


kötelességet teljesít akkor, mikor a boldogult emlékét ebben a for
mában 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 érdekében kifejtett, 
nemcsak minden tekintetben megérdemli a hálás kegyeletnek ezt 
a megnyilvánulását, de egyúttal magasan kiemelte őt a hétköz
napi emberek sorából. 

A z e célra szánt adományokat kérjük lapunk szerkesztőségé
hez juttatni és azokat a megjelenő lapszámokban havonta fogjuk 
nyugtázni. 

Krónika 
1. Az új szervezés. 

Valahogy fekete keretbe kívánkoznak az összes aktuális 
kérdéseink, mert hiszen olyan tények vetődtek felszínre, ame
lyek az erdészeti érdekek súlyos vereségét jelentik. 

Ezévi 14.900. számú rendeletével (amelyet a hivatalos 
közlemények között hozunk). a földmívelésügyi miniszter úr 
új kerületi beosztást állapított meg a m. kir. erdőigazgatósá
gok és erdőhivatalók részére. 

Az új beosztás egy erdőigazgatóságot, két erdőfelügyelői 
állomást és húsz erdőhivatalt szüntet meg. 

Érthetetlen dolgok. 
Azt még csak meg tudjuk érteni, ha Szegeden külön erdő-

ígazgatőságot nem tartanak fenn, elvégre azt az adminisztratív 
munkát, amit egy igazgatóság végez, a személyzet átcsoporto
sításával el lehet végeztetni a két szomszédos igazgatósággal is. 

Igaz ugyan, hogy mindaddig, amíg bizonyos engedélyeket 
vagy intézkedéseket az igazgatóságra ruháznak az érvényben 
álló törvények és rendeletek, nem közömbös a Bács-Bodrog 
megyei, vagy csongrádmegyei birtokosra, hogy Szeged helyett 
Kaposvárott vágy Gödöllőn kell a maga igazát keresnie. 

Végeredményében azonban ha az erdőfelügyelőségek és 
erdőhivatalok kerületi beosztása és hatáskörük megfelelő, ezt á 
nehézséget még át lehet hidalni. 



Érthetetlen azonban előttünk a két erdőfelügyelői és húsz 
erdőhivatali kerület megszüntetése. 

Nemcsak mi mondjuk, de maga a legilletékesebb erdőtiszti
kar ismerte be az új létszámmegállapítás alkalmával a föld
mívelésügyi miniszter úrhoz intézett emlékiratában, hógy a tör
vények és rendeletek által reá hárított teendőket megfelelően 
ellátni nem képes. 

Nem volt képes ellátni az eddigi szolgálati beosztás mel
lett sem, még kevésbé tudja tehát ezt megtenni az új beosztás 
mellett, amikor egy-egy erdőhivatal kerülete még az erősen 
erdős vidékeken is megkétszereződik. 

Többízben mutattunk már ehelyütt rá és nem győzzük 
eléggé hangsúlyozni ma sem azt, hogy az erdők felügyelete és 
gazdasági irányítása az államhatalomnak nemcsak joga,, de tör
vényen alapuló szigorú kötelessége. 

Ugyanezt mondhatjuk a községi és birtokossági erdők keze
léséről is. 

Kétséget kizáróan megállapíthatjuk azt, h o g y ennek a tör
vényes és részben magánjogi szerződéseken is alapuló kötele
zettségének a kormányzat nem felel meg. 

Nem felel meg azért, mert nem állít munkába olyan szer
vezetet, amely ezeket a teendőket a köz érdekének megfelelően 
el tudná látni, s ezáltal az egész magyar erdőgazdaság jöven
dőjét teszi kockára. 

U g y hallottuk, hogy a hivatalok összevonásának a dologi 
kiadásokon való takarékoskodás volt a célja. 

Elhisszük, hogy az irodai költségek rovatán a hivatalok 
beszüntetése útán talán valamivel kevesebb kiadás fog fel
merülni. 

