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Nemcsak a magyar nemzet, hanem a magyar erdő
gazdaság történetében is örökké emlékezetes marad ez a nap, 
amelyen a nemzetgyűlés törvénykönyvbe iktatta a reánk 
kényszeritett békeszerződést. Szivet, lelket megrázó jelenetek 
között történt ez, amelyekben mégis volt valami lélek
emelőén méltóságteljes, ami ismét bizalommal tölthet el 
bennünket a por ig megalázott nemzet ősereje iránt, amely 
meghajlott a pillanat keserű kényszere előtt, de meg nem 
tört s nem .vesztette el önmagába vetett hitét! 

S igy mi magyar erdőgazdák is, akik többet vesz
tettünk bárkinél, akiknek egyidőre bucsut kell mondanunk 
a Kárpátok hegykoszoruján elterülő, ősidők óta gonddá! 
és szeretetteljes odaadással ápolt erdőségektől, ne engedjük 



a csüggedést erőt venni leikeinken, hanem férfias erővel 
működve jelenlegi szűkebb hazánkban, szivünk mélyéből 
val l juk e szép hitvallást: 

Hiszünk az Istenben, 
Hiszünk a Hazában, 
Hiszünk Isten örök igazságában, 
Magyarország feltámadásában! 
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Az alföldi legelők rendezése a fásitással kapcsolatban. 
Irta és az Országos Erdészeti Egyesületben 1920. évi május hó 27-én felolvasta: 

Biró János miniszteri tanácsos, legelőgazda. 

Az Országos Magyar Oazdasági Egyesület földművelési- és 
növénytermelési szakosztályának a mult hó 21-én saját székházá
ban tartott ülésén, amelynek egyedüli tárgya Kiss Ferencz miniszteri 
tanácsos urnák az Alföld befásitásának kérdéséről tartott előadása 
volt, a kérdéshez szintén hozzászólott Róth Gyula főerdőtanácsos 
ur, a mező- és erdőgazdaságot mint egy anyának — a földműve
lésnek — a két gyermekét állította egymás mellé, szép és tanul
ságos hasonlatban. Ennek az anyának azonban még egy harmadik 
gyermeke is van és ez, az idők folyamán megfogyott, leromlott 
és azért lebecsült legelőgazdaság, amely pedig ős eredeténél és 
sajátos üzeménél fogva, éppen olyan őstermelési ág, mint a mező-
és erdőgazdaság. 

A hasonlatot tovább fűzve, erről a harmadik gyermekről, 
akit régóta ismerek és figyelek, azt kell mondanom, hogy test
véreivel szemben különös módon viselkedik. A vele mindig jó
szívűen és elnézően bánó erdőgazdaságot, amelynek amúgy is 
többet árt mint használ, folytonosan zsarolja, a mezőgazdaságot 
ellenben nemcsak szolgálja, hanem amije volt, annak a javát már 
fel is áldozta neki. És mert tékozlása mellett hanyag is volt, 



illetve testével és ruhájával mit sem törődött, végre annyira 
leromlott, hogy a testvérek hathatós támogatása nélkül nem is 
tud talpra állani. Ehhez azonban a várt segítségen kivül az szük
séges, hogy önmaga is teljes erővel segítsen magán. Szóval, a 
mező- és erdőgazdaság támogatásával sürgősen és alaposan kell az 
egész országban a legelőkérdést rendezni és egyúttal az egész 
vonalon hozzá kell fogni a legelők megjavításához és gondos
kodni kell azok karbantartásáról, rendszeres és okszerű hasz
nálatáról. 

A legelőkérdés országos rendezése nemcsak közgazdasági 
szempontból igen fontos és már égetően sürgős, hanem szocziális 
szempontból is elsőrendű szükség, mert mélyen érinti a legszéle
sebb és legszilárdabb népréteg vitális érdekeit. Ezt igazolják az 
ország minden részéből a földmüvelésügyi miniszter úrhoz 
tömegesen felérkező kérvények, amelyekben a kisgazda- és föld
munkásközönség a legelőszükségletről és azok rossz állapotáról 
panaszkodik és a legelőhiány sürgős kielégítését kéri. És erről 
tesz bizonyságot a f. hó 16-án megalakult Magyar-Német Gazda
szövetség is, amely a legelőkérdés rendezésének szükségét, már 
alakuló közgyűlésén egyhangúlag kimondotta. 

