
süt veszélyes. Ennek azonban semmi alapja sincs és kívánatos 
volna — mondja a czikkiró — hogy a vizi fűrészek Franczia
órszágban is — mint az más országokban — elektromos 
világításra legyenek berendezve. 

Az idei cserkéregtermés Magyarországon. 
Irta : R o 11 c r Soma, cserkéregtermelő. 

Magyarország idei tölgycserkéreg termelése olyan ered
ménnyel végződött, mely valóságos meglepetést képezett, nem 
csak a termelőkre, de a kereskedőkre s utolsó sorban ma
gukra a fogyasztókra nézve is. 

A termés ugyanis ugy mennyiségre mint minőségre nézve 
legfeljebb középszerűnek mondható, holott a hántás az ország 
majdnem minden részében állandóan jó időjárás mellett folyt le, 
s igy tulaj donképen bő eredményre s a legkitűnőbb minőségű 
anyagra lehetett számítani. 

Hogy az eredmény mennyiségileg a várakozáson alul 
maradt, annak első sorban az alacsony árak és az alacsony 
valuta, mely egy évtized óta nem állott még ilyen alant, az 
okai; de hozzájárultak ezen okokhoz azok a tapasztalatok is, 
melyeket a mult évben a kis termelők szereztek e téren, s 
melyek most sokakat tartózkodó magatartásra kényszeritettek. 

A mi pedig a minőség tekintetében való csalódást illeti, 
ezt tulajdonképen a fentebb jónak mondott időjárás idézte elő. 

Talán paradoxnak tetszik ez az állítás, de mégis ugy van. 
A hántási munkálatok az idén majdnem három héttel 

később kezdődtek mint máskor, mert a hátramaradt mezei 
munka ugyszólva minden munkás kezet igénybe vett. A mint 
pedig a mezőgazdaság elkészült legsürgősebb teendőivel s a 
hántás munkája végre teljes erővel kezdetét vehette, olyan 



forróság állott be, a milyen máskor csak júliusban észlelhető, 
s épen mint kánikula idején történni szokott, a forrósághoz 
majdnem naponként egy-két zivatar járult , mely habár rövidebb 
ideig tartott is. hogysem közvetlenül károkat idézhetett volna 
elő, mindamellett elégséges volt arra, hogy az erdei levegőt 
állandóan nedvessé és fülledte tegye, elősegítve hihetetlen 
mérvben a penész képződését, akadályokat gördítve a szárítás 
elébe, s megnehezítve a munka szabatos és gyors menetét, a 
mi pedig épen a tölgycserkéreg termelésénél feltétlenül szük
séges. 

Hozzá még ez az időjárás példátlanul meggyorsította a 
kapásnövények fejlődését, ugy hogy a munkáscsapatok rövid 
idő múlva ismét eltűntek az erdőből, hogy a krumpli, tengeri 
földeket és szőlőket népesítsék be. Főleg a Tiszavidékcn. 
Beregben, a Nyírségben, Biharban és Szilágyban fordult elő 
ez az eset. 

Mindezek a körülmények természetesen kedvezőtlen be
folyással voltak az idei cserkéregtermelés mennyiségére. S még 
kedvezőtlenebbül hatott ebben az irányban az a pessiniisnms, 
mely a termelés ezen ágában lábra kapott. Az előzetes kötések 
a kivitel számára felette lanyhák voltak, az árak hanyatlottak, 
az arany értéke esett és pedig annyira, hogy a termelők saját 
hántásukkal is alig reméltek veszteség nélkül kijönni, alvállal
kozóikkal szemben tehát aggodalmaskodni kezdtek s a máskor 
bőven és készséggel nyújtott előlegeket csak vontatva és kel
letlenül adták meg, ugy hogy pénz hiányában ezek is csak 
keveset termelhettek. A hol csak lehetett és a szerződések a 
termelőt nem kötelezték, egész táblákat hagytak 1890-re hátra, 

Általában véve tartózkodó magatartás volt észlelhető min
den oldalról s ennek aztán az lett a vége, hogy az a rövid 
időszak, midőn elégséges munkaerő mellett kedvező időjárás 
volt, nem használtatott fel ugy mint máskor. 
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Egészen természetes tehát, ha az idei termelés mennyi
ségileg ki nem elégitő. 

Minőségileg a termelt tölgycserkéreg legnagyobb része 
harmadik osztályú s még ennél is gyengébb anyag. Az arány
lag véve csekély százalékot képviselő finomabb választékok 
pedig a meleg és fülledt levegő miatt, mely a hántás alatt 
állandó volt, sokat szenvedtek színükben. 

Végül a piaczi viszonyok sem voltak az idén kedvezők 
Magyarországra nézve. Más években a magyar cserkéregter
melés hetekkel megszokta előzni a német és franczia termelést. 
Az idén ellenben Magyarországon is akkor történt a hántás, 
a mikor ezen két concurrens országban. A magyar anyag igy 
elkésve érkezvén a rendes piaczokra, mindenütt telt raktárakra 
talált, Igen természetes tehát, hogy a kifogások, visszamon
dások és elhalasztások igen gyakoriakká váltak s e miatt aztán 
a magyarországi csertörő és rakodó helyeken, hol mindennek 
zsinór szerint kell menni, valóságos zűrzavar uralkodott. 

Az árak a rendes eladás ideje alatt különben a követ
kezők voltak : az I. oszt. anyag 4 frt 50 — 4 frt 75 kron, a 
II . oszt, 2 frt 5 0 — 2 frt 75 kron és a I II . oszt. 1 frt 
5 0 — 1 frt 80 kron kelt. 

Végül nem mulaszthatom el kifejezést adni azon meggyő
ződésemnek, hogy Magyarországon a cserkéregerdőknek állan
dóan igen magas az ára, holott a fogyasztó piaczokon igen 
nyomottak az árak, ugy hogy e miatt Magyarországon a cser
kéregüzlet folytonosan nehezebbé válik. 


