
K r ó n i k a 
1. A román szerződés. 

A mult hónap elejére külön szerződés és egész sereg azt ki
egészítő jegyzőkönyvi megállapodás jött létre a magyar és ro
mán kormányok között. 

Nem tudjuk, miért volt olyan nagyon sürgős ennek a szer
ződésnek a megkötése. 

Hallomás szerint a legfőbb célja a magyar-román kereske
delmi mérleg megjavítása, mert hiszen az elmúlt évben Románia 
közel négyszer annyi értékű különféle terméket hozott be, mint 
amennyit mi Romániába kivittünk. 

A román behozatalban elég nagy tétellel szerepeltek a ten
geri, a fenyöműfa (különösen fűrészelt fa) és az erőtakarmány
félék. 

A tavalyi bőséges kukorica- és takarmánytermelés, valamint 
az osztrákokkal a fenyőfabehozatalra kötött szerződés, végül az 
érvényben lévő behozatali engedély-rendszer — véleményünk 
szerint — külön szerződés nélkül is módot adtak a kormánynak 
arra, hogy a behozatalnak és kivitelnek ezt a ránknézve annyira 
kedvezőtlen arányát megjavítsa. 

Annál inkább meglepetésszerűen hatott, hogy ebbe a kom
penzációs szerződésbe éppen abból a cikkből, a tűzifából kap
csoltak be nagy tételt, amelyikből magunknak is van, amelyik
nek értékesítése szempontjából ma éljük a legholtabb időszakot. 
amelyikből rendelkezésre álló saját készleteinkre vonatkozólag 
maga a kormányzat is csak ennek a hónapnak a végével fog 
tiszta képet kapni. 

A szakkörök többszörös sürgetésére rendelte el a kormány
zat a tűzifa-készleteknek a május 15-iki állapot alapján leendő 
összeírását. 

Legfőbb indokolásunk az volt, hogy a termelt készletek is
merete nélkül egyáltalán nem lehet megállapítani azt, van-e 
szükségünk tűzifabehozatalra s ha igen, milyen mértékig. 

Egyáltalán nem tudjuk tehát megérteni, miért volt szüksé
ges ezt a fix mennyiségre vonatkozó szerződést ilyen sürgősen 
lezárni. 

A szerződésben a kormányzat arra vállalt kötelezettséget. 



hogy 1933. évi április hó 1-től 1934. évi március hó 31-ig 20.000 
vasúti kocsirakomány tűzifa behozatalára ad ki Romániának en
gedélyt előre megállapított részletekben. 

A 20.000 vas üti kocsirakományból 2000 Budapestre jöhet 
hajón, a többi 18.000 vágón pedig a mai lapszámunk hivatalos 
közleményei közé iktatott kereskedelmi miniszteri rendeletben 
körülírt Tiszán-túli területre. 

A vámtétel úgy, mint az eredeti szerződésben volt 10.000 
kg-kint 35 arany korona. (40.6 pengő). Eddig még meg tudjuk 
érteni a dolgot, mert az eredeti szerződéssel szemben a kedvez
ményes vámmal behozható mennyiségnek (48.000 vágón, később 
30.000 vágón) számottevő csökkentését jelenti s egyúttal csök
kenti azt a területet is, amelyre a román fa behozható. 

Meg tudjuk érteni azt is, hogy a szerződésben foglalt előt
tünk ismeretlen szolgáltatások ellenértéke gyanánt erről a terü
letről az egyéb államokból származó külföldi fát kizárták és bi
zonyos mértékű árvédelmet biztosítottak a román tűzifának. 

Elvégre ez sem más, mint a preferenciának egy módja s 
ilyet adni, minden szuverén államnak joga van. 

Egyáltalán nem tudjuk azonban megérteni azt a kikötést. 
amellyel ezen a körülhatárolt területen védelmet biztosítottak a 
román tűzifának a magyar tűzifával szemben. 

A szerződés hivatalos értelmezése szerint ugyanis erre a te
rületre magyar fa csak olyan mértékben mehet b,e kedvezmé
nyes fuvardíjjal, hogy Debrecen város területén 1 vágón import-
fára 2 vágón magyar fa, a többi részeken ellenben 2 vágón ini-
portfára 1 vágón magyar fa essék. 

Igaz ugyan, hogy normális fuvardíjjal (14. díjosztály) kor
látlan mértékben mehet a körülzárt területre is a magyar fa, ez 
azonban komoly gazdasági értéket alig jelent, mert e mellett a 
fuvardíj mellett elfogadható áron tűzifát odaszállítani nem lehet. 

Addig, az ideig tehát, amíg a 18.000 vagon román fa leszál
lítva nincs, a kérdéses területre 9000 vagon magyar tűzifa me
het be, amely mennyiséget csak a Debrecenbe történő román 
szállítások emelhetnek valamivel. 

