
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Választmányi ülés. 

A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya, 1943, 
évi január hó 26-án, d. e 10 órakor az egyesület székházában ülést 
tartott, amelyen megjelentek? vitéz Waldbott Kelemen báró elnök, 
Térfi Béla és ifj. Teleki József gróf alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető 
es Mihályi Zoltán dr. titkár, továbbá: Ajtay Jenő, Bartha Dezső, 
Beyer Jenő, Biedermann Imre báró', Czillinger János, Esterházy Móric 
gróf, Földváry Miksa, Kardoss Kálmán, Klőzel Oszkár, vitéz Lám
falussy Sándor, Mailáth György gróf, vitéz Onczay László, Orosz 
Antal, Osztroluczky Miklós dr., Pallavicini Alfonz őrgróf, vitéz Rábay 
Gyula, Riedl László, Rochlitz Béla, Takács Zsigmond, Tóth Bódog, 
Véssei Ferenc, Vuk Gyula, Zólomy Imre és Zsombory Ignác választ
mányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: Keglevich Gyula gr ól tisztelet
beli tag, továbbá Beniczky Elemér, dr. vitéz Festetics Kristóf gróf,. 
Földes Tibor, Hendrey József, Károlyi Gyula gróf, Lady Géza, Len
gyel Sándor, Matusovits Péter, Molcsány Gábor, Montenuovo Nándor 
herceg, Urbánfy Ignác és Véssei Mihály választmányi tagok. 

vitéz Waldbott Kelemen báró, elnök a napirend előtt kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg arról a súlyos veszteségről, amely a finn 
testvérnemzetet és egyben az egész világ erdőgazdaságát A. Cajander 
váratlan elhunytával érte. A kiváló kutatónak az „erdőtípusok atyjá"-
nak a korszerű erdészettudomány igen sokat köszönhet; munkássága 
egészen új utakat, tört és számos vonatkozásban vitte előbbre a fa-
tenyésztést s ezzel együtt a belterjes erdőgazdálkodást. 

Mint hazájának hű és áldozatkész fia, Cajander politikai téren is 
a legteljesebb mértékben eleget tett azoknak a kötelezettségeknek, 
amelyek éppen sokrétű tehetsége alapján hárultak rá. A finn honvé
delem újjászervezésében jelentős része volt, s háromszor vállalta — 
mégpedig a legnehezebb időkben — a kormányelnöki tisztet is. 

Igazi munkaterületének azonban mindig az erdőt érezte, és annak 
a fejlődését szolgálta a nemzetközi intézményekben, nevezetesen az Er
dészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségében és a Nemzetközi 
Erdészeti Központban neki felajánlott előkelő tisztségekkel is. Többször 
járt hazánkban, a magyarságnak mindig őszinte, lelkes barátja volt. 
Halálát mélységes megrendüléssel gyászolja nemzete, amellyel a világ 
valamennyi erdésze együtt érez, mert Cajander emléke élni fog, amíg 
erdő lesz a földön. 

Ezután az elnök, a tárgysorozat szerint, a tűzifa új árát megálla
pító 11.000/1943. K . M. számú rendelettel teremtett helyzetet ismertette. 
Sajnálattal állapította meg, hogy az intézkedés az érdekképviselet meg
hallgatása nélkül történt. Röviden rámutatott néhány hiányára, és kü
lönösen kifogásolta, hogy a helyi eladásra szánt tűzifa árát a rendelet 
az előbbihez képest leszállította. 

Bejelentette továbbá az igazgató-választmánynak, hogy a Föld
mívelésügyi Miniszter Úr hozzáintézett leiratában felhívta az egyesü
letet, nyilvánítsa véleményét január hó 31-éig a zsidóbirtokok igénybe
vételekor követendő eljárásra vonatkozó rendelet-tervezetről. A z idő 
rövidségére tekintettel a választmány hozzájárulását kérte ahhoz, hogy 
az elnökség — néhány választmányi tag bevonásával — kellően meg
okolt felterjesztésben fejthesse ki álláspontját. 