A mezőgazdaság hathatós támogatása már biztosítottnak 
tekinthető, mert «a földbirtok helyes megoszlását szabályozó ren
delkezésekről" szóló törvényjavaslat, a közlegelők létesítéséhez és 
kiegészítéséhez, illetve a népies állattenyésztés fejlesztéséhez szük
séges földterületek megszerzéséről is gondoskodik. 

Nyilvánvaló az is, hogy ha ebből a javaslatból törvény lesz, 
a végrehajtási rendelet arról is fog kellően gondoskodni, hogy a 
legelőszükséglet kielégítésére megszerzendő földterületek kijelölése 
és kihasitása, a megfelelő körültekintéssel és szakszerűséggel esz
közöltessék. Mérhetetlen ugyanis a kár, amely az egyes községekre 
és az országra abból háromolhatik, ha ennél az eljárásnál nem 
vétetnek kellően figyelembe a község állattenyésztési és legeltetési 
viszonyai és azok alapján a tényleges legelőszükség, továbbá a 
talaj- és terepviszonyok, a legelő hozzáférhetése, vízellátása és más 
helyi körülmények. 

Az úrbéri legelőket eléktelenitő vízmosások és kopárok 
nagy részben annak a szakszerűtlen és könnyelmű eljárásnak a 



következményei és egyúttal valóságos szégyenfoltjai is, amelylyel 
az úrbéri legelők elkülönítése annak idején, sajnos, számos helyen 
történt. A nép még most is átkozza azokat, akik az ilyen eljárás
nál közreműködtek és állattenyésztését megbénították. 

A hivatkozott törvényjavaslat az erdőkre ugyan nem. vonat
kozik, de az erdőgazdaság eddigelé is oly jóindulatúan és elnézően 
támogatta minden bajában a legelőgazdaságot, hogy a további 
szükségszerű támogatást annál inkább remélheti, mert hiszen az 
Alföld beíásitása érdekében megindított akcziója is elsősorban a 
legelőgazdaságot fogja szolgálni. 

Ezt, a méreteiben és kihatásában ma még beláthatatlan 
gazdasági perspektívát nyújtó hatalmas akcziót kívánjuk a legelő
gazdaság szempontjából, ha nem is kellően, de minden esetre 
legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint méltányolni, a mai 
és a következő előadásban. A maiban csekélységem fogja „az alföldi 
legelők rendezését a fásítással kapcsolatban" tárgyalni, a követ
kezőben pedig Thaisz Lajos kisérletügyi igazgató ur fog előadást 
tartani ezen a czimen: „Az alföldi gyepek fejlődéstörténete és azok 
minősítése gazdasági szempontból". 

Nem szándékom, de ennek a rövid előadásnak keretei is 
kizárják azt, hogy a legelőgazdaságot teljes egészében állítsam az 
igen tisztelt mező- és erdőgazdák elé, hanem csak olyan képet 
kívánok adni róla, mint az a regényíró, aki hősét nem születésétől 
kezdve irja le híven és tökéletesen, hanem annak életéből kiragadott 
jellemző epizódokkal rajzolja meg bár vázlatosan, de élesen a 
kép körvonalait. 

Ez nem is nehéz, mert az intenzív legelőgazdasági üzem, 
amilyen egyszerűnek látszik is első tekintetre, éppen olyan sok
oldalú és változatos részleteiben, azon kivül az üzem sikere jórész-
ben ezektől a részletektől — mondhatni apróságoktól — függ, 
amelyek fontossága csak évek során folytatott beható vizsgálat és 
megfigyelés közben tűnik fel. A legelőgazdaság tehát nemcsak 
sokoldalú és változatos, hanem egyúttal igen érdekes tanulmány is. 

Előre is bocsánatot kérek azonban, ha előadásom éppen a 
részletek sokasága folytán, a kelleténél esetleg hosszabbra talál elnyúlni. 