Ha azonban ezt szembeállítjuk azzal, hogy egy csomó tiszt
viselő áthelyezési költségeit kell az államkincstárnak egy-két 
hónapon belül kifizetni és hogy a tisztviselők a kerületüket 
most már csak a nagyobb távolságok miatt is csak sokkai 
nagyobb kiadással tudják beutazni, rögtön rájövünk arra, hogy 
ez látszólagos, igen rossz helyen és igen rosszul alkalmazott 
megtakarítás, mert hiszen a legimproduktívabb kiadásnak, a 



felmerülő vasúti és fuvarköltségeknek a szaporodását vonja 
maga után. 

Mert az utazási költségekből nem a napidíj az improduk
tív kiadás, aminek ellenében a tisztviselő tényleg szükséges és 
eredményes munkát végez a helyszínen, hanem az utazási költ
ség, mert ez egyúttal teljesen hiábavaló idővesztegetést is 
jelent. 

Már pedig a kerületek megnövelése arra fogja kényszerí
teni a tisztviselőt, hogy a külső munkára fordítható időből az 
eddiginél sokkal többet töltsön el a távolabbi helyekre való uta
zás teljesen improduktív idővesztegetésével, ami természet
szerűleg még az utazási költségek jelentős emelkedését is maga 
után fogja vonni. 

Összegezzük tehát az eredményt. 
A hivatalok megszüntetése és összevonása meg fogja ne

hezíteni az erdőgazdálkodást, mert hiszen az erdőgazdaság 
minden megmozdulása ma hatósági engedélyhez van kötve. 

Mivel pedig ezeket az engedélyeket, de magát a felügyele
tet is helyszíni bejárás nélkül nem lehet és nem szabad in
tézni, csak természetes dolog, hogy a kevesebb hivatal lassab
ban, nehezebben és nagyobb költséggel tudja ezeket a teendő
ket lebonyolítani. 

Az érdekelt birtokosnak pedig ha szóbeli felvilágosításra 
lesz szüksége, vagy egy-egy kényesebb kérdést megbeszélni, 
esetleg tanácsot kérni óhajt, igen sok esetben az eddigi távol
ság sokszorosát kell beutaznia, csak azért, hogy az illetékes 
hivatali tényezővel beszélni tudjon. 

Nemi jelent pénzügyi megtakarítást az államkincstárra 
nézve sem, mert ha el akarják tisztességesen látni a kezeléssel 
és felügyelettel járó teendőket, akkor az utazási költségeket kell 
jelentékenyen szaporítani. 

Mivel pedig jól tudjuk azt, hogy az utazási költségeket 
nem szaporítani, de apasztani fogják, már előre megállapíthat
juk, hogy a kormányzat nem lesz képes törvényben és magán
jogi szerződésekben körülírt és vállalt kötelezettségeit ellátni. 

Mintegy folytatásaként jelentkezik ennek a kérdésnek az az 
elbánás, amiben az Alföld-fásítási akció részesül. 



Az 5 év előtti miniszteri program másfél milliós előirány
zata 24.000 pengőre zsugorodik le és újból az utcára kerül 22 
vagy 24 fiatalember, aki eddig ezeknél a munkáknál kapott — 
megfeszített, terhes munkájáért — száraz kenyeret. 

Csak a legnagyobb sajnálattal állapíthatjuk meg azt, hogy 
a magyar jövendő érdekében annyira szükséges munka, amely
nek fontosságát a legmagasabb kormányzati { tényezők is elis
merték, ezzel az intézkedéssel teljesen kátyúba kerül. 

Már nem tudunk hova appellálni, csak a nemzet lelkiisme
retére, amelynek végül mégis csak meg kell mozdulnia és be kell 
látnia azt, hogy amit a jelen, a mostani nemzedék elveszített, 
azokat a hiányokat a jövendő részére legalább lehetőleg pótolni 
elsőrendű nemzeti kötelesség. 