Biró Zoltán ügyvezető az elnök felkérésére részletesen tájékoz
tatta az igazgató-választmányt az új tüzifarendelet várható hatásáról. 

Kiemelte, hogy az áremelés — a tűzifa vasúti fuvardíjának a 
200 km-en felüli távolságokra vonatkozólag életbeléptetett mérséklé
sével — a legtávolabbi vidékek erdőbirtokosai számára valóban lénye
gesen kedvezőbb helyzetet teremt. Annál sajnálatosabb azonban, hogy 
a volt Csonkaország határain belül fekvő erdőbirtokokra nézve az ár
emelés alig néhány pengőnyi többletet jelent, és a helyi eladásokat 
terhelő árcsökkentő intézkedések éppen azokat az erdős vidékeket 
hozzák nehéz helyzetbe, amelyeknek a fája eddig nagyrészt közvetlen 
íogyasztás útján értékesült. Számszerű példával világította meg, meny
nyivel kedvezőtlenebb helyzetben van a saját fáját közvetlenül a fo
gyasztóhoz eljuttató termelő a kereskedelemmel szemben, amely a tá
volabbról odaszállított, de egyébként ugyanolyan minőségű fáért 
szélsőséges értékben métermázsánkint 1.80—2.50 P-vel , tehát vasúti 
kocsirakományonkint 180—250 P-ve l többet számíthat fel, mint a közeli 
termelő. 

Nagy hátránya a rendeletnek, hogy a szállítási igazolványok 
•után esedékes újabb díjakat nem a szállítmány tényleges súlya, hanem 
az igénybe vett kocsi raksúlya után kell fizetni. Tisztázásra szorul az 
is, hogy ez után a díj után minden valószínűség szerint fizetendő 
forgalmiadót az eladó átháríthatja-e a vevőre vagy sem. 

Sérelmes végül a rendeletnek az az intézkedése, hogy a nyír és 
éger tűzifát — az eddigi minősítéssel ellentétben — a lágyfák közé 
sorozza. 

Mindezek alapján az ügyvezető azt javasolta, forduljon az egye
sület ismét felterjesztéssel az illetékes kormánytényezőkhöz, világítson 
rá a tüzifaellátás nehézségeire, és éppen ezek elhárítása céljából kérje 
a rendelet terhes előírásainak a módosítását, valamint az erdőgazda
ságoknak — a zavartalan termelés és szállítás biztosítása érdekében — 
a legfontosabb közszükségleti cikkekkel való megfelelő ellátását. 

Ezzel kapcsolatban közölte azt is, hogy az erdőgazdasági szántó
területeknek a terménybeszolgáltatási kötelezettség alól való mentesí
tése ügyében Jurcsek államtitkár úr megokolt kívánságoknak a rész
letes tárgyalások alkalmával szóbajöhető teljesítését helyezte kilá
tásba, és ezért felhatalmazást kért arra, hogy a tárgyalásokon az ér

dekképviselet nevében résztvehessen. 

Az elnök: Köszönetét fejezte ki az ügyvezetőnek a mélyreható 
és minden részletre kiterjedő felvilágosításokért. Bejelentette, hogy 
az egyesületnek a közgyűlés határozata alapján szerkesztett emlékiratát 
személyesen adta át a Miniszterelnök Ürnak, és akkor alkalma nyilt 
arra, hogy kimerítően tájékoztassa Önagyméltóságát a fakérdés min
den részletéről. Meggyőződése szerint az új tüzifarendelet távolról sem 
biztosítja az ország jövő évi faellátását, ezért az egyesület kötelessége, 
hogy erre nyomatékosan felhívja a kormány figyelmét. 

