Az erdészeti műszótárhoz.
Nyelvészeink talán nem minden ok nélkül teszik s tették
azon általános vádat, miszerint a minden irányban lábra kapott
ferde

szóalkotások

hogy

azok

s szószerkesztmények

nyelvünk

jellemével

s

annyira

helytelenek,

gondolkozásunk

módjával

egyátalán nem férnek össze.
Lehet, hogy e hibát erdészeti irodalmunk úttörői is elkö
vették itt-ott nyelvművelő buzgóságukban, e hiba azonban meg
lesz

bocsátható, ha tekintetbe vesszük a kezdet nehézségét, s

különösen

azon körülményt,

hogy

az

erdészeti irodalom első

terméke olvasó- s művelő közönség nélkül indult meg; ha tudjuk
továbbá

azt,

hogy

műszótárunk

voltak

azon kedvező

a

ajkán

nép

szavakat

szerzői

nem

helyzetben, hogy magyar vidéken lakva,

élő és a szakunkba

elleshetvén,

s munkatársai

szakmánk

vágó tőzsgyökeres magyar

szolgálatára közrebocsáthatták

volna. Az ellenben nem lenne elnézhető, ha mi magyar erdészek
műszótárunkat
javítani,

tökéletesnek

kiegészíteni

s

egy

tartva,

nem

szóval azon

óhajtanok

pótolni,

színvonalra

emelni,

melyen minden jó műnyelvnek állani kell.
Azt ugyan

én

sem akarom

tagadni, hogy ilyen kifogás

nélkül való műszótárt most szerkeszteni nem lenne még nagy,
igen nagy
része,

nehézség!

mely

magyar

vagy idegen,
ismereteink
sem
nyos

vagy

—

mert igaz az, hogy erdészeink azon

vidéken

lakik

kis kivétellel

csekélységét nem érzi,

s magánszolgálatban

áll,

olyan, ki nemcsak erdészeti
de tudományos nevelésben

részesülvén, nem is sejti, miszerint a szakirodalom bizo
közreműködést,

némi adatok

gyűjtését

tőlök is

méltán

megkivánhatja.
Ilyenek lévén a körülmények, a magyar erdészeti műnyelv
pallérozódását csak is az állemerdőszöktől várhatni joggah de
itt is meg van

ám

a bökkenő, hogy azok egy jó része oly
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közönyös, miként egyetlen szakközlönyünk megjelenő füzeteit is,
felvágatlanul
pedig,

szokja félretenni,

mely

szakirodalmunk

érdeklődéssel

viseltetik,

a másik
minden

annyira

csekély, de jobbrész

mozzanata

szét

iránt

élénk

van szórva, s oly elszi

getelt fáradságos és a szükséges eszmecserét csak hosszadalmas
uton megszerezhető állomásokon van, hol a mindennapi életben
nyelvünket

nem is használhatván,

helyes nyelvérzékét

már

az elég szerencse, ha

el nem veszti, nemhogy még műnyelvünk

kibővítéséhez lenne képes valamivel járulni.
Műnyelvünk kimívelésének e nehézségeit ismervén, szerény
nézetem szerint azok elhárítására leginkább a következő módo
kon hathatnánk

közre. Ha aránylag rövid idő alatt kívánunk

eredményhez jutni, leghasznosabb lenne az „Országos erdészeti
egyesület"

költségén,

egy szakembert

utaztatni

vidékeken, hol a földnépe favágással s különféle
készítésével

foglalkozik,

különösebben

mint a

a Székelyföldön,

azon magyar
faszerszámok

Bakony, a Mátra vidékén és
hol

tagadhatlanul a legbővebb

auyagra lehetne találni. Az ily módon összegyűjtött, szakunkba
vágó szavak átültetése s idomítása után műnyelvünk fejlesztését
hathatósan mozdíthatná elő.
Megvallom
tésnek

egyébként

e módját

magam

őszintén, miszerint a népszó gyűj
is nehéznek

és fárasztónak

tartom,

mert ily szavakat a nép ajkáról ellesni, csak foglalkozása közben
lehet,

már

pedig

vidékenként

vágásról-vágásra

járni

s

ott

huzamosabban tartózkodni oly feladat, mely kitűnő ügybuzgalom
s áldozatkészség mellett, erős testszervezetet is igényel. É s ép
e módozat

nehéz kivitele

az, mely

engem mindjárt egy más

indítvány megtevésére is ösztönöz, mely abból állna,

miszerint

a magyar vidékeken lévő államerdészeti állomásokra alkalmazott
tisztviselőknek határozottan adassék tudtokra, hogy egyik érdem
szerint méltánylandó feladatuk leend, az erdészeti szakba vágó
népszavak

gyűjtése.

