
Az 1878-ki erdészeti közgyűlés alkalmával tárgyalásra 
kitűzendő szakkérdések ügyében. 

Erdészeti egyesületünk alapszabályainak 1 6 . §. g ) pontja 
értelmében, a közgyűlés teendői közé tartozik a jövő közgyű
lésen tárgyalandó szakkérdések kitűzése. Igen helyesen azon 
indokolás alapján vétetett föl ezen pont alapszabályainkba, 
mert szakunkba vágó kérdéseknek tanulmányozása, ha azt 
hazai viszonyainkhói kiindulva, akarjuk megoldani, hosszú időt 
vesz igény-be, s tehát csak akkor lehet illetékes hozzászól-
lást a szaktársaktól várni, ha a kérdés jó eleve tűzetett ki, 
és mindenkinek elegendő ideje volt aval foglalkozni. 

Igaz, hogy a német irodalom a legtöbb kérdésben gazdag 
anyagot szolgáltat, de ha csak abból akarnánk meríteni, nem 
volna arra szükség, hogy valamely kérdést a közgyűlésen 
tárgyaljunk; mert akkor csak fölkellene kérni valameky azon 
irodalomban jártasabb társunkat , s az felolvasást tartana 
nekünk arról, a mit ott talált, abból összegyűjtött. Saját 
viszonyainkat kell tanulmányoznunk, s abból kifolyólag olda
nunk meg a reánk nézve érdekes kérdéseket. 

Eddig ezen fontos föladatunknak, t. i. a kérdések fölve
tésének bizony nem feleltünk meg, talán magyar szokásként 
remélvén, hogy majd más fogja azt megtenni, vagy szerény
ségből, nem vélvén elég fontosnak és átalános érdekűnek 
lenni azt, mit magunk tárgyaltatni kívánnánk. Mindkét esetben 
hibásak voltunk, ha mindent mástól remélünk, egyikünk sem 
tesz semmit: ha szerénykedünk, sok jó gondolat megy veszen
dőbe. A legcsekélyebbnek látszó kérdés gyakran nagy fontos
sággal birhat. 

Remélem, ezt befogják szaktársaim ismerni, s jövőre min
denikünk hoz valami kérdést magával a közgyűlésre, s az 
válogathat azokban; magától értetvén, hogy a kik személyesen 



nem jelenhetnek meg, azok írásban nyújthatnak be kérdéseket 
jó előre a titkárságnál. 

Miután mult évi közgyűlésünkön senki sem nyújtott be 
ily kérdést, megfogják engedni tisztelt szaktársaim, ha e sorok 
irója két ily kérdést bátorkodik indítványozni, s a kik ille
tékeseknek érzik magukat, hozzá szóllanak, hogy az igazgató 
választmány jó eleve nyilatkozhassak elfogadásuk fölötti s azok, 
kik foglalkozni akarnak a tárgygyal, a kellő idő fölött ren
delkezhessenek. 

* * 

Habár a cserhántás hazánkban nem uj is, de csak a leg
újabb időkben kezd nagyobb mérveket ölteni; alig egy éve 
annak, hogy hazánknak a fogyasztási piaczoktól legtávolabb 
eső keleti erdőségeiben is megjelentek a cserkereskedők. És 
ezen rövid idő alatt is már jelentékeny üzletek jöttek létre, 
és napról-napra uj meg uj szerződések létrejövéséről hallunk. 

A legsajátszerübb a mit ezen uj üzlet meghonosulásánál 
észlelünk azon jelenség, hogy nemcsak erdőbirtokosainknak, de 
maguknak szaktársainknak nagy része is majdnem tökéletesen 
tájékozás nélkül vág ezen üzletekbe. Ne vegyék ezt az illetők 
sértésnek; távolról sem szándékom valakit megbántani, vagy 
tudatlansággal vádolni, de valjuk meg őszintén : 

1-ör. Tudjuk-e, mi az ára egy métermázsa (100 kilo) 
csernek loco Budapest, Bécs, Oderbcrg, Boroszló, Köln s a 
többi fontos európai vagy legalább német piaezokon? 

2-or. Tudjuk-e, mi a szállítási bérc egy mázsa csernek 
a bel- és külföldi vasutakon a főbb piaezokig, vagy mértföl
denként, és mi a jelentékenynek hirdetett refactia? Tehát mi 
az értéke egy mázsa csernek az erdőnkhöz legközelebbi vasúti 
állomáson ? 



3-or. Mennyi, vagyis mily súlyú cser származik egy 10 
cm. tul méretű hántott méter fáról? mibe kerül annak hán
tása a vágással együtt ? mibe kerül a szárítás és egyéb regié ? 
mibe kerül a fuvar a vasútállomásig, vagy mértföldenként 
(kilométerenként) oda? Tehát mi az értéke egy mázsa cser
nek loco erdő? 

4-er. Milyen a minősége az erdeinkben produkált cser
nek, u. i. a minőség melyik osztályába tartozik az? hány 
° / 0 abból I. II . és I l l -ad osztályú? Sőt hányan vagyunk, a 
kik ilyen osztályozásba fogni szakavatottan mernénk? 

5-ör. Bírunk-e a kellő jártassággal a cser kezelésében; 
tehát ismerjük-e a hántás, szárítás, csomagolás, sőt az átadás 
fogásait? Pedig tudtommal köttet tek szerződések már eddig is 
kész cserre, s eddig már többen megadták az arat . 