A legelőgazdaságról rajzolandó kép teljessége miatt ugyanis, 
habár röviden, rá kell mutatnom: 



I. a jó legelő fontosságára és hasznára, különös tekintettel a 
a népies állattenyésztésre, 

II. a legelőhiány okaira, 
III. az alföldi legelők jelen állapotára és használatára és 

csak azután térhetek rá 
IV. a legelőknek az Alföld befásitásával kapcsolatban való 

rendezésére. 
Mindenekelőtt azonban, a mindkét oldalon már ismételten 

— utoljára az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatkozott 
gyűlésén is — nyomatékosan hangoztatott legelőjavitások ügy
állásáról és arról óhajtanám az igen t. mező- és erdőgazdákat 
informálni, hogy ezen a téren okkal-móddal, igenis lehet sikereket 
elérni. Kívánatosnak tartom ezt azért, mert amikor a legelőgazda
ság hathatós támogatásáról van szó, ez a kérdés bizonyára min
denekelőtt igen érdekli a t. mező- és erdőgazdákat, annál is 
inkább, mert a legelők megjavításának és karbantartásának garan
tálása nélkül, az éppen most aktuálissá vált segítség illuzórikus. 

Lássuk, tehát hogyan Is állunk a legelőjavilással és gondo
zással! A saját tapasztalataim alapján elmondom rövid, de tanul
ságos törtéhetét, sőt még a titkait is. 

A legelők rendszeres megjavítását Magyarországon a maros
vásárhelyi miniszteri kirendeltség kezdette meg 1904 év tavaszán 
a Székelyföldön. A kirendeltség vezetője Koós Mihály, helyettese 
pedig csekélységem volt. A legelőjavitást vezetésem alatt mint 
helyi megbízottak Háromszéken : Benkő Pál, Udvarhelyen: e. Dorner 
Béla, Csíkban: Kiss Ernő, a hétfalusi csángóknál: Donáth Sándor, 
Maros-Tordában pedig magam irányítottam és ellenőriztem. A hely
színen a munkálatokat négy legelőmester vezette s illetve oktatta 
be azokra a közsgégi legelőgazdát vagy elöljárót. Az őszi-tavaszi 
munkálatokban erdőőri növendékek is segédkeztek. 

A legelőmesterek erdőőri szakiskolát végzett növendékekből 
kerültek ki, különleges kiképzésük végett pedig, legelőmesteri 
tanfolyamot rendeztem, amelyen egyebek között a czement-beton-
munkálatok körül is megfelő járatosságot szereztek. Ennek 
aztán igen jó hasznát lehetett venni a községekben, mert közre
működésükkel nemcsak a közlegelőkön készüllek jó és olcsó itató-
vályuk, kútgyürük, forrásfoglalások, szóval csoráaltatök, hanem 



betonból olyan községekben is létesültek minta-trágyatelepek, ahol 
az embereknek a trágyakezelésről azelőtt fogalmuk sem volt 
Nagyon hasznos munkát végeztek és a nép igen megkedvelte 
őket. A legelőmesterl tanfolyamot az „Erdészeti Lapok" 1910. évi 
XII. füzetében iríam le. 

A legelőjavitási munkálatok megkezdése igen nehéz volfr 
mert nemcsak teljesen ismeretlen ösvényen haladtunk, hanem 
rendkívüli akadályokat is kellett leküzdeni. A legelők általában 
elképzelhetetlen állapotban voltak; a nép tudni sem akart a 
legelőjavitásról; azt mondták: az állam kezet akar tenni a legelőkre. 

De legyőztük a nehézségeket! Barátságos érintkezéssel és 
türelmes oktatással, néhány év alatt annyira megnyertük a nép 
bizalmát és szeretetét, hogy a Iegelőjavitás csakhamar az egész 
Székelyföldön népszerűvé lett. Közös erővel olyan munkaiatokat 
is végeztek a közlegelőkön, amilyenekről azelőtt még álmodni 
sem mertünk. Pl. a marostordai Atosfalván a saját jószántukból 
40—60 m széles és 25—25 m mély vízmosásos árkokat kapáltak 
be s illetve teknősitettek és ültettek be ákáczfacsemetével, évenkint 
és fejenkint 5—25 közmunkanapot szolgáltatva. 

Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi XI. füzetében részletesen 
ismertettem az első öl évi legelőjavltások eredményét. Abból 
idézem a következő sorokat; „De hála Istennek, csak a kezdet 
volt ilyen nehéz! Habár ilyen körülmények között nem is lehet 
évtizedes, sőt évszázados mulasztásokat egyetlen kézforditással 
helyreütni, ma, öt év után mégis ott'állunk, hogy a kirendeltség 
anyagi támogatásával jelenleg 91 községben, mintegy 53.000 kat. 
holdnyi közlegelőkön folynak a legkülönbözőbb legelőjavitási 
munkálatok." Ezek közül néhánynak az eredményét is bátor vagyok 
közölni: Boróka- és másféle bokorlrtás történt körülbelül 11.011 
kat. holdon; kőszedés körülbelül 2491 kat. holdon: különféle tel-
kesitési munkálatok 4404 kat. holdon; felhasználtatott 20.082 kg 
fűmagkeverék; beállittatott és felszereltetett 222 pompás csorda
itató részben vasbeton-, sőt faragott-kő itatóvályukkal ellátva. 

Ugyanakkor illetve 1908-ban tették közzé az osztrákok is a 
náluk 1901-ben megkezdetriegelőjavitások 1901—1907. évi ered
ményét és bizonyára nem lesz érdektelen megtudni, hogy a nálunk. 
öt év alatt végzett munkálatok, az ottani hét évi munkálatokat 



többszörösen felülmúlták, jóllehet azokhoz az állam 736%-kaI 
járult hozzá, a Székelyföldön pedig csak 36'5%-kal; tehát éppen 
félszer annyival. 

Az osztrák munkálatokat, sajnos, nem tekinthettem meg, mert 
az előző évben, illetve 1907-ben Svájczban és egyebütt jártam 
négy hétig. A székelyföldi munkálatokért ugyanis engem terhelt 
a felelősség és szerettem volna tudni, helyes uton járok-e. Tapasz
tal ttokkal gazdagon megrakodva és teljesen megnyugodva jöttem 
vissza Marosvásárhelyre és folytattuk a munkálatokat. 

1910-ben már 9 vármegye 130 községében és körülbelül 
70.00J kat. holdnyi közlegelőkön folytak a legkülönfélébb legelő
javitási munkálatok és pedig legsikeresebben a már megnevezeti 
négy székely vármegyében, főleg azokban a községekben, ahol 

jó csordapásztor, ügyes legelőgazda és arra való elöljáróság volt, 
de meg azért is, mert azokban a vármegyékben gyakorlott legelő
mester, a néppel bánni tudó és fáradságot nem ismerő vezető, a 
központban pedig lelkes Irányító volt. Szóval megvolt a szükséges 
<és megfelelő szervezet. Ebben rejlik, igen t. uraim, a siker titka! 
A legelőjavitás terén csak közvetlen érintkezéssel és megértéssel, 
de nem papirosrendeletekkel lehet eredményeket elérni, mert a 
falu népét a legelőjavitásra elő kell készíteni, bizalmát meg kell 
nyerni, a talajt egyengetni kell. Nemcsak a gazdasági felügyelő-
ségi szervezet tervbe vett megfelelő kiépítésére van sürgősen szük-
ség, hanem abba bele kellene kapcsolni a Köztelek folyó évi lö . 
számában tárgyalt „járási gazdák"-at is, akik megfelelő kiképzés 
után a „legelőmesteri" tennivalókat is elláthatnák. 

A székelyföldi legelőjavitások kapcsán az 1910. évben a 
minisztériumban külön legelőügyi osztály állíttatott fel, amely 
azonban a háború kitöréséig nem ért el jelentősebb eredményeket, 
azóta pedig a rendszeres legelőjavitás szünetel. Azt tehát az eddigi 
tapasztalatokon okulva, úgyszólván elölről kell megkezdeni. 

A jó legelő fontosságáról és használatáról, valamint annak 
az állattenyésztéssel való kapcsolatáról, igen sokat lehetne elmon
dani. Ezen előadás szük keretei között azonban csak egyes dol
gokra fogok rámutatni. 

Lényeges különbség van állattenyésztés és állattartás között. 
Tenyésztő csak az, aki egy előre kitűzött czélt akar továbbtenyész-



tés által elérni. Aki más czélból tart jószágot, az állattartó vagy 
szaporító, de nem tenyésztő. Az állattartásnál a legelő mellékes, a 
fő a mesterséges- és erőtakarmány. 

