
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 



természetesen erdészek szedték össze s még mennyivel többet, 
jobbat szerezhetnek, ha olvasták és megszívlelték volna, a mit 
erre nézve Hermán Ottó a halászati műszavak gyűjtése alkal
mával elmondott. 

Nekünk erdészeknek komolyan kell vennünk ezt a dolgot. 
Igyekeznünk kell. Meglehetősen fogytán vagyunk az időnek. A 
fiatalabb parasztnéptöl már keveset tanulhatunk, mert az már 
sokat eltanult azoktól az erdészektől, a kik a kataszter, meg az 
erdőrendezés ügyében járták az erdőt, s a kik ugyancsak ráripa
kodtak, ha répafenyőről beszélt, hogy azt erdeifenyőnek kell mon
dani. Mintha minden, nálunk vadon termő fenyő nem erdeifenyő 
volna. Ugy vagyunk bizony, bogy ma már csak az öregektől ta
nulhatunk valamit, a kik nem tettek le az ősi erdei nyelvről, ugy 
mint fiaik, unokáik az ősi parasztviseletröl, a mely oly eredeti, 
festői volt, s a melyet jórészt Ázsiából hozott be népünk s tán 
előkelői is viseltek, csakhogy finomabb szövetből készítve, aranynyal, 
ezüsttel és drágakövekkel diszitve. 

A ki a parasztot a szobában akarja kikérdezgetni, vagy 
elméleti uton akarja belőle kivenni a szót, az ugyan nem sokra 
megyén vele. A nép emberével csak akkor lehet boldogulni, ha 
beszélteti öt az ember s ugy lesi el szájáról a szót és azután 
kérdi annak magyarázatát, illetve, hogy mit ért az alatt. Kérdést 
csak konkrét esetben, a helyszínén szabad intézni hozzá. Ilyenkor 
meg lehet kérdezni: mit dolgozik és mivel? mi czélra szolgál 
egyik vagy másik eszköze s mi annak a neve ? mit készit és mire 
való az? mily anyag való arra és hol találja legjobb minőségben? 
Mely uton lehet egyik vagy másik pontjára jutni az erdőnek? 
miről lehet azt a helyet megismerni ? miben különbözik ott, vagy 
az ut mentében az erdő környezetétől, a többi erdőtől ? Merre 
szokott a vad járni ? hol vaczkol, dagonyáz, legel, turkál legszíve
sebben ? stb. Figyelni kell azonban a beszélő minden szavára s 
annak magyarázatát legjobb a tett helyén adatni meg vele. Persze 
jó fül, magyar fül kell hozzá, ügybuzgalom és alkalom. Csak az 
végezheti a munkát, ki az erdőn jár s ki idejét annak szentelheti 
és szentelni szereti. 

Ne higyje senki, hogy fölös munkát végez és ne veszítse 
kedvét, ha keveset fog. Néha az emberen múlik, kiből kivenn 



akarja a szót, néha a körülményeken, néha saját ügyetlenségén, 
türelmetlenségén. Egy szó magában többet érhet százaknál és 
valódi kincs. A fáradságot nagyon is megérdemelte. Mig megeshetik, 
hogy a sok szóból alig használhatunk valamit. Igaz, a magyar 
erdésznek az általános magyar nyelvre is kell gondolni. 

Azt is kutatni kell, honnét kaphatta a nép az illető szót. 
Pl. rcízsgya rözse helyett használatos tiszta magyar vidéken is 
többfelé, pedig szláv eredetű: razsdina. Igy a szemerJce (luczfenyő) 
valószínűleg a tót szmerek-ből, a székely borona (gerenda) a tót 
brvno-ból származik. Az oláh meg a délszláv nyelvből is sok szó 
jöhetett át népünk közé; de mi, kik ezeket a nyelveket nem 
ismerjük, nem jöhetünk annak nyomára. A pahulár aligha nem 
oláh szó, bár használják a székelységen sokfelé. Ilyennek látszik 
a háromszéki rozsnyóJc (fenyőhusáng), a baranyamegyei poslak 
(vágás az erdőben), melyből szlavizálva a német „Schlag" rí ki, 
a sopronmegyei (csepregi) rapát (mély és széles vízmosás, mely
ben szekerekkel járnak, „mély ut"), a háromszéki rebemye (belül 
korhadt, odvas százados élőfa), a prósfya, mely Eszék vidékén, 
Baranyában, Szlavóniában függőlegesen a földbe eresztett, durva 
fahasábokból álló, felső végén vesszővel összefont kerítést, Török-
Becsén palánkot, fakerítést, a Kis-Kunságban léczkeritést, sőt más 
valahol fonott kerítést, sövényt jelent. Az ilyen szavakat az iroda
lomba bevinni nem szabad, s a ki azokra figyelmeztet, hasznosan 
működik közre müszótárunk elkészítésében. 

