Visszapillantás az 1892. évi tölgykéreg-termelésre
és kereskedésre.
Irta : S c h m i d l

Soma.

Az évek óta állandó panaszok tárgyát képező bajok a
tölgykéreg-termelés terén az 1892. évben fokozott mértékben
voltak észlelhetők. Ennek első szembeszökő következménye
a termelt tölgykéregmennyiség csökkenése volt. Mig ugyanis
az 1891. évben ugyancsak kedvezőtlen viszonyok közepette
körülbelül 500.000 métermázsára rúgott a termelt tölgykéreg
mennyisége, addig a most elmúlt évben az már csak alig
450.000 métermázsát tett ki.
Ez a csökkenés szükségszerű következménye első sor
ban a fogyasztási viszonyok növekvő kedvezőtlenségének.
Földrajzi helyzetünknél s általános kereskedelmi viszonyaink
nál fogva legjelentékenyebb fogyasztási piaczunk a szomszé d
Németország lévén, e piacz viszonyai döntő befolyást gya
korolnak hazai tölgykéreg-termelésünkre, annyival inkább,
mert a vállalkozási szellem megfelelő élénksége daczára uj
piaczok hódítása mindeddig nem sikerült. Németország tölgy
kéreg-szükséglete hovatovább szűkebb korlátok közé szorul,
amennyiben az aránylag olcsóbb exotikus cserzőanyagok ott
évről-évre nagyobb tért hódítanak.
Másik, igen súlyosan latba eső oka a fogyasztás csök
kenésének a rendkívül megerősödött franczia verseny, mely
a tölgykérget honi termékünkkel teljesen egyenrangú minő
ségben, de jóval alacsonyabb árakon viszi a német piaczokra
s mindinkább kiszorítja azokról hazai termékünket. Minthogy
ekkép a kereslet nem tartott lépést a kínálattal, a kész
termék árai ismét hanyatlottak, jóllehet a lefolyt év ter
méke minőség és kezelés tekintetében
kifogástalannak
mondható.

A tölgykéreg árának folytonos hanyatlása egyike az
üzletág legaggasztóbb jelenségeinek. Hazai termékünk
ára
két év óta immár oly alacsony színvonalra sülyedt, mely
eddigelé példátlanul áll. S fölöttébb elszomorító, hogy a
viszonyok javulása épen abból az okból, mert a jelentékenyebb
bőrgyárakban az exotikus cserzőanyagok mellett a tölgy
kéreg mindinkább háttérbe szorul és sok helyen csak
pótlék gyanánt jön alkalmazásba, úgyszólván alig remélhető.
A tölgykéreg-fogyasztás csak akkor fog élénkülhetni,
ha a hadsereg, mely bőrszükségletét kizárólag tölgykéreg
gel cserzett anyaggal fedezi, azt jelentékenyebb mérvben
fokozni fogja. Ez okból a hadsereg létszámának
Német
országban tervezett emelését üzletágunk érdekei szempont
iából örömmel üdvözölhetnők.
Nem kicsinyelhető hátrányos befolyással vannak a
tölgykéreg-termelés viszonyaira mindazon, évek hosszú sora
óta hangoztatott, visszásságok is, melyek a kész termék
szállítását eszközlő hazai vállalatainknál úgyszólván kiirthatlanul meggyökereztek. Hasztalan sürgetjük évek óta a visszairányitás (reexpeditió) teljesen indokolt kedvezményét, a szállí
tási dijaknak, kiváltképen a helyi érdekű vasutak vonalain való
méltányos leszállítását, kedvezményes átmeneti áruforgalom
létesitését és a takaróponyvák kölcsöndijának leszállítását.
Mindezen általános szükségérzet követelte s teljesen indo
kolt újításoknak megvalósítása elől az illetékes tényezők saját
érdekeik világos sérelmeivel zárkóznak el, mint ezt a szá
mok rideg valósága megczáfolhatlanul igazolja. Kivitelünk
ugyanis, mely az 1890. évben még 576.200 métermázsát
tett, a mult 1892. évben már mintegy 450.000 métermá
zsára csökkent.
A vázolt kedvezőtlen alakulatok daczára a cserüzem
az erdőbirtokosra nézve egyéb erdőművelési módokkal szem-

