
Amikor őszinte örömmel vesszük az első doktoravatás hírét, 
s az alma matert a magunk részéről a kitartó küzdelemmel kihar
colt doktoravatás első funkciója alkalmából, valamint annak 
felavatott első doktorait is a legmelegebben üdvözöljük, megdöb
benéssel kell a legutóbb elhangzott parlamenti beszédekből 
megállapítanunk, hogy alma materünk szervezetét és egységét 
veszély fenyegeti. Bízunk azonban abban, hogy a jobb belátás 
győzedelmeskedik és a világ legrégibb technikai főiskolája nem 
fog a kellőképen át nem gondolt reformterveknek áldozatul esni. 

Krónika 
A statisztika és annak felhasználása. 

Úgy az egyesületi életben, mint azon kívül is éppen e sorok 
írója volt az, aki évről-évre hangoztatta, mennyire érezzük a 
rendszeres termelési és fogyasztási statisztika hiányát. 

Tájékoztató adatok, amiket rendszertelen és nem szervezett 
gyűjtés szolgáltat, a legtöbb esetben arra vezetnek, hogy az ezek
ből származó beállítások, amelyeket nem egyszer irányít egyéni 
ízlés, vagy egyéni érdek, félrevezetik nemcsak a laikusokat, de a 
szakemberek egy részét is. 

Minél kevésbé van megszervezve valamely ágazatnál a sta
tisztikai szolgálat, annál nagyobb körültekintéssel és annál na
gyobb óvatossággal kell kezelni az adatokat, amelyeket az ilyen 
hézagos adatgyűjtés eredményez. 

Legfényesebb példája ennek a magyar tüzifa-statisztika. 
A földmívelésügyi minisztérium évről-évre adott közlést a 

központi statisztikai hivatalnak arról, mennyi volt az elmúlt év
ben az ország tűzifa- és műfatermelése. 

Ennek a statisztikának az alapját a külső hivatalok jelen
tései alkották, és pedig minden valószínűség szerint a használati 
engedélyek és az üzemtervek adatai alapján. 

Az elkülönítés műfára és tűzifára egyszerűen % -arányosan 
történt, becsült országos átlag % alapján. 

Teljesen hiányzott a fanemenként való elkülönítés, ami pe
dig különösen a súly szerint értékesített választékoknál, amilyen 
a tűzifa is, az egész számítást alapjaiban ingatta meg. 

De aki ismeri az életet, az maga is nagyon jól tudja, hogy 



sem az üzemtervi adat, sem a használati engedélyekben foglalt 
köbtartalomadatok nem fedik pontosan a valóságot. 

Hogy az eltérés mennyi, vagy mennyi lehet, erről — ha nyil--
.tan beszélünk, — senkinek sincs még homályos sejtelme sem. 

Maga ez a körülmény teljesen indokolttá tette ezért az 
Egyesületnek azt a kérését, amellyel évről-évre megismétlődőleg 
kérte a tüzifa-készletek összeírását. 

Ez az összeírás már sokkal közelebb járt a való élethez, 
mert hiszen a 10 holdnál /nagyobb, erdőbirtokok mindegyike köte
lezve lett a bejelentésre, s tényleg a jelentések be is futottak. 

Igaz ugyan, hogy a terület, amelyről a jelentés beszámol, 
állítólag 1,500.000-től 1,600.000 kat. hold között mozgott. 

Ezek szerint tehát az erdőterületnek 20—25'%-a a bejelen
tésekben nem lett volna tárgyalva. 

Ennek a tételnek a jelentősége azonban nagyon alászáll, ha 
ismerjük a célt, amit az adatok összeírásával el kellett érnünk 
és ismerjük magát az eljárást is. 

A cél elsősortan az volt, hogy megtudjuk, mekkora a vas
úton vagy hajón leendő elszállításra való fakészlet. 

Ez az a mennyiség ugyanis, amelyik egyrészről a közellátás 
szempontjából fontos, mert hiszen ez hivatott az eddig importra 
szoruló vidékek szükségletét ellátni, de másrészről tétel 
is, amelyik a birtokosokra nagyobb súllyal nehezedik, mert a 
helyi szükségletek ellátására szolgáló faanyag elhelyezése ehhez 
képest legtöbbnyire alig okoz valamilyen gondot. 

