tehát az ágtisztaság nála mégis elérhető. A bükk koronája csak
igen rossz termőhelyeken lesz az idősebb korban ernyőalakuvá.
Ha alatta növényzet települ meg, az már a meg nem felelő záródottság biztos jele.
(Folytatása következik.)

Előadói javaslat dongakészitő és kádármunkások
kiképzése ügyében.
(Az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási T a n á c s elé terjesztette:
Károly felső iparisk. igazgató, műegyetemi magántanár.)
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Kereskedelemügyi Miniszter U r a Magyar Gyáriparosok
Szövetségének idevonatkozó előterjesztését azzal küldte le
Tanácsunkhoz, hogy az illetékes tényezők közreműködése
és meghallgatása mellett erről a kérdésről egyrészt véleményt
mondjunk, másrészt konkrét kiviteli tervet dolgozzunk ki arról,
miként lehetne a szövetségtől kifejtett hiányokon legczélirányosabban segíteni.
Való, hogy a dongakészités a magyar korona országaiban,
kivált azonban annak a Dráván tuli részében nagyterjedelmü ipart
képez, amely 1902-ben is a nevezett szövetség hozzávetőleges
becslése szerint 2V2 millió akó német és 50 millió darab franczia
dongát, összesen mintegy 20 millió korona értékben produkált.
Ugyané szövetség becslése szerint az ország területén a donga
készitő munkások számát 15—20.000-re vehetni, akik az október
től márczius végéig terjedő munkaidényben az itt szokásos ellátás
mellett is 3—5 korona napi keresetre tesznek szert.
De való az is, hogy ezek a munkások túlnyomó részben
krajnaiak, csekélyebb számban horvátok (lika-krbavamegyeiek) és
kivételesen magyarok.
A dongakészités hazánkban már igen régi ipar, oly régi, mint
aminő a kádárság. Sőt azelőtt, mielőtt még a modern közlekedési
viszonyok voltak, a kádársághoz tartozott és olyképpen űzték,
hogy a kádármester télen munkásnépével az erdőbe vonult, ott
a megvásárolt fatörzsekből dongát készítettek, tavaszszal és nyáron
pedig ezeket otthon a műhelyben hordókká feldolgozták. M é g
egy-két évtizeddel azelőtt, szórványosan talán néha mai nap is
megtalálhatni még ezt a szervezetet. A közlekedési ügy fejlődésével
Erdészeti Lapok
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azonban a donga nagyobb mértékben vált kereskedelmi, kivált
kiviteli áruvá. Természetes következménye volt aztán ennek, hogy
a kivitelre szánt óriási dongamennyiség készítésére már többé
nem a kádármunkásokat lehetett igénybe venni, hanem hogy erre
külön specziális, csakis ezzel foglalkozó dongakészitő munkások
nevelődtek, akiknek külön a gyakorlatból kinőtt szervezetük van.
A dongaipar nagy mértékben bizonyos körülmények be
folyása alatt áll. Ilyen körülmények a külföld, nevezetesen és
első sorban Francziaország szőlőtermésének állapota, ujabban
pedig az amerikai és orosz verseny is. Bár az érték — nagy
mértékű fluktuációja miatt — az ipar helyzetének, évről-évre való
változásának feltüntetésére nem egészen megbizható, mégis kény
telenek vagyunk erre, illetőleg a kivitel értékére támaszkodni.
Eszerint a kivitel, a rendelkezésünkre álló adatok szeriit,
1882-ben 1 9 5 5 millió korona (illetőleg 1883-ban 1 2 1 1 5 millió
korona) volt és 1889-ben felszökött 3 5 T 0 millió koronára, hogy aztán
megint 1898-ig csökkenjen és végül ez évben 13*8-millió koro
nára leszálljon, 1900-ban pedig megint 37 228 millió koronára
felemelkedjék. Azóta aztán megint 1902-ben 1 5 7 0 4 millió koro
nára hanyatlott. Anélkül, hogy itt ezt számadatokkal bebizonyithatnók, a dongaipar hazánkban, tekintettel arra, hogy az erre
alkalmas tölgyfaanyag évről-évre fogy, illetőleg hogy ezidőszerint
egyelőre még az erdőtőkét fogyasztjuk és a tölgyállományunk
növekedése és fogyasztása
nincsenek
egyensúlyban, de az
amerikai és az orosz verseny befolyása alatt is, csökkenő félben
van. Mindamellett azonban kívánatosnak mutatkozik a hivatkozott
szövetség abbeli javaslatát, miszerint magyar dongakészitő mun
kásokat neveljünk, megfontolni, mert ha kivitelünk csökken is,
az uj szőlőtelepek gyarapodásával hazánkban a kádáripar máris
megint fellendülésnek indul, dongára tehát állandóan szükségünk
lesz. Azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy legújabban
a bükkfadongát kezdik nagy mértékben gyártani. Szakemberek
ítélete szerint 1905-ben a gyártott bükkfadongák mennyisége
l'O millió db volt, mig az 1906—1907. évi campagne-ban ez
8—9 millió darabra fog emelkedni. Előnyösnek mutatkozik ez a
kivándorlás csökkentése nézőpontjából, amennyiben több ezer
család oly időszakban, amidőn más keresetforrása nincsen, meg-

