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az e r d ő v a g y o n nemzetgazdaság i s zerepérő l , a növedékrő l , 

a k i t e r m e l h e t ő és k i t e r m e l t f a t ö m e g r ő l — a két v i lágháború 

k ö z ö t t 

Ma, amikor szak- és laikus körökben újult erővel lángolnak fel a viták az 
erdőnek a társadalom életében betöltött szerepéről, a belelőle származó mate 
riális és immateriál is haszonvételekről, de legfőképpen a legközvetlenebb gaz
dasági érdekeinket érintő ki termelhető fatömegről, talán nem érdektelen, ha 
visszapillantunk a maiakhoz sokban hasonlatos húszas, harmincas évekre, s 
megpróbáljuk felvázolni elismert erdészeti szaktekintélyeink ezen utóbbi kér
déskörben elfoglalt álláspontját, valamint azon gazdasági és politikai reál
folyamatokat, amelyek az alapvető gazdasági elveket bizonyos mér tékben mó
dosítják és konkrét erdőgazdálkodási gyakorlat tá változtatják. 

A tr ianoni békediktá tumok erdőterületünk mintegy 85%-tól fosztanak meg 
minket. A fenyvesek szinte kizárólagosan, a bükkösök túlnyomórészt az utód
államok területén maradnak , s tölgyerdeinknek is csupán harmada kerül az 
új országhatárok közé. További jellegzetesség, hogy a megmaradó, mintegy 
2 millió kh-at kitevő erdőségek a múl tban szinte kizárólagosan a helyi, tűzifára 
és alárendelt minőségű lombos szerfára, valamint a legeltetésre és makkol -
tatásra i rányuló igények kielégítését szolgálták, s a belőlük származó faanyag
nak szinte semmi szerepe nem volt a távolsági fakereskedelemben, az ország 
faimportra szoruló vidékeinek ellátásában. Ezen erdők ugyanis túlnyomórészt 
a Dunántúlon és északi hegyes vidékeinken terül tek el, s ezek nagy belső fo
gyasztása a szabályos hozamot — legalábbis ami ezen gyakran agyonlegeltetett , 
jelentős részben sarjeredetű és elsődlegesen tűzifacélú elegyes lomberdők sza
bályos hozamát illeti — zömében a helyi fogyasztás érdekkörébe sorolta. Az 
ország fenyőszükségletét tehát teljes egészében, lombfaigényét pedig részben 
importból kell fedezni, sőt az Alföld és a főváros tűzifával való ellátása is 
teljes mér tékben a behozataltól függ. 

Az új helyzetben szinte azonnal megindul a lehetőségek felmérése, s a kö
vetendő gazdálkodási i rányvonal kijelölése, amely egyelőre még a monarchikus 
idők viszonylag fejlett erdőgazdálkodásában kikristályosodott alapelveken 
nyugszik, s az ál lománygazdálkodás területén a magas vágásfordulójú, ér ték
termelő szálerdők túlsúlyának megteremtését tűzi célként maga elé. Ebben a 
szellemben alkotják meg a 14500—1920. F. M. számú üzemrendezési utasítást, 
mely az új üzemtervek készítésénél o vágásforduló lényeges emelését írja elő. 

„A nemzet vagyonának fatőkék alakjában való gyarapí tásá t" azonban a vi
lágháború után a kedvezőtlen politikai helyzet, a későbbiekben pedig a m a 
gyar nemzetgazdaság s t rukturál is válságával összefonódó világgazdasági krízis 
akadályozza, s így csupán egy rövid ideig sikerül az említett ál lománygazdál
kodási elveket érvényre jut ta tni . 

A háborút követő határlezárások az importot lehetet lenné teszik, s ezáltal 
kaotikus helyzetet idéznek elő az ország faellátásában, amelyen a kényszer
termeléseket elrendelő, a készletek igénybevételét k imondó és a háztar tások fo
gyasztást maximáló állami intézkedések is csak vajmi keveset segítenek. A 
konszolidáció csupán a behozatal megindulásával veszi kezdetét, s évek telnek 



el, mire — a háború előtti időszakra jellemző, de most már az új ország- és 
vámhatá rokon is átívelő kereskedelmi kapcsolatok újjáéledésével — helyreáll 
a piac egyensúlya. 