Végül ez a tétel az, amelyiknél a multat illetőleg valameny-
nyire pontos adatokra támaszkodhatunk. 

A vasúton és hajón szállított tűzifánál ugyanis rendelkezé
sünkre állanának a közlekedési vállalatoknak a belföldi feladásra 
vonatkozó adatai, de rendelkezésünkre áll a behozatalra vonat
kozó pontos statisztika is, mégpedig negyedévenként elkülönítve. 

Tekintetttel arra, hogy a külföldi behozatalnak 1%-át sem 
teszi ki az, ami a határforgalomban vasúton vagy hajón szállítás 
nélkül kerül forgalomba, a két adat összege majdnem teljes pon
tossággal adja azt a kereskedelmi szükségletet, amelyre a beho
zatali kérdések elbírálásánál leginkább van szükség. 

Az eljárás módját illetőleg ezek az összeírások is az állam
erdészet külső hivatalai útján történtek, amelyek ma már telje-



sen tájékozva vannak arról is, mely erdőgazdaságokat kezelnek 
üzemterv szerint és mely erdőgazdaságok ázok az üzemterv nél
kül kezeltek közül, amelyeknek saját szükségletüket meghaladó 
használatra volt joguk, illetőleg használati engedélyük. 

Természetes következménye volt ennek, hogy az olyan gaz
daság, amelyiknek akár üzemterv alapján, akár pedig használati 
engedély híján nem volt joga eladási célokra termelni, nem ka
pott bejelentő-lapot, s nem is jelentette be a termelést. 

A statisztikából kihagyott területek legnagyobb része min
den valószínűség szerint ilyen. 

Ennek az adatnak a kimaradása azonban a helyzet képén 
mitsem változtat, mert hiszen a saját szükségletét amúgy is év
ről-évre kielégítette anélkül, hogy étből a célból a kereskedelmi 
forgalmat igénybe kellett volna vennie. 

Igaz, hogy ilyenformán a fogyasztásról nem kapunk teljes 
képet, mert a saját házi, gazdasági, kegyúri szükséglet, valamint 
a közvetlen környéknek vasút és hajó igénybevétele nélkül évről-
évre kielégített szükséglete a nyilvántartásból részben kiesik. 

Ez azonban a legtöbb helyütt majdnem teljesen állandó 
mennyiség, amelyiknek a figyelmen kívül hagyása a forgalomra 
és szükségletre vonatkozó számításainkat nem zavarja akkor, ha 
a vasúti forgalomra szánt faanyagról meglehetős tiszta képet 
kapunk. 

Egyébként is ez a szükséglet az, amelyiket a belföldi terme
lés mindig ellátott és el tud látni, amelyik tehát a behozatal 
szükségességének kutatásánál, mint állandó mennyiség, teljes 
joggal figyelmen kívül hagyható. 

Nem tudjuk eléggé elítélni azokat a gyakran elhangzó kije
lentéseket, amik pedig sokszor az érdekelt birtokososztály és erdő
tisztikar köréből származnak, hogy a bejelentések egyáltalán 
nem fedik a valóságot. 

Eltekintve attól, hogy a valóságtól eltérő adatok bejelentése 
törvénybe ütköző kihágás, saját érdeke ellen vétkezik minden 
olyan termelő, vagy erdőtiszt, aki nem iparkodik az adatokat a 
lehető legpontosabban bejelenteni. 

Mert komoly gazdaságpolitikát űzni csak komoly adatok 
alapján lehet s az olyan termelési ág, amely lehetetlenné teszi 
az ilyen kérdések elbírálásánál nélkülözhetetlen komoly adatok 



összegyűjtését, nem érdemli meg a védelmet és nem érett a 
számbavételre. 

Jól tudom, hogy ezek igen súlyos kijelentések. 
El lehet-e azonban képzelni azt, hogy kormányzat, amely 

felelős az ország ellátásáért, fontos közszükségleti cikkben koc
kára tegye a szükségletek nyugodt ellátásának lehetőségét azért, 
mert az érdekeltek azt állítják, hogy az általuk beszolgáltatott 
adatok nem fedik a valóságot? 