keresheti a létfenntartásához szükséges anyagi eszközöket. Nevezett
szövetség 1901-ben hazánk dongagyártmányának értékét mintegy
20 millió koronára teszi. A munkabérre — ha a természetben
kiadott élelmiszereket is számítjuk — ebből mintegy 2 5 % , vagyis
5 millió korona jut. Ez tekintélyes összeg, érdemes ezt a magyar
honosságú munkáselemnek juttatni.
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint vannak
már magyar munkások is, akik a dongagyártással foglalkoznak.
Nem fog tehát különös nehézséget okozni ezek között olyanokat
is találni, akik képesek lesznek, mint ideiglenesen alkalmazott
vándortanítók, más munkásokat az itt előforduló különleges mun
kára oktatni. Véleményünk szerint, kivált a székelység, a felvidéki
tótság, a ruténség és oláhság köréből, akik az erdei munkában
máris járatosak, találhatni majd elsősorban azt az elemet, amely
erre a nagy fizikai erőt, nagy ellenállást az időjárás változásával
szemben, nagy szorgalmat és kitartást igénylő foglalkozásra alkalmas_
A vándortanító feladata tehát első sorban az volna, hogy a
már ebben a körben dolgozott munkások közül egyes kiválóan
intelligenseket csoportvezetőknek (számadó, Cassator), másokat
pedig az itt, a dongák kitermelésénél előforduló egyéb külön
leges munkára képezzen ki. A vándortanító feladata nem könnyű,
kivált a cseterfahasitók kiképzésénél, mert ezeknek tapasztalaton
és számításon alapuló érzékkel kell birniok, különben fapazarlással jár a működésük. Ismernie kell a munkásnak alaposan a
dongaméreteket, sőt kívánatos, hogy fel tudja becsülni azt is.
hogy bizonyos rönkőanyagból miféle dongamérték adja meg a
legjobb kihasználást. De a többi munkánál is sok kényes fogás
fordul elő, melyek megtanulása időt igényel. Külön kell tanítani
a bükk- és külön a tölgyfadongagyártást. Ezeket csak azért emiit
jük fel, hogy ráutaljunk arra, miszerint az itt szükséges ismerete
ket csak hosszú tapasztalatok alapján lehet megtanulni, arra tehát
egy úgynevezett kísérleti állomás nem alkalmas.
Kívánatosnak tartjuk tehát, hogy az oktatás ezirányban vállalkozók
erdőüzleteiben történjék, ahol a munkások az egész téli munka
idényen át dolgozhatnak és emellett a kenyerüket is megkereshe
tik. Áldozatról itt a munkaadó részéről nem lenne szó. Anyagi
áldozatot csak az oktatást szervező kormány hozna, amennyiben
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a vándortanítót fizetné, továbbá az oktatás kezdetén okvetlenül
előálló faanyagrongálás értékét a munkaadónak megtérítené és a
munkásoknak eleinte is szükséges minimális 2 K-ás napikeresetet
biztosítaná. A költségvetés tehát a következőleg alakulna. Tegyük
fel, hogy a munkásokat 10-es csoportokban oktatnák ki. Többet,
mint 2 ilyen csoportot egy-egy vándortanító egyszerre nem lesz
képes oktatni, legalább az első hónapban. A második hónapban
esetleg újra lehetne 2 csoportot beállítani, ugy hogy összesen
mintegy 40 munkásról volna szó. A vándortanító csak a 6 téli
hónapra volna mindig szerződtetendő (ahhoz értő kádármester
vagy dongagyártó manipuláns is megfelel) és ez kapna havon
ként 240 K díjazást, ami 1440 K volna. A 40 munkásnak az első
hónapban átlagosan naponként és fejenként 1 K-val kellene a
keresetét pótolni, ami megfelel 25 nap X 40 munkás X I K = 1000
koronának. Anyagrontásért kárpótlás mintegy 1000 K, munkásoknak
szerszámmal való segélyezése 5 6 0 K, összesen 4000 K.
Mint a nevezett szövetség is jelzi, ilyen oktatást foganatosít
hatni Székelyföldön, Arad, Bihar, Bereg, Ung, Máramaros,
Szolnok-Doboka és Nagyküküllő megyékben. Az első évben pl.
Székelyföldön, Arad és Máramaros megyében lehetne egy-egy
vállalkozónál egy-egy vándortanítót elhelyezni, a következő évek
ben más-más helyen. Ujabb munkáscsoportok kiképzését esetleg
a már kiképzett csoportok intelligensebb tagjaira lehetne bízni,
ugy hogy összesen csak három vándortanítóra lenne szükség.
Véleményünk szerint ilyképpen 10 év alatt megkaphatnók
hazai munkásokból azt a kontingenst, ami itthon a dongagyár
táshoz szükséges. Horvát-Sz'avonországra nem igen szabad szá
mítani, mert az ottani munkások ugyis tulszámban vannak, ugy
hogy egy részük máris kivándorol.
Végül megjegyezzük még, hogy a vándortanítók ellenőrzése
megfelelő szakközegre volna bízandó. Ugyancsak el kellene látni
a vándortanítókat a munkások között való szétosztás czéljából az
itt szükséges normál dongaméret, esetleg az akolómértéknek
(Visiermaass) táblázataival.
A dongagyártás oktatásának ügye különben a földmivelésügyi
miniszter hatáskörébe volna utalandó, amennyiben ez mint erdő
ipar, az erdészet körébe vág.

