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(Befejező közlemény.) 

^nX^ »Societé d'importation de chéne" vrbanjei gőzfürészét az 
J-\ 1909. évig tarthatta üzemben, s ez évben nemcsak ennek, de 

Hovát-Szlavonország több helyén is létesitett gőzfürészeinek 
üzemét megszüntette s teljesen felszámolt. Ennek inditó oka az volt, 
hogy a tölgyesek immár csak kisebb vágásokban és évről-évre 
adatván el, a czég nem remélhette, hogy oly nagymennyiségű s 
egyúttal olcsó nyersanyaghoz jusson, mint addig. 

A czég vrbanjei gőzfürésze nagyobbszabásu, a legújabb fa
megmunkáló gépekkel felszerelt gőzfürész volt 7 kerettel, 3 szalaggal 
és 17 körfürészszel. 

A fürésztelep 18 holdat kitevő területet foglalt el, amely a 
czégnek tulajdona volt, azonkívül bérelt a czég a kincstártól a 
fürészteleppel összefüggő és a kész áru elhelyezésére szükséges 
15 hold kiterjedésű rakterületet is. 

A gőzfürész 80—90 munkást foglalkoztatott és évenként 
18.000—25.000 ms tölgyrönkőt dolgozott fel. A gőzfürészhez tar
tozó üzleti épületek és berendezések minden tekintetben kifogás
talanok voltak. A felszámolt czég a gőzfürész berendezését a 
Baöoka nevü vrbanjei czégnek, a többi épületeket és berendezése
ket pedig más-más vállalkozónak adta el, kész fürészáruját pedig 
párisi nagy raktárába szállíttatta és ott adta el. 

Hogy a »Societé d'importation de chéne" czég itteni faüzleteit 
mily észszerűen és mily körültekintéssel vezethette és azokat mily 
anyagi előnyökkel bonyolította le, kiviláglik abból a tényből is, 
hogy a czég az összes alkalmazottait faüzleteiből eredő nyereségé
nek egy bizonyos százalékában részesítette, amely részesedés minden 
évben az egész faüzlet forgalmi tőkéjéhez csatoltatott s a fel
számolás után a czég egyes alkalmazottainak 30.000—100.000 K-t, 
munkásainak pedig alkalmaztatásuk idejéhez mérten 300—3000 K-t 
fizetett ki részesedési, vagy jobban mondva végkielégítési járulék 
czimén. 

A czég faüzleteinek megszűnése az itteni közgazdasági érde
kekre nézve érzékeny veszteség volt, amennyiben összes alkal-



mazottait, munkásait és fuvarosait jól fizetvén, soha a czég ellen 
senki részérő! kifogás nem emeltetett s igy mindenütt, ahol dol
gozott, különösen a munkások és fuvarosok körében, maradandó 
jó emléket hagyott hátra. Igy szűnt meg a volt határőrvidéki 
tölgyesek eladásánál, különösen pedig az azokból kitermelt fürész
áru értékesítésének irányításánál sok éven át úttörő és vezető 
szerepet vitt második nagyszabású vállalat is. 

A tölgyfának fürészárura való kitermelése évről-évre nagyobb 
arányokat öltött, ugy hogy a franczia dongának kitermelése nem
csak a keresleí. hiányában, de . különösen a szlavóniai fürészáru 
értékének folytonos rohamos emelkedése miatt az utolsó évtized
ben teljesen megszűnt. Ennek természetes folyománya az volt, 
hogy kedvező fekvésű helyeken ujabb fürészvállalatok keletkeztek. 

Igy létesült a volt gradiskai határőrezred kerületében a Tur-
kovics fakereskedő czég fűrésze a m. kir. államvasutak Okucsane 
nevü vasúti állomása szomszédságában, amely elsősorban a nevezett 
czég és a m. kir. kincstár között az ujgradiskai kir. erdőgondnok
ság Pszunj nevü hegységi erdejében tiz év tartama alatt kihasz
nálandó bükk- és tölgyfahozamok iránt létrejött faeladási szerződés 
alapján kitermelt nyers rönkőanyag felfürészelésére volt hivatva, 
másodsorban azonban a volt gradiskai határőrvidéki kerületben 
mások által vásárolt tölgyfa fürészelését is elvállalja. 