2. A z új tarifa. 

Hosszas küzdelem és hosszas harcok eredménye gyanánt 
született meg a magyar tűzifa új kedvezményes tarifája. 

Eredményt értünk el a nagy távolságra futó szállítmányok
nál, valamint abban, hogy a kedvezmény időtartamának egy 
évre történt megállapításával nyugodt helyzetet tudtunk terem
teni a következő értékesítési időszakra. 

Súlyos áldozatot kellett azonban hoznunk ezért a kisebb 
távolságra futó szállítmányok díjtételeinél. 

Nem áltattuk és nem áltatjuk magunkat hiú reményekkel, 
hiszen már évekkel ezelőtt jeleztük azt, hogy az általánosan eső 
ár-irányzatnak végeredményében a tűzifám is ki kell terjednie. 

Igen fontos azonban, hogy ne következzék be olyan árzuha
nás, ami az erdőgazdaság mérlegét ugyanolyan mély-pontra 
hajtja le, mint a mezőgazdaságét. 

Valahogy úgy érezzük, hogy a kormány támogatására, 
amiért pedig annyit harcoltunk, csak igen korlátolt mértékben 
számíthatunk, nem marad tehát más hátra, minthogy magunk 
védekezzünk. 

Ez a védekezés pedig csak két dologra terjedhet ki. 
A z egyik: lehetőleg egyesített árpolitikával megakadályozni 

az árak zuhanásszerű visszaesését, a másik: ugyancsak egysé
gesített árpolitikával meghódítani a magyar fa részére a 
Csonkaország keleti, déli és délkeleti piacait. 



Nem gondolunk sem kartellre, sem értékesítő konszernre, 
de igenis arra, hogy az erősebb kezeknek, éspedig legyen az ma 
uradalom, termelő vállalat, vagy nagykereskedő cég, egyéni 
érdekük az összefogás a piacnak és az elhelyezési lehetőségek
nek a megvédése érdekében. 

Nem csekély eszköz lehet és lesz e téren a propaganda. 
Igaz, hogy ez valamelyes áldozatot jelent, de azt hisszük, 

hogy a termelőnek és kereskedőnek egyaránt érdeke, hogy ma, 
amikor külföldi áru beszerzése nemcsak valutáris nehézségeket, 
de súlyos kockázatot is jelent, a magyar anyag részére iparkod
janak a picot megnyerni. 

Bár jól tudjuk, hogy ezen a téren az anyagi érdekek játsz-
szák a főirányító szerepet, mi mégis bízunk abban, hogy az 
egyetemes nemzeti érdekre való hivatkozás ezen a téren nem 
lesz egészen eredménytelen. 

Hiszen kétségbe kellene esnünk a nemzet jövendője felett, 
ha nem számíthatnánk arra, hogy egyszer már a magyar is 
tudatára ébred' annak, mit jelent szükségleteinek hazai terme
lésű áruból való ellátása. 

Az egylábú magyar pulykák a londoni piacon, az egyötöd 
részére leszállított osztrák állatkiviteli kontingens, a német ke
ményfa vámok, a svájci és francia fabehozatalnak a minimumra 
való lecsökkentése, a cseh lisztkeverési rendelet, a magyar búza 
jegyzésének a bécsi tőzsdén történt, törlése mutatják azt az utat, 
amelyen szomszédaink járnak. , 

Meddig leszünk mi még' azok a kiskorúak, akik hálát adunk 
a külföldnek és a nemzetközi kereskedelemnek azért, hogy szí
veskedik bennünket saját termeivényeinek a felvételére kény
szeríteni, ellenben tőlünk vásárolni nem hajlandók? 

Az a rettenetes nyomorúság, ami a vidék mezőgazdasági 
lakosságát nyomja, a legkiáltóbb bizonyíték amellett, mennyire 
szükség van legalább arra, hogy a fokozott erdőgazdasági munka 
az erdősebb vidékek lakóinak adjon télire kereseti lehetőséget és 
legalább ezeket a vidékeket mentse meg a végső nyomorúságtól. 

