
hamarább megszárad, azaz gyorsabban elveszti ragadósságát , 
mint a sűrűbb. Ugyanis ily magasságban a fák kérgét jól 
megsimítani nem lehet, csak valamely kaparóeszközzel arról 
a zuzmót, mohot, kiálló cserepeket l ekaparn i ; az enyvnek 
olyannak kell lennie, hogy a héjcserepek közé is könnyen 
benyomuljon. 

Meg kell vallanom, hogy nagy érdekkel várom a bajor 
kormány által nem sokára megkezdendő folyó évi hadjára
tot az apácza-gyaponcz ellen, mely nagyszerűnek Ígérkezik. 
E r r e enged következtetni nemcsak a közelgő ellenség nagy 
száma és a bajor kormány erős szándéka az apácza-gyapon-
czot leküzdeni ; hanem az óriási mennyiségű lőszer — aka
rom mondani hernyóenyv-készlet megrendelése a fennebb 
csillag alatt felsorolt gyárakban. 

Visszapillantás az 1890. évi tölgycserkéregtermelés 
és kereskedésre. 

Irta : ! 3 c h m i d l S o m a . 

Mult évi szemlémet az 1889 . évi üzletmenetről*) a 
következő szavakkal végeztem volt: „kedvtelenség és pessimis-
mus jellegzi a piaczot, orvoslás a közel jövőben alig remél
he tő" stb. 

Az azóta bekövetkezett események, sajnos, azt igazol
ták, hogy a helyzet megítélésében nem csalódtam. A mult 
év elején már fennállott nyomasztó viszonyok hovatovább 
kedvezőtlenebbekké váltak és a lefolyt év minden tekintet
ben hanyatlással végződik. 

*) L Erdészeti Lapok i890. évi II. füzet 1 2 1 — 1 2 7 . oldal. 



A. kedvezőtlen e redmény okai nem ujabb keletűek. 
Valamennyi kóranyag már együtt volt ko rábban s az elmérge
sedést pusztán a természetszerű tovafejlődés hozta magával , 
minek következtében a fenyegető állapot az „idült be tegség" 
stádiumába jutott . Elannyira , hogy annak orvoslására a szo
kásos apró szerek többé nem elégségesek, gyökeres gyógy
mód elérésére pedig, félek, az érdekel teknek nincs elegendő 
bá torságuk! 

A termelés korlátolása volna néze tem szerint az egyik 
orvosszer. Mer t a meddig a kínálat te temesen túlhaladja a 
keres le te t — szemben a bőrpiaoz kétségbeeset t helyzetéve; 
— a további hanyat lás t elkerülni lehete t len! 

Első sorban a német bőr iparnak — te rmékünk maig-
lan is legfőbb fogyasztójának — kedvezőtlen helyzete gya
korol közvetlen ha tás t iparczikkünk lanyhulására. Ál ta lában 
Németországon már évek óta sokkal több bőrt készítenek, 
mint a mennyit a fogyasztás megbír . Száraz őszi időjárások 
sora és a katonai szükséglet fokozatos leszállítása, egyarán t 
közrehatottak a rendes bőrszükséglet csökkentésére és a 
meglevő árukészletek felhalmozódására, ugy hogy ennek 
folytán az á raknak folytonosan alább kellé szállaniok. 

Valósággal veszteséggel j á róvá lett azonban a bőrgyár
tás az elmúlt évben azáltal , hogy a Mac Kinley-bill folytán 
Amerika részére a kedvelt nehéz nyersbőröknek jó eleve 
tetemes mennyisége lett Németországban összevásárolva, a 
mi azoknak á rában te rmésze tszerű leg je lentékeny felszök
kenést idézett elő, elannyira, hogy a német bőrgyár tás az 
da rus í t á snak kedvezőtlen esélyei, s egyúttal a nyers anyag
nak váratlanul nehéz és d rága beszerzése folytán ké t szere 
sen sújtottnak tekinthető. 

A tölgycserkéregkereskedés kielégítő fejlődésének leg
közelebbi akadálya az a ranyér t éknek évek hosszú sora óta 

y* 



nem észlelt alacsony állásában gyökerezik. E tekintetben ez 
időszerűit oly színvonalra szálltunk alá, mely a további kivi
telnek valósággal leküzdhetlen akadályokat gördit elébe. S 
minthogy a mi kivitelünk túlnyomó nagy részben érczpén'z-
ér tékkel biró országok felé irányul, normális viszonyok kö
zött javulás csak az esetben következhet ik be , ha hazai 
pénzértékünk szintén szabályozást nyer , a minek bekövetke
zését valóban nem lehet eléggé közeli időre óhajtanunk. 

