
ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

K Ö Z L Ö N Y E . 
Kiadó : Szerkesztő : 

Az Országos Erdészeti-Egyesület. B e d ö A l b e r t . 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p b a n . 
Tizenhetedik évfolyam. V I . füzet. 1878. Juniushó. 
Előfizetési dij egy évre 8 frt Az Országos Erdészeti-Egyesület azon alapító tagjai, 
kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt évi 
tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapító tagok, kik 150 írtnál kevesebbet 

alapítottak 3 frt kedvezményi árért járathatják. 
Jggg" Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Lipótváros, Hold-utcza, 9. szám, II. emelet. "UJJ 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 

A cserkéregmivelés és az ásványi cserzés.*) 
A nyers bőrök kikészítésére hagyományos szokás szerint, 

három anyagot használnak, úgymint: a szorosabb értelemben 
vett c s e r z ő a n y a g o k a t , a t i m f ö l d e t és a h a l z s i r t . 
A két utóbbi a csávázásnak csak bizonyos korlátoltabb ágai
nál találván alkalmazást, azokat itten figyelmen kivül hagyjuk. 
Az elől emiitett növényi cserző anyagok sokkal fontosabbak s 
ezek között ismét a gyakorlati alkalmazásban s mindenek 
fölött a lábbeli készítésre nézve legjelentékenyebb a tölgykéreg. 

A tölgykéreg cseranyaga tudvalevőleg lényegesen külön
bözik a cserbogyó, szömörcze, luczkéreg sat. cseranyagától, s 
mivel a lábbelihez való bőrök kikészítésére legalkalmasabb, 
egyszersmind hasonlíthatatlanul értékesebb is az utóbb emlí
tetteknél. Rendkívül tartós összekötődése a bőrszövettel, meg
felelő suly mellett való kövér cserzés, a bőrrostok hathatós 

*) A jelen közleményt a würtembergi „Monatschrift für das Forstwesen" 
czimü folyóiratból véve át, tárgyánál fogva érdekesnek tartottuk t. olvasóinkkal 
megismertetni. Szerk. 
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Védésé, a mi a készítménynek: nagy tartósságot kölcsönöz, 
anélkül, hogy a szövetet elzárná és pergamentszerü keménynyé 
tenné, a legmegfelelőbb szín és a készítmények azon képes
sége, hogy a gyakorlat legellentétesebb igényeinek egyaránt 
megfelel, s például a borjubőr-lábbelinél a felső részekben 
nagymérvű hajlékonysággal bir, mint talpbőr pedig erős s 
mégsem törékeny, ezek a tölgykéreg cseranyagának becses 
tulajdonságai. Ezekkel szemben állanak azonban nem csekély 
árnyoldalak is. Mindenek előtt a szerfelett lassú hatás, mely 
aránytalanul nagy idő- és üzleti tőkepazarlással j á r ; azonkívül 
a termény csekély volta, szemben a szükséglettel s a cseranyag 
nagy hajlama arra, hogy értékbeli csökkenése mellett vegyileg 
átváltozzék. 

Az első pontot illetőleg tudvalevő, hogy a bőrnek kéreg
cserrel való telítése heteket, sőt hónapokat vesz igénybe. A 
könnyű borjubőr 2 — 3 hét alatt még elkészül ugyan, de a 
nehéz talpbőröknek 18 hónapra s néhol ennél több időre is 
van szükségük. Napjainkban egy véres háború egy évig tart , 
s igy a hadüzenet alkalmával megrendelt talpbőrök csak a 
békekötés után 6 hónappal lehetnek készen. A talpbőrcserzés 
e szerint „cserben" hagy a legnagyobb szükség idején, s ren
des körülmények között és béke idején is felemészti az illető 
üzleti tőke l 1 ^ évi kamatjait. 