Egyidejűleg

ugy

a

kormány,

mint

az

„Országos erdészeti egyesület" által is föl lennének szólitandók,
az

illető

magyar

miszerint

nak kilátást

arra,

ügybuzgalmát
birtokosaink
dalmunk

vidékek

városhatóságai

s

magáiíbirtokosai,

erdészeiknek eme feladatot szivükre kötvén, nyújtsa
hogy

méltóan

a

fogják

hazafiságától

érdekében

magokat

jutalmazni. Városaink s magán

gondolom

szabad

e téren érdemessé tevők
e

csekély

követelnünk.

És

áldozatot, iro

legyen csak egy

pár jó szó e felszólalásunk eredménye, felszólításunk nem lesz
a pusztában kiáltónak

szava!

Mindezek mellett pedig felette kívánatos még az is, hogy
mindazok, kik műnyelvünk érdekében már eddig is buzgólkodtak,
ez önzetlen erényben magukat tovább is gyakorolják.
Ezek

előrebocsátása után pedig legyen szabad azon nép

es alkotott szógyűjteményt közzé tennem, melyet ujabban szed
tem össze. Megvallom, nem kívántam ezt e lapok becses hasáb
jain

világgá bocsátani, de az illető helyre juttatni

miután

azonban

örvendetes
az

ez irányban

mozgalom

indult

legújabban,

egyenesen;

az eddigihez képest

meg, nem tartottam

feleslegesnek

e téren mutatkozó szerény buzgalom fokoztatására és ser

kentéskép e csekély adalékot nyilvánosságra hozni.
Népszavak.
ennek ellentéte a
Arzsak,

Árnyék

„verő"

vagy

árnyékoldal,

éjszaki

lejtő,

szó, mely déli oldalt, déli lejtőt jelent,

dorong, dorongfa.

Baromélő,

legelő.

Bélme,

törpén maradt növény (Kollerbusch).

Bódáz,

helyre bódázni a szálfát, rönköt a talpkötés alkal

mával, vagy az épületfát (a rovatokba illeszteni helyett.)
Bog, vége valaminek, tehát bogfa, tetőfai
Burdó,

nagyobb tömlő.

Buros,

terebélyes.

Qselőte, vagy cselőke, véknyabb dorong, tehát botfa. S igy
lehetne cselőte üzem, —

erdő, a botfa erdő és üzeni helyett, és
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cselőtézni, botolni

helyett,

mert

a botozni

és botolni tudva

levőleg egész mást jelent!
Csomor, csomoros,
a

számos

púpos

duczos, púpos kinövés. A Duna mellékén

kinövéssel

biró

fát

csomorosnak

mondják.

Különösen a ligetek fekete nyárfái, s néha a cserfa is, szokott
nagy mérvben csomoros lenni.
Csonkás,

kivágott

erdőtér,

hol a tuskók visszamaradnak.

Csonkás tehát annyi, mint tarlasztvány, tarvágás.
Csórag, gyümölcsverő rud, póznácska.
Csormányfa,
Csukorat

prunus padus, zelnicze meggy.

vagy csukorék,

Horst, csukoratban vagy csukoré-

kosan fordul elő bizonyos fanem.
Czigle. és

czigle

malát,

A Dráva

folyamon

feltünedező

homokzátonyokat a második évben sürü fűzszállam lepi el, mit
a baranyai

ember

czigle-malátnak

nevez, tehát

a malát szó

azonos a szállammal (Anflug), s igy mint tőzsgyökeres magyar
népkifejezés a szállam szó helyett lenne használható. A czigle
egy

a

Duna

és Dráva

környékén a ligeterdőkben előforduló

fűznem, a nép különben itt minden sövény s durvább kosarak
fonására használható vesszőt cziglének nevez; a szakértők leg
többje,

sőt egy német irodalmár is a cziglét, csörege fűznek

(salix fragilis, Eruclnvcidc) tartja. A czigle azonban égy a nö
vénytanokban elő nem forduló fűznem, mert mig a csörege fűz
vastagabb

méretet

magasságot

meghaladó,

szolgáltató
indul.

