
200 százalékos biztonsággal számol s nem is számolhat más
ként. 

Csodálkozhatunk-e tehát, ha az így biztosítható hitel alig 
haladja meg azt, amit eddig a bankok a puszta talajértékre 
adtak? 

Szerény véleményem szerint ezzel mint ténnyel kell szá
molnunk. 

Ezért tartom szükségesnek azt, hogy más utón megsze
rezhető, rövid lejáratú hitelről iparkodjunk az erdőgazdaság 
részére gondoskodni. 

Véleményem szerint az ingó jelzáloghitelnek — amit az 
igazságügyminisztériumban már tárgyalnak is — megfelelő 
megoldása erre módot fog nyújtani. 

Ügy tudom, hogy az 0 . E . E . elnöke, Hadik g ró f úr Őex
cellenciája már el is járt az igazságügyminisztóriumban az 
iránt, hogy ennek az igen fontos kérdésnek a tárgyalásába az 
egyesületet is vonják be. (Folytatjuk.) 

Miért nincsen újabb erdészeti entomológiánk? 

A z Erdészeti Lapok januári számában Roth Gyula fő
iskolai tanár tollából megjelent „Erdőgazdaságunk a termé
szettudományi országos kongresszuson" című ismertetésében 
felemlítést talált dr. Szilády Zoltán felszólalása is. aki abban 
„arra mutatott reá, hogy az utolsó erdészeti entomologia akkor 
jelent meg, amikor ő született és kérdezi, mikor fognak a fő
iskola tanszékére szakképzett zoológust helyezni?" 

Mivel a felszólalás a kongresszuson — sajnos — méltó 
válaszra nem találhatott, e helyen vagyok kénytelen arra rövi
den reflektálni. Tennem kell ezt annyival is inkább, mert abban, 
nemcsak velem széniben, mint a főiskolánk új szervezete sze
rint a közelmúltban felállított erdővédelemtani tanszék veze
tőjével szemben, hanem az erdészeti állattan ós erdővédelem
tan régebbi, nagynevű művelőivel szemben is súlyos, de mél
tatlan szemrehányás rejlik. 

Mindnyájunk előtt ismeretes még, hogy milyen óriási 



mim kával kellett a mult század, második felének utolsó évtize
deiben a magyar erdészeti szakirodalom alapjait megterem
teni. Ma is csodálattal vagyunk eltelve Fekete Lajos eredmé
nyekben páratlanul gazdag alapvető irodalmi munkásságával 
szemben, aki úgyszólván sorjába vette az akkori akadémia 
összes tanszékeit, bogy a szaktudomány minden egyes ágaza
tában biztosítsa a legsürgősebb irodalmi szükségletek kielégí
tését. Ennek a páratlan alkotóképességnek és fáradhatatlan 
tevékenységnek volt egyik eredménye az 1878-ban megjelent 
Fekete-féle Erdészeti rovartan, amelyet azután 1893-ban kö
vethetett a nagytudású tanár támogatásával, Téglás Károly 
akkori tanársegéd által megírt Erdővédelemtan is. 

He nemcsak a magyar erdészeti szakkönyvek hiánya, ha
nem az egyes tanszékeknek a főiskolai oktatás területén szo
katlan és meg nem engedhető túlterheltsége is útját állotta 
annak, hogy az erdészeti szakirodalom a maga teljes egészé
ben kiépíthető legyen. Hiszen azok. akik főiskolánkon a kö
zelmúltban végbement reorganizáció előtt végeztek, nagyon 
jól tudják, hogy milyen kevés tanár között oszlott meg az 
összes szaktárgyak előadása és művelése. í g y tőrtént az, hogy 
amikor a, katedrán való közvetlen elődöm, az irodalmi mun
kássága ó s tudományos kutatásai folytán európai tekintélyre 
emelkedett tudósunk, Vadas Jenő 1891-ben az erdőművelés-
tani tanszéket átvette, ennek keretében az erdőműveléstant, 
az erdészeti növénytant és állattant és az erdővédelemtant 
kellett előadnia és e mellett, az egy tanszékre niár amúgy- is 
elviselhetetlen teherként nehezedő tárgykomplex:mi mellett 
még az erdészeti törvények ismertetése is reá hárult. 