A mi a második pontot illeti, a jelenlegi kéregcserzés 
azon természetes és elodázhatlan ténynyel áll szemben, hogy 
a népesedési és culturalis előhaladással napról-napra több lesz 
a láb és kevesebb a tölgykéreg. A timártestületeknek a cser
erdők szaporítása végett a kormányokhoz intézett gyakori sür
getése, mely a sajtóban, egyletekben és képviseleti gyűléseken 
egyaránt nyilatkozik: eléggé bizonyítja a fentebbi ténykörül
ményt. A cserkéreg ára (s azzal együtt a lábbeli ára is) utóbbi 
években rendkívül felszökkent. A kéregcserzés az erdőgazda-
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ság á tka ; a kéregtermelés tekintetében mindkettő reménytelen 
helyzet előtt áll, mert a baj a dolog természetéből folyólag 
csak növekedhetik. Az okszerű erdőgazdaság mai napság már 
nem képes olcsó áron kérget termelni, ezt csak a kíméletet 
nem ismerő rabló-gazdálkodás teheti , a minőnek példájára 
Amerikában akadunk. 

A tölgykéreg csekély mennyiségéhez és költséges voltá
hoz" — mint harmadik árnyoldal — járul annak csekély tar 
tóssága. Miután a kérget nem lehet egész éven át, hanem 
csak a bizonyos évszakban hántolni, a bőriparos kénytelen 
drága készleteket (ujabb kamatveszteséggel) beszerezni. A kéreg 
cseranyaga azonban igen könnyen szenved vegyi változást; 
a kéreg értéke a kezeléstől, a hántoláskor uralkodó időjárás
tól, az eltartás módjától stb. függvén, idővel állandóan csök
ken és sohasem növekszik. 

Egy szóval a bőriparos, a bőrpiacz- és a lábbeli fo
gyasztó közönség egyaránt a kéregbeszerzés nyomasztó befo
lyása alatt állanak, mely annál végzetszerűbb, mivel a más
nemű növényi cserző anyagok (mint a cserbogyó, gubacs, lúcz
kéreg és füz) szintén nem szerezhetők könnyebben be, s azon-
kivül minőségüknél fogva (főleg talpbőrök készítésére) a tölgy
kérget meg sem közelitik. 

A kérdés, hogy mikép kellessék a bajon segíteni, aggasztó 
alakban lép előtérbe, s már is erélyesen hozzáláttak annak 
megoldásához két egészen ellentétes oldalról, tudniillik a bőr
iparosok és a vegyészek; tehát a kereskedelmi politika és a 
műtani tudományok eszközeivel, vagyis külsőleg és gyökeres 
módon. 

A jelenlegi kéregcserzés nagyban és egészben tekintve, 
most még csak tisztán tapasztalati üzletág, s ha az ezer évet 
meghaladó tapasztalás és gyakorlat a készítménynek ugy külső 
kinézésére mint jóságára nézve , elismerésre méltó tökélyt 
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kölcsönzött, másrészről az üzletnek a tudomány szempontjából 
való elismerése és méltatása nem igen több a semminél. Kevés 
iparág van korunkban, mely annyira távol tartot ta volna ma
gát a tudomány üdvös befolyásától s a melynél a gyakorlati 
kivitel tényei és az azokból levont szabályok oly csekély mér
tékben vezettettek volna vissza a természettudományi alapra, 
a mint ezt épen a cserzésről elmondhatjuk. 

