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Az Alföld fásítása 
Irta: Bodor Gábor. 

A z Al fö ld fásításáról már sokszor esett szó, írásban is, 
élőszóval is, míg "az 'ültetések és erdősítések ügye a gyakorlat
ban lassan halad előre és még mindig csak az előkészítő össze
írásoknál és a kísérletezéseknél tart. H o g y ennek a lassúság
nak az oka a törvényben, a végrehajtási rendeletekben, vagy 
a rendszerben van-e: azzal ez alkalommal nem kívánok foglal
kozni. , 

Célom ez alkalommal csak megvilágítani azt, hogy ezeket 
az ültetéseket nem csupán különleges erdészeti szempontok: de 
ennél sokkal fontosabb közgazdasági, mezőgazdasági, egész
ségügyi és nemzeti szempontok követelik, mert ezekkel a fásí
tásokkal elválaszthatatlanul van összefűződve az alföldi nép 
sorsa, egész gazdasága, egészsége, anyagi jóléte és boldogu
lása. 

De Pottere Gerard nagyon találóan idézte Csongrádon 
Chateaubriand X V I I I . századbeli francia költő mondását: „Az 
erelök megelőzik az embert: a sivatagok pedig követik." Igen 
helyesen idézte André Theuriettöl is : „Erdők mélyén dobog a 
haza szíve: Hol pusztul az erdő, pusztul a nép is.lí 



Mennyire igaz mind a két mondás és mily igazak gróf Szé
chényi Istvánnak következő sorai is: „Mennyivel szebb a sza
badság és jutalmazottabb a honszeretet bájteli virányok, mint 
rideg homokbuckák között" 

Ezen idézetek igazságát hirdetik Ázsia és Afrika sivatag
jai; Görögország, Spanyolország, Szardínia, Szicília és a Dal
mát tengerpart Karst és Velebit hegységeinek kopár szikla 
oldalai. 

Míg ezeken a területeken fa volt, tíi-dö volt: jólét, boldog
ság honolt és hatalmas, erős népek lakták. Kipusztították az er
dőket, vele pusztultak a népek is. 

De ne menjünk a messze múltba és távolba, a példák itt 
vannak szemeink előtt és ha azokat megfigyeljük: lépten-nyo
mon láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy a fák és az erdők minő 
hatást gyakorolnak a talajra, a növényzetre, a levegőre és az 
időjárásra. 

Aki megfigyelte a kiirtott erdők talaját, tapasztalhatta, hogy 
a legszebb erdők helyén is a talaj nedvességének elpárolgása 
fokozódott, a talaj kiszáradt, az állandóvízű források kiapad
tak és a kiirtott erdő területe lassanként kopár terméketlenné 
és vízmosásokká alakult át. 

Ellenben ha az ilyen kopár, vízmosásos területeket beül
tették: a talaj nedvessége emelkedett, a levegő páratéltebb lett, 
az addig kopasz területeket buja, fű nőtte be és a mélyedések
ből állandó-vizű források fakadtak, melyeknek vizei, mint cser
melyek csörgedeznek le a hegyoldalakon és a síkon a folyók 
medrét táplálják. 

A meteorológiai adatok gondos tanulmányozásából azt lát
juk, hogy az Alföldet övező Kárpátokban az évi csapadék 
1000—1400 milliméter között váltakozik. 

Legnagyobb az évi csapadék B szak-Keleten, ahol az erdő 
az összes terület 50%-ánál több és onnan Nyugatra és Délre 
— amint az erdők apadnak — apad az évi csapadék mennyi
sége is, de azért még 1000 milliméternél nagyobb. 

A z Alföldtől Délre és Nyugatra kevesebb az erdő, az évi 
csapadék is kevesebb = 700—900 milliméter közt változik.. 

Ha az ország-különböző részeiből az Alfö ld közepe felé 
haladunk: az erdő fokozatosan apad és ezzel egyenlő arányban 
apad az évi csapadék mennyisége is úgy, hogy az Alfö ld köze-



pén — Tokajtól Csongrádig — a Tisza mentén, az átlagos évi 
csapadék még az 500 millimétert sem éri el. 

Az Alföld fátlan közepén tehát fele és egyharmada az évi 
csapadék mennyisége, mint az erdővel borított szomszédos 
területeken. 