A mint az alább következő szósorból látható, a cserjés-bokros 
helyek megnevezésére igen sok szó él a nép ajkán. Ezek egyrésze 
ugyancsak a vidékenkénti más kiejtésből áll, mint csepőte, csepőcze, 
csepölcze, csepéte, csöpéte, csöpöte, más része azonban egészen 
eltérő hangzású. .Miután e szavakat nem erdészek gyűjtötték 
nagyon valószínű, hogy magyarázatuk sem tökéletesen megfelelő. 
Lehetséges u. i., hogy azokból többet használ a nép ugyanazon 
vidéken, s valami finomabb megkülönböztetést fejez ki az egyikkel
másikkal, melyet csak az erdőt járó, vagy azzal foglalkozó ember 
ért meg, s tán azt is csak akkor, ha azt a nüanszálást keresi. 
Azért közlöm tehát e szósort, hogy tisztelt szaktársaim, a kik 
azon vidékeken érintkeznek a magyar néppel, a hol ezen szavak 
annak ajkán élnek, szíveskednének azoknak valódi értelmét s 



egyiknek a másiktól való megkülönböztetését, avagy azzal való 
azonosságát kipuhatolni, megállapítani s ezen lapokban közzé
tenni. Lehet, hogy oly megkülönböztetésekre teszünk szert, a 
melyek gazdagítani fogják műnyelvünket. Meglehet, hogy nem 
mindig cserjés, bokros helyeket jelentenek ezen szavak, hanem 
fiatal erdő módosulatait, majd magról, majd sarjakról származott 
fiatalost. A csutaj tán nem közönséges cserje, bokor, hanem tekintve 
azt, hogy csutka am. a gyümölcs szára, a cmtak tuskó, tönk is 
(Székelyföld, Háromszék, Csik), a csutakos pedig kivágott erdő 
törzsökös maradványa (Moldva), lerágott, lelegelt cserjés-bokros 
valami, a gordon, gordony, gurgyan, gurdaj, gurdaly, gurdé, gurdoly 
pedig és a sügej, turján nem is fás növényekre vonatkozik. 

A fönnebb többször emiitett szósor a következő :*) 
Bajboncs: sürü összebonyolodott tüskebokor, melyen mintegy 

nagy bajjal lehet átvergődni. Mnyvsz. 
Bajboncsos: sürü tüskebokrokkal, tövises csalittal benőtt. 

Bajboncsos berek, liget, cserje. Mnyvsz. 
Bokros: 1. cserjés, csalitos, bokrokkal bővelkedő. Bokros 

legelő, bokros erdő. 2. halmozott, összevegyült, sok. Bokros gon
dok. 3. ijedős, kirúgó, ragadozó. Bokros ló. 4. Csomóba kötött. 
Bokros kendő. Mnyvsz. Bokor maga a Mnyvsz. szerint 1. cserje-
nemü, fás növény, mely egy tőből eredő ágaival mintegy bogot, 
vagy csomót képez ; 2. másféle növényekből egy-egy csoport; 3. sza
lagnak, kendőnek csomóba kötése; 4. együvé fűzött holmi (bokor
kulcs); 5. pár vagy azonnemüből kettő („És hogy áldozatot adná
nak, egy bokor gerliczét vagy pár galambot.) A Tsz. szerint 
bokor 1. sürü nádüstök; 2. csokor; 3. pár; 4. csapat, csoport, 
sereg (egy bokor lud, fogoly madár); 5. csomó, nyaláb. (Hozz egy 
bokor salátát.) A Mnyvsz. ezzel végzi a bokor magyarázatát: 
„Minden érteményében több részekből álló, egymással összekötött 
s mintegy bogát, csomót képező." Ebből kifolyólag bokros inkább 
csoportozatot jelent, s fabokornak vagy bokorfának hívhatnák a 
német „Trupp"-ot, a mi néhány v. i. kevés fából álló facsoportot 
jelent, s a bokros voltaképpen csoportos faállás megjelölésére 
szolgálhatna. 

