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I R O D A L M I SZEMLE. 
A marianói székipar. A Lázi faipar a hegylakó népnek 

sokszor jelentékeny keresetforrást nyújt, mire különö.-en a nyugati 
országokban követésreméltó szép példákat találunk. Minálunk is 
bizonyára számos helyen található kezdetleges házi faipar, mely 
csak megfelelő istápolásban volna részesítendő, hogy egész vidékek 
jólétét biztosító jövedelmi forrássá váljék és az illető vidék mű
velődési állapotát emelje. 

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás osztrák erdészeti 
csoportjában Lauböck G. tanár tollából „Die Holzverarbeitende 
Hausindustrie Österreielís' czime alatt érdekes munka jelent meg, 
mely a házi faipar köréből a többek között ezen gazdasági ágazat 
fontosságát illusztráló oly meggyőző példát hozott fel, hogy a 
vonatkozó fejezet tartalmát közlésre érdemesnek tartom. 

Marianó, Görz és Gradiska tartományban fekvő helységben 
a mult század elejétől fogva mezőgazdaság mellett egyszerű bükk-
fabutorok előállításával foglalkoztak. Ez a bútoripar azonban mind
inkább csak a könnyebben előállítható nádfonatú székek előálli-



tására szorítkozott, ugy, hogy a műit század 50-es és 60 as évei
ben már kizárólag csak ilyen székeket készítettek. Abban az idő
ben a Thonet-féle hajlított szék gyártása is nagyobb mérveket 
öltött és amint ez a bútordarab a nagyobb nyilvános helyiségek
ben és a jómódú polgári házakban meghonosodott, ép ugy a 
Marianoban előállított nádfonatú szék nem hiányozhatott az egy
szerű vendéglőkből és a szegényebb sorsú ember lakásából. Ez 
volt az ottani székgyártás fénykora, nem egy szegénysorsu asztalos 
vehetett magának szántót, ami most is kívánságainak netovábbja. 
A székipar azonban czéltudatos vezetés nélkül nem haladt a kor
ral, a munkások mindig csak a legprimitívebb eszközöket hasz
nálták és ahogy több és több földinives gazda kezdett a szék
gyártáshoz hozzáfogni, az előállított anyag nem volt már oly jó, 
mint azelőtt. A 60-as évek vége felé azután különösen Franczia
országban keletkeztek nagy székgyárak, melyek olcsó terményük
kel az összes piaczokat elárasztották, minek tudatára azonban a 
marianói kisiparosok kereskedelmi tapasztalatlanságukban nem 
jöttek. Az 1873-ban bekövetkezett kereskedelmi válság, mely min
den iparra bénitólag hatott és az 1879-ben kötött osztrák-olasz 
kereskedelmi szerződés, mely a vámtarifát az Olaszország felé 
irányuló butorkivitelre nagyban emelte, mind oly körülmény volt, 
mely a marianói székipart érzékenyen sújtotta. Az évtizedek előtt 
szerzett kis jószágokat el kellett adni, a házakat adósságokkal 
terhelni és végül a napi munkaidőt már 18 órára terjesztették ki. 
1878-ban egy tuczat széket 9 K.-ért lehetett eladni. Ebben az idő
ben, melyben az inség és nyomor mindinkább nagyobb mérveket 
öltött, 0 Felségéhez fordultak segítségért. Ennek a lépésnek ered
ménye az 1880-ban Marianoban felállított faipariskola volt. Ez az 
intézet azonban igen nehéz kezdet előtt állott, mert a nép a nyo
mor következtében már züllőfélbeh volt, Olaszország mint fogyasz
tási terület a magas vámok miatt már nem jöhetett számításba, 
de sőt a közeli környékben sem volt már kereslet a rosszul ké
szített marianói szék iránt. 

Az iskola működése chronoiogikus sorrendben a következők
ből állott. 

1. Az iparosokat munkával kellett ellátni, ami főleg német 
helységekkel való közvetítés által sikerült. 



2. A munkásoknak jobb és tökéletesebb szerszámokat kellett 
beszerezni, amit hírneves gyárak részletfizetés ellenében lehetsé
gessé tettek. 

3. Egyszerű uj és a belföldi keresletnek megfelelő székmin
tákat kellett tervezni és az iparosokat azok előállítására kioktatni. 

4. A nép megfelelő oktatásával arról gondoskodtak, hogy a 
magasabb fejlődés iránt fogékonynyá váljék, mire vasárnaponként 
tartott népszerű felolvasások szolgáltak. 

5. A kelet, felé kellett kivitelt teremteni, ami olcsón szállít
ható szétszedhető székmintákkal és a konzulátusok segítségével 
sikerült is. 

