
Korántsem akarom ezzel azt mondani, hogy a talajjellemző 
növényeknek ismerete felesleges volna. Ellenkezőleg, igen hasz
nos, sőt tájékoztató útmutatást nyújtanak addig, amíg a pontos 
analízisek nem állanak rendelkezésünkre. Végleges, exakt meg
oldásnak azonban ezeket nem tekinthetjük és a magam részéről 
határozottan és joggal kell kifejezést adnom azon véleményem
nek, hogy a termőhely megismerésére irányuló út a fizikai
kémiai vizsgálatok nehéz, néha bizony kissé akadályokkal tele
rakott, de egyedül eredményes és 'biztos útján vezet. 

Ezzel a magam részéről előadásomat befejeztem. Nagyon 
szépen köszönöm, önöknek, mélyen tisztelt Uraim, azt a szíves 
figyelmet és türelmet, amellyel fejtegetéseimet végighallgatni 
szívesek voltak. A magam részéről meg vagyok győződve arról, 
hogy az a nemzetközi együttműködés, amelynek a megindításá
nál különösen a német, de azután a svéd és a finn, majd a fran
cia és olasz erdőgazdaság részéről oly nagymértékben volt 
részem, alaposan hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az erdő
gazdaság alapproblémáit az eddiginél szélesebb alapokon, maga
sabb nézőpontokból vizsgálhassuk és lassan közeledünk ahhoz az 
ideális állapothoz, ahol az erdőgazdálkodás mindennapos intéz
kedéseit a gyakorlati szakembereink is az erdő életének es a 
talajnak alapos ismeretével fogják irányítani . 

Erdőtulajdon és a legeltetés - Erdő
tulajdon és turistaság 

Irta: A j t a y J e n ő n y . m i n . t a n . 

Legeltetés. Tisztelet azon erdőtulajdonosoknak, akik telje
sen tisztában vannak azzal, hogy a legeltetés az erdőben bármi
kor, bármilyen időben és bármilyen körülmények között, kivétel 
nélkül mindig káros. Ilyen erdőtulajdonossal is találkoztam az 
életben, sőt a legutóbbi Orsz. Erd. Egyesületi választmányi ülésen 
is. Sajnos azonban, az erdőtulajdonosok jelentékeny része kö
römszakadtáig védi az erdővel való teljesen szabad rendelkezés 
jogát a legeltetés körüli kérdésekben, különösen az állami fel
ügyelettel szemben. 

Elfogulatlan bírálat mellett el kell ismerni azt, hogy min
den erdész szakembernek a legeltetés korlátozására vagy teljes t i -



lalmazására irányuló törekvése jóakaratú, sőt ki merem mon
dani azt is, hogy a legtúlzottabb esetekben sem rosszakaratú! 
Elfogulatlan is ez a törekvés, mert a legtöbb erdész-szakember 
nemcsak kenyéradójának, hanem minden erdőtulajdonosnak er
dejében — tehát érdektelenül — figyeli a legeltetés káros ha
tását és sem anyagi károsodás vagy hátrány, sem pedig a tulaj
donjog korlátozásának a szándéka nem befolyásolja véleményét. 

Mi az oka tehát az állami Leavatkozástól való nagy aggoda
lomnak és az ellenszenvnek? 

Megkísérlem ennek indokolatlan voltát tőlem telhetőleg 
megvilágítani! 

Mióta az ember megjelent a földön és annyira szaporodott, 
hogy csupán a vadon tenyésző állatok húsával való táplálkozás 
nem mutatkozott elegendőnek, önmaga kezdett berendezkedni 
állattenyésztésre. Ettől az időponttól kezdve az ember földi mű
ködése jelentékeny részben nem állott egyébből, mint erdőpusz
tításból és a talaj termőerejének folytonos kimerítéséből. Erdőt 
irtott, hogy legelőt teremtsen állatainak. Mikor az így szerzett 
legelő kimerült, még fokozottabb erővel és tapasztalattal foly
ta t ta az erdőirtást. Mikor pedig ily módon maga körül minden 
talaj termőerejét kimerítette, rátermett vezérek parancsnoksága 
alatt tovább vándorolt új hazát keresni. Gyorsítottál;b ütemben 
folytatódott ez tovább attól az időponttól, mikor az ember már 
földmíveléssel is kezdett foglalkozni. 

Ugyanez a tulaj donképeni alapoka az erdészet és gazdászat 
gyakori összeütközésének is. A mezőgazdasági mívelés ugyanis 
mindig az erdő rovására iparkodott terjeszkedni annyira, hogy 
nagyon sokszor (ebben néha a politika is hibás volt) állandó 
mezőgazdasági mívelésre nem alkalmas területeket hódított el. 
így következett aztán be a kat. holdankénti országos átlagter
mések csökkenése, a búza túltermelése, a jövedelmezőség csődje, 
az adófizetési nehézségek stb., stb. 