„Mikor a mai szűk határaink 1919-ben lezárultak, a magyar 
erdőgazdaság harakirit végzett önmagán, s kényszertermelések 
formájában nemcsak megtakarításait dobta oda, de a fatőkéjének 
számottevő részét is. Ennek ellenére vasutaink helyreállítása azon
nal megakadt, szénbányászatunk 80%-kal esett vissza, fafeldol
gozó iparágaink beszüntették a munkát, a többi iparágak a szén
hiány miatt álltak meg, építkezéseink megszűntek, s még a tűzi
faellátásunk is olyan volt, hogy a tüzelőszer-kereskedésekben a 
kegyelmes uraktól az egyszerű munkásig, sorba állott mindenki, 
hogy meg ne fagyjon, és a tűzhelye ki ne hűljön. Még a buda
pesti építőipari vállalatok ócska építőanyagát is el kellett rek
virálnunk, hogy a szénbánya és ebből kifolyólag a vízvezeték 
üzeme meg ne álljon. Ma a helyzet csak annyiban változott, hogy 
szükségleteinkért évi 200 millió pengővel adózunk legnagyobb el
lenségeinknek." (Bíró Zoltán: Egy kis erdőgazdasági politika; Er
dészeti Lapok, 68. évf., 62—79., 1929.) 

Az ellátás normalizálásával a faüzletbe visszatérnek a „békebeli" állapotok
ra jellemző viszonyok. A magyar erdők fatermését — bár a kibontakozó agrár
válság miat t a korábbiaknál kisebb mennyiségben — ismét a helyi piac szívja 
fel, míg a távolsági fakereskedelemben megint az olcsóbb felvidéki és erdélyi 
anyag játssza a meghatározó szerepet. Ennek megfelelően a hazai fatermelés 
lényegesen elmarad a kitermelési lehetőségektől. 

„Nagy-Magyarországon 0,9 m.3 fatermelés esett évente egy la
kosra, ami megfelel az erdőgazdasági szempontból jelentősebb ál
lamok viszonyainak. Csonka-Magyarország csak 0,2 m^-t tud fel
mutatni, s még ez az arányszám is túlzott. Számításaim alapjául 
ugyanis Kaán Károly 1922. évi becslését vettem, ki, úgy látszik, 
a megmaradt magyar erdőterületek maximális teherbíró képessége 
alapján állapította meg az 1 627 000 tömörköbméternyi kitermel
hető fatömeget. Fakereskedő körök becslése szerint azonban 1924-
ben az egyes választékokból összesen 70 000 vagon körülbelüli fa
anyag termeltetett. E faanyag átszámítva alig üti meg az 1 millió 
tömörköbmétert. Mindenesetre kitesz még néhány százalékot az a 
faanyag, melyet a kisebb-nagyobb birtokosok házilag fogyaszta
nak el, s így a statisztikai nyilvántartás szempontjából teljesen 
elvesznek a nyilvánosság elől. Az azonban mégis megállapítható, 
hogy az egy lakosra eső évi famennyiség tényleges arányszámait 
a kimutatott 0,2 tm3-nél is kevesebbre kell becsülnünk." (Tóth 
Bódog: Erdőgazdaságunk mai mérlege;Erdészeti Lapok, 64. évf.. 
149—156., 1925.) 

Az 1924-es, igen alacsony termelési szint az évtized folyamán fokozatosan 
növekszik, s a harmincas évek elejére eléri a 2,4 millió nettó köbmétert. E ter
melésnövekedés egyértelműen a birtokosok — a kibontakozó agrárválságból 
fakadó — nehéz anyagi helyzetével és a növekvő külkereskedelmi deficittel 
van összefüggésben. A monarchia vámhatá ra inak szétzúzása, valamint az utód
államok gyökeresen eltérő politikai orientációja ugyanis nehéz helyzetet teremt 
— az értékes és részben exportcélokat szolgáló erdőterületek elvesztése után 
megmaradó — egyetlen ütőképes kiviteli ágazatban, a mezőgazdaságban, hisz 
korábbi , monopolizált piacai megnyí lnak a konkurencia előtt, minek követ
keztében az árak csökkennek, az elhelyezhető termékmennyiség pedig csupán 
kismértékben növekszik vagy stagnál. Mindez a konszolidációt követő években 
fokozódó hiányt idéz elő a külkereskedelmi mérlegben, ami veszélyezteti az új 
fizetőeszköz, a pengő stabili tását is, és csökkenti a bir tokok jövedelmezőségét. 



Az erdőgazdasági politika a kényszerítő körülmények hatására lépésváltásra 
kényszerül. Nem törekszik immár a fatőke növelésére, hanem a termelés ma
ximális mértékéül az éves növedék szintjét igyekszik szabni. 