6. Termelő-szövetkezetet létesítettek, melynek czélja főkép 
az volt, hogy az iparosokat a vevővel szemben jogi személy gya
nánt képviselje. 

A szövetkezet alapításánál a föfigyelmet arra helyezték, hogy 
a házimunka továbbra is folytatható legyen, de a mellett a gép
munka behozatalával lassanként a nagyiparhoz való átmenet léte
síttessék. 

Ezért a kereskedelmi levelezés és pontos könyvelés is beho
zatott. A vázolt iparkodás eredménye az, hogy a nehezebb munkát 
ma már kizárólag gépek végzik. A szövetkezet 3 szalagfürész, 1 
körfürész, 3 gyalugép, 4 különféle fúrógép és egy csapvágó gép 
birtokában van és már körülbelül 30 különféle szék előállításával 
foglalkozik. A mai fejlődöttségi fok azonban rendkívüli nehézségek 
leküzdése árán volt elérhető, melyek főleg abban nyilvánultak, 
hogy az öregebb munkáselem minden újítást a legnagyobb előíté
lettel és gyanakodással fogadott és csak az iskolában már kikép
zett fiatalságnak köszönhető, hogy a haladás az elmaradottság 
fölött győzedelmeskedett. 

Midőn még kiemelem, hogy a székgyártásra kevés kivétellel 
csak bükkfa használtatik, mely egy közeli kincstári erdőből kerül 
ki és cseresnye-, dió-, mahagóni- és ébenfautánzatokra is szolgál, 
az ipariskola által elért rendkívüli eredmények illusztrálására a 
szóban lévő munkából a következő statistikai adatokat jegyzem ide: 



Össztermelés. 
1880-ban 1899-ben 

szék 32832 drb = 27360 K. 88440 drb = 143,666 K. 
biikkszel-
vényáru . . . 350 m 8 á 30 K. = 10506 K. 936 m8 á 34 K.== 31.824 K. 

pénzforgalom 1898-ban 229,126 K"., össztermelés 1880. január l-töl 
1899. decz. 31-éig 772,224 drb 1.275,848 K. értékben. 

1880-ban naponkint egyszer járt gyalogposta Gradiskából. 
1899-ben Mariano távírda és postaállomás kétszeri közvetlen 

kocsiposta összeköttetéssel a Sagrado nevü déli vasúti állomáshoz. 

b) cs. k. postatakarékpénztár. 
1898-ban betétek... 43,096-92 K. 
visszafizetések . . . 12,97444 K. 

munkás... . . . . . . . . . . . . 145 
munkásnő . . . . . . . . . . . . 125 
munkás napi bére... . . . 60 f. 
munkásnő napi bére . . . 30 f. 

164 
156 

2 K. 
80 f. 

88,440 drb. 

Az ipar befolyása a megélhetési viszonyok emelésére. 

a) cs. k. posta. 

Marad betét... 30.12278 K. 

e) húsfogyasztás. 
1880-ban 2.500 kg. á —-80 K. 2,000 K. 
1898-ban 15,600 kg. á 1'20 K. 18,720 K. 

d) fogyasztási adó. 
18804>an (állami és községi) 2380 K. 
1898-ban (állami és községi) 4900 K. 

de Poüere Qerard, 



A lucz fenyő egy gombabetegségéró l . Belgiumnak Spá váro s 

közeiében elterülő luczfenyő erdeiben egy betegség lépett fel, 
mely mostanáig csak Németországban volt ismeretes s ott már ez 
ideig is jelentékeny károkat okozott. A betegséget, a Septoria 
parasitica-Hart. vagy Diplodina parasitica Prillieux nevü gomba 
idézi elő. 

Ezt a gombát, illetőleg az általa előidézett lábetegséget leg
először és pedig 1890-ban Hartig Róbert ismertette a «Zeitschrift 
für Forst- und jagdwesen» czimü lapban; 1893-ban újra irt róla 
Hartig a «Forstlich-Naturwissenschaíliche Zeitschrift»-ben. Rudolph 
német erdész pedig ugyanazon lapban 1898-ban idevonatkozókig 
tizenötévi megfigyeléseit irja le. 

Magáról a betegségről egyébiránt a következőket kell meg
jegyezni : A betegség május és június hónapokban lép fel. midőn 
a luczfenyőnek még azon évbeli meg nem fásodott, lágy hajtásain 
a tük megbarnulnak, nagyobbára lehullanak, a hajtás pedig rész
ben vagy egészen elpusztul. 

