hogy a síremlék költségeihez önkéntes adományokkal járulja
nak hozzá.
Az igazgatóválasztmányt áthatja az a tudat, hogy kegyele
tes kötelességet teljesít akkor, mikor a boldogult emlékét ebben
a formában is meg kívánja menteni a feledéstől, mert az a
munkásság, amit az egyesület titkári székében egy emberéleten
át nemcsak az egyesület, de az egész magyar erdőgazdaság érde
kében kifejtett, nemcsak minden tekintetben megérdemli a
hálás kegyeletnek ezt a megnyilvánulását, de egyúttal magasan
kiemelte őt a hétköznapi emberek sorából.
Az e célra szánt adományokat kérjük lapunk szerkesztősé
géhez juttatni és azokat a megjelenő lapszámokban havonta
fogjuk nyugtázni.

Krónika
1. Az egyetemi rang!
Az egyesület közgyűlésén az erdészeti főosztály főnöke egy
örvendetes bejelentéssel lepte meg a megjelenteket.
Közölte, hogy a több évtizedes harc eredménye igen közel
van, mert az államfő előtt fekszik már a minisztertanácsi hatá
rozat amely a közel 170 éves főiskolának megadja a doktorrá
avatás és a magántanári képesítés jogát.
Valószínű, hogy mire e sorok napvilágot látnak, megjelenik
a legfelsőbb kézirat is.
Örömmel üdvözöljük az Alma matert ebből az alkalomból
mindnyájan, akiket nemcsak a mélységes hála, de az őszinte,
ragaszkodó, meleg szeretet szálai fűznek hozzá.
Igaz szívvel örvendünk annak, hogy a magyar közoktatási
intézetek között végre megkapta azt a helyet, amelyik őt min
denképen megilleti.
Kétszeresen örvendünk annak, hogy ezt a hőn
óhajtott
célt el tudta érni anélkül, hogy ősi függetlenségét fel kellett
volna áldoznia.
Hálás elismeréssel emlékezünk meg mindazokról, akiknek
az eredmény elérésében részük volt.

Elsősorban a főiskola tanári karáról, akik évtizedek őta j ó
és balsorsban küzdve és vérezve, de soha meg nem törve, tar
tották ébren a gondolatot, újították

fel a küzdelmet és tartot

ták emlékezetünkben a célt.
Jóleső, büszke öntudattal emlékezünk azokról a gyakorlat
ban működő kollégákról s elsősorban Böhm Vilmos és Papp
Béla miniszteri tanácsosokról, akik

akadályt

nem

ismerve, a

többszörös visszautasítástól vissza nem rettenve, vitték a gondo
latot diadalra.
Mélységes hálával és köszönettel emlékezünk meg a kor
mányzat illetékes tagjairól és pedig elsősorban a földmívelés
ügyi, pénzügyi és közoktatásüg3d miniszter urakról,
akiknek
egyetértő állásfoglalása tette végeredményében lehetővé azt,
hogy a kérdés megfelelő formában megoldást találjon.
Különösen örömünkre

szolgál, hogy ez a rangemelés nem

vonta ki a Főiskolát a kifejezetten szakminisztériumok hatás
köréből, mert hiszen mindnyájan tudjuk

és érezzük, hogy a

Főiskola hivatása a különleges szaktudományok művelésén kí
vül a gyakorlat céljaira alkalmas szakemberek nevelése és ez az
utóbbi hivatás szerencsétlen országunk

érdekében

legalább is

egyenrangú az elsővel.
De éppen ez az utóbbi dolog az, amely az egyetemi ranggal
kapcsolatosan igen komoly gondolatokat is ébreszt bennünk.
Senki nem értékeli nálunk

jobban az

elvont

tudomány

fontosságát, eredményeinek nagyságát.
Meggyőződésünk az, hogy a gazdaság egészséges fejlődését
csak akkor tudjuk

feltétlenül biztosítani, ha az irányelvek, az

alapvető gondolatok tisztán tudományos alapon álló tökéletes,
megvilágítása már

megtörtént.

Époly meggyőződésünk azonban az, hogy

a legszabadabb

tudományos eredmény is értéktelenné válik, ha annak gyakor
lati

alkalmazásánál

a megfelelő módot és rendszert meg nem

találjuk.
Ismételten és különösen kívánjuk

hangsúlyozni tehát

azt,

hogy ezen a magas tudományos ponton is meg kell tartania a
Főiskolának a kapcsolatot a gyakorlati élettel.

