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Helyreigazitás. 
E lapok folyó évi július havi füzetében B. K. a Schweiz uj erdőtörvé

nyét ismertette és az ismertetés harmadik fejezetében, ott, a hol a schweiziak 
által „Wytweide"-nek, vagy Weidewald-nak, Paturage boisé-nek nevezett alak
zatról van szó, annak az egyéni véleményének ád kifejezést, hogy „Itt nyilván 
a legelöerdőnek főleg az a változata forog szóban, melyet Berendi Béla szak
társunk a ligetes legelők neve alatt isin értetett." 

Minthogy a fenti egyéni vélemény esetleg félreértésre ís szolgáltathat 
okot, kénytelen vagyok arra néhány sorral válaszolni azon oknál fogva is, 
hogy az általam javasolt és e lapok hasábjain is tárgyalt s ligetes legelő-nek 
nevezett uj gazdasági alakzat fogalmával mindenki minden kétséget kizárólag 
tisztában legyen és hogy az a legelőerdő néven ismert felemás alakzattal 
össze ne tévesztessék. 

Azt pedig természetesnek találja mindenki, hogy az általam ismertetett 
alakzat fogalmának magyarázására első sorban én magam vagyok hivatva. 

Hogy azonban a legelő-erdő és a ligetes legelő közötti különbséget ki
mutathassam szükséges mindkettő fogalmának meghatározása. 

Legelő-erdőnek oly alakzat neveztetik, a melynél valamely — rendesen 
feltétlen erdőtalajon álló — területet ritkábban vagy sűrűbben, de annak 
egész terjedelmében és lényegesebb megszakítás nélkül, fák borítanak. 

Minthogy ezen alakzatnak feltalálói és irodalmi terjesztői a fák egyenletes 
eloszlásának határait munkáikban 0,3—0,7 záródással állapították meg, ebből 
az következik, hogy ennek az alakzatnak változata is csak az lehet, hogy a 
lehetőleg egyenletes zárlat 0,3—0,7 között váltakozik. (?) 

Ilyen értelemben engedélyeztettek, illetve rendeltettek el az erdőtörvény 
feletti felügyeletet gyakorló kormányzati ág részéről a legelőerdők gazdasági 
üzemtervei is. 

A megközelítőleg és állandóan teljes záródásban lévő fás képlet tehát 
éppen ugy nem nevezhető legelőerdőnek, mint a tisztás terület. 

Mig ellenben az általam ismertetett s ligetes legelőnek nevezett gazdasági 
alakzatnál a fás képletek — °s pedig lehetőleg sürü állásban — a kopasz 
gyeppel váltakoznak és ezek egymástól határozottan elkülönített területeket 
képeznek. 

E két alakzat tehát minálunk egymás változata nem lehet, mert a mig a 
ligetes legelőknél viszonylag nagy kiterjedésű területek is lehetnek fátlanok, 
addig a kopasz foltokat a legelőerdő fogalma kizárja. 

A legelőerdőknek fogalma annak feltalálói által meg van határozva, 
attól eltérni nem l ehe t ; ők a prioritás törvényénél fogva mindenkitől meg
követelhetik, hogy a leirt alakzat változatlanul tiszteletben tartassák és minden 
támadás ellen megvédessék. 

De a társadalomnak is erkölcsi kötelessége arra ügyelni, hogy legelő
erdőnek csak ez és nem más alakzat neveztessék el. 

Nem cserélhető fel e két alakzat már azért sem, mert a mig a legelő-
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erdő az 1898. évi XIX. t.-czikk által meyjelölt esetben némely kötött forgalmú 
birtokon berendezhető, a ligetes legelőkre, tekintettel annak kopasz legelő-
részleteire, melyek igen tekintélyes területek is lehetnek, az erdőtörvény annak 
mai szövege mellett ki nem terjeszthető. 

És a mint én tiszteletben tartom a legelőerdők fogalmát, ugy jogosan 
igényt tarthatok arra, hogy az általam ismertetett gazdasági alakzatot mindenki, 
a ki azzal foglalkozni kivan, elferdités nélkül oly értelemben tárgyalja, a mint 
azt ismertettem. 

Hogy >chweiczban és Francziaországban milyen alakzatot neveznek 
Wytweide, Weidewald, Paturage boisé néven, az a minálunk legelöerdőnek 
elkeresztelt alakzatra semmiféle vonatkozással nem lehet. 

