje volna már, hogy a hazai erdei magkereskedelem, a mely 
j ó termő években és kedvező konjunktúrák mellett kivitelünk egy 
nem kicsinylendő hányadát képeli, szabványainak a budapesti 



tőzsdén való kodifikálása és rendezése által kellő törvényes véde
lemben részesüljön, mint a milyenben részesül sok, kevésbé jelen
tős erdei mellékterményünk pl. gubacs, fenyőkéreg, faszén, stb. stb. 

Kocsányos és kocsánytalan tölgymakk az idén Szlavóniában 
csak kevés, azonban hazánk minden részén jó minőségben és 
nagy mennyiségben termett. Német-, Franczia- és Déloroszország, a 
hová egyébként nagyobb mennyiséget szoktunk kivinni, az idén 
bőven fedezhette saját forrásaiból szükségletét. 

Amerikai vöröstölgy, a mely kísérletezés czéljából nálunk is 
mindinkább alkalmaztatik, gyenge termést adott, a minek követ
keztében ára magas. 

Gyümölcsmagvak jól termettek és élénk keresletnek örvendtek. 
Beszterczei szilvamagból magából mintegy 100 métermázsa hagyta 
el hazánk határait. Sajmeggy kevés termett és ezidőszerint be sem 
szerezhető. Jó minőségű friss alma- és körtemag ára emelkedő 
félben van. 

Elvi határozat. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a követ
kező rendeletet intézte Zala vármegye alispánjához: Magyar 
királyi földmivelésügyi minisztérium 12931/IV. 3. a. szám. Faragó 
Béla zalaegerszegi lakos a magyar fenyőmagpergető-gyár tulajdo
nosának f. évi febr. hó 10-én kelt és az 1895. évi XLIV. törvény-
czikk értelmezésére vonatkozólag hozzám intézett folyamodványára 
felhívom alispán urat, hogy a nevezettet értesítse, miszerint az 
1895. évi XLIV. törvényczikkbe ütköző kihágások elbírálására, 
azaz az eljárás megindokolására és az elsőfokú ítéletnek hoza
talára azon közigazgatási hatóság illetékes, a melynek területén a 
kihágás elkövettetett. Igy ha külföldi magpergető tulajdonos 
követte el az emiitett törvényczikkbe ütköző kihágást, az eljárás 
azon elsőfokú közigazgatási hatóság által indítandó meg melynek 
területén a hamisított, vagy a törvény egyéb rendelkezésébe 
ütköző mag forgalomba hozatala történt. Végül megjegyzem, hogy 
mindazon rendelkezések, melyek a magvak forgalomba hozata
lára a belföldön kötelezők, kötelezők azon magvakra is, melyek 
a külföldről hozatnak az ország területére. Budapesten, 1903. 
évi július hó 3-án. A miniszter megbízásából: Olvashatatlan 
aláírás. 



Tölgyfa-rák. Északi Angliának nedves és árnyékos helyein 
nem ritkák a rákos tölgyfák. Ezek a ráksebek a törzseknek külön
féle magasságában fordulnak elő. E sebekben és mellettük csak
nem mindenkor számos termőtestet talált M. C. P o t t e r , melyek 
a Stereum gombagénuszból valók. A gombának élősködő termé
szetét kísérletileg mutatták ki, amennyiben sikerült tölgyfacseme
téken eszközölt fertőző oltásokkal a ráksebeket létrehozni. A ter
mészetes rákos helyek kezdetei az elhalt galyak tövein találhatók; 
ugy látszik tehát, hogy ez a gomba kezdetben saprophit életmódot 
kövei elhalt farészeken és csak később támadja meg az élő szö
vetet. A fertőzés kezdetben a bélsugarak megbarnulásáról ismer
hető fel. A kambiumnak előrehaladó feloszlása okozza a tökéletlen 
fagyürü-képződést, miáltal évenként nagyobbodó, tátongó sebek 
keletkeznek. A fának ismételt törekvése, hogy e sebeket behegessze, 
erős oldali duzzadásokat okoz a törzsön. Ez a gomba uj fajt kép
visel, melynek spórái nagyság és alak tekintetében, a hymenium 
színénél fogva, valamint a gombának a fatestre gyakorolt hatása 
miatt eltérnek a tölgyfákon eddig ismert StereumAi\}o\dó\. P o t t e r 
ezt az uj élősködő gombafajt Stereum quercinum névvel jelölte 
meg. (Repr. Transactions of the English Arboricultural Society. 
1902.) Tétényi. 