Es , a mit tulajdonkép első sorban kellett volna említe
nem, az egészségtelen verseny is azon tényezők közé soroz
ható, melyek a cserkéreg-üzlet elposványosodására közre
hatot tak . 

Az árak a bevásár lásnál határ talanul fölveretnek, az 
eladás pedig igazi kótyavetye. Jóformán nem is jő szá
mításba, nyereséges , hasznos-e egy üzlet megkötése vagy 
nem, mer t a jelszó a „legnagyobb forgalom", ez egyedül az 
irányadó. Nem csoda tehát , ha elkerülhetetlenül sülyedés 
áll be 

A testületi szellem hiánya is baj, mer t ennek tulaj do
nitható, hogy a t isztességesebb elemek nem képesek bizo
nyos elkerülhetetlenül szükséges egyöntetű szabályzat tekin
tetében megállapodásra jutni , hogy legalább a lebonyolítás
nál tapasztal t önkényes eljárás ellenében, bizonyos szilárd 
korlát ál l í t tathatnék fel. A hazai nagytermelők és exporteurök 
részéről kezdeményezet t idevágó törekvések az osztrák ver
senytársak tar tózkodása folytán egészen meghiúsultak. Nem 
marad tehát egyéb há t ra , mint a „laisser-aller, laisser-pas-
se r" elvet továbbra is megadássa l tűrni . 

Az elmúlt évben termelt tölgykéreg mennyisége, körül
belül megegyezik az azt megelőző évbelivel. Biztos statisti-
kai adatokkal e tekintetben ugyan nem rendelkezem, de azt 
hiszem nem csalódom, midőn ezen mennyiséget 500-—5Zö 



ezer métermázsára teszem. A minőség tekintetében ismer, 
baladás jelezhető, minthogy többnyire már a második for
dában levő erdők hánta t tak . F ia ta labb állabokból nyeretvén 
a ké reg , minősége is egyre jobb és finomabb, s a r égeb
ben termelt a lsóbbrendű választékokat, melyek egyébiránt 
már alig-alig kelnének el, sem figyelemre nem méltat
ják , sem nem termelik. 

A kivitel tekintetében megjegyzendő még, hogy ez idő 
szerint az össztermelésnek mintegy 75 százaléka fogyaszta-
tik Németországban, ellenben az osztrák ta r tományokban 
annak legfeljebb 25 százaléka. A svájczi piaczok Francz ia -
országnak egyre élénkebbé vált versenye következ tében tel
jesen elidegenedtek tőlünk. Francz iaország ugyanis az elmúlt 
évben különösen bő és jó termésnek örvendhete t t , de azon
felül kedvezőbb földrajzi fekvése és pénzér ték-viszonyainak 
rendezet tsége folytán is nagyobb a versenyképessége , mint 
Magyarországé. Angliával, Dániával és Svédországgal való 
forgalmunk pedig alig méltó a megemli tésre és a legjobb 
esetben is csak szórványos, csekély té te lekre szorítkozik. A 
franczia, belga és hollandi verseny, sajnos, legfőbb fogyasz
tási területünkön, t. i. Németországban is mind válságosabbá 
teszi helyzetünket , annyival inkább, mer t a francziaországi 
tölgycserkéregtermelő vidékeken legújabban a kéregnek meg
védésére szintén czélszerű felszerelvényeket a lkalmaznak s 
igy az eddigi szokástól eltérőleg most már a francziák is 
ép ugy szavatosságot vál lalhatnak a szállított áru egészséges 
voltára nézve, mint mi. 

Magában Németországban is már régóta igen j e len té 
keny mennyiségű tölgycserkéreg te rmel te t ik ; ott ugyanis 
nagy számú magánegyénen kivül az állam is tevékeny te r 
melő és eladó. Sőt Wur t t embergnek és Hessennek kincstári 
erdészei az elmúlt évben megkísér tet ték nedvességmentes 



tölgycserkérget vinni piaczva. Általában a. nemet termelők 
is mindinkább tökéletesbitet t kezelési módra törekszenek, 
miben a magyar intézményeket véve mintául, hazai te rmé
künkkel idővel bizonyára erős versenyre fognak kelni. 

