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Emlékezés és előszó
Irta: VUK GYULA

A folyó évben Egyesületünk fennállásának 50. évét
tölti be.
Ha visszagondolok Egyesületünk 50 éves életét megelőző
boldog gyermekkorunkra, élénken emlékszem arra, hogy édes
apám szakmabeli kartársaival lakkoriban sűrűn utazgatott fel
Bécsbe, ahol az Österreichischer Verein der Holzproducenten,
Holzhändler und Holzindustriellen Wien ülésein vett részt, mert
akkor a magyarországi fakereskedőknek itthon érdekképvise
leti egyesülésük még nem volt.
Családi házunk az Alkotmány-utcában volt, ott, ahol
most a Mezőgazdák Szövetkezetének székháza áll. Jól emlék
szem tehát arra is, hogy édesatyám onnan gyakran látogatott
el az Országos Erdészeti Egyesület Alkotmány-utcai palotájá
ba, amelynek [elsöemeletén lakott kálnoki Bedő Albert minisz
teri tanácsos és „országos föerdőmester”.
Ott, nagynevű elnökünk lakásának sarki dolgozószobájá
ban született meg a múlt század kilencvenes éveinek elején
Egyesületünk életrehívásának gondolata, amelyet azután Bedő
Albert lelkes fás tisztelői rövidesen valóra is váltottak.
1893. június 29-én tartotta Egyesületünk alakuló közgyű
lését, amelyről a „Fővárosi Lapok” akkori száma így emléke
zett meg:
„Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesü
lete elnevezéssel a fővárosban új egyesület alakult, amelynek
ez első közgyűlésén több tekintélyes vidéki kereskedő is meg
jelent. A tanácskozás vezetésére Neuschloss Marcélt kérték fél,
aki örömének adva kifejezést a nagyszámmal való megjelenés
felett, az alakuló közgyűlést megnyitotta. Miután az alapsza
bálytervezet egyhangú elfogadásra talált, elnöknek közfelkiál
tás és nagy lelkesedés mellet Bedő Albert min. tan. és orszá
gos főerdőmestert választották meg. Erre Inkey Emil vezetése
alatt egy négytagú küldöttség ment az elnökért lakására, kit
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megérkezésekor hosszas éljenzéssel fogadtak. Neuschloss Mar
cel üdvözlő beszédére, amelyben többek között az Egyesület cél
jaként a fakereskedelemnek és faiparnak nemzeti irányban való
fejlesztését is felemlítette, Bedő min. tan. megköszönte a bizal
mat és azt hangsúlyozta, hogy teljesen méltányolja az Egye
sület fontos feladatait és ezért örömmel lép annak szolgálatába.
Azután álelnöknek Neuschloss Emil és Vük Gyulát, titkárnak
Unger Bernát dr. budapesti ügyvédet választották meg. Be
jelentvén, hogy az Egyesületnek máris 184 tagja van, az előké
szítő bizottságnak és különösen Horn Dávid faiparosnak jegy
zőkönyvi köszönetét szavaztak. Végül az egylet további szerve
zése és kiterjesztése céljából 15 tagú bizottságot választottak,
mire a közgyűlés Bedő elnök zajos éltetése közben végétért.”
Most, amikor Egyesületünk 50. jubiláris közgyűlésének
évi jelentésünkben beszámolunk, első gondolatunk alapítóink
felé száll.
Hálával és kegyelettel, tiszteletteljes elismeréssel és kö
szönettel adózunk néhai Bedő Albert és mindazok nemes emlé
kének, akik az Ö vezetése alatt Egyesületünk bölcsőjénél jelen
voltak s a magyar fakereskedelem és faipar országos érdekei
nek védelmére és istápolására irányuló összefogásban harvadhatatlan érdemeket szereztek.
Bedő Albert országos főerdőmestert és miniszteri taná
csost ugyanebben az esztendőben ünnepelték állami szolgálatá
nak 25 éves évfordulója alkalmából, mely körülmény már a
megalakuláskor biztosította közcélú Egyesületünknek az erköl
csi támogatást a hivatalos körök részéről is.
A magyar fapiac eseményeiről magyar nyelven addig ha
vonta csak egyszer adott hírt „Sylvius” (ez volt Bedő Albert
írói neve) az 1862. évben megindult Erdészeti Lapokban. 1879ben indítottak meg Bécsben „Oesterr. Ungar. Fachblatt für
Walderzeugnisse” címmel egy német nyelvű szaklapot, majd
10 évvel később ugyancsak Bécsben a „Continentale Holzzeitung”-ot. Alapítóink ennélfogva nyilván fájdalmasan nélkülöz
ték és így érthetően szorgalmazták egy magyar nyelvű fake
reskedelmi szaklapnak életrehívását, ami nem is soká késett.
Már a megalakulásunkat követő első esztendőben, 1894-ben írja
Sylvius az Erdészeti Lapokban:
„Magyar Fakereskedő” címmel új szaklap indult meg
f. é. július hónap 1-én, mely szaklap, mint a Magyar Fa
kereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének közlönye, a
címfelirat alatt olvasható megjegyzés szerint a magyar fater
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melés, fakereskedelem, faipar és fakivitel érdekeinek óvására
és előmozdítására, valamint a hazai erdőgazdaság érdekeinek
szolgálatára lesz hivatva. Az egyesület már kitűzött munkakö
rének természetéből folyólag indíttatva volt arra, hogy tevékeny
ségének támogató eszközéül megfelelő szaklapot teremtsen ma
gának és pedig annál inkább, mert ezzel házagot is pótolt,
amennyiben hasonló magyar lap — mély a fakereskedelem és
faipar kérdéseivel oly részletesen foglalkozott s az idevágó tud
nivalókat a vámok, szállítási fuvarbérek és vasúti szállítási díj
engedmények dolgában, nemkülönben a faipart érdeklő mű
szaki közleményeket felölelte volna — a közönség rendelkezé
sére eddig nem állott. Nem lehet ugyanis e tekintetben teljesen
elegendőnek tartani a „Fakereskedők Lapját”, mély Szegeden
különben is csak múlt év óta s igen kicsi terjedelemben s korlá
toltabb tartalommal jelenik meg. Az „Erdészeti Lapok” pedig
— azon célnál fogva, melyet önnek az általános erdőgazdasági
érdekek szolgálatában álló s az erdőgazdaságnak, mint az ős
termelési ágak egyikének fejlődését szemmel kísérő s fejleszté
sében közremunkáló folyóiratnak mindig fölébe kell helyeznie
a különleges üzleti érdekéknek — szintén nem foglalkozhatott
olyan mértékben a fentebb jelzett feladatokkal, amint azt a fa
ipar és fakereskedelem saját érdekei megkívánták volna s fő
ként amennyire a megalakult egyesületnek erre ezentúl szüksé
ge lesz; bár másfelől alig lehet szükséges annak megemlítése,
hogy az erdőbirtokosok kellő tájékozására megkívánható hatá
rig az „Erdészeti Lapok” mindig figyelmet fordított a fakeres
kedelem és faipar fejlődésének érdekeire, mélyek sok tekintet
ben közösek az erdőgazdaság szűkébb értelemben vett saját
érdekeivel. Bizonyára közös óhajtása kell, hogy legyen mind
nyájunknak, hogy az egyesület, valamint szakközlönye tagad
hatatlanul meglévő létjogosultságának alapján céljai felé jó
úton haladjon s feladatait, a közjó emelésére üdvös befolyást
gyakorolva igyekezzék mindenhol betölteni.”
így vélekedett, így nyilatkozott Egyesületünkről és annak
szaksajtójáról 50 évvel ezélőtt Bedő Albert, az akkori magyar
erdőgazdaságnak legfelsőbb irányítója és legfőbb intézője.
Egyesületünk első elnöke, akinek szavait azért idézem és örö
kítem meg évi jelentésünk e füzetében is, mert a hála és köszö
net, amivel alapítóinknak tartozunk, csak akkor valódi, csak
akkor bír igazán gyakorlati értékkel, ha meg is szívleljük,
meg is fogadjuk és követjük azt az utat, amelyet elődeink szá
munkra és majdan utódaink számára előírtak.
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Haladjunk tehát jó utakon fakereskedelmünk és faipa
runk céltudatos fejlesztése érdekében hazai erdőkincsünk fa
állományának legelőnyösebb felhasználásával és legkedvezőbb
értékesítésével.
Ezen feladataink maradéktalan teljesítését a modern
technikának az elmúlt 50 esztendő alatt elért vívmányai nem
csak lehetővé, hanem fokozott mértékben egyenesen kötelessé
günkké is teszik.
Ezen kötelességünk teljesítéséhez adjon a Mindenható ne
künk és utódainknak erőt, áldást és az egész emberiségnek mi
előbb megint békességet.
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Ötven esztendő.
Irta: Dr. FAZEKAS FERENC.

A rohanó Élet kellős közepén, — a Ma túlhajtott munkái,
gondjai, felelősségei mellett, — Faegyesületünk életútjának
ötvenedik állomásán, — hacsak pillanatokra is, de meg kell
állnunk. Peregjen a film, — próbáljunk számot adni, hogy
azokban a szemvillanásnyi időkben, amit a történelem egy-egy
esztendeje jelent, mi minden, — akarás és lemondás, — tisz
tesség és gáncsvetés, — háború és hazug béke, — hit és csaló
dás, mennyi sok küzdelem és ismét csak küzdelem, sikerek és
komor képek vetítőd!ek fel ezen elmúlt félévszázad alatt sze
retett fásszakmánk érdekképviseletének vásznára.
Első szavunk a Gondviselés iránti hála legyen és büszke
ség a nagy elődök örökérdemű munkásságára. Haza, Család,
Egyesület náluk nem üres szólamok. Kötelességérzetük saját
lelkiismeretükkel szemben éppen olyan feddhetetlen, mint fele
lősségük tudata a közösséggel, a nemzettel és ugyanakkor az
örök emberiség és erkölcsi törvényeivel szemben. Hozsanna, —
zengő dal ez a múlt; s amikor a lobogó fáklyát a következő
ötven év küszöbén, a szerény utód most Tőlük szent áhítattal
átveszi, az elődök hitének fénykévéje — káprázat-e ez, vagy
látomás-e ez — de hivatást, missziót villanta! meg: keménykötelességvállalást. így kapcsolódik múlt és jövő.
Miként is kezdődött.
Vegyük elő meghatottan az elsárgult régi iratokat.
Nézzük Faegyesületünk hogyan alakult meg, mint indult
el útjára, mit mondanak a régi papirosok az Egyesület fejlődé
séről, mozgalmas és érdekes életéről. Történelmet írunk, a ma
gunk történelmét pergetjük.
A kezdéti keretet, — elindulás előtt, — a régi Magyar
ország gazdasági élete, a múlt évszázad néhány korszaka adja
meg.
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Az ú. n. reformkorszakban gróf Széchenyi István lángoló
írásaival és megragadó beszédeivel elsőnek hirdette az egyesü
lés, az összetartás rendkívüli fontosságát, — az erők egyesí
tését. „Ami az egyesnek lehetetlen, sokaknak könnyű”, —
mondja. Továbbá „Az egyesülés az emberek között a lehető
legnagyobb, de egyszersmind a legszelídebb erő és hatalom.”
Egy más alkalommal: „Iparkodnunk kell egymást megismerni
és ezt egyesületekkel érhetjük el, mert hiszen az emberi társa
ság szintén így keletkezett”.
Ugyanezen korszak alkotásai között szerepel Széchenyi
lángeszű kortársának, Kossuth Lajosnak, egyik nagy műve:
„Országos Védegylet, a magyar ipárfejlesztés első nevezetes
állomása”.
A magyar gazdasági élet ama kezdeti első fénykorára
azonban csakhamar elkövetkezett a szabadságharc leveretése
után a dermedés, az önkényuralom sivársága és szomorúsága.
Az erre következő újabb korszak az 1867-es kiegyezéssel
kezdődött. A mezőgazdasági fejlődés és az iparosodás megindu
lása a kereskedelmet fejleszti. Ezek között a kereskedők kö
zött azonban hiányzott a hazai földön minden összekötő kapocs;
mindegyik a saját külön életét éli. Volt ugyan a magyarországi
fakereskedőknek már egy szervezete, de ez osztrák volt: „Oesterreichisch-Ungarischer Verein der Holzproducenten, Holz
händler und Holzindustriellen in Wien”. Hivatalos lapjuk is
német nyelvű, bécsi kiadású volt.
Jellege természetesen úgy ezen német egyesületnek, mint
a lapnak az osztrák-magyar közösség gondolata volt. Ez azon
ban nem felelt meg a magyar fakereskedelem gazdasági és
mindinkább nemzeti függetlenségre törekvő irányzatának.
Ekkor bontakozik ki az Egyesület a mi egyesületünk hős
kora. Önálló magyar egyesületté alakul át 1893. derekán. A
magyar aratás ünnepén, — Péter Pál napján — június 29-én
tartották meg elődeink az alakuló közgyűlést.
Önbizalom, hit, tettrekészség és az alkotás láza égett a
szemekben.
Az Egyesület bölcsőjénél 184 előkelő tag állott, ami nagy
szám volt az akkori időkben. Elnökké nagy-nagy lelkesedéssel
Kálnoki Bedő Albert földmívelésügyi miniszteri tanácsos, ké
sőbbi államtitkár, országos főerdőmestert választották.
Voltaire szerint: minden intézmény tulajdonképpen egy
embernek az árnyéka. Hogy ki volt, milyen kimagaslóan nagy
volt Bedő Albert az erdészetnél és Ugyanakkor a fakereskede
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lemnél és faiparnál: azzal a későbbiek folyamán még találkozni
fogunk. Az Egyesület ezen megalakulását nyomon követte az
első magyar nyelvű fakereskedelmi szaklap megjelenése is.
Első alelnökké: Vük Gyula nagyiparos és fanagykeres>
kedő választatott meg.
Már az egyesülés pillanatában hangoztatást nyert és ezt
az első alapszabály is tartalmazza, hogy az egyesület műkö
dési köre a Magyar Szent Korona országainak egész 'területére
van hivatva kiterjeszkedni. Az elindulás többek között — azzal
a célkitűzéssel történt, horv „az Egyesület az lintéző köreinkkel
állandó érintkezésbe lépjen és a helyes intézkedések megoldá
sához az irányt megadja”. Székfoglaló beszédében Bedő elnök
különösen kihangsúlyozta, hogy teljesen ismeri és méltányolja
az Egyesület nagy és fontos feladatait és örömmel lép a szóbanlévő célok és feladatok szolgálatába.
Első alapszabályainkat a kereskedelmi és iparügyi minisz
ter hagyta jóvá, az országos címer használatát ugyanakkor a
miniszterelnök engedélyezte.
És megindult az érdekképviseleti munka. Érdekesnek
tartjuk a legelső ügyet ismertetni:
Az érdekeltség a fakereskedelmen ejtett sérelem orvos
lása céljából egyidejűleg fordult a belügyi, a kereskedelemügyi
és a földmívelésügyi miniszter urakhoz. A konkrét eset az volt,
hogy egyes alsófokú iparhatóságok telepengedélyt kértek akkor
is, amikor a fa az erdőből történő kiszállítás közben akár az
erdő közelében, akár pedig valamely vasúti állomás mellett, to
vábbszállítás céljából, ideiglenes raktározás alá került.
Ezen esetekben a fakereskedő cégeket a helyi hatóságok
állandóan zaklatták, a szállítás közben felmerült átmeneti rak
tározáshoz külön telepengedély bemutatása miatt. Az akkori
jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy az Egyesület első fel
lépésének teljes sikere volt, amennyíiben a kereskedelmi mi
niszter úr az Egyesülethez 2596 szám alatt 1894 január 29-én
leiratot küldött, az összes II. fokú iparhatóságokhoz pedig kör
rendeletét intézett, hogy ezen utóbbiak utasítsák az I. fokú
iparhatóságokat a miniszter úr azon rendeletéről, hogy a telep
engedély szükségessége nem vonatkoztatható az átmeneti rak
tározás esetére és hogy a jövőben a fakereskedőknek e címen
történő zaklatását szüntessék be.
Egyesületünknek második ügyirata — egyben a kormány
tól érkezett első leirat — a földmívelésügyi miniszter okirata
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volt, mely 1894. január 18. keltezéssel 1159—I. 4. szám alatt
érkezett hozzánk, melyben a miniszter úr azt hangoztatja, hogy
az általános gazdasági fejlődés kívánatossá teszi, miszerint az
erdőtörvény végrehajtásánál necsak az általános közgazdaság
érdekei vétessenek figyelembe, hanem ezen túhnenőleg az ok
szerű erdőgazdaság által elérhető előnyök az erdőbirtokosok és
fakereskedök érdekében és mindkét ágazat javára biztosíttas
sanak, ezért e célból úgy határozott, hogy az évenként eladható
fa-anyagok és azok tő-árai a kapcsolatos miniszteri rendelettel
egyidejűleg ezentúl nyilvántartassanak és a szolid alapokon
fekvő fakereskedés biztosítására, illetve foglalkoztatása érde
kében ezen adatok necsak továbbíttassanak, de megfelelő mó
don a fakereskedők tudomására is hozassanak. Elrendeli a mi
niszter továbbá azt is, hogy a gyűjtött erdőbecslési és elintézési
adatok évente előre közhírré tétessenek, — márcsak azon cél
ból is, hogy a fakereskedőknek már előzetesen alkalmuk legyen
tudomást szerezni ama faanyagok termelési helyeiről és azok
mennyiségéről, melyek a következő évben esetleg években vágás
alá fognak kerülni, s amelyek alkalmasak azon árucikkek elő
állítására, amelyeknek termelésével és előállításával az illető
fakereskedők foglalkoznak. Szóról-szóra így mondja a minisz
ter levele. De még hozzáteszi: „A folyó évben eladásra kerülő
faanyagoknak kimutatásait oly megjegyzéssel küldöm meg az
Egyesülethez, miszerint eme első kimutatás, részint az adatok
megszerzésének bonyolultsága folytán, részint az ezen előnyö
ket, melyek az adatok közlése által elérhetők lesznek, még be
nem látó egyes erdőbirtokosok bizalmatlansága folytán, részint
a kezdet nehézségei folytán, nem tartalmazhatja mindamaz
adatokat, melyeket kimutatásba felvenni szándékom volt.”

,,Végül értesítem a t. Egyesületet, hogy a kir. erdőfelügye
lők ez ügyben a vevők kívánságához képest további szóbeli ér
tesítések adására is utasíttáttak.”
És amikor a magas leirat ezen elhatározását az Egyesület
tudomására hozza, ugyanakkor egyidejűleg már küldi is azévben eladásra kerülő faanyagok összes kimutatásait két pél
dányban, tudomásulvétel és megfelelő intézkedés céljából.
Évtizedekre világító, klasszikus iskolapéldája annak, ho
gyan dolgozzanak össze, — kölcsönös érdekből, a nemzet javára
— az amúgyis egymásrautalt, egymásmellé rendelt édes test
vér két gazdasági ág: az erdészeti őstermelés az egyik oldalon
és a fakereskedelem, faipar a másik vonalon.
10
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PEREG A FILM

Lássuk az elsárgult lapokat, — üssük fel az összefoglaló
évi jelentéseket, kivonatait a küzdelmes múltnak, — idézzük
újból szemünk elé a hajdani történéseket.
18 9 3.

Telve munkakedvvel, havonta rendszeresen választ
mányi ülések, csaknem permanens tanácskozások. Azt kell hin
nünk, hogy bizonyára az elmúlt ötven esztendő egyetlen ülése,
összejövetele, értekezlete sem emelkedett az emberi és a szak
mai együttérzés akkora magaslatára, mint ezek az első ülések.
189 4.

Vuk M. és Fiai Budapest cég beadványából: „Nem vélek
túlozni, vagy a tények ellen ítélni, ha állítom, miszerint Buda
pest fakereskedelem tekintetében az osztrák-magyar birodalom
legelső és legjelentékenyebb helye, sokkal jelentékenyebb, mint
osztrák egyéb piacok. Ennek ellenére fakereskedőink még min
dig nélkülözik saját fakereskedelmi szokványaikat. Javaslom,
hogy a magyar szakványok az Egyesület által állíttassanak
össze/’
így indult el megoldás felé ezen ázakmai feladat is. Köz
ben megtörténnek a szervezkedések befejező részei is: a válaszmány után megalakulnak az egyes szakosztályok.
1895.

A Kereskedelmi Csarnokkal karöltve tárgyaltatnak a
szokványok, és kezdetét veszi az Egyesület anyagi megerősí
tése: egymásután jelentkeznek alapító tagok, közöttük 1000
aranykorona tételekkel is. Folyik az érdekképviseleti munka is.
189 6.

Az ország életereje ezen ezredéves kiállításban érte el
tetőpontját. Az egész ország lázas igyekvése, rajongása csopor
tosult a kiállítás körül. Mekkája volt ez az egész országnak és
vonzóerő a külföld számára. Egyesületünk a magyar állam ezer
éves ünnepének emeléséhez hozzájárulni igyekezett. A milleniumi kiállításon ugyanis az Egyesület több kiváló tagja a hazai
erdészeti iparnak nagy haladását a magyar fatermelők és fa
iparosokhoz méltó módon mutatta be és az országos kereskedői
kongresszuson kiküldöttei által vett részt.
11
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18 9 7.

Sok-sok érdekképviseleti munka közül is kikívánkozik an
nak a megemlítése, hogy 10.000 aranykoronás alapítványt tett
a Vük cég a szerencsétlenül járt erdőmunkások és azok család
tagjainak évente történő segélyezésére.
18 9 8 — 1 900.

Szakosztályi, választmányi ülések. És egyéb ügyek egész
légiói.
Ekkor vette kezdetét az egyesületi állandó díjszabási osz
tály működése is.
190 1.

A rendes ügyeken kívül programmra kerültek: Kétheten
kénti egyesületi fesztelen megbeszélések rendszeresítése és
szokványok szövegének magyarosítása.
1902 — 1 90 3.

A továbbfejlődés korszaka. Komoly törekvésként felfog
va, hogy az alapszabályok által kitűzött feladatok valóra vál
tassanak, hogy a hazai közgazdaságnak egyik legjelentősebb
tényezőjévé vált fakereskedelemnek és faiparnak jogos érdekei
megvédessenek és előmozdíttassanak. Az Egyesület eme köz
hasznú munkásságát az illetékes körök is mindenkor elismer
ték és ennek megfelelően a hazai faipar és fakereskedelem kö
rébe vágó minden közérdekű kérdésben az országos kormány
zat rendszerint Egyesületünket hívta fel vélemény adásra.
19 0 4.

Egyesületünk évi jelentéséből kivonat: ,,Attól a megfon
tolástól vezettetve, hogy a hazai fakereskedők és faiparosok
hatáskörébe vágó sok nagy feladat csakis az általános művelt
ség terjesztése útján lesz sikeresen megoldható és hogy ennél
fogva a fatermelés és faipar terére lépni készülő vagy azon
gyakorlatilag már alkalmazásban lévő fiatal nemzedékre nézve
elengedhetetlen előfeltétel az, hogy a gyakorlati ismeretek mel
lett a szakmánkban mellőzhetetlen szükséges elméleti szakkép
zettséget is elsajátítsa, érintkezésbe léptünk a budapesti keres
kedelmi akadémia vezetőségével, — egy az ezen akadémia ke
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belében létesítendő fakereskedelmi szaktanfolyam rendszeresí
tése tárgyában. Az Egyesületünk közreműködésével és támoga
tásával szervezett ezen fakereskedelmi előadások a hozzánk
érkezett hivatalos értesítés szerint a folyó iskolai év első felé
ben igen szép látogatottságnak örvendenek és a szaktanfolyam
előreláthatólag meg fog felelni a hozáfűzött várakozásoknak.
A fakereskedelmi szaktanfolyamok rendszeresítésével is
mét útjára indult egy egészséges szakmai kezdeményezés^
amelynek hatása kiszámíthatatlan, hiszen évtizedeken át a
képzett kartársak százait és százait adta a szakmának és a
magyar közgazdaságnak. Ugyanezen évben Vük Gyula alelnök
indítványára határozattá emeltetett, hogy az elavult bécsi hü
velyk- és láb-méretek helyett a tizedes alapon történő mérete
zések rendszere készíttessék elő a hazai fakereskedelem egész:
vonalán.
1905,

A világkereskedelmi viszonylatokban már több év előtt
beállott örvendetes fejlődés idehaza is éreztette kedvező hatá
sát, minek következményeképpen az egyleti tevékenység kifej
tésére is gyakran nyílt alkalom. A magyar faipar és fakereske
delem jogos érdekeinek előmozdítására sok-sok esetben siker
rel tevékenykedtek elődeink, ahogy akkor magukat kifejezték:
,.a jó ügy érdekében illetékes helyen szavukat mindenkor fel
emelni kötelezettségünknek ismerték”. Ekkor készítették el bi
zottságaink véglegesen, nyomtatásban is a fakereskedelmi
szokványokat.
190 6.

Ezen évben Kossuth Ferenc minisztersége és Szterényí
József államtitkársága alatt nagy mozgalom indult a magyar
iparpártolás érdekében. Ez volt az ú. n. Tulipán-mozgalom. En
nek sikere érdekében Egyesületünk is erőteljesen közremű
ködött.
Egyesületünk ezidőkben, kiindulva abból a tényből, hogy
az elmúlt években a fakivitel terén, úg a fenyőben, mint a ke
ményfaanyagoknál örvendetes javulás volt észlelhető, míg a
bükkfatermelés még mindig nagyon szerény határok között
mozgott, — a bükkfa fokozottabb kihasználása érdekében in
dokolt javaslatokat terjesztett fel a kormányzathoz.
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190 7.

A pénz válság éve: ,, Örömünkre és megelégedésünkre szol
gálhat — jelenti az Elnökség a közgyűlésnek, — hogy fakeres
kedelmünk a jó hírneve és szilárd hitele ellen irányított táma
dást sikeresen állotta ki és hogy a magyar faipar és fakeres
kedelem hazánk közgazdasági életében sértetlenül tartotta fenn
az őt megillető kiváló helyet és teljes joggal bízunk benne, hogy
a vihartól megedzve, ezt a kiváló helyet a jövőben is fenn fog
ja tartani.
19 0 8.

,,Mindenkor résen álltunk, amidőn a hazai fatermelés és
fakereskedelem érdekei veszélyeztetve voltak és soha nem hiá
nyoztunk ott, ahol kebelbeli érdekeinkért síkra kellett szállani.
Öntudatos tevékenységünk mindenütt, de különösen hazánk
közgazdasági sorsát intéző irányadó körökben mindenkor kellő
méltánylásra talált, úgyhogy sikerült Egyesületünk tekintélyé
nek gyarapításához oly nagyi mérvben hozzájárulni, hogy az
ma már mindenütt a hazai faipar és fakereskedelem érdekeinek
egyedüli képviselője gyanánt van elismerve, alig lévén közér
dekű kérdés, amelynek elintézésébe az általunk képviselt érde
kek szempontjából mint tanácsadó és véleményező közeg be ne
folyna.” Ezen időkre esik a másidtitkári állás szervezése.
1909 — 1910.

Említendő az egyesületi emlékirat tölgyfa-kivitel ügyé
ben, az amerikából kiinduló és az egész világra kiterjedő krízis
tárgyalásával kapcsolatban.
Egy másik aktualitás:
Védekezés azon német irányzat ellen, hogy „a készáru
bevitele Németországba megnehezíttessék és a nyersfának be
hozatala elősegíttessék azzal a nyilvánvaló célzattal, hogy ez az
ottani német fatelepeken kerüljön feldolgozásra.”
Faeladások hirdetésével kapcsolatos régi írásaink a kö
vetkezőket mondják:
„Mindgyakrabban ismétlődnek olyan esetek, hogy a köz
ségek, városok, közbirtokosságok és jogi személyek a tulajdo
nukban lévő erdők vagy azok faállományának eladását tár
gyaló hirdetményeiket a fővárosi napilapok és az erre legelső
sorban hivatott magyar szaklapok megkerülésével csakis az
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illető helyi újságban, sőt egyes — különösen a szász községek,
csupán ausztriai német nyelvű lapokban teszik közzé és hogy
eme, a magyar fatermelőre nézve már magában véve is inkonveniens eljárás mellett a faeladási hirdetmények sok esetben
csak oly időben publikáltatnak, amikor a hirdetmény megjele
nésének napja és az árverés határnapja közötti idő már nem
elegendő arra, hogy az érdekeltek az eladásra kerülő objektu
mokat megtekinthessék és szakszerűen felbecsülhessék, mely
eljárás mellett tehát a szélesebb verseny megszoríttatik, — fel
terjesztésben kértük a földmívelésügyi m. kir. Miniszter Urat,
hogy a községek, városok, közbirtokosságok vagy egyéb közha
tóságok fa- és erdőeladásainak engedélyezése alkalmával az
illetők köteleztessenek faeladási hirdetményeiknek Egyesüle
tünk közlönyében való közzétételére és kértük egyúttal az ál
lami felügyelet gyakorlására hivatott m. kir. erdőhivatalokat
és járási erdőgondnokságokat utasítással elláttatni arra, hogy
az erdőeladási hirdetményeknek kívánt közzétételéről saját ha
táskörükben is gondoskodjanak”.
A földmívelésügyi miniszter úr 22.828 számú átiratában
arról értesítette egyesületünket, hogy a faeladási hirdetmé
nyeknek minél szélesebb körben és az árverést jóval megelőző
időben leendő közzétételére a maga részéről is kiváló súlyt he
lyez és hogy felterjesztésünkhez képest intézkedés 'történt.
,,Közvetlen érintkezés a minisztériummal” feljegyzés
alatt találjuk, hogy:
,,Egyik előterjesztésünkben a földmívelésügyi miniszter
őnagyméltóságának figyelmébe ajánlottuk, hogy a külföldön a
kormányzat szakférfiai az ottani fakereskedők és faiparosok
egyesületével közvetlen érintkezést tartanak fent és hivatalos
tudakozódásaikon kívül az egyesülettől a faipart és fakereske
delmet érintő kérdésekben közvetlenül szereznek be értesülése
ket és felvilágosításokat. Erre való hivatkozással annak az
óhajunknak adtunk kifeejzést, hogy faiparosaink és faterme
lőink és a kormányzat közötti ilyen alapon való érintkezésnek
meghonosítása minálunk is igen üdvös volna, különösen a ma
gas földmívelésügyi kormánnyal, főleg abból a szempontból,
hogy az erdészeti igazgatás a fakereskedelmi piac viszonyai
felől megbízható tájékozásokat szerzzen. Ezért tehát a földmí
velésügyi miniszter úr őexcellenciáját felkértük az Egyesüle
tünkkel való ilyen közvetlen érintkezés létesítésére. Ennek
praktikus keresztülvitelét akkép indítványoztuk, hogy a föld
mívelésügyi minisztérium vezető szakközegei Egyesületünkkel
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évenként egyszer vagy kétszer érintkezzenek azon célból, hogy
a fakereskedők és faiparosok jogosult kívánalmai a földmívelési miniszter kiküldötteivel közvetlenül megbeszélhetők le
gyenek.”
,,Miként mérvadó helyről értesülünk, a földmívelésügyi
minisztérium a legnagyobb előzékenységgel kilátásba helyezte
eme kérelmünk teljesítését.”
1911 — 1912.

A 20 éves jubileum éve ez.
A közgyűlés jelentése: „Két évtized talán jelentéktelen
idő egy ember életében, de nem az egy emberi szervezet történe
tében. Önkéntelenül is meg kell tehát állnunk egy percre, hogy
egész rövid visszapillantást vessünk arra az útra, amelyet mű
ködésünk pályáján eddig befutottunk.”
„Nem esünk abba a kísértésbe, hogy azzal az önelégedett
séggel szólaljunk meg, amely ilyenkor könnyen elfogja a saját
alkotását szemlélőt: azt azonban minden öndícséret nélkül el
mondhatjuk, hogy e két évtizedes működésünket közös érde
kekért végzett önzetlen munka jellemzi.”
„Oly országban élünk, melynek industrializálódása még
alig néhány évtizede, hogy folyamatban van, ahol tehát az ipar
élete folytonos harc a jogos érdekek érvényesüléséért. Ebben a
küzdelemben faiparunk és kereskedelmünk is kiveszi a maga
részét s ebben segítjük mi is tagtársainkat már húsz esztendő
óta. A harc nyomán nem jár mindig diadal és babér. De ez nem
csüggesztett el bennünket a múltban s nem fogja lankasztani
buzgalmunkat a jövőben sem, hanem még inkább fog ösztö
nözni arra, hogy rendelkezésre álló összes erőink fokozottabb
egyesítésével, fáradhatatlan kitartással haladjunk tovább azon
az úton, amely hazai faiparunk és kereskedelmünk ügyeinek
előbbreviteléhez és szakmáénk felvirágzásához vezet.”
„A lefolyt ezen esztendőről való beszámolónkat a szomo
rúság és bánat hangján Ikell bevezetnünk. Kidőlt sorainkból
mindnyájunk által annyira szeertett és becsült alelnökünk, id.
Vük Gyula, aki Egyesületünk egyik megalapítója, s ettől kezd
ve, utolsó lehelletéig ügyeinknek kitartó, buzgó s önzetlen har
cosa és vezére volt. Benne azonban nemcsak ügyeinknek egyik
fáradhatatlan, tapintatos és körültekintő vezetőjét, hanem a
melegen érző kartársat és jóbarátot veszítettük el, akinek mim16
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kássága és emléke éppen ezért Egyesületünk körében s összes
tagtársaink hálás emlékezetében állandóan élni fog.”
1913 — 1914.

Az előző és a rákövetkező év első fele még a gazdag ered
mények, a derűlátás, a munka, összetartás és áldozatkészség
jegyében telt el. Elnökváltozás is történt. Beszéljenek az elsár
gult lapok.
„Bedő Albert elnökünk egészségi okokból visszalépett
Egyesületünk vezetésétől. Lehetetlen, hogy ezt az alkalmat ne
ragadjuk meg, annak a benső hálaérzetnek ismételt kifejezé
sére, amellyel Egyesületünk eltávozott elnöke iránt viseltetünk.
Neki köszönhetjük Egyesületünk létét s az ő kiváló tudása,
bölcs és körültekintő vezetése emelte Egyesületünket arra a
helyre, amelyet ma a számottevő hazai (közgazdasági érdekkép
viseletek között elfoglal.”
„Tagtársaink hálájukat akként tartották lerovandónak,
hogy őt az egyesület ügyei körül szerzett elévülhetetlen érde
meiért annak örökös tiszteletbeli elnökévé választották meg?
„Egyesületünk vezető nélkül természetesen nem marad
hatott.”
„A sors kedvezett nekünk, mert sikerült méltó utódot
találnunk abban a férfiúban, aik'inek ragyogó egyéniségét di
csérő szavak legfeljebb csak elhomályosítanák: dr. Hegedűs
Lórántban, akit az 1914 évi május hó 5-én tartott rendkívüli
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elnökké választott meg.”
„Elnökünk beiktatása az 1914 évi június hó 14-én tartott
díszülésen ment végbe, amely az esemény jelentőségéhez min
den tekintetben méltó volt.”
Kivonatok új elnökünk beszédéből:
„Méltóztassanak megengedni, hogy dacára annak, hogy
nem vagyok szentminetlizmusra hajló, őszinte meghatottság
gal mondják köszönetét szíves és eddig még meg nem érdemelt
kitüntető figyelmükért.”
„Ha elgondolom azt, hogy miért jutott éppen énnekem a
szerencse, hogy e nagytekintélyű és fontos hivatású egyesület
elnöki székébe ülhetek, úgy ennek okát abban találom, hogy
egész életem alatt nagy szeretettel csüngtem hazánk közgazda
sági előbbrevitelén és talán sikerül az eddigi elnökség, vala
mint az Egyesület számos tagjának barátságát megnyernem,
2
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amely barátság a kölcsönös megbecsülésen nyugszik és hiszem,
hogy a jövőben még szorosabbra fog fűződni.”
„A másik, még szubjektivebb ok talán az, hogy Bedő Al
bert, mélyen tisztelt volt elnökünk a székelység ősi talajából
jött, hogy a magyar faiparnak útmutatója legyen. Miután én is
abból a székelységből származom, talán éppen ez volt az oka
annak, hogy Bedő Albert után az én csekélységemre gondolt
az Egyesület, amidőn az elnöki szék betöltéséről volt szó. Én
valójában megvagyok róla győződve, hogy a székelységnek a
fa iránti óriási előszeretete az az ősi gyökér, amelyet a talaj
ból és a szívekből kipusztítani nem lehet. Szerény nézetem sze
rint soha az ipar és a magyar középosztály összetartására oly
nagy szükség nem volt, mint épp a mostani, valójában jégveréses és zivataros időben.”
„Ha mindazt a tapasztalatot, amit tíz év alatt az ipar
szolgálatában összegyűjtöttem, egy mondatba akarnám össze
foglalni, azt mondanám, hogy Magyarország abban a sajátsá
gos helyzetben van, amiben semmi más állama a világnak
nincs, hogy nekünk, mielőtt a kapitalizmus kifejlődött volna,
már egy antikapitalista irigységgel kellett megküzdenünk, egy
áramlattal, amely elöntötte a sajtót, a közvéleményt1 és az egész
országot.”
„A kapitalizmus mindenütt megtette azt, ami kötelessége,
hogy kenyeret adott az embereknek és gazdagságot azoknak,
akik szorgalmasak voltak. Mielőtt nálunk ez bekövetkezett vol
na, a külföldről jövő antikapitalista áramlat elborította az or
szágot. Az antikapitalista irigység vezeti az embereket azok
ellen, akik termelni akarnak. Már pedig fogyasztókból egy or
szág meg nem élhet. Hiába fogunk mi kinevezni akármennyi
tisztviselőt, csupán fogyasztókból egy országot fenntartani
nem lehet. Éppen ezért ne vegyék rossznéven a termelőtől, ha
új kenyéralkalmat teremt és ha némelyek hasznos munkájúk
révén csekély vagyonra tesznek szert. Abból az országból, t.
Uraim, ahol az egyik ember nem tűri, hogy a másik munkája
által gazdagodjék, soha nem lesz semmi.”
„Sajnos nálunk az a felfogás uralkodik, hogy miért dol
gozik az, akinek nincs rá szüksége. Ez a legszörnyűbb dolog,
az a felfogás, amely azt hiszi, hogy csak addig kell valakinek
dolgoznia, ameddig szüksége van reá. Legjobb meggyőződé
sem, hogy egy országban, ahol nem dolgoznak azok, akiknek
nincs arra szükségük, ott nem kapnak kenyeret azok sem, akik
nek szükségük volna arra a kenyérre, mert munkát és munka
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alkalmat csak más embernek munkája és munkaalkalma által
lehet «teremteni.”
„De azért mondtam, hogy míg ez a nehéz helyzet tart és
azon keresztülmegyünk, kötelességemnek tartom az Önök aka
ratából ez állást megtartani, mert ha van «idő, midőn az egész
országot figyelmeztetni kell arra, hogy mi vagyunk a helyes
úton, úgy a mostani helyzet az.”
„Magyarországon benne vagyunk egy nagy krízisben, ami
világkrízis. Akik emlékeznek talán egy képviselőházi felszóla
lásomra, azok tudni fogják, hogy ősszel, amikor pénzkrízis
volt, figyelmeztettem a képviselőházat, hogy a kamatlábleszál
lítással a krízis nem fog elmúlni, mert a pénzkrízis elmúlik,
de nem a tőkekrízis.”
„A tőkekrízisnek különféle okai vannak Magyarországon.
Legyen szabad ezek közül három momentumra ráutalnom.”
„Az. első az, hogy most állunk a harmadik rossz termés
előtt, hogy ez mit jelent, azt tudják Önök. Hiába viszi a keres
kedő a deszkát a vásárra, a paraszt nem tud venni, mert sem
istállót, sem ólat, sem házat nem tud építeni.”
„A másik az, hogy most vagyunk ezen óriási gazdasági
krízisben, amikor minden ország a végsőkig fokozta a maga
hadi készülődéseit. A ma közzétett pénzügyi kimutatás és a
rente árhullámzása mutatja, hogy ez az ország többet fogyaszt,
mint amennyit termel, többet fogyaszt tőkében hadi készülő
désre, mint amennyit az a sokat szidott ipari munka produ
kálni tudna.”
„A harmadik ok az, hogy míg minden többi állam, ha a
legnagyobb erőfeszítéssel is, de keresztül tudja vinni, hogy ter
melését haszonnal tovább tudja adni, éppen azáltal, mert ren
geteg olyan termelési tényezője van, amely nem az esőtől függ,
mi erre képesek nem vagyunk. Ezért képesek a többi államok
az ipar óriási produktivitása folytán fedezetet találni, ha szük
ség van rájuk, improduktív kiadásokra is.”
„Éppen ezért bátran elmondhatom, hogy soha nem volt
szükségesebb az ipar felkarolása, mint most, mert maga az
állam védképessége függ attól, hogy legyen elég jövedelmünk,
aminek pedig előfeltétele, hogy ipari termelésünket a szükséges
nívóig fokozhassuk.”
„Ez egy olyan kép, amit, azt hiszem minden gondolkodó
ember megrajzolhat magának. Ezért engedjék meg, hogy mi
dőn készséggel és talán jogom van mondanom, kipróbált hű
séggel felajánlom szolgálataimat, arra kérjem Önöket, hogy
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csekély erőmet ezen működési körben is támogatni szívesked
jenek.”
S elkövetkeztek az 1914 év közepének sorsdöntő órái. Ad
juk át a szót ismét elődeinknek:
„Nyári pihenőnk derekán voltunk, amidőn kitört a világ
háború, amely gazdaságunkat sarkaiból látszott kizökkenteni.
E hirtelen megrázkódtatással szemben mindenekelőtt arra kel
lett törekednünk, hogy az előállott rendkívüli állapotoknak hig
gadtan nézzünk elébe s kellő fegyelmezettséggel igyekezzünk
azokhoz alkalmazkodni s kötelességeinkéit teljesíteni. E célból
a háború elején permanens összejöveteleket tartottunk, ame
lyen a háborús viszonyok áltail felvetett kérdéseket és az azok
ban érdekeltségük szempontjából teendő intézkedéseket beszél
tük meg.”
„Annyit mégis megelégedéssel konstatálhatunk, hogy az
általunk képviselt termelési ág, csak úgy mint az ország köz
gazdasága, egyáltalában a világháború okozta rendkívüli vi
szonyokkal szemben meglepő alkalmazkodó képességet tanúsí
tott, s ezért minden oka meg van arra, abban bízni, hogy a
háború okozta rázkódtatásokat és annak gazdasági következ
ményeit derekasan fogja kiállani. Megpróbáltatással és szen
vedéssel teljes, eddig soha nem látott arányokban dúló háború
közepette vagyunk, amely az írás szavait eleveníti meg: „mert
nép-nép ellen kel és ország-ország ellen” ebben a reánk kényszerített, nemzedékeket pusztító küzdelemben.”
„De emeljen fel bennünket ezekben az idegeinket a vég
sőkig feszítő küzdelmes időkben az a tudat, hogy nemzetünk
fiai minden idők csodálatát kihívó hősiességgel s az égő elke
seredés lángoló hevével taszítják vissza az ezeréves létünk meg
semmisítésére törő ellenséget; merítsünk hitet és bizalmat ab
ból, hogy ezt a határtalan önfeláldozást s bámulatraméltó ki
tartást az ellenség megannyi töméntelen hordái felett ds dicső
séges sikernek kell koronáznia s hogy a mi nagy és szent
ügyünkért kiöntött minden csepp drága vér termékeny talajra
hullott, mert belőle fog kisarjadzani az az áldást hozó béke,
amely a léte dicső védelmében egybeforrt nemzetünket erő
sebbé, gazdagabbá és boldogabbá fogja tenni.”
„Megpróbáltatások nehéz napjaiban nemzetünk megmu
tatta, hogy nemcsak vérével kész hazája védelméért áldozni. A
pénzügyminiszter a háború céljaira pénz kért, mégpedig hosszú
idők óta először, a nemzet nevében, magától a nemzettől. Az a
hely, amelyet érdekeltségünk hazánk közgazdaságában elfog
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lal, kötelességünkké tette, hogy minden erőnkkel és igyekeze
tünkkel belekapcsolódjunk abba a mozgalomba, amely a mi
nagy küzdelmünk céljaira még szükséges pénzt előteremti. A
felhívás eredménye, mint tudjuk minden várakozást felülmúlt,
amivel nemzetünk nemcsak áldozatkészségéről, hanem egyúttal
anyagi teherbírásáról tett a történelem lapjaira feljegyzést
méltó tanúságot/’
„Nagy örömünkre és megelégedésünkre szolgált, hogy ér
dekelteink ezúttal is kitettek magukért. Szakmánknak a haza
fias kölcsönben való részvétele minden tekintetben méltó volt
az ő közgazdasági pozíciójához, amennyiben a nálunk bejelen
tett jegyzések szerint tagtársaink a hadikölcsönhöz összesen
9,408.500 koronával járultak hozzá, többek között a következő
jegyzésekkel:
„Gróf Mikes Ármin 1,000.000 K. Groedel testvérek
1,000.000, Deutsch Fülöp fiai 510.000, Neuschlossz-féle nasici
taningyár és gőzfűrész 500.000, Pollacsek és Scheiber 500.000,
Fakereskedelmi r. t. Wien 200.000, budapesti fiók 200.000,
Szolyva magyar falepároló r. t. 100.000, összesen 500.000, Gregersen G. és fiai 500.000, Guttmann S. H. 400.000, Schanzer Ignácz cég 100.000, Grassl Schenk & Comp 100.000, Neuschloszféle nasici gőzfűrész és taningyár r. t. tisztviselői és alkalma
zottai 99,600, gróf Pongrácz óvári uradalmi igazgatósága
25.000, Kálnoki Bedő Albert nyug, államtitkár 25.000, Fater
melő és fakereskedő hivatalnokok egyesülete 20.000, Vük
Gyula 10.000, Vük Ferenc 10.000^ ar. kor.”
1915.

