
##8,ŠUMARSTVO,MAĐARSKA,J:MAĐARSKI 
KÜLÖNLENYOMAT AZ „ ERDÉSZETI K I S É & T E K " 1941. tflIII. KÖTETÉBŐL. 

Sonderabdruck aus „Erdészeti Kísérletek" Bd. XIJII. 1941. 
Reprinted from „Erdészeti Kísérletek" Vol. XLIII. #GG1941. 

#NNERDŐGAZDASÁGUNK A KELETI ÉS 
ÉSZAKERDÉLYI TERÜLETRÉSZEK 

FELSZABADULÁSA UTÁN. 

írtaV 

Dr. #AAFőldváry László 
m. kir. főerdőmérnök. 

#PPRÖTTIG-ROMWALTER NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASAG, #MMSOPRON #KK58 



A második bécsi döntés eredményeként Hazánk ősi területéből 
43.104 km2 22 éves elszakítás után újból magyar uralom alá kerüli Ma-
gyarország a trianoni békében meghagyott 93.073 km2-es területéről a há-
romszoros területvisszacsatolás következtében 160.553 km2-re növekedett 
s ezzel a Horvát-Szlavonországokkal együtt számított eredeti területének 
49'5%-át tartja már uralma alatt. Ugyanakkor az ország népességé, mely 
a trianoni béke érvényének utolsó, évében mintegy kilencmillió lelket 
számlált, egyfelől a részleges országterülethelyreállítás, másfelől pedig a 
természetes népszaporodás eredményeként több, mint tizenhárom és fél-
millióra szaporodott. 

A gazdasági és népi erőforrásaiban ekként szinte új erőre kapott Ma-
gyarországnak erdőgazdasága is, mint tudjuk, korszakalkotó gyarapodáson 
ment át a területvisszacsatolások következtében. Ennek a nagyarányú vál-
tozásnak ismeretéhez előzményként tudni kell, hogy az integer Magyar-
birodalom a trianoni békét megelőzően Európa egyik legtökéletesebb föld-
rajzi és gazdasági egysége volt s hogy ebből az egységes országból a tria-
noni békeparancs csak a középső, túlnyomórészt mezőgazdasági müvelés 
alatt álló alföldi és dombvidéki területrészeket hagyta meg; 

Magyarország, melynek változatos területéből egykor éppen kéthar-
madrész mezőgazdasági, több mint egynegyed (27'0%) pedig erdőgazda-
sági művelés alatt állott (1914), egy csaknem minden termékével és ugyan-
akkor minden fontosabb szükségletével is a külföldre szoruló ország-
csonkká lett. 

Országterületének 71'4^-át, lakosságának 63'5%-át vesztette el és 
ugyanakkor erdőterületének 86'8%-a került idegen uralom alá. (L. az l.sz. 
táblázatot.) Ez a mindennél beszédesebb számháromszőgí a megmaradt 
kevés népesség, de a még ennél is kevesebb terület s az arányaiban mind-
kettőt messze meghaladó erdőterületveszteség önmagában véve is, min-
den bővebb fejtegetés nélkül alkalmas annak a válságos és küzdelmes húsz 
évnek jellemzésére, amelyen a magyar erdőgazdálkodás a trianoni béke-


