
Lék és cseröcze. 
Köz l i : K a b i n a János, kataszteri erdőbecslési felügyelő. 

Korántsem a polémia utáni vágy ösztönzött e soraim meg
írására, hanem egyes egyedül azon meggyőződésem, hogy a 
ezimül használt szavak és származványaik méltatlanul ítél
tettek el. 

Hisz hány jeles írónál olvasunk ily félét: mi ezen tény
kedést, vagy ezen eszmét igy, vagy amúgy akarjuk kifejezni; 
midőn t. i . olyasmit akarnak kimondani, a mire eddigelé kife
jezésük vagy éppen nincsen, vagy ha van ilyen, nézetük 
szerint, eszméjüket nem kellő praecisitással adja vissza? 

Már ezen oknál fogva is tehát elnézéssel lehetünk Illés 
barátom „lék. lékelés és lékelő üzem, cserje, cseröcze és cse-
rőczés üzem" kifejezései iránt; hisz ő maga is kimondja, 
hogy csak addig akarja ezeket használni, a mig eszméje 
kifejezésére valaki jobbakat fel nem talál. 

De lássuk csak: vájjon Tanos Tál szaktársunknak sike
rült-e Illés barátom műszavait teljesen helyteleneknek bebizo
nyítani ? 

Hogy erről meggyőződhessünk, Illés műszavait egyenkint 
kell bonczkés alá vennünk; de mielőtt ezt tenném, azon 
kérdés merül fel: volt-e egyáltalán szüksége Illés barátom
nak, hogy ezen kifejezéseket használja? mert ha volt, ugy 
jogosítva is volt arra. hogy azokat alkossa, vagy helyeseb
ben, hogy azokat életre támassza. 

Meggyőződésem szerint a lék, lékelés és lékelő üzem kife
jezésekre igen is volt szüksége; mert oly erdőt, oly üzemet 
és oly ténykedést akar velük jelezni, a melyekre sem erdészeti 
műszótárunkban, a mely — mellesleg legyen mondva — Tanos 
ur szerint „irodalomtörténeti becscsel" bir csak, sem a köz-



használatban forgó kifejezések közt alkalmas szót nem talált, 
de nem is találhatott, mert nincsen! 

Illés ugyanis a lékelő üzem kifejezést oly erdőkezelési 
mód jellegzésére kívánja használni, a melyben a korosztályok 
egy ugyanazon összefüggő erdőterületen, vagy üzemosztályban 
szabálytalanul váltakozva külön-külön álló, kisebb, nagyobb 
területeket foglalnak el, tehát a területen elegyesen elosztva 
és elszórva fordulnak elő ugy, hogy egy ily korosztály terü
letén más korosztály elő sem fordul, a mit tehát szálaló üzem
mel — a mint azt Tanos ur kívánja — kifejeznie lehetetlen 
volt; mert ezen üzemmód nem szálaló üzem. és az ily 
üzemmódban kezelt erdő nem szálalva, hanem formális, de 
rendszertelenül elszórt vágásokkal felújított erdő. és végre az 
ily erdészeti ténykedés sem mondható szálaiásnak; mert a 
szálaló üzemmel kezelt erdőben az állabkorosztályok nem kisebb 
nagyobb elszórt területeket, hanem csak nétereket — ha 
szabad magamat igy kifejeznem — foglalnak el; tehát itt nem 
egész korosztályterületek, hanem csak különböző korú faegyedek 
váltakoznak és állanak egymás mellett és egymással elegyesen, 
miután a fák is nem egész kisebb nagyobb terjedelmű terü
letekről — mint amabban — hanem csak egyenként, szálan
ként, tehát egyes nőtcrekről vétetnek ki. 

Minek mondható tehát az Illés által jellegzett ezen 
üzemmód V 

Ugró vágásmóddal (Coulissenhieb, Springschlag) lehetne 
tán kifejezni'.-' De hisz ez szinte egészen más! mert ebben 
30— 40 öles erdőpászták és ugyanoly szélességű tarvágások 
egymást rendszeresen és szabályosan váltogatják! tehát ez 
sem volna alkalmas kifejezés, legföllebb ha azt mondta volna,, 
hogy rendetlen ugróvágásu üzemmód! De mennyire alkal
matlan és kellemetlen hangzású műszónak! 

Miként jelezzük tehát ezen fogalmakat? 



Illés barátom lék, lékelés és lékelő üzeni szavakkal 
jelezte. 