Soha nem esett súlyosabban a latba az a szándék és annak 
megvalósítása, hogy minden lehető munkaalkalmat megmentsünk 
a vidék népe és az ott tétlenül álló munkáskezek részére. 

Már pedig egész erdőgazdasági programunk sohasem volt 



más, mint munka, éspedig túlnyomórészben olyan munka, amit 
nem belföldi, de külföldi munkáskezektől kell a magyar munkás^ 
kezek részére elvonnunk. 

Megszólal-e már egyszer ezen a téren is a magyar lelkiisme
ret és megköveteli-e, hogy az illetékesek ebből a szempontból is 
mindenre eltökélve álljanak ki a gazdasági élet porondjára? 

3. Vámtárgyalások és külkereskedelmi szerződések. 
Teljesen érthetetlen előttünk az az indokolatlanul túlzott lo 

jalitás, amit ezen a téren a magyar hivatalos körök tanúsítanak. 
Volt egy cseh szerződésünk, amelyik a fabehozatal és ipar

cikkek behozatalánál tett engedményekkel szemben a búzánknak 
és lisztünknek biztosított bizonyos kedvezőbb elbánást. 

A lejárat előtt jóidővel már keverési rendelet, minőségi 
vizsgálatok és egyéb intézkedések úgyszólván nullára redukálták 
ezeknek a kedvezményeknek az értékét, a retorzió azonban el
maradt, sőt — amint később látni fogjuk — a tanulság is. 

A nyugati szomszéd a vele kötött szerződés és provizórium 
tételeit egyszerűen számba sem veszi, mi ellenben tartjuk me
reven azt a román szerződést, amelyik ránk nézve háromakkora 
értékű terhes behozatalt jelent, mint amennyi összes hozzájuk 
irányuló kivitelünk. 

A mult év nyarán a csehekkel folytatott tárgyalás során 
szóbakerült a tüzifakontingens is. 

A román szerződés kikötéseit véve alapul, az összes behoz
ható mennyiség 90.000 vagont tett volna ki egy évre. 

Az előző évek magyar termelését véve alapul, ez a mennyi
ség nem jelentett volna túlzott terhet a magyar piacon. 

Mi történt azonban azóta? 
Kormánytámogatással és kormánysegítséggel a magyar er

dőgazdaság jóval nagyobb famennyiséget termelt ki, mint az el
múlt években. 

A fogyasztóképesség az általános elszegényedés következté
ben legalább 20 százalékkal csökkent. 

A nyugatmagyarországi magyar műfa-termelések termékei 
fenyőfában is sokezer m ; i-re emelkedtek s az előállított áruk ér-
tékesítetlenül hevernek a fűrészek rakodóin. ! 

Ezzel szemben' azonban nemcsak a behozatali engedélyek 



adatnak ki ezer vagonszámra, de a cseh tárgyalások során az 
érdekeltségek minden megkérdezése nélkül 42.000 vagonos tű
zifa kontingensről, a tűzifa vámjának 6 pengővel való leszállítá
sáról, 15.000 vagon fűrészáru behozatalról és még 10.000 
vagon faragott fa, bányafa, karó és kemény fűrészáru behoza
talról tárgyalnak. 

önkéntelenül felvetődik a kérdés, tudja-e a jobbkéz, hogy 
mit csinál a bal ? 

Vájjon tudják-e a tárgyaló urak és az intézkedő kormány
közegek, mit jelent ez a fokozott magyar termelésre? 

Mi csak egyet kérünk. 
Hallgassanak meg bennünket és az erdészeti főosztályt és 

mi majd be fogjuk bizonyítani, hogy ez egyértelmű a magyar 
erdőgazdaság és fatermelés halálos ítéletével és a már amúgy is 
csak alig lézengő magyar fűrészipar teljes tönkretételével. 