ben tetemesen előnyösebbnek mondható. Általánosan tudva
van, hogy a kéreghántás következtében mutatkozó jövede
lemtöbblet átlag holdankint mintegy 40 frtra tehető. Annál
sajátságosabb és megmagyarázhatlanabb tehát, hogy kéreghántásra alkalmas erdőállabok nálunk oly ritkán kerülnek
eladásra, némely vidéken pedig ezen erdőmüvelésmód egy
általán meg nem honosítható, mert az erre irányuló igye
kezet az illető erdőbirtokosok következetes ellenszegülésén
mindannyiszor megtörik. Ennek tudható be nagyrészt az a
sajnálatos tény, hogy a franczia versenynyel sikeresen megküzdenünk nem lehet. Francziaországban ugyanis az elter
jedt sarjerdőgazdaság folytán az évi vágások könnyen hozzá
férhetők és a mindenkori esélyekhez képest megfelelő
árakon kaphatók. Ez a franczia termelőnek, a nálunk for
galomba kerülő csekély számú és drága erdőállabokkal
szemben, megbecsülhetlen előnyt biztosit: Ezenfelül Franczia
országban a kisbirtokosok zöme saját költségén és saját
munkaerejével szintén jelentékeny mennyiségű tölgykérget
termel, holott hazánkban ezen üzem támogatás helyett nem
ritkán legyőzhetetlen ellenállással találkozik s a hol tért
hódit is, ezt csak jelentékeny anyagi áldozatok árán
teheti.
Ehhez járulván az idegen munkaerő költségesebb meg
szerzése, nyilvánvaló, hogy hazai termékünk a termelés
nehézségei s tetemes költségeivel terhelve a franczia tölgy
kéreggel sikeres versenyre többé nem kelhet.
Ami a belföldet illeti, annak tölgykéreg-szükséglete
aránylag igen csekély. Az elmúlt évi meglehetősen sikerült
gubacstermés ezen csekély szükségletet még inkább csök
kentette. Az idők szomorú jele egyébiránt, hogy nemcsak
a tölgykéreg, hanem valamennyi cserzőanyag ára többékevésbé hanyatlott. Vallonea, Mirabolan, Quebracho, szö-

mörcze stb. az előző év jegyzéseivel összehasonlítva egytölegyig többé-kevésbé lényeges árcsökkenést szenvedtek.
Szintúgy komoly aggodalomra ad okot a munkabérek'
folytonos drágulása, a minek oka nem csupán a munka
erőnek itt-ott tapasztalható elégtelensége, hanem a kezelés
módok folytonos tökéletesbitése és az ezzel járó munka
többlet is. Mindezen kedvezőtlen viszonyoknak teljes bizo
nyossággal előre látható következménye az üzletág egészséges
fejlődésének megakasztása és a termelésnek a legszűkebb
korlátok közé való szorítása lesz. Be fog ez következni a
termelők között létesítendő egyezmény és a némelyek által
tervezett korlátozás (contingentirung) nélkül is, mert a fogyasz
tási viszonyok kedvezőtlensége, melylyel a termelés jelenleg
kiáltó ellentétben áll, azt parancsoló szükséggé teszi.
A termék közelebbi jellemzésére áttérve, nevezetes
jelenségként említhetjük, hogy a forgalomba került áru két
harmadrésze a Királyhágón tuli vármegyékben termeltetett,
a többi pedig jobbára Felső-Magyarországon, nevezetesen
Nógrád-, Gömör-, Hont-, Heves-, Borsod-, Zemplén-, Nyitra-,
Trencsén- és Pozsonyvármegyékben. Választékra nézve az
össztermelésnek körülbelül 20%-a elsőrendű, 50%-a közép
fajú, 20%-a másod- és 10%-a harmadrendű volt.
Az 1892. évi február 1-én életbe lépett uj német
vámszerződés, mely szerént termékünk vámja teljesen meg
semmisíttetett, a termelők részére semmi előnynyel nem járt,
mert, mint előre látható volt, a fogyasztók ezen kedvez
ményt nyomban maguknak igényelték. A német vámterület
bevitele egyébiránt Ausztria-Magyarországból az utolsó négy
évben következőleg alakult:
Az
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1889. évben tett 583.200 métermázsát
1890.
„
„ 576.200
1891.
„
„ 494.800
1892.
„
„ 450.000
„

Ezen számadatokból tisztán látható, hogy kivitelünk
négy év óta következetesen és évről-évre mindig nagyobb
mennyiségben apad. Ezzel szemben áll az, hogy Németor
szág évi kéregszükséglete, melyet más eredetű termékkel
fedez, körülbelől kétszerese annak, a mit Ausztria-Magyar
ország odaszállít. Az 1892. év statistika adatai szerént a
német vámterület bevitele volt
az 1890. évben 1,054.409
„ 1891.
„
955.779
J 1892.
*
949.896

métermázsa

A szükséglet a következő idényig teljesen fedezve van,
sőt itt-ott meglehetős mennyiségű tartalék-készletek állanak
rendelkezésre. Ez okból az uj kötések csak nyomott árak
mellett voltak eszközölhetők, annyival inkább, mivel a foko
zott verseny elősegítette az erőltetett üzletkötést.

A tűzifa termelés és kereskedés átalakítása. (Tekin
tettel az erdőségek nagyobb jövedelmezőségére.)
Irta: W e i s z

Lajos.

Közgazdasági viszonyaink rohamos fejlődése folytán a
termelés minden ágában találkozunk oly uj és ujabb intéz
ményekkel, melyek a jövedelmezőség fokozása mellett nagy
figyelmet fordítanak az áruknak minél czélszerübb és könynyebb módon forgalomba hozatalára.
Az állami törvények leszámoltak ezen szükségletekkel,
a midőn az egységes méter-rendszert alosztályaival együtt
az élet szükségleteinek megfelelőleg, ugy a nagy, mint a
kiskereskedelemre nézve kötelező erejűvé tették. — Ámde
ezen jótékony reformok nem terjedtek ki a tűzifa termelésre