Pedig Vadas Jenőre e hatalmas elfoglaltság amellett nagy 
fidadat várt, mert neki kellett megírni az erdészeti tudomá
nyok alapvető tárgyát, 'a széleskörű tudományos felkészültsé
get és szakszerű tapasztalatokat igénylő erdőműveléstant. 
Ilyen körülmények között még ma is könnyen meg lehet ér
teni, hogy Vadas, mint a magyar erdőműveléstan i tudomány 
letéteményese és a magyar erdészeti kísérletügy megteremtője 
és kifejlesztője, életének utolsó sorban megoldandó feladatai' 
közé helyezte az erdővédelemtan megírását. Megnyugvással 
tehette ezt annyival is inkább, mert a Téglás-iélo Erdővé-



delemtaat a kritika, annak idején kedvezően fogadta és az a 
szakoktatás szükségleteit átmenetileg teljesen kielégítette, kü
lönösen azért, mert Vadas sohasem tekintette azt egy fejlődé
séhen lezárt, lerögzített tudományágnak, hanem állandó 
kontaktust tartott fenn a tudományos kutatá,s eredményeivel 
és a gyakorlati élet tapasztalataival, amelyekre soha sem mu
lasztotta el előadásaiban, és cikkeiben hallgatóinaik és szak
társainak figyelmét felhívni. H o g y Vadas a szép előadásaiban 
és mindig figyelemreméltó cikkeiben elhelyezett értékes tudá
sát nem foglalta össze egy önálló erdészeti rovartanba, vagy 
rendszeres erdővédclemtanba, annak oka főiskolánknak az 
országcsonkítás katasztrófája következtében szükségessé vált 
kényszerű menekülésén kívül, az annyi emberi számítást kí
méletlenül keresztülhúzó és célkitűzést megsemmisítő örök 
ok: a halál, amely évekre terjedő hosszú betegség után sírba 
döntötte, mielőtt még munkás életének ezt a művét összeállít
hatta volna. 

Magamról, mint Vadas Jenőnek 1923 decembere óta. az 
időközi reorganizáció folytán különválasztott erdővédelem-
tani tanszéken való utódjáról nem kell sokat írnom. Hiszen 
szaktársaim előtt és a gazdasági entomologia bármely ágaza
tának művelője előtt nem szorulhat bővebb magyarázatra az 
a tény, hogy egy erdészeti rovartannak akár mint önálló mű
nek, akár pedig mint az erdővédelemtanba szervesen bele
illesztett résznek megírásához az általános és rendszeres zooló
giai ismereteken kívül még a termőhelyi és gazdasági viszo
nyokban gyökerező egyéb tudományos és tapasztalati isme
retek is szükségesek úgy, hogy erre a feladatra csak az vái-
lalkozhatik nyugodt lelkiismerettel, aki ezeket hosszas és az 
ország különböző vidékein folytatott helyszíni' tanulmányok 
alapján megszerezte. És így az az alig egy pár esztendőre 
terjedő rövid idő, amelyre mint a különálló erdővédelemtani 
tanszék tárgykörének művelője visszatekinthetek — és amely
nek — 'sajnos — még jelentékeny részét a főiskola, Selmecbá
nyáról való menekülése folytán elveszett tudományos eszkö
zök és felszerelések pótlására, a gyűjtemények összeállítására 
ós rendezésére kellett fordítanom — úgy érzem, felment min
den további igazolás kötelezettsége alól. 



Fjekben kívántaim kitérni a szóbanforgó felszólalás első 
részére ós pedig tenni kívántam ezt nem annyira saját igazo
lásom, a tájékozatlanok előtt talán hátrányosan érintett repu
tációm megvédése érdekében, hanem elsősorban azért, mert 
nem akarom engedni, hogy a felszólalásban insinuált szemre
hányás a felsőbb erdészeti szakoktatás régebbi viszonyaiban 
járatlanok előtt, osak egy futó árnyékkal is elhomályosítsa 
nagynevű tudós elődeimnek, az erdészeti tudományok e két 
Önzetlen harcosának ma is mindnyájunkban a hála és feltétlen 
tisztelet tiszta fényében élő emlékét. 