Platanus-betegség. A Oloeosporium nervisequium okozta 
betegsége a Platanus-okmk az utóbbi esztendőkben mindinkább 
veszedelmesebbé vált. A gombával fertőzött fákon azelőtt csak 
időelőtti levélhullást okozott a nyár folyamán, anélkül, hogy uj 
belombosodás következett volna b e ; ezidőszerint a gomba a fákat 
egészen megtámadja és némelykor egészen tönkreteszi. 

A gomba a Platanus-bi\n évelő és kedvező klimatikai viszo
nyok között évről-évre mindjobban terjed benne. A levelekből 
J . B e a u v e r i e szerint a gályákba és fiatalabb ágakba jut, végül 
a törzsben üt tanyát, a hol a kambiumot meg a kérget hatja át. 
A törzsek közvetetlenül is fertőződhetnek; a gomba beférkőzése 
a paraszemölcsökön (lenticella) és esetleges sérülések helyein tör
ténik. Hideg és nedves tavaszi időjárás az élősködőnek terjedését 
előmozdítja. Tétényi. 

Kiviteli Czimtár . A m. kir. Kereskedelmi Múzeum igazgató
sága hétszáz oldalra terjedő kötetet küldött szét, mely a legszé-



lesebb körökre nézve bir kiváló gyakorlati érdekkel. Czime: 
„Kiviteli Czimtár. Jelentősebb beszerzési források a magyar szent 
korona országainak ipara és őstermelése köréből." A könyv ipari 
része ezúttal harmadik kiadásban jelenik meg; az 1. kiadás 1894-ben 
1223 kivitelképes hazai ipartelepet sorolt fel, a II. kiadás 1897-ben 
1905-öt. A mostani kiadás a magyar korona országainak 2935 
ipartelepét ismerteti, melyek kivitelképesek vagy legalább is felül
emelkednek a helyi ipar színvonalán. Az adatok feltalálását 
nagyon megkönnyíti a betüsoros tárgymutató, mely maga 73 
lapra terjed és 3062 féle gyártmányra és terményre adja meg a 
hazai jelentősebb beszerzési forrásokat, a mi az iparpártolási 
mozgalom szempontjából kiválóan fontos. A mü II. része a külön
leges terményekre (kereskedelmi növények, fajborok, állati termékek 
stb.) adja meg 1510 nagytermelő és nagykereskedő czimet. Az uj 
kiadás két fontos fejezettel is bővült. Az egyik a kivitellel többé-
kevésbbé kapcsolatos hazai közgazdasági törvényeket, intéz
ményeket, érdekképviseleteket stb. ismerteti. Ez a fejezet voltakép 
a külföldi közönségnek volt szánva, mivel ez annak tárgyairól, 
a melyekre pedig nagy szüksége van, ha Magyarországgal üzleti 
összeköttetésbe akar lépni, nem igen tud értesítéseket szerezni. 
Az egybegyűjtött anyag jórészét azonban sok magyar üzletember 
sem ismeri hiteles alakban és ezért a Kereskedelmi Múzeum ezt 
a fejezetet a magyar kiadásba is bevette. A közlemények soro
zatát befejezi az „Adatok a világpiaczról" czimü fejezet, mely 
harminczhárom külországról tartalmaz különféle tudnivalókat és 
az üzletembereket behatóan tájékoztatja a Kereskedelmi Múzeum 
hírszolgálatának sokoldalúságáról. A Kereskedelmi Múzeum az 
itt közölt anyagot folytonosan kiegészíti és a változásokat fél-
évenkint megjelenendő pótfüzetekben, illetve uj kiadásokban közzé 
fogja tenni. Az eredeti czélhoz képest a műből franczia, német 
és angol kiadás is fog megjelenni rövid idő múlva. Említést 
érdemel még, hogy ez a czimtár tüzetesen tárgyalja Horvát-Szlavón-
országokat is és horvát nyelven szintén meg fog jelenni. A mü 
a Stephaneum-nyomdánál rendelhető meg. Ára 5 korona. 