Mivel pedig a csehek részére a sertés-kompenzációval kap
csolatosan 18.000 vagon behozatalát már lekötötték, a két állam. 
Csehszlovákia és Románia részére már 38.000 vagonos behozatal 



van biztosítva, a mult év 37.000 vagonos összes behozatalával 
szemben. 

Ha már most számolunk azzal, hogy valamelyes tűzifa
behozatalt Jugoszlávia is fog igényelni, akkor megállapíthatjuk,, 
hogy a multévit meghaladó mennyiség behozatalát biztosította 
a kormányzat a következő évre akkor, amikor mindnyájan tud
juk, hogy a fogyasztás a rossz gazdasági viszonyok és egyéb 
okok (bőséges kukoricatermés stb.) következtében apadt s egyi
künk sem tudja, mekkora készletek vannak a Csonkaország te
rületén kitermelve. 

Azt hisszük, példátlan a gazdaságtörténetben az, hogy vala
mely ország saját területének egy részén védelmébe vegye a kül
földi terményt a saját termeivénnyel szemben. 

Igaz, hogy a mostani rendszer mellett az 1933. év első & 
hónapjában az összes tűzifabehozatal nem érte el az 1000 vagont-

Mi azonban úgy véljük, hogy a vám megállapításának, a ta
rifa szabályozásának, a termelés fokozásának stb. kifejezetten 
az volt a célja, hogy a külföldi származású tűzifát éppen erről 
a területről kiszorítsuk. 

Az intézkedés tehát, illetőleg a vállalt kötelezettség nem
csak az észszerű gazdaságpolitikával, de a kormányzat eddig 
követett politikájával is ellenkezik. 

Még súlyosabban érintett bennünket az a minden számot
tevő előkészület nélkül megjelent kereskedelmi miniszteri ren
delet, amelyik a magyar tűzifának a kérdéses területre való be-
szállíthatását szállítási igazolvánj'hoz kötötte. 

Ügy érezzük, hogy az államvasútnak azt a törvényen ala
puló kötelezettségét, mely szerint mindenkinek a szállítmányát 
felvenni és szállítani köteles, egyszerű miniszteri rendelkezéssel 
hatályon kívül helyezni nem lehet. 

Nem vagjomk közjogászok, de nem mérnők állítani, hogy 
ezen az alapon nem lehet majd a kormányzattal szemben bizo
nyos kártérítési igényeket támasztani. 

De ha eltekintünk is a rendelkezés jogalapjától, eddig ahhoz 
voltunk szokva, hogy ilyen a gazdasági életben mélyen bele
nyúló rendelkezések csak akkor láttak napvilágot, amikor min
den előkészület megtörtént s még ilyenkor is egy bizonyos kimé-



leti időt (10—15 nap) adtak a legsürgősebb függő kötelezettsé
gek lebonyolítására. 

A teljesen szokatlan intézkedési mód azt eredményezte. 
hogy mult évi április 16-tól a magyar tüzifaszállítás a kérdéses 
területre egycsapásra megszűnt, amivel szemben a román tűzifa
szállítás akadálytalanul folyik és még ma sem tudjuk, amikor 
ezeket a sorokat rójuk, hogy a kérdés mikor kerül nyugvó
pontra. 

Arra nézve, hogy a már megkötött magánügyletekre és 
egész tűzifaértékesítésünkre milyen hatása lesz ennek az intéz
kedésnek, jóslásokba nem bocsátkozunk. 

Nem titkolhatjuk el azonban legnagyobb mértékű aggodal
munkat abban az irányban, hogy ez az intézkedés igen könnyen 
végzetes lehet az egész magyar erdőgazdasági termelésre. 

Pedig, ha nem is nézzük a 2 millió kat. hold magyar erdő 
teljes elértéktelenedésének veszdelmét, akkor is aggodalommal 
kell néznünk nemcsak a külkereskedelmi mérleg várható rom
lása elé, de az elé a kérdés elé is: hol fognak a télen munkát 
találni az elmúlt télen az erdőgazdaságban foglalkoztatott 
munkáskezek 0 

2. Az összefogás. 

Napról-napra ismétlődnek a panaszok, hogy a tűzifaárak 
az erdős vidékek közeli piacain rohamosan esnek, hogy a kész 
müfatermékeket csak nehezen, vagy egyáltalán nem lehet érté
kesíteni. 

Természetes dolog, hogy amikor ezeknek a hátrányoknak 
a megszüntetéséről van szó, megint mindenki legelsősorban kor
mányzati intézkedésekre gondol. 

Kétségtelen, hogy kormányzati intézkedések az ilyen jelen
ségek enyhítésére bizonyos mértékig alkalmasak. Komoly meg
fontolás mellett azonban be kell látnunk, hogy ezen a téren 
eredményt csak az érdekeltség megmozdulása és összefogása 
érhet el. 