Vagy talán ez közömbös a kormányzatra nézve? 

4. A hitel kérdése. 
A mezőgazdasági zöld-hitel ügyében minden tényező meg

mozdult, de vájjon történik-e valami az erdőgazdasági hitel 
ügyében ? 

Mert ez a kérdés a változott viszonyok folytán ma még fon-
tosabb, mint néhány héttel ezelőtt volt. 

Feltesszük nyiltan a kérdést: akarja-e a kormányzat meg
menteni a sok millió értékű magyar fakészletet az elpocsékolás-
tól s az erdőgazdaságot az elpusztulástól azzal, hogy a termelt 
fakészletek, mint fedezet ellenében 1—IV2 éves lejáratú hitelt 
biztosít elfogadható kamatláb mellett? 

Mert csak ezzel lehet úgy a termelt készleteket, mint magát 
az erdőbirtokot is a teljes elértéktelenedéstől megmenteni. 

De a deviza-kezelésre vonatkozólag is vannak kívánságaink. 
Vájjon indokolt-e ma itt benn is bőségesen levő tűzifa be

szerzésére, felesleges fűrészáruk behozatalára adni az olyan ne
hezen megszerzett devizát akkor, amikor olyan nyersanyagokban 
is szenvedünk hiányt, amik itt benn nincsenek? 

Ma csak azt tudjuk megállapítani, hogy tüzifatermelésünk 
legalább 70.000, de lehet, 100.000 vagonnal több a mult évinél; 
hogy a még dolgozó nyugatmagyarországi fűrészeken toronyma-



gas máglyákban áll a kész fenyő fűrészáru és faragott f a ; hogy 
vannak magyar erdőgazdaságok, amelyek elsőrendű tölgy, bükk, 
vagy fenyő műfajukat nem tudják értékesíteni. 

Ma még csak azt állapítjuk meg,, hogy ezek számontartva, 
összeírva nincsenek, ellenben ilyenféle anyagokra behozatali en
gedélyt adnak. 

Igen rövid időn belül azonban fel kell, hogy vessük a felelős
ség kérdését is! 

Arra kérünk ezért minden illetékes tényezőt, nyúljanak 
azzal a megértéssel és azzal a komolysággal ehhez a kérdéshez, 
amelyet az megérdemel és amelyet ez a szerencsétlen ország tel
jes joggal megkövetelhet. 

5. Vészkiáltás. 

Az Alföld-fásítási hitel hihetetlen lecsökkentése következ
tében újból egész sereg fiatal kollégánk marad kenyér nélkül. 

Még jobban felszaporodik azoknak a munkabíró, dolgozni 
óhajtó fiatalembereknek a száma, akik már évek óta hiába ke
resnek bárminő elhelyezkedést. 

Magyar szívünk minden rokonérzése mellettük van s az ő 
fájdalmuk kétszeresen a mienk is, mert mi az ő jövőjükön kívül 
a magyar erdészet jövőjét is veszélyeztetve látjuk az d sorsukban. 

Azzal a kérelemmel fordulunk az erdőbirtokos urakhoz és a 
gyakorlatban működő kollégákhoz, hogy ahol csak valamiféle 
munkaalkalom kínálkozik részükre, hozzák azt egyesületünk tu
domására. 

Meggyőződésünk az, hogy a munkában egyikük sem válogat, 
hogy a díjazásra vonatkozó igényeik a legszerényebbek, de leg
alább a puszta megélhetést szeretnők részükre biztosítani addig, 
amíg a javuló viszonyok végleges elhelyezkedésüket lehetővé 
teszik. 

Arra kérjük lapunk összes olvasóit, karolják fel az ő ügyü
ket azzal a meleg szeretettel, amellyel mi ajánljuk az ő figyel
mükbe, mert meggyőződésünk az, hogy a magyar erdőgazdaság 
némi jóakarattal talán valamennyiük részére biztosítani tudja az 
egyszerű megélhetést. 