Egy általunk eddigelé igen kevéssé kultivált fogyasz
tási terület , mely hihetőleg igen jól k iaknázható volna : 
Nagybri t tánia , bár tagadhatat lan, hogy nem voltunk és mind-
ezideig nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy ott sike
res tevékenységet fejthessünk ki. E végből ugyanis Fiúméig 
rendkívül mérsékelt szállitási dij volna életbe léptetendő, 
mely egyébiránt ké reg tekintetében mostanáig egyáltalán 
nem létezik. A Brémán vagy Hamburgon át vivő ut (jólle
het ezen piaezok kivételes szállitási díjszabály okkal bírnak), 
tekintettel az előállítási helyek óriási távolságára, tetemesen 
költségesebb, mintsem hogy előnyösen igény-be vehető volna. 
Igaz ugyan, hogy a fiume-angolországi ut a B r é m a vagy 
hamburgi úthoz viszonyítva jóval hosszabb, ezen körülmény 
azonban a tengeri szállitási költség csekély tételeivel szem
ben alig jöhetne számba. Es igy az annyira kívánatos fiumei 
kivételes díjszabás nemcsak a vasútnak nyújtana előnyöket, 
a mennyiben az egész szállítást, elejétől végig a saját vona
lán eszközölhetné, s nem volna kénytelen azt, mint jelenleg 
Oderbergen, a külföldi vasútnak átengedni, hanem a magyar 
",<mgeri hajózásnak i s ; egészen eltekintve az ilykép uj piaezok 
megnyitása folytán erdő- és nemzetgazdasági téren várható 
lendület és értékemelkedéstől . 

A nyersanyagbeszerzés viszonyai — mint már emiitet
tük — rendkívül kedvezőtlenek. A tölgykéregtermelés ugyan 
az országnak csaknem egész területére kiterjed, mindazáltal 
ma még jóformán csak a magánerdőségekben űzetik. Az 
állam mint eddigelé, most is következetesen tartózkodik a 
cserhántás nagyobbmérvü meghonosításától s ép ugy a köz-



birtokosságok, egyházak, alapítványok, hitbizományok stb. 
tulajdonát képező erdőségek is igen nehezen hozzáférhetők. 
A nyersanyag tehát úgyszólván mesterségesen megdrági t ta tot t , 
ugy hogy valószínű, hogy az árak jelenlegi magasságban tar
tósan meg nem maradha tnak . Tényleg az erdőtulajdonosok 
igényei annyira tulcsigázottak, hogy a forgalom nézetem 
szerint ide s tova kénytelen lesz teljesen szünetelni, mint
hogy a kivitelnek — számolva a je lentékenyen kedvezőtle
nebbre vált viszonyokkal — ragaszkodnia fog kelleni az 
árak leszállításához. Egyál talán már az sem helyeselhető, 
hogy a hazai erdőbir tokosság — ritka kivétellel — nem 
maga eszközölteti a kéreghántás t . Saját erejéből és saját 
fáradozása révén kellene, mint az más országokban általá
ban történik, az erdőből j e len tékenyebb hasznot húznia és 
csak a kivitelt, illetve az ér tékesí tést bízni az er re hivatot t 
kereskedői osztályra. Ez utóbbiaknak, koczkázatuk csökke
nése folytán, mindenesetre mérsékel tebb kiviteli haszonnal 
kellene beérniök, ellenben a birtokosok a dolog természeté
nek megfelöleg saját területükön és részben saját munka
erejük által sokkal olcsóbban volnának képesek termelni , 
mint az idegen vevő, a ki kénytelen egyidejűleg számos, 
gyakran igen távoleső helyen munkálkodni és a t e rméket a 
lehető legrövidebb idő alat t fedél alá hozni, miáltal t e rmé
szetesen indokolatlan módon, igen te temes összeg pazarol-
tátik el. A munkamegosz tás ezen módja által maga a ter
mék te temesen olcsóbbá válna, mindkét félnek biztosabb és 
je lentékenyebb hasznot nyúj tana. Haza i erdőgazdáinknak 
tehát az itt kifejtetteket bátor vagyok komoly figyelmükbe 
ajánlani. 