Nem tudom kimeritettem-e a kérdések halmazát? de azt 
tudom, hogy szaktársaim őszintébbjei be fogják vallani, hogy 
az általam fölvetett kérdések legtöbbjére nézve nem tudnának 
megfelelni, s hogy tehát a cserkereskedőkkel szemben üzleti 
szempontból ingatag alapon állunk, hogy tehát az előny nincs 
részünkön, de a paritás sem. 

Kiváltképen kisbirtokosainkra nézve a cserüzem nagy 
fontosságot és nagy jövőt ígér ; sőt a nagybirtokosok kisebb 
tölgyes erdei jövedelme is csak ezen használati mód mellett 
fokozható. - Veszteségek, melyek most kezdetben némelyeket 
érnek, örökre elvehetik kedvüket hasonló üzletektől. Némely 
kereskedő, a pillanatnyi haszon által ingerelve, ilyesekkel nem 
gondol. Magunknak kell édes magunkról gondoskodni. 

A fönnebb előadott okoknál fogva tehát, és mert már 
számos szaktársunk foglalkozik tényleg csereladással, sőt van
nak olyanok, nevezetesen Trencsény-, Nógrád- és Gömörme-
gyékben, a Duna mentén sat., kik hosszas évi tapasztalatokat 
szerezhettek, azt indítványoznám : tűzessék ki a folyó 1878 , 



évben tartandó közgyűlésen tárgyalásul azon kérdés : Mily 
tapasztalatok szereztettek hazánkban a cserüzem tekintetében, 
mily árak érettek el eddig, mily viszonyban állanak az elért 
piaczi árak a fogyasztási piacosokéval, tehát előnyöseknek mond
hatok-e az elért árak, vagg azok fokozása követelhető, és végre 
a cserkezelés mily módjai alkalmaztattak és melyek mutatkoz
tak legelőnyösebbeknek ? 

* 
* * 

A dongaüzlet hazánkban jelenleg virágzásának tetőpontját 
érte el, sőt több oldalról nyilvánuló vélemények szerint veszély
nek van kitéve mihamarébb elvirágzani. Ennek okául a túl
termelést állítják. És nem ok nélkül. Ha a dongatermelési 
kimutatásokat a legutóbbi évekről átvizsgáljuk és egybevetjük 
a fogyasztással, okvetlenül be kell látnunk, hogy az árukészlet 
tömegének le kell nyomni az árakat. Maguk a fakereskedők 
belátták ezt, s ugy hallatszik, mozgalom indult meg közöttük, 
a túltermelésnek elejét venni. Azt mondják, hogy a kincstár 
fölkéretett volna az idén nem tartani eladást szlavóniai erdő
ségeiben. Mcnnyijben igaz ez, arról kezességet nem vállalunk; 
de kijelentjük, hogy a mozgalmat helyes irányúnak találjuk. 

Azt hisszük azonban, hogy e mozgalomban, csak a reáli
sabb fakereskedők vettek részt, és alig hisszük, hogy a józan 
belátás átalános lenne; sőt félünk, hogy egy rész föl fogja 
használni az alkalmat, és a csökkenő kereslet mellett olcsóbb 
árakon fog kontrahálni, a mi annál könnyebb lesz, mert szá
mos erdőbirtokos nem nélkülözheti a pénzt. 

Az volna tehát a kérdés, nem tehetnének-e maguk az 
erdőbirtokosok valamit a túltermelés megakadályozására, pl. az 
által, hogy egy ideig, mig t. i. a dongakészlctck normális 
mennyiségre nem csökkennek, .az eladásokat közmegegyezéssel 
beszüntetnék? Könnyű volna ezt kimondani; de mit tegyenek 



azok, kiknek pénzre van szükségük? Talán kölcsönszerzésben 
lehetne őket segélyezni? 

De nem akarok, sőt nem merek véleményt koczkáztatni, 
félék az irodalmi meddő vitától, és mégis igen, igen fontosnak 
látom a kérdést, és elég fontosnak arra , hogy jövő közgyű
lésünk vele foglalkozzék. Illés Nándor. 

Felhívás az 1878-ik évi erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister ur Ő Nagy
méltóságának f. évi június 25-én kelt 1 4 . 0 9 0 . számú, hozzám 
intézett leirata folytán, s az erdészeti államvizsgák megtar
tása ügyéhen f. évi április hóban kiadott (megjelent a „Buda
pesti Közlöny" f. évi 1 0 6 . számában) szabályrendelet 4 . §-a 
alapján felhivom mindazokat, a kik az erdészeti államvizsgát 
a folyó évben letenni kivánják, hogy ebel i , az idézett sza
bályrendelet 1. §. 1 — 4. pontjaiban felsorolt kellékeket igazoló 
okmányokkal és az 5. pontban megjelölt szakbeli leirással 
felszerelt, a szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú 
m. kir. földmivelés-, ipar- cs kereskedelmi ministeriumhoz 
intézett folyamodványukat legkésőbb f. évi julius-hó utolsó 
napjáig hozzám (Budapest, I. kerület, vár, 8 7 . szám) bér
mentve beküldjék. 

Az erdészeti államvizsga megtartásának napja az cmlitett 
szabályrendelet 2 . §-a értelmében fog annak idején közzététetni . 

Budapesten, 1 8 7 8 . július 7-én. 

Wagner Károly, 
m. kir. főerdőtanácsos, az állandó erdészeti 

államvizsga-bizottság elnöke. 