Ezek az adatok világosan bizonyítják azt, hogy az erdők 
a csapadékok mennyiségére lényeges befolyassal vannak és 
azt is, h o g y az erdősült területeken — az erdők %-os aránya 
szerint — emelkedik az évi csapadék mennyisége is, azaz mew-
nél sűrűbben borítják a fák és erdők a területet: annál több 
rajta az évi csapadék. 

H o g y az Al fö ldön olyan kevés az évi csapadék, annak a 
legfőbb oka az, h o g y nagyon kevés rajta az erdő, h o g y a csa
padékképződésre nem tud befolyást gyakorolni . 

A meteorológiai megfigyelések azt is bizonyítják, h o g y 
amilyen mértékben apad az év i csapadék, olyan mértékben 
apad a levegő páratartalma is, ellenben emelkedik a hőmér
séklet, gyakoriabbakká válnak a szelek, fokozódik a talaj ned
vességeipárolgása és rohamosan kiszárad a talaj. 

Arra , h o g y valamely területen rendszeres mezőgazdasági 
mívelést lehessen folytatni: legkevesebb évi 400 milliméter 
csapadék szükséges. 

Ezen .mennyiségen alóli csapadék nem képes a földben 
anaiyi tápanyagot feloldani, amennyi a mezőgazdasági növé
nyek rendes táplálásához és fejlődéséihez szükséges. 

400—600 milliméter évi csapadékmennyiség mellett is a 
mezőgazdaság még nagyon ki van téve az időjárás szeszélyé
nek, főleg ott, ahol a mezőgazdasági földeket nem tarkázzák 
erdők és fasorok. 

Az Alföldön jelenleg az évi csapadék átlagos mennyisége, 
kat. holdanként = 2,568.000 ki logramm. 

A németek kiszámították, h o g y egy (1) ki logramm termés 
(mag, szalma és pelyva együtt) élőállítására. 400—600 kilo
gramm víz szükséges és pedig laza talajon több, kötöttön ke
vesebb. 

Eszerint — a jelenlegi évi átlagos csapadékmennyiség 
mellet t— ha abból semmi sem folyik el és el sem párolog, kat. 
holdanként körülbelül 52 métermázsa termést (szem, szalma 
és pelyva) lehetne előállítani. A m i igen szép eredmény és a 



nyugati államok fejlettebb és belterjesebb gazdasági termésé
vel nagyjában meg is egyezik. 

De ha figyelembe vesszük, hogy a lehulló csapadék egy 
jelentékeny nagy része elfolyik és V2—% része pedig elpáro
log anélkül, hogy belőle a növények táplálására valami fel -
használódnék: átlagban a lehulló csapadéknak legföljebb csak 
y* részét vehetjük számításba és így az Alföldön előállítható 
átlagos termés csak % része a fentebb kiszámított termésmeny-
nyiségnek, azon 52:4=13 métermázsa kat, holdanként az átla
gos évi szem, szalma és pelyvatermés, mélyből 6 métermázsa 
a szemtermésre és 7 métermázsa a szalma és pelyvatermésre 
esik. 

Ha az évi esőmennyiség az átlagnál több; a termés is na
gyobb ; ha kisebb: a termés is kisebb. A pontos megfigyelések 
tanúsága szerint, az erdővel tarkított területeken, az évi ter
mésnél legfeljebb 10—15% ingadozás mutatkozik: ellenben az 
Alföldön ez az ingadozás sokkal nagyobb. 

Ezek az adatok világosan bizonyítják, hogy addig, míg az 
Alföldön a csapadékmennyiséget fokozni vagy pótolni és az 
elpáro'lgást csökkenteni nem tudjuk: belterjesebb gazdálkodás
ról és többtermelésről hiába beszélünk. Mert trágyázással, gon
dosabb és belterjesebb míveléssel csak ideig-óráig fokozhatjuk 
a termést, de a többtermést állandósítani csakis a nedvesség 
fokozásával, az elpárolgás és a talajkiszáradás megakadályo
zásával tudjuk. 

A talaj gyors párolgását és kiszáradását főképen a szelek 
idézik elő. A fák a szelek erejét magasságuk húsz (20)-szoro
sáig képesek megtörni és ezen a területen az elpárolgás t felére 
csökkentik; úgy hogy okszerűen és helyesen ültetelt fasorok
kal, ligetekkel, gyümölcsösökkel és erdőkkel a talaj elpárolgá-
sát felére szoríthatjuk s ezzel a termést megkétszerezhetjük. 