Ha a vidéki piacok tűzifaárait nézzük, kétségtelenül meg
állapíthatjuk, hogy maguk a termelők szorították itt le az árakat. 

Igen jól tudjuk, hogy a helyi fogyasztás mindig jóval ma
gasabb árakat fizetett a tűzifáért, mint a távolabbi vidékek vá-



sárlói, s amellett a termelő legtöbb esetben megszabadult a kif'u-
varozás gondjaitól és költségeitől is, a vételárhoz pedig azonnal 
hozzájutott. 

A nagyobb termelésnek az lett a következménye, hogy a 
termelők mindegyike a maga részére iparkodott biztosítani ezt 
a közeli piacot, amelyiken pedig a felvevőképesség is csökkent. 

Csökkent nemcsak azért, mert a gazdasági viszonyok álta
lában romlottak, de azért is, mert a legtöbb helyen termelőrész 
ellenében előállított nagymennyiségű gyérítési és egyéb aláren
delt minőségű faanyag is nyomta a piacot. 

Csökkenő kereslet állott tehát szemben ezeken a piacokon 
emelkedő árukínálattal, ez pedig minden olyan esetben, amikor 
a termelők nincsenek megszervezve, csak az árak csökkenésére 
vezethet. 

A műfaértékesítés nehézségeinél tán még nagyobb szerepe 
van a szervezetlenségnek, mint a tűzifaértékesítésnél. 

Ha ma valamelyik birtokosnak sikerül egy különleges ter-
melvényt egy megszorult kéznek talán valamivel jobb áron el
adni, a következő idényben már legnagyobb vajószínűség szerint 
az egész környék minden megfontolás nélkül megy utána, s egy 
év alatt olyan túltermelés következik be, amit a piac felvenni 
nem tud. 

A méretek helytelen elosztása (pl. a bányafánál), a meg 
felelő minőség hiánya (különösen a fűrészelésre szánt választé
koknál) idézték azután elő azt, hogy az ilyen erősen kifogásol
ható tételek szokatlanul nyomott áron kerülnek piacra, s leront
ják a megfelelő minőségű és méretű anyagok árát is. 

Arról, hogy a piac miből mennyit képes felvenni, egyáltalán 
nem vagyunk tájékozva, s minden olyan irányú kísérlet, amely
nek célja a készletek és szükségletek megállapítása volt, ezideig 
csődöt mondott 

Be kell már egyszer látnunk, hogy eredményt csak akkor 
érhetünk el. ha a termeléssel úgy minőségileg, mint mennyiségi
leg a piac igényeihez alkalmazkodunk, ezt pedig megfelelő szer
vezettség nélkül elképzelni sem lehet. 

Komoly elhatározásra és becsületes készségre van ezen a 
téren abszolút szükség. 

Mert ha tovább is az történik, hogy amikor a kormányzat 



a megfelelő gazdaságvédelmi intézkedések foganatosítása céljá
ból összeiratja a készleteket, a legelső nyilvános alkalommal 
erdőbirtokosok és erdőtisztek egyaránt kijelentik, hogy az álta
luk közölt adatok nem megbízhatók, nem fedik a valóságot, 
akkor a kormányzati tényezők esetleges téves intézkedéseiéit 
maguknak a bejelentőknek kell viselniük a felelősséget 

Nem először hangoztatjuk ezen a helyen, hogy az ilyen irá
nyú szervezkedés csak akkor járhat eredménnyel, ha annak 
élére magából a birtokos-osztályból állanak néhányan. 

Mert mihelyst rajtuk kívül álló tényező veszi kezébe a szer
vezés ügyét, amögött rögtön rejtett egyéni érvényesülési vágy. 
vagy anyagi érdekek rugóit keresik. 

Az igazgatóválasztmány legutóbbi ülésén hozott határozat 
értelmében az egyesület elnöksége fel fog kérni egyes birtokos 
urakat arra, hogy ennek a szervezkedésnek álljanak az élére. 

Nem tudjuk még, kik lesznek az illetők, de ezen a helyen 
kérve-kérjük őket, szíveskedjenek ezt a szerepet vállalni s a mi 
meggyőződésünk az, hogy a szükséges munka lebonyolítására az 
egyesület keretein belül megtaláljuk az eszközöket. 

Semmi akadályát nem látjuk annak, hogy ez a szervezkedés, 
ha mindjárt sok tekintetben önálló munkakörrel is, az egyesü
let keretén belül jöj jön létre, mert hiszen kevés költséget igénylő 
és mégis célravezető szervezkedésre csak akkor számíthatunk. 
ha az meglévő szervezet kereteibe illeszkedik bele. 