Nagyobbszabásu gőzfürész és ezzel kapcsolatban borhordógyár 
létesült a Száva melletti Bródon, továbbá két fürész Vinkovczén, 
melyek egyike a bécsi fakereskedelmi részvénytársaság tulajdona, 
mely azt a Vuk M. és fiai budapesti czégtől vette meg és saját 
tölgytermékeinek feldolgozására használja, mig a másik kisebb-
szerű gőzfürész magánvállalkozó tulajdona és üzeme ezidő
szerint, egy itteni nagyobb fakereskedői czég tölgyrönkőkészletének 
fürészelési bér mellett való felfürészelésével, hosszabb időre van 
lekötve. 

Végül Mitroviczán van két fakereskedő czégnek egy-egy gőz-
fürésze, amelyek szintén a volt bródi és péterváradi határőrezred 
kerületeiben lévő és különösen az illető vagyonközségek tulajdonát 
képező tölgyesekből kikerülő tölgyrönkőknek fürészárura való 
kitermelésével foglalkoznak. 

Mindezen gőzfürészek a horvát-szlavónországi volt határ-



őrvidéki szávamenti koros tölgyesekből évenként még értékesítés 
alá kerülő tölgyállományok teljes kihasználásáig, ami körülbelül 
1930. évben fog bekövetkezni, üzemben lesznek tarthatók. 

A szlavóniai volt határőrvidék területén létesült gőzfürészeken 
kivül van még Horvát-Szlavonország különböző helyén több gőz
fürész, amelyeken a tulajdonosok, az általuk, a szlavóniai volt 
határőrvidéki koros tölgyesekből esetleg megvásárolt faanyagokat 
is feldolgozzák. 

Ilyen nagyobbszabásu gőzfürész van Sziszek mellett Capragon, 
amelynek tulajdonosa egy belga czég, azután Zágrábban és Zágráb 
mellett a turopoljei közbirtokosság szintén túlkoros tölgyeseiben, 
amelynek tulajdonosa a Deutsch Fülöp és fiai zágrábi czég, 
amely a kincstári szlavóniai tölgyesek eladásánál is minden évben 
egyike a legnagyobb versenyzőknek és a megvásárolt rönkő-
anyagot a jelzett gőzfürészére szállíttatja és ott termeli ki fürész
árura. 

Végül meg kell emlékeznem a szlavóniai volt határőrvidéki 
koros tölgyesek értékesítésénél még egy mértékadó és vezető 
szerepet vivő nagyszabású tölgyfaczégről is,a „Neuschloss-féle nasiczi 
tanningyár és gőzfürész részvénytársaság"-ról, mely ezidőszerint 
az itteni tölgyfaüzletek irányítása és lebonyolítása körül vezető 
szerepet visz. 

Az utolsó két évtizedben a szávamenti tölgyesekből értékesí
tett vágások tekintélyes számának a nevezett czég volt a vevője s 
igy ebből a kiváló minőségű tölgyfaanyagból ezidőszerint nagy 
pénzértéket képviselő készletek állanak rendelkezésére s miután a 
jelenlegi magas tölgyfaárakkal szemben a czégnek hosszabb idő 
óta összegyűjtött tölgyfürészárukészleteiben vannak olyan válasz
tékok is, amelyeknek nyers tölgyfaanyaga még lényegesen olcsóbb 
árakon volt megszerezhető, ennek következtében a nevezett czég 
a tölgyfürészáru értékesítésénél minden versenynyel szemben 
felveheti a küzdelmet. 

A nevezett czég vásárolta meg a horvát-szlavón volt határ
őrvidéki beruházási alap javára kihasított szávamenti koros 
tölgyesek utolsó, valóban kiváló minőségű maradékának egy 
tekintélyes részét is s az ott visszamaradó tölgyhulladék, illetve 
tanninfának is a vevője. 
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Ezen megvásárolt koros tölgyesek kitermelésével a czég még 
vagy három évig lesz elfoglalva. 

A czég nagyszabású faüzleteit megfelelő szakértelemmel és 
kereskedői szellemmel vezeti és bonyolitja le, mindenütt, ahol 
okvetlenül szükséges, a fürészárutermelésre megfelelő gőzfürésze
ket, a faanyagok kiszállítására pedig rendes és erdei vasutakat s 
szükséges más egyéb közlekedési eszközöket létesit és azokat a 
legnagyobb rendben tartja fenn, s mindezen kivül horvát-szlavón-
országi összes faüzleteinek központja gyanánt Pozsega megye 
Susinegjurgjenovacon oly nagyszabású tölgyfafeldolgozó telepe 
van, amely arányaival, nagyszabású és modern berendezéseivel a 
világ bármely más tölgyfeldolgozó telepével vetekedhetik. A gőz
fürész mellett hordó- és parkettgyára van s úgyszintén a legmodernebb 
módon berendezett tanningyára, ugy hogy a czégnek tölgykivonat 
gyártmánya ezidőszerint a legkiválóbb és legkeresettebb. 