Meg kell tartania nemcsak a tudományok fejlesztése,
az egész kiképzés iránya tekintetében is.

de

Mert a főcél, amit elfeledni nem szabad, a gyakorlat igényei
nek megfelelő, a gazdaság minden követelményeit kielégítő
szakemberek képzése, akik az erdőgazdaság gazdasági vonatko
zásaival is tisztában vannak és magas képzettségük jogcímén
nem idegenkednek a sokszor alacsonyabbrendímek látszó, de a
gazdaság által föltétlenül megkívánt munkáktól sem.
Az értelmi kiválóság, a kutatásra való hajlam e mellett a
rendszer mellett is megtalálja és meg fogja találni a maga útját
arrá, hogy a szaktudást a tudományos szempontok előtérbe
helyezésével fejlessze.
A gazdaságot azonban nem a kiválóságokra, hanem az át
lagemberre kell berendeznünk.
Ezért sohase felejtkezzünk meg arról, hogy a Főiskola ak
kor tesz a köznek legnagyobb szolgálatot, ha végzett növendékei
azzal a tudással felvértezve kerülnek ki a gazdasági életbe, amit a
inai kíméletlen gazdasági harc minden egyes gazdaság vezetőjé
től megkíván.
A legmagasabb tudományos színvonal betartása mellett a
gyakorlatilag is érvényesíthető tudás legyen a főcél.
S a fiatalokhoz is van néhány szavunk.
Nehéz szívvel látjuk mindnyájan azt a sokszor lehetetlen
séggel határos küzdelmet, amit a mindennapi kenyérért folytat
niuk kell és azokat a mérhetetlen nehézségeket, amivel elhelyez
kedésük jár.
Nem szabad azonban megfeledkezniük arról, hogy néhány
évtizeddel ezelőtt alig valamivel volt kedvezőbb a helyzet, s a bi
zalmat, a reménységet elveszíteniük nem szabad.
A mai nehéz idők azonban még egyre kell hogy tanulságot
nyújtsanak, és ez, az igények lehető leszorítása.
Ma, amikor maga a birtokos is a legnagyobb nehézségekkel
küzd, nem lehet a gazdasággal szemben túlzott igényeket támasz
tanunk és meggyőződésünk az, hogy ahol a szerényigényű tiszti
kar egy-két év munkájával igazolni tudja a birtokos előtt azt,
mennyire tudja magát a gazdaságban hasznossá tenni, ott a bir
tokos maga sem fog idegenkedni attól, hogy a tisztikar megfelelő

megélhetéséről, a javadalmazások megfelelő rendezéséről gon
doskodjék.
A lényeg azonban az, hogy mindabból a munkából, amiből
a régi generáció örömmel és készséggel vette ki a maga része!,
az új generációnak is részt kell követelnie s a becslés, az értéke
sítés, a védelem, a vadászat sokszor aprólékos vagy talán mellé
kesnek látszó teendőit sem szabad a jövőben elhanyagolnia, mert
a birtokos is csak az olyan munkaerőt értékelheti, amelyik a
szolgálat legkülönbözőbb vonatkozásaiban is megállja a maga
helyét.

2 . A vasúti szállítási díjkedvezmény.
A közgyűlés másik örvendetes bejelentése a vasúti szállítási
kedvezménynek a tűzifa szállítására vonatkozólag történt meg
hosszabbítása volt.
Bár a 250 km-ig terjedő távolságnál az eddigi díjkedvez
ménnyel szemben 10% visszaesést jelent, egyelőre mégis köszö
nettel vesszük tudomásul, mert belátjuk azt, hogy a kereskedelmi
miniszter úr ebben a kérdésben nem láthatott tisztán.
Nem jelenti azonban ez a kijelentésünk azt, hogy a kedvez
mény megadásának ebben a módjában meg is nyugodnánk.
Ismernünk kell elsősorban az egész kérdés történetét.
A tört-tarifa megszüntetéséért, a magyar tűzifa- és fatermé
kek kedvezményes szállításáért egy évtizeden át harcoltunk

és

csak az 1929. év folyamán kaptunk megfelelően indokolt eluta
sító határozatot, mert az akkori kereskedelmi miniszter
János) közölte csak velünk, hogy a magyar tűzifának

(Bud
adandó

szállítási kedvezménytől az államvasutak pénzügyi egyensúlyát
félti.
Néhány héten belül rámutattunk arra, hogy a magyar fának
adandó kedvezmény ellenértékét a kormányzat és az államvasút
bőségesen megtalálhatják, ha a külföldi tűzifa fuvardíját meg
felelően felemelik.
A fogyasztóérdekeltségek bevonásával tartottak ekkor egy
értekezletet.

