szállított árucikk használati értéke ugyanannyi, mint a korábban
szállítotté.
Igen jól tudjuk azonban, hogy éppen a tűzifa az, amelyiknél
a súlyegység használati értéke a szállítási időponthoz mérten igen
jelentősen változik.
Az egyidőben ugyanazon a helyen termelt tűzifa tűzereje
egészen más a termelést követő év júniusában és októberében.
Időjárás és fanem szerint 7—15%, sőt ennél nagyobb kü
lönbség is van a fa víztartalmában.
A vásárló tehát nemcsak annyiban nyer, hogy ugyanannyi
százalékkal több fát és kevesebb vizet kap, de nyer annyiban is,
hogy a tüzelésnél még megmarad, illetőleg fölhasználható lesz az
a kalóriamennyiség is, amit máskülönben ennek a víznek az elpárologtatására kellett volna fordítani.
A fogyasztó nyeresége tehát kétszeres, ami az áremelkedést
már magában is indokolja.
De nézzük csak a kérdést most a termelő szempontjából.
Itt van először is a kamat kérdése.
Termelés, kezelés, üzemi költségek, adók stb. befektetései
után a termelőnek jogos igénye van a kamatra is.
De ne feledjük el azt sem, hogy a 100 vágón májusi fából
október végén már csak 85—90 vasúti kocsirakományt lehet ki
rakni, pedig a fa mennyisége nem csökkent, csupán a benne lévő
s a tüzelés szempontjából káros víz távozott el.
Ugyancsak nem csökkentek a birtokosnak a terhei sem,
tehát teljesen jogos az az igénye, hogy eladott fájáért ebben az
időben súlyegységre számítva magasabb árat is kapjon.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy mindaddig, amíg a terve
zett védőintézkedések nem jutnak a megvalósulás stádiumába, a
kereslet és kínálat törvényei fognak a faáraknál érvényesülni.
A keresletet elsősorban az ország szükséglete és a gazdasági
helyzet szabályozza.
Bármennyire leapadt is a közönség felvevő-képessége, az
utolsó két esztendő már annyira lenyomta a tüzifafogyasztást,
hogy ezekkel szemben legfeljebb néhány százalékos csökkenéssel
lehet és kell számolni még enyhe tél esetén is.
Hogy a kereslet ma nem olyan élénk, ennek oka elsősorban

az, hogy az időjárás meglehetős enyhe s ezért ennek a feltétlen
szükségletnek a beszerzését mindenki arra az időre iparkodik ki
tolni, amikor azt már azonnal használhatja.
A kínálat kérdését legelsősorban a rendelkezésre álló készle
teknek kell szabályozniok.
A tavaszi bejelentéseket és az azóta történt szállításokat
figyelembe véve, elmondhatjuk azt, hogy a kínálatnak minden oka
megvan a tartózkodásra.
A termelők kezén lévő famennyiség — beleértve az eladott
és vasúton el nem szállított készleteket — ma nem lesz több
30—35.000 vagonnál.
Ez az adat vonatkozik a belföldi fára.
Nézzük most külön az import kérdését.
Az április elejéig biztosított kontingensekből mindössze leg
feljebb 25.000 vágón az, amit még be lehet hozni.
Itt volna még a raktári készletek kérdése is.
Igen jól tudjuk, hogy ezek a készletek csak a hosszabb vas
úti szállítással elérhető nagyobb vidéki gócpontokon játszanak
szerepet.
Utalunk a fakereskedelmi szaklapokra, amelyek maguk is
megállapítják, hogy a mai budapesti készlet közel 40%-kal alatta
marad a budapesti telepek normális készletének.
Hogy a Tiszántúlon nagy készletek nincsenek, azt mindnyá
jan nagyon jól tudjuk.
Már pedig az előbb kimutatott, mintegy 60.000 vasúti kocsi
rakomány tűzifa erősen alatta marad az ország félévi szükségle
tének s még kisebb, ha figyelembe vesszük azt, hogy a friss ter
melésű fa legjobb esetben a jövő év szeptemberében válik tényleg
fogyasztóképessé.
Semmi ok nincs arra, hogy a termelök ne ragaszkodjanak az
előállott kamat- és súlyveszteségnek és a fa használati értékében
beállott növekedésnek megfelelő áremeléséhez.
Jól tudjuk, hogy ez az áremelés végeredményében kihat a
fogyasztóra is.
De már előbb rámutattunk arra, hogy vele nem történik igaz
ságtalanság, mert hiszen a magasabb árért értékesebb árut is
fog kapni.
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Nyugodtan állhatunk tehát szembe az árdrágításnak minden
valószínűség szerint felvetődő vádjával, mert rá tudunk mutatni
arra, hogy a fölemelt ártételért legalább is ugyananyi százalékkal
több fát és kevesebb vizet fog kapni a fogyasztó.
Egy fillérrel nem lesz neki több kiadása, ha ugyanazt a
melegmennyiséget akarja elérni, mint amennyibe az neki kéthárom hónappal előbb került, s ezenfelül megszabadul a nedves,
nyers tűzifa használatával járó bosszúságtól és kellemetlenségtől.
íTr. a termelők a megfelelő; áremeléshez ragaszkodnak és
kitartanak az eladási árak mellett, az ár javulásának be kell kö
vetkeznie és senki sem vitathatja el azt, hogy ez az árkülönbözet
a magyar erdőgazdaságot igen is megilleti.
2. A Tiszántúli