A czég itteni faüzleteinek összes szálai ezen a telepén futnak 
össze, itt székel a czégnek az igazgatósága is, amely műszaki 
személyzetével innét irányítja és vezeti összes faüzleteit. A czég 
faüzleteinek minden ágazatánál szakképzett egyéneket alkalmaz, 
vasutainak és gyárainak üzemét szakképzett mérnökök vezetik, meg
vásárolt erdei becslésének felülvizsgálása és megállapítása czéljá
ból okleveles erdésze van s faüzletei kereskedelmi részének veze
tése és irányítása pedig kereskedelmileg minden irányban képzett 
és gyakorlott alkalmazottak kezébe van letéve. Hogy a czég összes 
alkalmazottait jól díjazza és fizeti, azt említenem sem kell s ezen
kívül minden egyes alkalmazottjának és állandó munkásainak meg
felelő nyugellátmányra is van igénye. 

A nevezett czégnek Susinegjurgjenovaci telepe nagy arányainál 
és kiváló berendezésénél fogva valóban érdemes a megszemlélésre. 

A czég magyar részvénytársaság, amelynek székhelye Buda
pest s ez annál is inkább örvendetes körülmény, mert a volt 
határőrvidéki tölgyesek üzleti eredményei, a vállatatok pénzjöve
delmének a legtekintélyesebb része külföldre vándorolt. 

A czég vállalatának fennállása, több rendbeli hosszú lejáratú 
iaüzleteivel, hosszabb időre biztosítva van. 

A horvát-szlavón tölgyipartelepek felett tartott ezen retrospektív 



szemle után a tölgykitermelés jelenlegi menetének óhajtok néhány 
sort szentelni. 

Amint már emiitettem, a szlavóniai tölgyesekben ezidőszerint 
franczia dongát már egyáltalában nem termelnek, mert azt a tölgy
fának nagy értéke már nem engedi meg. Ezidőszerint tehát első
sorban az úgynevezett „hosszufát" és „kiviteli" tölgyrönkőt, vala
mint a kereslethez képest, de csak akkor, ha kiválóan magas 
egységárakat érhetnek el, furnirrönkőt is termelnek. Ezt a rönkő-
fát külföldi, legtöbbnyire német fakereskedőknek és pedig vagy 
maguknak a németországi gőzfürésztulajdonosoknak, vagy pedig 
az ezen nyers tölgyrönkőanyag eladásának közvetitésével foglal
kozó németországi favevőknek adják el. Ha pedig a vágások 
vevői a rönkőfát számításuknak megfelelő áron nem birják érté
kesíteni, abban az esetben a fát az itteni gőzfürészeken fürészárura 
dolgozzák fel és a kész fürészárut adják el. Ugyanígy járnak el a 
közvetítő külföldi favevők is, ha a megvásárolt és kitermelt 
„hosszufa" és „kiviteli" rönkőkészletüket számításuknak meg
felelő áron szintén értékesíteni nem birják. Sőt ebben az évben 
kivételesen megtörtént az is, hogy egyik németországi közvetítő 
fakereskedő, aki a bródi vagyonközségtől maga vásárolt meg egy 
kisebb tölgy fa vágást, az ott kitermelhető rönköt előnyösen értéke
síteni nem birta, sem pedig az abból esetleg kitermelendő fürész
áru előnyös értékesítésére kilátása nem volt, ennek következtében 
a vágásában található tölgyműfát borhordó kádárfára termelte ki, 
remélve, hogy a jó szüreti kilátások az ily irányú szükségletet 
meg fogják növeszteni. 

A tölgyrönkőfa kitermelése után visszamaradt műfából I., II., 
III., sőt IV. osztályú rönkőfát is termel, s ezt azután az itteni gőz-
fűrészeken mindenféle fürészárura dolgozza fel és igy értékesiti. 
A még ezután is visszamaradó tölgyfát kádárfatermelésre hasz
nálja fel. 