A tudomány ezen iparágat ignorálta, s épen ugy a gya
korlati bőriparos a tudományt. Kétségkívül voltak egyes ta
pasztalati férfiak, kik a legeiismerésre méltóbb buzgalommal 
és önfeláldozással igyekeztek a bőrcserzést okszerű alapra 
fektetni s ezzel szaktársaik között elismert tekintélyekké küz
döttek fel magukat. De fájdalom, a tudomány nem kevésbé 
nehéz, mint a gyakorlat. Sokkal több előképzettség és iskola 
szükséges ahhoz, a mig az ember azon nagyon is emberies 
szokást levetkőzi, hogy téves egyéni képzeleteit a természetbe 
csempészsze, a helyett, hogy a tárgyilagos igazságot ebből 
magából kibetűzné. Legnagyobb mértékben áll ez az exatt 
tudományokra nézve; a legtapasztaltabb cseriparos is vajmi 
könnyen gyakorlatlan megfigyelő lehet ezekben, a midőn aztán 
a bőrszövet boneztani elemzésénél egész rostnyalábokat kez
dőleges (primitív) rostoknak s a kész bőr górcsövi tanulmá
nyozásánál a léghólyagokat jellemző, „tányéralaku képződmé
nyeknek" stb. tekinti (a mire tényleg példa van a cserzési 
irodalomban). A dolgok ilyen állása mellett nem csoda, ha a 
cseriparos nem bizik önmagában s az államnál keres segítsé
ge t ; ha a védvám mellett agitál s a ministeriumoknál a cserző 
erdők kiterjesztését és szaporítását sürgeti. 

Némelyek azonban saját tehetetlenségük tudatában sem 
sopánkodnak az állam segélyéért, hanem önerejükre támasz
kodva, a- cserzés természeti törvényeiben és alaptételeiben ke
resnek módot és eszközöket arra, hogy a függés nyomasztó 



helyzetéből meneküljenek. Ezen áramlat irányadó eszméje 
abban áll, hogy habár a cserkéreg kitűnőségét kétségbe vonni 
nem lehet, de ez anyag még sincs kizárólag szabadalmazva a 
lábbelihez való bőrök készítésére. A kéregcserzés sem az 
uralgó államgazdasági és közgazdasági elvekkel, sem az erdő
gazdasággal, hanem csupán csak a polgárosult nemzetek ez 
időszerinti előhaladott miveltségi fokával áll ellentétben. A 
természet s különösen az ásványország a tölgykéreggel hason-
értékü más anyagokat is nyújt, melyeket korunk őstermelése 
ép oly készséggel s a mellett kinierithetlen mennyiségben kéz
hez ju t ta t , a mint ezt az elégtelen tölgykéreggel teszi és 
tenni fogja. Egy olyan cserző anyag behozatala —• mondák 
az illetők — a mely független legyen a hosszadalmas tenyész
téstől, az évszakoktól, a talaj- és fekvéstől s azon kivül az 
erdőgazdaság másnemű érdekeivel se álljon ellenkezésben; a 
mely mindenütt beszerezhető s sokkal olcsóbb árakon előállit-
ható legyen és a munkának hasonlíthatatlanul gyorsabb lefo
lyása mellett használható bőrt adjon, egy ilyen cserző-anyag 
behozatala volna az egyedüli mód a r ra , hogy a fennforgó 
kérdés megoldást nyerjen s a cserzésnek visszaadassék azon 
egészséges gazdasági alap, melyet a kéregüzlettel elveszített. 
Ilyen kisegítő mód kínálkozik azon, már a jelen század első 
tizede óta ismert körülményben, hogy a fémélegek némely sói 
és pedig a vaséleg (M2 03) csoporthoz tartozók, teljes mér
tékben birnak azon tulajdonsággal, hogy az állati bőr által a 
csávázás törvényének egészen megfelelő módon felvétessenek, 
s ez nem hetek, vagy hónapok, hanem néhány óra alatt meg
történik a nélkül, hogy a bőrszövet szálagai inkább megtá
madtatnának, mint a kéregcsávázás által. Ezen tulajdonság 
tekintetében a csoport legelterjedettebb és legolcsóbb képvi
selői, tudniillik maguk a v a s é l e g - s ó k , a többit mind jóval 
fölülmúlják. Ez okból kísérletek és vizsgálatok tétet tek ezek-



