
Douglasii és Abies nofdmanianá-nak mult évi haj tásai lefagy-
tak, ezen lefagyás azonban csak csekély mérvű volt, mert 
habár e hajtásokról a tűk egyrésze lehullott, a rügyek le 
nem fagytak, hanem kihajtva — különösen az A . Douglasiinál — 
igen szép haj tásokat eresztettek. 

Ha azonban ily hidegben, minővel a növényvilágnak mult 
télen kellett megküzdenie , a külföldi fanemek némely része 
le is fagyott volna: ez még korrántsem ijeszthet el bennünket 
a további kísérlet teréről , mert i ly rendkívüli hidegben honos 
fáink is sokat szenvednek. Sok helyütt megfagyott mult télen 
a vadrózsa, őszi- és kajszin-baraczkfa, diófa, mandulafa, szi l 
vafa stb. — Ungvár t , 1880. deczember 20-án . 

Tomcsányi Gusztáv, 
m. k. erdész. 

Jelentés az 1880. évben lefolyt cserkéregüzletről. 
A lefolyt év a cserkéreg üzletre nézve, úgy a termelő 

mint a kivitel tekinte téből nem volt kedvező. A termelők 
heteken át a rosz időjárással küzdöttek, minek következtében 
a terménynek nagy része minőségében szenvedett és a huza
mos esőzések által szükségessé vált óvintézkedések a terme
lési költségeket tetemesen emelek. 

A németek által a cserkéregre rót t beviteli vám nagy
ban nehezíti az üzletet, de annak k i nem elegitő lefolyása, ezen 
kivül más fontosabb okban is találja magya ráza t á t ; t. i . az 
utolsó években a bőrgyári ipar Németországban hanyatlott és 
természetes következése, hogy kevesebb cserző anyagokra volt 
ott szükség, mint az előbbi években. 

Daczára a szükséglet és ebből kifolyó kereslet csökkenésé
nek, nálunk ez évben több cserkéreg termeltetett a lefolyt 
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idényben, mint az ezelőtti évben. E z , és hogy nagyobbrészt 
alárendelt minőségű cserkéreg hozatott a piaczra, indokok arra 
nézve, miért rosszabbultak ez idén az árak és maradtak meg
lehetős mennyiségek a termelők kezeiben eladatlanul. 

Az idei cserkéreg mennyiségét körülbelől 600.000 —650.000 
vámmázsára lehet becsülni. Ebből mintegy 500.000 vámmázsa 
exportáltatott és körülbelől még 150.000 vámmázsa többnyire 
még a termelők raktáraiban az eladást várja. 

Minőségre nézve az erdei cserterniény igen különböző 
volt. A kéreghántás megkezdésétől (ápril közepén) májushó 
végéig lehámzott cserkércg többnyire kisebb-nagyobb mérték
ben sérülést szenvedett; részint a gyakori esőzések, részint 
értelmetlen, vagy hanyag kezelés által. Június havában hán
tott cserkéreg majdnem kivétel nélkül tökéletes jő állapotban 
került födél alá. 

A cserkéreg minőségére az időjáráson kivül tudvalevőleg 
az értelmes kezelés legnagyobb befolyással bir, és bár igen 
nagy haladást észlelhetünk e tekintetben némely termelőink
nél, másoknál még mindig sok kívánni való marad. Örömmel 
lehet constatálni, hogy belföldi termelőink jobban kezelik a 
cserkérget, mint a külföldről minden tavaszszal bejövő idege
nek. E tény abban találhatja magyarázatát, hogy a belföldi 
termelők az itteni viszonyokat jobban ismerik, mint a külföl
diek, a munkások nyelvén beszélni tudnak, mig amazok nem; 
és végül inkább csinálhat állandó befektetéseket, mint a kül
földi kereskedő, ki ma itt, máskor ott vesz egy erclőrészt, és 
kénytelen a szükséges fölszereléseket nagy költséggel áthelyezni. 
Kénytelen tehát a külföldi termelő az investitiókat a lehetőségig 
megszorítani, és ez által gyakran történik, hogy az eső elleni 
intézkedései elég nem lévén, kár t szenved, mig ellenben a 
belföldi termelő inkább képes cserkéregtermését biztosítani. 

A z árak, mint már említem, a mult évi árakhoz mérve 



csökkentek, és pedig I-ső osztályú kéregnél 50 fillérrel, l l - od 
és I l l -ad osztályúnál egy márkával 100 ki logrammként . A z 
első osztályú cserkéreg majdnem mind vevőt talált, ha az jól 
kezeltetett; kivételt tesz az oly első osztályú kéreg , mely az 
idő viszontagsága, vagy rosz kezelés által szenvedett és ez 
által csak II-od, vagy épen Ifl-ad osztályú minőségűvé vált . 
A csekélyebb minőségű kéreg olcsó á ra daczára sem kelt el, 
és a még a termelők raktára iban heverő mennyiségek (körűi
beiül 150.000 vm.) kevés kivétellel oly minőségűek. 