Előfordul, hogy kádárfával kereskedők veszik meg a vágást. 
Ma már ezek is elsősorban tölgyszálfát, furnir- és kiviteli rönköt 
termelnek s csak az ekként visszamaradó famennyiségből készí
tenek kádárfát. 

A műfa kitermelése után a vágásban visszamaradó többi 
tölgyfa képezi az úgynevezett tölgyhulladékfát vagy tanninfát s 



ezt a vágásvevők vagy az itteni tanningyáraknak adják el, vagy 
pedig a tüzifatermelőknek is, miután az utóbbi időben a tölgy-
tüzifának az ára is felszökkent s most már ez a faanyag sem marad 
vissza értékesitlenül az erdőben, ugy mint hajdan. 

A vágásokban található úgynevezett fehe'rfából, vagyis a kőris-, 
szil-, gyertyán- és más egyéb fanemből, amelyek régibb időkben 
egyedül csak tűzifát szolgáltattak, ezidőszerint elsősorban szintén 
a műfára alkalmas rész termeltetik ki, mert utóbbi időben a bútor
gyárak a szép kőris- és szilfadeszkát nagyon keresik. Nagyon 
gyakran kereslete van a gyertyánfürészárunak is. 

A folyó évben a pénzpiacznak kedvezőtlen helyzete a szlavóniai 
fakereskedelemre is nyomasztó hatással van, a legtöbb vágásvevő 
„hosszufa" és „kiviteli" tölgy nyers rönkőben eddig alig kötött 
említésre méltó üzletet s ennek folytán a jelzett legértékesebb 
tölgy és más egyéb rönkőanyagot fürészárura dolgozza fel és ennek 
értékesítésével a fapiacz helyzetének kedvezőbbre való fordulásáig 
vár, mert a tölgyfafogyasztó bútorasztalos és más egyéb gyárak, 
a pénzintézetek tartózkodó helyzeténél fogva, szintén nem mutat
hatnak vásárlási kedvet. 

Mindezek után még a tanningyárakról kívánok megemlékezni, 
amelyek a hulladékfa feldolgozása körül eddig jelentős szerepet 
vittek. 

A nyolczvanas évek elején azonban ezen, az egyes vágásokban 
akkor még garmadákban visszamaradt tölgyhulladékfának megjött 
az értékesítési ideje, amennyiben az 1883. évben létesült Zsupánje 
községben az első tanningyár. A tanningyárat néhány gazdag 
angol bőrgyáros létesítette s a bejegyzett czégnek neve „The Oak 
Extrakt Company Limited" volt. 

A zsupanjei tanningyár 1884, évi márczius hóban helyeztetett 
üzembe s egyfelől a vízvezetékkel, másfelől czölöpökön nyugvó 
250 m hosszú hidlással állott a Szávával összeköttetésben, melyen 
a hajón érkező tanninfát szállították két gőzdaru közvetítésével a 
gyárba. 

A vágásokban visszamaradt tölgyhulladékfát, vagy mondjuk 
inkább tölgytüzifát, amely között mindenféle kisebb-nagyobb göcsös 
törzsrészek, vastag és vékonyabb tölgyágak találhatók, sarangalaku 
garmadákba rakják és a gyárba szállíttatik. Az igy kitermelt 



tanninfát vagy még az erdőben, vagy a gyárban lekérgezik és 
azután a gyárban gyaluszerü gépeken kisebb darabokra felaprítják. 

Az igy felaprított tölgyfa azután kilúgozás alá kerül, a kilúgo
zott anyagot pedig nemezdarabokon keresztül préselik, az igy 
átpréselt, illetve átszűrt folyadékot vegyileg való tisztítása, illetőleg 
az idegen anyagoknak lecsapása után aludt, szárított marhavérrel 
keverik és a vákuumban sűrítik. 

A vákuumból kikerülő folyadék már exportképes tannin, 
melynek szine barnavörös. 

A zsupanjei tanningyárnak eredeti beruházása 1,680.000 K 
költséget emésztett fel, későbben pedig 500.000 K fordíttatott még 
beruházásokra. 