Esterházy Móric gróf: mindenben helyeselte az ügyvezető 
előterjesztését. Kifejtette, hogy az erdőgazdasági munkások és a fuvar
erő ellátását feltétlenül meg kell oldani, mert különben lehetetlenné 
válik a termelés. Ebből a célból: 1. az erdőgazdaságnak visszahagyandó 
kenyérgabonamennyiség megállapításakor az erdei munkásokat éppen 
úgy számításba kell venni, mint a mezőgazdaságban a hónapszámoso
kat; 2. az erdőgazdasághoz tartozó szántókat ki kell vonni a gabona-
beszolgáltatási kötelezettség alól és 3. azoknak az erdőgazdaságoknak, 
amelyeknek nincs szántóterületük, lehetővé kell tenni, hogy munka-



saik részére külön ártérítés nélkül (prémiummentesen) vásárolhassa
nak gabonát. 

A termelés zavartalansága érdekében azt is kérni kell a kor
mánytól, hogy a különböző közmunkák alkalmával fizetett napszám
béreket hozzák arányba a megállapított mező- és erdőgazdasági mun
kabérekkel, és azokat a munkásokat, akik az őszi és téli hónapokban 
favágással foglalkoztak, ne vonják el középítkezésekhez vagy olyan 
munkákhoz, ahol nagyobb órabér alapján a napikeresetük is nagyobb 
lenne. 

Osztorulczky Miklós dr. is annak a nézetének adott kifejezést, 
hogy a kormány elé kell tárni a faellátás nehézségeit, és feltétlenül 
hangsúlyozni kell a továbbra is fennálló bizonytalanságot. 

Biedermann Imre báró arról számolt be, hogy katonai szolgálata 
alatt alkalma volt tapasztalatokat szerezni a katonai segítséggel tör
ténő fuvarozásról. Nézete szerint ez az intézkedés teljesen megfelelne, 
de az erdőbirtokosok nem veszik igénybe, mert nem akarják a falusi 
lakosságot ellenségükké tenni. Ezért célszerű lenne, ha az elszállításra 
bejelentett tűzifakészleteket hivatalosan az erdőigazgatóság fuvaroz
tatná el. 

A most megállapított munkabérek nem biztosíthatják a terme
lést, mert a gyakorlatban mindenütt máris jóval nagyobb béreket 
fizetnek. 

Az ügyvezető azt javasolta, kíséreljék meg az erdőbirtokosok a 
tüzifakiszolgáltatást a munkateljesítménytől függővé tenni. 

Riedl László nézete szerint erdős vidékem ez a próbálkozás 
eredménytelen maradna. Neki egyébként a kényszerfuvarozással is rossz 
tapasztalatai vannak. A z ország faellátása azonban közérdek, és a 
munka megtagadását nem lehet tovább ölhetett kézzel tűrni. 

vitéz Rábay Gyida kifejtette, hogy a takarmányhiány, illetőleg a 
zúgkereskedelem árai valóban nehéz helyzetbe hozzák a fuvarost, 
az tehát nem is vállalhat a hatósági áron munkát. A helyes megoldás 
az lenne, ha a kormány az erdőbirtokosokat megfelelő mennyiségű 
takarmánnyal látná el. 

Zólomy Imre saját tapasztalatai alapján szintén hangsúlyozta, 
hogy a katonai erővel történő fuvarozás csakis akkor válthatja be a 
hozzáfűzött reményeket, ha az erdőbirtokos takarmányt is tud adni 
a fuvarosoknak. 

Ajtay Jenő a tűzifa ürmétere'ire megállapított hivatalos súly
adatokat kifogásolta, és a részestermelés nehézségeit tárta fel. 

Rochlitz Béla az erdőn eladott tűzifa árából levonandó szállí
tási költségeket tette szóvá, mert ebben a tekintetben az eladó jófor
mán védtelen. Felvetette azt a kérdést is, milyen ártételt szabad szá
mítani, ha valamelyik uradalom közvetlen fogyasztónak (pl. bérgazda
ságnak) nagyobb mennyiségű fát ad el úgy, hogy azt a vevő saját 
fogataival szállíttatja el. 