Az elmúlt évben Boszniában is meghonosult a tölgy
kéreghántás , a hol az országos kormány két je len tékeny 
területet bocsátott — egyelőre áterdölés utján — a tölgy-



kéreg-termelésnek rendelkezésére. Előrelátható, hogy ha ott 
a viszonyok kellőkép megállapodnak, a kéreghántási üzem 
mind nagyobb mérvben tért fog nyerni, annyival inkább, 
mivel erre alkalmas állabokban ott egyáltalán nincs hiány. 
Igen valószínű tehát, hogy a boszniai terméknek mind sza
porább előállítása által hazai cserkérgünknek komoly verseny
tá rsa támad, mint ez a tölgy-hordódongánál máris bekövet
kezett . 

Át té rve hazai bér- és munkás-viszonyaink jel lemzésére, 
el kell ismernünk, hogy e részben alig marad fenn kívánni 
való. Ugy a munka-, mint a szállító erő csaknem mindenütt 
elegendő mennyiségben rendelkezésre áll és nem épen d rága ; 
sőt oly vidékeken, a hol, fájdalom, a phylloxera pusztít, a 
napszám éppenséggel mérsékelt. A mi pedig a munkásanya
got illeti, az, néhány sváb és román vidék kivételével, enge
delmesség és megbízhatóság tekintetében csak elismeréssel 
említhető. 

Befejezésül meg kell még jegyeznünk, hogy a helyi 
érdekű vasutak szállitási díjszabásai sürgős és gyökeres javí
tásra szorulnak, nevezetesen megfelelő leszállítást igényel
nek, mivel oly tételek forognak kérdésben, melyek a cse
kély ut távolság daczára az általános szállitási költségekei 
aránytalanul fokozzák. Továbbá méltó panasz tárgyát képezi 
az is, hogy a szállitási dijak helytelen kiszámítása követ
keztében csaknem minden egyes küldeménynél felszólamlás 
szüksége merül fel. H a fontolóra vesszük, mennyi hiábavaló 
munkát és fáradságot vesz igénybe a helytelenül beszedett 
többletösszegek miatt a felszólamlás s hogy a többletek csak 
hónapokkal később, gyakran csupán ismételt sürgetésre és 
akkor sem teljes összegben tér í t te tnek vissza: kiki be fogja 
látni, hogy az ily eljárásmód az árukat szállíttató kereskedő
világ érdekeit fölöttébb érzékenyen kárositja. „Errare huma-



mim es t" , de ha e tévedések újra meg újra ismétlődnek, 
és következetesen az érdekel t felek há t r ányá ra tör ténnek 
mégis csak elodázhatlanná válik az orvoslás szüksége. 

A csomókba kötött cserkéreg szállításához szükségeltető 
kocsitakarók kölcsönzéséért a vasút által színlett magas ille
tékek mérséklése is nagyon kívánatos volna. A vasút ezál
tal csak oly előzékenységet tanúsí tana , mely reá egyáltalán 
semmiféle áldozatot nem róna, minthogy ezen takarók a 
cserkéregszál l i tás főévadján amúgy sem használ tatnak egyéb 
czélokra, hanem a vasutak rak tá ra iban használatlanul 
hevernek. 

A kész te rmék árai, franco waggon, felsőmagy rarországi 
vasúti állomásokon az év végével következőleg jegyez te t tek : 

P r ima 4 frt 75 kr. — 5 frt — kr. | apr í tva 
Originál 3 „ 50 „ — 3 „ 75 „ • 100 kgrmon-
Secunda 2 „ 50 „ — 2 „ 75 „ i ként 

egészséges, száraz, esőmentes állapotban. 

A „Hylesinus fraxini" pusztításáról. 
Irta: P a t l i m a j e r O t t ó 111. kir. közalapítványi erdész. 

A m. kir. vallásalapitvány tulajdonát képező nagykö-
veresi erdőgondnokság birtokain a kőrisállabok az 1888-ik 
év tavasza óta évről-évre fokozódottabb mér tékben szárad
nak ; az ottani tisztviselők a kőrisfának ezt a baját eleinte 
az 1 8 8 7 — 8 - k i rendkívül szigorú télnek tulajdonították s 
orvoslására egyelőre nem is gondoltak. Csak az 1890-ik év 
őszén lettek végre figyelmessé arra a je lenségre , hogy a 
legtöbb esetben a kiszáradt , de a még élő kőriseknek kérge 
is apró lyukakkal van többé-kevésbbé elborí tva; mintha a 


