
és pedig azoknak ahhoz a fajtájához tartoznak, amelyek a német 
jogi meghatározás szerint az úgynevezett törvényes alapú szolgal
mak — Legal Servituten — elnevezéssel jelöltetnek meg. Ide tar
tozik ezen meghatározás szerint a vasutak által igénybevehető 
tüztávlat is. 

c2? ó£ ú& 

A püspökladányi vallásaiapitványi uradalom egyes 
részeinek befásítása.*) 

Az uradalomnak a vasútvonaltól délre eső része, Hosszúhát 
felé, humusban gazdag, kötött talajú, mely az összes kenyérmagvak 
és egyéb mezőgazdasági növények termesztésére kiváló, és külö
nösen a mélyebb fekvésű, lecsapolt részek rendkívül termékenyek. 
Ezeknek nagyobb kiterjedésben való befásitása nem terveztetik, 
hiszen a mezőgazdasági érdekek ezt kizárják. Ezen a részen csupán 
fasorok létesítése kívánatos, főleg az utak dél és kelet felé eső 
szegélyén, hogy igy egyrészt a fák által vetett árnyék az útra 
esvén, lehetőleg kevés terület vonassák el a mezőgazdasági növé
nyektől, másrészt, hogy az utak legalább egy oldalon szabadok 
lévén, gyorsan száradhassanak ki. E fasorok azonban okvetlenül 
szükségesek és létesítésük mielőbb kívánatos. Az utak mentén, 
árkok, töltések mellett 2—4 sorban volnának e fák ültetendők; 
egyrészt igen hatásos szélfogókul szolgálnának, másrészt pedig 
értékes faanyagot szolgáltatnának. Legczélszerübb volna ákáczfa-
sorok ültetése. Ahol egyes sarkok, mélyebb fekvésű, vizenyős 
helyek befásitása jönne szóba, ott elegyítve lehet ültetni: a szá
razabb helyekre ákácz, csertölgy, kocsányos tölgy, mezei szil, mezei 
juhar, Celtis australis fákat; a vizenyős helyekre fehér nyárfát, rezgő 
nyárfát, fehér füzet (Sallx alba), kőrisját (Fraxinas excelsior), kopasz 
szilt (Ulmus laevls). Ilyen erdőfoltok és fasorok létesítése nem
csak a fennemlített szempontokból kívánatos, hanem a terület 
tagolása, esztétikai és általános kulturális szempontokból is 
feltétlenül szükséges. Hogy ezenkívül a tanyák környéke is befá-
sítandó és ezek facsoportokkal, tömött fasorokkal veendők körül, 
az bővebb magyarázatot nem igényel. Ezt s általában a fasorok. 

*) Jelentés a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur felhívására. 



létesítését nemcsak a szerszámfa- és tüzifahozadék indokolja, 
hanem a fennemlitetteken kivül az ember- és állategészségügyi 
szempontok is. 

Az uradalomnak a fővasutvonaltól északra eső, többé-kevésbbé 
szikes legelőkből álló része mezőgazdaságilag kezelve aránylag 
kevés hasznot hoz és igy kiválóan alkalmas arra, hogy befásitá-
sára kísérletek tétessenek. A területnek különösen szikesebb 
foltjai nem igen nyújtanak biztosítékot arra nézve, hogy a befá-
sitás teljes sikerre vezet, miért valóban csak kísérletekről van szó. 
Ha azonban a kísérlet csak némileg is sikeres lesz, ugy egyrészt 
a befásitott részek fahozadéka, e területek jelenlegi jövedelmével 
szemben nagy előnyöket jelent, másrészt pedig mintául szolgálna 
a tiszai flóratájék földbirtokosainak és általában lakosságának arra 
nézve, hogy miként lehet e tájék nagy kiterjedésű, kötött és többé-
kevésbbé szikes pusztáit befásitás által hasznosabb területekké 
változtatni. Ha pedig nem sikerülne mást elérni, mint csakis azt, 
hogy — egyes kevésbbé szikes és jobb területek feláldozásával — a 
szikesebb foltokat fás részletekkel vegyük körül, ugy véleményem 
szerint magában ez is igen előnyös átalakulását jelentené a szó
ban lévő területek gazdasági értékének, mert a fás részletek által 
a szél szárító hatása és a talajjal érintkező levegőrétegnek, a 
nap hevétől való túlságos felmelegedése mérsékeltetvén, a most 
alig valami legelőt nyújtó szikesek, dúsabb pázsitu szikes lege
lőkké, sőt helyen kint szikes kaszálókká alakulnának át. Ezek a 
szempontok az Alföld gazdasági kihasználására rendkívül jelen
tőségteljesek és — legalább egyelőre — megcsonkított országunk 
felvirágoztatására elsőrendű fontossággal bírnak. Ha ezen a téren a 
legcsekélyebb eredményt is el tudnók érni, ugy ez gazdasági és 
kulturális szempontokból az egész országra megbecsülhetetlen 
előnyöket biztositana. A feladat nehéz és áldozatokat követel, 
miért is elsősorban az államnak kell jó példával irányt mutatni, 
amire annál is inkább alkalmas a szóban levő terület, mert az a 
jövedelem, amit jelenleg nyújt, amúgy is igen alárendelt. Az akczió 
kisérletjellegéből következik, hogy egyszerre nagyarányú műve
letekhez fogni veszedelmes volna. Hiszen éppen munka közben 
remélhetjük olyan tapasztalatokhoz és ismeretekhez jutni, amelyek 
a további munkálatokhoz támasztópontul szolgáljanak. Viszont 