A gyár az első években a tanningyártáshoz szükséges tölgyfa
anyagot akként szerezte be, hogy a szávamenti tölgyesekből eladásra 
bocsátott vágásterületeken, azok egyes vevőitől, a tölgyműfa 
kitermelése után visszamaradt tölgytüzifát megvette akként, hogy 
a vágásban felbecsülve volt egyes tölgytörzsek után visszamaradó 
tűzifáért törzsenként bizonyos egységárt fizetett, amely aszerint 
változott, amint a vágásban több vagy kevesebb tölgytüzifa 
marad vissza. 

Ha tehát egy vágásvevő a vágás tölgy faanyagát gazda
ságosabban termelte ki úgy, hogy abban kevesebb tölgytüzifa 
marad vissza, akkor a tanningyár a visszamaradó tölgytüzifáért 
törzsenként 1 koronát fizetett a vágás vevőnek, ellenkező esetben 
2, sőt 5 K-át is. 

Ilyen módon a gyár, miután versenytől sem kellett félnie, a 
tanningyártáshoz szükséges tölgyfaanyagot nagyon olcsón szerezte 
be. Hogy a gyár üzemének első éveiben ennek következtében 
mily nagy nyereséggel dolgozott, kiviláglik abból, hogy a gyár 
építésére és teljes berendezésének czéljaira eredetileg fordított és 
fennebb jelzett beruházási összeg három év alatt teljesen meg
térült, s ezen idő óta a gyár tiszta nyereséggel dolgozott s ebben 
az időben az előállított összes tanninmennyiséget métermázsánként 
160 K-val legnagyobbrészt külföldön értékesítette. 

A zsupanjei tanningyár az 1888. évig verseny nélkül állott s 
ennek folytán a jelzett évig a vágások között válogathatott, vagyis 
miután az összes vágások tüzifaanyagára szüksége nem volt, csak 



azokat vásárolta meg, amelyekben egyrészt jobb minőségű és 
nagyobb mennyiségű tölgytüzifa maradt vissza, másrészt amelyek 
a fa kiszállítása szempontjából legelőnyösebben feküdtek. 

A kész tannin hordókban kerül a kereskedelembe. Erre a 
czélra a zsupanjei tanningyár eleintén elhasznált petroleumhordókat 
vásárolt össze és vett igénybe. A hordószükségletét a gyár 
azonban igy nem birta fedezni, s igy külön hordógyár létesült 
ugyancsak Zsupanjén. 

A tanninhordó 2 hektoliter tartalmú és bükkfadongából 
készül, kivül olajfestékkel kék színre van bemázolva. A hordó
gyár bükkdongaszükségletét a szomszédos Bosznia bükkerdejéből 
szerezte be. 

Az 1888. évben Mitroviczán, a péterváradi volt határőrvidéki 
kerületben ujabb tanningyár létesült, a „Mitroviczai tölgyfakivonat 
gyár". Ezt a gyárat egy Cerych nevü csehországi vasútépítési 
vállalkozó és czukorgyáros építtette és igen jól rendezte be, ugy 
hogy a zsupanjei tanningyár tulajdonosai, akik eddig azt hitték, 
hogy a tannin csak az ő szabadalmuk szerint gyártható, rövid 
időn belül arról győződtek meg, hogy a tannin gyártása és annak 
értékesítése tekintetében az uj gyárban figyelmen kivül nem 
hagyható versenytársra akadtak. Az uj mitroviczai tanningyár 
tényleg rövid időn belül szintén lendületnek és virágzásnak indult 

A mitroviczai tanningyár üzembe helyezésének idejétől kezdve 
a visszamaradó tölgy tűzifának kelendőségi viszonyai tetemesen 
javultak. 

A két gyár a tanningyártáshoz szükséges faanyagnak fennebb 
ecsetelt módon való beszerzése mellett üzemét az 1890. évekig a 
legjobb üzleti menetben folytatta. 

Az 1890. évben a beruházási alap és a m. kir. kincstár, mint 
a határőrvidéki tölgyeseknek két legmértékadóbb birtokosa, a két 
tanningyár között beállott versenyt a tölgytüzifa előnyösebb 
értékesítése szempontjából szintén kiaknázni óhajtván, elhatározta, 
hogy az évenként eladásra bocsátott vágások tölgyfaanyagát külön-
külön és pedig először a tölgyműfát és azután külön a tölgy-
tüzifát teszi eladás tárgyává, ami az 1890. évben eladásra került 
vágásokkal már meg is történt. 

A megtartott versenytárgyaláson az 1890. évi vágások tűzifa-



anyagának vevője azonban nem a két tanningyár, hanem a 
Sorger és Lemaics czég lett, amennyiben a két tanningyárnak a 
kikiáltási árral szemben felette mérsékelt ajánlatát 30%>-kal fizette felül. 