A kádáripari tanműhelyek vagy tanfolyamok létesítését, szak
iskolai vagy kézműves iskolai jelleggel, nem tartjuk helyén való
nak. Mert bár tény az, hogy a bortermelés hanyatlása folytán az
utolsó 15 év alatt aránylag csak kevés kádármunkás nevelődött,
ugy hogy ezidőszerint hiány mutatkozott ilyenekben, még sem
szabad elfelejteni, hogy az életben az ily természetű szük
ségletek mindig önmaguktól, mesterséges eszközök nélkül is
kielégítést találnak. Bizonyítja ezt az a körülmény, hogy a mult 2
évi élénkebb hordószükséglet maga után vonta azt, hogy a buda
pesti kádár stb. ipartestület állítása szerint ezidén a beszegődtetett
kádárinasok száma tetemesen több —• mintegy háromszor annyi —
mint a mult évben. Hozzájárul még a hordógyártó gépek terje
dése is, amelyek megengedik, hogy tanult kádár helyett közön
séges napszámosokat is tetemes számban felhasználhatni a gyár
tásnál.
Ugy véljük, hogy elegendő lesz, ha a kádárinasok szakirányú
és a mesterek és segédek továbbképző oktatását egyes fontosabb
góczpontokban, mint pl. Budapesten, Váczott, Soroksárott, Buda
fokon, Pécsett, Sopronban, Segesvárott, Aradon, Kecskeméten stb.
szervezzük. Az inasok szakirányú oktatására irányuló taní
tás terve addig ki volna dolgozandó, a mesterek és segédek
továbbképző tanfolyamának tanítása tervére vonatkozó javaslat
már rendelkezésre áll.
Egy igen fontos körülmény még az is, hogy eddigelé nem
volt semmiféle intézet, ahol a kádármesterek fiai némileg maga
sabb kiképzést nyerhettek volna és ahol a napról-napra szapo
rodó hordógyárakban szükséges művezetők a kellő szakismere
teket megszerezhetnék. Már többször merült föl panasz és kívánság
ezirányban. Ezen ugy segíthetni, hogy a budapesti áll. felső ipar
iskola faipari szakosztályával kapcsolatosan lehetne egy idevágó
intézményt szervezni olyképpen, hogy ezen szakosztály jelenlegi
tárgyait részben közösen hallgatnák a kádárok a faiparosokkal,
részben a nekik szükséges specziális szerkezettant és technológiát
külön hallgatnák, ami mindkét tárgyra egy évben mintegy 4 — 5
és esetleg 8—10 órát szerkesztési rajzra venne igénybe. A föl
vétel föltétele itt is legalább egy évi kádáripari gyakorlat és a
megfelelő elméleti előképzettség volna.