azonban igen apró területekkel kísérletezni sem volna tanácsos, 
mert a talaj változatossága mellett, az eredményeket okszerűen 
csak akkor tudjuk megítélni, ha összehasonlitóan látjuk a változa
tosság hatásait. A helyszínen történt megbeszélések adatait is figye
lembe véve, egyelőre évenkint mintegy 50 holdas területrészeket 
kellene befásitani; mindenekelőtt pedig valamely lehető legjobb 
talajú részen, csemetekertet és egyúttal faiskolát kellene létesíteni, 
hogy a fásításhoz szükséges növényanyagot — legalább nagy
részben — házilag lehessen produkálni. Faiskola czéljaira azért 
szükséges a lehető legjobb talaj, hogy mennél előbb a legerő
teljesebb csemeték legyenek elérhetők. 

A fásítás sikere szempontjából fontos először a talaj meg
művelésének módja és másodszor a fásításhoz használandó fa- és 
cserjefajok czélszerü megválasztása. E kettőnek helyes megoldá
sától függ minden. Mindenekfelett pedig legfőbb támasztó pontjaink 
a természet ujjmutatásai kell legyenek; s ahol a környéken valamelyes 
fás növényzet tapasztalható, a leggondosabban kell az erre vonatkozó 
adatokat czélunk szolgálatába állítani. Ahol pedig ilyen nincsen, 
ott a fűnemü növényzetet kell a leggondosabban megfigyelni, 
mert hiszen az egyes talajminőségeket és ezek változásait a tudo
mány mai állása mellett csakis és egyedül a növényzet alapján 
tudjuk megítélni és kifejezni. 

A növénytakaró szem előtt tartása alapján a püspökladányi, 
általunk bejárt legelőkön a következő területnemek volnának már 
most megkülönböztetendők, és ezekre a következő fa- és cserje
fajok volnának telepítendők :*) 

1. Azok a területek, amelyeken 
Alopecurus pratensis (Réti ecsetpázsit), 
Trltlcum repens (Tarackbuza), 
Melandryum viscosum (Enyves mécsvirág), 
Trifoltüm arvense (mezei lóhere), 

*) Az excursio szeptember 25-én történt, amikor is a növénytenyészet 
már nagyon hanyatlóban volt. Igy a talajjelző növények itt megadott listái is 
nagyon hézagosak. Erre nézve részletesebb adatok »A Magyar Alföld Növény
forgalmi tagolódása 1915" czimü dolgozatomban olvashatók, hol a további iro
dalom is idézve van. A továbbiakban csakis a kiránduláson tényleg látottak és 
begyűjtött növények vannak említve. 