„Legfőbb feladat volt: Az ország faszükségletét a ter
melés folytonosságának fenntartásával biztosítani. Nehéz, nagy
feladat volt ez. A magyar faipar és fakereskedelem megtette
kötelességét.
A termelés folytatására oly bénítólag ható körülmények,
mint a munkás és igaerő elvonása, élelmezési nehézségek, a fa
és szállításának ezernyi bajai, mindezek jelentkezni kezdettek.”
1916.

Súlyosan nehezedtek ebben az évben is a magyar fater
melésre, faiparra s fakereskedelemre a világháború által a
gazdasági élet minden terén felidézett mélyreható változások
és eltolódások, az ország fatermelése, faipara és kereskedelme
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ebben az évben is rendkívüli megpróbáltatásoknak volt kitéve^
amelyek közepette létfenntartása érdekében nehéz küzdelmet
kellett vívnia.
A nehéz küzdelemben a szakma a rendkívüli nehézségeik,,
a számos fenyegető veszély közepette megállotta helyét s mint
a hazai közgazdaság egyik legjelentékenyebb tényezője, pozí
cióját megvédte. Ha az egész szakma türelmét és kitartását a
szállítási és forgalmi nehézségek, valamint az élelmiszer rekvirálások erősen próbára is tették: általában mégis azt mond
hatni, hogy a vállalatok túlnyomó zöme fenn tudta tartani üze
mét, megóvta életképességét és ezzel nagyban hozzájárult harc
készségünknek emeléséhez és a vérzivataros időkben annyira
szükséges kitartáshoz. Az elért eredmények kivívása körül fon
tos szerep jutott Egyesületünknek, mely minden igyekezetét
arra fordította, hogy a faipar és a fakereskedelem jogos érde
kei minden irányban megvédessenek, különösen pedig, hogy a
produktív munka útjába eső háborús akadályok és nehézségek
eltávolíttassanak és elháríttassanak.
Idézet az évi jelentésből:
„Lehetetlen emlékezés nélkül elhaladnunk ama történelmi
jelentőségű gyászos esemény mellett, amely a világot rengető
háború vihara közepette is a harctéren s itthon a paloták ter
meitől az utolsó kunyhóig minden magyar ember szívét egy
aránt megremegtette s ez jóságos királyunknak, I. Ferenc Jó
zsefnek halála. Lelkűnkben mély megdöbbenéssel egy pillanat
ra félbehagytuk az ágyúdörgés és fegyverzörej közt idehaza
folytatott lázas munkát, hogy visszatekintsünk a megdicsőült
bölcs uralkodása alatt lefolyt hosszú korszakra, amelyben mai
alkotmányos, politikai, kulturális, közgazdasági életünk, szó
val nemzeti létünk fundamentumai rakattak le. Uralkodói és
emberi erényektől tündöklő alakja mindnyájunk örök emléke
zetébe van vésve s az ő nagy alkotásai a késő utódok számára
is ércnél maradandóbban fogják hirdetni az ő dicsőségét.”
Taglétszámunk: 355. közöttük 44 pártoló tag, akik „mél
tányolva az Egyesület eredményes működését, az Egyesület kül
ső presztízsének emelése, valamint pénzügyi egyensúlyának
biztosítása érdekében készségesen vállalják a nagyobb anyagi
terheket.”
1917.
„A háború fúriái tovább tombolnak, az öldöklés, a pusz
títás, az ádáz gyűlölet tovább járja örült táncát, miliők teteme
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és ezeréves kultúrának romhalmaza felett”, — mondja a köz
gyűlési jelentés.
A Faértékesítő Hivatallal való kooperációjáról a követ
kezőket mondja a jelentés: „el kell ismernünk, hogy a Hivatal
kiváló vezetőségében tagadhatatlanul meg volt a legjobb aka
rat, hogy a felmerülő kérdésekben szükségszerűen előállott el
lentéteket letompítsa, de ennek az őszinte igyekezetnek meg
kellett törnie az intézmény alaphibáin.”
1918.

Emich Gusztáv kereskedelmi államtitkár: „Nekem fel
adatom, hogy biztosítsam a jelenlévő urakat, hogy a kormány
és elsősorban a kereskedelemügyi miniszter úr őnagyméltósága
és munkatársai teljes tudatában vannak annak a nagy közgaz
dasági jelentőségnek, melyet az ország fakereskedelme és fa
iparossága, kapcsolatban a fatermelő érdekeltséggel, a nemzeti
vagyon egy ilyen tekintélyes részének forgalombahozatala ál
tal képvisel és hogy ezen jelentőséghez mérten igyekezett be
tölteni és tölti be megítélésünk szerint nehézségek leküzdésé
vel azokat a feladatokat, melyeket a hadi helyzet ezen fontos
termelési ágazatra ró. Számítunk rá és számít az egész or
szág arra, hogy az az érdekeltség, melyet ez a jubiláló közgyű
lés a maga kebelében összefoglal, azon nagy várakozásokat,
melyek az ország gazdasági és financiális regenerálása terén
a nemzeti vagyon igen tekintélyes részét reprezentáló erdőbir
tokához az országnak fűződnek, az ország javára fogja meg
oldani.”
Bartoky József földm. államtitkár: „Úgy a magam, mint
a Faértékesítő Hivatal nevében melegen üdvözöljük az Egye
sületet jubileuma alkalmából és miután minden szerénytelen
ség nélkül objektív tanúságot tehetek arról, hogy az Egyesület
a szakbeliek jogosult érdekeinek képviselete mellett az ország
és a köz érdekeinek mindig hű, becsületes, buzgó és jó munkása
volt, én az Egyesületnek ebben a helyes irányban az eddigi
bölcs vezetés mellett kívánom, hogy a jövőben is fejlődjék, erő
södjék és virágozzék.”

Raduly János föerdötanácsos: „A földmívelésügyi mi
niszter úr őexcellenciájának és a földmívelésügyi minisztérium
nak nevében és képviseletében legszívélyesebben üdvözlöm az
Egyesületet ezen jubiláns közgyűlése alkalmából. Kívánom,
hogy ez a 25 év alatt megizmosodott, megerősödött Egyesület
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fejlődjék, virágozzék és legyen hatalmas tényezője annak, hogy
magyar faipar és fakereskedelem még jobban megerősödjék.”
„Egyúttal kérem az Egyesületet arra is, hogy a magyar
erdészetnek legyen megértő és segítő munkatársa abban, hogy
a magyar erdőgazdaságot arra a nívóra fejlesszük, amelyre
fejleszteni kell. Ebben a munkában Isten áldását és segítségét
kérem az Egyesület működésére.”
Hoffer Márton: „A budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara, melyet itt képviselni szerencsém van, közvetlen tanúja
volt az Egyesület működésének, melyet általános közgazdasági
szempontból és főleg a fakereskedelem és faipar érdekében
hosszú idő óta kifejtett. De a Kamara saját munkájában is
mindig értékes és hasznos támogatót talált az Egyesületben a
szakmát érdeklő szakkérdések megtárgyalásánál. Ebben a ta
pasztalatban és tudatban van szerencsém az Egyesületet szív
ből üdvözölni és azt a kívánságot kifejezni, hogy a jövőben is
hasonló eredményes munkásságot fejtsen ki.”
Tóth Lőrinc államvasúti felügyelő: ,,Örömmel ragadom
meg az alkalmat, hogy a m. kir. államvasutak nevében, mint
az ország egyik legnagyobb fakonzumensének nevében a mai
jubiláris közgyűlést szívből üdvözöljem.”
„Ha visszatekintek arra a hosszú időre, melyben csekély
ségemnek is része volt az Országos Egyesülettel együtt mű
ködhetni, örömmel gondolok vissza mindig arra, hogy milyen
egyetértés, mondhatnám baráti jóviszony volt az Egyesület ve
zetősége, az Egyesület tagjai és a m. kir. államvasutak közt.
Ennek tudható be, hogy a m. kir. államvasutak faszükségleté
nek ellátása soha megrázkódtatásokkal vagy nehézségekkel
nem járt. Örömmel kell megemlékeznem arról, hogy az Egye
sület is a maga részéről minden tekintetben, eltekintve még az
anyagi haszontól is, minden esetben a legnagyobb készséggel,
és legelismerésreméltóibb készséggel sietett a m. kir. állam
vasutak törekvéseit elősegíteni.”
„Midőn a mai ünnepélyes alkalomból őszinte szívből üd
vözlöm a mélyen tisztelt Egyesületet, további sikeres működé
séhez Isten áldását kérem.”

Bund Károly: „Az Országos Erdészeti Egyesület elnök
ségének távolléte, részben pedig Bedő Öméltóságának betegsé
ge következtében csekélységemnek jutott az a megtisztelő sze
rep, hogy itt az Országos Erdészeti Egyesület, mint a magyar
erdőbirtok és erdőgazdaság társadalmi érdekképviselete nevé
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ben a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesü
letét a mai ünnep alkalmából szívből és legmelegebben üdvö
zöljem.”
„A magyar erdőgazdaság és a magyar faipar és fakeres
kedelem egy igen szoros, mert igen reális érdekkapcsolatban
áll egymással. Ez az érdekkapcsolat egyszerűen az egymásra
való ráutaltság. A magyar erdőgazdaság termeli azokat a
nyersanyagokat, melyeket azután a fakereskedelem hoz forga
lomba és a faipar dolgoz fel azokra a gyártmányokra, melyek
a köziszükséglet kielégítésére szolgálnak. A magyar faipar és
fakereskedelem nem lehetnek erdőgazdálkodás nélkül és viceverza az erdőgazdaság nem lehet meg faipar és fakereskede
lem nélkül. Ennek a természetszerű kapcsolatnak az a követ
kezménye, hogy már a múltban is megvolt a kölcsönös becsülés, megvolt még az elnök személyében is bizonyos kapcsolat
az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Faegyesület közt és azok a
megértő szavak, melyeket az Egyesület mélyen t. elnöke mai
ünnepi beszédében éppen az erdőgazdaságra vonatkozólag mon
dott, a legjobb garanciát képezik arra, hogy ez a kölcsönös
megértés, ez a kölcsönös együttműködés nemcsak a múltban
volt meg, hanem meglesz ,a jövőben is.”
,,Mélyen tisztelt Uraim! Ennek az egymásra utaltságnak,
ennek az egymást megértő munkának következtében az Or
szágos Erdészeti Egyesület és az egész magyar erdőgazdatársadaloim a jövőben is a legmelegebb érdeklődéssel és szeretet
tel fogja ennek az Egyesületnek működését kísérni és nincs
más kívánsága csak az, hogy a magyar faipar és fakereskedellem, a magyar erdőgazdaság és az egész ország javára a
Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete
gyarapodjék és virágozzék.”
Dr. Egry Aurél: ,,Az összes magyar kereskedelmi és ipari
érdekképviseletek anyaegyesületének üdvözletét hozom és tol
mácsolom a t. Közgyűlésnek és tagjainak. Nem csupán azt a
közgazdasági fontosságot ismerem a maga egészében, mellyel
a faipar és fakereskedelem az ország egyeteme szempontjából
bír, de isimerem magángazdasági vonatkozásait is ezen terme
lési ágnak, talán jobban és behatóbban, mint a nagyközönség
ismeri és méltatja.”
,,A nagyközönség szemében miből áll a fatermelők mű
ködése? Abból, hogy fát dönt, azt lehozza, felfűrészeli, meg
eladja. Ez roppant egyszerű, szimpla műveletnek látszik, még
is mindenki, aki valaha betekintett a dolgokba, tudja, hogy
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ez az egész folyamat magángazdaságilag rendkívüli komplikált
és éppen ezért rendkívül vonzó.”
„A fatermelés magáiban egyesíti mindhárom nagy köz
gazdasági termelési ág elemeit, az őstermelést, ipart és keres
kedelmet, mindhármat a legmagasabb potenciára felemelve.
Ha el méltóztatik gondolni, hogy attól az időponttól kezdve,
mikor az első baltavágás eszközöltetik az erdőben, >addig az
időpontig, míg az elkészült deszka kikerül a gazdasági forga
lomba, mennyi idő telik el, mennyi munkát kell beleölni és mi
lyen nehézségeket leküzdeni, úgy őstermelésileg, mint ipari
lag, mert hiszen ma igen fejlett ,ipari szükségléttel állunk
szemben, akkor tudjuk csak megérteni, hogy mit mívelnek az
ország számára azok, akik ezen gazdasági ágban dolgoznak.
Ha el méltóztatik gondolni, hogy nem is szólva azon esetekről,
mikor erdőt szerez meg előre az a fakereskedő, hanem fát vá
sárol lábon, eltelik legalább másfélesztendő, míg befektetett
tőkéje megint hozzá visszakerül, akkor egyszersmind magya
rázatát méltóztatik látni annak, hogy miért olyan nagy tőke
szükséglettel és ennek folytán nagy kockázattal dolgozó ipar
ág ez.”
G-aul Károly: „Több mint egy emberöltő foglalkozom a
faipar fejlesztésével. Emlékszem, hogy a 70-es évek elején
alig volt még faiparos Magyarországon, aki a kitűnő magyar
fát külföldre exportálta volna. Wagner és az elnök úr áltlal
említett Kálnoki Bedő Albert közrehatásával kénytelen volt a
kincstár, hogy fáját értékesíthesse, hogy kivitethesse a kül
földre és ott megismertesse azt, — maga fűrésztelepeket fel
állítani.”
„Micsoda revolúció volt az, mikor Popper báró Nagybittsén az 50-es években felállította az első gőzfűrészt. Mágná
saink napokig tartó kocsiutakat tettek meg, hogy ezt a világ
csodát megnézzék. Végcél iparunkra nem az, hogy a nyers
anyagokat, melyeket az erdészek szakértelmével a magyar
földből előteremtettek, megint mint nyersanyagot külföldre
szállítsák, hanem hogy ezt a nyersanyagot minél tökéletesebb
iparcikké dolgozzuk fel, hogy minél több munkás családnak
adjunk itthon kenyeret és a kész iparcikket minél nagyobb
áron értékesítsük a külföldi versenyben.”
„Kívánom, hogy ha majd ez az Egyesület a második,
mondjuk 50 éves jubileumát ünnepli, az én észrevételeim meg
valósultak legyenek, egyrészt az ország javára, másrészt ezem
Egyesület tagjai javára.”
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Dr. Vita Emil székesfővárosi tanácsnok: ,,Midőn mint a
főváros kereskedelmi és ipari ügyeinek egyik intézője és ezen
Egyesület felügyeleti hatóságának is képviselője, megállapí
tom /azt, hogy az Egyesület mindig nagy szakértelemmel, hoz
záértéssel és ügybuzgósággal kezelte a szakmabeli ügyeket,
másrészt konstatálom azt, hogy ha az ellátás kérdésében bár
mikor, bármilyen harcban is állottunk, ez egymásiránti kölcsö
nös tiszteletünket, — legalább a magam részéről, — meg nem.
törhette.”
„Azt kívánom, hogy a jövőben is a főváros kereskedel
mének és iparának éppúgy legyenek hathatós támogatói, mint
eddig voltak, ami pedig a közellátás kérdését illeti, fokozott
termeléssel és munkával legyen ezen Egyesület sanyargatott,
lakosságunknak segítségére.”
A Magyar Vámpolitikai központ a következőket írja:
„Megragadjuk ezt az alkalmat arra, hogy a legőszintébb
szerencsekívánatainkat küldjük. Az igen tisztelt Egyesület Ma
gyarország közgazdaságának egyik legfontosabb szakmáját
képviseli, hiszen ismeretes, hogy úgy belső, mint külső forgal
munkban a legfontosabb cikkek közé tartoznak a faipari ter
mékek és az ország közgazdasága a jövőben még nagyobb je
lentőséget vár tőlük. Mindnyájunk előtt ismeretes, mennyi
munkát fejtett ki a t. Egyesület egy negyedszázados fennállása
óta e szakma felvirágoztatása érdekében. Az elmúlt hat év
alatt, mióta Vámközpontunk fennáll, gyakran volt alkalmunk
fontos közérdekű részletkérdésekben együtt munkálkodni s
mindig hálával gondolunk a t. Egyesület oly becses közremű
ködésére.”
„Reméljük, hogy változatlanul, sőt megerősödve marad,
meg ez az együttműködés, mely -a múltban is összefűzött ben
nünket. A közös és közhasznú munkához erőt, kitartást és meg
érdemelt sikert kívánunk a t. Egyesületnek.”
És mielőtt — a felejthetetlen együttdolgozás és párat
lan vezetés jegyében kialakult egyesületi jubileum ismertetését
lezárnók, iktassuk befejezésül még ide örökös tiszteletbeli el
nökünknek sorait, melyeket már betegágyából küldött hozzánk:
,,Mélyen tisztelt Egyesület! — folyó hó 16-án kelt nagy
becsű iratát, mellyel a folyó hó 23-án tartandó közgyűlésre és
az ezt követő ünnepélyes gyűlésre meghívni méltóztatott, mély
tisztelettel és a leghálásiabb köszönettel fogadtam, s kérem a
mélyen tisztelt Egyesület elnökségét és minden egyes tagját?
fogadják azért legőszintébb hálám és köszönetéin tolmácsolá
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sát és legyenek meggyőződve arról, hogy igen nagy örömöm
re szolgálna, ha személyesen képes lehetnék az ünnepélyes
gyűlés idejét nagybecsű körükben tölthetni, — fájdalom azon
ban, az elmúlt télen át kiállott súlyos betegségem ideje óta,
testi erőm annyira meggyengült, hogy a gyűlésben való sze
mélyes «megjelenésre egyáltalában képtelen vagyok, s ezért
kénytelen vagyok kérni, hogy elmaradásomat a kegyes felmen
tés megadásával méltóztassék tudomásul venni, azzal a kap
csolatos nyilatkozatommal együtt, hogy a közgyűlés tartásá
nak idejében igen tisztelt Tagtársaimmal lelkileg én is együtt
ünnepelek és szívem legmelegebb érzésével kívánom, hogy a
Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének
hazánk és nemzetünk érdekeinek szolgálatára kifejtett minden
munkásságát az Isteni Gondviselés állandóan az erkölcsi és
anyagi sikereik leggazdagabb mértékével jutalmazza. A Mélyen
tisztelt Egyesület alázatos szolgája: Dr. Bedő Albert sk.”
És kálnoki Bedő Albert, Egyesületünk alapítója, az utol
só magyar országos főerdőmester, földmívelésügyi államtitkár,
elnökünk a 25 éves jubileum után rövid idő múltán végleg el is
távozott tőlünk. A krónikás ezt olvassa: ,,Még utolsó közgyű
lésünkön meleg érdeklődésével közöttünk volt s velünk örvend
hetett Egyesületünk negyedszázados fennállásán is, amelynek
ő adott életet, amelynek hosszú éveken ő volt lelkes s a leg
melegebb ügyszeretettől áthatott vezére. Gyenge a mi szavunk
ahhoz, hogy azokat az érdemeket méltassuk, amelyeket Bedő
Albert élete pályáján szerzett. Úttörő alkotásai ércnél mara
dandóbban hirdetik az ő nagyságát... A gyászszetartásnál ne
vünkben Hegedűs Lóránt dr. mondott a szívek mélyéig ható,
ékes búcsúztató beszédet”.

S ha még megemlítjük, hogy ezen évben vált meg Egye
sületünk elnöki állásától Hegedűs Lóránt is, — úgy méltán
mondhatjuk, hogy a sors ekkortájt különös keménységgel súj
totta Egyesületünket.

Mindezen, nekünk fájdalmas események azonban eltör
pülnek a mindannyiunkra ugyanakkor reánk szakadt kataszt
rófa mellett; feltartóztathatatlanul jött a felfordulás, a rombo
lás, a pusztítás. Közgyűlésünk jelentése mondja: „A háborút
elvesztettük. A Kárpátok hegykoszorúját,a hét torony orszá
gát, tehát éppen azokat a területeket, amelyeken magyar tőiké,
és magyar vállalkozás évtizedes szorgos munkája rakta le
ipari és gazdasági fejlődésünk alapjait, most ellenségeink tart28
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ják megszállva, mind szorosabb gyűrűt fonva az önmaga által,
védtelenné tett ország körül.”
1919 — 1920

Ismét közgyűlésünk elé terjesztett jelentésből idézünk:.
„A háború elvesztését követő nagy összeomlással nemze
tünk végzete, úgy látszik még nem volt teljes. Nem volt meg
állás azon a lejtőn, amelyre lelketlen és nagyravágyó kalando
rok a vesztett háború által felszabadult tömeget vezették; a
forradalmi terror eszközeivel űzött féktelen izgatás tűzcsóvája
lángbaborította a rombadőlt ország pilléreit: 1919 március.
21-én kitört a proletárdiktatúra.”
„Több mint négy hónapig tartott a vörös rémuralom,,
amely a porbasújtott és összetört magyar nemzetre reászaba
dította azt a beteg testben fogant szörnyszülöttet, amelyet az
oroszok tanácsköztársaságnak neveztek el... A mi szakmánk
ugyancsak megkapta a maga népboldogító intézményét, fel
állíttatott a „szociális termelési népbiztosság” gyanánt a fa
ipari szakosztály, amely később önálló „fahivatallá” alakult át;:
föladata „fának, mindennemű fafélgyártmányoknak és faipari
cikkeknek termelése, illetőleg előállítása, a lakosságnak ezek
kel, továbbá tűzifával való ellátása, továbbá a bányáik és to
vábbfeldolgozó üzemek faszükségletének kielégítése, a bőr
iparnak cserzőanyaggal, az építőiparnak épületfával való ellá
tása” lett vo'lna.
„A proletárdiktatúra alatt „megrögzött kapitalista”
szervezetnek nyilvánított gazdasági érdekképviseletek sorsát
persze a mi Egyesületünk sem kerülhette el. Ámbár a „szociá
lis termelési népbiztosság” Egyesületünket nem törölte el, ha
nem annak működését „felfüggesztette ”, ez a működése termé
szetesen illuzóriussá vált volna már azon egyszerű okból is,
mert helyiségeinket mások számára foglalták le, amennyiben
azokba egy időre az államrendőrség régi megbízható főtisztjei,
majd azonban a vörösőrség politikai nyomozó osztálya költö
zött be. Egyesületünk helyiségeiben, felszereléseiben, amelyek
jó részét a „fahivatal” vette igénybe, nagyobb károk nem
okoztattak; csupán könyvtárunk és irományaink egy része
használtatott fel. Áldozatává lett azonban a proletárdiktatú
rának a hadból visszatértek segélyezésére szakmánk és Egye
sületünk vezetőinek nagy buzgalmával és odaadásával össze
gyűjtött igen tekintélyes pénzalap, amelyet a proletárdikta
túra kitörésével az alkalmazottak szakszervezete rántott ma2»
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gához, és azt a maga teljes egészében nemcsak segélyezésre
használta fel, hanem jórészt — természetesen a munkaadók
meghalgatása nélkül — olyanoknak is juttatott belőle, akik ez
ú. n. segélyekkel csupán a szovjet alatt húzott amúgyis elég
tekintélyes jövedelmeiket növelték.”
„A közel nésy és fél hónapig tartott proletárdiktatúra
bükása után első gondunk volt közreműködni abban az arány
ban, hogy a termelő munka újból megindulhasson, az üzemek
felvételének feltételei megteremtessenek. E tárgyban a keres
kedelemügyi minisztériumban a szovjet megszűnése után érte
kezlet hivatott egybe, amelyen Egyesületünk is képviselve
volt.”
„A vörös uralommal, úgy látszik, szerencsétlen orszá
gunk még nem járta végig kálváriáját, mert át kellett szen
vednie az átvonuló oláh csapatok invázióját, amely az elvesz
tett háború és a bolsevista garázdálkodás folytán amúgyis
borzasztóan megfogyatkozott nemzeti vagyonunk legértéke
sebb részétől fosztott meg bennünket.”
„Az 1919 év végén megindultak azdk a munkálatok, ame
lyek a magyar békedelegációnak Neuilly-be történt meghívá
sát megelőzőleg a békedelegációt voltak hivatva tájékoztatni
a várt békeszerződéshez kapcsolódó gazdasági kérdések felől.
Önként értetődőleg nekünk is ki kellett vennünk részünket eb
ből a munkából. A békedelegáció informálása céljából terjedel
mes emlékiratot készítettünk, amelyen az akkortájt már meg
kötött osztrák békeszerződés nyomában várható békfeltételekkel szemben úgy általánosságban, mint az általunk képviselt
érdekek szempontjából megtettük észrevételeinket s előterjesz
tettük kívánalmainkat.”
Említsünk meg szakmánkba vágó néhány adatot, a béke
szerződések anyagából.
A fás-szakma, amely a békebeli Magyarország egyik leg
hatalmasabb, legvirágzóbb, világkereskedelmi kapcsolatokkal
rendelkező s a Monarchiában szakmai szempontból vezetősze
repet vivő közgazdasági ágazata volt, a háború utáni időben
teljesen megváltozott életfeltételek mellett volt kénytelen mű
ködését folytatni. Míg ugyanis annakelőtte a Kárpátok és az
erdélyi hegykoszorúk erdőségeiben folyó fakitermelés és a kap
csolatos nagyszabású fűrészipar nemcsak a régi Magyarország
egész belföldi szükségletét fával ellátni nemcsak képesek vol
tak, hanem ezeken felül igen jelentékeny mennyiségeket ter
meltek kivitelre is: a trianoni béke után, amely erdős hegyvi
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dékeinket elszakította, a megmaradt csonka országban termő
famennyiség a belföldi szükségletnek is csak elenyésző csekély
hányadát képes fedezni s Magyarország a trianoni béke követ'kezitében fatermelő és faexportőr országból fabehozatalra
szoruló, fafogyasztó országgá lett. Hogy e sajnálatos változás
súlyos voltáról fogalmat alkossunk, álljanak itt a következő
számszerű adat dk.
A történeti Magyarország erdőterülete kitett kereken
7.4OO.OOO hektárt, amelyből tölgyerdő 1.964.000 hektár (azaz
261/2°/o), bükk és egyéb lomberdő 3,661.000 hektár
(azaz
44%%), fenyőerdő 1,775.000 hektár (azaz 24%). Ezzel szem
ben Csonka-Magyarország összes erdőterülete hivatalos ada
tok szerint kitett 1,167.328 hektárt, amelyből 627.837 hektár
tölgyerdő (kb. 50%), 493.130 hektár bükk- és egyéb lomberdő
(kb. 44%), 46.361 hektár fenyőerdő (kb. 4%).
Összes mai erdőterületünk tehát a békebelinek nem több
mint 15%%-a, vagyis a veszteség kb. 85%. Megváltozott a
megmaradt erdőterületen az egyes fanemek aránya, amennyi
ben, mint a fenti táblázatokból is látható, Nagy magyar ország
erdőségeiből kb. V4 rész esett a tölgyesekre, 2/4 rész bükkösök
re és egyéb lomberdőkre és ismét % rész fenyőerdőkre; ezzel
szemben pedig a megmaradt csekély erdőterületeink jó 50%-a
tölgyerdőből, kb. 45%-a bükk- és egyéb lomberdőből állanak,
níg a fenyőerdők abban 4%-kal szerepelnek, ami egyenlő a
semmivel.
Az országunk megcsonkítása folytán erdőkben szenvedett
veszteség azonban még sokkal súlyosabb a fenti számadatok
által feltüntetett aránynál, mert a Magyarországnak megma
radt erdőségek nem tartoznak a jó termelőhelyekhez, hanem
többnyire száraz éghajlatú és száraz talajú területeket boríta
nak és azonfelül igen jelentékeny részt foglalnak el belőlük a
kitermelésre egyáltalában nem alkalmas, gyenge, fiatal sarjerdők.
Erdőterületeink elvesztésével természetszerűleg párhu
zamban járt fűrésziparunk legnagyobb részének elvesztése is.
És pedig elsősorban azok a legmodernebb berendezésű s legtermelőképesebb fűrészek estek el, amelyek a felsőmagyaror
szági és az erdélyi évszázados erdőségek közepette vagy azok
közeli szomszédságában keletkeztek volt, kapcsolatosan az ot
tani hatalmas erdőkitermelési üzemekkel. A csonka ország
területén megmaradtak a Budapesten települt fűrészeken kí
vül, amelyek — az összeomlás óta számbelileg gyarapodtak, —
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a tiszamenti fűrészek, amelyek az odaúsztatott máramarosi
gömbfa feldolgozására voltak berendezkedve, továbbá a dunán
túli kisebb fűrészek, amelyek létezésüket az odavaló kisebb
erdőségeknek köszönhetik. Mindezek azonban túlnyomórészben
külföldről importált gömfa feldolgozására vannak utalva. Míg
a történeti Magyarországon adataink szerint már 1100-nál több
fűrészkeret dolgozott, addig 1921-ben hazánkban csupán kb.
228-ra tehető a létező fűrészkeretek száma, megjegyezve, hogy
utóbbiak termelőképessége a számszerű aránynál kedvezőtle
nebb, amennyiben belőlük jórész avult s gyakran csupán idő
szakos munkára szorítkozni kénytelen vízifűrészekre esik.
A legutolsó békeév óta Magyarország külforgalma min
dennemű fanyagokban métermázsákban a következőkép ala
kúk. 1913 évben behozatal 5,740.558, kivitel 9,793.660. kiviteli
többlet: 4,053.102. 1922 évben behozatal 16,685.674, kivitel:
180.979, kiviteli többlet: 16,509.695.
Az ismertetett sajnálatos adottságok között a legtöbb,
amire a szakma törekedhetett, — és törekedett is, — az el
darabolt országrészeik között való gazdasági integritás lehető
megóvása volt. Nehéz, de szép feladat egy széles latkörű,
nagy koncepciójú, agilis és tőkeerős kereskedelmi szakma ré
szére, aminőnek a magyar faszakma a békében bizonyult.
1921.

A közgyűlés jelentése mondja:
,,Mindenkinek s így nekünk is el kell mondanunk e he
lyen azt, amit már múlt évben is elmondottunk: hogy ezekbein
a végzetteljes időkben senlki és semmi más nem segíthet, csak
saját magunk. Ne veszítsük el bizalmunkat, hanem teljesítsük
mindannyian kötelességünket, mert csupán az ezeréves fenn
állásunkba vetett minden hitünk melletti józan önmegtagadás
sal, verejtéke® munkával s meglévő összes erőforrásaink egy
mederbe terelésével leszünk csak képesek hazánkat gazdasági
lag ismét talpraállítani s virágzóvá tenni s ezzel széttörni azo
kat a határokat, amelyeket a zsarnok önkény rajzolt meg szá
munkra.”
192 2.

„Immár 30 esztendeje lesz annak, hogy néhány lelkes
férfiú megalapította szakmánk érdekképviseletét: Országos
Egyesületünket. Ha nem a trianoni gyász éveiben élnénk és
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nem nyögnők azok rettenetes nyomorúságait, úgy bizonyára
hosszabb ideig állhatnánk meg ennél a fordulópontnál, amely
elvégre is egy emberöltőt jelent és végigjártatnók szemeinket
azon a pályán, amelyet becsületes munkában eltöltött 30 esz
tendő alatt befutottunk. A mai idők azonban nem alkalmasak
ily retrospektív megemlékezésre, mert ha most tekintünk vissza
a múltba, úgy összeszorul szívünk és a maga egész megrázó
valóságában elevenednek meg rajtunk a dantei szavak: „nincs
nagyobb fájdalom, mint a szerencsétlenség napjaiban vissza
emlékezni a boldog időkre.”
„Mikor Egyesületünk alapköveit lerakta, hazánk virágzá
sának teljében, a honalapítás millenáris évfordulójának küszö
bén állott, amikor a monarchia az áldástosztó béke közepette,
Szent István koronájának ragyogásában pompázott s mi gaz
dasági és kulturális munkánk gazdag termését tárhattuk a
művelt nemzetek összessége elé, melyeknek képviselői mind a
négy világtájról összeserglettek, hogy zászlójukat meghajt
hassák a magyar nemzet előtt, amely minden ellenséggel da
colva, erős karral védelmezte meg a kelet kapui előtt az euró
pai civilizációt. Ma pedig itt állunk megcsonkítva, véreinktől
elszakítva, ezeréves munkánk minden gyümölcsétől megfoszt
va, minden kincsünktől megrabolva és a világháború okozta
összeomlás konvulzióitól forrongó Európa közepén, létünket is
irígylő, legbékésebb szádékainkat és legjobb igyekezetünket
elgáncsolni igyekvő szomszédaink gyűlöletétől környezetten”.
„Ha férfiasán szembeszállva az adott helyzettel s törhetetlenül bízva semmiféle szerződés által meg nem semmisíthető
kulturális fölényünkben, mindnyájan minden erőnkkel dolgo
zunk azon, hogy állami létünket ismét megerősítsük, s hogy le
rongyolódott gazdaságunkat, meglévő szellemi és anyagi ja
vaink legteljesebb kihasználásával talpraállítsuk, akkor biztos,
hogy letiportságunkból újból fel fogunk emelkedni”.
Érdeklődésre tarthat számot, hogy s miért alakult meg
a Fakereskedelmi Csarnok. Lásísuk a jelentést:
„Szakmánk életének egyik közismert kóros tünetét ké
pezi, hogy a már a háború alatt, de főleg az összeomlás óta
olyan elemek funakodtak be a forgalomnak legitim tényezői
közé, amelyek illojális magatartásukkal a szakma törzsökös
faktorainak jóhírnevét diszkreditálják. E kóros jelenség riasz
totta vissza Egyesületünk tagjainak nagy részét attól, hogy
felkeresse azt a helyet, amely akkortájt a szakmának összejöveteli helyéül szolgál, mert ez a helyiség éppen nyilvános jel
3
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legénél fogva minden megkülönböztetés nélkül kellett, hogy be
fogadja azokat az elemeket, amelyekkel Egyesületünk tagjai
semminemű közösségben lenni nem óhajtanak. Ez a helyzet
arra késztette Egyesületünk vezető elemeit, hogy foglalkozza
nak annak a mind sűrűbben jelentkező óhajnak a megvalósí
tásával, hogy az Egyesület maga nyújthasson hajlékot a szak
ma arra hivatott tényezői részére abból a célból, hogy ott
Egyesületünk tagjai üzletei lebonyolítása és a társas érintke
zés kultiválása céljából összejöhessenek. A „Fakereskedelmi
Csarnok”-kal természetesen szoros kontaktusban vagyunk már
azáltal is, hogy tagtársaink túlnyomó részben egyúttal a Csar
nok tagjai, s annak vezetőseégében helyet foglalnak, amely
szoros kapcsolat egészséges kölcsönhatást gyakorol Országos
Egyesületünknek érdekképviseleti működésére azon értékes
kezdeményezések folytán, amelyek a társadalmi egyesülés for
májában működő Fakereskedelmi Csarnok köréből kiindulnak.”
192 3.

,,Ugy látszik kezd már lassankint megindulni a lelki át
formálódás folyamata, arnelv azt a meggyőződést kell, hogy
váltsa ki mindenkiben, hogy a mai vigasztalan állapotból
egyetlen kivezető út lehetséges és ez: a jóvátétel, azonban nem
a békeszerződések, hanem a békeszerződések egymásra halmo
zott igazságtalanságainak jóvátétele. A nagy sötétségen ke
resztül hajnali sugárként kezdenek kibontakozni egy jobb és
vigasztalóbb jövő képének körvonalai. A szanálási programmnak egyik legsarkalatosabb pontja a külföldi kölcsön, amely
lehetővé teszi államháztartásunk egyensúlyának helyreállítá
sát, amelynek sikerében csak a kishitűek és mindent mindig
sötéten látók kételkedhetnek.”
„Mi ezzel a helyzettel szemben nem ismerhetünk más fel
adatot, mint továbbra is megtenni kötelességünket, verejtékes
fáradozással és minden igyekezetünk megfeszítésével részt-’
venni az újjáépítés munkájában s tesszük ezt azzal a szent
bizalommal, hogy mi is segítünk összeszedni s munkába állí
tani mindazt az erőt és értéket, ami <a nagy földindulásból
megmenekült, úgy meg fogjuk vetni sokat hányatott szeren
csétlen hazánk helyreállításának és boldogulásának biztos
alapjait.”
A pozsonyi európai fakonferenciáról ezeket olvashatjuk:
,,A mai világnak még mindig a politikai gyűlölködéstől
telített nyomasztó légkörében egyenesen üdítő hatással volt
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az a tudat, hogy ismét lehetséges a boldog békeidők internacionális összejöveteleire emlékeztető olyan konferenciákat tar
tani, amelyeken az európai országoknak képviselői, a politika
kikapcsolásával, csupán a gazdasági egymásrautaltságból fo
lyó kérdéseket beszélnek meg”.
Ugyanezen évben Egyesületünk adóügyi előadót is szer
ződtetett.
Egyesületünk megbecsülését és értékelését dokumentálja
azon mély ragaszkodás és szeretet, amely megnyilvánult a ta
gok részéről abban is, hogy a megszállt területeken is csaknem
valamennyien továbbra is megmaradtak Egyesületünk kötelé
kében.
192 4.
Az évi jelentésből részlet:
„Befejeződött az állam pénzügyeinek rendbeszedése és
koronánknak lavinaszerű legördülése után egy fix pontra ho
zatala, amely eszközök segélyével megnyílt a szenvedő ország
részére a gyógyulás útja. Ez sajnos, egyelőre korántsem hozta
meg a súlyos vérveszteséget szenvedett magángazdaság szá
mára a várt felépülést. Úgy iparunk, mint a kereskedelmünk
gazdaságunk történetében eddig példa nélkül hanyatlott viszsza: az inflációs politika megszűnésének visszahatásaképen
bekövetkezett hitelváltság s az annak nyomában járó fogyasz
tási krízis nemcsak ipari termelésünket billentette meg, hanem
a kereskedelmet is megrendítette. A mai viszontagságos idők
megpróbáltatásai között is meg kell találnunk a reménység
horgonyát. Törhetétlenül bízva a minden idők viharával dacoló
s elpusztíthatatlan kulturális, szellemi és ethikai javaink ere
jében, azok teljes kihasználásával mindnyájan, minden igye
kezetünkkel dolgozzunk lerongyolódott gazdaságunk helyre
állításán s akkor biztos, hogy letiportságunkból újból fel fo
gunk emelkedni és ismét el fog jönni az a kor”, amely után
buzgó imádság epedez százezrek ajiakán”.
1925

Jelentés: „Hiába igyekeztünk a viszonyok parancsoló
kényszere alatt elfogadott keretekben a legmesszebbmenő ál
dozatokkal újból megalapozni állami létünket és megteremteni
államháztartásunk pénzügyi kereteit, mert azokon belül ma
gángazdaságunk sehogy sem bírt új erőre kapni. Az ipari ter
melés, a kereskedelem hiába szomjuhoznak új tőkeforrások,
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új hitelek után, amelyek h'lányában vállalatokat teremteni, a.
meglevőket fenntartani és forgalmunkat megindítani képtelen
ség. Amikor pedig a meglevő gazdasági egyedeknek a legelkeseredettebb küzdelmet kell folytatniuk a puszta létért, az
állam erőteljes és céltudatos gazdasági hitelpolitikával nem.
is igyekszik a közterhek súlya alatt összeroslkadó magángaz
daság segítségére sietni.
És mégis megnyugvást kell merítenünk abból a tudat
ból, hagy az a nemzet, amely ezeket a hallatlan megpróbálta
tásokat is kiállotta, nem merülhet el. Fel kell támasztani meg
rendült bizalmát szakmánknak is, amely a gazdasági krízisnek
ezen példátlan viharával szemben — dacára az ő soraiban is
kikerülhetetlenül előállott veszteségeknek, — ellenállást tanú
sítani tudott. Ne a felett gondolkozzunk tehát, hogy mik vol
tunk, ne csupán ez legyen a jövőhöz való bizodalmunk alapja,
hanem az önmagunkba vetett hitnek ereje. Jussanak eszünkbe
a most annyiszor idézett, de oly kevéssé követett halhatatlan
Széchenyinek szavai: „Ne bajlódjunk ezért hiábavaló remiiniscenciákkal, de bírjuk inkább elszánt hazafiságunk és hű
egyesülésünk által drága anyaföldünket szebb virradásra”.

A Fakereskedelmi Csarnokkal történő
jellemzik a következő sorok:

együttműködést

„Örömmel kell megállapítanunk, hogy ma már megtá*madhatatlanul áll az a szerintünk egyedüli helyes felfogás,
amely szerint a Fakiereskedelmi Csarnok, rendeltetésének meg
felelően, csupán a szakma állandó összejövetel! helyéül szol
gálhat és érdekképviseleti teendőkkel nem foglalkozhatik, ha
nem feladata az üzleti és társas érintkezés ápolásán kívül
csakis abban merülhet ki, hogy a szakma tagjainak a Csar
nokban való állandó együttléte folytán jobban megnyilvánuló
óhajait és kívánalmait az Egyesülettel, mint érdekképviselet
tel közvetítse s hogy e kívánalmak azután a Csarnok delegált
jainak Egyesületünk miunkájában való részvétele útján érvé
nyesüljenek. Ez a cél meg is volt valósítható, mert — minden
fontosabb ügyet, amely a tagok széleskörű részvételét és vé
leményének megismerését tette szükségessé, a Csarnokban be
széltünk meg; ott tartottuk fontosabb értekezleteinket és a
hozott határozatokat Egyesületünk választmányának tudomá
sára hoztuk. A magunk részéről meg vagyunk győződve ar
ról, hogy ezen a csapáson haladva, továbbra is sikerülni fog a.
két testületnek — összhangzatos működését fenntartani”.
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19 2 6.

Örvendetesen kell észlelnünk, hogy a nemzet példátlan
veszteségek okozta lesujtottságából kezd magához térni. Ál
lamhatalmunk tekintélye megerősödött, államháztartásunk
rendje teljesen helyreállott, a szanálási művelet folyománya
ként működött idegen ellenőrzés alól felszabadultunk. Ha ál
lamháztartásunk örvendetes konszolidádióját nem is követte
nyomon a magángazdaság regenerálódása, úgy a legpesszimisztikusabb szemléletnek is konstatálnia kell a lassú javulás je
leit. A mi szakmánkra tükröztetve vissza az általános gazda
sági helyzet képét, ezúttal is megnyugvással kell konstatál
nunk, hogy szakmánk a krízis pusztításain már túl van, s azt
jól állotta ki, ami arra mutat, hogy a szakma szilárdan és
egészségesen van megalapozva.
Természetes azonban, hogy mindez még nem visz ben
nünket arra, hogy a másik végletbe, túlzó optimizmusba, es
sünk, mert hiszen attól, hogy gazdaságunk normálizálódásáról beszélhessünk, ez bizonyára a gazdasági tényezők önerejé
től függ. Nekünk tehát ily körülmények között, s ezt újra és
újra el kell mondanunk, — csupán egy feladatunk lehet: a ma
gunk és szakma iránt tartozó kötelességünket teljesíteni és
szentül él bennünk az a meggyőződés, ha ezt a jelszót követni
fogjuk, úgy közelebb fogunk jutni ahhoz a mindnyájunk ál
tal sóvárgott időkhöz, amelyek nemzeti és gazdasági létünk
virágzását és boldogulását jelenti”.
Az Országos Hitelvédő Egylet megalakulásáról közgyű
lési jegyzőkönyvünk a következőkben emlékezik meg:
,,Hiteléletünk egy igen fontos mozzanataként kell fel
jegyeznünk — az Országos Hitelvédő Egyletnek a kényszer
egyezségi jog reformjával kapcsolatban 1926. évi március
havában történt megalakulását. Az ipari és kereskedelmi
köröknek ezáltal egy rég sürgetett óhaja vált valóra és ha
nem is sikerült elérni azt, hogy a fizetésképtelenségek ügyé
nek intézése a csődönkívüli kényszeregyezség jogintézményé
nek megszüntetésével és a kötelező magánegyezségnek min
den vonalon való behozatalával, kizárólag az arra hivatott
kereskedelmi és iparai érdekeltségek autonómiájába utaltas
sák, a reform mégis e cél elérése irányában igen jelentős
előrehaladást jelent és mindenesetre lényegesen letompította
azoknak a visszásságoknak élét, almelyek abból állottak elő,
hogy a kényszeregyezségi eljárás intézése a kötelező magán
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egyezségi kísérlet teljes félretételével, kizárólag a rettenete
sen költséges és hosszadalmas bírósági eljárás hatáskörébe
volt utalva. Az Országos Hitelvédő Egylet megalakításában
Egyesületünk is résztvett, amennyiben helyet foglalt azon
érdekképviseletek között, amelyék az OHE-t életréhívták és
képviseletet is nyert az OHE igazgatóságában. Egyébként
szakmánknak az Országos Hitelvédő Egylettel való közvet
len kapcsolata azáltal, hogy szakmánk tudvalevőleg a Falke
reskedők és Faiparosok Hitelezői Védegylete révén már több
mint két évtized óta külön hitelvédő szervvel rendelkezik, az
utóbbi útján, amely az OHE fiókjává vált, bonyolódott le.
192 7.