Ezekből világosan látható, hogy a szakemberek mint a talaj 
termőerejének, az emberi lét alaptőkéjének védelmezői — és fő
leg az állami felügyelet — méltánytalanul kapják azt az ellen
szenvet, melyben legutóbbi alkalmakkor is részük volt. Ennek 
bizonyítására felhozom azt is, hogy most már erdősítésre ön
ként felajánlott területek is kezdenek jelentkezni. Miegyéb ez, 



mint beismerése annak, hogy a talaj termőereje kimerült? Va
gyis önként erdősítünk, mást nem is tehetünk, mert ha akadna 
is egy újabb Árpád vezérünk, nem volna hova vándoroljunk. 

Hagyjuk tehát az ellenszenvet! Térjünk az önbeismerés 
egyedül helyes alapjára. Igyekezzünk talajaink termőerejét 
visszaállítani. Adjuk vissza azokat rendeltetésüknek, kölcsönös 
megértéssel erdősítsünk, de — ha önmagunknak jót akarunk — 
ne legeltessük összes erdeinket. 

Nem írtam én fentiekben új dolgokat. Ez az ember földi 
életének története, melyet jól ismerünk, csak beismerni szégyel
lünk. Én tehát csak felhasználtam ezeket az erdészet és főleg az 
állami felügyelet elleni rohamok hevességének csillapítására. 
Nem vagyunk és ne is legyünk elfogultak, be kell ismernünk, 
hogy az állami felügyeletben voltak túlzások is, melyek bár so
hasem voltak rosszindulatúak. de az ellenszenv felkeltésére al
kalmasaknak bizonyultak. A legeltetés korlátozása miatt ellen
kező erdőtulajdonosoknak meg éppen be kell ismerniök, hogy 
saját érdekeik ellen cselekesznek; valóságos öngyilkosságot kö
vetnek el, mikor a legeltetés korlátait túlzott mértékben tágítani 
igyekeznek. 

Az is kétségtelen, hogy az erdei legelő nagyon csekély érté
ket képvisel. Ha jó az erdő, nincs fű benne, vagy kevés fű van 
benne, ez is árnyékban nőtt fű, inkább dudva, a jószág nem sze
reti. Miért reszketünk tehát annyira érette? 

A nomádrendszerű legeltetés csak akkor volt eredményes 
állatnevelö, mikor mérhetetlen kiterjedésű, bőséges te'nnöerejű 
területek állottak a szabad barangoláshoz rendelkezésre. Ez ré
gen megszűnt. A bőséges termőerejű legelőket már nagyapáink 
és dédapáink felszántották. Az új gazdálkodás istállózással, na
gyobb kifutókkal, napozókkal, fél annyi év alatt neveli fel a jó
szágot, szecskavágókkal, répavágókkal, moslékkal, melasszal, 
gyorslépésben, sőt futólépésben forgatja az állatállományában 
fekvő tőkét, de hazánk mai népsűrűsége mellett nem is gondol
hat a legelőgazdaság nomád formájához való visszatérésre. 
. Teljesen indokolatlan tehát a legeltetés korlátozása miatti 
ellenszenv! 

Minden szakképzett erdőgazda és kivétel nélkül minden 
szakképzett vagy olvasott mezőgazda tisztában van azzal, hogy 



az erdei legeltetés káros volta vitán felül áll. Félmunkát vé
geznék azonban, ha nem mutatnék rá az erdők teljes legeltetési 
tilalmának hátrányos következményeire is. Bő tapasztalítom 
volt ebtől a Delibláton és keserves tapasztalataik lehetnek ennek 
előre nem látásából a szerb erdészeknek ugyancsak Delibláton. 
A teljesen tilalmazott erdőkben felnőtt a dudva, a fü és min
denféle gaz. Ez augusztusra vagy szeptemberre beérett. A szá
raz avar rendkívül tűzveszélyes volt! Hat-nyolc kilométer hosszú 
arcvonalon rohant néha a szél által hajtott futótűz előre. Kive
zényelt csendőrséggel, ekékkel (tűzfogó barázdák), falvak la
kosságával, ásókkal, kapákkal is majdnem eredménytelen volt 
küzdelmünk a rohanó futótűzzel szemben. Kénytelenek voltunk 
a sűrű nyiladékhálózat felhasználásával lókapákkal és kézika
pákkal előre elkészített, 40—50 cm széles tisztára kidaraszolt, 
úgynevezett „tűzfogó pászta"-hálózattal jóelőre elővigyázati 
intézkedéseket tenni a legtöbbször gondatlanságból keletkező tü
zek tovaterjedésének megakadályozására. 