kel már korábban és ismételten, de az eredmény semmikép 
sem felelt meg a várakozásnak. A csávázás meglepő gyorsan 
ment ugyan végbe, s a készítmény gazdag súlya mellett jól 
telítve volt, de nem volt benne haszon, mert a bőr merev, 
törékenységre hajlandó, s oly készítményekre, melyeknél a 
hajlékonyság elengedhetetlen feltétel, alig lehetett alkalmazni. 
Az „ásványcserzés", a mint ezen módot napjainkban nevezik, 
végkép elvesztette hitelét, sőt mi több, természetes gyarlóság
nak és hibának tar tot ták az ásványcserzésbcn azt, a mi tulaj
donképen csak felületesség és' avatatlan eljárás volt. Az eljá
rás sikertelensége itt igen könynyen felfogható. A műtétre 
ugyanis az első, legjobb vasélegsót választották, tekintet nél
kül a physikai tulajdonságban rejlő lényeges különbségre; 
jóllehet épen ezen szempont esik döntő sulylyal a mérlegbe. 
Mi több, maga á kész bőr nem egyedüli termeivénye a bőr
iparosnak s a szűkebb értelemben vett „csávázásnak", hanem 
hasonló részük van ebben azon utó-műtéteknek, melyek a 
készítmény ajánlatossá és áruképessé tételére irányitvák s a 
mi ezen üzleti szakban sokkal többet jelent a forma és külső 
kinézés egyszerű megadásánál. A szokásos bőrkikészitési mód 
nemzedékről nemzedékre kifejlődött, de csak a kéreggel cser
zett bőr sajátlagos természetéhez alkalmazottam s ennélfogva 
csak erre nézve bírt jogosultsággal. A helyett azonban, hogy 
az egészen más természetű ásványi cserzésből s a vaséleggel 
cserzett bőr sajátlagos tulajdonságából, ennek megfelelő kiké-
szitési mód fejlődött volna ki, a vaséleggel cserzett bőröket 
is egészen a kéregcserzésre nézve szokásos módon készítették 
ki, s ezzel a czél el volt tévesztve. 

Ezen körülményt felismerve, a braunschweigi G o t t -
f r i e d s e n é s t á r s a czég ottani cserző műhelyében egész 
bőrökkel három év óta tesz már szakadatlan kísérleteket arra, 
hogy a vaséleggel való csávázási (Dr. Knapp ottani technolo-



giai tanár eljárása szerint) a gyakorlati élet kívánalmainak 
megfelelő üzletté fejleszsze. Ezen vállalatnak már látszik is a 
sikere, s elérte azt, hogy emiitett városban már több mint 
egy éve vaséleggel csávázott bőrből nagyon kielégítő minő
ségű s tartósság tekintetében is a kívánalmaknak egészen meg
felelő lábbelit hordanak. Különösen áll ez a legfontosabb ké
szítményre, tudniillik a talpbőrre nézve, mely t a r t ó s s á g 
tekintetében a kéreggel cserzett bőrrel l e g a l á b b is egyenlő. 

Bárminő ítéletet alkossunk azonban ezen ügy mostani 
mivoltáról,- s bárminő jövőt jósoljunk annak, a dolog a fön-
tebbiek szerint minden esetre eljutott már azon érettségi fokig, 
hogy azt az erdész üzleti vállalataiban figyelmen és beható 
megfontoláson kivül többé semmi esetre sem hagyhatja. Az 
eddigi eredmények feljogosítják őt mindazon okok kutatására, 
melyek az önálló ítélet alkotásához támpontokul kell hogy 
szolgáljanak. Ezen jogosultságot jelen közleményünkkel elis
merve, az uj eljárási mód szerint kikészített bőrökből ezennel 
mutatványokat teszünk le a tisztelt szerkesztőségnél szives 
megtekintés és az érdeklődőknek való előmutatás végett . 

A braunschweigi kísérleti állomás szóban levő vállalatai
val a következő főszempontokból indult k i : 

1. A használható cserző anyag mindig alaktalan (amorph) 
kell hogy legyen, és sohasem szabad jegeczesnek lennie, vagy 
legalább soha a bőr által jegeczült állapotban felvétetnie (a 
kéregcserzés minden növényi cserző anyagai alaktalanok s éppen 
ugy az irhakészitésnél a zsír váladékterményc is. A nagy mér
tékben jegeczes tini (Alaun) is nem mint ilyen vétetik fel a 
bőr által, hanem annak tartalma, mint alaktalan kénsavas 
timföld vétetik fel és eszközli a csávázást). 