Trífolium repens (Gyökerező lóhere), 
Euphorbia cyparissias (Farkasfűtej), 
Plantago lanceolata (Lándzsás levelű útifű), 
Qalium verum (Tejoltó galaj), 
Achillea collina (Egér cziczkafark), 
Inula britannica (Réti örvénygyökér), 
Carduus nutans (Bókoló bogács), 
Crepis selosa (Sertés zörgőfű), 

és különféle gyomnövények nőnek és igy nem, vagy csak igen 
csekély mértékben tartalmaznak felső rétegeikben sziket, mező
gazdasági művelésre is alkalmasak. Ezek befásitására úgyszólván 
az összes siksági erdei fák szóba jöhetnek. Az ilyen területekre 
Ulmus campestrís (Mezei szil), Cellis auslralis (Keleti czeltis), 
Quercus pedunculata (Kocsányos tölgy), Quercus cerrís (Csertölgy), 
Robinia pseudacacia (Ákáczfa), Saphora japonica (Japán szofora), 
Acer campestrís (Mezei juhar), Tilia parvifolia (Kislevelü hárs), 
Fraxlnus ornus (Virágos kőris), Juglans nigra (Amerikai dió) 
fajokat lehetne részben biztos eredménynyel, részben kisérletképen 
ültetni. A toboztermők közül pedig kísérletet lehetne tenni a 
Thuja orientális (Keleti életfa), Thuja gigantea, Juniperus virginiana 
(Virginia boróka) és Chamaecyparis Lawsoniana fajokkal. 

Az itt jellemzett területekhez sorolandók mindazok a részle
tek is, amelyek a szóban levő legelők területén szántás-vetésre 
használtatnak. Ezeknek a befásitandó területhez való csatolása már 
csak azért is okvetlenül kívánatos, hogyha a szikesebb részletek 
befásitása nem, vagy csak részben sikerülne, ugy legalább a fennebb 
említett, másik czél éressék el, tudniillik: hogy a szikes részletek 
erdős területekkel vétessenek körül. 

2. Azok a területek, amelyeken ottlétünkkor a száraz szike
sek következő növényeit találtuk, úgymint: 

Festuca pseudovina (Sziki csenkesz), 
Atropls distans (Vigályos mézpázsit), 
Hordeum maritimum (Tengermelléki árpa), 
Polygonum aviculare (Madár keserüfű), 
Camphorosma ovatum (Magyar szikör), 
Kochia sedoides (Szakái képű seprüfű), 
Oypsophila muralls (Gyepi derczefű), 



Statice Omelini (Sziki lelleg), 
Achillea collina (Cziczkaiark), 
Centaurea pannonica (Pannóniai búzavirág), 
Aster tripolium (Pozsgás gerebcsin), 
Artemisia monogyna (Magyar üröm), 
Leontodon autumnalls (Őszi oroszlánfog), 
e területekre a következő fa- és cserjefajok volnának telepí

tendők: 
Thuja orlantalls (Keleti életfa), 
Quercus lanuginosa (Molyos tölgy), 
Quercus cerris (Csertölgy), 
Ailanthus glandulosa (Mirigyes bálványfa), 
Plrus communis (Körtefa), 
Pirus malus (Almafa), 
Sophora japonica (Japáni szofora), 
Tamarix galllca (Franczia tamariska), 
Celtls australis (Keleti czeltis), 
Broussonetia papyrifera (Papircserje), 
Elaeagnus angustifolia (Keskeny levelű ezüstfa), 
Acer campestre (Fodor jávor), 
Acer negando (Zöld juhar), 
Ulmus campestrís (Mezei szil). 
Minthogy ezek mindegyikének telepítése kétséges, annak 

következtében czélszerü ugy elegyíteni e fafajokat, hogyha egyik
másik nem felelne meg, ugy legalább valami maradjon a többi
ből. Czélszerü volna a közönséges bodzafát, galagonyát, a két 
Vlburnumot (opulust és lanthanát), valamint Ligustrum vulgaret, 
Maciura aurantiacat, Syrlnga vulgárist, Prunus aviumot, Prunus 
mahaleb-et és Cydonia vulgárist is ültetni. Szóval itt tág tere 
nyilik a fák és cserjék különböző fajaival való kísérletezésnek; de 
csakis olyanok jöhetnek szóba, amelyek máshol szikár, kötött, 
száraz talajokon megtelepithetőknek bizonyultak. Az ázsiai sós 
pusztákon különösen keskeny levelű ezüstfát láttam diszleni s a 
Tamarix elongata, Tamarix Eversmanni nőnek itt szikár, sós mezőkön, 
mely utóbbi két faj azonban bizonyára nehezen lesz beszerezhető. 

Az itt jellemzett szikes területek maguk is változatosak és 
pl. az Achillea collina, vagy Centaurea pannonica, vagy Inula 



britannica által jellemzett, kevésbbé szikes padkák más természetűek^ 
mint pl. az apró növésű Polygonum aviculare, Gypsophila muralis, 
Plantago tenuiflora fajokkal ellepett szikfokok. Ezekre és a szikes 
talaj más módosulataira kétségtelenül egymástól eltérő tapasztalatok 
fognak tétetni a befásitás szempontjából is ; ezt azonban mind 
előre figyelembe venni — tapasztalatok hiányában — erőltetett és 
czéltalan volna. 