„A nemzet vagyonának fatőkék alakjában való gyarapítása is 
igen szép cél, de ma, midőn fabehozatalunk megközelíti a 150 
millió pengőt, igazán nem időszerű. Nem jó családapa az, aki 
jövedelméből halasztható régi adósságot törleszt, vagy tőkét gyűjt 
születendő unokái részére, míg tulajdon gyermekei rongyokban 
koplalnak. Az erdőgazdaság nem kizárólagos öncél, harmoniku
san kell beilleszkednie az általános jólétbe vagy az általános 
szegénységbe... Még a gondolata is távol áll tőlem, hogy egy 
országra szóló erdőkaszabolással akarnám megmenteni a hazát. 
De megállapítom azt, hogy mindaddig, amíg külkereskedelmi mér
legünk passzív, ennek megszüntetése érdekében a magyar erdő
gazdaságnak is mindent el kell követnie. Minden erdőbirtokos 
hazafias kötelessége a szigorú tartamosság szem előtt tartásával, 
minden rendelkezésre álló faanyagot kitermelni." (Kallivoda An
dor: Külkereskedelmi mérlegünk és a magyar erdőgazdaság; Er
dészeti Lapok, 68. évf., 56—61., 1929.) 

Hogy mennyi volt az a fatömeg, amelyet erdészetünk legfelsőbb vezetői — 
a hazai történelem e legnyomorúságosabb időszakában — mint maximálisan 
kitermelhetőt jelöltek meg, a r ra szolgáljanak ú tmuta tóul a következő idézetek. 

„A csonka ország erdőterületét kereken 2 millió kat. holddal 
vehetjük számításba, amelynek fatermése évenként és holdan
ként 1,0—1,2 m 3 körül mozog, s így 2,0—2,4 millió m 3 mai ter
meléssel számolhatunk." (Bíró Zoltán: A magyar erdőgazdaság és 
fűrészipar szerepe gazdasági talpraállásunkban; Erdészeti Lapok, 
71. évf., melléklet a 2. füzethez, 1932.) 

„Csonka-Magyarország rendes évi fatermelése 2,43 millió tö
mör m 3 ." (Véssey Ferenc: A hazai fatermelés és fakereskedelem; 
Erdőgazdasági Szemle, 2. kötet, 3—11., 1931.) 

A világgazdasági válság a nemzetgazdaság általános krízisét tovább mélyíti, 
s szinte kilátástalan helyzetbe sodorja az országot. A külkereskedelmi egyen
súly a régi módon m á r nem biztosítható, ezért az állam fokozott mér tékben 
avatkozik be a gazdasági életbe, különösen, ami a külkereskedelmi forgalom 
ellenőrzését és szabályozását illeti. Ekkor válik tudatos gazdasági p rogrammá 
a behozatal visszafogása és az importhelyettesí tő gazdasági ágazatok tevékeny
ségének fokozott támogatása annál is inkább, mivel — a világválság hatásai 
tól eltekintve is — mindenki előtt világos, hogy a jövőben — az erősödő ver
seny és a nyugati országok au ta rk agrárpolit ikája következtében — a mező
gazdasági export nem fogja visszanyerni korábbi jelentőségét. Ez az impor t 
helyettesítési politika az erdőgazdálkodásban különös élességgel jelentkezik, 
hisz a 6,25 millió tömörköbméternyi behozatalból 2,6 millió köbméter t tesz ki 
a lombosimport, amelynek túlnyomó része — 2,4 millió m 3 — a tűzifaválasz
tékokra esik. Az erdőgazdaság a nemzetgazdaság szanálása érdekében ismét 
a szabályos hozamot meghaladó termelésekre kényszerül, bár ez a túlhasználat 
az elképzelések szerint csupán időleges termelésnövekedést jelent, mivel a kor
mány a rendkívüli használatok engedélyezését követő 10—20 évben megvaló
sítandó megtakarításokhoz köti. A ki termelt bru t tó fatömeg az 1932/33-as ter
melési idényig fokozatosan nő (1930/31 2,5; 1931/32 3,0; 1932/33 3,5 millió m3), 
majd csökken (1933/34 2,9; 1934/35 2,8 millió m3), hogy 1936/37-ben az 1930/31-
es szintre szálljon alá, s a későbbiekben — egészen az elcsatolt területek egy 
részének visszatértéig — már jelentősen ne változzon. 