Néha a betegség a hajtás alján, ott hol a rügypikkelyek a 
hajtást körülveszik, néha pedig fennebb, a csúcs felé kezdődik; 
ez utóbbi esetben sokszor a hajtás alja egészen ép marad. A meg
támadott hajtások többnyire elhullatják tűiket, csak imitt-amott 
marad egy-egy megbarnult tücsomó; azonkivül a hajtások aljuk 
felé meggörbülnek, csúcsuk felé megvékonyodnak. Egyáltalán jel
lemző a Septoria parasitica által megtámadott fára nézve a nagy
számú elhalt hajtás. Az ilyen kopasz, csak helyenként megbarnult 
tűkkel ellátott hajtások mindenesetre nagyon gyanúsak a luczfe-
nyőnél, de azért egész biztosan még sem lehet ilyen jelek után 
indulni. 

A Septoria parasitica nem tartozik a könnyen felismerhető 
gombák közé, annálfogva az ez irányban való határozott megál
lapodást a górcsövi vizsgálatnak kell megelőznie. A betegség további 
jelei egyébiránt, hogy a nyár folyamán az elhalt ágakon a gom
bának szaporodási szervei megjelennek apró fekete pontok alakjában. 
Ezek a pontok néha csak nagyitóüvegen keresztül vehetők észre 
és sokszor az elhalt hajtás hosszában, kivált a tühüvelyek körül, 
gyakran a hajtás alján a pikkelyek alatt találhatók; néha azonban 
a megmaradt tűkön is észlelhetők. 



Ezek a szaporodási szervek tömérdek spórát teremnek, melyeket 
a szél messzire elhord s ha ezek egy fiatal még meg nem fásodott 
hajtásra kerülnek, ott legott megtelepszenek s az előbb leirt 
betegséget idézik elő. 

Hartignak sikerült ezt a betegséget mesterségesen előidézni. 
Egy fiatal hajtásra szórta a Septoria parasitica spóráit és a betegség 
jelei csakhamar mutatkoztak rajta. A Septoria parasitica myceliuma 
erőteljesen fejlődik a fiatal hajtásokban, a tűkben és keresztül 
hatol az egész sejtszöveten; benyomul a megelőző hajtásba is és 
ezt részben vagy egészen elpusztítja. 

Magának a betegségnek továbbterjedése, vagyis az egész
séges egyedek megfertőzése csakis akkor történik, a mikor a 
hajtás még lágy és nincsen megfásodva, tehát május és június 
hónapokban. 

Ami a Septoria parasitica károsításának mérvét illeti, az a fellépés 
első évében szokott nagy lenni, de a további években, kivált ha a 
spóraképzésre kedvező időjárás áll be, jelentősége rohamosan 
növekedik. A fiatal hajtások tönkretétele mellett érzékeny kárositást 
okoz ez a gomba az által is, hogy a lúczfenyő csúcshajtása rendesen 
elpusztul s ha egy mellékág át is veszi a csúcshajtás szerepét, a 
törzs mint haszonfa többnyire sokat vészit értékéből; sokszor azon
ban a fának majdnem minden hajtását megtámadja, a mi legalább 
is elékteleníti a fát, sőt ha a gomba által való megtámadás több 
éven át ismétlődik, lassankint elhal az egész korona. 

A betegség egyik fáról átszármazik a másikra. Rudolph 
szerint a betegség elterjedésénél a leginkább megtámadott fákból 
kiinduló góczpontok képződnek. Ugyancsak ő állítja, hogy ez a 
betegség először is az uralkodó fákon lé]) fel. Martig megerősíti 
ezeket a megfigyeléseket, csak azt teszi hozzá, hogy a betegség 
nagyon gyakran mutatkozik fiatalosokban is. 

A tengerszin feletti magasság nincs semmi befolyással 
a betegség elterjedésére; ép ugy nem lehet ebben a tekintetben 
jelentőséget tulajdonítani a talaj minőségének, vagy nedvtartalmának-
Ellenben nagyfontosságú a hely fekvése l 

Szük völgyekben ez a betegség Rudolph szerint sohasem lép 
fel, hanem nagy előszeretettel keresi fel a fensikokat. A Belgiumban 



jelenleg megtámadott és Spá szomszédságában fekvő erdőrész 
szintén fensikon terül el. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a betegség száraz esztendők
ben lép fel legerősebben, a nedves időjárás ugylátszik nem kedvez 
a Septoria parasitica tenyészetének. Ez a gomba leginkább a 
közönséges luczfenyőre nézve veszélyes, de Hartig szerint a Sitka-
fenyő és a többi amerikai fenyők sem mentek a fertőzéstől. 

A mikor a betegség még nem nagymérvű és csak helyen-
kint lép fel, akkor gyökeresen lehet rajta segíteni. Levágjuk a 
megtámadott erdőrészt, a törzseket lekérgezzük, amit lehet belőlük 
felhasználni azt kiszállítjuk az erdőből, a többit kéreggel és hul
ladékkal együtt ott helyt elégetjük; a területet pedig más fanemmel 
beültetjük. Ámde mit csináljunk akkor, ha a baj nincs lokalizálva, 
ha az egy egész erdőségre terjed ki, vagy ha a betegség oly fia
tal erdőben lép fel, melynek Iáit levágás után nem lehet értékesíteni ? 