A mezőgazdaság szempontjából legfontosabb a szarvas
marhatenyésztés. A tenyésztés iránya lehet különleges vagy általá
nos, de czélja mindenkor a legnagyobb teljesítőképesség elérése. 
A középbirtokos és kisgazda általában arra törekszik, hogy mun
kára, haszonra és tenyésztésre egyaránt alkalmas állatokat neveljen. 
Nyilvánvaló, hogy erre csakis ép és egészséges, a takarmányt jól 
kihasználó, erőteljes és formás állatok alkalmasak és hogy az 
ilyen állatokat csakis legelőn, még pedig jó legelőn lehet fel
nevelni. Az állatnak ugyanis, hogy nehéz hivatását gazdaságunkban 
betölthesse, legalább is addig, amig teste fejlődésben van: szabad 
mozgásra, tiszta levegőre, világosságra és mindenekfelett az éltető 
napfényre van feltétlenül szüksége, amely tudvalevőleg sok olyan 
betegség csiráit képes megölni, amelyek a szűk, szellőzetlen, tul-
meleg istállók bűzös levegőjében és szennyes sarkaiban vidoran 
tenyésznek. 

Nyilvánvaló, hogy a tuberkulózis az ilyen istállókban állandó 
vendég és nagy mértékben terjed az azokban felnőtt és elpuhult 
állatok között. Ez pedig annál szomorúbb, mert a borjuk — igen 
csekély kivétellel — egészségesen születnek és a bajt többnyire 
az istállóban kapják meg. A fertőzés ellen a modern istállók sem 
védik meg az állatot. Egyedüli óvszer: ki a borjúval a fertőzött 
istállóból szellős, napos kifutóra és mihelyt csak lehet, a legelőre. 

A tapasztalt állattenyésztő gazda ezzeUma már teljesen tisz
tában van és azt is tudja, hogy tipikus állatfajok csakis ott tenyészt
hetők ki, ahol őslegelők vannak és hogy azok sajátos gyepezete 
a vidéket jellemző állatfajokkal szoros kapcsolatban van. 

A világhírű angol szarvasmarha és az angol tengerparti 
legelők, a svájczi marha és az ottani hegyi legelők között éppen 
olyan szoros kapcsolat van, mint a magyar fajta szarvasmarha és 
az alföldi legelők sajátos gyepezete között. 

Hogy ez igy van és hogy a svájcziak praktikus szempontból 
is milyen különbséget tesznek a legeltetés és az istállózás között, 
erre vonatkozólag igen tanulságos esetet hozhatok fel. 

Az előbb már emiitett és a svájczi havas gazdasági egye-



sülét titkára által irányított tanulmányutam alkalmával Svájcz 
nagy részét, egyebek között a Simmen folyó egész völgyét is 
beutaztam. Programmom szerint a tenyészvásárairól nevezetes 
Erlenbach községben kiszállva, megtekintettem a Simmenthal akkori 

( első tenyésztőjének, Nationalrat Rebmannak és a nem kevésbbé 
jeles Hans Zum Wald nevű tenyésztőnek a községben, hegyi 
kaszálókon és a havasi legelőn volt állataikat. A Rebmann ur 
havasi istállójában látott „Flóra" nevű 10 éves anyatehén magas
sága, az általam a marnál eszközölt mérés szerint, 163 cm, mell
bősége 225 cm, súlya állítólag 900 kg, az ára pedig (1907-ben) 
3000 fr. volt. Amikor felemlítettem, hogy nálunk a simmenthali 
marha ellen általában az a panasz, hogy nagy százaléka tuber-
kulotikus, Hans Zum Wald egész őszintén a következőleg vála
szolt: Nekünk annyi marhánk van, hogy kénytelenek vagyunk a 
silányabb részét a faluban egész éven át istállón tartani, ezekkel 
az állatokkal a husszükségletet elégítjük ki és azok közül bizony 
8 — 12% tuberkulotikus; a havasi legelőkön levők közül azonban 
alig 1—2% és nem igen több a hegyi kaszálókon nyaralók közül. 
Ezeknek az ára persze 2—3-szor, egyes esetekben 2—5-ször 
magasabb, mint az istállón tartott állatoké. "Ha aztán jönnek a 
külföldi vevők és csak olcsó jószágot óhajtanak venni és vásár 
nélkül nem akarnak tovább menni, hát bizony odaadjuk a silá
nyabb portékát is, habár ezáltal csak ártunk jóhirnevünknek. 