„Az a rettenetes gazdasági helyzet, amelyben szerencsétlen, 
megcsonkított hazánk sínylődik, mindnyájunk kötelességévé te
szi, hogy a magunk munkakörén belül keressük azokat a meg
oldásokat, amelyek mellett a gazdasági talpraállítás lehetséges. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy csak az a kivezető út lehet 
helyes, amelyik saját erőnkre támaszkodik, s a lemondás és az 
önfeláldozás mellett a gazdasági lehetőségek komoly megfontolá
sa és a számadatok fillérekig való mérlegelése vezethet csak ki 
bennünket a hínárból. Azoknak a prófétáknak, akik a külföldi köl
csön biztosításában látták a kivezető utat és amellett verték a 
nagydobot, félre kell állniuk, s azoknak kell a helyüket elfoglal
niuk, akik meg tudják és meg merik mondani azt: kinek és mi
lyen áldozatot kell hoznia akár szolgáltatásban, akár lemondás
ban azért, hogy lezüllött közgazdaságunkat rendbe hozhassuk. . . El 
kell követnünk ebben az irányban mindent, még abban az eset
ben is, ha az életszínvonalunk leszállítására, az úgynevezett kul
túra egyes vívmányairól való lemondásra is lesz szükség, mert 
végeredményben mégis jobb szegényül élni, mint elpusztulni. . . 
A munkából mindnyájunknak egyaránt ki kell vennünk a ré
szünket, a lemondásból azonban azokra háramlik a nagyobb kö
telezettség, akiknek eddig több jutott." (Bíró Zoltán: A magyar 
erdőgazdaság és fűrészipar szerepe gazdasági talpraállásunkban; 
Erdészeti lapok, 71. évf., melléklet a 2. füzethez, 1932.) 

Figyelembe véve az erdőgazdálkodás azon sajátosságát, hogy itt a szabályos 
hozamok fokozásának igen komoly időbeli és termőhelyi korlátai vannak, ezen
túl azt, hogy a jelenlegi véghasználati ál lományaink zöme a II. vi lágháború 
előttről örökölt 2 millió kh-nyi erdőterület ál lományrendszeréhez tartozik, s 
nem elfeledkezve a manapság érvényesülő hozamszintekről, az írásos formában 
is megjelent jövőbeni elvárásokról és arról, hogy a sokat kárhoztatot t és rabló
gazdálkodásnak ti tulált kapital ista erdőgazdálkodás a tomboló világgazdasági és 
s t rukturá l i s válság közepette is csupán egyetlen esetben termel t ki mintegy 
3,5 millió nettó, illetve 4 millió m 3 körüli bru t tó fatömeget, ta lán megér the tünk 
valamit abból az aggodalomból, amelyet egyes szakkörök, de a laikusok is a 
magyar erdők sorsa felett éreznek. 

Pogrányi Kálmán 

KRALJIC B. prof.: Önköltségszámítás továbbfejlesztése az elsődleges faiparban 
(Zagreb 1988. 112. p.). A szerzőnek az erdészeti ökonómia alapvető művei sorá
ban kiadott újabb terjedelmes tanulmánya méltán érdemel figyelmet nemzetközi 
vonatkozásban is. Végigvezeti az olvasót a mechanikai fafeldolgozás egyes fázi
sainak költségelemzésén, jellemző felosztási rendszert adva az egyes termékeknek 
(pl. a fűrészáru fűrészelt felület arányaival) és rámutatva, hogy a fogyasztói árak
ban miként lehet érvényesíteni a különböző ráfordításokat reális arányszámok (el
osztási mutatók) szerint. Ennek során elkülönítve veszi figyelembe az állóeszközök 
megtérülési hányadait, továbbá a kamatokat, a rendkívül kedvező feltételek hatá
sát, a tipikus rezsiköltséget (igazgatás, üzemeltetés, újratermelés) stb.-t. 

Kritikusan tárgyalja a fafeldolgozás termékei önköltség- és árkérdéseinek legis
mertebb nemzetközi szakíróit (Maisenbacker, Goetsch, Razous stb.) és állást foglal 
számítási módszereik továbbfejlesztése érdekében. 

Hozzáfűzi, hogy az eléggé részletes tagolás, elemzés csakis számítógépekkel és fej
lett számviteli rendszer mellett lehetséges. 

Szerző az elsődleges fafaldolgozáshoz tartozónak véli a cellulózgyártást, és ennek 
termékeit is tárgyalja, külön fejezetben. 

Abonyi István 