Sorger és Lemaics ajánlatukkal, vagyis az eladásra bocsátott 
tölgytüzifa megvételével előnyös üzleti manővert véltek véghez
vinni, amennyiben ama feltevésükből indulva ki, hogy a két 
tanningyár, a szóban levő tölgytüzifa nélkül, gyárának üzemét 
biztosítani nem birja, kénytelen lesz tehát tőlük a kérdéses 
fatömeget jó drágán megszerezni. Amennyiben pedig ez nekik 
nem sikerülne, abban az esetben ők is létesítenek egy tannin-
gyárat és a két tanningyárral versenyeznek, annál is inkább, mert 
a tölgykivonatnak a kelendősége és keresleti viszonyai őket ebben 
a feltevésükben kedvező reménynyel kecsegtették. 

A két tanningyár pedig, daczára annak, hogy a Sorger czég 
velük a versenytárgyalás után közölte, hogy a megvett tölgy-
tüzifával jó üzletet óhajt csinálni, a meglevő tölgytüzifakészletükre 
támaszkodva azt hitték, hogy 2—3 évi várakozó álláspont után 
Sorger és Lemaics kénytelenek lesznek az általuk megvett tölgy-
tüzifát nekik olcsó áron átengedni, mert ha esetleg tanningyárat 
építenének, velük szemben a világpiaczon már kedvező hírnév
nek örvendő tölgyfakivonatukkal versenyezni nem lesznek képesek. 

Mind a Sorger czég, mind pedig a két tanningyár feltevé
sükben és reményükben csalatkoztak, mert a Sorger czég a meg
vett tölgytüzifának felhasználása, illetőleg értékesítése czéljából 

' kénytelen volt csakugyan tanningyárat építeni, mert a két tannin
gyár nem mutatott hajlandóságot, hogy a birtokában levő tölgy-
tüzifát drágán megvegye. A Sorger czég a tanningyárat a Száva 
folyó melletti Qunja községben tényleg megépítvén, azt üzembe 
is helyezte, de daczára annak, hogy a zsupanjei tanningyártól a 
tanningyártást tökéletesen értő üzemvezetőt gyárához csábította, 
mégis rövid időn belül arról kellett meggyőződnie, hogy tannint 
gyártani lehet, de tudni kell azt értékesíteni is, ami a czégnek 
sehogy sem akart sikerülni. 

Mindehhez hozzájárult az is, hogy tanningyárának vezetője 
hirtelen elhunyt és igy gyára a tölgy kivonatgyártáshoz hozzá
értő üzemvezető nélkül maradt. 

A zsupanjei és mitroviczai tanningyárak viszont arról győződtek 



meg rövid időn belül, hogy gyáraik üzemét a szávamenti tölgyesek 
tanninfakészlete nélkül fentartani és biztosítani nem birják. 

Ilyen viszonyok és körülmények mellett mind Sorger és 
Lemaics, mind pedig a két tanningyár egymáshoz kénytelenek 
voltak közeledni és tárgyalásokba bocsátkozni. A megejtett tárgya
lások eredményre is vezettek, amennyiben a két gyár Sorger és 
Lemaics czég tölgytüzifáját a vételáron átvette és a gunjai tannin-
gyárukat is bizonyos, előttem nem ismerős feltételek alatt meg
vásárolta s ezt a gyárat hamarosan le is szereltette és lebontatta. 

A tárgyalások folyamán a tanninfa eladása körül vajúdás 
állott be, ugy hogy a kincstár és a beruházási alap az 1891. és 
1892. évi vágásaiban visszamaradó tölgytüzifának csak egy kisebb 
részét értékesíthette. 

Ez a körülmény, valamint továbbá az is, hogy a zsupanjei 
és mitroviczai tanningyáraknak az itteni közgazdasági viszonyokra 
gyakorolt áldásos befolyása eltagadható nem volt, ugy a m. kir. 
kincstár, valamint a beruházási alap vezető köreiben azt a meg
győződést érlelte meg, hogy az itteni vidék közgazdaságának szem
pontjából ezt a virágzó iparágat támogatni és mind a két gyár 
üzemének fentartását okvetlenül biztosítani kell. 