* ) Mriyv. sz . : Magyar nyelv szótára; Tsz. : Tájszótár. 



Csalitos: 1. apró sürü bokrokkal benőtt, csalitos legelő, 
csalitos erdő alja; 2. lehullott falevelekkel teljes vagy betakart. 
Mnyvsz. Csalit ugyan a Mnyvsz. szerint cserjés, bokros hely,, 
csepőte, haraszt. Ugy látszik a törököktől vettük át. A Tsz. szerint 
csalit am. lehullott száraz levelek. (Kemenesalja.) Kérdés tehát 
nem lehetne-e a lombalom szó helyett használni. 

Csarit: a Mnyvsz. szerént cserjés, csepőtés, harasztos hely, 
Mnyvsz. 

Csender: berkes, bokros, csalitos, cserjés hely. Mnyvsz. 
Csenderes: u. a. A vadászok által „vadrejtek a mezőben" 

fogalmául elfogadva. 

Csepéte: dunántúli tájszó, bokros, csalitos erdőcske. Ugy-
látszik a török csöp szóból származik, a mi erdőt jelent. Mnyvsz. 

Cseplesz: sürüen sarjadzó bokros csalit, fiatal erdő ; átvitt 
értelemben hitvány, kis termetű. Cseplesz a Tsz. szerint 
1. czeflesz, cseplesz: apró, fejletlen, vézna, csenevész, hitvány,, 
silány, gyér. Cseplesz gabona, cseplesz szakái. Cseplesz erdő: 
gyér, ritkás, apró bokrokból és bokorforma fiatal vadfákból álló' 
erdő (Székelyföld); 2. cseplesz; apró csenevész bokor, apró bokros 
erdő, itt-ott felverődött sarjadzás, haraszt (Szamoshát, Székelyföld, 
Udvarhely, Háromszék); 3. cseplesz, csepresz: vékony ág-bog, 
rözse (Szolnok-Doboka); 4. cseplesz, cseplesz : perje-féle taraczk, 
mely a rossz, sovány földeken nagyon el szokott szaporodni. 

A fönnebbiek után csenevész, serdülni nem akaró cserjés-
formájú fiatal erdő megjelölésére szolgálhatna. 

Cseplye: a Mnyvsz. szerint inkább ritka, mint sürü sarjadzásu 
cserje, bokor, csemetefa és cseplyes vagy cseplyés bokros, cserjés, 
csalitos apró csemetékkel benőtt. Cseplyes erdőalj, cseplyés legelő. 
Cseplyesedik cseplyenemü apró bokrok növekednek rajta. A Tsz. 
szerint: cseplye 1. bokor, cserje (Palóczság); 2. töröl fakadt fiatal 
(1—5 éves) erdő (Heves) sürü, terjedelmes és felkapó cserjékből, 
bokrokból álló vagy fölkapó félben levő erdő (Nógrád). 

Csepőte (Somogy, Balatonmell., Göcsej), csepéte (Győr), 
csepőtt, csepitőte (Göcsej), csöpéte (Marczalmell.) 1. cserjés, bokros 
harasztos hely, növendék-erdőcske; 2. csöpőte csemete, gyermek. 

Cseprente: apró tüske, bokor, cserje, cseplesz sarjadék,. 



Mnyvsz. A Tszt. szerint 1. apró fajövés, sarjadzás, fáról hullott 
magból kelt hajtás (Szatmár, Szamoshát), 2 . apró cseprő. Cseprentés 
volna e szerint a megtelepedett ujulat addig, mig a földről föl 
nem emelkedett, megnyúlni nem kezd (Anwuchs) s cseprente 
lehetne maga az ujulat (Nachwuchs). 

