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L A P S Z E M L E 

Erdészeti Kísérletek (1928. évf. 3—4. sz.) Szerkesztik: Róth 
Gyula és Fekete Zoltán. A biztatóan vastag füzetet ezúttal nem kife
jezetten az „Erdészeti Kísérletek" tárgykörébe eső történeti, statisz
tikai és gazdaságpolitikai tanulmány vezeti be és uralja, amely 
Lesenyi Ferenc főiskolai tanár buzgalmát dicséri. 

Őszintén megvallva fájlalom, hogy ez a kiadvány a tudomány 
csarnokában jelent meg, mert így annak kozmopolita köntösében az 
indokolásként felhozott tájékoztatás kimért oktatás lett, holott más 
keretek között, különösebb kiszínezés nélkül —- a tényekből joggal 
levonható következtetések révén — egyben egy másik nemesebb 
céllal is összekapcsolható lett volna. 

A helyszűke nem engedi, hogy behatóbb kritikai méltatás alá 
vegyük történeti részét, amely szomorú tanulságként hívja tetemre 
a régmúlt idők gazdasági politikáját, amelynek legsúlyosabb mulasz
tása éppen a magyarságlakta Alföld erdőgazdaságának elhanyago
lása volt. 

Máskülönben lesújtó statisztikai adatainak gondos összeállítása 
valóban hézagot pótol. A birtokviszonyok taglalásánál nem érdektelen 
az a sokatmondó változás, mely szerint a korlátolt forgalmú erdők 
kiterjedése 63.7%-ról 49.4%ra esett le, hogy az állami erdők 15.9%-ról 
4.1%-ra csökkentek. Érdekes, hogy legnagyobb veszteség a nagybir
tok típusát érte, amely 40.2%-ról 26,1%-ra esett vissza. A gazdasági 
viszonyaink ismertetése nem nekünk szól, mindamellett örvendetesen 
reprodukáljuk azt az adatot, hogy 1921—1926. évek alatt az Alföldön 
önként 6665.2 hektárt érdesítettek be. 

Veszteségünknek legszembeötlőbb jelensége külkereskedelmi 
mérlegünk szédületes leromlása, amely jelentős részben erdeink 
megfogyatkozásában leli magyarázatát. Addig, amíg érintetlen or
szágunkban 17,081.000 m 3 faanyagot termeltünk, megcsonkított 
országrészünk termelése ennek mintegy egytizedrészét teszi, 
vagyis 1,627.800 m3-t. 

Annál vigasztalanabb ez a tény, mert érték sorrendjében a fa
anyagok csoportja az 1924—1925. években második, 1926-ban az 
első helyen áll. 

A sors iróniája, hogy behozatalunk 99.98%-a a mi saját neve
lésű erdeinkből ered s drága pénzen megvásárolva elrabolt faanya
gunkat, ezzel is kénytelenek vagyunk külkereskedelmi mérlegünket 
rontani. 

Az erdészeti törvények ismertetésénél az újabb törvényalkotások 
kritikai méltatásával, ismert okokból nem értünk egyet. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy a jövő feladatai között Lesenyi 
is az új, generális erdőtörvény megalkotását tűzi ki célul s hogy a 



hitel- és tarifapolitika terrénumain keresi ő is azokat a sürgős 
teendőket, amelyek az égető bajok orvoslását célozzák. 

A tanulmányt számos táblázatos kimutatás és két gondosan ki
állított térkép egészíti ki. 

A továbbiakban dr. Fehér Dániel számol be egy új eljárás is
mertetésével, amelyet az erdei talaj C.O2 lélegzésének mérésére hasz
nált. 

A dr. Fehér-íé\e új eljárás a Lundegardh-féle harangkészülék
nek a talaj lélegzés mérésénél való alkalmazásán alapszik. 

A folyóiratot Mayer Zoltánnak J. Hunter Bair skót erdőfel
ügyelőről való megemlékezése, intézeti és személyi ügyek zárják le. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hirek. A kormányzó úr őfőméltósága a magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére dr. báró Prónay György államtitkárt 
miniszterelnökségi államtitkári állásától felmentette s egyben a 
földmívelésügyi miniszter úr előterjesztésére földmívelésügyi állam
titkárrá kinevezte. 

Dr. báró Prónay Györgyben erdőbirtokost, sőt igazgató 
választmányunk aktív tagját tisztelhetjük, ennélfogva megvan min
den reményünk arra, hogy elárvult erdőgazdaságunk sorsát szívén 
fogja viselni. 

Halálozás. Löfi Jenő .ny. m. kir. főerdőtanácsos március hó 9-én 
agyvérzésben Debrecenben elhunyt. 

Vaitzik Ede ny. m. kir. erdőtanácsos, az OEE rendes tagja, 
Budapesten 1928. évi március hó 21-én meghalt. 

Hirsch József Lajos, az OEE régi alapító tagja, Budapesten, 
március hó 22-én 89-ik életévében elhunyt. 

Gróf Dessewffy Aurél v. b. t. t., az OEE alapító tágja, az OMGE 
vol elnöke, majd örökös tiszteleti tagja, f. évi március 28-án Buda
pesten elhunyt. A megboldogult a magyar gazdatársadalomnak ve
zérlő egyénisége volt, s a gazdatársadalom önkormányzatának meg
szervezésével szerzett nagy érdemeket. 

Hartenstein Jenő, az OEE alapító tagja, Budapesten elhunyt. 
Béke hamvaikra! 