Ezt ajánlom minden alföldi erdőben, ahol laza homoktala
jon (mint Delibláton) lókapával olcsón megtehető. Ezt ajánlom 
minden dombvidéki erdőben, — költségkímélés céljából — az 
utak, völgyek, patakok célszerű felhasználásával. 

Ezen védekezési módszeren kívül nagyon ajánlom különösen 
fiatalosokban a sertésekkel való járatást. Ennek célja a gyúlé
kony, száraz dudva és gaz letörése, betaposása. Ennek is mérsé
keltnek kell lennie és semmi körülmények között sem szabad 
túlságba mennie, nehogy a túlságos bolygatás által a talajélet 
(edaphon) feltételeit tönkretegyük. 

Turistaság. Amilyen nagy viták voltak „Az erdőről" című 
új erdőtörvény törvényelőkészítő bizottsági tárgyalásánál a le
geltetés, a vágásforduló, a kötelező üzemterv szerinti kezelés, a 
szakképzett erdőtiszt és szakképzett erdőőr alkalmazása kérdé
seinél, olyan simán, mondhatni felszisszenés nélkül ment ke
resztül a 335. § következő három bekezdése: 

„A turistaság szempontjából nevezetesebb természeti he
lyek, mint turistahelyek felkeresését a földtulajdonosok az erre 
a célra kijelölt utakon azoknak a turistáknak megengedni köte
lesek, akik megfelelő módon igazolják, hogy a Magyar Turista 
Szövetség kebelében lévő valamelyik Turista EgyesiÜet tagjai. 



A turista-helyeket és az eléréshez szükséges útvonalakat — 
ha ezek tekintetében a földtulajdonos a Magyar Turista Szö
vetséggel meg nem állapodik, — a földtulajdonos, az esetleges 
vadászbérlő, az Országos Erdőgazdasági Tanács, a Magyar Tu
rista Szövetség és az Országos Természetvédelmi Tanács meg
hallgatásával a földmivelésügyi miniszter jelöli ki. 

Ha valamely turista-hely út hiányában meg nem közelít
hető, a földtulajdonost csak gyalogösvényhez szükséges területek 
kijelölésére lehet kötelezni." 

Az új erdőtörvény összes erdészeti vonatkozásai — vélemé
nyem szerint — együttvéve nem tartalmaznak annyi tulajdon
jog korlátozást, mint ez az idézett három bekezdés! 

Nagyon sok olyan erdőbirtok van, melyeket tulajdonosaik 
csak egy-két ilyen kiválóan szép és kedves, csendes hely iránti 
különös előszeretettől vettek meg vagy tartottak meg a mai 
súlyos áldozatos viszonyok között is. Mikor az erdészeti isme
reteket még csak kezdtük magunkba szedegetni, már azt tanul 
tuk, hogy ritka az az erdőbirtok, amely 3 vagy 4 százalékot jö
vedelmez tisztán. Hol vagyunk mi ettől? Hova sülyedtünk 
azóta? Pénzügyi kormányzatunknak lelke nincs sem a földhöz, 
sem a legcsendesebb templomunkhoz, az erdőhöz nőve. Neki 
csak az a fontos, hogy a bankoknak a sok évi esztelenül magas 
kamatok után is meg legyen az ő 7 és fél százalék kamatjuk. 
Ennek biztosítása és további fenntartása érdekében már évek 
óta 4 és fél százalék forgalmi adót szedet a tűzifa után is. Négy 
és fél százalék a brut tótól! Tessék csak számítani. Mi marad itt 
a tulajdonosoknak? 

De azért, ha a „Fagazdasági Tanács"-ban a faárak emelé
séről, illetve állandósításáról van szó, a pénzügyi kormányzat 
képviselői el nem mulasztják feltenni a kérdést, hogy tekintet te 
vettük-e a fogyasztói érdekeket? Igen. Ezt tekintetbe kell venni, 
az erdőtulajdonos azonban tönkremehet. Az erdőtulajdonos csak 
akkor lázadozik, ha az ő — nem is tulajdonjogát, csak -— ren
delkezési jogát legeltetési tilalommal saját érdekében korlátozni 
merészelik, vagy erdőtalajának termőerejét használatok sza
bályozásával az ő saját érdekében fokozni kívánják. 

Vagy talán az Orsz. Erdészeti Egyesület falai között nem 
vette észre az az erdőtulajdonos, hogy a timsfa-r^ragrafusokkal 



odakint az ő „erdő"-nek nevezett temploma mélységes csendjé
nek sok esetben egyszer s mindenkorra vége van? 

Nem akarom én it t a Magyar Turista Szövetség nemes gon
dolkozású vezetőségét kisebbíteni, sem pedig a meghallgatandó 
Országos Természetvédelmi Tanács véleményét előre lesajnálni, 
de már azt nekem mindenki megengedheti, hogy abban a „va
lamelyik Turista Egyesület" nagyon sok tagjában kételkedjem! 