Cserjés: cserjékkel bővelkedő, cserjékkel benőtt. Cserje tulaj
donkép apró cserfacsemete, vagy cserfahajtásokból álló bokros 
hely, melyet a kiirtott cseresekből lett legelőkön láthatni. Általán 
pedig akármily vadbokrot, melyeket a legelőmarha felnőni nem 
enged. Növénytani ért. törpe fák neméhez tartozó növények, 
törzsei szintén több évig élnek s tőről kezdve ágasbogas bokrokat 
képeznek pl. a galagonya, csipkebokor Mnyvsz. Miután a tudomány 
már lefoglalta és frutex-el egyértelműnek vette, maradnunk kell 
ez értelem mellett s a cserjés cserjékből álló vagy cserjékkel be
nőtt terület. Cserjés legelő, cserjés erdőalj. 

Csereklés vagy csereklyés: csereklével benőtt, nádtarlós, le
hullott falevelekkel födött, a cserekle vagy csereklye maga pedig 
1. a nádasok cseresalja, apró sarjadéka és nádtarló, 2. a székelyek
nél a fenyvesek száraz levelei, ágacskái. A Tszt. szerint 1. cseleke, 
csereglye, cserekje: fenyüfa tülevele (Székelyföld). A sok lehullott 
csereklyétől nem nőhet a fü (Csik). 2. Cserekje, csereklye száraz 
ág bog, ághulladék, rözse (Fertőmell.) 3. cserekje, csereklye: 
nádtarló (Győr, Alsó-Csallóköz). 4. csereke, cseréke, cserekje, 
cserékje, csereklye. cserökje: létrát pótló ágasfa. (Udvarhelymegye, 
Háromszékmegye). Csereklyés 1. fenyüerdő (Csik, Gyergyó, Kászon). 
2. száraz fenyü ághulladékkal borított hely (Székelyföld). A fön-
nebbiek után a csereklye szót még nagyobb joggal lehetne lefog
lalni, mint a csaritot az erdő alját boritó lombalom megjelölésére. 

Cseröcze: apró cserjékből álló sűrűség, erdőcske, vagy fiatal 
cseres. Mnysz. A Táj szótár szerint cserö sürü tüskebokor (Arad
megye, Bácska). 

Csiatag: Sándor István szerint régi szó, am. tüskés, bokros, 
csalitos hely. Eredetére nézve valószínűleg azonos a vadont jelentő 
sivatag szóval. Mnysz. A Tsz. szerint 1. csiatag, csihatag : fattyu-
hajtás, gyökérhajtás. (Somogymegye, Felső-Somogy, Balatonmell. 
Veszprémmegye, Fejér- és Baranyamegye.) 2. Csiatag fiatal erdő 
(Vasmegye). 3. Csiatag, csivatag pózna, dorong, szorító rud, a 



melylyel pl. hordót, követ a szekéren megerősítenek (Balaton
mell. Vasmegye). 

Csutaj: apró csuta (rövid, kurta) bokrokkal, cserjékkel, benőtt. 
Tsz. szerint cserje, bokor. Csutajos : apró bokrokkal, cserjékkel 
benőtt. 

CsutajosodiJc: apró bokrok, cserjék teremnek rajta. Mnysz. 
Cziher, czihere: erdőcske vége vagy kezdete, tudniillik apró 

cserje, csalit, csepőte, cseplesz, haraszt, bokros hely. A cserj, 
cserje szókkal rokon Mnysz. A Tsz. szerint pedig cziher: csalitos, 
cserjés, apró bokrokkal sürün benőtt hely. (Székelyföld, Marosszék, 
Háromszék. Erdővidék, Hosszúfalu). Cziheres: csalitos, cserjés, apró 
bokros (Erdély, Székelyföld). 

Gzirhe: bokros hely (Hétfalu). 
Egrezsd: bokros hely (Zalamegye, Szt. Györgyvölgye) Tszt-
Oállyágás: fiatal fákkal benőtt hely az erdőben (Abaujmegye. 

Nem-e rudaserdö. 
Gordon: (Hegyalja. Tornamegye), gordó (Hevesmegye), gordony 

(S.-A.-Ujhely), gurdin (N.-Kunság, Heves, Tisza-Szöllős), gurgyin 
(Hevesmegye) yurdin (Szeged). Mindenféle magasra nőtt és össze-
gubanczosodott kórós burján és ilyennel benőtt hely. Tszt. E 
szerint nem fákra és bokrokra vonatkozik. 