A mi az erdőgazdaság és fakereskedelem érvényesülését 
illeti, összesen 397 faipari és fakereskedelmi vállalat szerepel 
benne, fejlett fakereskedelmünk tehát méltóan van képviselve a 



czimtárban. Ezzel szemben uradalmaink a czimtár azon uj részében, 
a mely az őstermeléssel foglalkozók czimeit tartalmazza, a fát 
vagy egyáltalában nem jelentették be, vagy igen hiányos meg
jelöléssel (a fanem megjelölése nélkül stb). Pedig az uradalmak 
az uj czimtárnak ezen fejezetét felhasználhatták volna arra, hogy 
erdőgazdasági termékeiket hirdetve, a külföldi fogyasztóknak 
alkalmat nyújtsanak közvetlen összeköttetések létesítésére. Ezzel 
az alkalommal azonban erdőbirtokosaink nem éltek, avagy a 
gazdasági egyletek által közvetített felszólítások voltak talán az 
erdei termékekre kevés tekintettel. Tény az, hogy 929 magyar
országi uradalom közül csak 13 jelöli meg a fát, mint exportál
ható termékét. A horvát-szlavonországi uradalmak e tekintetben 
sokkal élelmesebbek voltak. 88.uradalom közül ott 39 kinál fát. 

A hazai erdészeti intézmények, hatóságok stb. közül a kincs
tári erdőhatóságok teljesen kimaradtak s nem szerepelnek a 
kivitelképes uradalmak között sem. Az erdészeti kísérleti állomásra 
vonatkozó szöveg 2. mondata nem oda való, hanem valamennyi 
erdészeti intézmény leírása után. 

Erdészeti internátu s Beregszentmiklóson . A mint a napi
lapok irják, Schönborn Károly gróf, a ki a mult évben huszonöt
ezer korona költséggel Beregszentmiklóson díszes iskolát építtetett, 
négy iskolai teremmel és igazgatói lakással, most elhatározta, hogy 
Beregszentmiklóson internátust építtet oly erdészek gyermekei 
részére, a kik egyébként nem taníttathatják a gyermekeiket, mert 
messze laknak minden iskolától. A jótékony főúr elhatározása 
alkalmazottai körében nagy örömet okozott. 

Baleset. Az erdélyi erdőipar részv. társ. gyulafalvi siklóján 
Pridnov és Rosenthal nevü alkalmazottak szerencsétlenül jártak. 
Valószínűleg túlságos sebességgel jöttek lefelé és fékezni nem 
tudtak. Egy kanyarulatnál, a midőn a kocsi kidűlni készült, mind
ketten leugrottak. Pridnov csak megsérült, társát ellenben a vonat 
teljesen összeroncsolta. 

Leégett fürésztelep . Mikó Péter fakereskedőnők maluzsinai 
vizifürésztelepén e hó 15-én este 10 órakor, eddig meg nem álla
pitható okból tüz ütött ki, mely a fürészépületnek egyik szárnyában 
felhalmozott nagymennyiségű száraz anyag következtében rövid 
idő alatt annyira elhatalmasodott, hogy a fürészépületnek és az 



abban elhelyezett képkeretgyári gyalugépeknek és műhelyeknek 
mentésére gondolni sem lehetett. Hogy pedig a tüz az egész 
községet és a fürészhez közel levő képkeretgyárat el nem ham
vasztotta, azt csak a képkeretgyári munkások, nemkülönben a m. 
kir. erdőgondnokság személyzete által vezetett király-lehotai és 
hibbei tűzoltók emberfeletti munkájának köszönhető. 

A fürészhez tartozó rakodókon és anyagpajtákban felhalmozott 
faanyagokban kár nem esett. 

A tüz keletkezésének oka meg nem állapitható, mert ugy a 
villanyos világítással ellátott fürészen, mint a képkeretgyári gyalu
gépeknél és műhelyekben a munka, tekintettel a farsangi szünetre, 
csak esti 6 óráig tartott, holott a tüz, mint fentebb jeleztem, esti 
10 órakor ütött ki. 

A leégett épületek, gépek és a fürész épületében elhelyezett 
összes faanyagok biztosítva voltak, miáltal a tűzkár teljes mértékben 
megtérül. Lányi Ernő. 

Halálozás. Winkler Ferencz gróf Károlyi Alajos ny. erdő
mestere, az egyesület rendes tagja (Lenti) f. hó 6-án 59-ik élet
évében meghalt. Béke hamvaira! 
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