,,Ez, éviben 35-ik fordulója lesz annak, hogy néhány
lelkes, nagynevű férfiú Egyesületünk alapkövét lerakta. Har
mincöt év nagy idő egy érdekkép viselet életében és ezért meg
kellene állanunk egy pillanatra, hogy visszatekintsünk arra
az útra, amelyet több mint egy emberöltő óta befutottunk.
Meg is tennők ezt, ha ma is azokat a boldog időket élnénk,
amelyekben Egyesületünk megalakult, s ha a múltba való
ezen visszatekintés örömünnep volna számunkra. De ma, öszszeomlásunk első évtizedének közeledtével, nem örvendhe
tünk, nem ünnepelhetünk, mert minden visszaemlékezés csak
a testünkön ma is égő sebeket szakítaná fel. Nem állhatunk
meg pályánk e mérföldkövénél, hanem számolva az adottsá
gokkal, — amelyekbe azonban soha, de soha belenyugodni
nem fogunk, — tovább kell haladnunk, tovább kell folytat
nunk verejtékes küzdelmünket és kivenni részünket azon
nemzeti munkából, amely gazdasági létünket a sors minden
mostohasága dacára fenn kell, hogy tartsa.
Ha az ebben a munkában eltöltött legutolsó esztendőt
szemléljük, úgy meg kell állapítanunk, hogy az a javulás je
gyében folyt le. A gyorsabb, de még mindig nem kielégítő
tempóban megindult állami és magánberuházások, főleg azon
ban a kissé nekilendült építési tevékenység az általunk kép
viselt szakmára sem maradhatott minden hatás nélkül.
Szakmánk mégis a felfelé haladó konjukturális hullá
mot nem igen tudta elérni és a maga javára kihasználni,,
aminek magyarázata, itt is csak úgy, mint Csonka-Magyarcrszág egyéb foglalkozási ágazatainál, abban keresendő, hogy
a nagyszámú egyedeknek kis területre való összeszorítottsága mindjobban kiélezi közöttünk a harcot, és az ezáltal
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előidézett versengés lecsökkenti minden gazdasági tevékeny
ség eredményét. Megnyugvással kell mégis megállapítanunk,
hegy szakmánk e gazdasági harc veszteséglistáján a múlt
évben is aránylag csekély számmal szerepelt, ami ellenálló
képességére és arra mutat, hogy a hazai fakereskedelem és
faipar jól megalapozott biztos pilléreken nyugszik”.

,,Mondanunk sem kell azonban, hogy mindez még ko
rántsem visz bennünket abba a kísértésbe, hogy túlzó opti
mizmusba essünk, mert bizonyára még nagyon távol vagyunk
még ma is azoktól az időktől, amelyekben mCnden céltudatos
és egészséges gazdasági erőkifejtés prosperitással kecsegtet
Ily körülmények között tehát — és ezt újra és újra el kell
mondanunk — csalk egy feladatot ismerhetünk: a magunk
és szakmánk iránti kötelezettségeink teljesítését és olthatatlanul lobog bennünk annak a szent meggyőződésnek lángja,
hogy soha nem csüggedő bizalommal és küzdelmes munkává»
felfelé haladva pályánk rögös és meredek útján, bizton el fo
gunk érni nemzeti és gazdasági létünk mindnyájunk által
oly hőn sóvárgott újjáéledéséhez”.
A fakereskedelmi szaktanfolyam reneszánszáról kell még
e helyen megemlékeznünk. Nemcsak szakmánk fiatalsága, de
az állami irányításnál tevékenykedő fás hivatalnokok is sűrűn
látogatták ezen intézményt, melynek évek hosszú során át
vezetője és állandó előadója két erdőmérnök volt: dr. Tomasovszky Imre és dr. Fazekas Ferenc.
1928 — 192 9.
,,A mezőgazdasági krízis válságba sodorta hazánk
egyéb produktív tényezőit is, mert a mezőgazdaság fogyasz
tóképtelensége révén csonkaországunk vásárlóképessége a
mélyponton alóli színvonalra süllyedt. A pénz és hitelválság
szilárdan megalapozott gazdasági egyedeket roppantott össze,
s a. teljesítőképesség eddig soha nem tapasztalt elapadását
eredményezte.
Mi sem természetesebb, hogy mindezen devasztáló erők
együtthatását a mi általunk képviselt szakmának is érzéke
nyen meg kellett sinyleme. Mégis meg kell ezen a helyen is
állapítanunk, hogy a trianoni faszakma legfőbb tartó pillérei
a lezajlott esztendő gazdasági orkánjában, — ha megsérül
tek is, — de ailapjaikban sértetlenek maradtak, mert áruig
az Országos Hitelvédő Egylet gazdasági láztáblái, az 1929.
évi inzolvenciális statisztikák, egyéb kereskedői szakmákban
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az 1928. évhez viszonyítva, — igen nagy emelkedést jeleznek,
addig ez az arányszám a szorosan vett szakmabeli eseteket
illetőleg lényegesen kedvezőbben alakult.
Bármily mostoha is legyen hozzánk a sors, a kétségbe
esés még sem lehet úrrá felettünk. A bizalmi krízis nem válhatik önbizalmi krízissé. Ezért mindnyájunknak minden erőnk
összefogásával, le nem lohadó, sőt fokozott muinkakedvvel s
a jobb jövő iránti törhetetlen bizakodással kell teljesítenünk
kötelességünket, s akkor nem lehet kétség aziránt, hogy az
oly fényes múltra vissza tekinteni tudó szakmánk nemcsak
fennmaradni, de élni, boldogulni és virágozni fog” . . .
Az Országos Erdészeti Egyesület jelentésünk évében
is meghitt és hű fegyvertársunk volt és azáltal, hogy az ügy
vezetés Egyesületünk alelnöke, Biró Zoltán szakavatott ke
zébe tétetett le, az ő értékes közreműködése közvetlen és igen
becses segítséget jelentett közös érdekű akcióink számára.
193 0.

Nagy gyásza van az Egyesületünknek. Eltávozott örök
re Ehrlich Emil, a szakma érdekképviseletének vezére, elnö
ke. Bíró Zoltán alelnökünk tartotta a gyászbeszédét, ékes
szavakkal rajzolván meg elhunyt elnökünk kimagasló egyé
niségét, megemlékezvén azokról a hervadhatatlan érdemekről,
amelyeket a Megboldogult az Egyesület ügyeinek vitele körül
szerzett.
Egyesületünk fennállása óta még nem tekinthetett viszsza egy olyan megpróbál tatásokkal teli súlyos esztendőre,
mint amilyen a viiágkrizis jegyében lefolyt esztendő volt. A
termelés általános válsága, az ipari és mezőgazdasági ter
melőképességnek a végsőkig való felfokozása által előidézett
példanélküli depresszió, amely nemcsak a nyersanyagok ár
esését, de a kész termékeknek ezzel semminemű arányban
nem álló árzuhanását eredményezte, az ennek nyomában járt
és a lefolyt évben ijesztő mérvben emelkedett munkanélküli
ség, a fogyasztóképességnek további lecsökkenése: ezek az
általános tünetei ennek a gazdasági kórságnak. Mindezek a
jelenségek természetesen a mi gazdasági életünkre is súlyos
hatással voltak. A mezőgazdasági termékek értékesítési lehe
tőségeinek minden állami beavatkozás dacára is folyvást
rosszabbodó volta, a beruházásoknak a minimumra való
csökkenése, az építőipar teljes pangása, a szakmabeli foglal
kozási ágazatok vérkeringését aggasztóan meglassították.
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Mégis a megnyugvás bizonyos nemével kell megállapítanunk
azt, hogy a hazai szakmának gerincét alkotó fakereskedel
münk a krízisnek eme pusztító viharában elég jól állotta meg
helyét. Utalnunk kell az Országos Hitelvédő Egylet jelenté
sére, amelynek grafikonjai a maguk rideg valóságukban tár
ják fel a gazdasági lehanyatlásnak lefelé menő vonalát, ame
lyekből azonban megállapíthatjuk azt, hogy a fakereskedelmi
szakmában az inszolvenciák száma az előző évvel s más szak
mák inszolvenciális eseteivel szemben mindössze kb. lO°/o“kal
emelkedett, míg a passzívumok az 1929. évi inszolvenciális
esetek passzívumával szemben cca 38%^kal csökkent, ami
arra mutat, hogy a fakereskedelem végeredményben egészsé
ges és fejlődőképes alapokra van helyezve. .
„Nem szabad összefont karokkal, tétlenül átengednünk
magunkat sorsunknak, „ne a hangulatokban való elmerülés,
hanem komoly elhatározásokban és következetes munkában
keressük reményeink igazolságát”, miként ezt nemzetünk
great old man-je, Apponyi Albert gróf legutóbbi beszédében
mondotta, s ha így valamennyien megtesszük a magunk és a
szakmával szemben tartozó kötelességünket, úgy bizalommal
tekinthetünk a jobb jövő elé”.
Az „larbitrage-eljáráis” ez évben került ismét előtérbe:
„Az árukifogásolások szakértői döntőbizottságok útján való
elintézésének, az ú. n. arbitrage-eljárás bevezetésének gondo
lata nem új keletű szakmánkban. Választmányunk már az
előző években is számos Ízben foglalkozott e problémával,
amely az 1929. évi pozsonyi fakonferencián is, — melyre a
magyar kormány hivatalosan dr. Fazekas Ferencet küldötte
ki — tárgyalás anyagát képezte”.
Választott bíróságunkról a következőket olvashatjuk:
„Azok a szempontok, amelyek a választott bíráskodás
elterjedését általában előidézték, ezek között különösen a
rendes bíróságok ítélkezésének még a törvénykezési eljárás
egyszerűsítését célzó szabályok dacára is észlelhető lassú
sága, főleg azonban a szakszerű szempontok kellő mérlegelhetésének hiánya, az Egyesületünk kebelében működő válasz
tott bíróság igénybevételét az elmúlt évben is fokozták”.
Ugyanezen évben érdekes, új megállapításokat is talá
lunk a Facsarnokkal kapcsolatban:
„A Fakereskedelmi Csarnokhoz való viszonyunkat az a
testvéri geyüttérzés jellemezte, amely már a Csarnok és
Egyesületünk vezetésének közössége útján s azáltal is adva
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van, hogy a Csarnok a mi kebelünkbe delegálja kiküldötteit
és amely jó testvéri viszonyt az lemult esztendőben is kimé
lyíteni és minél bensőbbé tenni igyekeztünk. Hogy az érdek
képviselet mellett mennyire szüksége van a szakmának a.
Csarnokra, mint egy oly állandó otthonra, amely nemcsak
összejöveteli helyül, hanem a kartársak közötti társas érint
kezés révén az összetartozandóság és szolidaritás ápolására is
szolgál, annak egyik legkétségtelenebb bizonyítéka az, hogy
a Fakereskedelmi Csarnok e tekintetben úttörő és irányt mu
tató intézménye a szomszéd államokban is utánzásra talált,,
ahol az egyes szakmabeli ágazatok érdekképviseleti organi
zációi mellett, most már úgyszólván mindenütt, — külön csar
nokok alakultak. A Csarnok révén az Országos Egyesület
sokkal közvetlenebbül nyerhet és nyert is értesülést azokról
a kívánalmakról és óhajokról, amelyek a szakma tagjai ré
széről megnyilvánultak. Ez a közvetlen manifesztálódása a
szakmabeli közéletnek, egyúttal irányítást és lendületet is
adott az Egyesületünk által vitt mozgalmaknak és nagyban
hozzájárult annak a kari közszellemnek a kialakulásához,
amely egyedül biztosíthat súlyt és tekintélyt a szakma min
den megmozdulásának.
19 31.

Egyesületünk ez évi működéséről tájékoztassanak a kö
vetkező sorok:
„Azt vártuk, hogy a fogyasztókészséget a fogyasztóké
pességgel összetévesztő túlprodukció le fog apadni és a ter
melés és fogyasztás ismét egyensúlyba fognak kerülni. Ezzel
szemben a termelés válsága tovább fokozódott. Azt gondol
tuk, hogy az egész világra kiható mezőgazdasági krízis el fog
múlni és a mi gazdaságunk éltető eleme: a hazai mezőgazda
ság is lábra fog állhatni és eleven erőt fog belevihetni ipari
termelésünk és fogyasztásunk elernyedt vérkeringésébe. E
helyett fájó szívvel kell-látnunk azt, hogy mezőgazdasági ter
melésünk produktivitása úgyszólván teljesen megszűnt. Azt
reméltük, hogy minden termelőmunkának fundamentuma a
hitel is vissza fog térni normális funkciókörébe, holott a krí
zisnek hullámai keresztülcsaptak a pusztító áradat által elér
hetetlennek vélt bástyák falain és rcmlbadöntötték hatalmas
hitelszervezőteknek régi büszke épületét is. Azt véltük, hogy
mindazok a korlátozások, amelyek vasgyűrűként fogják körül
Európa kereskedelmi forgalmát és befelé a legmesszebbmenő
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etatizmust váltják ki, fokozatosan leépíthetők lesznek és a
forgalom vissza fogja nyerni éltető szabadságát. Ezzel szem
ben a vámsorompók által emelt korlátok, a behozatali tilal
mak, kontingensek és egyéb prchibitiv rendszabályok végnél
küli sorozatával egyenesen áthághatatlan kínai falakká vál
toztak át, nem szólva arról, hogy jelentésünk évének végén
összesen 39 országban, tehát a világkereskedelemnek több
mint felét felölelő területén vannak most is érvényben a hitelkrízissel összefüggő devizaforgalmi kényszerintézkedések”.
„És mégis a mi kis közületiünket illetően meg lehet ál
lapítanunk, hogy a gazdasági felfordulásban a mi szakmánk
tartópillérei épségben maradtak. Az Országos Hitelvédő Egy
let sötét grafikonjai azt mutatják, hogy a pusztulás, amely
régi, erős és tekintélyes gazdasági egyedeket is magával
sodort, a mi szakmánk tengelyét alkotó hazai detailkereskedelmet bár szintén nem kímélte meg, de az a krízis viharából
ha megfogyva is, de alapjaiban épen került ki, ami annak a
kijelentésére jogosít fel, hogy a fakereskedelmi szakma még
ezekkel a példátlan megpróbáltatásokkal szemben is kellő el
lenállást tudott tanúsítani. Bármily kilátásátalannak is lát
szik azonban mai helyzetünk, nem adhatjuk s nem is adjuk
fel a jobb jövő, s főleg az önmagunk iránti bizodalmunkat.
Hinnünk kell, s hisszük is, hogy pusztulás romjain újból felül
fog emelkedni a kulturnemzetek között az a szolidaritás,
amely széjjelhullott gazdaságunkat ismét össze fogja ková
csolni, s a nagy gazdasági rekonstrukció a mi számunkra is
meg fogja újból teremteni a boldogulás lehetőségeit”.
Megvált ez évben Egyesületünktől a magyar erdészet
egyik kiválósága, Bíró Zoltán alelnökünk. Az évi jelentés ezt
mondja:
,Mély sajnálattal kell jelentenünk, hogy Egyesületünk
nek érdemes alelnöke, Bíró Zoltán úr ebbeli tisztségéről le
mondott és elhatározását többszöri kérlelésünk dacára sem
volt hajlandó megmásítani. Bíró Zoltánnak nemcsak közéleti,
hanem szakmánk; és Egyesületünk életében eltöltött műkö
dése sokkalta ismeretesebb, semhogy az ő eminens érdemei a
mi mag'aisztalásunkra szorulnának. Az ő rendkívüli képessé
geit, kiváló szaktudását, éleslátását, s bölcs tapasztalatait
mindenkor készséggel s önzetlenül bocsátotta Egyesületünk
és a szakma ügyeinek rendelkezésére és mint az Egyesüle
tünk alelnöke biztos kézzel mutatta meg mindig azt az irányt,
amelyen haladnunk kell; magas színvonalon álló puritán er
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kölcsi felfogásával, igazságérzetével és kartársi érzületével
•pedig mindnyájunknak őszinte becsülését, ragaszkodását és
szeretetét érdemelte ki. Amiidőn tehát fájdalommal kell ezu
tán nélkülöznünk az ő aktív közreműködését Egyesületünk
ügyeiben, arra kell őt kérnünk, hogy Egyesületünk és szak
mánkkal szemben tanúsított szeretetét és szolidaritását Egye
sületünkön kívül állva is őrizze meg. Azt hisszük, hogy vala
mennyi tagtársunk egyhangú legbenső érzését és óhaját tol
mácsoljuk akkor, amidőn azt indítványozzuk, hogy Biró Zol
tán úrnak az Egyesületünk ügyei körül kifejtett önzetlen s
annyira becses tevékenységéért hálás elismerését, köszönetét
nyilvánítsa s egyúttal kiváló érdemeinek méltánylásául, őt
egyesületünk tisztletbeli elnökévé válassza meg”.
19 3 2.

Tekintsünk vissza arra a hosszú útra, amelyet eddig be
futottunk, mégha e visszatelkintés csak dante-i fájdalommal
tárja elénk az akkori s a mai idők között tátongó rettenetes
szakadékot, amely elválasztja alapításunk évét, amikor ha
zánk ezeréves fennállásának ünneplésére készült, nemzeti
létünk és fejlődésünk felfelé íveelésének zenitjén állott, a
világégés üszkös romjaink, a katasztrófák földrengései kö
zött vajúdó mai világtól. Megint csak azt juttatja eszünkbe e
visszatekintés, hogy mi vagyunk az összeomlásnak legnagyobb
kárvallottjai, mert ha visszaforgatjuk évkönyveink sárguló
lapjait, úgy azokon azt kell látnunk, hogy alapításunk évé
ben, még egyszer annyit vittünk ki a Kárpátok bércein, az
Erdély havasain s a Szlavón síkság rónáin termelt fánkból,
mint amennyit az elmúlt esztendőben onnan, mint tőlünk el
szakadt országból, behozni kényszerültünk.
De amily megrázóan fájdalmas a retrospektív szemlélő
dés, ép oly vigasztalan a jelen, amelynek szemléletében iga
zán meddő dolog lenne elmerülnünk. Vagy tán szóljunk mi is
arról, hogy mennyire csalatkoztunk reményeinkben, amikor
tavaly négyévtizedes fennállásunk küszöbén, azt hittük, hogy
a világkavarodásból most már csak kifelés vezet az utunk,
holott azóta e kháosz teljessé vált? Vagy beszéljünk-e arról,
hogy a normális gazdasági élet visszatérése, a javak termé
szetes kicserélése, a hitelélet újjáéledése helyett még mindig
egekig nyúló vámfalak, a behozatali tilalmak, kontingensek,
a devizakorlátozások bevehetetlen bástyái veszik körül az
-összes országokat?
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Ne tépelődjünk tehát tovább a Ma bajain és viszontag
ságain. Mi, amikor fennálásunk ötödik évtizedének küszöbét
átlépjük, a múltaikból merített erővel és azzal a reménységgel
haladunk tovább, hogy a mai gazdasági téboly felett végül
mégis a józan belátásnak s kulturnemzetek közötti megértés
nek s szolidaritásnak kell győzeldelmeskednie s ha az önma
gunk s mindnyájunkkal szemben tartozó kötelességérzettel,,
valamennyien kivesszük részünket a rekonstrukció nagy mun
kájából, úgy szentül hisszük, hogy annyi balföors és szeren
csétlenség után el fogjuk érni azt az útat, amely nemzeti és>
gazdasági létünk újjáéledéséhez vezet” . . .
Megalakult fűrészipari szakosztályunk:
„A fűrésziparnak ezen válságos helyzete arra késztette
az Egyesületünkben helyet foglaló fűrészipari vállalatokat,,
hogy közös érdekeinek megvédése és előmozdítása céljábóL
Egyesületünk kebelében külön szakosztályban tömörüljenek.
A szakosztály tevékenysége elsősorban arra irányult, hogy a
fűrészüzemek üzembentartásának előfeltételét képező gömbfael 1 át ás biz toisitt a s sék ’ ’.
Jelentős esemény az Egyesület életében:
Uj elnök jutott Vük Gyula személyében az élre. Nála
családi hagyományt, — tradíciót — képezett új elhivatása.
Egyesületünk öt évtizedéből az utolsó, a legnehezebb 10 év,
az ő vezérségének jegyében folyt le.
Feladatát komoly küldetésnek tekintette: nemes szán
dékkal, sok szeretettel, igaz ragaszkodással jött. A nagy ese
ményekbe, a nagy feladatokba való bekapcsolódást már kora
ifjúságában, a szülő háznál megkezdette. Külföldi tanulmány
útjain épúgy, mint világkörüli utazásán olyan alapos gazda
sági felkészültséget szerzett, hogy a magyar fakereskedelem
problémáit európai szemszögből tudta bírálni, mindenkor tisz
tán, világosan érzékelve elsősorban a nemzet egyetemének ér
dekeit és sohasem mulasztotta el, hogy igazi hazafias felelős
ségérzettel és intuitiv tárgyilagossággal — ezt a nemzeti és
közérdeket, — a szakmai és a magánérdekek fölé helyezze.
19 3 3.

„Az elzárt határok, a behozatali tilalmak fedezékei, a
devizagazdálkodás drótsövényei, a kompenzációk és kontin
gensek stratégiai rendszerei mind azt mutatják, hogy az auíarkhia jegyében folyó háború változatlanul tart tovább.
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És mégis, amikor az európai gazdasági szemhatár felé
tekintünk, nekünk is az az érzésünk, hogy először csillan meg
most a javulásnak halvány reménysugara. A forgalom grafi
konjainak hullámvonala más országokban, sőt minálunk is
enyhe emelkedést mutat. Tudjuk jól, hogy a világgazdasági
és politikai válságnak szükségszerű következményeit a ma
gunk erejéből kivédeni nem vagyunk képesek, de azért nem
lehetünk az események tétlen szemlélői. Nekünk is bele kell
kapcsolódunk abba a gigászi küzdelembe, amely gazdasági
szabadságunk: eléréséért folyik. Ezt azonban csak úgy tehet
jük, ha magunk között megszilárdítjuk a belső fegyelmet és
összetartást és összefogjuk minden erőnket akkor, amidőn
exisztenciális érdekek forognak kockán. Ha ezt valamennyien
nemcsak valljuk, de meg is cselekedjük, úgy rendületlenül él
bennünk az az optimizmus, hogy küzdésünk végül át fog se
gíteni bennünket a mai balsorsteljes időkön és meg fogjuk
érni gazdasági életünk és ezzel szakmánknak újbóli felvirá
goztatását”.
Megalakult ez évben termelői és fanagykereskedői szak
osztályunk, amit főleg az tett szükségessé, hogy az importőr
érdekeltség a behozatali kérdések körül jelentkező igényeit
hatályosabban érvényesíthesse.
Helyi csoportjaink is ez évben szervezkedtek újjá:
„A vidéki detailkereskedelem és szakosztályunk s Egye
sületünk között harmonikus együttműködésnek kimélyítése
végett fakereskedelmünket helyi csoportokba tömörítettük
abból a célból, hogy bennük egyrészt segítőtársakat nyer
jünk a szakma egyetemes érdekű törekvéseiben, másrészt le
hetővé tegyük a detailfakíereskedelem helyi érdekeinek hatá
lyosabb érvényesítését. Kezdetét vette ezen alakulás a FelsőTiszavidéki helyi csoportunknak létrehozásával, majd követte
ezt időrendben a Felső-Dunai, Alsó-Dunai, a Duna-Tisza közi,
a Felső Magyarországi és végül az Alsó Tiszavidéki Helyi
csoportjainknak megalakítása.
19 3 4.

,,A válság változatlan vehemenciával hullámzott tovább,
fokozott erővel tobzódott az elzárkózás politikája és mind
erősebben eltorlaszolta a termelés és forgalom megzavart
rendjének újbóli helyreállísa felé vezető útat. És mégis meg
figyelhettük a termelés-statisztikáknak az előző évvel szem
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beni enyhe emelkedését, s ezért követjük Széchenyi mondását:
,,tőlünk függ minden, csak akarjunk’" és minden erőnket öszszetéve fogunk belekapcsolódni a nagy célokért folyó küzde
lembe, hogy megérjük a szebb magyar jövő hajnalhasadását”.
Egyebekben a fabehozatal az elmúlt évben sem volt
önállóan intézhető gazdasági probléma, mert legjelentősebb
részében elválaszthatatlanul hozzákapcsolódott osztrák és
-cseh viszonylatban a mezőgazdasági, egyéb relációkban pe
dig ipari exportunkhoz.
Az 1934. évi április hó 28-i szakértői tanácskozmány, a
két állam felhatalmazása alapján igen fontos szervet léptetett
életbe, a Magyar Ausztriai Fabizottságot (MAFAB), amely
nek feladata az egyezmény szerint az Ausztriából hozzánk
irányuló szállítások sima lebonyolítását kölcsönös megegye
zéseken alapuló határozmányokkal előmozdítani.
A belföldi tűzifaforgalom szabályozása is megtörtént,
és pedig olymódon, hogy a földmívelésügyi miniszter úr
10.800—1934. F. M. számú rendeletével ,,a hazai termelésű
tűzifa értékesítésének, árvédelmének és a tűzifapiac szabá
lyozásának biztosítása céljából” egyfelől a külföldi tűzifabehozatal lebonyolításával az Erdőbirtokosok és Fakereskedők
Faforgalmi Részvénytársaságát, a szakmában egyszerűen
,,Faforgalmi”-nak nevezett társaságot bízta meg, másfelől pe
dig a részvénytársaság kötelességévé tette az erdőbirtokosok
és fatermelők által neki felajánlott tűzifát az Országos Fa
gazdasági Tanács javaslatára a kereskedelmi miniszter úrral
egyetértőén megállapítandó minimális árak mellett átvenni”.
19 3 5.

„Azt látjuk, hogy a termelés és forgalom statisztikai
számai a válság előző éveivel szemben ismét enyhe emelke
dést mutatnak. Ha azt kell megállapítanunk, hogy a nehéz
ségekkel és bajokkal sikerült mégis megküzdenünk, úgy ez
bizonyára nemzeti gazdaságunk elpusztíthatatlan életerejéről
tesz tanúságot”.
Az árromboló verseny leküzdéséről olvashatjuk:
.,,Az árromboló verseny elleni akció keresztülvitele cél
jából a helyi csoportok vezetőségeiből egy permanens bizott
ság szerveztetett, amely mint a Vidéki Detailkereskedők Ér
dekvédelmi Központi Bizottsága Egyesületünktől teljesen füg
getlenül és annak keretein kívül alakult meg és fejti ki te
vékenységét.
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A budapesti és környékbeli detailkereskedelmi érdekelt
ség, amely a helybeli és szomszédos piacokon nem kevésbbé ál
datlan versenyt folytat egymással, a vidék ebbeli szerveződé
sét meleg érdeklődéssel kísérte, de a maga részéről még ha
sonló akciót nem kezdeményezett. Joggal várható ezután,
hogy a helybeli és környékbeli érdekeltség most már szintén
cselekedni fog s meg fogja teremteni azt az önvédelmi orga
nizációt, amely egyedül alkalmas arra, hogy fennmaradását
biztosítsa.
Az Érdekvédelmi Bizottság egyébként az elmúlt évben
igen üdvös munkát végzett és sikerült is számos helyen a ver
seny meggátlását célzó megállapodásokat létrehoznia. Az elő
álló viták elintézése céljából létesült zsűri is többízben ült
össze és közbelépésével lehetővé tette a felmerült nézeteltéré
sek sikeres kiegyenlítését”.
Az ügynöki karnak Egyesületünkhöz tartozó tagjai az
elmúlt évben Egyesületünk kebelében külön szakosztályt ala
kítottak, amely az ügynökök érdekeit minden megnyilvánuló
alkalommal képviselte.
1936.

„Ezen óv kétségtelenül a javulás jeleit mutatja. Nem
mintha ez minálunk a világszerte megindult háborús készülő
déseknek folyománya volna. Nálunk a külföld hadi felkészü
lődése csupán a nyersanyag árainak emelkedésében nyilvánult
meg, szakmánkat illetőleg a faáraknak emelkedésében. Az
európai piacon a múlt év közepe táján megindult árhullám
hozzánk is eljutott s ha nem is érte el azt a szintet, mint
Angliában, az áremelkedést nekünk, mint fafogyasztó ország
nak át kellett vennünk, anélkül azonban, hogy azt kereske
delmünk a piacon uralkodó nagy verseny miatt áthárítani
tudta volna. A mi gazdasági életünkben kétségtelenül konsta
tálható fellendülést nem a hadiipar foglalkoztatása, hanem
mezőgazdasági termelésünk helyzetének örvendetes javulása
idézte elő, ami a mezőgazdasági lakosság fogyasztásának
erősbödésében s ennek folyományaként ipari termelésünk
emelkedésében manifesztálódott. A gazdasági élet fellendült
anélkül, hogy bárki is az egyensúly és szilárdság bizonyos
ságát érezné. A mi belső gazdasági életünkre mind súlyosab
ban nehezednek rá a kötött forgalomnak folyvást szövevé
nyesebbé való rendszabályai és előírásai, amihez még hozzá
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járul az is, hogy kereskedelmünknek a folyvást erősbödő kereskedelemelelenes irányzattal kell megbirkóznia”.
,,Feladatunk a fennálló kötötségek közpette is biztosí
tani szakmánk autonom jogait és ezzel elérni azt az optimu
mot, amelyet a kötött forgalom keretein belül elérni nem le
het. Ha ebben a munkában tagtársaink minden erejük latbavetésével támogatni fognak bennünket, úgy megingathatat
lan az a meggyőződésünk, hogy szakmánk, — gazdasági éle
tünk ezernyi baja és viszontagságai között is, — meg fogja
találni és sikerrel meg is fogja védeni a maga helyét a nap
alatt.
Telepes fakereskedelmünk szerveiről is beszámol az évi
jelentés:

A telepes épületfakereskedelem ügyeit eddig javarészt a
detailfakereskedelmi szakosztály látta el, amely bár a buda
pesti és környékbeli telepes fakereskedőket foglalja magá
ban, azonban vidéki helyi csoportjainkkal karöltve, ő intézte
a telepes fakereskedelem érdekképviseleti szolgálatát.
A múlt év vége felé ez a detailfakereskedelmi szakosz
tály akkép alakult át, hogy a budapesti és környékbeli szak
osztályi tagok megalakították a Budapest és környéke tele
pes épületfakereskedőinek csoportját, azzal a célzattal, hogy
ez a csoport — természetesen összhangzásban az általános
szakmabeli érdekekkel s közös egyetértésben többi helyi cso
portjainkkal — elsősorban a budapesti és környékbeli keres
kedelem ügyeit látja el; míg a telepes épületiakereskedelmi
szakma egyetemes feladatainak elvégzése céljából ugyancsak
a múlt év végével, megalakult a Telepes épületfakareskedők
szakosztálya, amely az összes helyi csoportok, — tehát úgy
a budapesti, mint a vidéki helyi csoportok — kiküldötteiből
áll”.
193 7.

Gazdasági életünk s vele együtt szakmánk is, súlyosabb
feladatok előtt áll, mint valaha. Ki kell vennie — aminthogy
ereje minden megfeszítésével ki is fogja venni — részét ab
ból a nemzeti munkából, amelyet a magas kormányzat —
programja szerint — öt esztendőn keresztül megvalósítani
óhajt. De ezt úgy fogja megtehetni, ha e munkában való
részvétel lehetőségét: élniakarását és erőinek szabad kifej
tését biztosítják. Mi bízunk a kormányzat fejének Ígéretében,
4
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bízunk abban, amit a mély gondolatokkal és hatalmas célki
tűzésekkel telt parlamenti megnyitó beszédében mondott,
hogy „az állampolgári kötelezettségeknek hiánytalan teljesí
tése meg fogja számunkra hozni azt a szabadságot, amely
minden állampolgárt megillet éhben az országban”. Fel fogja
támasztani tehát kereskedelmünknek sokak által már elhant-olt szabadságát és biztosítani fogja sokat hányatott és anynyi megpróbáltatásnak kitett szakmánk részére is a hosszú
évtizedek tisztes munkája által megérdemelt helyét a nap
alatt”.
Szakosztályaink száma — legújabban — a furnirkereskedelmi szakosztállyal bővült ki.
19 38.

Forgatva az elsárgult régi lapokat, végre rátalálunk a
rég várt fejezetekre:
„Lefoszlott a trianoni gyászkeret. Két évtized után meg
indult az Igazság. Már az elmúlt esztendő végén visszakerült
hozzánk a Felvidék. Kormányzó Urunk ő Főméltóságának és
kormányzatunk bölcs politikája, vitéz katonáink ellenálhátatlan lendülete visszaszerezte nekünk folytatólagosan ez év már
ciusában a Kárpátalját is. Országunknak — Trianon által
93.000 négyzetkilométerre zsugorodott területe 117.200 négy
zetkilométerre növekedett meg, Csonkamagyarországnak 8.6
millióra csökkent lakossága most 10.3 millióra nőtt meg. Az
a benső öröm és lelkesedés, amely a magyar lelkeket áthatot
ta, a mi szívünket talán még magasabbra dobbantotta. Hi
szen mi voltunk és vagyunk Trianonnak talán legnagyobb
kárvallottjai. A történeti Magyarország 13 millió kát. holdra
rugó erdőségéből Trianon csak 2 millió holdat hagyott meg
nekünk és most a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolásával
kereken 3,500.000 holdra emelkedett Magyarország erdőterü
lete”.
Jöttek a Zsolozsma szavai, amelyek hazánk megnagyob
bodásával a magyar szívek összedobbanásaként oly fenséges
akkordban zúgtak fel az egész országban, s amelyeket min
den magyar embernek az a benső óhajtása kísért, hogy a
megkezdődött nagy igazságttétel a maga teljességében mielőbb
váltsa valóra nemzeti imádságunk végfohászát: Magyarország
feltámadását.
De ugyanakkor eljutottunk oda is, hogy a gazdasági élet
az egész világot átfogó, óriási politikai feszültség alatt állott
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és áll, amely a gazdasági problémákat mindinkább háttérbe
szorítja. A fegyverkezések az első helyet foglalják el, a ke- .
reskedelem és ipar fejlesztése csak egyrészét alkotja a hábo
rús szükségletek kileégítésére irányuló termelésnek.
Mégis felcsendülnek az óhajok, hogy hazánk területé
nek megnagyobbodása kétségkívül a fogyasztók számát és
ezzel a forgalmait kell, hogy emelje és ez a mi szakmánk ré
szére is jobb boldogulási lehetőségeket rejt magában.
Meg kell emlékeznünk Szent Isttván Királyunk 900 éves
évfordulójáról is: ,,Háláljuk meg”— hogy Elnökünknek an
nak idején elhangzott szavait idézzük — „Szén István kirá
lyunk nagy tetteit azzal a fogadalommal, hogy egyenkint és
egyesült erővel mi is szakadatlanul munkálkodni fogunk az ő
országának megerősödésén és az ő nagy birodalmának vissza
szerzésén”.
„Az elmúlt esztendő másik évforduló ünnepe vitéz
nagybányai Horthy Miklós, a Kormányzó Ur Öfőrnél lóságá
nak az elmúlt évben betöltött hetvenedik születésnapja volt.
Ennek megünneplésében mi is hódolattal és ragaszkodással
vettük ki a magunk részét azon férfiúval szemben, aki az
összeomlás utáni országunkat ujjáalkooltta és az elalélt nem
zetnek nemcsak bizalmát adta vissza, hanem biztos kézzel
tartván kezében az ország kormányrúdját, újból helyet bizto
sított számára a művelt európai nemzetek sorában és vissza
vezette a biztos fejlődés útjára. Bensőséggel ismételjük el el
nökünknek, ezen, a Kormányzó Ur 70. születési évfordulója
alkalmából, elhangzott lelkes szavait, azzal a fohásszal aj
kunkon, hogy Öfőméltóságát az Isten, a nemzet és a haza ja
vára, még hosszú éveken keresztül friss erőben tartsa meg”.
Irodánk munkájának megszaporodását igazolják a kö
vetkező sorok: „Tagjaink száma 952-re szaporodott — se
szaporulat főleg a Felvidéknek kebelünkbe visszatérő tagtár
sainkból adódik, akiket testvéri szeretettel és örömmel fo
gadtunk, aminthogy a benső szeretet és öröm érzésével üd
vözöltük a visszatért Kárpátaljából hozzánk azonnal ismét
csatlakozó többi kartársainkat is”.
19 3 9.
Az őrségváltások, az átképzések esztendei következnek.
És területgyarapodások.
„Már az elmúlt esztendő a Felvidék után visszahozna
nekünk Kárpátalját. Területünknek, népességünknek, termé
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szeti kincseinknek ez a gyarapodása az, amely fokozódó erőt
és lendületet ad nemzetünk munkájának. Ezekben a toriénelmi időkben csak kettős feladatunk lehet: követni a kor
mányzat fejének a múlt év szeptemberében Magyarország né
péhez intézett abbeli felhívását, „hogy a nyugalom és hideg
vér, amely élt a fegyelmezett magyar nemzeti közvélemény
ország-világ előtt tanusíott, továbbra is megőriztessék”. A
másik feladatunk, hogy minden erőnk kifejtésével teljesítsük
kötelességünket, s maradék nélkül vegyük ki részünket a
nemzetfenntartó munkától”.
A Felvidék és Kárpátalja örvendetes visszacsatolása
cca 1,500.000 kát. holddal növelte a trianoni Magyarország
erdőterületét, amelyből kb. 350.000 hold esik a Felvidékre és
kb. 1,150.000 hold a Kárpátaljára.
„Tarifaügyi irodánkat súlyos veszteség érte azáltal,
hogy Neubauer Vilmos közel négy évtizedet meghaladó fá
radhatatlan és érdemes működés után, az elmúlt év végén,
elhalálozott. Rendkívül alapos szaktudásával, a legkomplikál
tabb tarifális kérdésekben is eligazodást nyújtó tanácsadásai
val, megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a szakmának. Pá
ratlan kötelességtudása, szolgálatkészsége, szívélyes modora,
révén pedig általános megbecsülésnek és rokonszenvnek ör
vendett. Ámbár a megboldogult helye eddig még nem tölte
tett be, a tarifális tájékoztató szolgálat folytonosságáról gon
doskodás történt”.
19 4 0.