Gurdáj: (Szatmár vid., Szatmármegye, Kömörő, Székelyföld, 
gurdcdy (Bodrogköz, Szatmár vid., Nagybánya, Székelyföld, Három
szék), gurdé (Szatmármegye, Szilágymegye, Zilah-, Szolnok-Dokoka-
megye, Apa-Nagyfalu, Székelyföld, gurdéj (Háromszék), gurdulg (?) 
(Bodrogköz), mindenféle magasra nőtt és összegubanczosodott burján. 
Gurdalyos ilyennel benőtt hely. Tsz. Azonos az előbbivel. 

Gyufa: 1 . liget (Somogy), 2. legelő (Baranyamegye, 
Ormányság) Tszt. utóbbi értelemben a Mnyvsz. is fölvette. 

Haraszt: a Mnyvsz. szerint jelent általán erdős helyet, külö
nösen fiatal sarjadzó cserjéserdőt, melyet a barom jár, miért 
nagyra soha sem nőhet, vagy szárazlevelü bokrot és idézi e mon
dást: Nem zörög a haraszt szél nélkül. A Tszt. szerint haraszt: 
lomb. (Hull már a haraszt a fáról) (Hunyadmegye, Lozsá) és a 
lehulló falevelek. (Nógrád). Tudtommal a palócz nép harasztnak 
nevezi a lehullott száraz lombot és Losoncz mellett egy sürü 



fiatalos erdőrészt harasztnak hivtak. Különben a lehullott száraz 
lombot a tót harasztnak nevezi. 

Liget: hegyek közti erdős, cserjés völgy (Saltus), meg folyam
menti sürü bokros hely; Mnyvsz. erdőbeli, szöllőbeli üres hely 
a hol a fák, vagyis tőkék kipusztultak. Tszt. A német Aue is erdő
közti tisztást jelent. Lige'es a Mnysz. szerint: ligetekkel, azaz 
sürü völgyi erdőcskékkel, csalitokkal benőtt. Ligetes szigetek, viz-
mellékek. A csallóközi Duna szigetei ligetesek. Szélesb értelemben 
bokros. A Tszt. szerint ligetes: hézagos, ritkás. Ligetes vetés: 
egyenetlen foltos vetés, ligetes szőllő (a melynek sok a tőke-
hijja), Jász-Kun-Halas. Ligetesedih: bokrosodik, csalitosodik. Az 
árvizjárta vizmellékek, szigetek szaporán ligetesednek. Mnyvsz. 

Ligetesül: ligetessé alakul, azaz bokrossá, csalitossá lészen. 
Ligetesül a szőllő, mikor nem nyesik, föl nem kötözik Mnyvsz. 
Mi-gligetesül, megritkásodik, meghézagosodik (a szőllő) (Vasm. 
Ságh). Nekem ugy látszik, hogy a liget a lik-et-böl származik s 
tehát likas-at jelent, de mert liket-et önkéntelenül ligetnek ejti ki 
az ember, rajta maradt a kiejtés, mint az „azomban" az „azonban" 
stb. helyett. Ha igazam van, akkor a liget kisebb-nagyobb tisztá
sokkal megszaggatott kisebb terjedelmű alacsony erdőt ielent; a 
dunamenti ligetek is ilyen száraz föld és viz tisztásokkal szagga
tott, nem nagy terjedelmű, nem szálfás erdők. Nem egyértelmű 
ennélfogva a vigályos-sal (Szinyérváralja és vidéke), a mi szintén 
ritkásokkal tarkázottat jelent, de ugylátszik inkább magasabb, 
nagyobb erdőre vonatkozik. 

Serevény: A Mnyvsz. szerint apró füzhoz hasonló fű, mely a 
homokbuczkák között terem; a Tszt. szerint ugyanaz s azonkivül 
sűrűn növő vékony vesszők, sarjadzó nyár- és jegenyebokrok. A 
serevény fűz: Salix viminalis. Tszt. 

Serevényes pedig sűrűn növő vékony vesszőkkel, sarjadozó 
nyár- és jegenyebokrokkal borított. Berczeles, bozótos, serevényes 
hely. Tszt. Hogy mi légyen az a „berczeles", annak azonban 
nyomára nem tudtam jönni. A mennyiben azonban tudom, hogy 
Szeged, Szabadka vidékén serevénynek egy bizonyos fajta füvet 
neveznek, alig hiszem, hogy homokon gazdálkodó szaktársaim 
serevényes alatt mást, mint serevény-füzzel benőtt területet akar-



nának érteni, a sarjadzott nyár- és jegenyebokrokkal teltet pedig 
inkább nyár- vagy jegenye-surjánosnak fogják nevezni. 