Ami pedig a felszólalásban elhelyezett azt a kérdést illeti, 
hogy: „mikor fognak a főiskola tanszókére szakképzett zooló
gust helyezni?" erre nézve a következőket kívánom meg
jegyezni. 

Akik az állattannak az erdészeti szakoktatás szerves egé
szében a cél szempontjából vett szerepét és az ez által meg
határozott terjedelmét ismerik és akik tudják azt, hogy mi
lyen szoros összefüggésbe kerülnek az állattani és főképen a 
rovartani ismeretek az ezeket az ismereteket az erdőgazdaság 
eéljainak kiváltkópen szolgálatába állító erdővédelemtanban 
a szorosan vett erdészeti szaktudományokkal, azokban úgyis 
mintegy önként adódik a kategorikus válasz, hegy: soha. 

De a tájékozatlanok felvilágosítása céljából szolgáljanak 
magyarázatul még a következők. A z újonnan felállított erdő-
védelemtani. tanszék keretében két tárgy, nevezetesen az er
dészeti . állattan és az erdővédeiemtan talált elhelyezésre. A z 
előbbinek célja az erdőkben élő állatok ama részének általá
nosságban való megismerése, amelyek a gyakorlati erdőgaz
daság szempontjából jelentőséggel bírnak. A morphologia é> 
a physiologia csak olyan terjedelemben adhatók elő, hogy az 
áhatok meghatározása, szerveik gyakorlatilag fontos életmű
ködésének megismerése nehézségekbe ne ütközzék. Behatóan 
csaiKis a károsításaik révén az erdőgazdaságra fontos állatok 
biológiája tárgyalható, ami aztán alapját képezi az erdővéde
iemtan ama részének, amely az állatvilágból eredő károsítók-
kal szemben való védekezést ismerteti. 

A z erdővédelemtan azonban nemcsak az állatvilágból, ha
nem a növényvilágból (gyomok, virágos élősködők, pathogen 



gombák) és a légköri hatásokból (fagy, hősóg, szél, hó) stb. 
eredhető károk ellen való védekezéssel is foglalkozik. Ezekkel 
a károkkal és így a rovarkárokkal szemben való védekező* 
legeredményesebb módjai a megelőzésre, a fellépés kedvező 
körülményeinek és a károkozók létfeltételeinek megszünteté
sére törekvő gazdasági védekezési módok között találhatók 
meg. Ezek a gazdasági védekezési módok pedig az erdőtele
pítés, felújítás, nevelés, ápolás, a hozamszabályozás céljainak 
szolgálatába állított vágásvezetés ás az erdőgazdaságban folyó 
fatermési munkálatok módozatait és szabályait magában fog 
laló erdőművelési, erdőrendezési és erdőhasználati és az itten 
mind fel nem sorolható egyéb tudományokkal való összefüg
gések miatt a többi szaktudományi ágazatokkal annyira szo
ros kapcsolatban állanak, hogy ezek nélkül még oly tökéletes 
zoológiai tudás birtokában is, az erdővédelemtan tudományos 
és gyakorlati művelése teljesen lehetetlenné válnék. 

Éppen ezért mindaddig, amíg a tudomány fejlődése és a 
gazdasági feltételek egy, ma még talán körvonalaiban is alig 
sejthető differenciációt nem tesznek szükségessé a felsőbb 
erdészeti szakoktatás területén is, külön szakképzett zoológus 
alkalmazása főiskolánkon nem lesz lehetséges. 

Kellé Artúr, főiskolai rendes tanár. 

A talajok elsavanyodásáról és annak biológiai 
jelentőségéről a gyakorlati erdőgazdaságban 

(Az Erdőmém'ö'ki Főiskola Növénytani Intézetéiből.) 

Irta Fehér Dániel. 

A z erdőgazdasági termelés kétségkívül válság előtt áll. 
Ügyszólván az egész világon mindenütt, ahol az erdőgazda
sági termelés problémáját az egyedül lehetséges tudományos v 

alapon akarják megoldani, tudják és érzik, hogy az eddigi 
eljárások nem alkalmasak a termelés jelentékeny fokozására 
egyszerűen azért, mert ezeknek az exakt élettani alapjai ós 
ezzel együtt a termelés fokozásának a lehetőségei kellőleg 
felkutatva nincsenek. Ezzel ellentétben a mezőgazdasági kí-