Avagy lehet-e komolyan tárgyalni az olyan érdekeltséggel, 
amely mindennap más adatot állít bizonyítékként sorompóba 
aszerint, hogy saját érdekei, vagy különleges elgondolása mit 
kívánnak? 

Aki tehát komolyan kíván a kérdéssel foglalkozni, annak a 
mi véleményünk szerint igen vigyázva kell magához a statiszti
kához is nyúlnia. 

Tisztáznunk kell most azt a kérdést is, hogy az egy-egy ter
melési időszak alatt előállított tüzifakészleteket mely időszak 
szükségleteinek az ellátásánál kell számításba vennünk. 

Úgy véljük, mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy pl. 
az 1932—33 téli termelésű tűzifa, még ha a közszállításokat 
figyelembe vesszük is, 1933. év augusztusánál előbb nem jöhet 
számításba a napifogyasztás ellátására, sőt augusztusban is csak 
a hántott fa, akác és hasítot bükkdorong azok, amelyek a napi
fogyasztás igényeinek a szárazsági fokot illetőleg meglehetősen 
megfelelnek. 

A cser- és tölgytüzifát lehet ugyan szeptember—október hó
napokban saját szükségletre vagy illetmény jogosultaknak ki
adni, de alig hisszük, hogy a kereskedelem ezekkel a készletekkel 
tudjon a tényleg száraz anyaggal másképpen is versenyezni, mint 
nagyon nyomott árak mellett. 

Ilyen árak fölidézésére pedig nincs szükségünk, mert a nyers 
fánál jelentkező árleszorítás, amelyik a szekér-fuvarköltségek
nél, beszáradási apadéknál, kamatoknál, stb. elérhető megtakarí
tásokból a termelőnek részben megtérül ugyan, teljes mértékben 
érvényesül a száraz fánál is, s az itt feltétlenül előálló árveszte
séget már nem pótolja semmi! 

Mert a nyers fakínálatban jelentkező alacsony árak föltét
lenül maguk után rántják a piacképes száraz fa árát is. 



A fogyasztással való kapcsolatra vonatkozó előbbi állításun
kat a magyar forgalomra vonatkozólag rendelkezésre álló szállí
tási adatok is igazolják. 

Az 1930. év őszén 40.000 vasúti kocsirakományra tettük az 
akkori összeírás alapján a magyar termelés kezén maradt kész
leteket. 

Az 1931. év június végéig kedvezményes fuvarlevéllel kerek 
számban 36.000 vagon magyar fa nyert az 1930. év novemberé
től kezdődőleg leszállítást. 

Az év második felében már megindult a friss termelésű 
tűzifa szállítása, s a szállított mennyiség az év második felében 
erősen megközelítette az első félév forgalmának kétszeresét. 

Az 1932. év első felében úgy a kiadott szállítási igazolvá
nyok száma, mint a tényleges szállítás majdnem teljesen egyezik 
az 1931. évivel. 

Ezzel szemben az 1932. év második felében úgy a kiadott 
igazolványok száma, mint a tényleges szállítás (bár az erre vo
natkozó adatok még nem futottak teljes egészükben be), 30%-ot 
meghaladó emelkedést mutat az 1931. év azonos időszakával 
szemben. 

Az 1932. évi július hó 1-étől 1933. évi május hó 31-éig, te
hát 11 hónap alatt kiadott fuvarlevelek száma már közel jár a 
70.000-hez, ami 100.000 vagont meghaladó szállításnak felel meg. 

Ha még ehhez hozzávesszük a Máv. mult évi 13.000 vagonos 
szükségletét, a valószínű szállítás meghaladja a 120.000 vagont s 
igazolja azt az állításunkat, hogy előző téli termelésű száraz fa
készlet már nem sok van a birtokosok kezén. 

Megközelítőleg erre az eredményre jutunk akkor is, ha a 
iiiult év november 15-ével kereken 48.000 vagonnal bejelentett 
vasúton szállításra váró fakészletből indulunk ki. 