szállítások.

Mindenki tudja, hogy az a rendszer, ami a Tiszántúli szük
ségletek kielégítésénél életbe lépett, nekünk nem kedves.
Ma azonban még bizonyos aggodalommal is nézzük a fejle
ményeket.
Azt a közmondást látjuk érvényesülni, hogy „a nyulat bok
rostól".
A kiküldött bizottság ugyanis megállapította, hogy a Eománia részéről adott beviteli lehetőségek mellett nem lehet a két
ország külkereskedelmi mérlegében az 1:1 arányt betartani, sőt
e téren már jelentős elmaradás is mutatkozik.
Csak természetes következménynek tartjuk azt, ha a külforgalmi intézet ennek megfelelően elsősorban a tűzifa behozatali
engedélyek kiadását szünteti be, mert hiszen ebből a cikkből
magunknak is vannak készleteink.
Ne felejtse el azonban a kormányzat, hogy a mai hivatalos
fölfogás mellett (ami pedig a mi véleményünk szerint nem is fedi
teljesen a szerződés szövegét), ezzel az intézkedésével meg
akasztja a magyar tűzifának a Tiszántúlra történő szállítását is.
Nem indokolt és nem észszerű dolog.
,
Nem indokolt azért, mert hiszen a tűzifára vonatkozó ked
vezményt Románia ellenszolgáltatásképen kapta ipari kivitelünk
biztosítása érdekében.
Kétségtelen, hogy ebből a kedvezményből a nagyobb érték

a Tiszántúlra szállítható magyar famennyiség korlátozása, nem
pedig az, hogy ezt a területrészt a cseh és jugoszláv import elől
is elzárták.
Ha tehát Románia nem adta meg azokat az ipari kiviteli
lehetőségeket, amiket ígért, miránk sem kötelező a magyar tűzi
fára vonatkozó szállítási arány betartása.
De nem is észszerű a magyar tűzifa szállításának olyan kor
látozása, hogy csak a behozott román fa szállításához mérjük ma
is a kiadható igazolványok számát.
A tél a nyakunkon van s a Tiszántúli részek távolról szállí
tott, készletezett tűzifára vannak utalva.
Az a körülmény, ha a kormány a szállítási igénylések foko
zottabb mértékű kielégítését teszi lehetővé, még mindig nem aka
dályozza meg azt, hogy, mihelyest Románia kötelezettségeinek
eleget tesz, a szerződésben lekötött fogyasztási arányt a kormány
zat újból helyreállítsa.
Mesterséges tüzifahiányt előidézni azonban nem lehet a kor
mányzat célja, de éppúgy nem lehet célja az sem, hogy a szerző
déses feltételek egyoldalú betartásával nyomorgassa a magyar fatermelést akkor, amikor Románia az ellenszolgáltatásként vállalt
kötelezettségnek nem tesz eleget.
Ezért véleményünk szerint semmi akadálya nincs annak,
hogy a kormányzat nagyobb tétel magyar fa bevitelére megadja
az engedélyt, mert hiszen később, ha Románia a szerződéses köte-r
lezettségének eleget tett, még mindig módjában lesz az arányt
megfelelően szabályozni.
Rá kell azonban itt térnünk az igazolványok kiadási rend
szerére is.
Kereskedői részről állandóak a panaszok, hogy miért nem
kapják az igazolványokat csak a „legitim" kereskedők.
Hát engedelmet kérnénk, de ezeknél a szállításoknál bizonyos
érdekei a termelőnek és a fogyasztónak is vannak.
Mert mi lenne az a megoldás, amit a kereskedelem kíván?
Az, hogy csak olyan kaphasson 1 vágón magyar fára szállí
tási igazolványt, aki igazolja, hogy 2 vágón román fát már meg
vett, illetőleg behozott.
Majd a kereskedők azután, ha megkapják az igazolványokat,
megveszik a tűzifát annál a magyar termelőnél, akinél akarják.
(