„Az elmúlt esztendőben ismét hatalmas darab törött le
Trianon láncaiból. Visszahozta nekünk kincses Erdély nagy
részét, Kelet-Magyarországot és vele együtt elrabolt erdősé
geinket. A bécsi döntések révén, csupán erdőségekben így kö
zel 4 millió kát. holdat' kaptunk vissza, határtalan nekünk,
Trianon kárvallottjainak az örömünk afelett, hogy az Igaz
ság, a maga feltartózhatatlan utján ilyen újabb hatalmas lé
péssel haladt előre”.
„Hódolatteljes hálánk száll ezért elsősorban a legelső
magyar ember, vitéz Horthy Miklós Ur Öfőméltósága felé,
akinek államférfiúi bölcsessége, kormányzatának előrelátó és
céltudatos politikája, nemzetünk nagy barátainak segítségé
vel, újabb diadalra vitték nemzetünk igazságos ügyét. A mai.
sorsfordulatokkal teli időkben csak egy feladatot ismerhe
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tünk: maradék nélkül megtenni kötelességünket. Teljes tu
datában vagyunk annak, hogy a mai rendkívüli időkben a
„salus rei publicae suprema lex” parancsolata kell, hogy ma
gatartásunkat megszabja s hogy alárendeljük saját érdekein
ket a nemzet nagy érdekeinek. Szakmánk már számtalanszor
megmutatta a múltban, hogy áldozatokra képes és ezeket az
áldozatokat — elsősorban a faellátás érdekében — a jövőben
is meg fogja hozni, azzal az ezeréves fennállásunkba vetétt
megingathatatlan bizodalommal, hogy a mai példátlanul ne
héz időket, a békés gazdasági rend helyreállásának, számunk
ra is virágzást és boldogulást jelentő szebb napjai fogják
felváltani.
Hazai termelésünk adatait tárják fel a következő szá
mok:
,,Ha az 1918 évi erdőtörzskönyv adataiból indulunk ki,
amelyek szerint a visszatért erdélyi és keletmagyarországi ré
szek erdőségei 2,739.000 kát. holdat tesznek ki és ehhez hoz
záadjuk a trianoni ország, a Felvidék és Kárpátalja kereken
3.5 millió holdat tevő erdőségeit, úgy Magyarország erdőte
rülete kereken 6,000.000 kát. holdra bővült ki, ami az ország
területének mintegy 21.5%-át teszi ki”.
Szervezkedési feladatainkról ezeket olvashatjuk:
„Úgy szakosztályaink, mint helyi csoportjaink reorga
nizációra szorulnak. Elsősorban fűrészipari szakosztályunk,
amelynek újjászervezését főleg az teszi szükségessé, hogy a
visszatért Erdély és keleti részek jelentékeny fűrészipari vál
lalatai közül már eddig is számosán csatlakoztak Egyesüle
tünkhöz. E végből megindított tárgyalásaink folyamatban
vannak. Ugyancsak folyamatban vannak helyi csoportjaink
újjászervezésére
irányuló munkálataink. Bizton reméljük,
hogy Egyesületünk e szerveinek reorganizációja nemcsak te
temes erőgyarapodást fog jelenteni Egyesületünk számára,
hanem hatékonnyá fogja tenni a szakma egyetemes érdeké
ben fáradozásainkat”.
1941.
Legutolsó évi jelentésünk adaltai:
„Három esztendeje annak, hogy a magyar honvédség el
sőízben lépte át a trianoni határokat. Ez a három esztendő
erdőterületeink jelentős megnövekedésével járt.”.
„Ha e helyzetváltozás következményeit mérlegeljük, ak
kor elsősorban azlt kell megállapítani, hogy az ország fo
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gyasztóközönségének fával való ellátottsága jóval biztosabb
lett. Tűzifaszükségletünket saját forrásainkból normális ter
melési és szállítási körülmények esetén ki tudjuk elégíteni:
keményfából kivitelre is jut, csak puhafából maradt némi be
hozatali szükséglet”.
„A másik számottevő következmény a fásszakma jelen
tőségének megnövekedése és struktúrájának megváltozása. A
régente behozatalt bonyolító kereskedelem a hazai kitermelés
és faértékesítés felé fordult figyelmével, ami természetes is,
mivel a behozatali szükséglet, de a behozatali lehetőségek is
jórészt megszűntek s csak alkalmanként adódik egy-egy szom
szédos országból kisebb keretű szállítás. Figyelemreméltó
azonban, hogy feléledt az első világháború előtti időből nagy
tradíciókkal rendelkező kiviteli kereskedelem. Min: említet
tük, keményfákból kiviteli feleslegeink vannak s ezek érté
kesítése immár a magyar fakereskedelem feladata. Kereske
delmünk ezt a munkáját az eddigi tapasztalatok szerint jól
ellátta. Igyekezett kihasználni az egyes piacokon mutatkozó
elhelyezési lehetőségeket s nemcsak a közelfekvő német piac
ra, hanem a jeelnlegi szállítási körülmények mellett a föld
rajzilag mért távolságoknál szinte jóval messzebb fekvő
skandináv és svájci területekre is eljutott. Ebben sokban se
gítségére volt a magyar keményfaifajták kiválósága, ami rég
óta világhírű, továbbá az árkörülmények, amelyek külföldön
kedvező értékesítést biztosítottak”.
,,Természetes, hogy ilyen körülmények közepette meg
növekedett fűrész és fafeldolgozó iparunk jelentősége is. A
trianoni terület csekélyszámú fűrészüzemei a visszacsatolt te
rületek üzemeivel gyarapodtak és így az ország gyáripará
ban ma már előkelő szerepet töltenek be, amíg a trianoni te
rületen 106 fűrészüzem dolgozott, jelenleg már közel 530 fű
részüzemben folyik a munka. Közülük Kárpátalján mintegy
94 a keletmagyarországi területen körülbelül 250 fűrész van.
A többi visszacsatolt, Felvidékre, Délmagyarországra és a
:rianoni területekre esik.
Rá kell mutatnunk a jelentés évében történt örvendetes
országgyarapodásra: Délvidék és Muraköz visszafoglalására.
Magánbecslések azt mutatják, hogy az országban közel 1400
telepes fakereskedő, 1200 tűzifanagykereskedő és közel 530 fű
részüzem dolgozik. A szerfanagykereskedők számáról pedig
csak megközelítő becsléssel szólhatunk, ha azt 3000—4000-re
vesszük”.
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„Nem kétséges, hogy a fatermelés, a fakereskedelem és
faipar jelentősége Magyarországon a jövőben még erősen fo
kozódni fog. Ennek a nemzetgazdaságban betöltött szerep
nek megfelelően szükség van arra, hogy nemcsak hivatali kö
rökben, hanem a gazdasági élet és a nagyközönség széles ré
tegeiben is általánosságban ismertté és elismertté váljék a
fásszakma munkája, értéktermelő fontossága. Ezt a célt erő
teljesen szolgálta Egyesületünk az elmúlt évben is s munkája
hozzájárult ahhoz, hogy ebben a vonatkozásban lassanként
tisztultabb felfogás váljék uralkodóvá”.
„A Délvidék visszatértével fűrészipari vállalataink szá
ma 530-ra emelkedett, amely mintegy 1060 kerettel rendel
kezik”.
,,Tagjaink száma a letelt évben 1380-ra emelkedett”.
S ha most — történelmet kutatva — átlapoztuk évköny
veinket és végigtekintettünk azoknak a súlyos feladatoknak
tömkelegén, amelyek elé állíttattunk akár a boldog béke
években, akár a világháborúk idején vagy az elbukásunkat
követő átmeneti korszakok gazdasági és pénzügyi vonaglásai
között, — akkor megállapíthatjuk, hogy munkánk sikerének
eredője nem fakadhatott puszta osztályönzésből. Nemes he
vület és lelkesedés nélkül a részünkre jutott feladatokat nem
tudtuk volna elvégezni s az az erkölcsi tőke, amelyre ma ön
tudattal hivatkozhatunk, nem állana rendelkezésünkre, ha az
érdekellentétek útvesztőjéből nem igyekeztünk volna tiszta
szándékkal a gazdaságpolitikai ethika magaslatára emel
kedni.
Tudjuk, hogy Egyesületünk megalapítói előtt azon cél
lebegett, hogy a fakereskedelem és fatermelés összességének
minden közérdekű kérdését tárgyalják. Elakarták hárítani az
útból, — de a közérdek szemelőtt tartásával — azokat az
akadályokat, amelyek ezen szakmát fejlődésében gátolták.
Megakariták szerezni a fakereskedelemnek a nemzet életében
azt az erkölcsi súlyt és tekintély:, ami nélkül eredményes
munka alig képzelhető. Elakarták hárítani azon indokolatlat, tőke és kereskedelem ellenes animozitást, ami szakmánk
ra bántó lehetett. Egyesületünk az elmúlt félszázad alatt min
den kérdést, amely a gazdasági életét érdekelte, a legmaga
sabb szempontokból vett bírálat alá s fennállásának legelső
napjaitól kezdve sikerült is szervesen belekapcsolódnia a
nemzet életébe és mindig a nemzeti nagy áramlatok szolgálója
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volt, úgy annyira, hogy Egyesületünk a fakereskedelmet elvá
laszthatatlanul hozzáforrasztotta a nemzeti szolidaritáshoz.
Büszkén vallhatjuk ezekután, hogy az elmúlt félszázad
alatt Egyesületünk szakmai tradíciókat teremtett, melyeknek
megvannak a maga jövőbeni kötelezettségei: feladatok, me
lyekért érdemes és kell is küzdeni, ha nem akarjuk, hogy
mindaz, amit erkölcsiekben eddig szereztünk, a jövőben ve
szendőbe menjen. E sorok íróját, — elmúlt idők meghatott
krónikását, — elődeink tetteiből a mindenkor és mindenütt
kikívánkozó erkölcsi tekintély érdekelte, amely a kereskedelmi
és ipari érdekeltségnek éppen úgy kidukál, mint a mező
gazdaságnak. Szakmánk nagyjai is ezért törekedtek elsősor
ban a kereskedelmi öntudat fejlesztésére, az ipari és kereske
delmi munka megbecsülésének kivívására. Ami ezen alul ma
rad, az érdekképviseleti ú. n. „Klein-Arbeit”-feladat, az egyé
ni, a — bár jogos — érdekekért folyó küzdelem, ha szükséges
volt is, a krónikás ezeket nem tartotta fontosnak e lapokon
most részleteiben kihangsúlyozni.
S most — mikor ötvenéves történelmünk filmjének pergetése befejezéshez közeledik, — mi gyenge utódok, akik a
nagy elődöktől, a lobogó fáklyát, a régi és az új félszázad
fordulóján, fanatizált feszes vigyázz-állásban íme, átvesszük,
mélységes tisztelgés mellett mondjuk el itt mi is ugyanazt,
amit a régi görögök az egymás fáklyájától gyújtott tűz heve
mellett mondtak: „Hadd égjen e tűz, lobogó lángjánál hevüljünk e haza boldogíitására és perzselő lángjától féljenek e
haza ellenségei”.
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Második ötven év felé.
Irta: Id. Dr. JORDÁN JÁNOS

Magyar sors! — A történelem folyása megakadályozott
bennünket abban, hogy sajátos önelgondolásban fejlődjünk.
Évszázadokon keresztül küzdöttünk fennmaradásunkért.
Hatalmas eszményünk azonban: az ezeréves múlt. —■ Mi
kor Európa nem is sejtette eszményünk erejét, mi már nemzet
voltunk.
Szerencsés az a nemzet, amely olyan hagyományokra tud
építeni, — mint a szentistváni gondolatok —, amelyek nem
tűnnek el az idők múlásával, hanem újra és újra erőt nyernek.
A ma, sorsdöntő, történelmi időszaka egész Európát alap
jaiban forgatja fel és nemzetünket is — talán — új honalapí
tásra kényszeríti.
Az ezeréves Haza újraépítésének hatalmas munkájából
tehát: a ma emberének kell elsősorban kivenni a részét.
Sarkalnunk és védenünk kell az ébredő munkakedvet. —
Oltalmaznunk kell a gyengét, megértésre és áldozatra bírnunk
az erőst, hogy kiirthassuk mindazt, ami embert az embertől el
választja és ami az embert az emberrel szembeállítja.
Az ilyen új honalapításhoz nem lesz elegendő az erő, a
hatalom, hanem szükséges lesz: a szakszerű törvények és ren
deletek egész sorozata.
Néha a legkitűnőbb fegyverek mellett, jó és tökéletes or
ganizációs rendszerekkel is lehet rnarandandókat alkotni.
Óvatosságra int tehát: a jövő, s ezért nem követhetünk
külön — vagy részleges —, sőt önérdekeket.
A fejlődésre nekünk csak egy utunk lehet: a múltúnk or
szágútjain felismerni az idők követeléseit, hogy felépíthessük
a jövőt.
Egyesületünknek 50 éves múltja, cselekedetekre kötelez.
— A jövő kiépítésében az Egyesületünkben tömörült és tekin
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télyes számmal rendelkező társadalmi réteg országépítő mun
kájára is szükség van.
Nem lehet kétséges, hogy nemzetünk életében szükség van
kiváló szakemberek alkotó munkájára, hogy ez a munka is se
gítse megoldani: a ma és a holnap problémáit, mert csak így
lehetséges dinamikus erővel lerakni és ha kell kialakítani a
jövő alapjait.
Egyesületünk hatékonyan kapcsolódhat bele: az általános
gazdasági kultúra megteremtésébe: az általános gazdasági kul
túra megteremtésébe.
Hazánk léte függ gazdasági életünk megszervezésétől^
amelyhez küzdelmes évek hosszú sorozatára van szükségünk.
Egyesületünkben tömörült tagtársaink: a termelői — és
ipari feldolgozói szakmát képviselik.
Elsőrendű érdeklődéssel bír reánk nézve a technikai — és
a kereskedelmi szakkérdések sorozata.
Szakmánk technikai kérdéseit újabban néhány kiváló
szakemberünk — gazdag tudású — irodalmi munkája tárgyalja
teljes részletességgel és ezzel a kiváló úttörő munkásságukkal
eredményes nevelő hatást fognak elérni. — A megkezdett
munka folytatása szakmánk és gazdasági életünk egyik legége
tőbb problémájának: a többtermelés kérdésének megoldását
lesz hivatva elősegíteni.
A technikai kérdések megismerése és ezek fontosságának
felismerése csak akkor lesz eredményes, ha a szaktudás mel
lett a megoldandó feladatoknak: gazdasági és szociális hatásait
is képesek vagyunk megítélni.
Ennek igazolására utalunk egyik kiváló német közgaz
dászra, aki szerint: a kiváló technikusnak kereskedőnek is kell
lennie, mert érdek- és munkaközösség kapcsolja össze ezeket
a foglalkozásokat.
Meg kell állapítanunk, hogy bármennyire is sokat beszél
jünk manapság: a kereskedelmi szellemről, mégis még mindig
igen sokan nem értik, vagy félreértik ezt a fogalmat.
Mit jelent ez a fogalom? — Nem mást, mint azt: aki si
keresen akar működni a gazdasági élet bármely területén, is
merje a belső- és külső gazdasági erőket és legyen tisztában
azok működésével.
A kereskedelem az átfogó erő a gazdasági életben, mert
nem elég csak termelni, hanem kellően kell tudni értékesíteni a
termelvényeket.
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A bajok tömege származik abból, ha az értékesítés körül
zavar van.
A helyes kereskedelmi szellem az, amely beviszi minden
hová az automatikus és így a legegészségesebb tervszerűséget^
mert megtanítja a gazdasági alanyokat kalkulálni.
Ezeknek a kérdéseknek megoldása a nemzeti vagyon és
jövedelem növelésének kérdése.
Van-e tehát ennél komolyabb és nehezebb feladat, amely
nek hivatásszerű megoldása Egyesületünkre is vár?
A kérdések és problémák megoldásáhaz hozzá kell fog
nunk.
Világáramlatok harcolnak egymással és teljesen saját
erőnkre vagyunk utalva.
Ifjúságra van szükségünk, ifjúságra, mely ismeri az élet
mechanizmusát és helyesen tudja megítélni a gazdasági és
szociális erők működését, tisztán látva a tényezőknek egymás
rautaltságát és egymáshoz való viszonyát.
Egyesületünkön keresztül is rá kell vezetnünk társadal
munkat — sajnos még ma is — arra, hogy fiaink ne azért lá
togassák a szakiskolákat és egyetemeket, hogy diplomák birto
kában államnál és más közületieknél helyezkedjenek el.
Az ifjúságunk mélyebb tudással és nagyobb áttekintéssel
rendelkezve: ne resteljen ipart űzni, vagy kereskedelemben
résztvenni.
Jóvá kell tenni, a múlt mulasztásait, mert csak így le
hetséges kellő vezérkart és alkalmas vezetőket képezni a gaz
dasági élet számára.
Kevés — vagy alacsony képzettséggel nem lehet vállala
tok sorsát intézni. — A tisztán üzleti szellem sem elégséges.
— Fontos és lényeges kellék ez, de csak a kellő gazdasági tu
dással párosulva.
Az élet mai rohanásában csak az a gazdasági kultúra lesz
valójában eredményes, amely követi az idők változásait, —
és ha megkérdezzük, melyik az az irány, melyik az a gazdasági
szemlélet, amelyen haladnunk kell, akkor azt kell felelnünk,
ho^v bizonyára az amely: a túlzottan anyagias világnézettel
szakítva, az ember belső életére, szellemi, erkölcsi, vallási meg
újhodására építi fel elméletét.
Egyesületünknek az eljövendő 50 esztendejében talán
ilyen vagy hasonló szervezési programmja is lehetne, hogy így
és ezáltal is segítsük megépíteni a Duna medencéjében a ma
gyarság gazdasági várát.
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Az iparosítás és az erdőgazdaság jövője.
Irta: vitéz SIMONKAY GYULA

Sokat kell még dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy erdő
gazdaságunk és faiparunk elérje az északi és nyugati országok
színvonalát. Nem akarom ezzel azt állítani, hogy minden vonat
kozásban elmaradtunk a külföldtől. Vannak olyan erdőgazda
ságaink és faipari üzemeink, melyek nemcsak, hogy elérték, de
túlhaladták a külföld színvonalát. Általánosságban azonban
mégis az a helyzet, hogy az erdőgazdaságok, valamint a faipari
üzemek legtöbbjét korszerűsítenünk kell. Csak ezzel tudjuk
megállni .helyünket az elkövetkező évtizedekben.
Sok vonatkozásban kellene a korszerűsítést feszegetnem.
Mindegyik egyaránt fontos és megoldásra vár. Ha közülük
egyeseket is kiemelek, ez csak azért történik, hogy részletek
ben is megmutassam a korszerűsítés jelentőségét, valamint a
hozzávezető utat. így a szállítási berendezésekre térek rá, mert
ez az alapja a korszerű erdőgazdaságnak és az azon alapuló
iparosodásnak. Ha megoldjuk a szállítóberendezésekkel kap
csolatos kérdéseket, akkor ez maga után vonja az erdőgazdál
kodásban egyúttal a faiparosításban is a kívánt következmé
nyeket.
Mielőtt a kérdést taglalnám, példaképpen összehasonlí
tom a magyar és a svájci erdők kataszteri holdankénti növeke
dését. Erdeinkben a katasztrális holdankinti növekedés évi át
laga 1.5 köbméter, ami azt jelenti, hogy 6 millió kataszteri hol
dat kitevő erdőségeinkből 9 millió köbméter faanyagot szabad,
illetve kellene kitermelni. Ez a mennyiség az ország szükség
letét — természetesen a fűrészárut is beleértve — alig fedezi.
Ha most ezzel szembeállítom Svájc adatát, akkor elsőként arra
kell tekintettel lennem, hogy ott az évi növekedés hektáron
ként 3—14 köbmétert tesz ki, ami egy kataszteri holdra átszá
mítva körülbelül 2—9 köbmétert tesz ki. A svájciak ezt a ha
talmas fatömeg növekedést elsősorban azzal tudják elérni,
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hogy erdeik utakkal, vasutakkal és drótkötélpályákkal telje
sen bevannak hálózva.
Továbbvíve e kérdést a következő tanulságos megállapí
tások tehetők. A svájciak a szálaló vágásos üzemmódot alkal
mazzák és különös súlyt helyeznek arra, hogy a fákat téresebb
állásba hozva, elsősorban a főhasználati területeken hizlalják.
Magyarországon több kincstári és magánerdőgazdaságban
már bevezették ezt a rendszeri:, amit azonban csak ott lehet,
helyesen és eredménnyel alkalmazni, ahol az erdők feltártak.
Az erdők feltárása azt jelenti, hogy a fiatalosok tisztítását,
ápolását, a gyérítéseket és ritkításokat gazdaságosan tudjuk
keresztülvinni. Ennek segítségével nemcsak ápoljuk és rendez
zük az állományt, hanem az erdőgazdaság tekintélyes jövede
lemhez jut. Tudott dolog, a rendszeresen kezelt erdőgazdaság
ban a vágásforduló ideje alatt gyérítés útján kiszedett fatömeg
körülbelül annyi, mint amennyi a véghasználati fatömeg szo
kott lenni. Ez a gyérítéses fatömeg rendesen el is vész ott, ahol
gyérítéseket nem szoktak vagy nem tudnak végezni.
Ha a holdankénti fatömeget országos átlagban csak 3
köbméterre lehetne felemelni — ez rendszeres gyérítések útján
elérhető — az évente kihasználható fatömegünk 9 millió köbméterről 18 millió köbméterre emelkednék. Nem is említeni azt
az esetet, hogy milyen fejlődést biztosítana, ha a svájci 6—7
köbméteres átlagot sikerülne elérni. Azt jelentené ez, hogy az
ország tűzifaellátása biztosított lenne, a meglévő fűrészek
egész éven át foglalkoztatottak lennének, de még sok új fű
részüzemet kellene létesíteni a többletfatömeg feldolgozására.
Mindez pedig egy hatalmas s talán európai jelentőségű, az.
utolsó láncszemig kiépített magyar faipar alapját vetné meg.
A faanyagnak csak fűrésszel való feldolgozása ugyanis
éppen olyan elavult fokozat, mint amilyen túlhaladott az, hogy
a2 anyagot tűzifára dolgozzuk fel. Akkor, amikor a fa vegyi
feldolgozása az értékesítési lehetőségeket sokszorozza. Ter
mészetesen még a fűrésszel történő feldolgozásnál is szüksége
van az üzemnek korszerű berendezésére. Ennek a korszerűsí
tésnek — mely már megindult — sok fontos feladatot kell még
elvégeznie, mert csak így tudjuk az elkövetkező évtizedekben,
sőt már a közeljövő években is helyünket megállni és nemzet
gazdaságunkat kellőképen szolgálni.
Mindez azonban még nem elég. Faiparunk további kiépí
tésére van szükség az elkövetkező években. Furnir, és lemez61:
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gyárakat, farostlemezgyárakat kell létesíteni, a fát az utolsó
fázisáig a magyar iparnak kell, magyar földön feldolgoznia.
Ki kell továbbá építenünk azt az új faipart is, mely a fának
vegyi szétbontása útján a segédanyagok, nyeresanyagok, fél
termékek széles körét bocsátja az egyéb iparágak rendelkezé
sére. Mindennek a munkának azonban az az előfeltétele, hogy
korszerű erdőgazdálkodást folytassunk, a fatömeget növeljük
és így ezeket az iparágakat munkával, anyaggal kellőképpen
elláthassuk. Mindennek pedig a kiindulópontja a szállítás kér
désének a megoldása, amelyre ez írás bevezetőjében rámu
tattam.
Csak vázlatosan, sőt a vázlatban is csak egyes részeket
kiemelve említettem itt azt az összefogást és azt a fejlődési
lehetőséget, ami az erdőgazdálkodásban és a faiparban Ma
gyarországon fennáll. A magyar erdőgazdálkodás és faipar, a
fakereskedelem segítségével az elmúlt 50 év során jelentősen
fejlődött. E fejlődést sokban elősegítette az, hogy a fakereske
delem az értékesítés nehéz és kockázatos munkáját levette az
erdei és ipari termelés válláról s így lehetővé tette, hogy azok
a maguk kérdéseinek megoldásán fáradozzanak. Ilyen együtt
működés csak teljes harmóniában vihető keresztül. Ezt a nél
külözhetetlen harmóniát biztosította az elmúlt évben az Orszá
gos Egyesület, mely sohasem képviselt egyoldalú érdekeket,
hanem saját felfogását az erdőgazdaság és a faipar szempont
jaival összegyeztetni törekedett. Biztosította azt azáltal is,
hogy a maga kereteit a sokrétű fásszakma minden érdekeltsé
gének megnyitotta, a telepes kereskedőtől a fűrészüzemig, sőt
a továbbfeldolgozó faiparig. így elsőként, sőt korát évtizedek
kel megelőzve, képviselte azt a modern érdekképviseleti gondo
latot, hogy egy szakmának egy táborba a helye. Az Országos
Egyesület 50 éve így nem egy érdekképviselet, hanem egy
egész szakmának ünnepe.
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A telepes fakereskedelem.
Irta: vitéz VÁRY JÓZSEF

Nehéz eldönteni, hogy mi adja meg egy szakma jellegze
tességét és mi az, amiről kívülállók, a gazdasági élet más réte
gei a szakmát megítélik. Vájjon az anyagi felkészültség-e, vagy
a matéria, amivel foglalkozik; a szellemi képességek, avagy az
általános gazdasági, jellembeli felkészültségek, amik a szak
ma tagjait eltöltik ? Sokféleképpen lehet nézni egy szakma éle
tét, de bármelyik szempontból forgatjuk is, kétségtelen, hogy
a fásszakmában — matériát, anyagierőt és szellemi képességet
egyaránt vizsgálva — megvannak mindazok a feltételek, ame
lyek a gazdasági élet ágazatainak elit vonalába állíthatják. De
tovább is nézhetjük a kérdést és vizsgálhatjuk azt, hogy vájjon
a szakma minden rétege megfelel-e azoknak a kívánalmaknak,
amelyeket az elittel szemben általában támasztani szoktak?
Ha e kívánságokat sorra vesszük, akkor elsőként a becsületet, az
adott szó tiszteletét, a kötelezettségekért való töretlen helytál
lást, a magasabb gazdasági érdekek tiszteletét és a különböző
szakmai rétegek egymás iránti megbecsülését kell vennünk. Ha
e kívánságok jelentkezését a fásszakma minden rétegénél mély
rehatóan megvizsgáljuk, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy
egyik réteg sem vethet semmit a másik szemére, mert min
degyiknél egyaránt megvannak a tisztes gazdasági életet élők
kellékei.
Mégsem elégedhetünk meg ezzel az általános megállapí
tással. Ismerve a gazdasági élet folyamatát, általában tapasz
talható, hogy a termelést végzőknél erőteljesebben, a fogyasz
tást ellátóknál talán burkoltabban szoktak jelentkezni azok a
tulajdonságok, amelyek a szakmai élet általános jellegzetessé
geit adják. így tekintve az igen sokrétű fásszakmát, nyomban
megállapítható az a tény, hogy a szakma legmagasabb funk
cióját végző kitermelőnél vagy fűrészesnél éppen úgy jelent
keznek a szakmai elit feltételei, mint a fogyasztókat közvet
lenül ellátó telepes kereskedelemben.
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Ennek az egyöntetűségnek — mely az összes fentebb jel
zett kívánalmakra egyaránt kiterjed — tulajdonítható, hogyha
sokrétű is a szakma, ezek a rétegek nem különülnek el annyira
egymástól, mint más gazdasági ágak területén. Az összetarto
zásnak ez a kétségtelen jele egyaránt megmutatkozik a réte
gek egymással szemben tanúsított kölcsönös megbecsülésében,
de megmutatkozik abban is, hogy a szakmának nincsen szigo
rúan elhatárolt rétegtagozódása, hanem az egyes körök szinte
egymásba olvadva, a szakma egységes egészet alkot. Közelebb
ről megvilágítva e megállapítást azt mondhatom, hogy míg pédául a textilszakmában a gyáripar mereven elkülönül a nagy
kereskedelemtől, ez pedig a kiskereskedelemtől s e rétegek ér
dekük szerint egymással esetleg szembe is kerülhetnek, de egy
más funkcióit át nem vállalják. A textilkereskedő nem foglal
kozik gyártással, a nagy textilgyár pedig nem látja el közvet
lenül a fogyasztó réteget. A fásszakmában ez máskép van. A
telepes fakereskedő a legmagasabb fásszakmabeli funkciókra
is vállalkozik s ha a helyzete megengedi, vállalkozói kedve ösz
tökéli, akkor fakitermelésre éppen úgy vállalkozik, mint fűré
szelésre vagy ha másként nem, akkor bérvágatásra. A vállal
kozói kedv és vállalkozói készség — a kereskedelem ez ősi ösz
tönzői — a fásszakmában erősebben dolgoznak, mint bárhol
másutt, s legerősebben talán éppen annak legnagyobb létszámú
rétegében, a telepes kereskedelemben. A telepes kereskedő a
szakma minden fázisát átlátja, minden vállalkozói formáját
vállalja, mint azt az évszázadok, de a most ünnepelt 50 év ta
pasztalatai is erőteljesen mutatják. Talán onnan van ez a haj
lam és ez a vállalkozói készség, hogy — ellentétben a legtöbb
más kereskedelmi ágazattal — a telepes kereskedő jól ismeri
szakmájának anyagát: a fát, annak tulajdonságai:, hibáit és
minden egyéb velejáróját.
Talán még más is van e vállalkozói kedv mögött. A fás
szakma tagjai általában nagyobb tőkével dolgoznak, matériá
juk nagyobb összeget igényel, mint más szakmák a fogyasz
tást közvetlenül ellátó kereskedőinél. De jelentős különbség az.
is, hogy a telepes kereskedő sokat utazik. Bejárja az országot,
az ország határain túl is elmegy, hogy árut vegyen és eladjon.
Nincs az a helyhezkötöttsége, mint más szakma tagjainál. A
középkor kereskedőinek mozgékonyságát, világjárását és ezzel
kapcsolatos tapasztalatgyűjtését a telepes fakereskedő vitte
tovább és e tradíciókat a fásszakma őrzi. Itt a vállalkozói haj64
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lám gyökere, amit támogat az a szellemi felkészültség, amely
a fásszakma szinte minden tagjánál tapasztalható.
Ha pedig a telepes fakereskedő szakmában betöltött je
lentőségét a munkaköre szempontjából vizsgálom, akkor két
megállapítást tehetek. Egyik az, hogy matériája az igazi „köz
szükségleti” cikk. A bölcsőtől a koporsóig az életnek nincsen
olyan fázisa, ahol fára ne volna szükség; az emberi tevékeny
ség minden fordulatában, életberendezésében és műszaki mun
kálataiban egyaránt a fát szükségeli. Ilyen helyettesíthetetlen
közszükségleti cikk kevés akad. A másik megállapítás pedig az,
hogy a telepes fakereskedő tudatában van munkaköre fontos
ságának és e tevékenységét nemcsak most, amikor a gazdasági
élet egyetemessége szempontjából lett döntőfontosságú az el
látás, hanem mindenkor, mély komolysággal látta el. Ha ke
reskedő szabad gazdálkodás esetén közfeladatot teljesített, ak
kor a telepes fakereskedő e feladatának mindenkor lelkiisme
retesen és pontosan tett eleget. A telepes fakereskedelem ellen
a fogyasztó közönség részéről nem voltak panaszok. Városban
vagy faluban dolgozott is, ez mindegy volt. Beleilleszkedett a
maga környezetébe, ellátva a szükségletet, kielégítette az igé
nyeket, s mindezt olyan feltételek mellett, amelyek nem hívták
ki maguk ellen a bírálatot. A telepes fakereskedelem ellen a
világháborút megelőző évtizedekben nem hangzottak el vádak
vagy panaszok, de a világháborút követően sem voltak komoly
kifogások. Nyugodtan állíthatom, hogy most, amikor a máso
dik világháború éveit éljük és a közellátás nemcsak gondot, ha
nem szükségszerűen a fogyasztók részéről panaszt is jelent, a
telepes fakereskedelem ellen panaszok nem hangzottak el. Ne
héz körülmények közepette végzi munkáját e második világ
háború esetén a telepes fakereskedő, a fogyasztást feltétlenül
kielégíti még akkor is, ha ez néki előnyt vagy érdekeinek ki
elégülését nem is jelenti.
A telepes fakereskedelem ebben az öt évtizedben, melyet
az Egyesülettel együttműködve élt át, nagyot változott. A vál
tozás már az első világháborút követő években megindult, de
igazi jelentőségét csak a 30-as évek végén mutatta meg. A vál
tozás nemcsak azt jelenti, hogy számuk megnőtt, hanem azt is,
hogy igen sokan kerültek a szakmába, akik régente nem itt
keresték meg kenyerüket. A telepes fakereskedelem létszám
növekedésének oka sokfelé kereshető. Csak az általánosokat
említve: az ország megnagyobbodása, a gazdasági élet fejlődé
se, a fa alkalmazásának kiterjedése és így az iránta mutatkozó
5
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erősebb kereslet mind hozzájárultak ahhoz, hogy jelenleg nem
csak általánosságban, hanem viszonylagosan is jóval több a
telepes fakereskedő az országban, mint régente volt. A szakma
szeretettel fogadta új tagjait és arra törekedett, hogy e szak
mában megtett kezdőlépéseiket minél jobban megkönnyítse.
Ebben jó szolgálatot tett az Egyesület is, mely átlátva az át
állítással járó szempontok fontosságát, igyekezett ezeknek, a
szükséghez képest eleget tenni. A szakmai átképzést kiegészí
tette a régi szaktársak gyakorlati támogatása és ez tette lehe
tővé, hogy a telepes fakereskedelembe újonnan bekapcsolódot
tak közül igen sokan anyagilag megerősödtek.
Ha a telepes fakereskedelem fejlődését a most ünnepelt
50 év viszonylatában nézem, elsőkép azt kell megállapítanunk,
hogy Egyesületünk megalakulása idejében a magyar fakeres
kedelem belső szervezete nagyjából már kialakult. Minden na
gyobb községben megtaláltuk már ekkoriban a telepes fake
reskedőt, de főként a vasúti állomások közelében. Amíg a Tisza
és mellékfolyói nem voltak szabályozva, a fakereskedők vizen
úsztatták le a gömbfát, tehát víz mellett volt a kereskedés is
s csupán a deszkákat hozatták a fűrészről, a gerendákat ott
hon fűrészeltették, kézierővel. A télen-nyáron igénybevehető
vasúti szállítás tette lehetővé, hogy főként a Tisza mentén a
vasúti gócpontokon nagyobb teljesítményű fűrészek létesülje
nek, ahonnan a telepes fakereskedő minden méretű fanyagot
beszerezhetett. A fűrészek versenyében hamarosan megjelen
tek azok ügynökei is, akik szorgalmasan látogatták a fatelepe
ket és helybehozták a szükséges árut. A bankok kölcsön-politikája lehetővé tette, hogy a fűrészek akár 90 napra is hitelez
zék az árut. Ez volt tehát a telepes fakereskedelem helyzete
az Egyesület megalakulása idejében.
Az 1900-as évek elején már teljesen kiépült a telepes fa
kereskedők hálózata az országban. Ekkor már nemcsak az
építkezésekhez szükséges faanyagot, hanem tüzelőanyagokat,
sőt az összes egyéb építőanyagot, továbbá bognárárut is rak
táron tartottak. így feladatukat teljes mértékben el tudták lát
ni. Ha figyelembe vesszük, hogy a telepes fakereskedelem mi
lyen mennyiségű fát, valamint építőanyagot közvetített, akkor
mérhetjük csak le a szakma ez ágazatának közgazdasági érté
két. De figyelembe kell venni azt is, hogy a vidéki telepes ke
reskedők téglagyárakat is létesítettek, megteremtették a vi
déki betonáru gyártást és ezekkel is hozzájárultak fásszakmai
funkciójuk ellátásához.
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Újabb fejezetet jelent a telepes kereskedelem fejlődésé
ben a világháborút követő időszak. Az ekkor eltelt 19 év során,
egészen az első visszacsatolásig, a szakma életét úgyszólván a
telepes kereskedelem adta. A fakitermelés-erdőségek hiányá
ban — összezsugorodott, a fűrészek nagyrésze a határon túl
maradt, úgy, hogy a nehéz trianoni időszakban a fanagykeres
kedők és telepesek együttes munkája tette lehetővé az ország
fával való ellátását. Ez a korszak sok éberséget, anyagi felké
szültséget, utánjárást kívánt s ebben az időszakban a telepes
kereskedelem teljes mértékben helytállott.
Ismét új korszak következett a telepes fakereskedelem
életében, amikor az átállítások folyamata megindult. Ez a fo
lyamat most is tart s az ezzel kapcsolatos munkánkról fentebb
már szólottám. Kétségtelen, hogy az elmúlt 5 évtized átalakí
totta és kifejlesztette a telepes fakereskedelmet munkakörben,
szervezetben és feladatban. Kétségtelen az is, hogy ez a réteg
jelentős szerepet tölt be a szakma életében, bízvást remélhet
jük, hogy ezt a szerepet a jövőben is megőrzi.
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Ötven év az erdőgazdaság tükrében.
Irta: VÉSSEY FERENC

A gazdasági életnek egyetlen egy olyan ágazata sincsen,
amelynél a termelő és kereskedő kapcsolata oly szoros és elválaszhatatlan lenne, mint az erdőgazdaság és a fakereskedelem.
A kettő között éles határvonalat megvonni nem is lehet.
Nem a véletlen játéka, hanem a szükségszerűség és egy
másrautaltság folyománya volt, hogy a rendszeres magyar er
dőgazdaság és a céltudatos magyar fakereskedelem megszer
vezése alig egy évtized időbeli különbséget mutat.
A kettő közötti kapcsolat szükségességét igazolta az a
körülmény is, hogy az akkori idők egyik kimagasló erdőgaz
dája a fagazdaság ezen mindkét ágazatának kiépítésében út
törő munkát végzett.
Úgy véljük, senki sem kívánja elvitatni, hogy az erdőgaz
daság jövedelmezővé tételében a fakereskedelem elsőrendű té
nyezőként hatott.
A fakereskedelem Országos Egyesülete volt az, amely
céltudatos munkával, a külföldi piacok felkutatásával, a maga
sabb értéket és jövedelmezőséget biztosító termelvények és vá
lasztékok megjelölésével, — a korábban a legeltetés és egyéb
inellékhaszontételeken kívül jövedelmet csak elenyésző mérték
ben nyújtó erdőgazdaság rentabilitását elősegítette.
A hazai erdőgazdaságokban a házi kitermelés bevezetése
előtt, sőt ma is minden oly esetben, amidőn az erdőgazdaság
rajta kívül álló okoknál fogva a kitermelést a szállítási és
egyéb berendezkedések létesítését saját maga elvégezni képte
len, mindezen munkákat a vállalkozó fatermelés és fakeres
kedelem vállalta magára.
Pótolhatatlan űrt hidalt át a fakereskedelem a fatermé
keknek az erdőgazdaságtól a fogyasztóhoz való eljuttatásában
is. Örömmel kell megállapítanunk, hogy a kereskedelem ezen
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hivatásának még a mai legsúlyosabb időkben is, a lehetőség
legvégső határáig megfelelt.
Bár a hosszú évtizedeken át mellőzött, vagy másodrendű
pályának minősített fakereskedelemnek igen sok esetben kel
lett a szükségszerű és rajta kívül álló hiányokért, különöseniaikusokkal szemben, az ódiumot magára vállalnia, — mégis
megelégedésre és elégtételül hat azonban az, hogy ma már az
erdőmérnöki kar is egyre növekvő számmal és lelkesedéssel
hódít tért magának a kerekedelmi pályán és ezáltal még foko
zottabban kimélyíti az erdőgazdaság és fakereskedelem kö
zötti, mindkét részről nélkülözhetetlen kapcsolatot.
Ma, amidőn az Országos Egyesület félévszázados céltuda
tos munkásságát ünnepli, nyugodt lelkiismerettel tekinthet
vissza az erdőgazdasággal való összetartozandóságára.
Meg kell állapítanunk, hogy úgy az Országos Egyesület,
mint annak fakereskedő tagjai a magyar erdőgazdasággal szö
ges ellentétbe soha nem óhajtottak kerülni és nem is kerültek.
Ellenkezően, a magyar fakereskedelem még a mai nehéz viszo
nyok között is mindenkor arra törekedett, hogy a közellátás
érdekében is; az erdőgazdaság szükségszerű és zavartalan jö
vedelmezősége biztosíttassék. A magyar fakereskedelem egye
dül csupán arra tartott igényt, ami őt közérdekű tevékenysé
gének fenntarthatása érdekében mindenkor jogosan megillette.
Ha szórványos esetekben merült is fel a két gazdasági
ágazat egyes tagjai között diszharmónia, az semmi esetre sem
róható fel sem az egyetemleges magyar erdőgazdaság, sem a
magyar fakereskedelem rovására, mint ahogy az együttélés
ben emberöltőn át mutatkozó esetleges szórványos kilengések
sem dönthetik meg soha a házasság örök szentségét.
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Az erdőmérnök a faipar és
fakereskedelem szolgálatában.
Irta: ZSOMBOR Y IGNÁC

Előttem fekszik Szegeden 1893. évi július hó 2-án meg
jelent „Fakereskedők Lapja” I. évi. 3. száma, amely közli,,
hogy 1893. évi június hó 29-én Budapesten megalakult „Magyar
Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesület”-ének elnö
kéül közfelkiáltással és nagy lelkesedéssel kálnoki Bedő Albert
országos főerdőmester, miniszteri tanácsost választották meg.
Ugyancsak előttem fekszik a földmívelésügyi miniszter 1894.
évi március hó 6-án az Országos Egyesülethez intézett 1159.
számú leirata is, amelyben a földmívelésügyi miniszter kifeje
zésre juttatja, hogy „az általános fejlődés kívánatossá teszi,
miként az erdőtörvény végrehajtásánál necsak az általános
közgazdaság érdekei vétessenek figyelembe, hanem az okszerű
erdőgazdaság által elérhető előnyök az erdőbirtokosok és fa
kereskedők érdekében és azok javára biztosíttassanak”. Ha ezt
az 50 év előtt megjelent hírt és az akkori földmívelésügyi mi
niszternek kifejezésre juttatott álláspontját egy félévszázad
távlatából vizsgáljuk, az erdőmérnöki kar még ma is csak
örömmel, büszkeséggel és megelégedéssel veheti ezeket a nagy
jelentőségű megnyilatkozásokat. Öröm és büszkeség tölt el
azért, mert az Országos Egyesületet megalakító, az ország fa
iparát és fakereskedelmét képviselt tagok kálnoki Bedő Albert
személyében erdőmérnököt választottak elnökül. Megelégedés
sel kell venni a földmívelésügyi miniszter állásfoglalását is,
mert utat mutatott, hogy az erdőgazdaságnak és a fakereske
delemnek egyvonalban kell haladni és egy célt kell szolgálni.
Mindkét megnyilvánulás ezek szerint az erdőmérnökök elhe
lyezkedési lehetőségét és működési körét már akkor megje
lölte. A faipar és fakereskedelem azzal, hogy az Egyesület első
elnökéül erdőmérnököt választott, elismerte az erdőmérnökí
karnak a faipar és fakereskedelem érdekeinek képviseletére és
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védelmére való hivatottságát és a bekapcsolódásba való jogo
sultsága:. A földmívelésügyi miniszter által hangoztatott, összműködést viszont csak úgy lehet elképzelni, ha a faipar és fa
kereskedelemben keresnek elhelyezkedést, az erdőgazdaság irá
nyítására hivatott erdőmérnökök is.
Az érdekeltek részéről 50 év előtt — minden valószínűség
szerint ne ma pillanatnyi gondolat jegyében, hanem jól meg
fontoltan, úgy az erdőgazdaság, mint a faipar és fakereskede
lem érdekeinek szem előtt tartásával — történt megnyilatko
zások eredményeit keresve, sajnálattal kell megállapítani,
hogy az első világháborút megelőző időszakban az erdőmérnö
kök a kijelölt utat nem követték, hanem érvényesülésüket és
boldogulásukat kizárólag erdőgazdasági szolgálatban gondolták
megtalálni. Az erdőmérnöki karnak ez a magatartása nem a
szaktudás és hivató ttság hiányérzetének, hanem legnagyobb
részt annak tudható be, hogy az 1879 : XXXI. te., majd később
az 1898 : XIX. te. végrehajtása során úgy az állami, mint a
magánerdőgazdasági munkakör igen sok erdőmérnök könnyű
és biztos elhelyezését tette lehetővé. Távoltartották tehát ma
gukat a bizonytalan, legtöbbször nem egyforma fegyverekkel
felveendő, erős harcot igénylő foglalkozási ágazattól. Pedig ha
tározottan állíthatjuk, hogy ezen a munkaterületen az erdőmér
nökök közreműködése fölötte kívánatos és a szakma előnyére
válik. Sok esetben volt alkalmunk hallani ellentétes felfogást
is, azzal az indokolással, hogy az erdőmérnöki oklevél még nem
pótolja azt a gyakorlatot, amely nélkül a faipari és fakereske
delmi pályán nem lehet boldogulni. Elismerjük, hogy ennek a
munkakörnek eredményes ellátása csak hosszas gyakorlattal
megszerezhető szaktudást igényel, el kell ismernünk továbbá
azt is, hogy a szakma igen sok olyan kiváló egyénnel rendel
kezik, akik nem erdőmérnökök, de éppen ez a körülmény iga
zolja álláspontunk helyességét. Kérdezzük, mennyivel könnyeb
ben szerzi meg ezt a szaktudást csak gyakorlattal az, aki más
végzettséggel kerül a szakmába, mint az, aki egyetemi tanul
mányai során négy éven át elméletben és gyakorlatban csak
a fával foglalkozik és a fával kapcsolatos összes ismeretek
úgyszólván életelemévé válnak.
Az erdőmérnöki karnak a faipari és fakereskedelmi pá
lyától való távolmaradása azonban nem jelentette egyúttal eb
ből a munkakörből való kikapcsolódást is. A kincstári- és az
egyes nap'vobb magán erdőgazdaságoknál bevezetett házikeze
lés, saját kezelésben tartott fűrészüzemek létesítését is eredmé
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nyezte, amelyek minden egyes esetben erdőmérnökök irányítá
sa és vezetése alatt állottak. Bőven volt tehát alkalmuk az el
méleti szaktudás birtokában gyakorlatban is elsajátítani mind
azokat az ismereteket, amelyek ebben az igen változatos, sok
ágú munkakörben nélkülözhetetlenek.
Ismeretes, hogy a gyászosemlékű Trianonnal erdőterüle
tünk 84%-át vesztettük el. Erdőterületünk legnagyobb részé
nek elcsatolása természetesen az erdőmérnöki kar helyzetét is
megváltoztatta. Az államerdészetnél, de a magán erdőgazdasá
goknál sem volt már meg az elhelyezkedési lehetőség, sőt a
huszas évek első felében az egész állami adminisztráció terén
bekövetkezett leépítések az államerdészetnél is nagymérvű el
bocsátásokat vontak maguk után. Az elbocsátások, de a meg
szállott területekről az anyaországba menekültek ebben a
karban is a munkanélküliek százait eredményezték, s csodála
tosképen mégsem ezek helyezkedtek el elsősorban a faipari és
fakereskedelmi szakban. A huszasévek elején egy ismertnevű
és az államerdészetnél igen fontos munkakört betöltött erdő
mérnök kezdeményezésére és vezetésével megalakult az ország
egyik legnagyobb fakereskedelmi vállalata, amely annyira meg
erősödött és felvirágzott, hogy még ma is egyike a legtekinté
lyesebb fakereskedelmi vállalatainknak. Rövidesen egy dunán
túli faipari vállalat élén ugyancsak erdőmérnököt találunk. A
faipari és fakereskedelmi pályán kívül már a faipari érdek
képviseletnél is szerepet kap, s ezenkívül a Kereskedelmi Aka
démián a Fakereskedelmi szaktanfolyamon erdőmérnökök is
tanítják a fásszakmában elhelyezkedettek százait.
Az erdőmérnökök szabadpályán való elhelyezkedése a hu
szas és harmincas években — bár mind többen és többen kap
csolódtak be — még mindig nem a kívánt mértékben történt.
Hivatottságunkban való meggyőződés szólaltatta meg e sorok
íróját Sopronban 1938. év nyarán tartott nyári egyetemen,
amikor „Magyarország fakereskedelmi politikája erdőgazda
sági vonatkozásban” című előadása keretében hangsúlyozta,
mennyire fontos, hogy az erdőmérnöki kar minél számosabb
tagja kapcsolódjék be a fakereskedelembe. Az erdőmérnökök
hivatása — mondotta már akkor is — nem merülhet ki az
erdőtenyésztési, erdővédelmi és erdőhasználati munkálatok
végzésében, hanem ott a helyük az aratásnál is, mert nekik is
joguk van hozzá, hogy odaadással, nagy szaktudással és ügy
szeretettel végzett munkájuk gyümölcsének élvezetében része
süljenek. Az erdőmérnököknek a fakereskedelembe való bekap
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csolódásánál — mondotta továbbá — az átmeneti nehézségek
kel természetesen számolni kell, de bízva az erdőmérnöki kar
rátermettségében és szívósságában, bizton remélem, hogy ebben
az irányban is ki tudják vívni az őket megillető helyeket.
Az előadás óta rövid öt év telt el, de már most is meg
állapíthatjuk, hogy az erdőmérnöki kar a beléje helyezett biza
lomnak megfelelt, s a megjósolt bekapcsolódás már teljes mér
tékben megtörtént. Erdőmérnök vezetése alatt áll — számta
lan erdőmérnöki munkaerővel — Magyarország legnagyobb
faipari és fakereskedelmi vállalata, s ugyancsak erdőmérnököt
találunk a legtöbb számottevő vállalat élén, s emellett egyéni
cég keretében is igen sokan működnek.
A bekapcsolódás természetszerűleg más vonatkozásban
is érezteti halsását. Az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány
biztosa által rendezett fakereskedelmi átképző tanfolyamok ve
zetésére az érdekképviselet erdőmérnököt kér fel, s az előadói
kar egyrésze ugyancsak erdőmérnökökből tevődik össze. Végül
az 50 éves jubileumát ünneplő Országos Egyesület elnökségé
ben, elnöki tanácsában, választmányában, ügyvezetésében és
az egyes szakosztályok vezetésében is megfelelő számban lát
juk a kart képviselve.
íme, jó magyar szokás szerint közel 50 év kellett ahhoz,
hogy az Országos Egyesület megalakulása alkalmával történt
megnyilatkozások valóra váljanak és az erdőmérnökök elfog
lalják azokat a pozíciókat, amelyek őket szakképzettségük
alapján a magyar faiparban és fakereskedelemben szintén és
méltán megilletik.
A második ötven év küszöbén csak az az óhajunk, hogy
az első ötven év elején kijelölt és nagyjában már kitaposott
utat minél többen kövessék, egyúttal kívánjuk, hogy az erdő
mérnökök közreműködése a szakma minél erősebb felvirágozta
tását eredményezze és Hazánk javát szolgálja.
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Az enyvezett lemez múltja, jelene
és jövője.
Irta: Dr. RUBCHICH LÁSZLÓ

A Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Or
szágos Egyesületének 50 éves szép jubileuma igen alkalmas
apropost ad arra, hogy a furnir- és enyvezettlemez-iparral fog
lalkozzunk, mert hozzávetőlegesen éppen ez volt azon időszak,
mely alatt az kifejlődött.
A Faegyesület ezen 50 év szóbeli és írásbeli emlékei sze
rint sohasem mulasztotta el, hogy a fatermelést modernebb,
jobb irányba terelje és itt is hathatósan hozzájárult, hogy ezen
szakma hazánkban oly hamar megindult és rohamosan fejlő
dött. Az a számtalan vita, mi az Egyesület ülésein lefolyt, ter
mékenyítő és kezdeményező hatással volt egyesek terveire, el
gondolásaira, úgyhogy joggal szakmánk szülőanyjának te
kinthetjük.
Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha ezen ünnepélyes al
kalommal az enyvezett lemez lényegével, a múlttal, jelennel és
jövővel foglalkozunk.
Miután azonban ezen kis cikket olyanok is olvassák, akik
nemrég állottak át a faszakmára, az elemi kérdéseket is tag
laljuk.
Lássuk először a fa tulajdonságait:
A fa mikroszkopikus sejtekből áll, melyek eredetileg
arra vannak hivatva, hogy a földben lévő különböző nedveket
és anyagokat, melyekre a fának az életfunkcióihoz szüksége
van, közvetítsék, ami után a víz a leveleken keresztül részben
elpárolog. Ezen sejtek a fa megfelelő feldarabolása után is
megtartják nedvfelvevő és leadó tulajdonságukat, s a külön
böző szövetrészek a környezetben lévő vízpárákat a levegő és
a sejtek telítettségének megfelelően veszik fel, illetve adják le.
A fa a sejtek nedvességfelvételével és leadásával kiterjed, il
letve összehúzódik, volumenjében változás áll be, s miután a
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fa különböző irányban a sejtek különféleségének megfelelően
húzódik össze, illetve tágul ki, elhajlások, vetemedések és kisebb-nagyobb repedések keletkeznek. A fa összehúzódása (né
metül Schwund) igen különböző: pl. a bükkinél radius irány
ban 4—6°/o, tangentiális irányban 10—12%, míg a szálirány
ban kb. 0.5%.
A fának ezen rossz tulajdonságait kikapcsolandó, alkal
mazzák az úgynevezett keresztezést, mely nem egészen szeren
csés fordítása a német absperren szónak, melyet népiesen, asz
talosnyelven kontrázásnak neveznek. Ezen művelettel a ned
vesség felvételével és leadásával előálló erőket lekötjük, úgy,
hogy a száliránnyal ellentétesen enyvezzük le az egyes deszka-,
illetve furnirrétegeket, miáltal a feszültségi egyensúly helyre
áll.
A fa húzási, szakítási ellenállása a szálirányban össze
hasonlíthatatlanul magasabb számokat mutat, mint a szálak
mellett, mely hátrány keresztbe való enyvezéssel kiegyenlít
hető, tehát a vetemedés, repedés — ezen két hátrányos tulaj
donság — a leenyvezéssel úgyszólván teoretikusan megszűnt
nek tekinthető. Mármost a keresztben való enyvezésnek a fel
adata az, hogy ezen elv a gyakorlatban megfelelően és helye
sen átültethető legyen.
A keresztbe való enyvezést, illetve furnirozást a legősibb
idők óta alkalmazzák, — felismerve a fa rossz tulajdonságait,,
mely ezen eljárással kikapcsolható.
Az úgynevezett furnirozás már sokezer év előtt ismere
tes volt. A híres farao-sírok leletei élénk tanulságai ezen asz
talosmunkáknak, különösen a Ramses-, Tothmes-, Tuthankamen-sírokban felfedezett furnirozott bútorok kézzelfogható bi
zonyítékok erre. Ezen leletek közül különös említést érdemel
nek a Tuthankamen-sírban találtak; ezeknél különösen fel
tűnő, hogy azon részek, melyek keresztbeenyvezéssel készültek,
az évezredeket úgyszólván minden hiba nélkül átvészelték, vi
szont a masszív, nem enyvezett darabok sokkal kevésbbé érin
tetlenek, számtalan repedést és hibát mutatnak.
A furnirok használata a középkor bútoriparánál elvétve
mindenütt megtalálható, azonban főleg csak az ű. n. berakásos
munkáknál és más anyagokkal, minő elefántcsont, arany, ezüst
stb., kombinálva. Általánossá csak a 17. és 18. században lett
a furnirok felhasználása. Igen szép és különleges művészi íz
lést mutató darabok maradtak reánk ezen időből. Itt különösen
a rokokó-kor bútoriparára kell rámutatnunk.
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Az iparosítás átállításával és az életstandard emelkedé
sével a bútorgyártás is fejlődött és így természetszerűleg ki
^kellett alakulnia egy ipari félgyártmánynak, mely a bútor
gyártás főalkatelemét, alapanyagát mechanizálta. Ez az ipari
félgyártmány az ú. n. enyvezettlemez és annak rokontermékei.
Az enyvezéssel iparilag készült furnir-félgyártmányok
németben Sperrholz, angolban Plywood gyűjtőfogalommal sze
repelnek. A magyarban a közhasználatban erre megfelelő ki
fejezés nincsen. Ugv az értelemnek, mint a német "és angol ki
fejezésnek megfelelő legalkalmasabb megjelölés a rétegelt fa
elnevezés volna.
A rétegelt fa (Sperrholz) gyűjtőfogalom alá a következő
termékek tartoznak:
1. az enyvezett- vagy rétegelt-lemez (Sperrplatte, contreplaquée),
2. a bútorlap, mely Magyarországon részben Stabil né
ven ismeretes (Tischerplatte, Panel, Blockboard),
3. székülés,
4. a fafinomítás terméke (Holzveredlung, Holzvergü
tung) ezen kategóriába tartozik a réteges fa (Schichtholz).
A rétegelt fa (Sperrholz) gyűjtőfogalmat a következő
képen definiálhatom. Rétegelt fa alatt az egyes faelemeknek
^enyvezés által való oly egyesítését értjük, hogy ezáltal azok
kölcsönösen gátolják a nedvesség és temperaturaváltozás által
előidézett összehúzódási és tágulási mozgást.
Ha ezen technikai definíciót még minősítéssel, klasszifikációval akarjuk kiegészíteni, akkor megemlíthetjük, hogy itt
az oly szerkezetet, kontsrukciót részesítjük előnyben, mely a
lehető legtökéletesebben köti le az előbb említett módon fellé
pő erőket, hogy azok minél csekélyebbek és a legegyenletesebl)ek legyenek az egész felületen.
Ezen ideál a kézműiparban is elérhető, — de fáradságos,
sokszor évekig tartó munkával. Ez azonban a mai élettempót
semmiesetre sem tudja kielégíteni, tehát feltétlenül ki kellett
alakulnia egy olyan félgyártmánynak, ami végeredményben
ugyanaz, amit az asztalos évezredek óta készít, — csupán azt.
amit a kisiparos fáradságos munkával lassan, drágán termelt,
azt az enyvezettlemez ipar modern technikai eszközeivel gyor
san, olcsón és jól állít elő.
A rétegelt fa, azaz vékony enyvezettlemez, vagy bútorlap
a tömör fával, deszkával szemben a következő általános elő
nyöket mutatja^:
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1. nem vetemedik,
2. nem reped,
3. a fa szála mellett épp olyan stabil, mint a szál hoszszában,
4. nagy méretekben használható és ezért a munkabér
csekélyebb és a feldolgozás ideje rövidebb,
5. vékonyabb méretben használható, mint a masszív fa,
miért is a belőle készült bútor, vagy egyéb tárgy lényegesem
könnyebb,
6. a minőségi igények könnyebben elégíthetők ki, mert a
fának szebb és értékesebb, tetszetősebb része a felületen hasz
nálható fel és a belső részekbe kerül a gyengébb minőségű és
hibás rész,
7. stabilitása miatt a vastagság redukálható, ami hatvá
nyozott anyagmegtakarítást jelent.
Ezáltal a fa kihasználása gazdaságosabb, olcsóbb és mi
nőségileg megfelelőbb.
Az iparilag termelt rétegelt fa (enyvezettlemez és panel)
előnye a bútorasztalos úgynevezett keresztezési (kontrázási)
eljárásával szemben, hogy:
1. modern gépekkel és módszerekkel termelt ipari félgyártmány, lévén, nemcsak a kisipar, hanem a bútorgyár
gyártmányánál is jobb, minőségileg megbízhatóbb, egyönte
tűbb és olcsóbb anyagot ad;
2. az asztalos nem kénytelen faanyagban nagy készlete
ket tartani és ezáltal feleslegesen tőkéjét lekötni;
3. időnyereség mutatkozik a termelésnél;
4. az iparos nagy gépinveszticiótól mentesül;
5. nagy felület áll rendelkezésére és így könnyebben,
gyorsabban és olcsóbban termel;
6. a kisiparos a nagy bútorgyárral azonos minőségű bú
tort állíthat elő.
Az ipari rétegelt fa története igen fiatal és alig néhány
évtizedre vezethető vissza. Enyvezettlemezt gyárilag először az
oroszoknál állítottak elő a 80-as években, midőn a bélkorhadt
éger törzsek kihasználására és az első hámozógépet megszer
kesztették. Az égerrönkök a nedves, mocsaras talajon nőve, bi
zonyos életkort elérve, úgyszólván kivétel nélkül bélkorhadtak
lesznek, olyanannyira, hogy a fának a szívhez közel eső része
— kb. 7—15 cm átmérővel — teljesen hasznavehetetlenné vá
lik. Viszont kívül a kerületen sima, görcsmentes, finom szálú
egyenletes faanyag van, melyből azonban deszkát termelni a
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beteg bél miatt csak nagy hulladékkal és csupán keskeny mé
retben lehet. A hosszú kísérletezés után végre sikerült oly gé
peket (hámozókat) konstruálni, amelyekkel az égerfa egészsé
ges részéből kb. 4—5 mm-es lemezeket, úgynevezett vak-furnirókát termeltek. Ezen termékek eleinte mint vakfurnirok egy
szerű szárítással kerültek forgalomba, melyeket az asztalosok
bútorkészítésre használtak. Csak évek múlva alkalmaztak hydraulikus préseket, amelyeken ezen hámozott, vastag furnirokat
páratlan számban keresztbe összeenyvezték. E célra főleg zsír
talanított marhavért vettek igénybe. Ez az úgynevezett nedves
eljárású lemez, mely cikk a világháború előtt hosszú ideig do
minálta a bútoripart. Állítólag Lourié-cég pinszki üzeme volt
az első, melynek sikerült az égerfából aránylag jóminőségű
enyvezettlemezt előállítani. Ezen gyár ma is működik és a len
gyel lemeztermelés egyik legnagyobb üzeme.
Az enyvezettlemez, mint tömegcikk, iipari félgyártmány,
igen rövid múltú és komoly mértékben csak a világháború után
fejlődött ki.
A további történelmi fejlődés ismertetésének mellőzésé
vel áttérhetünk a zártfa ipari gyártásának különböző eljárá
saira.
Az első főcsoport, az enyvezettlemez (Sperrplatte) a kö
vetkező eljárások szerint készül:
1. nedves eljárás,
2. száraz eljárás.
A száraz eljárás ismét lehet:
a) meleg eljárás,
b) hideg eljárás.
Nedves eljárás: A nedves eljárás a legrégibb keletű; a
legegyszerűbb, a legkevesebb gépi és épületi invesztícióval jár
és ezért érthetően könnyen honosodott meg. Ezen eljárás lé
nyege az, hogy a gőzölés, főzés és egyéb előkészítés után a le
hámozott furnirokat úgy, ahogy a hámozó gépből kikerültek,
minden szárítási processus nélkül valamely fehérje-enyvvel
(albumin, kazein) keresztbe összeenyvezik. Ezen keresztbe öszszeállított lapokat nagyobb számban két acél fűtött lap közé
hydraulikus présbe helyezik és magas nyomás mellett össze
préselik. A hőfok az enyv természete szerint változó. A véralbuminnal a koaguláció kb. 70 C foknál áll be. Hogy ezen hő
fok a csomagok belsejébe is hatolhasson, a külső temperatúrá
nak legalább kb. 130—140 MC foknak kell lennie. A nyomás
fanemenként különböző, cm2-ként 15—20 kg között váltakozik.
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Az így összepréselt lemezek egy bizonyos idő múlva a présből
kivétetnek és később egyenként nyomás alatt megszáríttatnak,
mely szárítás után a lemez szélezhető és forgalomba hozható.
Tekintettel arra, hogy az összepréselés úgynevezett csomagok
ban történik, — kb. 6—7 lap kerül két acéllap közé, — a leme
zek nem lehetnek egyenletesek, sőt egyik a másik hibáit, bemé
lyedéseit, dudorodásait átveszi. A furnirok, illetve ezek egyes
részeinek különböző keménysége miatt a nagy nyomás a felü
leten egyenlőtlenül érvényesül, miáltal a vastagság is külön
féle lesz, aminek hátránya a későbbi feldolgozás folyamán jut
kifejezésre.
Ezen eljárás mindazon fanemeknél elképzelhető, ahol a
fasejtek nedvesség-felvétele és leadása egyenletes és a faszö
vet bizonyos elasztikus tulajdonságokat mutat, mint pl. az
égernél, de oly fáknál, mint pl. a bükk, mely fa struktúrájánál
fogva különböző részeiben a legkülönbözőbb módon reagál a
nedvesség felvételre és — leadásra, azonkívül a szövetek ke
véssé elasztikusak, tulajdonképpen nem volna alkalmazható. A
bükkfa szövetének általános tulajdonságai mellett még na
gyobb gondot okoz a különböző bélrészek (barna-bél, fagybél
stb.) sejtjeinek különfélesége. A bükkfurnir a hydraulikus
présbe elhelyezve az enyvezési processzus alatt, — tekintve,
hogy nyomás alatt áll — a meleg hatásának ellenáll és nem tud
összehúzódni, miértis a lekötött erők felületi hajszálrepedések
ben, hullámosodásban, vetemedésben jutnak kifejezésre. A ned
ves eljárással készített bükklemez belső részeiben egyenlőtlen
nedvesség van, mely nemcsak a termelés alatt és forgalombahozatalkor, hanem sajnos később a fa feldolgozása után is ki
fejezésre jut, ami ezen anyagot 'komoly ipari, különösen bútor
célokra tulajdonképen hasznavehetetlenné teszi.
A nedves eljárásnál előállt repedések, vetemedések és hullámosodások annál kellemetlenebbek, miután ezen hátrányok
nagyobbrészt az enyvezettlemez feldolgozása után jutnak ki
fejezésre s így az egész bútor-munkát többé-kevésbbé értékte
lenné teszik.
Száraz eljárás. Ez ismét két részre oszlik, — miként fen
tebb említettem, — meleg és hideg eljárásra.
A meleg eljárás főismérve az, hogy a furnirok összeenyvezés előtt megfelelő alacsony maradék-nedvességi fokra
(Restfeudhtigkeit) száríthatnak és csak azután préseltetnek
össze. Hogy milyen mennyiségű vizet hagyhatunk a furnirokban, ez attól függ, hogy az összeragasztáshoz felhasználandó
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enyv milyen nedvességtartalmú, — miután oly lemez előállítá
sára törekszünk, mely a levegő átlagos nedvesség-tartalmának
felel meg. A lemez külső, felületi nedvessége természetesen
szintén állandóan változik, aszerint, hogy a lemezt mily ned
vességtartalmú levegőben tárolják. Ez egyszerű szárítással
könnyen eltávolítható, csupán a belső nedvesség az, amelyhez,
hozzáférni nehéz, szinte lehetetlen. Ezért fontos a belső helyes
kiszárítás és felépítés.
A jó enyvezettlemeznél alap követelmény az, hogy az ú.
n. gerinctől (középrésztől) alul és felül, illetve — köznyelven
szólva — jobbra és balra elhelyezendő furnirok úgy a fa neme,
mint minősége, vastagsága és maradéknedvessége szempontjá
ból teljesen egyenlők legyenek. Ezen tulajdonságok biztosítják
a lemez úgynevezett állóképességét (Stehefähigkeit), veteme
désmentességét, ami a bükknek legnehezebben elérhető tulaj
donsága.
Az a tény, hogy a Kárpátok közelében éltünk és így im
perative a bükkfára voltunk utalva, parancsolóan kényszerített
bennünket a kérdés megfelelő megoldására, bármily nehézsé
gekkel állottunk is szemben.
Ezért szükségesnek tartom, hogy a bükkfára az enyve
zettlemezzel kapcsolatban fokozottabb mértékben felhívjam a
figyelmet. A bükkfával szemben a legkülönbözőbb helyeken,
nevezetesen az asztalosiparban, de különösen az építészek ré
széről nagy ellenszenvet tapasztaltam. Ez természetesen nem
indokolatlan, mert hiszen a gőzölt és gőzöletlen bükk-deszka
éppen eléggé kompramittálta ezen fanemet. De a helytelen eljá
rással készült bükklemez is érthetőleg elvette a kedvét a fel
dolgozó iparnak attól, hogy azzal tovább kísérletezzen, mert a
piacon eddig található nedves eljárású lemez a bútorban és fő
leg az új épületekben csak bajt és kellemetlenséget okozott.
Tudjuk jól, hogy Magyarország elsősorban fenyő-, és bükkfa
erdők felett rendelkezik. Hámozási célra alkalmas más fanem
— mint az éger, hárs----- megfelelő minőségben és mennyiség
ben alig áll rendelkezésre, úgyhogy bármilyen sok rossz tulaj
donsága van is a bükkfának, parancsoló kötelességünk ezzel
feltételnül foglalkozni és feldolgozására a modern technika esz
közeit alkalmazni, hiszen nemzeti érdek, hogy ezt tovább ki
fejlesztve minél nagyobb mértékben vegyük a bükkerdőket eb
ben az iparágban is igénybe. Itt szükségesnek tartom hangsú
lyozni, hogy a száraz eljárással, jól termelt bükklemez összes
technikai tulajdonságai tekintetében messze felülmúlja a leg80
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jobb fanemekből (minő az éger, hárs, ocumé) készült nedves
eljárású lemezeket.
A bükkfának sok rossz tulajdonsága mellett, — melyeket
az utóbbi évek technikai fejlődésével többé-kevésbbé sikerült
legyőznünk — előnyei is vannak. A bükkfa lénylegesen kemé
nyebb, tehát ellenállóbb és így sokkal vékonyabb méretben
használható, mint a többi fanem. Pórusai megfelelő megmun
kálás és szárítás esetén zártak, és ezért jól politúrozhatok, fényezhetők, vikszelhetők és festhetők. A bükklemez felületi meg
munkálása gazdaságosabb, mert sokkal kevesebb ily anyagot
vesz fel, mint pl. az éger, hárs, vagy ocumé. Az utóbbi évek
ben a bükkfa ezen jó tulajdonságaira az enyvezettlemez-importra szoruló országok fokozott mértékben felfigyeltek. Ang
lia az utóbbi időben ajtó-termelését nagyrészben a bükklemezre állította át. Ezzel kapcsolatoban a síma bükklemez-ajtólapot
úgy Angliában, mint Közel-keleten kívánatos cikké sikerült elő
léptetnünk.
Tehát fontos állami célt szolgálunk akkor, amidőn nagy
bükkállományunk felhasználására a bükk enyvezettlemezt pro
pagáljuk, de csak akkor, ha ennek előállítására modern üze
mekkel rendelkezünk. Éppen ezért ezen ipar jövője érdekében,
nemzeti szempontból annál is inkább akadályt gördítenék a ko
molytalan alakulások elé, mert csak egy minden tekintetben
kifogástalan félgyártmány teszi lehetővé a számtalan felhasz
náló ipar kifejlődését és eredményeit. A modern lemezipar nagy
invesztíciót, ennek megfelelően tekintélyes tőkét, alapos isme
reteket, fáradságot és kitartást igényel. Az enyvezettlemez
gyártás nem automatizálható és csak bizonyos korlátolt mér
tékben mechanizálható, mert a nyersanyag különfélesége miatt
annak feldolgozása állandó értelmi beavatkozást igényel. Ez
pedig a technika mai állása mellett csupán gépekkel nem vé
gezhető el. Éppen ezért a vezető különleges tapasztalatokat,
felkészültséget, precizitást, pedantériát és állandó ki nem fá
radó ellenőrzést igényel.
Ez alkalommal szükségesnek tartom megemlíteni, meny
nyire szükséges lenne ilyen irányú új alapítások és kibővíté
sekkel kapcsolatban az állami ellenőrzés és irányítás, mely hi
vatva lenne megállapítani, hogy a legkülönbözőbb tényezők
az új alapítást indokolttá teszik-e és hogy az alapítók rendel
keznek-e a megfelelő anyagi, szellemi és erkölcsi erőkkel. Ezzel
kapcsolatban a meglevő üzemek is revízió alá lennének vonandók abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a modern
6
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termelés követelményeinek, mert nem engedhető meg, hogy
önkényesen, tisztán hasznot-hajtó szempontból elavult oly mód
szerekkel dolgozzanak, melyek nemcsak a nemzeti vagyon ál
landó pusztításához vezetnek, hanem számtalan feldolgozó
ipar fejlődésének is kerékkötői.
A bükkfával tovább foglalkozva, szükségesnek tartom
még megemlíteni, hogy nem minden bükkfa alkalmas jó minő
ségű, szárazeljárású lemez termelésére. Hogy a kellő eredményt
elérjük, oly bükkerdőket kell felkutatnunk, s azoknak is oly
törzseit kell igénybe vennünk, melyekben a bükkfa általános
rossz tulajdonságai aránylag a legcsekélyebb mértékben for
dulnak elő, mivel igen sok bükkanyagot találunk, mely cél
jainkra a mai berendezések mellett teljesen alkalmatlan és
csak selejtes termelvényt adna.
Mügyanta-enyvek. Ezek az utóbbi évek találmányai, me
lyek az egész enyvezettlemez ipart forradalmasították. Az
ilyen enyvfajtával teljesen vízálló enyvezést érhetünk el.
A glutin-enyvek, minő a bőr-, csont-enyv, melyeket álta
lában az asztalosipar használ, nem vízállóak. A fehérje enyvek
segítségével, — minő a kazeinátum-keverékek, — a mennyi
ségnek megfelelően bizonyos százaléknyi nedvességállóság ér
hető el. Jobb eredmény várható az úgynevezett véralbuminenyvezésnél, de ez is korlátozott. A műgyanta-enyvekkel —
minő Kaurit, Oromit és filmenyvek — teljes, ú. n. főzésálló
enyvezést kaphatunk, ha megfelelő adagolásról gondoskodunk
és ha nem keverünk az enyvbe pótanyagot. Itt említem meg a
Tego filmenyvet, melynél a műgyantát vékony papírra kenik
fel. Főleg ezen enyvet használják repülő-lemezek készítésére,
melyeket 0.7, 0.8 mm-es furnirlapokból háromszorosan, esetleg
ötszörösen enyveznek. A műgyanta enyvek felhasználása álta
lában igen nagy tapasztalatot, felkészültséget igényel és igen
sajnálatos dolog, hogy sok gyár ezen feltételek félretételével
foglalkozik ezen finnyás enyv-fajtákkal. A Tegó-filmenywel
megfelelő eredményt csak úgy érhetünk el, ha az összes mo
dern, száraz eljárású gépi és egyéb berendezkedéseken kívül
egy úgynevezett klíma-telep is rendelkezésre áll, mely arról
gondoskodik, hogy az enyvezésre kerülő furnirok az enyvezés
pillanatáig megfelelő egyenletes hő és nedvességi fokon marad
janak. Ha ezen előfeltételek nincsenek meg, úgy teljesen hibás
enyvezésű, kiegyenlítetlen felkészültséggel terhelt lemezgyárt
mányt kapunk, melynek hibái csak később derülnek ki és olyan
bajokat okozhatnak, melyek katasztrofálisak lelhetnek.
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Csomagolás. Az enyvezettlemez felhasználásánál említést
kell tennünk a csomagolásról is. E célra főleg nedves eljárás
sal készült bükklemezt alkalmaznak, mely az így támasztott
minőségi igényeket legnagyobrészt ki is elégíti. Az enyvezett
lemez részben a puhafa csomagolást, részben a karton csoma
golást helyettesíti és ebben a tekintetben az utóbbi évek alatt
igen szép eredményeket érnek el. Az enyvezettlemezből lénye
gesen kisebb vastagságok alkalmazhatók és nagyobb felületekcsökkenő munkabérrel dolgozhatók fel. A lemez a puhafát ezen
a téren is ma már sok helyen kiszorította. Ott, ahol esetleg ed
dig 12—18 mm-es deszka volt szükséges, 3—4 mm-es lemezt
alkalmazunk, nagyobb ládáknál különböző erősítésekkel spe
ciális fűzőgépekkel, folyamatos termelésben gyorsan összeál
líthatók. Enyvezettlemezből hasonló fűző eljárással hordó is
készülhet, festékanyagok, vegyszerek, takarmányozási cikkek
és más poralakú áru stb. részére. Nagy jelentőségű lett a le
mezcsomagolás a műgyanta bevezetésével, ami vízálló enyvezést tesz lehetővé. Németországban, a négyéves terv kapcsán
igen sok gyár létesült, melyek műgyanta-enyvezéssel készített
dongát állítanak elő söröshordó céljaira. Ezek állítólag tartó
sak, lényegesen könnyebbek a masszív dongákból készült hor
dóknál és nem deformálódnak. Bükklemez lapokból készített
hordókat is ismerünk, melyeket folyékony cikkek tárolására
használnak. A „Herméta” belga szabadalom szerint igen sok
gyár foglalkozik Belgiumban, Hollandiában és Németország
ban ilyen hordók gyártásával.
Panélgyártás. A rétegelt fa egy további formája a bútor
lap (panel) tulajdonképpen nem egyéb, mint amit az asztalos
ipar évszázadok óta készít és amelynek tömegtermelését a le
mezipar megfelelő rendszerek felhasználásával átvette. A pa
nel olyan rétegelt fa, melynek belső része puhafa lécekből áll
és amelyet 3 mm vagv vastagabb vakfumirral keresztbe furniroznak le. Ezen félgyártmányt használja fel azután az asz
talos úgy, hogy ellátja színfurnirral és így állítja össze az egyes
bútorrészeket. A bútorlapnál még szigorúbban juttatandó ér
vényre az enyvezettlemeztermelés alapfeltétele, vagyis: az
egyes elemek ugyanazon mérete, minősége és nedvességtartal
ma. A bútorlapok főleg vastagabb méretekben — 12 mm-től
felfelé — készülnek; legáltalánosabb, szokványos a 20 és 24
mm-es vastagság, melynek fedőlapja 3.5 mm vastag nyár,
hárs, éger, vagy okúmé furnirból készül. A bútorlap egy másik
^alapvető feltétele az, hogy úgy a puhafa részt, mint a fedő fur83
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nirokat minél több darabból állítsuk össze, hogy a fa összehúzódási erejénél fogva előálló feszültségek minél többször fel
oldassanak. Ez különösen akkor fontos, amikor fedésre nyárfafurnirt használunk. A nyárfa ugyanis a puha lombfák között
ugyanolyan rossz tulajdonságokkal terhelt, mint a bükkfa;
rossz tremészetű barna bele van, ezenkívül rostjainak különfélesége miatt egyenlőtlenül veszi fel és adja le a nedvességet,
illetve egyenlőtlenül terjed ki és húzódik össze. Ezáltal vete
medéseket, elhúzódásokat idézhet elő.
A bútorlapoknál a belsőrész felépítése szerint megkülön
böztetünk ú. n. tömbenyvezést (Blockverleinung), ahol desz
kákat egymásra helyezünk és megfelelőképen átfűrészelve ál
lítjuk elő a belső vastag lapot; lécbútorlapot, ahol lazán össze
állított részekből áll a belsőrész, végül lamella- vagy furnirpanelt, ahol a belsőrész egyes darabjai kizárólag állóévgyűrűsek,
ami különben is alapfeltétel egy jó belsőrész megkonstruálásá
nál. Az elhajlás maximálisan 45° lehet. A bútorlapgyártás a
legnagyobb pedantériát, a legprecízebb nyersanyag-beszerzést
és a leggondosabb raktározást igényli. A bútorlap minőségét,
kívülről megállapítani igen nehéz. A bútorlap hibáit az aszta
los még a bútor elkészítése után sem ismeri, csak a vevő ki
fogásaiból és szemrehányásaiból fogja sajnálattal tapasztalni,
hogy az árut oly helyen szerezte be, ahol a modern eljárás tit
kaival nem voltak tisztában, vagy ha rendelkeztek is a meg
felelő ismeretek felett, nem alkalmazták azokat. A panelgyár
tásban Németország — mint általában a lemezgyártásban —
áll a világon az első helyen; a többi országok, mint Finnország'
és a balti államok Németországtól tanulva alkalmazták a kü
lönféle módszereket. A panel mechanizálva jó minőségben és
olcsón állítható elő. A nyugati államokban sem asztalosok, sem
bútorgyárak nem foglalkoznak bútorlap készítésével, mert hi
szen jóminőségű félgyártmányokat kapnak, melyeket minden
gond nélkül használhatnak fel.
Az enyvezettlemez és panel tárolása és felhasználása. So
kan, hozzánemértésük és tájékozatlanságuk folytán az enyve
zettlemezt végleges terméknek tekintik, mely a raktárról be
vásárolva azonnal felhasználható. Az enyvezettlemez és panel
a termelés után raktárakba kerül, ahol hónapokig tárol. Az
asztalos, vagy egyéb iparos az árut esetleg nedves, esős, vagy
hideg időben szállítja műhelyébe. Annak ellenére, hogv a fában
lévő erők a keresztben való leenyvezéssel többé-kevésbbé le
vannak kötve, mégis az áru további nedvességeket vesz fel és
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:ad le, miáltal feszültségek keletkeznek. Az enyvezettlemez és
panel beépítése előtt ezeknek utánszárítása, illetve műhelyi hő
mérséklet és nedvességi fokra való hozása elengedhetetlenül
szükséges. Az utánszárítás mérve tekintetében alkalmazkodni
kell még a felhasználandó enyvhez is. Sokszor látjuk, hogy mű
helyekben az enyvezettlemez-táblákat a falhoz állítják, miáltal
ezek nedvességet vesznek fel; a nedvesség egyoldalt hat a fe
dőlemez furnirjára és azt elhúzza, Ezen külső nedvességfelvé
tel, ha a lemez, vagy panel helyesen van felépítve, megfelelő
helyes utánszárítással eltávolítható és a felületi egyensúly is
mét helyreállítható, még akkor is, ha nem rendelkezünk szá
rítókamrával.
Az áru a műhelyben megfelelő száraz helyen egyelőre
gyalult lécek között felmáglyázandó és csak akkor használható
fel, ha a gyakorlat szerint a megfelelő nedvességi- és hőfokot
elérte. Hasonló módon kell a tárolást is végrehajtani. A keres
kedők esős időben — ha csak lehetséges — ne szállítsanak. A
raktározás úgy történjék, hogy az áru semmiesetre se ázzon
meg, s raktárként feltétlenül száraz hely választandó. Az
egyes rakások a faltól megfelelő távolságban helyezendők el,
alul pedig zárlécre rakandók, hogy a padló és a fal nedvessége
a lemezeknek ne ártson.
Fafínomítás, fanemesítés (Holzvergütung, Holzverede
lung). A fa, mint őstermelvény, ugyanúgy rendelkezik jó, mint
rossz tulajdonságokkal, akárcsak a különféle fémek, csakhogy
a fémek, mint nyersanyagok, általában más anyagokkal való
gondos összeolvasztással, ötvözettel finomíttatnak, nemesíttetnek, addig a fát főleg úgy használják fel, nyers állapotban,
amint az a természetben található. Ezen körülményre vezet
hető vissöa, hogy az utóbbi időben, a magas-építészetben, hajó-,
vágón-, karosszéria- stb. gyártásnál fémek, főleg a könnyűfé
mek mind nagyobb tért hódítanak. Ezen fejlődés nemzetgazda
sági szempontból semmiesetre sem kívánatos, de technikailag
sem indokolt. A fa, rossz tulajdonságaival szemben sok oly
előnnyel rendelkezik, hogy az előbbieket megjavítva, illetve ki
küszöbölve ismét a fém versenytársa lehet.
A fának fő hátrányos tulajdonságai a következők:
1. egyenlőtlen struktúra,
2. változó nedvesség és volumen.
A fafínomítás feladata a fenti tulajdonságok megjaví
tása, kiegyenlítése, viszont a jó tulajdonságok teljes mérték
ben való fenntartása. Ezen tulajdonságok:
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1. rugalmasság, ellenállóság,
2. enyvezhetőség, illetve ragadóképesség,
3. megmunkálhatóság,
4. alacsony specifikus súly,
5. a fémekhez viszonyított csekély ár, tehát a finomításig
illetve nemesítési költségeket elviselheti.
Az utolsó évek kísérletei különféle keresztezési, telítési
és ragasztási eljárásokkal értek el igen tekintélyes eredménye
ket, melyeknek gyakorlati átültetése folyamatban van.
A kísérletek főeredménye az volt, hogy sikerült megfe
lelő telítőanyagokkal, műgyanta-, bakelizáló enyvekkel a fasejtszövet hátrányos tulajdonságait a legmesszebbmenően ki
zárni és egyúttal annak nedvesség- és forma-állandóságát dön
tően megjavítani.
Igen messze vezetne, ha ezen kísérletekkel és azoknak
eredményeivel foglalkoznék és ezért csupán arra szorítkozom^
hogy a legfontosabbakról számoljak be.
1. Réteges fa (Schnittholz). Vastagabb, 50 és 100 mm-es
sok rétegből technikai célra készült furnir-konstrukció. Na
gyobbrészt 1—2 mm vastag furnirlapokból áll, filmenyvvel főzés-állóan összepréselve. A nyomás igen nagy, kb. 30—60
kg/cm2. Ezen anyagból fogaskerekeket, puska-agyat, textilor
sót és különféle nagy igénybevételű és elasztikus tulajdonsá
gokat feltételező gépalkatrészeket készítenek. A vulkánfibernek és könnyű fémeknek részben konkurrenciája, részben ki
egészítő része. Állandó fokozódó jelentősége van.
2. Repülőgép-gyártásnál: Különféle alumínium és ha
sonló könnyűfém-alkatrészek és tartók helyettesítője, illetve
kiegészítője.
3. Építkezésnél: tető-konstrukciók keresztezési eljárás
szerint, hidegen lekötő kaurittal enyvezve.
4. Karosszéria- és vág ónépít esnél: ugyancsak merevítők
és konstrukciós részek, hasonló módon készítve.
A furnir- és enyvezettlemezipar annyira forradalmasí
totta a fafeldolgozást, mint a hengerelt vas a fémipart. Ezen
fejlődés nagy vonásokban már kialakult, de részleteiben még
annál több munkára van szükség. A nyugati államokban az
asztalos, vagy a bútorgyár már nem foglalkozik ú. n. keresz
tező (kontrázó) munkával, — kivéve a színfurnirozást, — mert
elsőrendű lemez- és panel félgyártmány áll rendelkezésre. De
az asztalosiparon kívül is a legkülönbözőbb iparágakban hódít
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a rétegelt fa, különösen mióta a műgyanta-enyvek annak sok
oldalúságát kiterjesztették.
A faállománynak állandó méreti, minőségi és mennyiség
beli csökkenésével mindenütt nagy jelentőséget nyer a rétegelt
fa, mert kisméretű, rossz minőségű fa is kitűnő félgyártmánynyá dolgozható fel a modern technikai és kémiai újdonságok
segítségével.
Igen fontos ez különösen hazánkban, hol erre a célra
úgyszólván csak a sok rossz tulajdonsággal rendelkező bükkfa
áll rendelkezésre. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy csakis ko
moly rétegeltlemez-ipar létesüljön. Itt az állam irányító szere
pének fokozott mértékben kell érvényesülnie, ami eddig sajnos
nem történt meg kellő mértékben.
Mint sok más probléma, úgy ez is a Faegyesületben talál
megvitatást. Tehát mi sem könnyebb, mint a fontos elhatáro
zásnál ezen nagyszerű érdekképviseleti szerv tanácsadó be
vonása.
Midőn ezen vázlatos fejtegetésemet befejezem, az Isten
áldását kérem az Egyesület további eredményes működésére és
kívánom, hogy a jövőben is maradjon meg a szakma kezdemé
nyező, tanácsadó és oltalmazó mentora.
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Emléksorok szakmánk érdekképviseletéről.
Irta: Dr. VANGEL GYULA.

50 év! Nemcsak az ember életében, hanem egy testület
életében is nagy idő és ha a Magyar Vállalkozói Fakitermelők,
Faiparosok, Fa és Tüzelőanyagkereskedők Országos Egyesüle
tének virágzó életét és erőteljes tevékenységét látjuk, akkor
ennek a sok évtizednek fáradhatatlan munkája önmagában is
a legnagyobb mértékben dicséri úgy az Egyesület illusztris el
nökét, mint munkatársait. Fokozza ennek a dicséretnek az ér
tékét az utolsó hat évnek, az átállítás idejének, eredménydús
és fáradhatatlan munkája és csak a szakemberek tudják iga
zán megítélni, hogy mily rengeteg akadályt és nehézséget tu
dott az Egyesület vezetősége leküzdeni.
A legfőbb vezetőkről és azok érdemeiről bizonyára már
mások teljes elismeréssel emlékeztek meg, én viszont szüksé
gét érzem annak, hogy az Egyesület főtitkáráról, dr. Csernó
Aladárról szóljak néhány szót, aki az átállítás utolsó 6 évében
az adminisztráció közvetlen vezetője volt.
Számtalan alkalommal fordultam hozzá nemcsak szemé
lyes, hanem általános érdekű ügyekben is és mindig a lehető
leggyorsabb és legjobb elintézést kaptam, nagy lendületet, lel
kesedést a szakma előrevitelében, modern felfogást, a feladatok
megértését és gyors elintézést tapasztaltam részéről.
6 évvel ezelőtt vállalta az Egyesület titkári tisztjét Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter úr első minisztersége alatt,
az Iparügyi Minisztérium kifejezett óhajára és azóta az ő mű
ködésének útját állandó fejlődés és szép sikerek, a hivatalos
körökkel való kedvező atmoszféra kiépítése és a szakmának
mind erőteljesebb támogatására való törekvés jellemzik. Közel
két évig az Anyaggazdálkodási Bizottságnál is működött és
ennek a működésnek a szakma mindig csak jelentős előnyét
látta és segítő kezet kapott nála a felmerülő nehézségek elhá
rításában.
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De talán mindezeken túlmenőleg a leglényegesebbnek azt
a közös kezdeményezésünkből fakadó tényt tartom, hogy
Egyesületünk a Kereskedelemügyi Minisztérium által a fa
szakma képviseletére egyedül hivatottnak elismertetett annál
is inkább, mert ehhez az eredményhez talán több mint egy év
szívós munkájával, számtalan utánjárás révén és az illetékes
körök szakszerű érvek alapján való meggyőzésével jutottunk
el. Erre a nagyszabású előmunkálatra azután Egyesületünk el
nökének- és elnökségi tagjainak tapintatos és helyesen felfogott
közbenjárása tette a befejező pontot.
Ezen kizárólagosság és egyedüli hivatottság elismerése
megnyitotta az utat abban az irányban, hogy Egyesületünk
előbb vagy utóbb fakamarává alakulhasson át, aminek meg
történte az egész faszakmának életbevágó kérdése. Bízvást hi
szem, hogy Egyesületünk agilis és kiváló vezetősége a faka
mara kialakulását a lehető legrövidebb időn belül el fogja
érni, — ezzel a szakma erőteljes — mondhatnám oly értelem
ben harcos védelmét fogja alkalmazni tudni, hogy a köz érde
keinek figyelembevételével, a faszakma érdekei, más szempon
tok mellett, háttérbe ne szoruljanak, — megnagyobbodott be
folyásával meg fogja tudni oldani a termelés- és piac-szabályo
zás égető problémáit és végül — keresztül tudja majd vinni a
keresztény ifjúság szakszerű kiképzését a faszakma keretében,
amelyre oly nagy szükség van ahhoz, hogy az ú. n. átállítás
teljes mértéke nemcsak papíroson, hanem valóságban is meg
legyen.
Ezek a gondolatok merültek fel bennem az 50 éves jubi
leum előestéjén és bízvást hiszem, hogv azok megvalósítása az
Egyesület rendelkezésére álló összes erők összefogásával és az
Egyesület ügyvitelének élére közelmúltban választott kiváló
ügyvezetőjének, dr. Fazekas Ferencnek, közismerten tapinta
tos, fáradhatatlan és energikus közreműködésével teljesedésbe
fog menni.
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A magyar fagazdaság háború utáni
problémái.
Irta: BRUCKNER HERMANN

Fagazdaságunk vezető tényezőinek tevékenységét teljes
mértékben igénybe veszi a háborús gazdálkodással járó és a
napról-napra egyre nagyobb mértékben jelentkező nehézségek
leküzdése, és azért érthető, hogy úgy az állami szervek, mint
az érdekképviseletek és faipari vállalatok vezetői úgyszólván
csak ezek felé a napi kérdések felé irányítják figyelmüket.
Sokat olvasunk azonban a szaksajtóban és a napilapok
ban arról, hogy hazánkban és külföldön is, különösen a nehéz
ipari érdekeltségek már most tanácskozásokat folytatnak és
előkészületeket tesznek a hadiipari termelésnek a békeállapotra
történő átállítása ügyében és ezért szükségesnek vélem azokat
a főbb problémákat ismertetni, melyekkel a hazai fagazdaság
a háború után szemben fogja magát találni és amelyeknek
megoldására már most, tehát a háború alatt fel kell készül
nünk.
A fagazdaság illetékes tényezői jól ismerik a fagazdálko
dás, különösen pedig az erdőgazdaság természetéből származó
ama nehézségeket, amelyek nemzetgazdaságunk e jelentős ágá
ban új feladatok megvalósítását akadályozzák. Ezért úgy vé
lem, hogy időszerű e problémáknak napirendre hozatala, hogy
a béke gazdálkodásra való áttérés irányelvei és célkitűzései ide
jében nyerjenek megállapítást és azok kivitelezése legalább
műszakilag előkészíttessék.
A közgazdasági tényezők általános véleménye szerint a
világ, különösen pedig Európa faszükséglete a háború után lé
nyegesen meg fogja haladni a háború előtti évek normális ke
reteit, különös tekintettel a háború folytán elpusztult ország
részek és városok újjáépítésével járó újjáépítési és beruházási
tevékenységre. Az immár negyedik éve tartó háború alatt a
legtöbb európai ország rendes fogyasztási szükséglete is csak
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erősen redukált mértékben nyert kielégítést és nyilvánvaló,,
hogy az említett szükségleti tényezők igen nagy keresletet fog
nak előidézni a nemzetközi fapiacon, különösen addig, amíg;
azok a nagy fatermelő területek, melyek a háború miatt jelen
leg egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben fejthetik ki ter
melési kapacitásukat, újra bekapcsolódhatnak a nemzetközi
kereslet kielégítésébe.
A béketermelésre történő átállítás terén a legnehezebb
feladat az erdőgazdaságra vár. A legfontosabb kérdés azoknak
az eddig még érintetlen, vagy csak külterjesen kihasznált nagy
kárpátaljai és erdélyi faállományok föltárása, az ehhez szük
séges műszaki előmunkálatok elkészítése. Ezek az erdőségek
elsősorban hivatottak a várható nagy kereslet kielégítésére.
Tudjuk mindannyian, hogy még elég nagy számban vannak
olyan erdőségeink, melyeknek kitermelése a háborús anyag- és
emberhiány következtében jelenleg nem lehetséges.
Szükséges, hogy az illetékes állami szervek az érdekkép
viseletekkel és az érdeklődést tanúsító vállalatokkal karöltve
már most számba vegyék az ilyen természetű erdőségek jövő
jét és szakértők útján nyerjen megállapítást, melyik a leg
helyesebb föltárási mód. Ez a kérdés a konzervatív erdőgaz
daság belterjes üzeme szempontjából kell hogy megoldást
nyerjen, mert a szállítási mód alapvető fontossággal bír az:
erdőápolási, nevelési és használási módja szempontjából és ki
hatással van és lehet magára az üzemmódra. Itt elsősorban a
szállítási lehetőségek hiánya miatt eddig feltáratlan kárpát
aljai és erdélyi bükkerdőkre gondolok, melyeknek állománya
sok esetben már túlkorossá is vált. De az eddig megközelíthe
tetlen fenyőállományok feltárására is bőséges lehetőség nyílik
és biztosra veszem, hogy az idejében megindítandó előmunká
latok jelentős mértékben segítik elő a háború utáni fatermelés
gazdaságos fokozását. Ezekhez a munkálatokhoz szükségsze
rűen csatlakozik a már meglévő fűrészüzemek korszerűsítésé
nek és az új termelési területek bekapcsolásával esetleg szük
ségessé váló új fűrészüzemek létesítésének a kérdése és elő
készítése is, mert hiszen elsőrangú nemzetgazdasági érdek,
hogy a kitermelt szerfaválasztékok feldolgozására technikailag
és gazdaságilag megalapozott lehetőségek álljanak rendelke
zésre.
A fának egyre jobban tért hódító kémia-technológiai fel
dolgozásának legújabb eljárásait tudományos képzettségű
szakembereknek kell behatóan tanulmányozni és idejében gon91
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•doskodni kell arról, hogy az erdőtermelésnek mellékterméke és
hulladéka mindenütt és minél na^^obb mértékben legyen meg
felelő ipartelepek létesítése útján értékesíthető.
Nemzetgazdasági érdek, hogy a háború után a hazai fű
részárunak további feldolgozása is minél nagyobb arányban
idehaza eszközöltessék, hogy ezáltal a meglévő bútor- és fafel
dolgozó iparunk korszerű újítások és beruházások által ver
senyképes maradjon.
Vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze továbbá a háború
alatt külföldön keletkezett, hulladékanyagból való lemezgyár
tási eljárások kérdése is, mert fafeldolgozó iparunk irányítást
vár arra vonatkozóan, hogy a béketermelés a különféle terméke
ket és sok esetben a most csak pótanyagnak tekintendő nyers
anyagokat mily mértékben fogja felvenni.
Fejtegetéseimben csak nagy vonalakban ismertettem azo
kat a legfontosabb kérdéseket, amelyek a magyar fagazdaság
háború utáni problémáit jelentik és már e kérdések sokoldalú
ságában annak igazolását látom, hogy azokkal idejében foglal
kozni már most is föltétlenül szükséges.
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Magyarország Európa legjobban
fűtött országa.
Irta: FÉNYI BÉLA.