Állapítsuk meg elsősorban, kik voltak azok, akik fogyasztói
érdekeltség címén ezen az értekezleten résztvettek.
A Gy. 0 . Sz., a Kereskedelmi és Ipar Kamara,

valamint a

szövetkezetek kiküldöttei, kis- és nagyfakereskedők, szóval olya
nok, akik a tűzifát vásárolják, azért, hogy a tényleges fogyasztó
nak tovább adják.
Talán egyedül a Máv. és a két minisztérium kiküldöttei vol
tak azok, akik tényleg fogyasztókat is képviseltek, de ezek közül
is a Máv. hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben volt, mint szál
lító vállalat érdekelve, mert hiszen a tűzifáért

kapott fuvardíj

bevétel sokszorosa annak, amit ő tüzifavételár címén évente ki
fizet.
Az általuk hangoztatott elvvel szemben, hogy a fogyasztás
nem bírja meg a tarifaemelést, rámutattunk arra, hogy még
30%-os tarifaemelés sem jelent nagy átlagban többet, mint a detail árak 3—4%-át és, hogy az adott viszonyok között ezt a fu
vardíjemelést a külföldi termelő fogja a fogyasztók minden meg
terhelése nélkül magára vállalni.
A következmények teljes mértékben bennünket igazoltak.
A tűzifa ára a külföldi fa fuvardíjának

fölemelése dacára

sem emelkedett, sőt kifejezetten csökkent.
A kedvezmény meghosszabbítása tárgyában az akkori keres
kedelmi miniszter elnöklete alatt tartott értekezleten maga a mi
niszter számította papíron 1931. év januárjában, hogy a kedvez
mény ellenértékét a külföldi tűzifa tarifaemelésében az államvas
út nemcsak megtalálta, de kifejezetten nyereséggel zárta le az
ügyletet.
Meg kell tehát itt állapítanunk valamit, és pedig azt, hogy
az államvasút jövedelmezőségi szempontokat ennek a kérdésnek
az elbírálásánál csak annyiban állíthat be, amennyiben a kül
földi tűzifa fuvardíjemeléséből származó bevételi többlet a ma
gyar fának adott fuvardíjcsökkentést nem fedezi.
Itt nem kedvezményről van szó a Máv. szempontjából, ha
nem olyan szolgáltatásról, amelyikért a Máv. ellenszolgáltatást
kapott, abban a jogosítványban, hogy a külföldi tűzifa fuvardíját
a 15-ik díjszabály helyett a 14-ikkel számíthatja.

Kifejezetten tiltakozunk a dolognak,
minden másirányú beállítása ellen.

illetőleg a kérdésnek

Tiltakozunk pedig annál is inkább, mert a külföldi fánál el
ért fuvardíjemelés, a régi 15. áruosztállyal szemben már 20 km-es
szállítástól kezdődőleg mindenütt erősen meghaladja a 20%-ot,
90 km-től kezdődőleg pedig erősen megközelíti a 30%-ot, amivel
szemben a magyar fa részére adott engedmény az egész vonalon
egyöntetűen 20% volt.
Lehetséges, sőt valószínű, hogy az 1931. év első 9 hónapjá
ról ez a mérleg a Máv.-ra nézve veszteséggel zárul.
Nem lehet azonban rendkívüli viszonyok, különleges intéz
kedések által előidézett következményeket a fuvardíjkedvezmény
terhére írni.
Mindnyájan tudjuk, hogy ez alatt a 9 hónap alatt Csehszlo
vákiával vámháborúban voltunk és azt is, hogy az első 7 és fél
hónapban kereskedelmi szerződések híján 50 aranyfillér vám ter
helte a külföldi tűzifát.
Hálát kell adnunk a magyarok Istenének, hogy így volt,
mert enélkül még ma is a magyar termelés nyakán heverne az
a 40.000 w. kész tűzifa, ami hála Istennek, nagyobb részben el
fogyott.
Csekély 13 millió pengővel javította meg ez a körülmény az
első 9 hónap fabehozatali mérlegét a mult év azonos időszakával
szemben.
Sajnálatosan nem mondhatjuk ezt az utolsó évnegyedre és
az 1932. év első negyedére.
Már pedig a mi meggyőződésünk szerint idénycikkek szállí
tására vonatkozó rendelkezések eredményét csak egy-egy teljes
idény lezajlása után lehet megállapítani.
Az 1931. év augusztusától kezdve már nagyjában a mostani
vám és a mostani (kedvezményes) tarifa van érvényben.
A tűzifa fogyasztási idény március végével záródik.
Zárjuk le a számadást március végével és akkor mi igazolni
fogjuk azt, hogy az államvasút a tűzifa szállításáért, ha többet
nem is, de legalább is annyit kapott, mintha az összes tűzifára
a 15-ik díjosztály fuvardíjtételeit alkalmazták volna.
Éppen ezért kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy az állam-