A mult év november 15-től ez évi május végéig kiadott fu
varlevelek 40.000 vagont jóval meghaladó szállításnak felelnek 
meg, tehát ez az adat sem mutat az előbbitől eltérő képet. 

Tartunk tőle, hogy az adatoknak ilyen módon való fölsora
koztatásáért megint az a vád ér bennünket, hogy a behozatal 
szükségességét kívánjuk ezzel indokolni. 

Feltesszük azonban itt a kérdést, vájjon akkor teszünk-e 
jobb szolgálatot a magyar termelés és a magyar készlettulajdo-
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nos érdekének, ha teleharangozzuk a közvéleményt a szükség
letet rendkívül meghaladó mértékű túltermelés hangoztatásával, 
s ezzel megriasztjuk a kínáló erdőbirtokost, ellenben lóra ültet
jük, mégpedig magas lóra a vásárló fakereskedőt, vagy pedig 
akkor, ha minden alkalommal azt hangoztatjuk, hogy a magyar 
termékeket a magyar piac igenis' föl tudja és föl fogja elfogad
ható áron vásárolni, nincs tehát semmi ok arra, hogy a termelő 
birtokos ne tartson valamennyire ki az árak mellett és ne dobja 
akármilyen áron piacra a fáját? 

Aki figyelemmel kísérte az e-téli fapiacot és elfogultság 
nélkül szemléli azt, annak meg kell állapítania, hogy amióta a 
„minden áron" eladni kívánó szorult kezek a piacról eltűntek, 
nemcsak nyugvópontra jutott a faárak kérdése, de bizonyos szi-
lárdulást sem lehet letagadni. 

Mindezek a körülmények pedig csak azt igazolják, mennyire 
igazunk volt akkor, amikor azt állítottuk, hogy túltermelés nincs, 
de igenis túlkínálat van, mert egy egész fogyasztási idény szük
ségletét a piac i/i vagy y<% év alatt felvenni, a kereskedő pedig 
megfizetni nem tudja. 

Azon fordul tehát meg az árkérdés, hogy lehet-e megszer
vezni és lehet-e hitelképessé tenni a birtokos- és termelőosz
tályt, mert akkor nem kell félnünk, hogy még a mai viszonyok 
között is tovább tartson az a már katasztrofális jellegű árzuha
nás, amelyik a magyar erdőgazdaságot létalapjában fenyegeti. 

Mindezek a felsorakoztatott adatok azonban semmit sem 
változtatnak azon az álláspontunkon, hogy a román szerződés 
megkötése, különösen a tűzifát illetőleg, indokolatlanul elhamar
kodott is volt. 

Annak a fogyasztási idénynek, amelyre a román szerződés 
vonatkozik, túlnyomóan nagy része az 1932—33. téli termelésű 
magyar tűzifa fogyasztási időszakával esik össze. 

A tárgyalások idején már megtörténtek a kormányintéz
kedések arra vonatkozólag, hogy ezeket a készleteket.írják össze. 

Mi szükség volt tehát két hónappal az összeírások befeje
zése és 5 hónappal a tulajdonképpeni tüzelési idény előtt a 
sötétbe ugorni és mennyiségi átvételi kötelezettséget vállalni 
akkor, amikor senki sem tudta, mi lesz az elmúlt téli magyar 
termelés eredménye. 



Meggyőződésünk az, hogy a június végéig elérhető ered
mény sem ipari kivitelünk, sem a fabehozatal terén meg sem 
fogja közelíteni azokat az adatokat és reménységeket, amelye
ket a tárgyaló urak beállítottak, illetőleg tápláltak. 

Annyit már is tudunk, hogy április- és május hónapokban 
alig 1/3 része jött be az ezekre a hónapokra tervezett román 
tüzifamennyiségnek, dacára annak, hogy ez alatt az idő alatt 
a magyar fa majdnem teljesen ki volt zárva a románok ré
szére biztosított védett területről. 