Az ügyvezető közölte, hogy mind a két hiányosság az előzű 
rendeletben is megvolt, és az érdekképviselet kérelme ezekben a kér
désekben akkor sem vezetett eredményre. 



Véssei Ferenc rámutatott arra, hogy a szállítási igazolványokért 
fizetendő különdíjat a 151.000/1943. F. M . számú rendelet másként álla
pítja meg, mint az árszabályozó rendelet; ezt a hiányt tehát sürgő
sen orvosolni kell. 

A továbbiakban előadta, hogy tudomása szerint a kormányzat 
tüzifajegyek életbeléptetését tervezi, mégpedig olyan formában, hogy 
minden fogyasztó beszerezheti augusztus végéig a néki kiutalt meny-
nyiség felét egy vagy nagyobb tételekben, szeptember 1-étől kezdve 
azonban csak az egy-egy hónapra eső részletekben. A z ilyen megoldás 
kétségtelenül még jobban súlyosbítaná a helyzetet, mert megnehezí
tené a készletek idejében való beszerzését, és megoldhatatlan feladatot 
róna a fuvarozásra. Feltétlenül szükséges lenne tehát, hogy a rend
szer bevezetését célzó tárgyalásokban az érdekképviselet; is részt
vehessen. 

vitéz Lámfalussy Sándor kifejtette, hogy a helyi eladás kedvezőt
lenebbé tételével az új rendelet nemcsak a volt csonkaország vala
mennyi erdőbirtokosát sújtja, hanem annak a vagyonos falusi nép
rétegnek kedvez, amely legkevésbbé szorult rá ilyenformájú támo
gatásra. 

Az ügyvezető azt javasolta, terjessze az egyesület a faellátásra 
vonatkozó aggodalmait a törvényhozás mindkét háza elé is. 

Az elnök röviden összefoglalta az elhangzottakat és indítványára 
az igazgatóválasztmány egyhangúlag úgy határozott, hogy: 1. felter
jesztéssel fordul a Közellátásügyi és a Földmívelésügyi Miniszter Urak
hoz a tűzifaárak újabb szabályozásával kapcsolatban előállott nehéz
ségek kiküszöbölése, illetőleg a sérelmes intézkedések hatályon kívül 
helyezése érdekében; 2. külön beadványt intéz a kormány illetékes té
nyezőihez a faellátás hiánytalan megoldása érdekében; 3. a tűzifajegy
rendszer bevezetését célzó tárgyalásokhoz az érdekképviselet meg
hívását kéri és végül 4. emlékiratot intéz a faellátás ügyében a tör
vényhozás mindkét házához. 

Az ügyvezető ezután kiosztotta a választmány tagjai között a 
zsidó erdőbirtokok igénybevételekor követendő eljárást szabályozó 
rendelet-tervezetnek a Földmívelésügyi Miniszter Űr részéről az elnök
nek megküldött példányait. Javaslatára az igazgató-választmány egy
hangúlag úgy határozott, hogy a Mérnök; Kamarának ebben a tárgy
ban tartott ülésén a választmány kamarai tagjai részletesen megvitat
ják a rendelettervezet, és az egyesület a Kamarával egyetértve adja be 
felterjesztését a Földmivelési Miniszter Ürhoz. 

A titkár beielentette, hogy felvételüket kérték az egyesületbe: 
Urmánczy János, Dr. Gróf Üchtritz-Amade Emil és Antal Erdőgazda
sága, erdőbirtokosok, továbbá Békési Elek, Berzenkovits Antal 
Káldy József, Schrahol Rezső és Szabó Mátyás erdőmérnökök, Tóth 
Pál erdészeti üzemit'iszt, Csernó Aladár dr., a fakereskedők egyesüle
tének főtitkára, Mitták Lajos min. számtanácsos, valamint Gráf József, 
Habián Elek és Notheisz János min. irodatisztek. 

Javaslatára az igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt egy
hangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta és egyéb tárgy hijján az 
elnök az ülést berekesztette. 