Ha nekem nem volna igazam, akkor a budapesti m. kir. 
államrendőrség nem lett volna kénytelen a Széli Kálmán-téri 
induló állomásnál és a hűvösvölgyi végállomásnál hatalmas vas
koriatokat felállítani, ráadásul pedig vasárnap és ünnepnapokon 
ezeket a vas-sorompókat markos villamosellenőrök és gumibotos 
rendőrök hadával megszállani. A turista-paragrafus szerint a 
mi erdőbirtokosaink „megengedni kötelesek", hogy erdejük csen
des szentélyei feldúlassanak, sűrű fiatalosaik pedig „gondat
lanságból okozott" állandó tűzveszélynek legyenek kitéve. 

Látjuk ezekből, hogy az erdőbirtokok jövedelme a bruttó 
után kivetett négy és fél százalék forgalmi adóval teljesen el van 
véve, maholnap mindenikük a bankok kezébe csúszik (nem kívá
natos kezek ezek!). 

Nem tartok tőle, hogy nem lesz módunkban jól megrostálni 
a sok közül „valamelyik Turista Egyesület" tagjait és így nem 
lesz módunkban „az Országos Természetvédelmi Tanács meg
hallgatásával a földmivelésügyi miniszter jelöli ki" szavakba 
foglalt törvényes rendelkezés következtében még csak beleszólni 
is abba, hogy melyik „útvonalon" lesz tulajdonjogunk szentsége 
áttörve és milyen módon lesznek erdeink csendes szentélyei pokoli 
zajú és nemes ízlésünkkel nem egyező erkölcsű piactérré alakítva. 

Igaz, hogy van Természetvédelmi Tanács, Erdőgazdasági 
Tanács, Fagazdasági Tanács és még a jó Isten tudja mi min
denféle Tanács, de éppen ezeknek sokasága kelti fel bennem 
a rossz emlékeket és a jogos aggodalmaskodás helyett a bátor 
tiltakozást. 

Erdőt irtokosaink tehát ne a javukat célzó erdőfenntartási 
intézkedések ellen agitáljanak egyik-másik mezőgazdasági ka
mara útján, hanem lépjenek sorompóba tulajdonjogaik meg
védésére ! 

Elismerem a „turistaság" létjogosultságát és nagy, nevelő 



hivatását, ezt a létjogosultságot azonban nem a magántulajdon 
megbolygatására kell felhasználni. 

A kérdés megoldására készséggel szolgálok véleménnyel. 
Szándékosan nem írtam le a „tanáccsal" szót, mert 1918—19 
óta meggyűlöltük ezt a szót. Akkor ugyanis a „Tanácsok"-nak 
az volt az alapelvük, hogy „ami a tied, az az enyém, ami az 
enyém, az nem a tied". Én pedig a tulajdonjogot mint az állam 
alapját védem. Er re kérem erdőbirtokosainkat is. 

A talajok felfagyásának meteorológiai 
tényezői. 

Irta: Ijjász K i v i n . 

A talajok felfagyása nagyon gyakori jelenség a késő őszi 
és a kora tavaszi időkben, amikor gyakran súlyos károkat okoz 
a növénytenyésztőnek. 

Mivel a növénytenyészettel kapcsolatban nagy fontosság
gal bír a felfagyás jelenségének ismerete, természetes, hogy az 
agrometeorológia már régóta figyelemmel kiséri e tüneményt. 

A talajok felfagyására vonatkozó megfigyelésemet dr. 
Réthly Antal meteorológiai intézeti aligazgató felszólítására 
1931. év őszén kezdtem meg. 

Mivel a fagykárok különböző jelenségeinek elnevezéseit 
nem mindig használják helyes értelmezéssel, — ami félreérté
sekre és zavarokra vezethet, — úgy gondolom, hogy nem lesz 
érdemtelen, ha a felfagyásra vonatkozó megfigyeléseim ismerte
tése előtt, előbb rövid összefoglalásban tisztázom a növény
tenyészettel kapcsolatos fagykárjelenségek fogalmait. 

A növénytenyészettel kapcsolatos fagykárok, a meteoroló
giai elemek (I.) növényélettani és (II.) talajfizikai hatásán 
alapulnak. 

A növényélettani hatáson alapuló fagykárokat a szak
közönség „elfagyás vagy kifagyás", „megfagyás vagy le
fagyás" és „felfagyás" elnevezések alat t ismeri. Ezen jelensé
geknél az éghajlati tényezők ha tása következtében a növények 
sejtjei olyan élettani változáson mennek keresztül, amelyek 
vagy a növények teljes pusztulását okozzák, — amit „elfagyás
nak vagy kifagyásnak" (Erfrieren) nevezünk, — vagy csak 