Igen ám! de éppen ez az, a mit Tanos ur, mint a magyar 
nyelv szellemével össze nem egyeztethető!, megtámad! s miért? 
mert — és itt Tanos urnák igaza van, még a Czuczor-Foga-
rassy nagy nyelvtudósaink szótára szerint is — a lék oly 
nyilast jelent, a mely fölülről lefelé támadt, lékelés pedig oly 
ténykedés, a mely fölülről lefelé, tehát függőlegesen működve 
üt nyilast vagy lyukat; midőn pedig mi az erdő záratába 
ütünk lyukat, azt — Tanos ur szerint — vízszintesen működve, 
szemeinktől előre haladva eszközöljük. És ebben is igaza van 
Tanos urnák, a mennyiben a favágó csakugyan szemeitől 
előre haladva, döntögeti a fákat. 

Az erdész azonban, midőn a fát tövéről levágatja, 
némileg mégis fölülről lefelé működik; mert hisz a koronák 
zárlatát szakítván meg. a fa esése közben a nyilas fölül kezd 
mindenekelőtt támadni és folytatódik lefelé egész a talajig. 
De továbbá az ily az erdő zárlatába vágott lyuk abban is 
teljesen megegyez a, fölülről lefelé vágott lékkel, hogy abban 
is, ebben is a nap és a lég behatása fölülről lefelé kezdődik 
és folytatlidik, mely behatás nem lehetne egyező, ha annak 
oka egyező vagy legalább analóg nem volna. 

De nem tekintve ezeket, megengedi Tanos ur, ha arra 
figyelmeztetem : miszerint azon mester maga,, a kitől az erdész 
a lékelést elleste, a szél és orkán t. i . igenis fölülről lefelé 
működött akkor, midőn a zárt erdőn a léket ütötte; mert 
az orkán a fákat nem töveiken, hanem csápjaikon ragadva, 
döntögette ki és ütött léket az állal) zárlatába. 

Nem lesz fölösleges megérintenem még azon tényt is, 
miszerint nemcsak a közbeszédben, hanem művekben is hasz
náltatik a lék kifejezés ott is. a hol a lyuk nem felülről, 
sőt elenkezőleg alulról, vagy oldalról lett ütve; például: a 



hajó megfeneklik, vagy a víz alján kiálló .sziklához ütődik 
és lyukat kap; ezt én — lehet mondani — kizárólag lékkel 
kifejezve hallottam és olvastam; s vájjon helytclenül-e azért, 
mert alulról vagy oldalvást támadt a nyilas ? 

Ugy hiszem, nem, miután a lék és luk synonimák; 
melyek egymást pótolhatják. 

Végre, a bányász sem mindig fülűiről fúrja a lyukat, 
sőt tán többször oldalvást, tehát szemeitől előre haladva, 
és Tanos ur szerint a bányász még sem lyukat, hanem léket 
üt a sziklába! Amiért tehát, Tanos ur szerint, a bányászt el 
nem Ítélhetjük, ugy hiszem, ugyanazért az erdész sem ítél
hető el. 

Es még, s ez lényeges oknak tekinthető, az erdész nem 
ugy nézi az erdőt, mint a favágó, ő eszményileg látja maga 
előtt egészben vagy a térképen, s ugy teszi eombinatióit, a 
mint az testi vagy lelki szemei előtt áll, s tehát akár az ember 
alulról, vagy a vihar fölülről ütötte is a lyukat vagy léket a 
zárlatba, az egy benyomást tesz, s ezen benyomás kifejezésére 
szavat keres, de szégyenei lyukaim a világ előtt! 

Ezek után — reménylem — meglehet nyugtatva Tanos 
ur abbeli aggodalmában: miszerint a lék, lékelés és lékelő 
üzem netáni elfogadása esetében a magyar nyelvtudósok 
ítélőszéke elé a vádlottak padjára idéztethetnénk! Hisz 
kicsoda vehetné nekünk rosz néven, még az esetben is, ha az 
erdőkezelésnél az erdőbe vágott lék, lékelés és lékelő üzem 
védelmére fönnebb felhozottak nem is egészen helyesek len
nének, ha synonimát vagy annak származványát használunk 
erdészeti ténykedéseink kifejezésére akkor, midőn a valódi 
gyök és annak szármáz ványai (luk, lukalás és Inka ló üzem) 
helyesen fel nem használhatók? mit Tanos ur is elismer! 

