
E törvénynyel egyébiránt Ausztriát megelőztük. „Azt kívánnék 
— mondja egy ausztriai szaklap e törvény ismertetése kapcsán •— 
hogy az osztrák kormány követve Magyarország példáját, mihama
rabb egy hasonló törvényjavaslatot terjesztene a törvényhozás elé." 

I R O D A L M I SZEMLE. 
Osztrák vélemén y páris i kiállításunkról . A bécsi Centralblatt 

m. é. 8 —9. füzetében a magyar erdészeti kiállításról igy ír: 
„Magyarország kiállításában — a főút balfelén — a vadászati és 
halászati tárgyak nagyhatású csoportozattá vannak egyesítve, a 
terület többi része pedig az erdőgazdaságnak jutott. A vadászati 
rész teljes érvényesítése végett nem fukarkodtak a területtel. 
Megkapőan megfestett hátterével, mely a néző felé erdei-, bozótos-
és nádas részletekre tagozódik, s az egészet megelevenítő több
nyire pompásan tömött állatcsoportjaival erősen vonzza a nagy
közönséget, mig a vadászember az épület külső faloldalán szebb
nél-szebb őz- és szarvas agancsokban gyönyörködhetik. 

Az erdőgazdasági részt illetőleg a nagy szorgalommal és 
szakértelemmel gyűjtött anyagnak teljességét kell kiemelnünk. 
Látszik, hogy az államerdészet — mely a rendezést vitte s terü
letére néhány magán kiállítást is bevett, — arra törekedett, hogy 
az erdőgazdaság minden ágát körébe vonja s azt Magyarországra 
jellemző tárgyakkal tegye szemléletessé. A tájékoztató jelentés 
keretét túlhaladná, hacsak kevés szóval is felsorolni akarnók 
mindazt, mit e kiállítás a látogató elé tár, tehát csak a legfonto-
sabbakra szorítkozhatunk. 

Kiváló gazdagon van képviselve a szállítás ügye, melyben a 
vízi utak kimagasló szerepet játszanak. Egész sorát látjuk itt a 
vizfogók, tutajcsatornák, zsilipek és gátkapuk, tutajok, hidak és 
pallók, usztatócsatornák és eregetők mintáinak, szóval az 
érdekességek tömegét, néhány oly tárgygyal közte, melyek ujat 
mutatnak be és leleményes gyakorlati szerkezetükkel lebilincsel
nek. Az erdőmivelés teréről kiemeljük a különféle szerszámokat, 
ortóekéket, vetőekéket, vetőgépeket és iskolázó gépeket, a rendezés 
teréről üzemi munkálatokat, gazdasági könyveket, domborművű 



állabtérképeket; a magas építészetből egy erdőőri laknak alkal
mazásban álló egységes jellegű mintáját és egy erdészlak terveit, 
a hozzávaló költségelőirányzatokkal. Nem mellőzhetjük továbbá 
megemlítését egy régi szerkezetű vizifürész famintájának s egy 
mostani fürészberendezésnek vasban, valamint magpergetők 
mintáját, amint azok az államerdészetnél használatban vannak. 
Végül különböző tárgyak a növénytan, rovartan, földmérés és az 
egyesületi élet köréből. 

Ezen, a „Palais des foréts"-ban elhelyezett kiállításon kívül 
a szabadban van még Magyarországnak megtekintésre érdemes 
fakereskedelmi kiállítása; az országban szokásos gömbölyű és meg
munkált faanyag fajtákból pedig egy csarnok készült, hol a szak
ember sok látni valót talál s mely alkalmat ad arra, hogy a 
fafogyasztók és közvetitökereskedők figyelmét az ország fagazdag-
ságára irányítsa. 

Azzal az érzelemmel hagyjuk el Magyarországot, hogy itt 
semmi sem maradt el, hogy a világ kedvező világításban lássa a 
honi erdőgazdaságot." 

Nem felesleges talán e futólagos bírálathoz még hozzátenni, 
hogy a barátságos és elfogulatlan hang, mely a czikket átlengi s 
mely a szakunk előbbrevitelére irányzott törekvésünket nem nézi 
rosz szemmel, mindnyájunkat jóleső örömmel tölthet el, főleg, 
mikor más téren ugyancsak más hangsorból szólal meg a szomszéd. 

(K-s.) 

Műszavaink gyűjtéséről és magyarázatáról. 
Irta: Illés Nándor. 

Némely szavakban oly gazdag nyelvünk, hogy azt sem tud
juk, mit kezdjünk a bőséggel; némely dolgokra pedig a legbuzgóbb 
keresés mellett sem tud az ember szót találni. Az elsőre példa a 
mezőben s erdő- és folyószéleken található cserjés, bokros helyek 
alább következő névsora, a másodikra pedig a német „Horst" 
megnevezése nyelvünkön. Különben ez természetes. A tájszótárban 
közrekerült szavakat jórészt a nép háza környékén s mezején 
gyűjtötték, mig az erdőből keveset hoztak, vagy csak olyat, a mi 
a gyűjtők fogalomkörébe esett. Az általunk felhasználható javát 