A helyzet és a szükséges adatok ismerete nélkül lezárt meg
állapodásnak nem is lehet más a következménye és mi biztosra 
vesszük azt, hogy az ipari kivitelhez fűzött vérmes remények 
még ekkora % erejéig sem fognak valósulni. 

Mi szükség volt tehát akkor homlokegyenest ellentétbe ke
rülni az eddigi gazdasági politikával és teremteni egy olyan 
precedenst, amelyiknek mindenféle következménye lehet, csak 
jó nem. 

2. A fabehozatali mérleg. 
Ide iktatjuk az 1932. egész év, valamint az 1933. év első 

három hónapjának fabehozatali mérlegét. 
A mérleg állandóan eső irányzatot mutat. 
Az év első negyedének mérlegében különösen feltűnő a 

tüzifabehozatal erős visszaesése, amivel szemben a magyar 
tüzifaszállítás természetszerűleg jelentékeny emelkedést mutat. 

Legalább is erre lehet következtetni abból, hogy ez év első 
három hónapjában kb. 4.000 waggonnal több magyar tűzifa 
szállítására adtunk ki kedvezményes fuvarlevelet, mint az el
múlt év ugyanebben az időszakában. 

A többi választékokban mutatkozó visszaesés sajnos nem 
annyira a magyar termelés térfoglalásában, mint inkább a gaz
dasági viszonyok állandó romlásában leli magyarázatát. 

Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy amíg behozatalunk
ban a nyers- és megmunkált fa évek óta mindig a legnagyobb 
értékkel szerepelt, addig az év első negyedében már a harmadik 
helyre csúszott vissza. 

Bár nagyon sok okunk van attól tartani, hogy egy-két éven 
belül, sőt talán már az év végére is ez a helyzet megváltozik, 



I. Fabehozatalunk mennyisége az 1931. és 1932. évben. 
10.000 kg-os kocsirakományokban. 

1931 1932 
Az 1931. év ive l 

s z e m b e n 1931 1932 
több k e v e s e b b 

Tűzifa ... ... . . . ... 59.993 37.197 _ 22.796 
Faszén ... ... ... 3.787 2.964 — 823 
Bányafa ... . . . ... — 8.830 7.828 — 1.002 
Gömbölyű fenyőfa... ... 5.894 8.864 2.970 — 
Gömbölyű lombfa .. . 1.459 991 — 468 
Hegyezett karó ... __. 911 42 — 869 
Bárdolt fenyőfa ... ... 8.834 4.473 — 4.361 
Vasúti talpfa ... . . . ... 1.592 105 — 1.487 
Kádárfa .. . ... ... 119 47 — 72 
Bognárfa... ... . . . 107 44 — 63 
Fűrészelt fenyőfa ... ... 33.074 22.062 — 11.012 
Fűrészelt lombfa ... ... 1.513 572 — 941 

126.113 85.189 2.970 43.894 

Fabehozatalunk értéke az 1931. /és 1932. évben. 
Érték 1000 pengőkben. 

1931 1932 
Az 1931. é v i v e l 

s z e m b e n 1931 1932 
több k e v e s e b b 

Tűzifa ... ... ... 11.327 7.380 3.947 
Faszén ... ... ... 2.802 1.980 — 822 
Bányafa ... ... ... . . . 3.315 2.556 — 759 
Gömbölyű fenyőfa... — 2.282 3.069 787 — 
Gömbölyű lombfa ... 892 471 — 421 
Hegyezett karó .. . ... 542 21 — 521 
Bárdolt fenyőfa ... 5.841 2.732 — 3.109 
Vasúti talpfa .__ ... . . . 1.189 76 — 1.113 
Kádárfa ... ... 251 85 — 166 
Bognárfa... ... . . . 127 42 — 85 
Fűrészelt fenyőfa ... ... 37.042 19.027 — 18.015 
Fűrészelt lombfa .... 1 925 609 — 1.316 