Kissé másként áll a dolog a cseröcze és cserőczés 
üzemre nézve; mert azt, a mit Illés barátom ezekkel kife-



jezni akar, a talajvédnövény, talajvédállab és a talajvéd faüzefil 
(Bodensehutzpflanze, Bodenschutzbestand és Bodenschutzholz-
betrieb), bár fordítás utján származott is, igen helyesen és 
praeeise adja vissza; miért is Illés barátom meg fogja engedni, 
ha ezen kifejezései védelmébe nem bocsátkozhatom erdészeti s 
szükségesség szcnipotjábél; noha azon szempontból, hogy a 
magyar nyelvet erdészeti téren is emancipálni törekszik a fordí
tásoktól és az eredeti magyar kifejezéseket akarja a fordí
tások által usurpalt örökségükbe visszahelyezni, e tekintet
ben is még férne hozzá néhány szó! (Grcgus „Szózata tudó
sainkhoz." Lásd „Erd. Lapok" 18G8. évi Ifi. füzet.) A 
magyarság szempontjából azonban ezeknek védelmére is kell 
egy két szót emelnem! 

A Czuczor-Fogarassjr-féle szótárban, mely pedig tekintély! 
mert a magyar tudós társaság meghagyásából készült, és a 
melyre ugyanezen tudós társaság, mint legkitűnőbb és kizá
rólagos tekintélyivel biró műre — hogy Tanos ur kifejezé
sével éljek —• reányomta piacetjét, ezt olvasom : 

„Cseröcze, főnév', t. t. (tárgyesete, accusativusa) cserő-
czét, éknycrő, apró cserjékből álló sűrűség, erdőcske, vagy fiatal 
cseres; tiszta tő: „cser"; kicsinyítve cseröcze, mint p. gyer-
kőcze. 

Illés „cseröcze és csérőczés üzem" kifejezései tehát nem 
helytelenül, önkényüleg és minden alap nélkül faragott crea-
turái, hanem oly kifejezések, a mélyek nemhogy érzéksértők 
és géniusölők lennének, hanem igenis a, magyar nyelv termé
szetében gyökeredző, helyesen képezett és eredeti tősgyö
keres magyar szavak, melyek mindenesetre megérdemlik, 
hogy a szálaló üzem kifejezés mellett helyet foglaljanak erdé
széti műszótárunkban, nemcsak, hanem hogy azokat minden a 
magyarság ellen elkövethető bűntől való félelem nélkül hasz
nálhassuk is; mert minden esetre oly helyesek, ha nem 



helyesebbek, mint « lék, lékelés és lékelő üzem kifejezések; 
pedig Tanos ur ezeknél roszabbaknak, a magyar geniussal 
ellenkezőbbeknek és absolutc elítélendőknek mondja! 

Nem tudom, Tanos urat mennyire sikerült igénytelen 
soraimmal kapaczitálhatnom ? az én meggyőződésem azonban 
az, hogy ugy a lék, lékelés és lékelő üzem, miként a cse
röcze és csérőczés üzem is teljesen megfelelő, helyes és kifo
gástalan kifejezések, melyeiket részemről szívesen akceptálok. 

Mi okozhatja fagyok alkalmával a növénysejtek 
halálát? 

(IÍ. az „Erdészeti Lapok" 1878. évi VI. füzetének 3Cít. lapján kezdődő ezikket.) 

Miután azon ujabban lábra kapott nézetet — hogy a 
sejtfal nem repedhet meg — (Sachs nyomán e lapok hasáb
jain 1870. 441. és 443. lap.) gyakran mint kétségbe von
hattam megdönthetlcn igazságot szokás feltüntetni, és mivel 
azon physikai változások, melyek fagyás alkalmával a sejt
ben és a növény testében bekövetkeznek, eddig kevésbé is
meretesek, vizsgáljuk ezen állítás igazságát közelebbről. 

A fagyott sejtnedv terime-nagyobbodását és a gázalakú 
testek feszerejét tekintve, természetesnek látszott azon követ
keztetés, hogy a dermedt sejtfalaknak, mivel rugékonyságukat 
elvesztették, menthetlenül repedniök kell. Ez megtörténik, 
de nem oly gyakran, a mint az Duhamel, Senebier stb. régi 
physiologusok gondolták. Ugyanis : 

A sejtfal, mint szilárd test likacsokkal bir; ezen lika
csok oly finomak, hogy joggal hajcsövckkel hasonlíthatók össze. 

A sejtfal ezen köztes részei folyadékkal vannak kitöltve, 
mely rendszerint a sejtben levő nedveiknél concentráltabb. 

KiMiészHTi L A P O K . I.I 