Három nehéz háborús tél van mögöttünk és előttünk a
negyedik. Minden esetre fel kell készülnünk, mert bármi tör
ténjék is, még ebben az évben feltétlenül háborús gazdálkodás
lesz. Európa minden országa panaszkodik a kínzó szénhiányról,
de mi magunk között megállapíthatjuk, Magyarország, hála a
hatóságok előrelátó intézkedéseinek, Európa legjobban fűtött
országa és Budapest a világvárosok között a legkevesebbett
szenvedett a szénhiánytól.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendben van
és a szakma szempontjából nincsen semmi tenni és kívánni
való. Amikor érdekképviseleti szervünk 50 éves jubileumát üli,
nem árt egy kis lelkiismeretvizsgálatot tartani: megtettük-e
kötelességünket a közzel szemben és mit várhatunk a kormány
tól, a zavartalan szénellátás ügyében milyen segítséget kell
kérnünk, hogy az országot továbbra is megkímélhessük a tü
zelőanyaghiány háborúban oly fenyegető rémétől.
A főváros és az ország házi fűtési célokra való szénellá
tásáról beszámolva elsősorban a három főtényező működéséről
kell megemlékeznem. Ezek: a termelő (bányák), az elosztó (ke
reskedők) és végül a szállító (MÁV).
A bányák minden dicséretet megérdemelve megfeszülésig dolgoznak és a maximumot teljesítik. A termelt háztartási
szenet a kormány intézkedése alapján a szénbizottság illetékes
osztályainak rendelkezései szerint osztják el.
A MÁV az intézmény túlzott igénybevétele mellett is a
szénszállítást mindig a lehető legjobban bonyolítja le.
A kereskedelem, amely már teljesen keresztény kezekben
van, az elosztó szerepet zökkenő nélkül, jól tölti be és becsü
letes munkát végez. Egyszóval az átállítás a hatóságok, a bá93
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nyák, a régi és új keresztény kereskedők segítségével jól sike
rült.
Mégis ki panaszkodik a legjobban a szénhiányról? Ma
guk a kereskedők. És ebben igazuk van. Túlsók a szénkereske
dő és így a kereskedők számára kevés szén jut. Legalább kétszerannyi a kereskedő, mint azelőtt volt és ezek között bizony
akadnak olyanok is, akik kellő felkészültséggel nem rendel
keznek, valamint olyanok is ,akik a mostani látszólagos kon
junktúrában jó üzletet látnak és így a már meglévő más jöve
delmi forrásuk mellé, valószínűleg csak átmenetileg, a szenet
is bekapcsolták. Nem szabad elfelejteni egy percre sem, hogy
a rendelkezésre álló szénmennyiség korlátolt. így igen könnyen
előállhat az a helyzet, hogy a régi cégek, amelyek 25—30 év
óta szénnel foglalkoznak és kemény, becsületes munkával ér
tek el a mai fokra, szervezetüket nem tudják kellően ellátni,
tehát elsorvadnak, az új kisebb cégek pedig befektetett tőkéjü
ket lassan, de biztosan elvesztik.
Hogyan lehet a bajokon segíteni? A betegség legelső
gyógyszere az, hogy végre kell hajtani a kijelölések revízióját
és csak annyi szénkereskedőt szabad meghagyni, amennyi a
háború előtti idényben, még az átállítás előtt működött. Ebben
a számban biztosan megtalálják helyüket a régi keresztény
kereskedők és az érdemes újaknak is megfelelő működési tér
nyílik a kiesett zsidó cégek helyébe.
A haszonkulcs megállapításával sem szabad oly mosto
hán bánni, mint eddig. A keresztény kereskedelem elvárhatja
azt, hogy olyan haszonösszeget állapítson meg a kormány,
amely a becsületesen dolgozó kereskedelem számára a tisztes
séges megélhetést biztosítani tudja. Adjuk meg tehát a régi
keresztény cégeknek a dolgozási lehetőséget és az újak közül
pedig maradjanak meg azok, akik szakképzettség, tőke és fel
készültség szempontjából az elmúlt háborús években kiállták
a próbát. A hatóság véleménye ezzel mindenben megegyezik
és ilyen irányban már meg is kezdte a revízió keresztülvitelét.
Ennyit magunkról. Hogy szénhiány van és nincsenek ha
talmas feleslegeink, annak a háború az oka. Az a kereskedő,
aki a kevés áru miatt elkeseredik, gondoljon arra, hogy a há
borúban mindig vannak nehézségek és, Istennek hála, orszá
gunk kétszeresére növekedett. Nagy városokat, hatalmas fo
gyasztói rétegekkel kaptunk vissza. A MÁV több mint kétsze
res vonalhosszal, soha nem látott forgalmat bonyolít le. Ipa
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runk éjjel-nappal dolgozik. A közönség nagyrésze jobban keres
mint a múltban és így többet is fogyaszt. A megnövekedett
szükségletet a régi bányáknak kell fedezni, mert sajnos az or
szág bányaállománya csak elenyésző mértékben növekedett.
Bizony nem jó hallani a fogyasztók panaszait. Egysze
rűen nem tudják, vagy elfelejtik, hogy mi van másutt. Nem
méltányolják, hogy a bánya többet termel mint ezelőtt, a ke
reskedő a legnagyobb erőfeszítéseket teszi meg és azt akarják,
hogy annyi szén álljon rendelkezésre, amennyit elképzelnek.
Nem szükséges a tisztálkodáshoz a fürdőszobába strandfürdőt
berendezni, nem szükséges a nagyobb lakásokba a nem hasz
nált szobákat is 21 fokra felfűteni és egy cigaretta elszívása
után szellőztetés címén az egész lakást lehűteni. Az árammal
való takarékoskodás is sok kalóriát mentene meg más célokra.
Ha már most a jövőt vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy
az átállított keresztény kereskedelem a nagy próbát még nem
állotta ki teljesen. Az idén a háztartások és a kereskedelem
számára kevesebb lesz a szén. Nem mintha a bányák nem ter
melnének eleget, hanem úgy a vasútnak, mint a hadiüzemeknek
még több szénre van szükségük. Ezeket a mennyiségeket elő
kell teremteni, hiszen a háborút győzelmesen be akarjuk fejez
ni és a nagy válságon át akarjuk küzdeni magunkat. A keres
kedő kötelessége kettős. Egyrészt saját szempontjából átmenti
magát óvatos gazdasági politikával a jövő számára, másrészt
a fogyasztó közönséget megnyugtatni és lehetőleg olyan előzé
kenyen kiszolgálni, mintha a béke viszonyoknak megfelelő áru
készlet állna rendelkezésre. Mind a két feladat szinte megoldha
tatlan, de a magyar kereskedelem mégis diadalmaskodni fog
a nehézségeken.
Érdekképviseletünk megfeszített erővel dolgozik, min
denben a kereskedők rendelkezésére áll és meg van minden
remény arra, hogy együttes erővel sikerülni fog az elénk tor
nyosuló akadályokat leküzdeni.
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Őszinte szó.
Irta: Peremartoni NAGY SÁNDOR.

Ötven év! Keveseknek adja meg a sors, hogy egy szak
mában egy félszázadnyi személyes tapasztalatra hivatkozhas
son. Sokszor, ha fás értekezleten körülnézek, észre kell ven
nem, hogy a jelenlévők túlnyomórésze joggal nevez „bátyám
nak” és mégis mindössze 38 éves fás múltra tekinthetek viszsza. Ha erre emlékeztetnek, úgy büszkén nézek vissza erre az
aránylag hosszú időre, mely ugyan még messze van az 5 év
tizedtől, de a szakmában eltöltött négy évtized alatt is jó kö
tetre való élménynek, küzdelemnek, gondoknak, örömnek vol
tam részese. De soha egy pillanatra sem bántam meg, hogy fás
lettem. Hálát adok a jó Istennek, hogy mindig a legjobbkor
nyúlt hónom alá és neki köszönhetem, hogy megelégedetten
mondhatom el, hogyha újra kezdethném, akkor sem kezdeném
máskép.
Pedig nehéz volt keresztény fiatalembernek kezdeni! Nem
volt családomban, rokonságomban, ismerőseim között senki,
aki kézen fogott volna, hogy utat mutasson nekem, hogyan
kezdjek ahhoz, hogy „fás” legyek. A Selmecbányái erdészeti
oklevéllel, a budapesti, a berlini kereskedelmi akadémiák és a
berlini Tischler Schule bizonyítványaival zsebemben, teljesen
magamra hagyva, de mindig reménykedve, hónapokon át na
ponta 5—6 ajánlkozó levelet írtam német, francia, angol, ame
rikai cégeknek teljes eredménytelenséggel. Itthon kilátástalan
volt egy keresztény vármegyei tisztviselő okleveles fiának a
faszakmában való elhelyezkedés.
A mai generációnak a négyévtized előtti viszonyokról he
lyes fogalma nem is lehet.
A kereskedelem és ipar akkori képviselői kínai fallal vet
ték körül szakmájukat. Ezen átjutni és belülkerülni idegen
elemnek lehetetlen volt. Nekem úgy tűnt, mintha a faszakma
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éke volna a „legexkluzívabb” életet, de valószínű, hogy ebben
nem volt igazam, mert a legtöbb szakmánál ugyanilyen volt a
helyzet. Lemondtam az itthoni próbálkozásokról. Egy német
cég az akkori boldog cári Oroszországba küldött ki gyakor
noknak erdőkitermeléseihez. Mily öröm volt ez! Megkerülve a
kínai falat, mégis fás lehettem. Minő javadalmazással kérdez
heti egy mai, talán még érettségivel sem rendelkező fiatal
óriás? Elárulom. Havi 25.— Rubel (62.— Korona!) fizetéssel,
három havi próbaidőra, Németországban III. o., Oroszország
ban II. o. vasúti jegy megtérítéssel, de ha nem felelek meg,
saját költségemen tartoztam volna hazautazni. Nos, kedves
mai kezdő fás tisztviselők, hányán volnátok tanulnivágyástól
annyira lelkesek, hogy ily feltételek mellett mennétek hazátok
tól messze idegenbe egy szakmát megismerni?
De nekem végre megkezdődhetett az ambícióval telt lá
zas tapasztalatgyűjtés. Boldog voltam, mert nem a fizetés mekkorasága izgatott, ez mellékes volt. Minden fizetésből ki lehet
jönni, csak alkalmazkodni kell a takaró hosszához. Mindig
többre értékeltem a fizetésnél azt, ha tanulási lehetőséget
nyújtottak. A sok feladatot kerestem és nem a még ki nem
érdemelt fizetést.
Sokszor eltűnődöm mai tisztviselőtársaimon, de különös
képpen a kezdésre jelentkező óriásokon. Erdély vagy Kárpát
alja már messze van a legtöbbnek, igénye, bár még teljesen
tudatlan, vagy csak beleszagolt a szakmába, már legalább anynyi, hogy gondtalanul megélhessen, jól ruházkodhasson, de
még szórakozásra is maradjon. Erdőben, kunyhóban lakni, ma
gának főzni, kultúrembereket hetekig vagy hónapokig nem
látni, természetesen egyik sem akar. Magas fizetéssel úr akar
lenni, de azonnal. Nem baj, ha a munka kevés, csak a szóra
kozás legyen minél több, hisz munkaadóját csak ugródeszká
nak tekinti, kit a legközelebbi többetígérő kedvéért felmondás
nélkül úgyis elhagy.
Drága, érdekes, szép szakmám, de megváltoztál közel 40
év alatt! Hátha még 50 év távlatából láthatnálak?
Oroszországi, majd németországi és romániai erdőkben,
fűrészüzemekben eltöltött nagyon tanulságos munkásévek
után hazakerültem. Szakmánkban megbecsüléssel találkoztam,
de a keresztény társadalomból követőkre egyelőre hosszú ideig
nem akadtam. Erdőmérnök kollégáim, mint csodabogárra néz
tek, de nem követtek. A pionirmunka nem vonzott senkit. A
7
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keresztény társadalom éretlen volt közgazdasági feladatokra.
Jóval később is csak alig akadtak, kik a biztos közhivatalnoki
pályát és nyugdíjjogosultságot hajlandók lettek volna bizony
talan és kockázatos kereskedői, vagy ipari pályával felcserélni.
A „Venezia” kávéház (mai „Gresham”) volt az úgynevezett
„fatőzsde”. íratlan szabály volt, hogy minden fásnak délutáni
feketéjét itt kellett elfogyasztania. A Veneziában találkozott
a budapesti és a vidéki fástársadalom. Évekig egyedüli keresz
tény vendége voltam e „tőzsdének”, hol naponta százával jöttek
össze a szakmabeliek.
Négy évtized szele elsodorta ezt is, mint sok egyebet. De
a „tisztító” szellő hozott-e ezek helyébe jobbat és nekünk biz
tatóbbat? Erre félek őszinte választ adni.
Sem az öt, sem a négy, de még a tízév előtti szakmára
sem lehet ráismerni. Eltűnt a szakmai összetartás, helyette
tért nyert az irígykedés, áskálódás, a koncért való tülekedés.
Becsületes, komoly munka helyett a könnyű megélhetés, előtudás és tapasztalat nélkül való nagy jövedelemre való törtetés lett a divat.
A keresztény társadalom zöme még most is éretlenül vi
selkedik, pedig a sors ezüsttálcán kínálja a boldogulási lehető
séget mindazoknak, akik komoly munkakedvvel és egy egész
életre való elszántsággal vállalják a szabadpálya gondját, koc
kázatát, de a becsületes munka után járó kielégülést is.
Milyen kevesen vannak, kik hasznos munkával hű
séges támogatói munkaadójuknak és azzal az elhatározással
választanak szakmát, hogy azt „Pickauf” megtanulják és hi
vatásnak tekintsék foglalkozásukat és nemcsak kenyérkereset
nek.
Csak azokban bízom, akik nem kapzsi mohósággal cseré
lik fel máról holnapra szakmájukat, vagy hivatalukat azért,
mert pillanatnyilag többet kereshetnek, hanem elszántsággal
ki akarnak tartani új pályájukon, jóban-rosszban egyaránt.
Négy évtized óta nem látok a keresztény társadalomban
mélyreható változást. Sajnos illetékeseink kevés kivétellel, ma
éppoly kereskedelem-ellenesek, mint évtizedekkel ezelőtt. Csak
akkor változnak meg, ha tisztes nyugdíjukra támaszkodva, ke
gyeskednek leereszkedni egy jól dotált vezérigazgatói karszék
be. Ez azonban szerencsére csak átmeneti helyzet, elsöpri őket
a komolytalan, alapos szakismeret és kereskedelmi rutin nél
küli ifjú konjunktúra lovagokkal együtt az első megrázkódta
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tás. Kapzsiságuk vakká teszi őket és nem képesek felfogni,
hogy mennyire akadályozzák a komolyabb keresztény elemek
boldogulását.
A magyar gazdasági életet körülvett kínai fal megnyílt
a keresztény fiatalság előtt. Erősen aggódom azonban, hogy
tud-e a régi, jogosan kifogásolt rend helyébe maradandóan
újat és jobbat adni. Az utolsó évek tanulságai szerint, sajnos
nem. Jubiláló egyesületünknek legszebb feladata volna oda
kiáltva mindenkinek, ki megérdemli, hogy ne tovább, mert
kompromittáljátok a magyar jövőt! A legszebb szakmát tönk
reteszitek és ha eljön az elkésett megbánás órája, már nem
lesz, aki helyrehozza a hibáitok okozta károkat, mert a ma
gyar keresztény ifjúság az elmaradhatatlanul bekövetkező csőd
után újból hosszú évtizedekig nem mer újból gazdasági pályára
menni.
Nagyon szeretném megélni, hogy Egyesületünk 60 éves
évfordulójakor reám olvasnák, hogy tévedtem.
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A keresztény magyar tüzelőanyagkeres
kedelem térhódítása.
Irta: SZABÓ ÖDÖN.

Az első világháborút követő években a magyar társada
lomban egy egészséges életszemlélet alakult ki. Orientálódás a
gazdasági pálya felé. Szakítani kívántak azzal a konzervatív
felfogással, amely szerint úrnak csak az számít, aki a közigaz
gatásnál — legalább díjnoki minőségben, havi 80 pengőért —
szolgál és elismerték a kereskedőt is társadalmi lénynek. Két
ségtelenül nagy haladásnak számított ez az átalakulás, mert
hiszen a köztudatban a kereskedőt ú. n. ,,vizesnyolcasnak”’
vagy „handlénak” képzelték el. A jó magyar polgári társada
lom egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy a kereskedelem
mit jelent az ország vezetése, — mint közszempontból és mit
egyéni gazdagodás szempontjából. Nem gondoltak arra, hogy a
kereskedői pálya jó koponyát, gyors elhatározást, széles látó
kört. alkalmazkodási képességet igényel és valahogy úgy kép
zelték el, hogy az a gyermek, amelyik már kiadóhivatali iktató
nak sem látszik alkalmasnak, jó lesz kereskedőnek, vagy ipa
rosnak. Szóval: nem voltak tisztában a• kereskedelem fogalma
alá tartozó végtelen skálával, nem ismerték a nyugati államok
országokat irányító kereskedő házait, hanem egyedül a cseléd
jeiknek udvarló szatócssegéd jelent meg szemeik előtt, amikor
a kereskedelemről került szó.
Ennek a lelki forradalomnak hatása alatt tömegesen ke
resték boldogulásukat a kereskedői pályán. Túlnyomórészt
tiszta, becsületes szándékú, tettrekész emberek. A társadalmi
propaganda azonban hiányos volt, mert a felkészülésről elfe
ledkezett. Megjelent az új tábor egy új honfoglalásra, — fegy
ver nélkül. Pedig bizony fegyverre, mégpedig igen hatékony
fegyverre szükség lett volna. Puszta mellel állott szemben az
évszázadokon keresztül kereskedőnek nevelt régi elemmel, an100
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nak összeköttetéseivel, tőkeerősségével. A harc nagyon egyen
lőtlen volt. Az első tapogatózás után a nagytömeg visszavo
nult és ismét a fix fizetést kereste, míg egyesek szívós munká
val küzdötték magukat előre és nem lépésről-lépésre, hanem
milliméterről-milliméterre vitték előre kis üzleteiket. Ezek az
évek a megújhodó magyar kereskedelemnek hősi korszakát ké
pezték és csak megilletődéssel lehet gondolni azokra a férfiak
ra, akik a kereskedelmi honfoglalás nagyszerű pionír munká
jában megalkuvás nélkül kivették részüket. Szakmánknak ezek
az egyedei, mint viharban a verebek össze is jöttek és meg
alakult az első keresztény-magyar tüzelőanyagkereskedői cso
port a Bástya-utcai Baross székházban a Baross Szövetség
égisze alatt. Annakidején nagy esemény volt ez. A reménynek,
fanatizmusnak olyan tömege halmozódott ott össze, ami biza
lommal töltötte el a harcosokat a jövőt illetőleg. Az első ilyen
egyesülés vakmerőén állott szemben a múlttal és hihetetlen
akaraterővel követelte az életlehetőséget a keresztény-magyar
kereskedelem számára. Hihetetlen gyorsasággal elérte a kis
Baross csoport azt, hogy szakmai dolgokban nélküle határozni
nem lehetett. A csoport egy családnak számított és minden
tagja át volt hatva attól a gondolattól, hogy a magyar faj ke
reskedelmi szolgálatát csakis a fajta egyedei képviselhetik a
közösség érdekeinek megfelelően. A küzdelem nem volt minden
napi. Nevelő munkára volt szükség, amely alkalmas bizonyos
rétegek kikapcsolására anélkül, hogy a fogyasztóközönséget az
átalakulás érzékenyen ne érintené. Ez pedig csak úgy volt el
érhető, hogy egyrészt szakképzett, másrészt anyagilag fundált
pótló egyedek rendelkezésre álljanak. Itt pedig a propaganda
gyors sikert nem ígért, mert ezekben a harci években a tüzelő
anyagkereskedelem úgyszólván haszon nélkül dolgozott és a
tőkeképzés nagyon problematikussá vált. Egyet elértünk: ki
alakult országszerte egy jó középkereskedelem, azonban nagy
kereskedői egyedeink — tőkehiány miatt nem voltak. Nagy
kereskedő alatt gondolok természetesen azokra a cégekre,
amelyek tízezer vagónos tételekben dolgoznak és ha közöttük
akadt is egy-két keresztény vállalkozás, azok nem tudták az
akaratukat a keresztény-magyar térhódítás érdekében érvénye
síteni. így kizárólag saját erejére volt utalva ezen új kereskedő
csoport és minden eredmény, amit elért, az erős összefogásnak
és bátor kiállásnak a következménye volt.
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A második világháború készületlenül érte szakmánkat is«.
Nem volt annyi tőkével rendelkező szakemberünk, aki alkalmas
lett volna az egymásután megjelenő rendelkezések folytán
szükségszerűen fellépő hiányok pótlására. Tőke nélkül nincsen
kereskedelem és hiába önállósították magukat az elmúlt két
évtized alatt tisztviselői minőségben, jól kiképzett egyedek, a
hiányt feltölteni nem tudták, mert a vállalkozásaik kereteit
szűk anyagi körülményeik folytán nem tágíthatták.
Szerény nézetem szerint egy ilyen alapvető változást,,
amilyennek most élő tanúi vagyunk, nem tehet megszervezett
segítség nélkül keresztülvinni. Szakmánk kifejezésével élekr
amikor azt mondom, hogy a tüzelőanyagszakmában erdőirtást
határoztak el. Ez azt jelenti, hogy a faállományt gyökerestől
kiszedjük és hasznosabbal betelepítjük. A betelepítés azonban
költséggel jár és nem minden csemete ereszt gyökeret, de az
új erdő érdekében ezeket a kockázatokat vállalni kell. Magától
értetődik, hosszú idő telik el addig, amíg az újonnan telepítet*
erdő zárt egységet képez. Ma azonban azt látjuk, hogy az el
határozott erdőirtás helyett tarvágás folyik és így a régi gyö
kerek eresztenek új hajtásokat, amit találóan ,,Aladárok” né
ven vittek át irodalmunkba. Ezek az Aladár sarjhajtások fel
tétlenül el fogják nyomni azokat a gyenge gyökérrel rendelkező
egyedeket, amelyeket a tarvágásos területre ötletszerűen tele
pítenek, különösen ha tudatában vagyunk annak, hogy az újon
nan telepített nemesebb fajta nem rendelkezik olyan elnyomó
ösztönnel, mint a tarvágásos terület régi állománya.
A háború nem alkalmas arra, hogy ezeknek a problémák
nak a megoldására koncentráljuk figyelmünket. Most minden
kereskedőt a közellátás köt le totálisan és egy gondunk van:
minden magyar család tűzhelyére a szükséges tüzelőt megsze
rezni. El fog jönni azonban az idő, amikor csakis ezért harco
lunk és a régi lendülettel fogunk küzdeni annak megvalósulá
sáért. Ma már önálló érdekképviseletünk van, amelynek kere
tein belül előre építjük a magyar tüzelőanyagkereskedelem
jövőjét.
A Baross Szövetség megszűnt érdekképviselet lenni és ezt
I jogot kormányzatunk az Országos Egyesületre ruházta. Mi
azt a szellemet, amit a Baross Szövetségben képviseltünk, el
hoztuk ide és ha átmenetileg a háború miatt a lángot nem is
szíthatjuk, mindenesetre a hamu alatt megőrizzük. Az Orszá
gos Egyesület 50 éves jubiláris évében egyesültünk, tisztán és:
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alapos tárgyalások után. Itt fogjuk józanul továbbvinni azokat
a gondolatokat, amelyek hivatva vannak a tüzelőanyagkeres 
kedelemben a keresztény-magyar elem kizárólagosságát bizto
sítani. Hiszem, hogy az Egyesület centennáriumán már utó
daink élvezni fogják anyagi és erkölcsi hasznát annak a heroi
kus küzdelemnek, amit a mai generáció folytat a szebb ma
gyar jövőért!
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Fás szakirodalom.
Irta: WAGNER MÁRTON.

Magyarországon a fára vonatkozó szakirodalom alig tud
dokumentumokat felmutatni. Elszórtan jelentek meg a múlt
ban egyes kiadványok, melyek azonban gyakran csak részlet
kérdéseket tártak fel. Nem illeszkedtek egységes program ke
reteibe, hanem csak a szerző egyéni és különböző területeken
mutatkozó kutatásait, illetve annak eredményeit tárták fel.
Legtöbb ilyen munka az erdészetre, erdőgazdálkodásra vonat
kozott. A fa feldolgozásával, a fűrészipar vagy fakereskedelem
ismereteinek gyarapítására törekvő munka szinte nem is talál
ható. A fásszakma tagjai esetleges kérdéseikre hiába kerestek
választ az eddig megjelent könyvekben, nem találták meg, ép
pen a széttagoltság miatt. Hozzá kell ehhez fűzni, hogy e meg
jelent szakkönyvek egy része már elavult, úgyhogy e szempont
ból sem tartalmazza azokat a szakismereteket, amelyekre ma
napság a fakereskedőnek, termelőnek, fűrésziparosnak szük
sége lehet.
Közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy a fára, helyesebben
szólva az erdőre vonatkozó régebben megjelent irodalmi termé
kek egy része nem is volt ismert a szakma tagjai előtt. A ta
pasztalat szerint nem elegendő jó könyveket piacra hozni, gon
doskodni kell arról, hogy megjelenésükről az érdekeltek tudo
mást is szerezzenek, sőt megtudják, hogy mit hol találnak
meg. Ugyancsak meg kell jegyeznem, hogy az Országos Erdé
szeti Egyesület, mely az erdőgazdaságra vonatkozó könyvek
legtöbbjét hozta piacra, vagy elterjesztette, mindig tökéletes
munkát végzett szakkönyvek kiadása terén is. Ez a munkája
azonban, természetszerűen, inkább erdészeti vonatkozásokban
korlátozódott. így is volt helyén. A fásszakirodalom teljessége,
s ennek művelése terén a munkamegosztás csak hasznos lehet.
Ennek megteremtésére irányuló törekvésünkben e munkameg
osztásra mindig tekintettel voltunk és a magunk munkaterüle
tén igyekeztünk a lehetőségeket kidolgozni.
104
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

A cél tehát: a fás szakirodalom megteremtése.
Ennek a munkának sok nehézsége van, amit elhallgatni
nem lehet és nem szabad. A nehézségeket három csoportba le
hetne sorolni: 1. szerzők hiánya, 2. olvasók hiánya és ami eb
ből következik 3. az anyagi fedezet kérdése.
Az elsoroltakat sorravéve, elsőként a szerzők hiányát kell
megemlítenem. A tapasztalatok szerint egyes kérdések, szak
tárgyak kidolgozására hónapokon keresztül kell a szerzőt ke
resni, felkutatva Magyarországon a kérdéssel foglalkozó szak
embert. Nem vitás, hogy szakembereket találunk, de a gyakor
lat során arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy sokan kö
zülük nem szándékoznak írni, ha pedig meg van a hajlam, ak
kor a terminusokat nem tartják kötelezőnek. Sok tervbevett
munka, melyekre megbízást adtunk szerzőknek, e miatt nem
készült el.
A második problémakör: az olvasók hiánya.
Szakkönyvek iránt egyelőre még csekély érdeklődés mu
tatkozik, noha jelentős propagandával igyekszünk e területet
kimunkálni. Ez a propaganda a szakma minden rétegére kiter
jed, s szinte megközelíti a kiadási költségeket. Mégis az a ta
pasztalat, hogy szakirodalom iránt egyelőre nem nagy az ér«
deklődés, ami magával hozza, hogy a szakkönyvek kiadása nem
rentábilis üzletágazat és költségei tetemesen felülmúlják a be
vételeket. A fás szakirodalom megteremtésére irányuló mun
kánk a kultúra jegyében folyik, s az anyagi körülményeket nem
vesszük figyelembe, mert kötelezettséget érzünk a szakmával
szemben, hogy színvonalát emeljük és a szakmabeli felkészült
séget szolgáljuk.
Idekapcsolódik a harmadik problémakör: az anyagi költ
ségek fedezése.
Olvasók hiányában egyes szakönyvek csak kis példány
számban készülhetnek, ami természetesen magas önköltségi
árat és drága adminisztrációt jelent.
Ezek tehát a fásszakirodalom megteremtésének körülmé
nyei. Hozzá kell tennünk, hogy a szakma sokrétű, érdeklődési
köre nagy területre kiterjedő, nem egységes, tehát a kiadói
program elkészítésénél sok szempontot kell figyelembe venni
és sokrétegű érdeklődésre tekintettel lenni. Mást kíván szak
szempontból a kereskedő, a nagykereskedő, a fűrészüzem, a fa
kitermelő, vagy a tüzelőanyagos. Mindezeken felül tekintettel
kell lennünk a nagy fapolitikai szempontokra is, amelyek meg
kívánják, hogy a szakma egyes rétegeinek érdeklődésén túl
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menő olyan összefoglaló munkát is kiadjunk, mely a szakma
egyetemes érdekét a szakma érdekén kívül szolgálja. Mind e
munkák megtervezésénél, kiadásánál nemcsak a szakérdeklő
dés kielégítésére, hanem a szakmai színvonal emelésére is nagy
súlyt kell fektetnünk.
Ilyen elvek mellett kezdte a Magyar Fapiac Kiadóválla
lat a fás szakirodalom megteremtésére irányuló munkát. Ter
mészetesen elsősorban a legsürgősebb igényeket kellett kielégí
teni. A jelenlegi gazdasági irányítás korában a szakma minden
rétegének a rendeletek tömegét kell figyelembe vennie, még a
legegyszerűbb kereskedelmi aktusnál is. Erre tekintettel első
sorban azokat a szaktájékoztató könyveket adtuk ki, amelyek
az adminisztrációs kereskedelmi ismereteket tartalmazzák és
általános tájékoztatást adtak az előforduló ügyviteli kérdések
ben. E könyvkiadói munkánk során 6 kötetet hoztunk piacra.
Ezen felül ki kellett adnunk a fásszakma életét irányító legfon
tosabb árrendeleteket, majd pedig, amikor a termeléstől az el
osztásig számos rendelet szabályozta már a piacot, ezeket a
rendeleteket rendelettárakba összefoglalva bocsátottuk a szak
ma rendelkezésére. A fakereskedelem és ipar, a tüzelőanyagke
reskedelem, az építőanyagszakma, a bútoripar és kereskedelem
munkáját szabályozó rendeleteket foglaltuk össze ilyen rendelettárakba és minden esztendő rendeletéit külön kötetben bo
csátottuk a szakmabeliek rendelkezésére.
Természetesen az alapvető szükségletek ellátásával
együtt, de főként azok befejezése után gondoskodtunk arról,
hogy a fás szakirodalom kellően kiépüljön. E tevékenységünk
során — a legkiválóbb szakembereket igénybevéve — az erdő
használat, a keményfakereskedelem, a fakitermelés, a fűrész
üzemek, az erdőkitermelők, az építési- és tüzelőanyag kereske
dők részére készíttettünk alapvető szakkönyveket, melyek mind
a szakma rendelkezésére állnak.
Könyvkiadói programunk eddigi munkájáról beszámolva
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy általános szakmai tá
jékoztatásra is szükség van és hogy a szakma tagjai egymást
megismerjék, amit szakmai címtárak elkészítésével szolgálunk.
E munka során sok fáradsággal és költséggel elkészítettük a
magyar fűrészipar és a magyar tüzelőanyag nagykereskedelem
címtárát, mely nemcsak a címek felsorolását tartalmazza, ha
nem a vállalati adatokat is. Az elmúlt évek során mindkét
szakma jelentős átalakuláson ment keresztül, sok új cég kapcso
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lódott a munkájukba és így az egész szakma érdekét szolgálta,,
hogy az új helyzetet kellőképpen feltárjuk.
Az árrendeletek hatása alatt a szakma áttért a centiméter
számításra. Ez szükségessé tette, hogy ilyen egységre számí
tott köbözőkönyveket bocsássunk a szakma rendelkezésére, ami
ugyancsak megtörtént.
Rövid, néhány éves munkánk során ennyit végeztünk.
Ami azonban lényegesebb: kidolgoztuk további programunkat,
amely most már az-eddiginél is gyorsabb ütemben valósul meg.
Az ütem mértékére elég, ha annyit jegyzünk meg, hogy az el
múlt két esztendő során 47 szakmabeli könyvet hoztunk piacra,
s reméljük, a további tevékenységünk még ennél is nagyobb
eredményt hoz. A fás szakirodalom kiépítésére kidolgozott pro
gramunk egy része már munkában van. Jelenleg 6 szakköny
vünk van kiadás alatt, ezek részben kéziratban, részben pedig
már elkészült ívekben várják a megjelenést. Ilyen ütemben va
lósítjuk meg további munkánkat is, mindig arra törekedve,
hogy a fásszakma minden ágazata megkapja a maga alapvető'
szakönyveit és ezekből kiindulva a részleteket is kimunkáljuk.
így szolgáljuk a szakirodalmon keresztül a szakmai szín
vonal emelését és a magyar fás kultúrát.
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A fás érdekképviselet.
Irta: Dr. CSERNŐ ALADÁR.

Valamely szakma élete érdekképviselet létezése nélkül
olyan, mint az emberek együttélése mindaddig, míg nincs ál
lamszervezet, mely őket szorosabb kötelékben, tartósabban
összefűzné. Ilyen volt a fás szakma is mindaddig, amíg 50 esz
tendővel ezelőtt meg nem alakult Egyesületünk. A fásszakma
tagjai éltek, léteztek, munkájukat végezték, de elszigetelten,
egymásról mit sem tudva és egymással keveset törődve. Ez az
elszigetelt élet alkalmas lehetett arra, hogy egyesek esetleg
boldoguljanak, de semmiesetre sem arra, hogy felhasználják
az erőt, amit az egyesülés jelent. Arra sem volt elegendő az
Egyesület előtti korszak „fásszakmai” élete, hogy abból tény
leg szakmai élet legyen. A szakma tulajdonképpen akkor kez
dődik, amikor egy foglalkozási ágban foglalkozó egyedeket az
érdekképviselet összefogja és e munkájával a foglalkozást
szakmává nemesíti. így lett a fakitermelőkből és a fakereske
dőkből, valamint a fával dolgozó egyedekből fásszakma, az
Országos Faegyesület 50 esztendővel ezelőtt történt megala
kulásával.
Az Országos Faegyesület létezése természetesen nemcsak
elvi jelentőséget és közös erkölcsi tartalmat adott a szakmá
nak, hanem erőt is. Ez az erő lehetővé tette, hogy együttesen
lépjenek fel a szakma tagjai, a maguk érdekét más szakmák
kal szemben megvédhessék, sőt az egyesülésben rejlő erőt fel
használhassák arra, hogy a közösség sorsának javításából ki
indulva a tagok a maguk egyéni sorsát is megjavíthassák. A
fakereskedelem a maga összességében akkor kezdett virágzani,
gyarapodni az országban, amikor az Országos Faegyesület
megalakulásában megtalálta a maga erejének alapját és biz
tosítékát.
Mint minden közösségben, úgy a fásszakmában is a nagy
egyéniségek munkája adja meg a lendületet. Az Országos Fa
egyesület megalakulása kálnoki Bedő Albert akkor, — e minő
ségben egyszersmint utolsó — országos főerdőmester kezde
ményezésének tulajdonítható. Átlátta, hogy ilyen érdekképvi
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seletre szüksége van a szakmának, de szüksége van az erdé
szetnek is, amely ily módon a maga szempontjait egy másik ha
sonló erejű szervezettel beszélheti meg és tisztázhatja. Szük
sége van arra — ez volt a gondolatmenete — az ország gazda
sági életének, mert egy nagy szakma, — már pedig a vállal
kozói fatermelés és fakereskedelem ilyen — szükséges, hogy
érdekképviseleti szervezettel vegyen részt azoknak az ügyek
nek a megtárgyalásában, amelyek az egész ország gazdasági
életét egyaránt érdeklik.
Kálnoki Bedő Albert érdekképviseletünk első elnöke, or
szágos főerdőmester húsz egynéhány esztendőn keresztül irá
nyította Egyesületünk működését és elnöksége alatt nőtte ki
magát Egyesületünk komoly érdekképviseletté. Az Ö szellemé
nek köszönhető, hogy Egyesületünk megérte az 50-ik jubileumi
esztendőt. Ö mutatott irányt és jelölte meg azt az utat az ér
dekképviselet működése számára, melyen haladni kell.
Az alapítástól kezdve részt vett az érdekképviselet meg
szervezésében és nagy munkájában, országos hírű első elnö
künk mellett: idősb. Vük Gyula, aki ugyancsak több mint 20
éven keresztül alelnöke volt Egyesületünknek. Az Ö munkás
ságának is eredménye az, hogy érdekképviseletünk a fásszak-*
ma reprezentáló szervévé fejlődött. Ö sem elégedett meg a
maga üzletkörében szerezhető tapasztalataival, még azzal sem,
amit az országban és a széles területet felölelő akkori monar
chia területén szerezhetett, bejárta Európát, sőt az egész vilá
got. Számos útját nemcsak arra használta fel, hogy a maga
látókörét gyarapítsa, tapasztalatait növelje, hanem, hogy
mindezt az egész magyar fásszakma rendelkezésére bocsássa.
Kálnoki Bedő Albert mellett, mint alelnök, méltóképen
reprezentálta a szakmát, öregbítette az Egyesület tekintélyét,
hozzájárult tevékenységével, hogy érdekképviseletünk súlyát
és jelentőségét növelje.
Meg kell emlékeznünk e helyen Egyesületünk jelenlegi
elnökéről is, aki már több mint 10 éve tölti be szakmánk életé
ben az igen fontos vezéri tisztséget.
Jelenlegi elnökünk működési ideje alatt lett érdekképvise
letünk a fásszakmának a kormányhatóságok által elismert
egyedüli országos érdekképviseleti szerve.
Az 50 év érdekképviseleti munkájára kálnoki Bedő Al
bert. id. Vük Gyula és ifj. Vük Gyula tevékenysége adja meg
a jelleget.
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Milyen legyen az irányított fagazdaságunk
árpolitikája.
Irta: RÓNAI GYÖRGY.

Előrebocsátom, hogy nem szándékom itt a címben feltett
kérdést kimerítően tárgyalni. Mint a faipar és fakereskedelem
képviselője, de mint az erdők sorsát féltő erdőmérnök is, csak
azokra a — szerintem legfontosabb — irányelvekre akarok itt
röviden rámutatni, amelyeknek követése mellett a magyar er

dőgazdaság jövőjének kockáztatása nélkül., sőt annak belterje
sebbé tétele mellett biztosíthatjuk a fagazdaságban a legfonto
sabb közszükségleti cikkek termelését és előállítását.
1941. október 23-ig Németországban éltem és jól isme
rem az ottani irányított fagazdaság bevált árpolitikáját. Távol
áll tőlem azonban az ottani, a mienktől nagyon is eltérő, erdő
gazdasági viszonyok mellett megokolt német árrendszert és ár
politikát, a mi jórészt feltáratlan erdőkkel rendelkező erdőgaz
dasági viszonyainkra javasolni.
Kárpátaljával és Erdélynek eddig visszatért részével
olyan erdőségeket kaptunk vissza, amelyek a megszállás ideje
alatt nem hogy föltárva, de inkább kizsarolva lettek.

A mi nagyrészt feltáratlan erdőinkkel és azoknak gyérítetlen állapotával számolva, éppen a mai pénzügyi helyzetben
oly árpolitikát kellene alkalmaznunk és követnünk, amellyel
lehetővé válna ezeket az érintetlen és üzemen kívül álló erdőket
feltárni és az ország faellátásába belekapcsolni.
E kérdés és feladat megoldásában nem lehet és nem sza
bad a nélkülözhetetlen fatermékek árának megállapításánál a
fogyasztó pénztár célját vermi alapul. Az olyan árpolitika,
amely a fagazdaságban nincs tekintettel az erdőbirtokosnak
jogosan járó tőárra, amely szemet húny a folyton emelkedő
termelési és szállítási költségek nagysága felett és nem törő
dik a kereskedelemnek méltányos és jogos igényeivel, sőt egyes
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intézkedéseivel a fakereskedelem közreműködését a faforga
lomból ki is zárja, az nemcsak, hogy csődöt mond és zavart
okoz a faellátásban, hanem szükségképpen oda jut, hogy az
életbevágóan fontos választékok előteremtése érdekében erő

szakos intézkedésekhez kényszerül nyúlni.
Pedig, ha valahol, úgy az irányított fagazdaságban ját
szik életbevágóan fontos szerepet és követel alapos szakisme
retet és megfontolást a helyes árpolitika. Mert ha valahol, úgy
itt kell az árak megfelelő megállapításával a fogyasztók szük
ségletét és a fatermelést úgy biztosítani, hogy ne legyen szük
ség olyan ötletszerű kényszerintézkedésekre, amelyek a fa
anyagot hosszú éveken át termő erdőt és ezzel az erdőgazdaság
üzemrendjét, folytonosságát és jövőjét veszélyeztetik. Az ezen
a téren elkövetett hibák sokszor helyrehozhatatlan következ
ményekkel járnak.

A helyesen irányított fagazdaságban az ötletszerűségnek
és kapkodásnak helye nincsen.

Minden jól irányított gazdaságban a fogyasztó csak úgy
kaphatja meg kellő időben és kellő mennyiségben a feltétlenül
szükséges fogyasztási cikket, ha annak ára olyan, hogy annak
termelése, előállítása és a fogyasztóhoz való szállítása biztosít
va van.
Az ár megállapításának tehát ia termelés és szállítás igé

nyeihez kell alakulnia.
Különösen áll ez a fatermékekre (a tűzifára, a bányafára,
a talpfára, stb.), melyeknél a munka és a szállítási költség az
értéknek több mint 80%-át teszi ki s azért helyesen irányított
fagazdaságban a megfelelő tőárból kiindulva úgy kell megál
lapítani az árat, hogy nagy faínség idején fát még ott is lehes

sen termelni, ahol annak termelése eddig az erdők távolsága
vagy feltáratlan volta miatt ki nem fizetődött.