2 . A vizben a lehető legnagyobb mértékben oldhatónak 
kell lennie, de azért a vízből a bőr által a lehető legköny-
nyebben elvonható és felvehető legyen. 



3. A bőr által egyszer felvéve, szilárdan tartassák abban 
vissza, ugy, hogy a viz azt többé ne vonhassa el. 

4. Végül a bőrrel egyesülve képezzen egy olya.ii ter
ményt, mely az ásványi cserzésnek megfelelő további kikészí
tés mellett a hajlékonyság vagy merevség és szilárdság min
den kívánatos fokozatainak megfeleljen. 

Ezen alaptételek szerint a Braunschweigban kifejlődött 
Knapp-féle eljárást a következő mozzanatok képezik: 

Mindenek fölött egy olyan — eddig még nem ismert — 
vasélegsót használnak, mely az 1 és 2 alatt elősorolt felté
teleknek kitűnően megfelel: a kivánt mértékben oldékony s a 
bőr által rendkívül gyorsan és nagy mértékben felvétetik, 
tetszés szerint előre meghatározható telítettségi fokig; a mel
lett semmi hátrányos vegyi hatása sincs a bőrszálagokra. 
Előnyös tulajdonságai nem annyira vegyi alkotásán alapszanak 
(a vasélegnek a kénsavval való alji összeköttetéseihez tar to
zik), mint inkább erőteljesen nyilvánuló physikai tulajdon
ságain : alaktalan colloiclal-test, a legnagyobb mértékben oldé
kony s az oldatban a viz által csak gyöngén tartatik vissza, 
száraz állapotban kinézésére hasonlit a száraz, átlátszó firnász-
hoz. Ezen só oldatában a borjubőr 24 óra alatt, a legnehe
zebb ökörbőr pedig 3 X 2 4 óra alatt teljesen csávázva van. 
Már 6 órai áztatás után eltűnik a bőr közepéből a színtelen 
réteg. A kéreggel való cserzésnél ellenben a borjubőrnek 
2 — 3 hétre, a nehéz talpbőrnek pedig 18 hónapra van szük
sége. Ha a teljes hatásra való tekintetből a nehéz bőrnek 
vasélegsóval való csávázására három nap helyett nyolezat szá
mítunk is, a vasélegsó még mindig 72-szer gyorsabban dol
gozik, mint a cserkéreg. A vasélegsó az eddigi kis üzlet ré
szére csak a füszerkereskedésből vásárolva, került kilogrammi-
ként 30 pfennigbe (15 krájczár), mely ár, az anyagnak nagy
ban való vásárlása mellett, még tetemesen apasztható. A mellett 
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a Vásélegsónak egész súlya használható anyagból áll. A cser
kéreg csak 8—-20 év alatt képződik a szóban levő ipari 
czéirá alkalmatossá, s használható tartalma akkor sem tesz 
többet legfeljebb 16 százaléknál; ennélfogva ha a kéreg má
zsája 6 — 9 márka, akkor a használható anyag kilogramja 
3 / 4 — lVs márkába ( 3 7 — 5 6 krajczár) kerül . 

A vasélegsó nem mint ilyen, hanem egy bizonyos vas-
szappanná átalakulva köttetik meg a bőrben. Ezen vasszappan 
a vizben teljesen oldhatatlan s a bőrszövet rostjaihoz elvál-
hatlanul hozzákötődik, mig a kéreggel és timfölddel csávázott 
bőrökből a viz a felvett cserző-anyag egy részét mindig ki
lúgozza. A vasszappan, a tulajdonképeni csávázó és bőralkotó 
anyag, közönséges hőmérséklet mellett szilárd, de nem töré
keny, hanem hajlékony test, s épen ugy. mint a tölgykéreg 
cserző anyaga, a bőrrel egyesülve azt kitűnően alkalmassá 
teszi arra, hogy a jól kikészített bőr iránt támasztani szokott 
igényeknek megfeleljen. 