Ugy a beruházási alap, valamint a m. kir. kincstár tehát az 
1893. évben, az 1889. és 1891. évi el nem kelt vágásaiban, vala
mint az 1893/94. vágatási idénytől kezdve tiz egymásután követ
kező év tartama alatt eladás alá bocsátott vágásokban visszamaradó 
tölgytüzifa adásvétele iránt a két tanningyárral szerződést kötött, 
amely szerint a szóban levő tölgytüzifa ürms-]ét a két gyárnak 
1 korona 33 fillérjével adta el. 

Ezen kedvező helyzetet a zsupanjei tanningyár, amely az itteni 
tanningyártás terén mindenesetre úttörő volt és vezérszerepet vitt, 
minden irányban kihasználta. 

Elsősorban szerződésszerű egyezségre lépett a mitroviczai 
tanningyárral az együttesen beszerzett tölgytüzifa felosztását illetőleg 
akként, hogy a horvát-szlavón volt határőrvidéki beruházási alap 
és a m. kir. kincstártól szerződésileg beszerzett, valamint a jövőben 
máshonnan is beszerzendő tölgytüzifa mennyiségének 2/s-a. a 
zsupanjei, Vs-a pedig a mitroviczai tanningyárat illeti meg, amely 
felosztásnál az egyes vágásoknak a két gyárhoz való fekvése minden-



kor figyelembe veendő. Ezenkívül a zsupanjei gyár kötelezte magát, 
hogy a mitroviczai tanningyár egy év alatt előállított tölgyfakivonatá
nak egy harmadát ő adja el és pedig saját gyártmányaképeri és 
hogy végül saját tölgykivonatának eladása körül esetlég égy rnás 
gyár részéről támadható versenyt kizárja, a fennebb jelzett favételi 
szerződésnek 10 évi tartamára megvásárolta az időközben Guttmann 
testvérek által szintén Szlavóniában és pedig Belistjén létesített 
tanningyár összes tölgykivonatát. 

A jelzett 10 évi szerződés utolsó éveiben a tanningyártás körül 
némi hanyatlás volt már észrevehető. A szerződés 1903. évben 
lejárván, úgy a horvát-szlavonországi volt határőrvidéki beruházási 
alap, valamint a m. kir. kincstár, most már nem tiz évi, hanerii 
csak öt évi, vagyis az 1903—1907. évi vágások területén visszarriaradt 
tölgytüzifát bocsátotta versenytárgyalás alá, amely alkalommal 
a beruházási alap javára értékesítendő tölgytüzifát utánmérés alap
ján /w3-ként 3 koronával a zsupanjei és mitroviczai tanningyár, 
mig ellenben a fennebb jelzett kincstári vágások tölgytüzifáját a 
Neuschloss-féle nasiczi tanningyár és gőzfürész részvénytársaság 
w/7ra3-ként megajánlott 4 - 20 koronáért vette meg. 

Az utóbb nevezett czég azonban nemsokára ajánlatának magas 
voltáról és arról győződvén meg, hogy az ilyen tőáron beszerzett 
tölgytüzifát tanningyárába nem szállíthatja, mert az a magas 
szállítási költséget sehogy sem birja el, minden igyekezetét arra 
irányította, hogy ezen ő reá nézve csak nagy anyagi vesztességgel 
lebonyolítható favételtől minden áron szabaduljon. Ennek következ
tében az egyes vágásvevőkkel az általuk megvásárolt tölgyműfa és az 
általa megvett tölgytüzifa határainak a mindkét részről kötött favételi 
szerződésekben foglalt kikötések szerint való megállapítása tekinteté
ben oly súrlódásokat és kellemetlen kifogásokat idézett elő, amelyek 
mellett a szerződésnek a kincstárra nézve kellemetlen és bizony
talan esélyű peres eljárás kikerülése nélkül való lebonyolítására 
kilátás nem volt. Azonkívül a kincstárt az a veszély is fenyegette, 
hogy ilyen szerződési súrlódások mellett, az évi vágások értékes 
és kiváló tölgyműfa anyagára, a tölgytüzifa szerződésének tartama 
alatt vevőt sem fog kapni. 

Mindezeket, különösen pedig azt a körülményt megfontolva, 
hogy a fapiaczon abban az időben a tölgyműfa kelendőségi viszonyai 
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körül veszélyes felhők kezdtek tornyosulni, a m. kir. kincstár el
határozta, hogy ezt a nehezen lebonyolítható tüzifaeladási szerző
dést felbontja és a tölgytüzifát, mint annak előtte, a műfával együtt, 
vagyis a vágás összes fatömeget egy vevőnek adja el. 