A mai nehéz időben tehát, amikor a feltétlenül szükséges
faszükségletet külföldről beszerezni nem lehet, megfelelő árpo
litikával oda kell törekednünk, hogy az eddig feltáratlan er
dőinket is bevonhassuk a faforgalomba és az ország faellátá
sába.
Magyarország mai erdőkomplexuma mellett sem a tűzifa
szükséglet biztosítása, sem bányáinak bányafával való ellátása
nem olyan probléma, melyet a fogyasztó közönség fizetőképes

ségének ig\azságos igénybevétele mellett ne lehetne megoldani.

Akkor, amikor minden közszükségleti cikk ára csaknem
háromszorosára emelkedett ,sem a tűzifa árának 60%-os, sem
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a bányafa árának a maihoz mért akár 80%-os felemelése nem
jelentene a fogyasztó közönség zömének a tűzifánál évi 50—60
P, a szénnél 2—6 P-vel nagyobb megterehelést. Ismeretes
ugyanis, hogy a bányafa ára alig játszik szerepet a szén árá
nak a kialakulásában.
Hogyha a mai árak mellett nincsen elég tűzifánk és nin
csen elég bányafánk vagy talpfánk, ennek főoka, hogy erdősége’nk nagy része az utaktól és szállítási berendezéseinktől
messze fekszik és nincsen feltárva. Faellátásunk nehézsége te
hát erdeink állapotában, főleg azoknak feltáratlan voltában ke
resendő. Ha már most helyes árpolitikával az árakat úgy álla
pítanék meg, hogy a termelés és szállítási költségeken felül a
befektetések törlesztésére is maradjon miami, akkor az erdő
birtokoson kívül a tőkében gazdag fakitermelő, fakereskedő is

képes
hajlandó lenne több évre szóló befektetéssel biztosí
tani az addig feltáratlan erdők kitermelését.*)
Erdeink feltárását célzó befektetéseket megfelelő árpoli
tikával elősegíteni már csak azért is tanácsos, mivel a feltárt
erdőségek a középkorú állományok előhasználata útján az áterdőléssel csaknem kétszer annyi fatömeget tudnak leadni,
mint a feltáratlan erdők, s az előhasználatokból éppen azokat
a választékokat tudnók előteremteni, melyeket annyira nélkü
lözünk (rúdfát, villanyoszlopot, bányafát és kérget).
Az árpolitikával nem hogy lehetetlenné tenni, hanem elő
segíteni kellene a fakereskedelmet és faipart, hogy szakszerű
befektetéssel és tőkével segítse elő a maga részéről elfekvő er
dőségeink feltárását. Az ilyen nagyobb befektetésekkel járó
erdőfeltárásokat szükség esetén még úgyis lehetne és kellene
támogatni és elősegíteni, hogy az ilyen most feltárt vagy feltá

randó erdőkből kikerülő faanyagokra — a befektetett tőkék
törlesztésére — megfelelően nagyobb [eladási árat engedélyez
zen az Árhivatal.
Véleményem szerint ettől nem kellene megijedni. Mind
nyájan tudjuk, hogy most, amikor 10 tonnánként 20.— P, te
hát alig 5% jut a fatermelést is elősegítő fanagykereskedőnek,
a szerfa forgalmában pedig az eladó rabattjára van utalva^
hova jutott a mai árak mellett a magyar fapiac!

i) Egyes nagyobb fakereskedelmi vállalatok nagy tőkék koc
káztatásával máris csináltak ilyen befektetéseket, milliós költségek
kel építve 20—30 km-es vasutakat, utakat és vízicsúsztatókat, re
mélve, hogy rá nem fizetnek és hogy vállalkozásuk méltányolva lesz.
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Telepes fakereskedelem.
Irta: GYÜRK ISTVÁN.

A Magyar Vállalkozói Fakitermelők, Faiparosok, Fa- és
Tüzelőanyagkereskedők Országos Egyesülete, amely intézmény
kötelességszerűen és hivatásának magaslatán állva, a fakeres
kedelem minden egyes ágazatának problémáival foglalkozik,
minden valószínűség szerint tisztában van azzal a rettenetes
helyzettel, amelybe a detail fakereskedelem önhibáján kívül az
utolsó időben jutott, mégis a magam szerény tapasztalatait is
kötelességből az Egyesület tudomására hozom.
Mint az Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet áru
osztályának vezetője 1925. év óta kísérem figyelemmel a detail
fakereskedelem alakulását, a konjunktúra és dekonjunktúra
hullámzását és minthogy a szövetkezet sohasem szolgált egyéni
érdekeket, sohasem igyekezett minél nagyobb anyagi ered
ményt elérni, sok mindent más megvilágításban látok, mint
azok, akik a dolgok alakulását nem ilyen szemmel nézik.
A konjunktúra és dekonjunktúra változásai, egyes vidé
kek szervezetlensége, vagy megszervezése, anyaghiány vagy
anyagbőség, sokféle szempontból befolyásolta a fakereskedel
met és időszakonként változva, sok ember jutott előnyös pozí
cióhoz és előnyös anyagi helyzetbe, míg mások ugyanakkor
anyagi romlásba és tűntek el bizonyos időre, vagy egyszer s
mindenkorra a fakereskedelemből. Az egészséges és helyes
irányban való fejlődésnek régebben igen kevés tanújelét lát
tam. Az OFAKSZ bár működésének első éveiben igyekezett a
fejlődésnek helyes útirányt szabni, a túlkapásokat — amenynyiben az hatalmában állott — meggátolni és e célból az ország
különböző helyein új építési anyagkereskedéseket létesített,
eddig más foglalkozású egyéneket a szakmával megismertette
és keresztény fakereskedőket nevelt.
A kormány átállítási programja új erőt és új lendületet
látszott adni ennek a fejlődésnek. A fakereskedelemben igye
8
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keztek komoly, vállalkozó szellemű, értékes keresztények el
helyezkedni és bár a tőkehiány igen bénítólag hatott és az ezirányú segítség csak igen csekély volt, ami természetszerűleg
a háborús viszonyokban leli magyarázatát, mégis tekintélyes
számban keletkeztek új faüzletek. Hogy ezek közé kerültek
olyanok is, akik nem valók oda és hogy egyesek már elhullot
tak és rövid időn belül még sokan el fognak hullni, ez nem von
le semmit sem a fejlődés értékéből. A szépen megindult folya
mat azonban veszélyes ellenfelet kapott olyan körülményekben,
amelyek elhárítása, illetve amely nehézségek megszüntetése a
fakereskedelem hatalmán és lehetőségein kívül esik. Ezek a kö
rülmények nemcsak az új keresztény kereskedelem alapjait
támadják meg, hanem a régi keresztény kereskedelmet is óriá
si mértékben veszélyeztetik. A keresztény kereskedelemnek az
alapja pedig a tisztesség, a becsület és az erkölcs.
Az általános bevezetés után most már részleteiben is kell
foglalkoznunk ezzel a kérdéssel:
A háború folyamán a faanyagszükséglet (és itt nemcsak
Magyarország, hanem fegyvertársaink faanyagszükségletét is
figyelembe veszem) óriási mértékben emelkedett. Ezt a nagy
mérvű szükségletet fedezni — dacára annak, hogy nagy kiter
jedésű fenyőerdőket kaptunk vissza, — nem lehet. — Megin
dult tehát a versenyfutás azért a kevésért, ami van. Felütötte a
feketepiac átkothozó fejét a mi szakmánkban is. Meggyőződé
sem, hogy igen szomorú eredményre vezetnek, ha megkérdeznők, hogy a szakmában hány fakereskedő tud ma szigorúan
vett árkormánybiztossági áron vásárolni és hány olyan ter
melő van az országban, aki szigorúan vett árkormánybiztos
sági árakon hozza áruját forgalomba. Ha közzé tennénk egy
hirdetést, hogy bármelyik fűrészüzem bármilyen mennyiséget
kitevő teljes termelését hajlandók vagyunk megvásárolni az
árkormánybiztosság által engedélyezett legmagasabb áron,
hajlandók vagyunk az egész termelés ellenértékét előre kész
pénzben kiegyenlíteni, sőt a folyósított előleg után még kama
tot sem számítani, vájjon hány termelő fog jelentkezni, hogy
áruját ilyen feltételek mellett eladja. Pedig vannak készletek
Erdélyben is. A székely körvasúton utazva itt is, ott is többezer
köbéterre menő készleteket találunk. Egyes helyeken már feketedő faragottfa és deszka-rakatokat látunk, akkor amidőn
az országban óriási áruhiány van és a vagón-probléma sem
megoldhatatlan. Egyes telepeken az áru csak gyűl és szállítás
úgyszólván semmi, vagy egészen minimális. Ilyen körülmé
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nyék között mi történik az új fakereskedővel, akinek legna
gyobb részt összeköttetése sincsen megfelelő ahhoz, hogy kö
nyörgéssel és különböző, a jövőben beváltandó ígéretekkel,
költséges utánjárással nagy nehezen egy-két vagont tudjon ma
gának kiverekedni? Nem okolom csak a fűrészüzemeket, az ö
nehézségeiket is nagyon jól ismerem és tudom, de kérdezem,
vájjon a detail fakereskedelem kötelessége és hivatása-e az er
dőmunkások, vagy a fűrészen alkalmazott munkások részére
kukoricalisztet vagy szalonnát szerezni, mert ez a legkevesebb
kívánság, amivel egy nagyobb tétel megvásárlásának szándé
kával megjelenő vevőt a nagy fűrészüzem fogadja.
Nem akarok túlságosan messzire menni és az emberek
idejét, amelynek legnagyobb részét hiába való utazással és
szaladgálással töltik el, — én is túlságosan igénybe venni, nem
akarok konkrét eseteket, melyeknek ezreit és ezreit mindnyá
jan ismerjük és jól tudjuk, — felsorolni, de ezektől függetle
nül mindnyájan tudjuk és látjuk, hogy ha ez így megy tovább,
akkor kizáróan csak az fog boldogulni, aki feketén vesz és fe
ketén ad el, mindaddig, míg az államhatalom büntető keze utói
nem éri. Kötelezni lehet az erdőbirtokosokat a termelésre,
kötelezni lehet a termelő vállalatokat az eladásra és kötelezni
lehet a termelő vállalatokat arra, hogy csak olyanoknak adja
nak és adhasanak el, akik a kereskedelemben nemcsak anyagi
és egyéni érdekeket szolgálnak, hanem országos érdekeket és
a haza iránti kötelességet is ismerik. Sohasem voltam a túl
zásba menő korlátozásoknak a barátja, bíztam a kereskedő be
csületességében és tisztességében, de akkor, amidőn azt látom,
hogy boldogulni a becstelen fog és elpusztulni a tisztességes,
akkor azt kell mondanom, hogy korlátozások és újabb korlá
tozások jöjjenek mindaddig, míg ki nem pusztul a fakereske
delemből az a réteg, amely nem oda való.
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Magyarország erdőgazdasága.
Irta: BOGYAY LÁSZLÓ.

Az erdő minden ország számára majdnem annyit jelent.,
mint a mezőgazdaság. A termelés és értékesítés, tehát az ipar
és kereskedelem egyik főága az, mely az erdőből kapott nyers
anyagot az emberi élet számára nélkülözhetetlen cikké dolgoz
za fel. Országunk változatosan szép területéből 21% az erdő.
A cseh és román uralom alól felszabadult erdőkkel nagy erdő
területek tértek vissza, mégsem vagyunk fában önellátók. En
nek oka a háborús szükségletek megnövekedése, az idegen ura
lom által folytatott szertelen erdőpusztítás és az itthoni erdők
jól átgondolt védelmében keresendő.
A trianoni korszakban irtózatos nehézségekkel küzdött
erdőgazdaságunk. Az erdészet azon fáradozásait, hogy a szük
ségletek kielégítése mellett a lehetőségekhez képest átmentse
a hatalmas nemzeti vagyont jelentő fatömeget, a körülmények
kényszerítő hatása alatt csak bizonyos mértékben sikerült ke
resztülvinni.
Míg Észak-Magyarország területén 1,175.970 hektár er
dőt találunk, mely az ország területének 12.6%-a, addig a meg
nagyobbodott ország 1940. év végén már 3,372.800 hektár erdőt
mondhat a magáénak, mely területéhez viszonyítva 21%. Ezen
az • erdőterületen kell most gazdálkodnunk, kitermelve a hábo
rús szükségletek ijesztő arányú követelményeit. De gondol
nunk kell a holnapra is, mert örök kincsünket, az erdőt, nem
lehet pótolni, ha egyszer kivész.
A mai erdőterületen kitermelhető lombos szerfa fatömeg
elégségesnek mutatkozik a rendes békeszükséglet kielégítésére,,
sőt még kivitelre is jut, fenyő-szerfából behozatalra szorulunk,
tűzifával pedig éppen el tudjuk látni az országot észszerű és
irányított gazdálkodás keretében.
Elöljáróban még meg kell említenem, hogy munkám nem
lehet teljes, mert hisz a mai nehéz időkben sajnos nem áll ren~
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delkezésre sem személyzet, sem kellő anyagi tőke ahhoz, hogy
a statisztika pontos adatokat szolgáltasson. Pedig ha lennének
megbízható adataink a magyar erdőgazdaságról, — az üzem
módok különböző alakjainak megoszlásáról, fatermelésünkről,
évi növedékről, fafogyasztásról, munkásviszonyokról stb. —
meggyőződésem, hogy különösen a mai, ú. n. irányított gazdál
kodásnál, ezek az adatok nagyon megkönnyítenék az illetékes
hatóságok nagy munkáját, mert ezek nélkül sok esetben csak
nem egészen pontos ismeretekre és adatokra vannak utalva, és
elmondhatjuk azt, nem tudjuk tulajdonképpen, mennyi erdőnk,
mennyi fánk van, mivel gazdálkodjunk, milyen famennyiségre
számíthatunk. így pedig csak máról-holnapra tudjuk beosztani
a meglévő készleteket, és a várható mennyiséget nem tudván,
rendszeres és jól irányított gazdálkodásról beszélnünk nem
lehet.
Rövid visszapillantást vessünk a történelmi Magyaror
szág és a trianoni Magyarország erdőterületeire és annak fafaj
megoszlására azért, hogy a mai Magyarország erdőterületeivel
az összehasonlítás könnyebb legyen.
Magyar ország erdőterülete 1916-ban (Horvátországgal
együtt) 8.921.430 hektár, ami 27.5%-os erdősültségnek felel
meg. Horvátország nélkül 7,391.000 ha. volt az erdő, ami 26.1
erdősültségi %-ot mutat. A fafaj megoszlás a következő volt:
Tölgyerdő 25.7%, Bükk és egyéb lomboserdő 52.3%, Fenyő
erdő 22.0%.
Az 1940. évi Magyarország területén tölgyerdőnk 809.529
ha., bükk- és más lomberdőnk 1,825.329 ha., fenyvesünk
737.942 ha. van.
Az egyes országrészekben a fafajok megoszlása a követ
kező: Erdély és Kelet-Magyarország (1,381.111 ha.) 43.8%
bükk, 35.2% fenyő, 21% tölgy. Kárpátalja (609.609 ha.) 65%
bükk, 28.3% fenyő, 6.7% tölgy. Dunántúl (512.494 ha.) 65.1%
bükk, 24% tölgy, 10.9% fenyő. Észak-Magyarország (461.673
ha.) 52.4% tölgy, 44.2% bükk, 3.4% fenyő. A többi országré
szen a bükk az uralkodó fafaj, kivéve a Tiszántúl, ahol bükk
és tölgy csaknem egyenlő mennyiségben van. Ezeken a terüle
teken a fenyő általában 1—3%-ban fordul elő.
Fentieket összehasonlítva, láthatjuk, hogy tölgyerdőink
túlnyomóan északon vannak és a Dunántúlon. Bükköseink, az
északkeleti és erdélyi részeken, míg komolyan számbajöhető
fenyvesek a Kárpátok keleti vonulatain zöldéinek.
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A történelmi Magyarország erdeinek belterjesebb hasz
nálatát megnehezítette az a körülmény, hogy erdeink nagy ré
sze nem volt feltárva megfelelő szállítási berendezésekkel. A
század elején kezdte meg az állam, az erdőségeink feltárását
és ezt lassan a magánbirtokosaink is követték, de ennek a szé
pen megindult munkának útját állta, és megszakította az első
világháború. A világháború után erdőségeink legnagyobb ré
szét elveszítettük és az utódállamok a könnyen hozzáférhető
erdőrészeket tárták fel, és a feltárt részekből a kitermelhető
faanyag nagy részét el is szállították. Az örvendetes terület
gyarapodás után erdőgazdaságunk a feltárás szempontjából is
nehéz helyzetbe került. A feltárt erdődészekről vagy elhordták
már a tarvágással kitermelt faanvagot, vagy pedig — ez a
jobbik eset — meghagyták a még vágásra nem érett állományt.
Különösen Erdélyben találkozunk erős túlhasználattal, úgy
hogy ma kevés a vágható korú 60—120 éves fényőállományunk, és így kénytelen a magyar erdőgazdaság a fiatalabb ál
lományokhoz nyúlni, hogy megnövekedett faszükségletünket
részben fedezni tudja.
A rendszeres és belterjes erdőgazdaság alapja a szállítási
berendezésekkel jól feltárt erdő! Ma erdőgazdaságunk nagyon
nehéz helyzetben van e téren is. A meglévő és feltáratlan erdő
részekből megfelelő szállítási berendezések hiányában nem
tudjuk lehozni a kitermelendő faanyagot. Legtöbb helyen csak
rossz karban levő erdei utak állanak rendelkezésre a leszállí
tásra. A rossz utakon a hosszú tengelyfuvar annyira megdrá
gítja a fát, hogy a birtokosnak tőárra semmi sem marad. A
nehéz beszerzési lehetőségek még azt a birtokost és erdőter
melőt is gátolják a megfelelő szállítólberendezések építésénél,
akinél meglenne a kellő tőke és jóakarat, így egyelőre erdeink
jó feltárása csak álomkép maradhat, pedig enélkül a megnö
vekedett faszükségletünket biztosítani nem lehet.
A szállítási viszonyok javulásával együtt halad a fejlet
tebb, modern erdőgazdálkodás térfoglalása, és elfoglalhatja
lassan a tarvágásos rendszer helyét a minden tekintetben jobb
szálalás.
Jelenleg a szükséglet fában óriási arányúra nőtt. Ez a
háborús jelenség rövidesen az erdők túlhasználatára veze ,
mely a nemzeti vagyonban erős csökkenést von maga után.
Minthogy erdeink ki vannak használva, — hisz a trianoni ál
lapot kint és bent is elvégezte a maga pusztító hatását, — a
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további igények kielégítése feltétlenül az állomány magasfokú
apadását fogja eredményezni.
A gazdálkodási rendszerek és utánpótlási, erdősítési
munkálatok sehogysem alkalmasak a rendelkezésre álló fatö
meg szaporítására.
Különösen olyan erdők fognak eltűnni, amelyek jó vas
úti és útviszonyok közelében állanak. Ezek a viszonyok, melyek
a kereskedelem szempontjából előnyösek, nem fordulnak elő
sűrűén. így nagy nehézségek árán lehet csak egyes vidékek
fájához hozzájutni.
A háború követelményei, a kultúra haladása, mind-mind
ellenségei az erdőnek. Az okos nemzetgazdaság tehát a termelő,
a kereskedő és a fogyasztó érdekeit szem előtt tartva, igyek
szik minél jobban összhangba hozni a látszólagos nagy ellen
téteket.
Elsősorban a saját és szövetséges hadiszükségleteket kell
erdőgazdaságunknak fedezni, csak azután a lakosság elsőrendű
életszükségletét tűzifában és épületfában. Luxus cikkek gyár
tása a mai időkben elképzelhetetlen. Ez egységes feladata a
vezetésnek, birtokosnak, termelőnek, kereskedőnek, iparosnak
és fogyasztónak egyaránt.

A lehetőségek látszólag nagyok. Minden fát el lehet adni
és mindennek értéke van. De megengedhető-e az, hogy a béke
éppen ebből a szemponcból hozzon súlyos behozatali gondokat.
Félig megnyerte az a harcot, aki meglévő készletével ügyesen
gazdálkodik.
Ez a mai erdőgazdálkodás vezérfonala: megtartani minél
több erdőt és minél nagyobb arányokban erdősíteni. Nem tud
juk, hogy a háború meddig tart, de ajánlatos volna pontos ké
pet kapni arról, hogy mivel is rendelkezünk. Egységes és ru
galmas elgondolás szerint kellene aztán kiépíteni a háború és
az átmeneti idő tartamára egy nagy célokért alkotott tervgaz
dálkodást.
így lenne biztosítható hazánk erdőgazdaságának meg
maradása.
Magyarország erdőgazdasága éppen úgy, mint a többi
nemzetgazdasági tényező, ma a háborúnak szolgailag aláren
delt elem, mely elemekből tevődik össze egy jövőjéért küzdő
kis ország háborús gazdálkodása.
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Jelentés az Egyesület 1942. évi
működéséről

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
Egyesületünk félévszázados működésének utolsó eszten
dejéről tesszük jelentésünket. Örömmel ragadjuk meg az
alkalmat annak bejelentésére, hogy ebben az évben a magas
Kormány elismeréseként Egyesületünket a szakma egyedüli
országos szabad érdekképviseleti szervévé jelölte ki 56.861/11.
—1942. K. K. M. sz. rendeletével.
Egyesületünk vezetőségének gondos előrelátása és körülitekintése megteremtette az elmúlt utolsó esztendőkben
mindazokat az előfeltételeket, melyek ezt a kijelölést lehetővé
tették és amelyeket legutolsó közgyűlésünk alapszabálysze
rűen keresztül is vezetett. A miniszteri kijelölés elismerése
annak, hogy Egyesületünk már előzetesen is mindig tanú
jeléit adta annak, hogy mindenkor az egyetemes nemzeti ér
dekeket tartotta szemelőtt akkor, amidőn a szakma érdekeit
képviselte.

Kin.
Kereskedelem- és Közlekedésügyi
Miniszter.
56.861/11.—191^2. sz.
Magyar Fatermelők, Fakereskedők éss Faiparosok
Országos Egyesületének,
Budapest,
Ajánlottan.
V., Vilmos császár-út 1^.
A rendkívüli idők kívánalmai szükségessé teszik, hogy
a magyar fa- és tüzelőanyagkereskedelem egységbe tömörülten vegyen részt a nemzeti gazdálkodásban.
A miniszteri kiküldött ellenőrz-se alatt működő Ma
gyar Fatermelők, Fákereskedök és Faiparosok Országos
Egyesületében a magyarországi fa- és tüzelöanyagkereske120
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delem egységes érdekképviseletét biztosítva látom. Ezért az
Egyesületet a fa- és tüzelöanyagkereskedelmi szakma egye
düli országos szabad érdekképviseleti szervének tekintem és
felruházom azzal a joggal, hogy a jövőben a hatóságok és hi
vatalok, valamint más érdekképviseleti szervek előtt mint
ilyen lépjen fel és az említett szakmát érintő minden kérdés
tárgyalásában mint ilyen vegyen részt.
Amidőn a fentiekről az Egyesületet értesítem, elvárom,
hogy a reáháruló feladatokat mindenkor a magyar fa- és tü
zelőanyagkereskedelem egyetemes szakmai érdekeihez híven,
egyszersmind a kereskedelmi kormányzat kereskedelempoliti
kai célkitűzéseivel összhangban teljesítse.
Egyben utasítom, hogy önkormányzati szerveinek vala
mennyi üléséről az érdekelt tárcákat illetőleg a m. kir. föld
mívelésügyi minisztérium I/B. főosztályát megfelelő időben ér
tesítse, hogy az — amennyiben azt szükségesnek tartja — ma
gát az üélsen képviseltethesse.
Végül értesítem az Egyesületet, hogy a fenti rendelke
zésemet egyidejűleg a m. kir. iparügyi, földmívelésügyi és köz
ellátási miniszter urakkal, Budapest székesfőváros polgármes
terével, valamint az összes kereskedelmi és iparkamarákkal tu
domásul, illetőleg alkalmazkodás végett közöltem.
Budapest, 19^2. évi június hó 3-án.
Varga s. k”
A miniszteri leirat és egyedüli érdekképviseleti szervvé
történt kijelölés azonban nemcsak elismerést jelent, hanem
egyben súlyos kötelezettségeket is ró Egyesületünkre. Hogy
ezeknek milyen mértékben felettünk meg, évi jelentésünk be
számol róla. Ha előterjesztéseink, — melyekben mindenkor fi
gyelemmel voltunk a magyar nemzeti gazdaság fejlődésére, —
nem mindig járhattak azzal az eredménnyel, melyeket mint fa
termelők és fakereskedők elérni kívántunk, gondoljanak Tag
társaink mindig arra, hogy ilyen nagy világégés közepette mi
lyen súlyos és sokirányú szempontokra kell a kormánynak fi
gyelemmel lenni és a különböző érdekek egyeztetésénél termé
szetszerűleg elsősorban mindig a honvédelmi érdekeket kell fo
kozott mértékben figyelembe venni és teljesíteni, ami csak a
magángazdasági, így az egyéni érdek háttérbe vonulásával volt
elérhető. Meggyőződésünk, hogy mihelyt ezek az elsőrendű, a
nemzet jövője szempontjából fontos érdekeknek mindenki által
természetesnek elismert igényei csökkennek, a magángazdál
kodás kívánalmai is könnyebben fognak eredményre vezetni.
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Ezek a szempontok vezettek bennünket, amidőn a honvé
delmis szükségletek, valamint a magángazdálkodás anyagel
látása érdekében a termelés fokozása, ill. annak legalább az
előző évi szinten való megtartása céljából kellő időben, még a
jelentésünk évét megelőző ősszel, előterjesztést tettünk, majd
jelentésünk évének elején, a termelési évad megindulásakor,
valamint annak folyamán is a földmívelésügyi, iparügyi, keres
kedelem- és közlekedésügyi és a közellátásügyi miniszter
urakhoz.
Előterjesztéseinkben részletesen rámutattunk arra, hogy
a folyamatos termelés fenntartásának előfeltétele a munkás
ság és fuvarosok természetbeni ellátásának előmozdítása, ill.
biztosítása a vállalatok útján. Részletes érvekkel igyekeztünk
meggyőzni az illetékes hatóságokat arról, hogy kívánatos a
termelési teljesítmény arányában való liszt, zsír, szalonna, ba
kancs és takarmány kiutalások biztosítása, mert ennek segít
ségével a termelési költségeket is állandó szinten tarthatjuk.
Bár a kormányszervek kellő megértéssel fogadták ezirányú elő
terjesztéseinket, magasabb- szempontok mégis arra kényszerí
tették, hogy a fennálló elosztási rendben változásokat ne esz
közöljön, egyes egészen elsőrangú fontosságú szállításoktól el
tekintve.
Évi jelentéseinkben mindenkor ismétlődően szoktuk is
mertetni jelentésünk évének termelési és külforgalmi számsze
rű adatait. Jelentésünk évében ettől, mint háborús országnak,
el kell tekintenünk. Csak nagy általánosságban mutathatunk
rá arra, hogy a belföldi termelés mennyiségben nagyjából a
tavalyi szinten mozgott és, ha egyes választékokban látszólag
hiány mutatkozott, ez egyrészt a megnagyobbodott szükséglet
ben leli magyarázatát, másrészt oka az is, hogy a honvédelmi
és elsőrendű közszükségleti célokra az arány a magángazda
ságban, illetve a magánfogyasztás részére forgalomba hozott
mennyiségekkel szemben az utóbbi hátrányára erősen eltoló
dott. Jól tudjuk, mindannyiunknak mennyire nehéz és áldoza
tot jelentő, ha a kereskedő vevőjét csak részben, vagy egész
kis mértékben tudja ellátni. Azonban ma, a háború 4. évében a
magánfogyasztást, -—pl. olyan magánépületek emelését, javí
tásokat, — melyek nem feltétlenül szükségesek, így tehát a
'íem elsőrendű közszükségleti cikkek felhasználását háttérbe
kell szorítani a kellő munkaerő és szállítási eszközök hiányá
ban, mert csak így biztosítható a fontosabb termelőüzemek és
honvédelmi célokat szolgáló intézmények anyagellátása.
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FATERMELÉS:
Fatermelésünknek és faiparunknak a meglévő szinten
való fenntartása csak annak köszönhető, hogy tagtársaink
munkált, fáradságot és költséget nem kímélve, mindent elkövet
tek a hazai szükséglet lehető legjobb ellátása érdekében azon
a határon belül, ami a háború negyedik esztendejében, amikor
hazánk két év óta vesz részt a harcban, egyáltalán lehetsé
ges volt.
A katonai és honvédelmi szolgálatok folytán előállott
rendkívüli munkás, tisztviselő és fuvarozási eszköz hiánnyal
kellett megküzdeni. Különösen nehéz problémát okozott az er
dőben kitermelt anyagoknak a vasútállomásra való kiszállítása.
A rendkívüli munka mellett súlyos anyagi áldozatokat köve
telt a termelés és üzemek fenntartása, mert hiszen köztudo
mású, hogy az iparügyi és földmívelésügyi miniszter urak ál
tal megállapított minimális munkabéreken felül, jóval maga
sabb munkabéreket és fuvarozási díjakat kellett a vállalatok
nak kifizetni az erdőben termelő és fuvarozó munkásoknak,
hogy a nehéz munkához viszonyítva könnyebb városi,, ipari
munkáért fizetett munkabér el ne vonja őket munkahelyükről.
Évek, sőt évtizedek óta egyre fokozódik a vidéki és falusi la
kosságnak a városokba és Budapestre* irányuló törekvése, a
könnyebb munka lehetőségek érdekében.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az ármegállapítá
sok alkalmával az Árhivatal a legmagasabb árak megállapítá
sára szolgáló árvetéseknél csupán a megállapított minimális
munkabéreket veszi alapul, holott köztudomású és számos
esetben bebizonyítottuk, hogy a minimális bérekért ma mun
kást kapni nem lehet, jóval magasabb munkabéreket kell a
termelővállalatoknak fizetni, hogy munkájukat folytathassák.
Súlyos teherként járul ehhez a hidegben, szélben, viharban dol
gozó munkásság élelmezése, az elsősorban szükséges élelmisze
rek: szalonna, liszt, s'tb. beszerzése. Hasonlóképpen, csak lé
nyegesen magasabb tengely-fuvardíjak megfizetésével válik le
hetővé a fatermékek kiszállítása is. A rendkívüli s nem kalku
lálható költségek viselése természetesen súlyos áldozatokat je
lent a vázlatoknak, melyek jelentésünk évében fenti ökok foly
tán kedvezőtlen eredménnyel kényszerültek évi mérlegüket
zárni, azonban meghozták ezt az áldozatot a magyar nemzeti
gazdaságban rájuk rótt feladat kötelességteljesítésében. Biz
ton reméljük, hogy az illetékes hatóságok, elsősorban a M.
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Kir. Közellátási Minisztérium Árhivatala, a nemzeti 'termelő
munka fenntartása érdekében, a szükséges árkalkulációkat a
tényleges helyzet figyelembevételével mielőbb keresztülviszi,
mert hosszabb ideig a súlyos áldozatokat tagtársaink, különö
sen pedig az átállított elég szép számú új vállalatok, képtelenek
viselni.
A rendkívüli nehézségekkel küzdő fatermelés elősegíté
sére a Kormány kérésünkre a 83.369/1942. E. M. sz. rendelet
ben a döntés, kiszállítás és közelítés, valamint a vágásterület
kitakarítására a fatermelési idényt június hó 15-ig meghoszszabbította. Ezenfelül a 84.300/1942. F. M. sz. rendeletben a
már engedélyezett rendkívüli fahasználatnak kötelező igénybe
vételével kitermelési kötelezettséget rendelt el, majd kéré
seinkre esetenkint az 1942—43. évi fatermelési idényben a
rendes mennyiségen felüli rendkívüli vágást engedélyezett.
Nem szabad szem elől 'téveszteni, hogy fenyőfatermelé
sünk egy részét szövetségeseink rendelkezésére kell bocsátani,
mert Erdély visszatértével nem kerülhetnek hátrányosabb
helyzetbe, mint voltak akkor, amikor a visszacsatolt területek
átmenetileg nem tartoztak Hazánkhoz. Megnövekedett anyag
szükségletünk fedezéséhez kötelességünk hozzájárulni még ak
kor is, ha ezt saját szükségletünktől vonjuk el.
A hadi érdekeken túl, jelentékeny mennyiségű fenyő
anyaggal kellett a tavalyi nagy árvíz és belvizek sújtotta vi
dékek segítségére sietni, hogy elsősorban az elpusztult, vagy
veszélyeztetett házak lakói újból fedél alá kerüljenek.
Lombosszerfa-termelésünk valamivel meghaladja a 1 egfontosabb belföldi szükséglet mennyiségét. A Német- és Olasz
országgal kötött államközi megállapodások megfelelő kontin
gensmennyiség kivitelét biztosították. A vonatkozó intézkedé
seket szakmánk az érdekeltek bevonásával, a M. Kir. Külke
reskedelmi Hivatallal folytatott tárgyalások alapján rendezte.
Örömmel állapítjuk meg, hogy a M. Kir. Külkereskedelmi Hi
vatal Faosztálya, — élén az osztályvezető Koós László külke
reskedelmi tanácsos úrral, Vaida Zoltán főtitkár és Bajtay
István főtitkár urakkal, — mindenkor a legnagyobb megértés
sel és szeretettel támogatta a szakma jogos érdekeit. Nagy se
gítségünkre voltak abban, hogy a termelési többköltségek
emelkedésének honorálását külföldi vevőinkkel legalább rész
ben, megfelelő árrendezés útján sikerült elintézni. Német- és
Olaszországon kívül Svédországba és Svájcba is volt kisebb
mennyiségű lombfakivitelünk. Ezeknek az országoknak foko
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zott, igen magas, békebeli minőségű igényei folytán, sikerült
magasabb árakat elérni a német és olasz export árainál.
Fabehozatalunk Szlovákiából az államközi megállapodás
ban lefektetett kontingensek keretein belül, a DREDOMA közbenjöttével a szokott kompenzációs módon nyert lebonyolítást.A szlovák belföldi és kiviteli viszonylatokban is elért magasabb
eladási árak miatt, a behozatal eleinte nehézségekbe ütközött,,
mert a szlovák termelők érdeklődése a magasabb árakat fizető
országok felé irányult. Kénytelenek voltunk ezért az államközi
tárgyalások folyamán árak tekintetében koncessziókat tenni a
szlovák exportőrök javára, majd év végén vállalnunk kellett,
— miután az árak ab szlovák-magyar határ vannak rögzítve,
— a Szlovákiában életbeléptetett fuvardíjemelésből és kiviteli
illeték felemeléséből származó többletet, hogy a szlovák terme
lők feladóállomásukon változatlan árat kapjanak. Az aránylag
kismennyiségű kontingens lebonyolítása így is nagyon hossza
dalmas volt, ami súlyos kamatterhet jelentett a magyar impor
tőröknek.
. Az állandóan emelkedő behozatali árak mellett a pengő
összegben megállapított importőrkereskedői bruttóhaszonszázalék oly alacsonyra csökkent, hogy a regieköltségeket is alig
fedezi. Ezért a jelentésünk évét követően kénytelenek voltunk
a Közellátási Miniszter úrhoz fordulni, hogy az importőrök ré
szére megállapított 13°/o-os bruttóhaszontételnek m3-enkint 12
pengőben való rögzítését szüntesse meg, mivel az újabban élet
beléptetett importáraknál a 12.— P mintegy 6—7%-ra zsugo
rodéit és a csökkent forgalom mellett a regieköltségek teljesen
felemésztik, s haszonra már semmi sem marad.

fűrészipart
A magyar fűrészipar helyzete, termelési nehézségei je
lentésünk évében súlyosbodtak. Különösképpen áll ez a 'tiszamenti fűrészekre, melyek sajnos, termelőképességüknek to
vábbra is csak kis hányadát használhattták ki. Több ízben for
dultunk kéréssel a Földmívelésügyi Miniszter úr őnagyméltóságához, hogy a kincstári «termelésű gömbfából az elsősorban
arra szoruló üzemek részére nagyobbmennyiségű kincstári fenyőfűrészgömbfa utaltassák ki, jelentésünk évében egyéb okok
ból a kiutalt mennyiség az eddiginél is kevesebb volt. A tiszamenti fűrészek részére kiutalt gömbfa sem állott a kitermelő
fűrész szabad rendelkezésére, hanem ú. n. ,,célfa” volt, az ár125
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vízkárcsultak, Országos Nép- és Családvédelmi Alap és Tele
pítési Akció céljaira utaltaott ki, így a telepeskereskedelem
részére ebből az anyagból semmi sem jutott.
Még a tiszai fűrészeknél is kedvezőtlenebb helyzetben
voltak a budapesti és dunai fűrészüzemek, melyek a múltban
Németországból és Szlovákiából tudtak vizi úton gömbfát be
szerezni. A német fűrészgömbfabehozatal már régebben szüne
tel, a szlovák behozatal jelentésünk évében szűnt meg teljesen,
mivel Szlovákia a fűrész gömbfára kiviteli tilalmat léptetett
életbe. így ezek a fűrészek lombosgömbfán kívül csupán mini
mális mennyiségű fenyőt dolgozhattak fel, melyet főleg Besz
terce vidékéről kellett vasúton üzemhelyükre szállítani, ami
természetesen jelentékeny többletköltséget okozott. Ennek kö
vetkeztében csak a legnagyobb nehézségek mellett tudták a
közvetlen környékre szorítkozó helyi szükségletet részben fe
dezni. Országos viszonylatban a Dunántúl fenyőanyagellátása
volt a legkedvezőtlenebb. A fűrészipar helyzetét rendkívül
megnehezítette, hogy termelőképességének csupán egy részét
tudta kihasználni. Termelési költségei az emelkedő munkabé
rek és segédanyag áremelkedések miatt, a kapacitás csökkenő
kihasználása folytán erősen növekedtek az 56.000/1941. Ä. K.
sz. rendelet megjelenése óta, nem szólván a helyi fűrész ma
gasabb gömbfaárról. Az erdélyrészi fűrészek speciális helyze
téből folyó ügyeivel az Erdélyrészi Fatermelők Szövetsége fog
lalkozott, mellyel barátságos kapcsolatokat tartottunk fenn.
M’nd az anyaországbeli, mind az erdélyi fűrészüzemek
lecsökkent termeléséből egyre kisebb mennyiségű fűrészárut
képesek a telepesfakereskedők útján a magánfogyasztás cél
jaira rendelkezésre bocsátani, mivel elsősorban természetesen
a honvédelmi és közérdekű szállításokra történő kiutalásokat
kell teljesíteniük.

FAKERESKEDELEM:
A műfakereskedelemmel foglalkozó nagykereskedőink és
telepesfakereskedőink helyzete sok kívánni valót hagyott hátra
jelentésünk évében.

1. NAGYKERESKEDELEM:
A 28.000/1940. Á. K. sz. a belföldi fenyő fűrészáru árát
szabályozó és később a lombosfűrészáru árát szabályozó
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81.700/1942. K. M. sz. rendeletnek a nagykereskedőkre vonat
kozó intézkedése, mely szerint a nagykereskedő eladási ára
nem haladhatja meg a termelőfűrészek legmagasabb eladási
árát, gyakorlatilag a nagykereskedelem kikapcsolását jelenti.
A mai viszonyok közölt nem valósítható meg az az elgondolás,
hogy a nagykereskedelem a fűrész által részére nyújtott en
gedményből fedezze költségeit és hasznát, hiszen a termelő
üzemeket, a nagy és kisipari fogyasztók, a 'telepeskereskedők,
sőt magánfogyasztók is, maguk keresik fel, hogy saját szük
ségletüket fedezzék. Szerény véleményünk szerint, éppen ilyen
nehéz viszonyok között* volna szükséges és kívánatos a nagy
kereskedelem részére közgazdasági funkciójának teljesítését
lehetővé tenni, hogy a termelők és fogyasztók találkozását elő
segítse és tőkéjével a termelés szolgálatára álljon. Már csak
azért is közérdek a nagykereskedelem működésének lehetővé
tétele, hogy az egyes fogyasztóknak, ipari üzemeknek és tele
peskereskedőknek anyagbeszerzés céljából ne legyen szükséges
esetleg hetekig tartó vándorúdon tölteni idejüket, amikor ma
gasabb nemzeti és gazdasági célok nemcsak az anyag-, hanem
az időmegtakarítás elvét követelik.

2. TELEPES FAKERESKEDELEM:
Telepesfakereskedőink forgalma, fent ismertetett okok
következtében, erősen csökkent, bár nagy nehézségek mellett,
áldozatok árán is igyekeztek a helyi szükséglet ellátását bizto
sítani. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy többrendbeli ké
résünk ellenére, az Árhivatal csupán jelentésünk évét követően
engedélyezte a faragottfa eddig m3-enkint 12.— P-ben maxi
mált bruttohasznának 14.— P-re való emelését, míg fűrészáru
nál a 20%-ban megállapított bruttohaszonnak 22.— P-ben való
maximálása még ma is érvényben van. Ez a végén a budapesti
piacon lévő eladási áraknak 9—12%-át jelenti és csak IV. oszt,
fűrészárunál és fűrészelt gerendánál emelkedik legfeljebb
13—14%-ra.
Feleslegesnek tartjuk e helyen részletezni, hogy ma a vi
lágháború negyedik esztendejében, állandóan emelkedő beszer
zési árak és költségtételek mellett, az üzleti kiadások a meg
állapított bruttóhasznot úgyszólván teljesen felemésztik. Csu
pán a kormány- és hatósági intézkedések következtében előál
lott kiadási többletekre kívánunk rámutatni, mint a 30%-os
munkabéremelés, OTI, MABI, balesetbiztosítási százalékemel
kedés és egyéb szociális terhek, melyeket a bevonulással kap
127
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

csolatban a mai időkben fokozott mértékben kell minden ke
reskedőnek teljesíteni. A legsúlyosabb tételek egyike a fuva
rozási díjaknak mind vidéken, mind Budapesten való rendkívüli
drágulása, mely a befuvarozással és részbeni helyszínre való
fuvarozással gyakran megközelíti az összes közvetlen költsé
gek kiegyenlítésére a rendeletben megállapított m3-enkinti 4.—
P-t, úgy gyakorlatilag a telepi munkabérek jelentékeny há
nyadát bruttohaszna terhére kénytelen viselni a telepeskeres
kedelem. Rendkívüli megterhelést jelentett az elmúlt esztendő
ben az 1939. IV. te.-ben elrendelt állítás, melynek keresztülvi
telében több tisztviselőt kell foglalkoztatnia a telepesfakereskedőnek, mivel a régi, szakképzésit tisztviselők helyére állított
új alkalmazottak szakmai kiképzése és begyakorlása nagy
munkát és időt igényel. A lecsökkent forgalom mellett is átlag
nagyobb alkalmazott-létszámmal kell dolgozni, ami természe
tesen a tisztviselői fizetések emelkedésében jut kifejezésre.
Erősen növeli a régiét a közismert anyaghiánnyal kap
csolatos árubeszerzési költség, ami a múltban aránylag kis té
nyező volt, ma azonban az üzleti kiadások elentékeny részét
képezi. Gyakran üzemről-üzemre járva kell a Kárpátalját és
egész Székelyföldet végigutaznia a teiepeskereskedőnek, hogy
árut szerezzen. Sajnos, sokszór eredménytelenül.