Surják: fűz- vagy nyárfabokrok, melyek a partokon a viz-
hordta iszapban, vizhordta gályákból nőnek. (Szeged). Nem valami 
délszláv szó ez? 

Surján: a Tszt. szerint Tisza-Dobon vastag vesszőkből álló 
berekalja (a hol már kézzel, lábbal kell dolgozni, hogy előre 
haladjunk), Veszprémben pedig fiatal erdő (Fábián Gábor). Aligha 
nem félreértésen alapszik. 

Sügej, Siige: bozót, bozótos hely (Kis-Kun-Halas), de rőzse-
nyaláb is (Esztergom). Tszt. 

Sürügyék: bozót (Székelyföld), Tszt. de tán am. sűrűség. 
Turján: bozótos, zsombékos láp, ingovány. Ugylátszik nem 

ide tartozik. 

A fönnebb érintett „Horst"-nak megfelelő szó keresésére 
kívánom még felhívni tisztelt szaktársaim figyelmét. A Horst tudva
levőleg az egyenlőtlen minőségű állmánynak (állabnak) fanem, 
kor, növés stb. tekintetében különböző része, a mely azonban 
gazdaságilag azzal többé-kevésbbé egybefügg, vagyis a fanem, kor, 
záródásra nézve különben egyöntetű erdörészben előforduló oly 
különbség, a mely nagyobb a csoportnál, de egy holdat meg nem 
halad és amattól czélszerűen el nem különíthető. Pl. ha 
bükkös közepette egy folt tölgyes, vagy rudas között öregebb, 
vagy fiatalabb részlet, mint valami sziget fordul elő, vagy az egész 
terület ilyen különböző részletekből mozaikszerüleg vau összetéve. 
Alig hihető, hogy az erdőt járó, abban élő, azzal foglalkozó 
paraszt az ily különbségeket észre nem venné, ha egyébkor nem. 
mikor ritkásban sürü, tömött, söt idegen fanemből van az, s ha 
észrevette, meg nem nevezné. Rá kell terelni erdőjáráskor figyel
mét s tán egyikből vagy másikból kiugrik a kercsve-keresett szó. 

EHDÉSZETI LAPOK. 



Horváth Sándo r kitüntetése . 
Az évforduló kedves újsággal köszöntött az erdészetre 

a hivatalos lap alábbi közleményében: 

Magyar földmivelésügyi ministerem előterjesztésére Horváth 
Sándor főerdőtanácsosnak a ministeri tanácsosi czimet díj
mentesen adományozom. 

Kelt Wallseeben, 1900. évi deczember hó 26.-án. 
Ferencz Józse f s. k. 

Darányi Ignácé s. k. 

A z Országos Erdészeti Egyesület második alelnökének e 
legfelső helyről eredő kitüntetése bizonyára az egyesület min
den egyes tagját őszinte örömmel tölti el, melyben mindenki 
osztozik, akinek úgy mint nekünk egyesületi tagoknak, alkalma 
van tudomást szerezni arról a fáradhatatlan és önzetlen mű
ködésről, a melyet a kitüntetett a hazai erdőgazdaság szol
gálatában ugy hivatalos minőségében, mint az egyesületi 
téren pályafutása kezdetétől, legutóbb pedig, nevezetesen 
a községi erdők állami kezelésére vonatkozó törvény 
életbeléptetése körül kifeji. E munkássággal szerzett érde
meinek legfelső helyen való elismerése jutott a ministeri 
tanácsosi czim adományozásávával méltó kifejezésre. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A z Erdészet i L a p o k megjelenéséne k ideje , a mely 

eddig minden hó 28. napjában volt megállapítva, ezentúl a hó 
közepe lesz, hogy ekként a lap minden körülmények között még 
az illető hóban kerüljön a legtávolabb lakó tagtárshoz vagy elő
fizetőhöz is. 

M a g y a r Erdész . E füzet hirdetési rovatában imecsfalvi 
Imecs Béla urad. föerdész, illetőleg az ungvári Székely és Illés 
czég előfizetési felhívást intéz az újonnan megindítandó Magyar 
Erdész czimü erdészeti és vadászati szaklapra. Teljesen elfogulat-