3. A szikesek közötti nyirkos területek, u. n. laposok a befá
sitás szempontjából lényegesen megkülönböztetendők. Rajtuk, 
magasabb növényzet nő s e között: 

Beckmannia erucaeformis (Hernyós czinczor), 
Alopecurus geniculatus (Bütykös ecsetpázsit), 
Agrostis Alba (Fehér tippan), 
Olycerla fluitans (Valódi harmatkása), 
Heleocharis palustrís (Mocsári tódisz), 
Lystmachia nummularta (Fillér lizinka), 
Lystmachia vulgáris (Füzény lizinka), 
Mentha pulegium (Putnok menta). 
Az ilyen nyirkos területekre: 
Populus canadensis (Kanadai nyárfa), 
Populus nigra (Fekete nyárfa), 
Populus alba (Fehér nyárfa), 
Salix Alba (Fehér fűzfa), 
Betula pendula (Nyári nyirfa), 
Alnus glutinosa (Enyves éger), 
Ulmus leavis (Vénicz szilfa), 
Quercus pedunculata (Kocsányos tölgy), 
Fraxinus excelsior (Magas kőrisfa) 

volnának ültetendők. 
Amint a szikes területek változatosak, ugy á nyirkos laposok 

is változatosak lehetnek és az itt ajánlott fajokat, a talajvíz iránti 
különböző igényeik szerint kell alkalmazni. 

Mint már fennebb hangsúlyoztam, nehéz feladatot kell meg
oldani. A fásítás az Alföldön nemcsak a talaj-, hanem a klímái 
viszonyok által is meg van nehezítve. Különösen kívánatos ebből 
a szempontból, hogy lehetőleg erőteljes, a faiskolában nagyra 
nevelt csemeték használtassanak a fásításhoz. Azonkívül fontos 



körülmény az is, hogy a már kora tavaszszal beálló hőség és 
szárazság pusztító hatásai is lehetőleg ellensulyoztassanak, külö
nösen a kiültetés első évében. Ebből az okból az őszi ültetésre 
kellene súlyt helyezni és a talajt mélyen kell szántani. 

Budapest, 1920. október 16. Dr. Tuzson János s. k. 
egyetemi ny. r. tanár. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosának 6276. számú 
rendelete a Dunán bejövő faanyagoknak szállítási igazol

ványnyal való el látása t á rgyában . 
Az 1851/1917. M. E. sz. rendelet értelmében a hajózási vállalatoknak 

különféle faanyagokat továbbítás végett csak akkor szabad elfogadniok, ha a 
feladó a fuvarlevéllel együtt a Magyarországi Faértékesitő Hivatal által kiállított 
szállítási igazolványokat is a feladás alkalmával beszolgáltatja. 

Ugyanezen elbírálás alá esnek az 554/1919. sz. rendeletem szerint ugy az 
ellenséges megszállás alatt álló, valamint a külföldi területekről hajón, uszályo
kon vagy tutajokra terhelten behozott faanyagok is, miért is előfordult esetekből 
kifolyólag felhívom a hajózási társaságokat és a hajózási vállalatokat, hogy a 
faanyagokat felelősség terhe mellett csakis szállítási igazolványok csatolása mellett 
továbbítsák. Egyidejűleg pedig az összes érdekelteket a fenti rendelkezés szigorú 
betartására utasítom, mert a szállítási igazolványok nélkül beérkező faanyagokat 
lefoglalom és az illetők ellen a kihágási eljárást azonnal megindítom. 

Aki jelen rendelkezésemet megszegi, vagy annak megszegésénél bármely 
módon közreműködik, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el, 6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Budapest, 1920. október hó 17. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár, kormánybiztos. 
II. 

A m. kir . minisztér iumnak 84,80/1920. M. E. számú rendelete 
a némely különleges ügyekben el járásra h iva to t t vegyes 

bíróságokról . 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli : 

1. §• 
A következő szakaszban felsorolt rendeletekben megjelölt ügyekben a 

törvényszéknél eljárásra hivatott vegyes bíróságok a jelen rendelet életbelépése 
után csak elnökből és gazdasági szakértő tagokból alakulnak a következőképen : 


