
A M . kir . Központi Statisztikai Hivatal szer
kesztésében és kiadásában a Magvar Statisztikai 
Évkönyv 192(5. évről szóló kötete most hagyta el a 
sajtót. 

A Központi Statisztikai Hivatal, munkarendje 
nek a világháború által okozott megzavarása kö
vetkeztében, 1910-tól kezdve kény leien volt össze
vont Évkönyveket kiadni, amelyek több év anya
gát tartalmazták. A most megjelent X X X I V . év
folyammal a Hivatal visszatérhetett a régi rend
szerhez. Az 1926. évi kötet csak egy évet ölel fel s 
csaknem olyan terjedelmű, mint az előző, három 
év anyagát egybefoglaló kötet. Természetesen az 
új Évkönyv is tartalmaz az előző évek adataival 
való összehasonlításokat, többnyire az 1924. évig 
visszatekintőén. Az „Ipar és kereskedelem", to
vábbá a „Pénz és hi tel" fejezetek az előző folyam 
befejezése után feldolgozott 1925. s részben 1924. 
évi adatokat új anyagként közlik. Az előző évfo
lyamokból kényszerűségből kimaradt táblázatok is 
kevés kivétellel újra felvétettek és visszatekintő 
adatokkal egészítették k i . 

Újítás az Évkönyvben, hogy függelékképen az 
1927. év több főeredménye is helyet kapott, ami 
kétségkívül növeli a mostani évfolyam használha
tóságát. 

Az Évkönyv továbbá még egy értékes résszel 
bővült: a legfontosabb nemzetközi adatok táblá
zataival. A nemzetközi adalokal , könnyen áttekint
hető alakban, a legautentikusabb külföldi források 
alapján állította össze a Statisztikai Hivatal . Ezek 
az adatok a világ gazdasági és népességi viszonyait 
tárják elő s tanulságos összehasonlításokra nyúj
tanak módot a hazai és külföldi adatok között, ami 
országunk mai helyzetében fokozott jelentőség
gel bír. 

A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos 
Egyesületének Évkönyve 1926—1927. 

Annuaire de l'Association Nationale des 
Usines sidérurgiques et des Ateliers de con
struction mécanique de Hongrie 1926—1927. 

Budapest, .329. 1. — pages. 
Résumé. U Annuaire, considéràblémeni. aug

menté, donne un tableau complet de la situation 
des usines sidérurgiques et ateliers de construc
tion mécanique de la Hongrie, et des questions éco
nomiques et sociales s'y rattachant. Les chapitres 
consacrés aux plus importants problèmes actuels 
de la production industrielle: la rationalisation et 
la concentration, offrent un intérêt particulier, 
ainsi que le teibleau historique des principaux 
établissements. ^ 

A háború utáni közgazdasági és statisztikai 
irodalmunkat egyre több értékes termékkel gyarapít
ják a különböző érdekképviseleti 'szervek által pub
likált évi jelentések és évkönyvek, melyek általában 

nemcsak az illető szervezetek működéséről számol
nak be, hanem a kebelükben tömörült termelési 
ágak helyzetét is részletesen ismertetik. Es bár a 
helyzetkép vázolásánál néha túlságosan érvénye
sülnek a szubjektív nézőpontok, nem lehet tagadni, 
hogy a gazdasági élet egy-egy területrészének éles 
megvilágításával úgy tudományos, mini gyakoriali 
szempontból értékes munkát végeznek. Ezeknek a 
kiadványoknak értéke gyakran nem is a részletező 
statisztikai anyag összegyűjtésében, avagy a segít
ségével végzeit ismertetésben fekszik, hanem azok
nak az aktuális problémáknak felvetésében és bon
colásában, azokban a javaslatokban, melyek az il
lető termelési ágak helyzetével és jövő fejlődésé
vel függenek össze. 

A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos 
Egyesületének Legújabb évkönyvét, mely módosí
tott formában és kibővített tartalommal jelent meg, 
anyagának gazdagsága melleit főleg az a sokolda
lúság jellemzi, mellyel a. magyar vas- és gépipar 
helyzete s a vele Összefüggő gazdasági és szociális 
kérdések megvilágítást nyernek. Bár kétségtelen 
hiánya, hogy a termelési egységekre, azok kapaci
tására és produkciójára vonatkozólag megfelelő 
statisztikai adatok híján nem tájékoztak (amire az 
a felhozott indok sem lehet mentség, hogy a hiva
talos adatgyűjtés eredményei még nem publikál
tattak, hiszen az egyesületnek e nélkül is módjá
ban volna a fontosabb kérdésekre nézve legalább 
tájékoztató adatokat tagjaitól beszerezni), egyéb vo
natkozásban, min i : a gépgyárak foglalkoztatottsá
gának mértéke, a munkabérek és a tisztviselő
kérdés, a vállalatok jövedelmezősége, a gépipari 
termelés szerepe a külkereskedelmi forgalomban, 
stb. olyan részletes és hű képét nyújtja a gépipar 
helyzetének az egész gazdasági élei keretébe il
lesztve, mely a legszigorúbb kritikát is kiállja. E 
részben az évkönyv néhány igen érdekes nemzet
közi statisztikai kimutatást is közöl, melyeket gra
fikus úton is igyekszik szemléltetővé lenni. Csak 
elismerés illetheti az évkönyv szerkesztőségét, hogy 
a magyar viszonyok megítéléséhez nemzetközi per
spektívába való beállítás által új nézőpontot akart 
teremteni. A grafikus ábrázolás módjának megvá
lasztása és technikai kivitele ugyan még kívánni
valót hagy hátra (néhol a grafikon túltömöttsége 
nehézkessé, máshol a kevésbbé elütő árnyalatok 
egymás mellé helyezése elmosódottá teszi az ábrá
zolást), reméljük azonban, hogy az idők folyamán 
ez a rész is teljesen eléri a kiadvány magas nívóját. 

Részletesen foglalkozik az évkönyv a gépgyá
rak teljesítő- és versenyképességének növelésére 
alkalmas intézkedésekkel s az eladási lehetőségek 
fejlesztésének kérdésével. Különösen sikerült és ér
tékes résznek tartjuk az évkönyvnek azokat a feje 
zeteit, melyeket a gyáripari termelés legfontosabb 
aktuális problémáinak: a racionalizálásnak és a 



koncentrációnak szentel. E fejezetek szinte kikí
vánkoznak az évkönyv kereteiből s egy önálló kis 
munkában összefoglalva is tudományos sikerre 
joggal tarthatnának számot. 

Gazdaságtörténeti szempontból szerencsésnek 
kell mondanunk az évkönyv azon újításait, hogy az 
egyes fonlosabb iparvállalatokról összefoglaló tör
téneti képet nyújt s csak helyeselhetjük a szerkesz

tőségnek azt az intencióját, hogy a megkezdett so
rozatot folytatni is kívánja, ami remélhetőleg im
pulzust ad az egyéb gyári vállalatok vázlatos mo
nográfiájának elkészítéséhez is. 

Mindent egybevéve, az évkönyvet sikerült mun
kának kelt tekintenünk, melyet úgy a laikus ér
deklődő, mint a szakember haszonnal forgathat. 

H. S. dr. 
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wirtschaft; Leipzig. 1927. (Schriften des Weltwirt

schafts-Instituts der Handels-Hochschule zu Leip-
zig. III.) 
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