67.535 38.048 787 30.274 



II. Fabehozatalunk mennyisége az 1932. és 1933. év első 3 hónap
jában, 10.000 kg-os kocsirakományokban. 

1932 
I—III. 

1933 
I—III. 

Az 19s2. évivel 
szemben 1932 

I—III. 
1933 
I—III. több kevesebb 

Tűzifa 12.663 1.845 10.818 
Faszén .. 708 805 97 — 
Bányafa .. . 2.147 1.003 — 1.144 
Gömbölyű fenyőfa.- 1.063 433 — 630 
Gömbölyű lombfa ... 130 301 171 — 
Hegyezett karó — — 11 5 — 6 
Bárdolt fenyőfa ... 878 244 — 634 
Vasúti talpfa — 54 8 — 46 
Kádárfa ... 7 4 — 3 
Bognárfa ... — 3 8 5 — 
Fűrészelt fenyőfa 4.145 2.882 — 1.263 
Fűrészelt lombfa .. . 173 91 — 82 

21.982 7.629 273 14.626 

Fabehozatalunk értéke az 1932. és 1933. év első 3 hónapjában. 
Érték 1000 pengőkben. 

1932 1933 Az 1932. évivel 
szemben 

I—III. í—III. löbb kevesebb 

Tűzifa ... ... ... ... 2.505 365 2.140 
Faszén .. . — 510 516 6 , — 

Bányafa ... ... ... ... 784 301 — 483 
Gömbölyű fenyőfa... 404 126 — 278 
Gömbölyű lombfa ... 78 145 67 — 
Hegyezett karó ... ... 6 2 — 4 
Bárdolt fenyőfa ... ... 589 127 — 462 
Vasúti talpfa ... ... 40 5 — 35 
Kádárfa ... .... . . . 13 6 7 
Bognárfa ___ ... 3 7 4 
Fűrészelt fenyőfa .. . ... 4.601 2.167 — 2.434 
Fűrészelt lombfa ... 214 69 — 145 

9.747 3.836 77 5.988 



mégis meg kell állapítanunk azt, hogy a magyar erdőgazdaság 
közel 2 esztendős erőfeszítése nem volt ebből a szempontból sem 
eredménytelen. 

3. A főiskola kérdése. 
Lapunk elején foglalkoztunk a főiskola doktoravató ülésével. 
Érdekesnek, de egyúttal furcsának találjuk azt, hogy majd

nem ugyanabban az időben, amikor ez az ünnepség lezajlott, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r a főiskola életébe mélyen 
be.enyuló, s ezen a téren igen mélyreható változásokról, mint 
befejezett tényekről beszélt a parlamentben. 

Beszélt pedig anélkül, hogy az ebben az irányban tervezett 
módosításokról és intézkedésekről az érdekelt szakköröket csak 
a legkevésbé is tájékoztatták, vagy — amit pedig mi sokkal 
helyesebbnek tartanánk, — megkérdezték volna. 

Bármilyen elismeréssel legyünk is a miniszter ú r és kör
nyezetével, s különösen azokkal a tanár Urakkal szemben, akik
kel ezt a kérdést minden valószínűség szerint megbeszélték, 
mégis úgy érezzük, hogy a különleges szakoktatásnál gyökeres 
változtatásokat a szakérdekeltség megkérdezése nélkül nem 
volna szabad foganatosítani. 

Ha valahol, úgy itt áll az, hogy hallgatók nem az iskolának,, 
sőt nem is a tudománynak, hanem az életnek tanulnak. 

Abban pedig, hogy az élet mit kíván tőlük, hogy ott mire 
van szükségük, engedjék meg nekünk azt, hogy magunkat tart
suk a szakértőknek és nem azokat az Urakat, akiknek a peda
gógiai tudását sohasem vontuk kétségbe, de akik viszont egy
általán nincsenek tájékozva azokról a követelményekről, amiket 
az erdőmérnöki főiskola végzett hallgatóival szemben a gyakor
lati gazdasági élet támaszt. 

Dacára a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r elég ha
tározottan hangzó kijelentéseinek, mi mégis merjük remélni azt, 
hogy ezt a kérdést az illetékes szakminiszter és a szakérdekelt
ségek meghallgatása nélkül nem fogják elintézni. 

Ezeknek a javaslata pedig aligha fog egyezni a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr által a képviselőházban tett ki
jelentésekkel. 