A leczkét jól megjegyeztem magamnak és azóta az istállón 
való állatnevelést és szaporítást még jobban elitélem s illetve 
kardoskodom a növendék- és tenyészállatoknak intenziven hasz
nált, jó legelőkön való legeltetése mellett. Szarvasmarhatenyész
tésünk szükségszerű fejlesztéséről a „Köztelek" 16. számában van 
szó, a 17. számában pedig arról, hogy a lótenyésztésnél mennyire 
szükséges a legelő. 

Az állandó legelők még a mult század közepe táján az 
ország termékeny területének körülbelül 27°/o-át tették ki. Azóta 
a legelőknek több mint fele része feltöretett. 

Már előbb emiitettem, hogy nagy csapás érte a legelőgazda
ságot az úrbéri elkülönítés által, de még inkább az azt követő 
rossz gazdálkodás folytán. A jószágállomány túlnyomó része ugyanis 
az úrbéreseké lévén, a földesurak legelői az elkülönítés után 



kihasználatlanul maradtak és elvadultak, felbokrosodtak, az úrbé
resek pedig a saját legelőjüket — a gazdasági érettségüket messze 
tuhaladó függetlenségük tudatában és a közös birtok ingyen 
használatához való ragaszkodás folytán — oktalanul túlterhelték 
és a legelők egy részét csakhamar tönkretették. 

Majd következett a franczia-német háború utáni drágaság, 
amely a szemtermelés tulhajtására sarkalta az embereket, akik 
azután — támogatva az akkori, előrelátónak nem mondható birtok
politika által — kapzsi vágygyal hozzáfogtak a közös erdők és 
legelők — nem ritkán a gazdasági képtelenségig terjedő — fel
osztásához és feltöréséhez, többnyire csak azért, hogy a kiirtott erdő és 
a feltört legelő szűz talaját néhány év alatt oktalanul kizsarolhassák. 

Ezt a rablógazdaságot aztán még fokozta az a körülmény, 
hogy abban az időben esett a luczerna- és lóheretermelés terjesz
tése érdekében inditott akczió, amelynek olyan hamis prófétái is 
voltak, akik a legelők megapadása és tönkremenése folytán elke
seredett népet azzal vigasztalták, hogy a legelőkre amúgy sincs 
szükség, mert a mesterséges takarmánytermelés módot nyújt arra, 
hogy az állatokat egész éven át istállóban tartsák. Sajnos, ez a 
tévtan akkor annyira gyökeret vert, hogy még most is vannak 
gazdák és nem gazdák, akik azt hiszik, hogy szarvasmarhát legelő 
nélkül is lehet felnevelni. 

Sietek kijelenteni, hogy amennyire kardoskodom a legelő
kérdés rendezése és a legelők megjavítása melleit, éppen olyan 
lelkes szószólója vagyok a mesterséges takarmányíermelésnek, 
úgyszintén a szénatermelésnek is, mert téli takarmány és nyári 
legelő, egy kalap alá tartozik. Az a jószág, amely a telet csak 
átkoplalta, a jó legelőn is csak nehezen és sokára javul meg, a 
silányan ftedig még jobban megyén tönkre. 

A rétek megjavítása éppen olyan fontos, mint a legelők 
karbahozása. Nemcsak azért, meri az országban általában a leg
jobb és a legértékesebb talajt elfoglaló rétek hozama mennyiségi
leg és minőségileg még a kulturálisabb vidékeken sem kielégítő, 
egyes vidékeken pedig növényzetük olyan gyér és silány, hogy 
szánalmat és megdöbbentést kelt, hanem azért is, mert egyetlen 
gazdasági ágban sem lehet a terméshozamot annyira fokozni, 
mint éppen rétnél. A mostaninak 2—3-szorosára is. 



A rétjavitás igen háládatos téma, de mert nem a mai elő
adás keretébe tartozik, csak néhány megjegyzést teszek annak némi 
illusztrálására, hogy milyen lényeges különbség van a rét és a 
legelő között. 

A helyes rétművelésnek az alapja a váltógazdaság. A rétet 
3—5 évi időközökben fel kell törni és egy-két év múlva újra 
bevetni, mert az okszerű rétgazdaság nem elégszik meg a vadon
termő réti növények hozamával és minőségével, hanem azoknál 
jobb minőségű és bővebben termő kultúrnövényeket kivan meg, 
az elsőrendű fű- és herefélék élettartama azonban igen korlátolt. 

Állandó rétnek, illetve kaszálónak csak ott van helye, ahol 
a talaj megművelése nehézségbe ütközik, vagy feltörése nem kívá
natos, pl. hegyoldalakon. 