Ezek után a két tanningyár újból a kincstári vágások vevőjétől 
vette meg a tölgyhulladékfát. 

Ebben az időben azonban a tanninüzletben felette nagy és 
rohamos hanyatlás állott be, mert a bőrgyárak a cserzésre szükséges 
tannin helyett más ujabb és megfelelőbb anyagot kezdtek használni, 
igy a tannin ára alacsonyra szállott le, a tanninfa ellenben, mennyi
ségének a vágások legintenzívebb kitermelése miatt beállott csök
kenése folytán, mindinkább érezhetően drágább lett. Ennek folyo
mánya az lett, hogy a két tanningyár az 1908. évben, amidőn a 
horvát-szlavón beruházási alap a javára kihasított szávamenti 
tölgyeseinek utolsó évi vágásaiban visszamaradó tölgytüzifát eladás 
alá bocsátotta, ezen tölgyhulladékfára már többé nem reflektált 
és azt akkor a versenytárgyaláson a Neuschloss-féle nasiczi tannin
gyár és gőzfürész részvénytársaság vette meg «wz : i-ként 2 korona 
60 fillér vételáron. 

Utóbbi czég a megvásárolt tűzifának legnagyobb részét tan-
ninfára már kitermelte, és az itteni rakodókra ki is szállította, de 
tanningyárába, Szusine Gjurgjenovácra nem szállíthatja el, mert a 
tannin árának csekély volta miatt ez a famennyiség a szállítási 
dijat nem bírná el. A nevezett czég ezen faanyagot itt iparkodik 
értékesíteni már veszteséggel is, de ez sehogy sem sikerül neki. 

A zsupanjei gyár, amidőn a tannin ára 7-ként 20 K-ra szállt 
alá, az 1907., 1908. és 1909. években üzletét nyereséggel már nem 
zárhatta le és 27 éves üzemét 1910-ben teljesen beszüntette, fel
számolt s munkásait és alkalmazottait egyszerűen elbocsátotta. 

Igy fejezte be üzemét az első szlavóniai tanningyár, amely 
27 éven át üzletének legmagasabb és legelőnyösebb fokára való 
emelkedésével az itteni közgazdasági viszonyokra felette jótékony 
befolyást gyakorolt. 

A zsupanjei tanningyár üzemének megszűnésével a „Tölgyfa
kivonat részvénytársaság" név alatt alakult uj vállalat kezébe ment 
ugyan át a Schwarz-Iéle hordógyárral együtt, de a gyár nincs 
állandó üzemben. 



Az elhasznált 3,800.000 darab tanninhordó 
beszerzési á ra . . . 4,933.660 K 

Bérek „ . . . . . . 4,323.842 II 

Fizetések . . . . . . . . 853.370 II 

Műszaki szükségletek 2,043.861 tt 
Adó 157.878 II 

Vegyi szükségletek . . . 1,480.230 tt 
Hajóviteldijak . . . 3,604.391 tt 
Irodaköltségek . . . . . . . . 96.951 tt 
Gépek szükséglete . . . . . 1,372.580 tt 
Ló és istálló... _ 221.002 II 

Bankkamatok . . . . . . . . 55.519 II 

Különféle... . . . ___ . . . . . . 1,443.264 tt 
Összesen . . . 20,586.548 K 

Összes kiadás tehát 35,937.316 korona. 
Ha tehát a zsupanjei tanningyár a 27 év alatt gyártott tannint 

átlag métermázsánként csak 50 koronával értékesítette, akkor is 
üzletét kereken 60 millió korona tiszta nyereséggel fejezte be. 
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A zsupanjei tanningyár jövedelmezőségének igazolására még 
a következő adatokat jegyzem fel: 

Eredeti beruházás 1,680.000 K 
Utólagos beruházás 500.000 K 
Az 1883—1910. évig tanninfa felhasználtatott 12,710.999 q, 

vagyis 3,177.777 ürm. 
Tannin gyártatott ezen idő alatt 1,919.053 q. 
A gyár a tűzifáért fizetett a gyárba behozva 13,160.768 K-át, 

áradként tehát 4 K 14 f-t. 
A 27 éves üzem ideje alatt egyéb kiadásai a következők 

voltak: 