Megtörténhetik tehát az, hogy olyan termelő vagy akár na
gyobb kereskedő is, aki eddig készleteinek számottevő részét azon
a vidéken közvetlen fogyasztónak adta el vagóntételekben, kény
telen lesz összeköttetést keresni azokkal a kereskedőkkel, akiknek
szállítási igazolványuk van, s eladni a fáját azon az áron, amit
éppen kínálnak érte, a fogyasztója pedig kénytelen lesz ugyan
ezekhez a kereskedőkhöz fordulni és megvenni a fát azon az áron,
amit éppen kérnek érte.
Mi eihisszük azt, hogy ez a kereskedőknek igen biztos és igen
kényelmes megélhetési lehetőséget biztosítana, mert hiszen az
árak diktálása mindkét irányban az ő kezükben volna.
Úgy tartjuk azonban, hogy mégis csak védeni kell a termelői
érdekeket is, éspedig olyan cikknél, amiből nem tudjuk magunk
előállítani összes szükségletünket, elsősorban ezt az érdeket kell
védeni.
Lehetőleg aránylagosan részeltetni kell tehát minden terme
lőt a szállításban.
Igen természetes dolog, hogy az elosztóbizottság emellett a
címzettek érdekeit is figyelembe veszi és az igazolványokat úgy
osztja szét, hogy lehetőleg egyenletesen juttasson a címzetteknek
is magyar szállítmányokat.
Alig hinnők, hogy a nagykereskedők, vagy csak a helyi keres
kedelem nagyobbjai is belenyugodnának abba, hogy címzettként
csakis „legitim" kereskedő szerepelhet.
Hiszen a közintézmények, vállalatok, beszerzési csoportok,
uradalmak és igen sok nagyfogyasztó eddig is közvetlenül tőlük
vagy közvetlenül termelőtől szerezte be a szükségleteit.
Tudjuk ezenkívül azt is, hogy a közintézményeket, vélemé
nyünk szerint igen helyesen, kormányrendelet kötelezi a magyar
tüzelőanyag használatára.
Meg lehet-e oldani ezt a kérdést a kereskedelem által kívánt
módozatok mellett?
A válasz csak egy lehet: nem.
Ha a kereskedelem belátja azt, hogy a bizottságnak más
érdekeket is kell figyelembe vennie és más érdek is jogosult nem
csak a kereskedelemé: akkor elnémul az a sok indokolatlan pa
nasz, ami a kereskedelem részéről eddig felhangzott.

Ha pedig a kereskedelem megpróbál megfelelően tömörülni,
akkor saját kebelében az elosztás kérdését megfelelően meg is
oldhatja.
A fűrészelt fa példáját itt nem lehet alkalmazni, mert egy
részről ott sokkal kevesebb volt az olyan fogyasztó, aki nagyobbmérvű szükségletét közvetlenül a termelőtől tudta beszerezni, mint
a tűzifánál, másrészről az ilyen nagy fogyasztókra nézve éppen
szükségleteik nagy mérvénél fogva nem jelentett számottevő korlá
tozást az, hogy melyik országból lesznek kénytelenek fűrészeltfa
szükségletüket beszerezni.
Mi igen jól tudjuk azt, hogy úgy az elosztó bizottság, mint
az elosztás rendszere emberi alkotás, tehát mindenkinek a szem
üvegén keresztül nézve nem lehet tökéletes, azonban megnyugtat
hatjuk a kereskedőket is arról, hogy a bizottság a lehetőséghez
képest az ő érdekeiket is figyelembe veszi.
3. A

talpfa-kérdés.

E hónap első napjaiban kellett <a MÁV-hoz benyújtani az ezévi
talpfaszállításra vonatkozó ajánlatokat.
A kiírt mennyiség kevesebb a tavalyinál s a felajánlott menynyiség talpfában majdnem kétszerese, váltótalpfában pedig három
szorosa a szükségletnek.
Ebben a mennyiségben benne van a külföldi származású
talpfa is.
A külföldi ajánlatok levonásával a magyar termelők és keres
kedők talpfából kb. 40%-kaL váltótalpfából pedig mintegy 80%-kal
többet ajánlottak fel a szállításra kiírt mennyiségnél.
Az ajánlatokkal la MÁV is nagyon meg lehet elégedve, meit
azok túlnyomóan nagy része valamivel alacsonyabb a mult évi
vételárnál s csak a vicinális talpfa ára (magasabb valamivel, mint
a tavalyi beszerzési ár.
Ez az utóbbi áremelés pedig a legteljesebb mértékben indo
kolt, mert (hiszen az utolsó évi vicinális talpfa ár, már alig vala
mivel haladta meg a tűzifánál elérhető árakat.
Reméljük, hogy a MÁV-val folytatandó tárgyalások során
egységes fellépéssel sikerülni is fog ezeket az árakat megtartani.
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