E

is elér, addig a már

czigle,
jelenség

a

6.

számos
évben

mutatkozik

jó

a

sövény
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és

pőzsvesszőt

kérgét elveszítvén, elhalásnak
nála bármi talajon

s

zárlatban különbség nélkül. Jellege e szerint a csörege
egészen elüt.
Csög és csök, tuskó.
Csötte, nagyobb csolnak.
Csünött,

elcsenevószedett, Verbuttet.

bármily
fűzétől

Dalmű,

töltelék, a gátszekrények, vizfogók szekrényüreinek

kitöltésére szükséges kő, föld, agyag stb. gyűjtőszava.
Dalmahodni,

megtelni, teljes, erős, ép férfivé nőni (Mannbar

werden). E szerint lehetne Manubarkeitsalter, dalmahodás, dalmahodottság

a

magzókor

helyett,

mely

szerény

véleményem

szerint nem fejezi ki tökéletesen a Matmbarkeit fogalmát.
Denczölni,

hányni,

dobni, e szót a német

„Eimvassern"

értelmében lehetne használni.
Élés,

legelő.

Fenékvis,

a

hegyi

patakok,

kisebb

folyók

áradás utáni

rendes vízállása (Selbstwasser).
Fenté)

kötés, köteg,

p. o. egy kötés

pőzs

helyett

egy

fentő pőzs.
Fityöíék,

maradék, p. o.

fityöléket

nem

szabad

hagyni,

az ölből egy hasábot sem szabad visszahagyni.
Fóka,

több egymás

p. o. fókán

megy,

után;

fókán,

többször egymás után,

vagy úszik a fa, sürün vonul le a fa az

uszapafakon.
Gölöngy,
Görgő,

darab, két gölöngy fa, 2 darab fa.
Rolle.

Gyalogszer,

ellentéte az igás napszámnak, egyenlő a német

Handtaggal.
Gyüfős,

gruppirt. Gruppirtes Terrain, gyürős földterület.

Gurgató,
Hágó,

görfa. Rollstange.

lejtő.

Igy

nehéz

vagy

kicsi hágásu

hegy, szolid,

vagy meredek lejtőjű hegy.
Jíajik,
müszótárban
Hajikut,

vagy

hajók,

avagy

halok,

és nem

hajk,

mint

a

előfordul.
hány vagy halkut vet, és nem hajkot

v á g ! mint

a műszótárban van.
Harácsol,
összekaparni.

gereblyét.

P.

o. almut

harácsolni,

gereblyével

Iiidorni,

vagy hidrani a szenei, schleissen.

Ilodvas,

csaptatóvas.

Horgulat,

görbület.

Húson

ketté törött fa, derékban tört el.

Huval,

jég, mely alul kiapadt, kifagyott a viz (Grundeis).

Az uszacsatornákban
tavaszi

korai

vigyázatlanságból

usztatást

eredő jelenség, mely a

és a könnyű lefolyású jégzajlást meg

akadályozhatja.
Hömbölygő,

henger, görfa.

Inlik,

inlés, mállik, mállás.

Iska,

lábtó.

KUeljesit,

törleszt, rendbe hoz. P. o . : Adósságot, tartozást,

vagy előleget kiteljesíteni, azaz törleszteni.
Kirákannya,

vagy karakány,

Kuruglya,

lliedgras.

szénvonó (Krüeke).

Lábitó,

faállás, állvány építésnél.

Lttmbó,

fa, melynek ágai akkép vannak levagdalva,

azokon föllehessen

kapaszkodni

a fa

hogy

tetejére. Ily lambók az

alvidéki vágásokban a czélból vannak, hogy azokra felmászván
a kerülő, szétnézhessen,

váljon

nincs-e a tilalmasban jószág?

Máskép csőszhágcsó.
Lápa.
lápának

A hegyek

nevezi

a

között

Borsod

magasabban

hegyvidéki

nép.

fekvő

sík

téreket

A lápa tehát

a

„plateau" szónak magyar népies kifejezése.
Lapanyagos,
Nyomdékol,

lapanyos, mélyebben fekvő hely.
nyomokat ver, utat nyomdokok Annyit jelent,

mint a faragott „nyomjelzés" műszó.
Omlásfa,

fekűfa.