vasút a magyar tűzifának adott szállítási díjkedvezményt, mint
általa adott kedvezményt állítsa be, mert igenis ennek teljes el
lenértékét kapta a külföldi tűzifa fuvardíjának megfelelő emelé
sében és pénzügyi mérlegének romlásáról csak annyiban beszél
het, amennyiben ez a díjemelés a magyar tűzifa szállításánál
nyújtott díjengedményt nem fedezi.
Mi erősen bízunk abban, hogy a márciusi mérleg alapján a
magyar tűzifa nemcsak teljes egészében vissza fogja kapni az
eddig élvezett díjmérséklést, de a nagy szállítási távolságoknál
még további mérséklést is fog kapni, mert csak így hódíthatja
meg a távolfekvő piacokat is, végeredményében pedig véleméményünk szerint a cél ez.
3. A kilépések.
A decemberi közgyűlés egy igen szomorú statisztikai adattal
is szolgál, és pedig azzal, hogy dacára az egy és fél százalékot
kitevő új belépéseknek, a tagok létszáma az elmúlt év folyamán
7 százalékkal apadt.
Olyan kórtünet, amely a magyar értelmiségi osztály válságát
jellemzi, mert hiszen a kilépők majdnem kizárólag ennek az osz
tálynak a tagjai.
Nemcsak látjuk, de magunk is érezzük azt a méltánytalan
és igazságtalan elbánást, amiben különösen a nyugdíjas tisztvi
selői kar részesül úgy a nyugdíjak különböző mértékben történt
megállapítása, mint azok csökkentése révén.
Szerzett jogok elvétele olyanoktól, akikre ma már a hatalom
ráutalva nincs.
Nem erre a lapra tartozik

annak a fejtegetése,

hogy mik

lesznek ennek a rendszernek a szomorú következményei.
Mi itt csak az egyesület szempontjából kívánunk a kérdés
sel foglalkozni.
Jól tudjuk, hogy még az aránylag csekély tagdíj is számot
tevő teher a mai megélhetési viszonyok között.
De vájjon indokolt és eléggé megfontolt eljárás-e az, amikor
aránylag magas

(V—VI.)

rangosztályba sorozott nyugdíjas kollé

gák elzárkóznak attól a csekély áldozattól, amire eddig, ha má-

sért n e m is, m á r

csak a szaklap megfelelő n í v ó n tartása

b e n is s z ü k s é g ü n k

Meggyőződésünk
kollégák

majdnem

az, h o g y

a

kilépő

mindegyikének

nyugdíjas

vannak

vagy gondolatai, amelyeket érdemes

olyan

már

deti c i k k m á r

elegendő a nyugdíjas, 5 nyomtatott

egyesület

nek

elődjei

lesztették,
hogy

—

továbbra

az

egyesületet

bár elismerjük,

oldalas

má
ere

oldal pedig

a

törlesztéseié.

várt

és b í z i k a b b a n ,

és

türelemmel

hogy

időkben

sem

súlyos áldozat

vár

az

idők

az a tisztikar, amelyik

megalapították,

ezekben a nehéz

is

díjának

türelemmel

tényleges

tapasztalatai

c s a k a z é r t is, m e r t 3 n y o m t a t o t t

tényleges tisztviselő tagsági
Az

és

volna papírra tenni, ha

sért n e m , h á t

jobbra fordulására

érdeké

volna.

fenntartották
f o g visszariadni

árán —

az

és

fej
attól,

egyesületet

fönntartsa.

Vicleant consules!...
Az „Erdészeti Lapok" októberi számának „Króniká"-ja 2 .
pontjában „ A z ország talpraállítása és az erdőgazdaság" cím
alatt szép és megszívlelendő dolgokat mond az ország pénzügyi
és gazdasági egyensúlyának helyreállítása érdekében.
Eszerint a magyar erdőgazdaságnak is áldozatot kell hoznia,
hogy 1—2 évi vágásterület túltermelésével a pillanatnyi helyze
tet megmentse s a cikkíró javaslata szerint ennek a túltermelés
nek hosszabb (10 éven túl terjedő) megtakarításával az a cél
is elérhető lenne, hogy az ország fatermelése a túltermelést mes
ne érezze és az import emiatt ne növekedjék.
Nem hiszem, hogy volna kezelő erdőtis'zt. aki a dolognak
ilyen formájában ellene mondhatna jóhiszeműleg, látván külö
nösen a birtokosok kedvezőtlen helyzetét és azt. hogy ezzel á
manipulációval a birtokos egyrészt nyomasztó* adósságai terhé
től szabadulhat, másrészt egy kis friss forgótőkét ömleszthet
gazdasága agyonszivattyúzott ereibe.
• Egészen más jelenségek azok, melyek meggondolásra kész
tetnek, s melyei; a fenti címet Íratták velem cikkem Sláre.
Újabban mindjobban elharapózik az a szokás, hogy a Bir-