Majdnem határozot tan számithatni , hogy a még el nem 
adott ké reg tavaszig vevőt fog találni, mert a tél végén ren
desen szükséglet szokott beállani azon bőrgyárosoknál , kik 
egész évi szükségleteket még nem fedezték. A fenmaradott 
cserkéregnél haszonra nem lehet számítani, mert a mostani 
árak mellet az idény tartama alatt is al ig volt haszon, midőn 
az erdőről közvetlen a vasút ra lehetett szállítani a t e rményt , 
és ha a raktározási költségeket és kürülbelől 8 havi kamat
veszteséget, végre a rak tá rozás ál tal beálló á rúapadás t szá
mítjuk, úgy okvetlenül veszteséggel j á r t az alárendel t minő
ségű cserkéreg termelése. Kívánatos , hogy ezen tanulságon ter
melőink okuljanak és csak annyi I l -od és I l l - ad osztályú cser-
kérget állítsanak elő, mint amennyi a fiatal erdő hántása mel
let elkerülhetlen. De óvakodjanak elvénült rosz minőségű cser
kérget nagy mennyiségekben termelni, mert az alárendl t minő
ségű kéreg hasznot a termelőnek r i tka esetben hozhat, és 
pedig következő okokból : 

1- ször. Öreg fákról termelt rosz minőségű cserkéreg 
külföldön is elég van s ott oly olcsó, hogy normális körül 
mények között nem vagyunk képesek oly á ré r t oda szállítani. 

2- szor. Alárendelt minőségű cserkérget nem használha t 
nak minden bőr, kivál tképen talpak készítéséhez, és igy annak 
használhatósága korlátol t . 



3-szor. Azon bőrgyárak, melyek ugyan ily minőségű cser
kérget használhatnának, inkább keresik az első, jó minőségűt, 
mert ha többet is fizetnek utóbbiért, inkább találják számítá
sukat, mivel a tetemes szállítási- s vámdijak a jó s rosz minő
ségű cserkérget egyaránt terhelik, s mig a jó minőségű árú 
elbírja a magas költséget, az olcsó de rosz árú nem. 

A lebonyolítások simábban eszközöltettek ez idén, mint az 
ezelőtti években, s az átadók és átvevők közt gyakran elő
forduló vitás kérdések és perek kevesebbedtek a belföldi for
galomban. 

Ugy az exporteurök, mint a külföldi consumensek a már 
több évi összeköttetések által ismerősebbek levén, mindkét 
részről a szerződések megkötésében elővigyázók voltak, és 
lehetőségig óvatosan kerülték a gáncsos firmákat. De min
den elővigyázat daczára minden exporteur k i van téve az 
átvevő szeszélyeinek, valamint viszszaélések az utóbbiak részéről 
elég gyakran történnek, melyek ellen az exporteur nem igen 
van védve. Azonban el kell ismerni azt, hogy e tekintben is 
az idén némi javulás észlelhető. 

A lefolyt évi cserkéregüzlet menetét legtisztább meg
győződésem szerint ecseteltem és nézetem szerint hiszem, hogy 
sikerült ennek hű képét adni. 

Mielőtt soraimat zárnám, nevezett üzlet jövőjéről még 
egy pár szót koczkáztatok: 

Kilátásaink a jövő évre mindeddig nem nagyon bizta
tók, de az üzlet mai állásának rosszabbulását határozottan 
nem lehet várni. Biztosan számíthatunk arra, hogy jövő évben 
a mai árak lejebb nem fognak szállani s hogy ugyan annyi 
mennyiségű cserkérget, mint az idén, minden bizonnyal szállit-
hatunk külföldre, ha a jövő évi termelésünk nagyobbrészt első 
osztályú s jól kezelt árúból fog állani. 



A z elmúlt üzleti év k i nem elégítő lefolyása s a pillanat
nyi pangás nem ok komoly aggodalomra, mert a cserkéreg
üzemnek hazánkban szép jövője van. 

A hazai cserkéregüzem fő tényezője tudvalevőleg k i v i 
telünk Németországba, hol azonban az utolsó években a bőr 
ipar az amerikai s angol verseny által roppant szenvedett, 
mely baj orvoslása czéljából a németek magas véd vámokat emel
tek minden külföldi bő rgyá r tmány behozatala megnehezí tésére , 
mely tény kétségen kivül az ottani gyár tmányok szaporí tását 
fogja következtetni , s a fokozott gyár tmány arányban a cser
kéreg szüksége is te rmészetesen emelkedend. Miután a néme
tek nem képesek még a mostani cserkéregszükségle töket 
sem hazájukban megszerezni s kénytelenek most is az importra: 
a fokozott szükséglet esetében még inkább hazánkbóli bevi
telre lesznek utalva. 

Továbbá a hazai gyá rak az ausztriaiak példáját követve, 
már is jobban érdeklődnek a cserkéreg i rán t és remélhe tő , 
hogy idővel ezek is tekintélyes cserkéreg-fogyasztókká fognak 
válni. 

Végül még egy körülmény biztatja cserüzeniünk felvirág
zását és fejlődését, t. i . az „Ar lbe rg" vasút kiépülése. 

E vasút kiépülése által egy ujabb nagy teriiletet iogunk 
nyerni cserkéreg kivi te lünkre , hová ma még nem concurrál -
hatunk sikerrel a francziák ellen, mert a mostani d rága vasút i 
szállítási költséget a mi cserkérgünk nem bírja el. 

Gyöngyösön, 1880. deczember havában. 
Schmidl Rezső. 