Pálmafa,

jegenye nyárfa, populus italia.

Pilis,

búb, bóbita. Bubány helyett lehetne használni.

Sellő vagy sugó,
Sodró,

Stromschnelle.

folyamsodra, Stromstrich.

Sóvállódik,
Sugóz,

sóvállódás, mállik, mállás.

a folyóból fát fog ki. E szót joggal alkalmazhatjuk

a kihúzás, kivonás helyett, tüzetesen az ölfánál.
Szinfa,
erdő, —

jól

megderekasódott

levágandó

fa;

tehát szinfás

állab, vágható erdő, állab.

Szint,

egy

szint van a viz a medrével, egy szint van a

hó a sövénj^nyel, az az egy niveau-ban van.
Szivajk,

szivajkos, Lette. Kékes

agyag, mely a vizfogók

elé döngöltetik, a viz átszivárgásának megakadályozása végett.
Teher,

többé-kevésbbé

meredek

lejtőjű,

kisebb

völgyek,

beborpadások a hegyoldalokon.
Tencs, rakás, a német „Stosz" kifejezés értelmében lehetne
használni.
Toromba,

szekér, kasfonásra való vessző.

Törmedél;
Vadoncz,

töredék.
szót nem használ a nép, de használja a vadócz

kifejezést.

fának
és

Vmyecz

szilfa. TJlmus effusa

Venczfa.

A Látorcza folyó mentén lakó magyarság vencz-

a virágos

azon

venczfa,

szil

azon

tántoríthatatlan
két

különböző

példányait

hitben
fanem,

nevezi, mely esomoros,

van, hogy
a

szakértők

a virágos szil és
azonban

semmi

különbséget sem találnak köztük. É s igy a virágos vagy venyecz
szilfa

elnevezés

helyett, a rövidebb és jobb hangzású

venczfa

lenne használandó.
Vigálos

vagy

vigájos,

ritkás, licht, gelichtet. Innen a vi-

gálositani vagy rövidebben és gördülékenyebben vigájitani vagy
vigájit, továbbá vigájfa, vigájvágás vagy vigájitóvágás, szerény
nézetem szerint helyes szóképzés; vagy legalább sokkal helye
sebb, mint az ujabban lábra kapott „áterdőlés" kifejezés, mely
a német durchforstungnak
a székelyek

használják

merev

fordítása.

e kifejezést

Igaz ugyan, hogy

„erdőlni", igy mondják a

többi között „menyek erdőlni" ez azonban csak ennyit jelenthet:
„megyek

az

erdőre

fáért".

Véleményem

szerint az „erdőlni,

erdőlés" azonos a „faizani, faizás" kifejezéssel.
I %sár, kovácsszurok.
Zsarócs, hidlásfa, hidláspadló, Brückenstreu
Zspkörcs, zsökörcsös, csomós, eres falap, Flader, Fladerholz.
E z elősorolt népszók divatosak : a Duna, Tisza, Latorcza
környékén, a Székelyföldön, Csallóközben, Diósgyőr meg Dézsakna vidékén és az Ormánságban.
H a netalán némely szót téves értelemben adtam, mit ugyan
kötve hiszek,

ez esetben a helyreigazítást szívesen veszem az

illető vidékeken lakó t. szaktársaktól.
(Folyt, köv.)

Buttner

Antal.

Az országos erdészeti egyesület rendkivüli
közgyűlése.
Az
elnöklete

„Országos
alatt

erdészeti egyesület"

Pesten

folyó

Keglevich Béla gróf

évi január-hó

5-én

délelőtt

a

megyei teremben rendkívüli közgyűlést tartott, melynek tárgyát
az
való

„Erdészeti Lapok"
megszerzése

tulajdon

képezte.

szerzés foganatosítását

Az

jogának az egyesület részére
igazgató választmány a meg

az egyesület

érdekeiből folyólag szük

ségesnek ismervén, a közgyűlésnek ajánlatot tett, hogy a lapok
tulajdonosainak Divald és Wagner uraknak a tulajdonjog áten
gedéseért

aránylag

mindenkorra

6000

a
frt.

lap

jelenlegi jövedelméhez

adassék,

egyszer és

s ezzel a lap az egyesület

birtokába és kiadásába vetetvén át, az a tagoknak eddigi 6 frt
előfizetés

helyett

évi

3 frt

előfizetésért

adassék. Az

egylet