Az itt előadottaknak az eszmék tisztázása czéljából való felemlitésével 
már ezúttal is kinyilatkoztatom, hogy a rendelkezésemre álló eszközökkel és 
a társadalomnak igazságszerető, pártatlan szakemberei közreműködésével a 
legerélyesebben tiltakozni fognak az ellen, hogy a szakemberek által e lapok 
hasábjain is helyes gazdasági alakzatnak ismert ligetes Jegelők fogalma a 
legelőerdők fogalmával felcseréltessék. Berendi Béla, 

m. kir. erdőmester. 

Néhány megjegyzés fenti helyreigazításra. 
Az E. L. júliusi füzetében a Schweiz uj erdőtörvényéről irt ismertető 

közleményre vonatkozó fenti „helyreigazításnak" csakis az e helyen vitat
ható részével, a megnyilatkozó tudományos nézeteltéréssel óhajtok foglalkozni, 
mig közleményem inkriminált helye ily értelmű tárgyalásának indokoltságát 
nincs okom érinteni. 

A mi tehát a dolog érdemi részét illeti, ennek megvilágításánál sajnos 
nem respektálhatom Berendi urnák ama nézetet, miszerint közömbös, hogy 
Schweizban mit neveznek Wytweidenak és Weidewaldnak. Nem respektálhatom 
azért, — s e tekintetben Berendi ur egy régebbi közleményére utalok*) — 
mert a tudomány szerinte is nemzetközi, de nem respektálhatom különösen ez 
esetben, mert hiszen én az inkriminált helyen nem a mi, hanem a schweizi 
legelőerdőkről (Weidewald, Wytweide) szólottam s igy a mi viszonyainknak 
bővebb tárgyalása a „helyreigazításban" czélját tévesztette. Már pedig ott a 
Schweizban a legelőerdő szó alatt ezidőszerint még mind a két alakzatot 
ér t ik : a ligeteset épp ugy, mint a fákkal egyenletesen boritottat, én tehát külö
nösen a schweizi viszonyok tárgyalásánál teljes joggal beszéltem a legelőerdő 
egy változatáról. További szószaporítás helyett hivatkozom erre nézve Fank-
hauser dr.-nak, a Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen szerkesztőjének 
saját lapja f. ó. 6. füzetében a 183. és 184. oldalon foglalt fejtegetéseire. 

Ily körülmények közölt Berendi urnák a fogalmak felcserélésére vagy 
pláne elferditésére vonatkozó sajnálatos kifejezéseit határozottan visszautasítom 
és tiltakozásával, mint reám nem vonatkozóval, egyáltalában nem foglalkozom. 

Bund Károly. 

*) E. L. 1902. XI. 1327. old. 
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Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
köréből. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére 
Vadászfy Jenő és TrsztyánszTcy László közalapítványi e rdőmeste
reknek az erdőtanácsosi czimet dí jmentesen adományozom. 

Kelt Schönbrunban, 1903. évi június hó 1-én. 

Ferencz József s. k. 
Wlassics Gyula s. k. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s 

némely más erdők és kopár területek kezeléséné! alkalmazott erdőtisztek lét
számában kinevezte erdész jelöltekké a XI. fizetési osztály 3-ik fizetési fokoza
tába Kohout János m. kir. erdőgyakornokot (a beszterczei m. kir. erdőigazga
tósághoz) és Bauer Endre uradalmi okleveles erdészt (a balassagyarmati 
m. kir. járási erdőgondnoksághoz). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi minister magyarországi kincstári erdőket 

kezelő erdőtisztek létszámába Szecsődy József végzett erdész akadémiai hall
gatót, a lugosi erdőigazgatóság kerületébe ideiglenes minőségű m. kir. erdő
gyakornokká nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Mimteanu Amadeus erdészjelöltet a 
Xl-ik fizetési osztály I-ső fokozatába, Mayerszky István erdészjelöltet pedig a 
Xl-ik fizetési osztály Il-ik fokozatába léptette elő. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK: 
Hirdetmény az 1903. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga 

tárgyában. 

74361. 1/4. sz. Az őszi erdészeti ál lamvizsga folyó évi 
október hó 26-án és az erre következő napokon a fennálló szabályzat 
ér te lmében Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület székházá
ban (V. ker., Alkotmány-utcza 6. szám) d. e. 9 órakor fog meg
kezdetni és folytatólag megtar ta tni . 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga leteheté-
sére nyert engedélyt a vizsga megkezdése előtt a bizottság elnö
kének bemutassák . 

M. kir. földmivelésügyi minister. 
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