Utolsó müvelet a hajlékony bőrfajoknál olyannyira fontos 
kikészítés (Appretur). Ez a szóban levő eljárásnál igen saját-
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ságos, a vasélegsóval csávázott bőr természetének és maga
tartásának beható tanulmányozásából fejlődött, s a kéregcser-
zésnél szokásos kikészitési módtól ugy az alkalmazandó anya
gok megválasztására, valamint az erőműtani kezelésre nézve 
különbözik. 

A braunschweigi eljárás, miként állítják, hasonlí thatat
lanul okszerűbb alapra van fektetve, mint az ez irányban 
megkisérlett valamennyi előbbi eljárások. S nem is egyoldalu-
lag csupán vegyészek, technikusok vagy üzérkedési szempotból 
vállalkozók, hanem ezen üzleti szak gyakorlati mestereinek 
(milyenek az idősb H e y e r és S o e b o h m Braunschweigban) 
folytonos közreműködése s úgyszólván vezetése mellett fejlő
dött ki. Föczélja ezen eljárásnak az, hogy a tudományos el-



veket és vívmányokat a gyakorlati tapasztalatokkal egyesítve, 
a bőrgyártásnak uj, egészségesebb üzleti alapot készítsen s 
utat nyisson arra, hogy az üzletág megmeneküljön azon nyo
masztó helyzetből, melybe legfontosabb anyagszerének beszer
zése tekintetében jutot t . A kísérleti állomás legelső feladatá
nak kellett hogy ismerje azon feltételeket kikutatni és meg
állapítani, melyektől mindenek fölött a talpbőrnek vascsávázás 
utján való előállítása függ; másod sorban pedig azon anyago
kat felkutatni s azon erőműtani készülékeket és kezelést meg
állapítani, melyekkel a feltételeknek a legcsekélyebb költséggel 
eleget lehessen tenni. Ezen feladatoknak a braunschweigi in
tézet 3 évi szorgos tevékenység után megfelelt. Hátra van 
még, hogy a nyert alapon a tapasztalatok és egyes müvele
tek a gyárszerüen folytonos üzlet alakjába öntessenek s a 
szervezett munka szabályai szerint hozassanak egymással mód
szeres kapcsolatba és olvasztassanak együvé. Ez volna a fel
adatnak azon másik része, melynek megoldása a csávázás gya
korlati kivitelét illeti. Eddigelé azonban az uj eljárás az 
uralgó kéregcserzés s főleg az azt képviselő egyletek és folyó
iratok részéről igen kedvezőtlen és mostoha fogadtatásban 
részesült. Senki sem veheti rosz néven a kéregcserzés képvi
selőitől,' hogy az ásványa cserzessél éveken át tet t kedvezőt
len tapasztalatok és csalódások folytán az uj iparág iránt 
kétkedőkké és idegenekké le t tek; de ehhez' még más külön
nemű indokok is társulnak. Mindenek előtt a tapasztalat em
bereinek legyőzhetetlen idegenkedése minden iránt a mi uj, s 
csekély tehetségük érzetében a miatti aggódásuk, hogy miután 
ők az uj áramlatot nem bírják felfogni és javukra fordítani, 
az saját üzletüket bizonyára túlszárnyalja és értékétől meg
fosztja. Az uj ásványi cserzésnek tudományos megfigyelések 
szolgálnak kiindulási pontjául; de a tapasztalat embere ellen
szenvvel és gyanúval viseltetik a tudomány iránt, melyben ő 