Arra, hogy a talaj gyors elpárolgását és kiszáradását csök
kenteni, a levegő nedvességét, illetve páratartalmát fokozni 
és a harmatképződést elősegíteni tudjuk, legalább 2 0 ^ fásí-
tott terület szükséges. 

Alföldünk egész kiterjedése = 7,328.211 kat, hold, ennek 
20% = 1,465.600 kat. hold: azaz ekkora terület befásítása 
szükséges. Jelenleg az Alföldön összesen = 395.984 kat, hold 



terület van befásítva, ami = 5.4%, tehát még 1,069.61(5 kat. hold 
— 14.6% bef ásítása szükséges. 

Ha. az Alfö ldön az évi szemtermést összesen csak = 12 
millió métermázsára számítjuk (aminél jóval több) és ezt a 
mennyiséget, az elpárolgás és a talaj kiszáradásának megaka
dályozásával, azaz a fásításokkal megkétszerezzük: métermá
zsáját csak 25 pengővel számítva, az elérhető évi többtermés 
— 12 millió métermázsa pénzértékben á 25 pengővel össze
sen = 300 millió pengő. 

Ezzel szemben, ha az erdősítések költségét kat, holdan
ként 200 pengővel számítjuk, az összes fásítási költségek ak
kor is csak = 213,923.200 pengőbe kerülnek: amit ha össze
hasonlítunk az ezzel elérhető eredménnyel, már egy évi több
termés is busásan behozza az ültetési költségeket; nem te
kintve az ültetésekkel járó többi előnyöket. 

Ezek a számok beszédes tanúságai annak, hogy ha az A l 
föld sorsát javítani, termelését fokozni és rajta a gazdálko
dást belterjesebbé akarjuk tenni: ezt — ezidő szerint — a leg
könnyebben, a legkisebb költséggel és ezzel szemben a legtöbb 
előnnyel csakis a fásításokkal érhetjük el. 

D e a fásítások sürgős vgérehajtását követeli az óriási fa-
hiány és erre kényszerít Trianon is. 

A z Al fö ld éghajlata és csapadékának mennyisége ugyanis 
szervi kapcsolatban áll a környező Kárpátokkal és lényegesen 
függ az ottani erdők kiterjedésétől és minőségétől. 

A m i l y arányban pusztulnak ott az erdők, o ly arányban 
csökken az évi csapadék mennyisége és a levegő páratartalma 
és abban az arányban emelkedik a hőmérséklet, gyakoribbá 
válnak a veszélyes szelek, fokozódik a talaj elpárolgása és ki
száradása, szaporodnak az árvízveszélyek: de nemcsak a Kár
pátokban, hanem az Al fö ldön is. 

Trianon előtt a Kárpátokban az erdőgazdálkodást a ma
gyar kormány intézte. 

Ma a Kárpátok 'egész hegyrendszere az utódállamok ke
zében van és azokkal ők korlátlanul rendelkeznek, az erdőket 
szabadon pusztíthatják, ebben őket a magyar kormány meg 
nem akadályozhatja. 

Ezzel az Alföld, sorsa is az utódállamok kezébe került és 
hogy ők ott miként gazdálkodnak, arjg már az 1924. évi jelen-



lésében rámutatott Carlo Rosetti az „Európai Duna Bizott
ság" elnöke, mikor „ . . . a műszaki emberek véleménye alap
ján" megállapította, hogy „az erdőtalajok lepusztítása követ
keztében a Duna torkolatában az iszaposodás — 1914— 
1923-ig — 250.000 m 3 -röl a tízszeresére, azaz = 2,500.000 rm-re 
emelkedett." Ez a szám azóta csak fokozódott. 

Mindezek a tények megcáfolhatatlanul bizonyítják, hogy 
az Alföldön már ott lappang a Sivatag réme nemcsak a talaj
ban, de a levegőben is. 

Ha végignézünk a tüdőbetegek nemzetközi statisztikáján, 
megdöbbenve látjuk, hogy az Alföld egész Európában vezet 
ép hogy az alföldi tüdőbetegek száma kétszer, sőt háromszor-
négyszer is több, mint a nyugati ipari államok tüdőbetegei
nek száma. Pedig az volt a köztudat, hogy a mezőgazdaság 
egyik legegészségesebb foglalkozás és a vele foglalkozók töb
bé-kevésbé immúnisak a tüdőbaj ellen. 