Az elnöki értekezlettel egyetértőleg arra kérem tehát az
Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanácsot, méltóztassék
k mondani:
1. Kívánatosnak tartja, hogy a fentiekben részletezett módon
vándortanítók utján a magyar korona Dráván Inneni részeiben
dongagyártó munkások neveltessenek.
2. Kívánatosnak tartja, hogy kellő' helyeken kádárinasok szá
mára szakirányú inasiskolák
szerveztessenek.
3. Kívánatosnak tartja, hogy arra alkalmas helyeken meste
rek és segédek számára továbbképző' tanfolyamok
létesíttessenek.
4. Kívánatosnak tartja, hogy a budapesti áll. felső ipariskola
faipari szakosztályával kapcsolatosan kellő tanterv
megállapítása
mellett, leendő hordógyári művezetők és mesterek számára a hordógvártás különlegesen
tanittassék.

A boróka (Juniperus communis) bogyójának
értékesítéséről.
Közli:

Ajtay Jenő,

m. kir. erdész.

lig néhány év előtt a boróka (Juniperus communis) még
csak értéktelen cserjeként, sőt gyomként szerepelt az erdé
szek szemében. Manapság már ez is megváltozott, annyira, hogy
a borókabogyó igen szép mellékhaszonvételt nyújtó terménynek
tekinthető. Ismeretes volt ugyan a székelyföldi „fenyővíz" és a
felvidéki „borovicska"-főzés, mindazonáltal a bogyónak megköze
lítőleg sem volt oly értéke, mint napjainkban.
A deliblati homokpusztán 1898 előtt még senki sem gondolt
a borókabogyó értékesítésére. Egyik-másik környékbeli kurtabol
tos azonban már akkor foglalkozott a kötőfék, kocsikenőcs és
vöröspipaárulás mellett bogyóátvétellel, melyet a munkások lop
tak a homokpusztából. Éppen ez keltette fel a figyelmet, mert a
bogyólopást mint kihágást nem lehetett megszüntetni, nagyon
természetes gondolatfűzés volt tehát, hogy -— ha már viszik —
hát pénzért vigyék.
Az évi haszonbér megállapítására nem állott adat rendelke
zésre. Próbaévre volt tehát szükség. Komoly vállalkozó sem volt,
csak ugy „fogni" kellett egyet, aki az első egy évi haszonbér fejé-