A legelőgazdaságban viszont csak az állandó legelő btr 
jelentőséggel és az ugyanazon körülmények között annál jobb, 
minél régibb. A legelőt tehát csakis rendkívüli körülmények 
között szabad feltörni. A legelőnek a gyepzete ugyanis idővel a 
természetes flórából s illetve azokból a növényekből alakul ki, 
amelyek a klimai és • talajviszonyoknak bizonyos trágyaerő 
mellett a legjobban megfelelnek és az állandó tapodást és lerágást 
birják, esetleg meg is kívánják. Ennélfogva az állandó legelő 
gyepezetében az elvetett növények közül csakis azok lesznek idő
vel képviselve, amelyek ebbe a természetes növénytipusba tar
toznak. Mesterséges telepítés esetén ennek a típusnak kialakulásá
hoz annál több idő kell, minél kevésbbé felelt meg a mesterséges 
fűmagkeverék a természetes flórának. Esetleg 10 évnél is hosz-
szabb idő szükséges. 

A legelő gyepezetéhez nemcsak a növények földfeletti, 
hanem földalatti része is tartozik és a gyepzet annál jobb, minél 
sűrűbben állanak a fűszálak és minél tömöttebb, szövevényesebb 
és vastagabb a gyökerek által alkotott nemez, amely az általa 
behálózott termőfölddel és az abban élő baczillusokkal együtt a 
legelő tőkéjét képezi és a fűtermésben adja le évenkint kamatjait. 

A már kialakult gyeptipusban előforduló növények családi 
életet élnek. A gyökértelep rezerválja a nedvességet, az szerzi be 
és raktározza a tápanyagokat. Ha mindenből; megvan a szükséges 
mennyiség, a típushoz tartozó növények arányosan fejlődnek, 



ellenben egyes fajok uralomra kerülnek, majd ismét mások által 
tulszárnyaltatnak, sőt ameddig létfeltételeik kedvezőtlenek, egé
szen eltűnnek. Innen magyarázható meg, hogy a legelő gyepezete 
más tavaszszal és más nyáron és őszszel (a különbség különösen 
szembetűnő az Alföldön); továbbá, hogy az elhullatott trágyalepé
nyek körül csakhamar dús vegetáció keletkezik és olyan növények 
is előkerülnek, amelyek eddig a típusban elő sem fordultak. 
Ezeknek a magja vagy a gyepben szundikált eddig, várva a 
csírázásra kedvező feltételeket, vagy a trágyával került oda. 

Szóval, az állandó legelő önmagát képes fenntartani és pedig 
annál sikeresebben, minél régibb. Csak trágyázni és gondozni 
kell és ha meg van a kellő nedvesség, fűmag-felülvetés nélkül 
is elsőrendű, sürü gyepezetet produkál. 

A rét és legelő között más lényeges különbségek is vannak. 
A legelőnek jórészben más a növényzete és különleges sajátsága, 
hogy fűtermését friss állapotban sarjadzás közben, az állatokkal 
való lerágás — lelegeltetés — által használjuk ki. A rét fűtermését 
ellenben lekaszáljuk és szénát csinálunk belőle. A kasza ellensége 
a legelőnek. (Folyt, köv.) 

ú£ c3£ ú£ 

Az erdőgazdasági szomszédjog. 
Ir ta : Schmidt Károly miniszteri tanácsos. 

Az erdőgazdasági üzemrendezésre és ezzel kapcsolatosan az 
erdőbirtok határainak biztosítására és az erdőbirtok felmérésére 
vonatkozólag a közelmúltban uj utasítások jelentek meg. Arra 
való tekintettel, hogy a határok biztosításának kérdése a szom
szédjognak, illetőleg amennyiben ennek különleges ágaként 
ilyenről is beszélhetünk, az erdőgazdasági szomszédjognak kere
tébe tartozik, de azonkívül azért is, mert az erdőgazdasági 
ügykört ez a jog más tekintetben is érinti, alkalomszerűnek és 
egyúttal ezen más tekintetekből indokoltnak is mutatkozik ezen 
jog alapelveit és a gyakorlati életben mely törvényes határozmá-
nyok alapján, mely esetekben és miként való érvényesülését 
ismertetni. 

A szomszédjogról általánosságban szólva, a fogalom meg-