H o g y foglalkozásuk dacára az Alföldön olyan sok a tüdő
beteg, annak legfőbb okai az Alfö ld egészségtelen, túlságosan 
száraz, szeles, poros és a mocsarak egészségtelen kipárolgásá-
tól megfertőzött levegője; az egészségtelen lakások, a rendes 
tüzelőanyag hiánya, helyette a trágya és szalma, tüzelése és a 
járhatatlan rossz utak és rossz közlekedési viszonyok. A tüdő
betegség és más bacillusoknak is terjesztői, az egész Alföldön 
végigszáguldó szelek és az ezek nyomában repülő por . és ho
mokfelhők. 

Mindezeken segíteni, a szelek erejét megtörni, a por- és 
homokfelhőket lekötni, a tüzelőanyag hiányát pótolni és a 
levegőt tisztábbá, üdébbé és egészségesebbé tenni, a tüdőbajok 
és más fertőző betegségeknek gátatvetni: csakis fásításokkal, 
fasorok, ligetek, gyümölcsösök és erdők ültetésével lehet elérni. 

A gazdasági okok mellett, az egészségi szempontok is ok
vetlen szükségessé teszik az Alföldön a fásításokat, mert csak 
ezzel menthetjük meg az Alföldet a pusztulástól és. csak ezzel 
függetleníthetjük az utódállamok szeszélyétől, rosszakaratától 
és rossz gazdálkodásának hatásától. 

H o g y áz Alfö ld fásítása egyik legsürgősebb teendő, arra. 
a szakférfiak % békeszerződés után azonnal felhívták az illeté 
kes korok figyelmét és á l országgyűlés 1923. évben meg is al-



kotta a X I X . számú törvénycikket, az alföldi erdők telepítésé
ről és fásításokról. 

Azóta már 5 év telt el és az eddig beültetett összes terület 
alig tesz ki 3250 kat. holdat, amiből az évi átlag 650 kat. hold. 

Ilyen mértékben haladva, akkora terület befásítása, mek
kora a csapadékok fokozására, az elpárolgás és talajkiszára
dás csökkentésére, továbbá a szelek, a homok, a porfelhők meg
kötésére számbavehető befolyást gyakorolhat csak 200 esz
tendő múlva érhető el. 

Akkor, mikor az ültetések lassú menetéből az Alföldre 
óriási kár hárul: jogos a kívánság és az a remény, hogy az 
első nehézségek leküzdése után a gyakorlati kivitel élénkül és 
gyorsabban halad a kitűzött nemes cél felé! 

Hozzászólás báró Inkey Pál cikkéhez 
Irta: Barsi Nándor urad. erdőtanácsos 

Ügy gondolom, szolgálatot tehetek annak az ügynek, amely 
ezidőszerint erdőgazdaságunk továbbfejlesztését, a helyes 
irányba való terelését van hivatva biztosítani (az új erdőtör
vény ügyének t. i . ) , ha én is — egy a sok közül bizonyára — 
mint csonka hazánk egyik nagyobb magánerdögazdaságának 
vezető-gazdálkodó tisztje, sietek kifejezést adni annak a néze
temnek, hogy a báró Inkey Pál által hangoztatott elvek min
den tekintetben fedik a gyakorlati erdőgazda által az utóbbi 
idők folyamán leszűrt azokat a tapasztalatokat, amelyeknek 
figyelmen kívül hagyása nélkül nem lenne teljesen célravezető 
az új erdőtörvény. A közölteknek minden egyes sorát aláírom 
változtatás nélkül és megszívlelésre ajánlom azzal a biztos tu
dattal, hogy ezzel a felfogásommal nem állok egyedül, hogy 
hasonlóan gondolkodik gazdálkodó kartársaim nagy több
sége is. 

Szükségét éreztem annak, hogy báró Inkey Pálnak, — a 
magyar erdőbirtokosok egyik leghivatottabb képviselőjének —, 
ebben a valóban közérdekű munkálkodásában én is szerény 
véleményem leszögezésével, — támogatására siessek. 

Bár általánosságban — mint már 'mondottam — a fejte-