maga járat lan, s mindenre inkább gondol, mint arra , hogy 
épen az ő hivatása lenne az, hogy a tudománynak kezet 
nyújtva, az ez által felderített igazságokat befogadja, üzletébe 
áthasonitsa s azokra saját tapasztalatával és gyakorlat i kivi
telével az életképesség bélyegét süsse. A tudománytól való 
ezen idegenkedéshez já ru l még a gyakorlati kivitelre nézve 
egy nem kevésbé hátrányos körülmény, tudniillik a tapaszta
lat emberének saját szakjában való naiv elfogultsága, mely 
őt ítéletében elhatározókig befolyásolja és félrevezeti. () csak 
a kéreggel való cserzést ismeri el c , s é r z é s n e k , ez előtte 
az egyedüli természetes, sőt gondviselésszerüleg elrendelt el
járási mód; az ásványi cserzést nem tekinti másnak, mint a 
természet rendjébe belekontárkodó utánzásnak. A kéregcserző 
felfogása szerint, a kéreggel való cserzés ugy aránylik az 
ásványi cserzéshez, mint az arany a talmi aranyhoz, mint a 
rüdesheimi termés bor a krumplipálinkából és szőlőczukorból 
gyártot t borhoz. A kéreggel való gyors cserzésből mindig 
roszul sikerült készítmény kerül ki, s ebből a cseriparos azon 
következtetést vonja, hogy a vasoldat gyors hatása is csak 
káros lehet a bőr re . A kéreggel cserzet t bőr te l í te t tségét 
elérve, elveszíti át tetszőségét , az ásványi cserzés után ellen
ben az át tetszőség esetleg felismerhetőbb marad, ennélfogva a 
készítmény nem töké le tes ; a kéreggel cserzett talpbőrnél a 
külső rétegek más színűek, mint a közép; az ásványnyal cser
zett talpbőr metszete ellenben majdnem egy szint mutat s 
következéskép nem t a r t ó s ; ilyen és ezekhez hasonló számta
lan kifogások hozatnak fel minduntalan. Végül nem kevésbé 
járulnak ahhoz , hogy az ásványi cserzés i ránt ellenszenvet 
keltsenek, a védvám és a cserző erdők szaporítása ügyében 
már föntebb említett agitatiok. Névszerint a cserző erdők ter 
jesztésének eszméje némely államokban már a felsőbb körök
ben is sok t é r t hódított , s ezen eszme híveit méltán gond 



fogja a miatt, hogy törekvésüket az ásványi cserzés czélnél-
kiilivé teszi s végkép meghiusítja. 

Mindezen körülmények eléggé megmagyarázzák a czéhbeli 
kéregcserzőknek az uj ásványi cserzés iránt tanúsított általá
nos idegenkedését. Ez azonban épen nem zárja ki, hogy az 
iparág egyes képviselői kézalatt a legkülönbözőbb módokon 
igyekeznek összeköttetésbe lépni Braunschweiggal s különböző 
helyeken részint magán uton, részint egyesületek és kormá
nyok által létesített kísérleti állomásokon serényen fáradoznak 
azon, hogy az uj eljárási mód szerint ásványnyal cserzett bőrt 
állítsanak elő. 

Az erdésznek okvetlenül be kell ismernie, hogy az ás
ványi cserzés törekvése és vívmányai az ő érdekeit már igen 
közel érintik. Minden esetre meg kell fontolnia, hogy vájjon 
az uj erdők telepítése, vagy a már meglevők kiterjesztése 
gazdaságilag helycselhető-e vagy nem, vájjon a tüzen-vízen 
sürgetett cserültetvények a tarolásukig szükséges 8 — 2 0 év 
alatt nem fogják-e s ha igen, mily mértékben értéküket veszí
teni. Mert a Knapp-féle cserzési mód letűnhet ugyan az ipar 
szinteréről, s a braunschweigi kísérleti állomás is megszűnhet, 
de az ásványi cserzés cl nem enyészhet többé, annak gyakor
lati kivihetősége be van igazolva s a gyakorlatba való átvi
tele most már csak idő kérdését képezi. 