A felelet egyszerű. A megtámadott ágakat még korán tavasszal, 
mielőtt a friss hajtások képződnének, le kell vágni és elégetni. A 
csemetekertben és talán az erdőben is — ha a baj még elején 
van — kivihető ez a rendszabály: de nagyobb kiterjedésű álla-
bokban és ha a betegség nagyon lábrakapott, természetesen ilyes
mire gondolni sem lehet. Egyedüli védekezésünk ilyenkor csak a 
gyérítés lehet, de ezt aztán nagyon óvatosan kell alkalmazni, mert 
köztudomású az a dolog, hogy a nem szakszerűen keresztülvitt 
gyérítés a luczfenyőerdőkben mily nagy bajokat okozhat. Ha tehát 
a betegség már egyszer fellépett, bajos vele megküzdeni; czélsze-
rübb ennél bizonyos elövigyázati rendszabályokat követni. 

A megelőzőket összefoglalva a Septoria parasitica tenyész
tésére nézve kedvező körülményeknek tekinthetők: 

1. Az erdőnek fensikon való elterülése. mivel ily helyeken 
sokszor kevés a viz ; a fákat jobban éri a levegő és napfény, 
a párolgás és vízszükséglet ennélfogva nagyobb; 

2. a száraz időjárás; 
3. a Septoria parasitica előszeretettel keresi lel az uralkodó

fákat. Az ilyen fa koronája a legtöbb nedvességet fogyasztja. 
4. A betegség rendesen a korona azon részén veszi kezdetét, 

mely legtávolabb van a talajtól s a hol a vízfogyasztás a leg
nagyobb. 



Ezek a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hajtásokban 
mutatkozó vízhiány a fertőzést jelentékenyen megkönnyíti. Minthogy 
pedig ez a vízhiány rendesen annak a következménye, hogy a 
nedvkeringés nem akadálytalan, első sorban azon kell lennünk, 
hogy a fák zavartalan nedvkeringéssel bírjanak. Ennek pedig 
az erőteljes gyökérképződés az alapfeltétele; tehát már a telepí
tésnél is olyan csemetéket kell alkalmazni, melyek erőteljes gyö
kérzettel birnak. Óvakodnunk kell továbbá az erdősítés alkalmával 
attól, hogy egy már megtámadott állab szomszédságában luczl'enyő-
csemetéket ültessünk. Védekezünk a Septoria parasitica ellen 
azáltal is, ha nem tiszta lucz fenyvest, hanem elegyes állabokat 
létesítünk. Végül megjegyzem, hogy a Spa melletti belga erdőkben a 
lucz Fenyőket a Septoria parasitica mellett a Botrytis Douglasii nevü 
gomba is pusztítja, ez utóbbinak a szerepe azonban csak másodrendű. 

Botrytis Douglasii ezelőtt két esztendeje a groenendaeli cse
metekertben is fellépett és ott az erdeifenyő-csemetéket, nem 
különben a Pseudotsuga Douglasii fiatal hajtásait is tönkretette. 

(A Bull. de la soc. centi', lőrést, de Belgique nyomán.) 
Pech Dezső. 

A fáknak csoportosítással va ló köbözése. 
Irta : Rado Pál, m. kir. főerdész. 

Mindazok, kik nagyobb mennyiségű anyag elszámolásával 
foglalkoznak, arra törekednek, hogy az egynemű anyagokat együvé 
foglalva, ezáltal nemcsak az átnézetet megkönnyítsék, hanem ily 
módon sok munkát s egyszersmind sok időt is megtakarítsanak. 

Az eladott gömbölyű fák köbözése mindenesetre egyike ama 
számadási munkáknak, melyeknek végzése igen sok időt igényel, 
ugy az erdész, mint a fakereskedő részéről. Munka- és időmegta
karítás czéljából sok helyütt tényleg csoportosítják is az egynemű 
anyagokat akkor, ha nagyobb mennyiséget kell k o b o z n i ; mivel 
azonban gyakran, mondhatnám sokszor tapasztaltam azt is, hogy 
nagyobb mennyiségű fák köbözésénél nem alkalmazzák az előnyös 
csoportosítást, szolgálatot vélek tenni azoknak, kik a csoportosí
tással való köbözést bármily okból nem gyakorolják, ha semmi 
ujat nem tartalmazó, alábbi soraimmal figyelmüket a köbözési 
munka egyszerűsítésére felhívom. 