3. TÜZELŐANYAGKERESKEDELEM:
Jelentésünk évében tüzelőanyag szakosztályunk Véssey
Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, vállalati vezérgizagató el
nöksége alatt fokozott mértékben látott hozzá a szervezési
munkálatokhoz és megteremtette a tüzelőanyag fronton a szak
mai egységet.
Az ő és a szakosztályi tisztséget viselők munkássága
eredményezte, hogy minden hatóság kikérte véleményét érdek
képviseletünktől.
A szakosztály munkássága kiterjedt a tüzelőanyagnagy
kereskedők kijelölésének revíziójára, amelynek előkészítő mun
kálatait, a kereskedelmi és iparkamara végezte, az Egyesület,
illetve szakosztály képviselőinek meghallgatásával.
Ugyancsak e kérdésben a kereskedelmügyi minisztérium
ban közreműködött a szakosztály elnöksége, így Véssey Ferenc
és Fényi Béla.
Tüzelőanyagkiskereskedők revízióját a főváros illetékes
szakosztálya tervbe vette és ebben a munkában is a szakosz
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tály vezetőinek szakvéleményét kérte ki. A szakosztály vezető
sége a tüzelőanyag szakma kérdéseiben eljárt a különböző ha
tóságoknál és így többek között a tűzifakereskedői haszonrés
felemelése ügyében beadvánnyal fordult az Árhivatalhoz. Ezen
eljárásának eredménye volt az, hogy a nagykereskedői haszon
rést 20.— P-ről 40.— P-re emelték fel abban az esetben, ha 30
vagonnál nagyobb tételt szállít a nagykereskedő közületeknek
vagy fogyasztóknak.
Sikerült elérni a szakosztály vezetőségének azt is, hogy
az új rendelkezések szerint a szállítási igazolványok díjainak
kirovásánál a tényleges súly után kell fizetni a szállítási en
gedélyek díjait és így holt fuvar után fizetendő díj nem ter
heli a szakma tagjait.
A szakosztály vezetősége elérte továbbá azt is, hogy a
szállítási igazolványok után nem kell megfizetni a fázisadót.
Jelentésünk évét követően a szakosztály vezetősége tár
gyalásokat folytatott a faszénkereskedelemben tervezett egykéz megalakítását illetően és -annak eredményeképen a faszén
kereskedelemben működő kereskedők érdekeit minden vonalon
sikerült biztosítani.
Meghitt kapcsolatot tartott fenn a szakosztály a Buda
pest Székesfőváros tűzifaelosztó hivatal vezetőségével, vala
mint számos esetben járt el az adóhatóságoknál, amikoris a
szakma tagjainak megadóztatása ügyében szakvéleménnyel
szolgált.

ANYAGGAZDÁLKODÁS:
Az ipari anyaggazdálkodás újjászervezésének előkészíté
sével kapcsolatban 1942. február hó 1-én az Egyesületünk ál
tal fenntartott Anyaggazdálkodás Faipari Bizottságának iro
dája állami kezelésbe ment át. Az iroda fenntartási költségeit,
mint tagtársaink előtt ismeretes, a Magyar Gyáriparosok Or
szágos Szövetségével együttesen vállaltuk, majd később egye
dül szakmánk viselte. A többi szakmában is egyre szaporodó,
ill. mindnagyobb mértékben bejelentési kötelezettség és zár
alá eső anyagok számának növekedése arra indította a Kor
mányt, hogy m. kir. ipari Anyaghivatalt állítson fel, melynek
tisztviselőit és költségeit nem, mint eddig, az egyes érdekeltsé
gek maguk, hanem az állam viseli, hogy a hivatal független
ségét és érdektelenségét ezzel biztosítsa. A hivatal a nyár fo
lyamán az e célra épült központi székházban nyert elhelyezést.
9
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A Kormány 980/1942. M. E. sz. rendeletében a már ko
rábban bejelentési kötelezettség alá eső faanyagkészletek kö
zül az összes szerfa készleteket a termelőnél zár alá vette, majd
később 3920/1942. M. E. sz. rendeletével e rendelet hatályát a
fakereskedők birtokában lévő szeriakészletekre is kiterjesz
tette. Ezzel a zárolás, ill. igénybevétel az egész vonalon érvé
nyesült.
A magyar széntermelés biztosítása érdekében elkerülhe
tetlenné vált a széntermelés egyik legfontosabb előfeltétele, a
bányafa és bányaszéldeszka mennyiségek előteremtése céljából
a 33.500, ill. 33.600/1942. Ip. M. sz. rendeletek kibocsátása,
melyek alapján minden 8—24 cm tényleges átmérőjű lombos
vagy tűlevelű gömbfa az Iparügyi Anyaghivatal Faosztályá
nak bejelentendő, amely azt bányáknak utalja ki, ill. a 33.600/
1942. sz. rendelet arra kötelezi a fűrészeket, hogy gömbfaköbméterenkint 25 fm bányaszéldeszkát tartoznak a bányák részére
termelni. Ezek a különböző zárolási és igénybevételi rendelkezé
sek szükségessé tették, hogy a M. Kir. Ipari Anyaghivatalnak
a megfelelő adatok kötelező rendelkezések által bejelentesse
nek. A rendeletek végrehajtásával kapcsolatban számos meg
beszélés és tárgyalást folytattunk Egyesületünk érdekelt szak
osztályaival és csoportjaival, valamint az illetékes hatóságok
kal, elsősorban a M. Kir. Iparügyi Minisztériummal és az Ipari
Anyaghivatal illetékes tényezőivel. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a hatóságok indokolt előterjesztéseinket és kérelmeinket
midenkor kellő megértéssel és jóindulattal fogadták és a lehe
tőség határain belül eleget tettek kéréseinknek. így sikerült a
33.500 és 33.600/1942. Ip. M. sz. rendeletekkel kapcsolatban
oly megállapodást létesíteni, mely szerint tagtársainknak az
egyes bányák részére megfelelő mennyiségű előírásos bányafa
szerződéses lekötése mellett, az esetleg meghaladó mennyiségű
gömbfa és széldeszka készlete 1943. augusztus hó végéig men
tesült.
A M. Kir. Ipari Anyaghivatalhoz történő havi készlet
bejelentések leegyszerűsítése érdekében több javaslatot tet
tünk. Örömmel jelenthetjük ezek eredményeképpen, igaz, hogy
csak a jelentésünket követő esztendőben, a havi készletbejelen
tési rendszerről a negyedévenkinti készletbejelentésre tért át az
Ipari Anyaghivatal, csökkentve az előírt nyomtatványok szá
mát. Ez nagy könnyebbség a mai tisztviselőhiánnyal küzdő, a
legkülönbözőbb nyilvántartások és bejelentési kötelezettségek
megtételével túlterhelt vállalatokra.
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ÁRSZABÁLYOZÁS:
A termelési és anyaggazdálkodási kérdések mellett a leg
fontosabb és legnehezebb probléma az árszabályozással kap
csolatos feladat volt. A M. Kir. Közellátási Minisztérium Ár
hivatalával állandó összeköttetést tartottunk fenn és örömmel
jelenthetjük, hogy a hivatallal való érintkezés a súlyos kérdé
sekben gyakran természetszerűen felmerülő nézeteltérések el
lenére, mindenkor szívélyes és megértő volt.
Igen sok kérdés elintézésében, különösen a gyakorlati ke
resztülvitel terén, kellő megértést tapasztaltunk az osztályve
zető dr. Tóth József és a csoportvezető várbogyai Bogyay Gyula
közellátási tanácsos uraktól és Győrffy László aligazgató úr,
valamint munkatársaik részéről, amiért ezúton is a szakma
hálás köszönetét tolmácsoljuk. Sajnos azonban gyakran, talán
az ügyosztályon kívülálló okokból is, kéréseink teljesítését nem
sikerült elérni. Ez sok esetben annak is tulajdonítható, hogy az
igen kis létszámmal dolgozó faosztály munkával túl van ter
helve, a soronkívüli sürgős ügyek feldolgozásával és így a lát
szólag kevésbbé sürgős elintézések háttérbe kerülnek. Ennek
tudjuk be azt, hogy az árszabályozás rugalmassága a számos
részletprobléma feldolgozása miatt nagyon szenved, holott ál
talános érvényességű árszabályozások gyakorlati keresztülvi
telének alapfeltétele szerény véleményünk szerint annak rugal
massága, az élethez, speciális körülményekhez való alkalmaz
kodása, mely az egyes méltányos kérések és kérdések gyors, a
szükséges kiegészítő magyarázatok, vagy módosítások útján
való elintézésében rejlik. Az élettől eltávolodó, túl merev ár
szabályozás nagy hátrányokat jelenthet a legfontosabb terme
lési ágazatokban.
Mind a közérdekű, általános kérdésekben, mind tagjaink
ügyeiben állandó összeköttetést tartottunk fenn az Árhivatal
illetékes tényezőivel. Mind az árszabályozás, mind az anyag
gazdálkodás felmerülő kérdéseiben körleveleinkkel, megbeszé
léseinkkel, szakértő tanáccsal és irányítással kalkulációs és
egyéb problémáik megoldásában mindenkor rendelkezésére áll
tunk fővárosi és vidéki termelő és telepeskereskedő tagtár
sainknak, hogy ezzel is lehetővé tegyük kartársaink részére a
magas Kormány intencióinak megfelelően a fennálló rendelke
zések betartását. Célunk volt, hogy munkájukat megkönnyít
sük és tőlünk telhetőén esetleges kellemetlenségektől megóvjuk
a szakmát. Örömmel állapítjuk meg, hogy tagtársaink még ál
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dozatok árán is, mindenkor igyekeztek a fennálló rendeltek
nek és előírásoknak megfelelni és tudomásunk szerint a ható
ságok részéről kifogás alig merült fel. Ebben látjuk az előzői
esztendőkhöz képest rendkívül megnövekedett érdekképviseleti
munkánk eredményét.
Jelentésünk évének legfontosabb árszabályozási rendele
téi — a tűzifa árszabályozáson kívül, mellyel a tűzifakérdéssel
kapcsolatban külön foglalkozunk, — a lombosszerfa árát meg
állapító 63.200/1942. K. M. sz. és az ebből kitermelt fűrészáru
árát szabályozó 81.700/1942. K. M. sz. rendelet. Ezek előmun
kálata már két éve foglalkoztatta Egyesületünket. Több előter
jesztést tettünk még az Árellenőrzés Országos Kormánybizto
sához, majd a M. Kir. Közellátási Miniszter úrhoz e tárgyban.
A keményfatermelés természete rendkívüli nehézségeket okoz
egy ilyen általános érvényű rendelet elkészítésében. Szerény
véleményünk szerint ennek keretében feltétlenül kívánatos gon
doskodni arról, hogy a legkülönbözőbb minőségű fáknak meg
felelően gazdaságos kihasználás útján való termelési lehetősé
ge merev árszabály ozás miatt kárt ne szenvedjen, amidőn ma
az anyaggal való takarékosság elsőrangú fontosságú nemzeti
feladat.
A szakma széles ágazatainak legkülönbözőbb céljai érde
kében tettünk javaslatokat, jártunk el, terjesztettünk kérése
ket, tárgyaltunk egyes tagok ügyeinek elintézésében az Árhi
vatal illetékes tényezőivel, a termelés fenntartásának fontos
sága érdekében.

SZABVÁNYOSÍTÁS:
A M. Kir. Szabványügyi Intézettel jelentésünk évében i&
karöltve dolgoztunk. Résztvettünk a faszabványok kidolgozá
sának részletes kimunkálásában az egyes szakmai érdekeltsé
gek szakértői képviselőinek bevonásával.

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA:
Erdély visszatérésével erősen emelkedett vasúthálóza
tunk forgalma. A természetes fejlődésen kívül a háborús
anyagszállítás követelményei rendkívüli feladat elé állították
a vasút szállítóképességét. A szállítások lebonyolítását intéző
szervezetben a fatermelés ügyeit képviselő M. Kir. Földmívelés
ügyi Minisztérium kiküldöttjével állandó érintkezést tartot
tunk fenn. Résztvettünk az erdélyrészi szállítmányokat intéző
132
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Tárcaközi Bizottság munkájában, mely részletes programmot
dolgozott ki időről-időre a szállítások lebonyolítására, hogy a
Szászlekence—sajómagyarosi keskenyvágányú közforgalmú
vasúton a rendelkezésre álló aránylag kisszámú vasúti kocsik
kihasználása, ill. kiutalása a közérdek és sürgősségre való fi
gyelemmel történjék. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy ma
gánfogyasztási célokra a MÁV. kevés vagont tudott csak ren
delkezésre bocsátani és ha anyaországbeli kereskedőknek sike
rült is Székelyföldön némi faárut beszerezni, hosszabb ideig,
néha hónapokig is eltartott, míg a termelő azt részére elszál
líthatta.
A Szeretfalva—dédai rendesnyomtávú vasútvonalon je
lentésünk évének végén megindult kisebb mértékben próbakép
pen a forgalom. Sajnos azonban egyelőre még nem számítha
tunk arra, hogy e vasútvonal bekapcsolásával mindjárt jelen
tékenyen könnyebbé válik a Székelyföldről az anyaországba
irányuló faforgalom, a vasúti kocsik és mozdonyok más, fon
tosabb célokra való igénybevétele miatt.
Tűzifaellátásunk szempontjából jelentőséggel bír a bel
földi tűzifa szállítására rendszeresített fuvardíjkedvezmény.

ADÓÜGYEK — FORGALMIADÓ:
Jelentésünk évének egyik legfontosabb eseménye, hogy
a m. kir. pénzügyminiszter úr 5000/1942. P. M. sz. rendeleté
vel egységes forgalmiadó- és forgalmiadóváltság-kódexet lépte
tett életbe 1942. VII. 1-én. A rendelet az addig érvényben lévő
rendeleteket gyakorlati szempontból módosította, figyelembevéve Egyesületünk több évi tapasztalat alapján ezirányban
már korábban megtett többrendbeli felterjesztését. A rendelet
a forgalmiadóváltságkulcsokat nem változtatta, azonban lénye
gesen leegyszerűsítette és gyakorlatiasabbá tette az adminisz
trációt az adóalanyok szempontjából, világosan és könnyen ért
hetően összefoglalt szakaszaiban. A termelési anyagszükséglet
nek forgalmiadóváltságmentes, ill. mérsékelt váltsággal való
beszerzése, melyet évente XI. 15-ig kell a vállalatoknak a M.
Kir. Pénzügyigazgatóságtól kérelmezni, rendkívüli könnyebb
séget jelent, mert ezáltal elesik az ú. n. előváltság levonása és
az ezzel kapcsolatos fizetések igazolása.

KERESETIADÓ:
Kereseti adókivetéseknél jelentésünk évében is szakér
tőink részvételével rendelkezésre állottunk az adóhatóságok
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nak. A méltányos és igazságos adóalap megállapításában, mind
a hatóságok, mind tagtársaink szolgálatára voltunk. Több íz
ben rámutattunk, hogy a kereseti adó becslése alkalmával fi
gyelemmel kell lenni az adóhatóságnak az árszabályozási ren
deletekben megállapított bruttohaszonkulcsra az elért tisztahaszonszázalék megállapításánál, melyet különösen vidéken, a
való helyzetnél lényegesen magasabb százalékban kívántak az.
adóhatóságok megállapítani. Tagtársaink kérésére számos ily
irányú igazolást adtunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
marával együttesen.

SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Az Országos Társadalombiztosító Intézet VIII. veszélyes
ségi táblázatát a m. kir. Belügyminiszter úr jóváhagyta és az
1942. I. 1-én hatálybalépett. Ezzel kapcsolatos előterjeszté
seinknek, melyben a fatermelésnek az azelőtti 104. veszélyes
ségi arányszámának 135-re a tűzifatermelésnek 86-ról 90-re,
fűrésztelepeknek 57-ről 62-re, rönkfeldolgozásnak 37-ről 40-re
való emelése ellen, részletes indokainkat felsorolva, csökken
tést, ill. alacsonyabb veszélyességi osztályba való sorozást kér
tünk, a m. kir. Belügyminiszter úr csak részben tett eleget a.
fatermelésnél, míg a többi szakmai ágazatokra vonatkozóan
kérésünket teljesíthetőnek nem találta. Noha többi kéréseinket
is méltányosnak és indokoltnak tartjuk, mégis örömmel álla
pítjuk meg, hogy előterjesztéseink legfontosabb tételében, mely
a biztosított munkások száma és kifizetett összegek tekinteté
ben a legnagyobb és legjelentékenyebb, eredményt értünk el.
A veszélyességi táblázat életbeléptetésével sorra került az
egyes szakmai üzemek besorozása, melynek kapcsán szakértői
tanáccsal álltunk mindazon tagtársak rendelkezésére, akik ta
nácsért felkerestek.
Egyesületünk, mint munkaadók képviselete, összekötetést,
tartott fenn a Magyar Munkaadók Központjával, mely a mun
kabérek, honvédelmi szolgálatra bevonult alkalmazottak illet
ményei és tartási hozzájárulások kifizetésének ügyeiben bizto
sította a munkaadók egyöntetű eljárását. Az Egyesületünk kö
rébe tartozó vállalatok a törvényes rendelkezéseket jóval túl—
haladóan rendkívüli segélyeket folyósítottak állandóan a ka
tonai és honvédelmi szolgálatra bevonult munkásaiknak és.
tisztviselőiknek, valamint családtagjaik részére. Nagyobb vál
lalataink munkásjóléti intézményei fejlődőben vannak/a műn134
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kások egészségügyi és balesetvédelmi helyzete javult. Vállala
taink résztvesznek a Gyáripari Szabadidő Akcióban.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kereskede
lem és közlekedésügyi miniszter úr felszólítására a záróraren*
delet tervezetéhez összefoglaló előterjesztést tett az egyes szak
mákkal folytatott részletes tárgyalások alapján. Budapesti és
vidéki helyi csoportjainkkal folytatott megbeszéléseink értel
mében vettünk részt a záróra rendelet-tervezet előkészítésében.
A 134.800/1942. K. K. M. sz. rendelet a záróra ügyét az ország
területére egységesen rendezte. Kénytelenek voltunk azonban a
budapesti telepesfakereskedők nyitva tart ás a érdekében, külö
nös figyelemmel a fennálló fuvaros és munkáshiányra, vala
mint a beérkező vasúti kocsik gyors kirakása érdekében, a ren
delettől eltérően, a reggel 7 órától este fél 6-ig déli szünet nél
kül, egyfolytában való nyitvatartása engedélyezését kérni a
Budapest területén lévő fatelepek részére.
A m. kir. Kereskedelem és Közlekedésügyi miniszter úr
144.667/1.—1942. K. K. M. sz. Budapest szfőv. polgármesteré
hez intézett leiratában előterjesztésünknek megfelelően intéz
kedett.
A munkások, elsősorban az erdei kitermelésekben fog
lalkoztatott munkások élelmiszer és bakancs ellátása ügyében
részletes előterjesztéssel fordultunk a Kormányhoz, sajnos
azonban csak a MÁV. tűzifa- és talpfa-szállítók munkásai ré
szére sikerült eredményt elérni e téren. Nagyobb vidéki válla
lataink áldozatok árán is igyekeztek munkásaik természetbeni
ellátását elősegíteni. Eredményt értünk el az erdei termelésnél
és fűrészüzemekben dolgozóknak nehéz testi munkásokká való
minősítésében.

SZAKMAI ÁTKÉPZŐT ÁRFOLYAMOK:
Az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Országos Kor
mánybiztosa felkérésére megrendeztük immár a 3. szakmai át
képző tanfolyamot, melyen a Kormánybiztos úr által kijelölt
50 hallgató vett részt. Á tanfolyam előadóinak sorába sikerült
megnyerni a minisztériumok egyes kitűnő szakembereit, vala
mint a gyakorlati életben eredményesen működő vállalati veze
tőket. A tanfolyam vezetését, mint az előzőeket, Zsombory Ig
nác ny. főerdőtan. úr, az Uglyai Faipar Rt.ügyv.-ig. volt szíves
elnöki tanácsunk megbízásából, mint annak tagja vállalni.
Mint az előző tanfolyamokon, ezúttal is, költséget nem kímél
ve mindent elkövettünk, hogy a hallgatólf^minél szélesebbkörű
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gyakorlati és elméleti szakismereteket szerezzenek. Köszönet
tel tartozunk ezért mind az előadó uraknak tanítómunkásságu
kért, mind a tagvállalatoknak, melyek a gyakorlati kiképzés
ideje alatt négy hónapig foglalkoztatták és oktatták a hallga
tókat. A 4. szakmai átképző tanfolyam megszervezésében se
gítségére voltunk az Erdélyrészi Fatermelők Szövetségének,
mely azt kizárólag erdélyiek számára rendezte és részére egye
sületi helyiségeinket rendelkezésre bocsátottuk. Az átképzést
hallgatók a szakma körébe megfelelő elhelyezkedést nyertek.
Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy előző tanfolya
maink sok hallgatója kevesebb fáradtságot és munkát igénylő,
ill. nyugdíjas állások elnyerésére igyekezett, ami annak bizo
nyítéka, milyen nehéz testi munkát és elméleti felkészültséget
igényel a fatermelői és fakereskedői pálya.

EGYÜTTMŰKÖDÉS:
Szoros együttműködést fejtettünk ki az ország vezető
törvényes érdekképviseletével, a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarával, mely mindenkor készségesen karolta fel elő
terjesztett ügyeinket, erkölcsi tekintélyével és súlyával tá
masztva alá jogos kívánságainkat és óhajainkat. Sok esetben
fordult hozzánk a Kamara hatósági és bírósági megkeresésre
adandó szakértői válaszokért. Általánosabb, szakmánkat érintő
kérdésekben előterjesztéseinek felterjesztése előtt vélemé
nyünket kérte.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek, mint az erdőmrtokosság fatermelői működésére a m. kir. Földmívelésügyi Mi
niszter úr által elismert egyedüli országos szabad érdekképvi
seleti szervnek a fatermelés érdekeinek érvényesítésére irá
nyuló munkájában szoros együttműködést fejtettünk ki. Az
Országos Erdészeti Egyesület a maga részéről is támogatott
bennünket egyesületi munkánkban, amiért kitűnő ügyvezető
ségének Bíró Zoltán felsőházi tag úrnak és dr. Mihályi Zoltán
titkár úrnak ezúton is hálás köszönetünket tolmácsoljuk.
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével, főleg
annak faipari osztályával, szintén karöltve jártunk el és dol
goztunk. Nem mulaszthatjuk el, hogy mindezen társérdekkép
viseleteknek a szakma és egyesületi ügyeinkben nyújtott érté
kes támogatásukért e helyen is hálás köszönetünket fe
jezzük ki.
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SZAKOSZTÁLYAINK:
Egyesületünk működése, mint az előző esztendőkben is,
nagyrészt szakosztályainkban folyt. Szakosztályokban dolgoz
tuk fel az érdekképviseleti ügyeket, tanácskozták meg a szak
mai csoportok problémáit, hallgattuk meg részletes kívánsá
gaikat és véleményeiket előterjesztéseink megtétele előtt. A
honvédelmi szolgálat teljesítésével kapcsolatos tisztviselőhiány
miatt, jelentésünk évében vidéki kartársainkat igyekeztünk a
Budapestre való utazás körülményességétől megkímélni, ezért
csak a legfontosabb ügyekben hívtuk meg vidéki kartársain
kat nagyobb számban tanácskozásra. Ugyanez a szempont ve
zetett bennünket, amikor a helyi csoportok taggyűléseinek
összehívásáról le kellett mondanunk, hiszen a vidéki közpon
tokba való utazás gyakran még több időt vesz igénybe, mint a
nagyobb távolságra fekvő fővárosi út. Mindezen nehézségek
ellenére, szoros összeköttetésben maradtunk vidéki tagjaink
kal, akik egyéb ügyeikben Budapesten tartózkodásuk alkalmá
val szokásszerint felkerestek bennünket és szakértői tanáccsal
szolgálatukra álltunk mindenkor, vállaltuk budapesti ügyeik el
intézését, eljárásokban, útbaigazításokkal láttuk el tagjainkat.
Nagy munkát fejtett ki vitéz Simonkay Gyula, a Latorca
Rt. vezérigazgatója, a vezetése alatt működő Fűrészipari Szak
osztályban, mely számos ülésben foglalkozott a fűrészipar ak
tuális problémáival.
A telepeskereskedői szakosztály vitéz Váry József alelnökünk vezetésével folytatta tevékenységét a szakma érdekében,
szolgált a vidéki kartársak ritkább személyes érintkezésének
pótlásául szakértői tanáccsal a telepeskereskedők felmerülő
kérdéseiben, kalkulációknál, hatóságoknál való eljárásokban,
stb. mindenkor hathatósan támogatta őket és rendelkezésükre
állt. Részletes adatgyűjtést folytatott az elmúlt esztendőben a
telepesfakereskedelem anyagellátására és haszonkulcstételére
vonatkozóan.
A termelői, valamint fanagykereskedői szakosztályok
egyes érdekelt ágazatai mindenkor részletesen tárgyalták és
tanácskozták meg felmerülő kérdéseiket. Hasonlóképen mű
ködött a furnirkereskedelmi és enyvezett lemez és furnirgyártó
érdekeltséget magába foglaló Furnir-Szakosztály.
Jelentésünk évének folyamán, formai megalakulás nélkül
is a szakosztályhoz hasonló működést fejtett ki Egyesületünk
körében a parkettagyártók érdekeltsége, melynek szakosztályi
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megalakulása a jelentésünket követő esztendőben formailag is
megtörtént.
Tüzelőanyag szakosztályunk működéséről már előzetesen
részletesen beszámoltunk:

SZ AK VÉLEMÉNYEK:
Egyesületünk, mint a vállalkozói fakitermelés és fakeres
kedelem egyetlen országos elismert érdekképviselete, a múlt
esztendőben is számos esetben állott rendelkezésére a hatósá
goknak és bíróságoknak, melyek a legkülönbözőbb irányú meg
keresésekkel és átiratokkal kerestek fel bennünket szakmai
ügyekben. Természetesen mindenkor a legnagyobb lelkiisme
retességgel tettünk eleget részletes szakvéleményeinkben kér
déseinknek és kívánságaiknak.

VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG:
Jelentésünk évének folyamán — a háborúban való rész
vétel következtében — a gazdasági állapodok azt eredményez
ték a szakmában, hogy a hitelezés teljes egészében megszűnt.
Éppen ellenkezője történt, a fafogyasztók előlegeket nyújtottak
a szállítást eszközlő termelő vállalatoknak, minek következté
ben mind Egyesületünk választott bírósági ügyeinek száma,
mind pedig a rendes bíróságok ügyeinek száma igen erősen,
megcsappant.

ELNÖKI TANÁCSUNK:
Jelentésünk évében Elnöki Tanácsunk igen sűrűn tartotta
üléseit, Vük Gyula elnök urunk elnöklete mellett és a szakmá
nak nemcsak létfontosságú, hanem egyéb kérdéseiben is rész
letesen folytatott tárgyalásokat. Az Egyesület feladatát min
dig a legjobb igyekezettel törekedett megoldani és a szakma
ügyeit előbbre vinni.
Az Elnöki Tanács tagjai sorába az év folyamán nemes
Fejes László m. kir. kereskedelmi tanácsosit, Fényi Béla válla
lati igazgatót és dr. Rubchich László vállalati vezérigazgatót
választotta meg.

IRODÁNK:
Egyesületi irodánk teendői a számos rendelet megjelenése
következtében és azok magyarázatával kapcsolatban rendkívüli
nagymértékben megnövekedtek.
138
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

Jelentésünk évében az iroda 11.200 ügy darabot intézett
el. Mint a múltban, — az elmúlt év folyamán is, kiküldött szá
mos körlevél ugyancsak fokozta irodánk tevékenységét és je
lentékeny munkatöbbletet amint már fentebb említettük külön
böző rendeletek felől való tájékoztatás és felvilágosítás je
lentette.
Egyesületünk főtitkára dr. Csernó Aladár az ügyintézés
sel kapcsolatban a hivatalos fórumokkal való fontos tárgyalá
sokat mindenkor alapossággal és lelkiismeretességgel végezte.
Eljárásai a megjelent rendeletek végrehajtásának a gya
korlati életben való helyes alkalmazását segítették elő.
Irodánk megnövekedett teendőinek maradéktalan ellátása
érdekében Egyesületünk Elnöki Tanácsa 1943. évi február 1-i
hatállyal az Egyesület ügyvitelének élére ügyvezetőt szerződte
tett dr. Fazekas Ferenc m. kir. kereskedelmi tanácsos, oki. er
dőmérnök', kinevezett állandó bírósági faszakértő személyében,
akit úgy véljük, a szakmának nem kell bemutatnunk, mivel a
fatermelés, faipar és fakereskedelem terén több évtizedre viszszanyúló múltja az egyesület ezen tisztségének betöltését praedesztinálja.
1942. április 1-ével Egyesületünk alkalmaztatásából meg
vált Vashegyi Vid József irodavezető-titkárunk, akinek helyé
be Elnöki Tanácsunk Bogyay László oki. erdőmérnököt alkal
mazta.

BELSŐ ÜGYEINK:

Jelentjük a közgyűlésnek, hogy az elmúlt esztendőben
rendes tagjainak száma: 1600-ra emelkedett.
Alapszabályaink 19. §-a alapján választmányunk tagjai
sorából 14 tagot sorsoltunk ki, akiknek helyei a közgyűlésen
újra betöltendők. Megválasztásra kerül továbbá a választott
bíróságnak 60 tagja.
Ez alkalommal sem mulaszthatjuk el, hogy a szaksajtó
nak, így elsősorban a ,,Magyar Fapiacának és a „Fás Tudó
sítódnak hálás köszönetét ne mondjunk, hogy mindenkor hí
ven számoltak be a szakma eseményeiről és támogatták Egye
sületünket a magyar fagazdaság érdekében kifejtett munkás
ságában.

PÉNZÜGYEINK:
Egyesületünk költségeit jelentékenyen fokozták jelenté
sünk évében megnövekedett teendőink. Sikerült azonban tag
jaink áldozatkészsége folytán pénzügyi egyensúlyunkat, —
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mint jelentésünkhöz csatolt zárszámadásból kitűnik — fenn
tartani. A pénzügyi egyensúly fenntartása csak úgy vált lehet
ségessé, hogy a tagdíjakat arányosan fel kellett emelni az
egyes cégek, illetve tagvállalatok forgalmához viszonyítva. Kö
szönetét mondunk ezúton is tagjaink túlnyomó részének, akik
megértették az idők szavát és méltányolták működésünket és
a kivetett magasabb tagdíjakat magukra nézve elfogadták.
Ugyancsak hálás köszönettel kell adóznunk azon tagtár
sainknak, akik a tagdíjakon felül önkéntes hozzájárulás for
májában járultak hozzá Egyesületünk terheinek viseléséhez.

Budapest, 1943 évi május 26. napján.

AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY.
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MAGYAR VÁLLALKOZÓI FAKITERMELŐK, FAIPAROSOK
FA- ÉS TÜZELŐANYAGKERESKEDÓK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE
ELNÖK:
Vuk Gyula m. kir. kereskedelmi főtanácsos, a Vuk M. és Fiai cég főnöke.

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK:

néhai kálnoki Bedő Albert v. államtitkár, orsz. föerdömester.

TISZTELETBELI ELNÖK:
Bíró Zoltán ny. miniszteri tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület1
ügyvezetője.
ÜGYVEZETŐ ALELNÖK:
Dr. Jordán János, a Slavonia Magyar Faipar Rt. és „Cardo'’ Faipar és
Bútorkereskedelmi Rt. vezérigazgatója.

ALELNÖKÖK:
Dr. Bezerédj András ny. miniszteri tanácsos, a Magyar Általános Hitel
bank igazgatója.
Igmándy Aladár m. kir. gazdasági főtanáccos, a Gazdák Értékesítő
Szövetkezete stb. vezérig az gatója.
vitéz Simonkay Gyula m. kir. gazdasági főtanácsos, ny. m. kir. föerdőtanácsos, a Latorca Gazdasági és Ipari Rt. vezérigazgatója,
gróf Somssich Antal erdőbirtokos, fatermelő.
vitéz Váry József fakereskedő.

ELNÖKI TANÁCS TAGJAI:
Bruckner Hermann, az Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. és a Magyar
Fa Rt. vezérigazgatója.
nemes Fejes László, m. kir. kereskedelmi tanácsos, tüzelőanyagkereskedö.
Fényi Béla a Luger Camilló Rt. igazgatója.
peremartoni Nagy Sándor, a Középeurópai Kereskedelmi és Árucsere
forgalmi Rt. igazgatója.
Dr. Rubchich László a Furnir és Lemezmüvek Rt. vezérigazgatója.
Dr. Vángel Gyula m. kir. kormányfőtanácsos, fatermelő, a FakereskedÖk
Árubeszerzési és Kiviteli Szövetkezete és az Épületfa és
Építőanyag Kereskedelmi Rt., Barcs, vezérigazgatója.
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PÉNZTÁROS:
ifj. dr. Jordán János, a Slavonia Magyar Faipar r. t. igazgatója.
ELLENŐR:
Tóth Tibor, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete faosztályának vezetője.

SZÁMVIZSGÁLÓK:
ifj. Fischer Henrik fatermelő és fakereskedő.
ifj. Paár Ede fakereskedő.
f Vashegyi Vendel fatermelő, fürészes.

ÜGYVITEL ÉS IRODA:
ÜGYVEZETŐ:
Dr. jur. Fazekas Ferenc m. kir. kereskedelmi tanácsos, oki. erdő mérnök,
kinevezett állandó bírósági fás-szakértő.

FŐTITKÁR:
Dr. Csernó Aladár.
TITKÁR:

várbogyai Bogyay László, oki. erdömémök.
A VÁLASZTMÁNY TAGJAI:

Állesz Ferenc ny. m. kir. alezredes, az Országos Fatermelö és Sylvánia
Fakereskedelmi r. t. igazgatója.
Baksay Géza, az Áruértékesítő és Felszerelési r. t. igazgatója.
Dr. Binder Sz. Titusz oki. mérnök, fanagykereskedö.
Bruckner Hermann, az Erdőbirtokos és Fakitermelő r. t. és a Magyar
Fa r. t. vezérigazgatója.
Budanovits Tiborné, a Herbacsek Bertalan r. t. igazgatója.
Eszes Mátyás fürésztulajdonos.
Dr. Fazekas Ferenc m. kir. kereskedelmi tanácsos, a Furnir és Lemez
müvek r. t. ny. cégvezetője (jelenleg az Országos Faegye
sület ügyvezetője).
id. Fischer Henrik fatermelő és fakereskedő.
Gyürk István, az Országos Falusi Kislakásépífö Szövetkezet igazgatója.
f Haulik György országgyűlési képviselő, a Haulik és Társa fakereskedő
cég tulajdonosa.
Kalocsay Károly, az Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete igazgatója.
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Kertész Zoltán fatermelö és fanagykereskedő.
Láppal Imre fürésztulajdonos.
báró Majthényi László, felsőházi tag, fatermelő.
May Ottó oki. erdőmérnök, fanagy kereskedő, fűrésziparos.

Dr. Mihályi László vállalati igazgató.
peremartoni Nagy Sándor oki. erdőmérnök, a Középeurópai Kereskedelmi
és Ärucsereforgalmi r. t. igazgatója.
Niklas Arthur, a Latorca Gazdasági és Ipari r. t. igazgatója.

Papp Béla ny. miniszteri tanácsos, a Tiszasülyi Gözfürész és Gőzmalom
r. t. igazgatója.

Ráth-Végh Károly, az Uglyai Faipar r. t. cégvezetője.
Dr. Rubchich László, a Furnir és Lemezmüvek r. t. vezérigazgatója.

Rupp Géza oki. gépészmérnök, a Faszénkereskedelmi Kft. igazgatója.
Dr. Siposs Aladár kamarai főtitkár, a
biztosa.

Kassai

Iparkamara

miniszteri

Spák Iván országgyűlési képviselő, a Kárpátaljai Fa Beszerző és Érté
kesítő Szövetkezet dlelnöke, fűrészes.

Speidl Géza, a Fürészanyag Fakereskedelmi r. t. igazgatója, fakereskedő.

Dr. Szalay Sándor m. kir. gazdasági főtanácsos, fatermelő, a Talpfa,
Bányafa és Tűzifa Kereskedelmi r. t. ügyvezető-igazgatója.
Dr. Széchenyi István m. kir. közjegyző, az Országos Fatermelő és Sylvánia Fakereskedelmi r. t. elnökigazgatója.
dukai és szentgyörgyvölgyi vitéz Széli Miklós fanagy kereskedő.

Szöllösy Béla oki. mérnök, az Albertfalva^ Építési és Tüzelőanyagkereskedés beltagja.
Tóth Zoltán ny. miniszteri osztályfőnök, a Foresta Magyar Olasz Faipari
és Kereskedelmi r. t, vezérigazgatója.
Dr. Vángel Gyula, m. kir. kormányfőtanácsos, fatermelö, fürészes, a Fa
kereskedők Árubeszerzési és Kiviteli Szövetkezete és az Épü
letfa és Építőanyag kereskedelmi r. t. Barcs, vezérigaz
gatója.
vitéz Varjú Vilmos, a Bikszádi Általános Faipar r. t. igazgatója.

Veress László, a „Favágó” Faipari és Fakereskedelmi Kft. igazgatója.

Vük Ferenc, a Vuk M. és fiai cég beltagja.

Wagner Márton fakereskedő és lapszerkesztő.

,

Wirthl Jenő fakereskedö, a Hets Testvérek, Győr cég beltagja,
vitéz losádi Zudor Sándor, a Lomási Erdöipar r. t. ü. v. igazgatója.

Zsombory Ignác ny. főerdötanácsos, ügyvezető-igazgató.
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FATERMELÖI ÉS FŰRÉSZIPART SZAKOSZTÁLY:
ELNÖK:
vitéz Simonkay Gyula, m. kir. gazdasági főtanácsos, a Latorca Gazda
sági és Ipari R. T. vezérigazgatója.

ÜGYVEZETŐ ALELNÖK:
Okolicsányi Károly, ny. m. kir. őrnagy, fatermelö, fürészes.
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGI TAGOK:

dr. Antoni Brúnó, Bruckner Hermann, Dely Géza, ifj. Fischer Henrik?
Gátezner Aurél, Jankovics Pál, Kalocsay Károly, dr. Kuhinka
István, Láng Gyula, Lippai Imre, May Ottó, peremartoni
Nagy Sándor, Palkó Miklós, Radocza Kálmán, Rauscher
Ottó, Spák Iván, Speidl Géza, Stirling Frigyes, dr. Széchenyi
István, dr. Vángel Gyula, j- Vashegyi Vendel és Zsombory
Ignác.
PÉNZTÁROS:
Radocza Kálmán.
ELLENŐR:
Dr. Kuhinka István.
SZÁMVIZSGÁLÓ:
j- Vashegyi Vendel.

TÜZIFASZAKOSZTÁLY:
ELNÖK:
Véssey Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar Erdőbirtokosok
Faértékesitő r. t. vezérigazgatója.
ALELNÖKÖK:

Fényi Béla, a Luger Camillo és társa r. t. igazgatója és
Zsombory Ignác ny. m. kir. főerdötanácsos, az Uglyai Faipar r. t. ügy
vezető igazgatója.

a) Termelői szakosztály:
VEZETŐ:

Zsombory Ignác ny. m. kir. főerdötanácsos, az Uglyai Faipar r. t. ügy
vezető igazgatója.
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VEZETŐHELYETTES:
Rónai György ny. hgi. erdőt anácsos, az Egri Erdő és Faipar r. t. igaz
gatója.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:
Ács Ferenc, erdőmérnök, tüzelöanyagkereskedö.
Csapó Géza, a Csapó és Mar cinkó cég igazgatója.
ifj. Jordán János, a Slavonia Magyar Faipar r. t. igazgatója.

Nagy Imre erdőmérnök, tüzelöanyagnagykereskedö.

Szalay Sándor dr. m. kir. gazdasági főtanácsos, a Talpfa, Bányafa és
Tűzifa Kereskedelmi r. t. ügyvezető igazgatója.

b) Tűzifanagykereskedői alosztály:
VEZETŐ:

Szarkássy László, a Magyar Erdőbirtokosok Faérékesitö r. t. igazgatója.
VEZETÖHELYETTES:

Koncz Kálmán, a Fanemü és Mezőgazdasági termékeket értékesítő Szövi
igazgatója.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:
Andrássy Ákos, vitéz Éry László, f Haulik György orszgyül. képv., Király
János és vitéz Váry József.

c) Tüzelőanyagkiskereskedői alosztály:

Nyakas István tüzelőanyagkiskereskedö.

VEZETŐHELYETTES:

Szilágyi Mihály, tüzelöanyagkiskereskedö.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:

Bauer István, Maxim Mihály, Stefán Mihály, Janoczkó Mihály, Németh
B. Lajos.
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d) Faszéntermelői és kereskedői alosztály:
VEZETŐ:
Szabó Ödön igazgató.

VEZETÖHELYETTES:
Halmos István, tüzelöanyagnagykereskedö.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:

Dr. Battai Kornél, Hendrey József oki. erdőmérnök, orsz. gyűl. képv.
Pajzs Ödön, Rupp Géza igazgató, Vük Ferenc, a Vuk M. és
fiai cég beltagja.

e) Szénimportőr osztály:
VEZETŐ:
Dr. Véssei Ede m. kir. kormány főtanácsos, a
igazgatója.
VEZETÖHELYETTES:

Szénkereskedelmi r. t.

Baksay Géza, a Bel- és Külföldi Szén- és Kokszért ékesítő Kft. igazgatója.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:

Mayer János, a szénbehozatali kft. igazgató helyettese, Márki Béla, a
Márki Béla kőszén és bányatermékek igazgatója, dr. Nemrawa Pál, a Tűzelöszén-Köszén Bányatermék és Fakereske
delmi r. t. igazgatója, Pavlowsky Herbert, a Szén és koksz
kereskedelmi kft. cégvezetője, Szabó Kornél, a Magyar Vá
ros és Község fejlesztési r. t. igazgatója.

f) Szénnagykereskedői alosztály:
VEZETŐ:
Saly' Árpád, m. kir. kormány főtanácsos.
VEZETÖHELYETTES:

Sz&pessy János szénnagykereskedő.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:

Eszes Mátyás, Gálos Lajos, dr. Kovacsoczy László ny. tb. főszolgabíró,
Siklóssy Imre, a Carbon igazgatója, id. Váczy József.
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g) Telepes kereskedő alosztály:
VEZETŐ:
Fényi Béla, a Luger Camillo és társa r. t. igazgatója.

VEZETŐHELYETTES:

Stropek Mátyás.
VÉGREHAJTŐBIZOTTSÁG:

Kazacsay Gyula, Nagy János, Régius János, a Magyar Köztisztv. Fogy.
Term. és Ért. Szöv. igazgatója, Szederjessy Tibor, Szöllösy
Béla oki. mérnök.

FURNIR ÉS ENYVEZETTLEMEZ SZAKOSZTÁLY:
Dr. Rubchich László Furnir és Lemezmüvek Rt. vezérigazgatója.

PARKETTA-SZAKOSZTÁLY:
Elnök: dr. Árvay József, a Szolyva Falepároló R. T. faosztályának igaz
gatója.
Alelnök: Ráth-Végh Károly, az Uglyai Faipar R. T. cégvezetője.

TELEPES ÉPÜLETFAKERESKEDÖI SZAKOSZTÁLY:
Elnök: vitéz Váry József.

TELEPNÉLKÜLI NAGYKERESKEDŐI SZAKOSZTÁLY:
Szervezés alatt.

KÜLKERESKEDELMI SZAKOSZTÁLY:
Szervezés alatt.

ÜGYNÖKI ÉS BIZOMÁNYOSI SZAKOSZTÁLY:
Szervezés alatt.
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Zárszámadás az 1942. évről.
KIADÁS

BEVÉTEL

Maradvány az 1941 évről . .
Tagsági díjak............................
Egyéb bevételek
. . . .
Kamat.......................................

14.160
86.707
18.861
94

93
20
20
76

Tiszti fizetések és személyzeti
személyzeti kiadások
. . .
Lakbér, fűtés, világítás . . .
Telefon.............................................
Fenntartási költségek ....
Hírlapok, szaklapok, tarifák
Nyomtatványok, körlevelek
Postaköltségek, portók
. . .
Szociálisterhék, adók . . . .
Iroda költésg..................................
Útiköltség, közlekedés . . . .
Tagsági kötelezettség, adomány
ptp.-i díjlak..................................
Tüzelő szak. o. tisztfizetés . .
Tüzelő szak. o. dologi kiadások
Szervezési és átképzési költsé
gek
.............................................
Egyenleg........................................

119.824 09
Budapest, 1942 évi december hó 31. napján.
Megvizsgáltuk és rendben lévőnek találtuk:
Budapest, 1943. évi június hó 18. napján.

Összesen

p

f

43.957
3.047
3.023
1.234
1.797
5.812
2.717
6.440
8.707
4.461

75
94
46
25
98
49
06
16
34

2.114 68
3.000 ■—•
641 27
15.101 98
17 766 73

119.824 09

A számvizsgáló bizottság.
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Költségvetési előirányzat az 1943. évre
BEVÉTEL

p

KIADÁS

Tagdíjbevételek............................
Egyéb bevételek
.....

90.000
50.000

Tiszti fizetések és személyi
kiadások
..................................
Lakbér .............................................
Telefon.............................................
Fűtés, világítás............................
Nyomtatvány, körlevelek
. .
Utazás és közlekedési költségek
Postaköltségek ............................
Irodaköltség.................................. *
Takarítás, fenntartási költség .
Adó- és szociális terhek . . .
Miniszteri biztos költs....................
Adományok, tags, kötelez. . .
Rendkívüli kiadások
....
Átképző tanfolyam stb. . . .
Hírlapok, szaklapok.......................

Összesen

140.000

p

Összesen

75.000
3.200
3.000
3.500
8.000
3.000
3.000
2.000
5.000
10.000
2.400
2.500
17.400
2.000

140.000
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