
Néhány műszavunk helyes értelmezése. 
Irta: Fekete Zoltán. 

A z Erdészeti Lapok februáriusi füzete (199. old.) 
Műszaki Magyar Nyelvünk cím alatt Pávó Elemérnek a 
„Technikában" megjelent felhívását közölte, melyben a nyelv
tisztítás, a magyaros beszéd és írás és a nyelvújítás szüksé
gét hirdeti. 

Magától értetődik, hogy a felhívásban lefektetett elve
ket csak helyeselni lehet. M i erdészek egyébként a múltban 
is törekedtünk arra, hogy műszaki nyelvünkből az idegen
séget kiküszöböljük s a rosszul képzett szavakat helyesebbek
kel cseréljük fel. A múltban nem egyszer volt már i lyen 
irányú mozgalom s ennek köszönhetjük, hogy szaknyelvünk 
ma elég tiszta és elég magyaros* 

A z idegen szavak használatának a kiküszöbölésében 
igen jó szolgálatot tehetnek szaklapjaink szerkesztői is. A z 
olyan cikkeket, amelyek hemzsegnek az idegen szavaktól, 
adják vissza a beküldőnek átjavítás végett. Így majd lassan 
letesznek erről a rossz szokásukról. Éppen most került a 
kezembe egy régibb szakközlemény, melyben oldalankint 
átlagosan 21 idegen szót számoltam meg. Hát ez nem ma
gyar beszéd! 

Igaz, hogy mindent nem tudunk megmagyarosítani. 
ATannak nemzetközileg használt műszavak, melyeknek erő
szakos megmagyarosításával és szolgai lefordításával eset
leg többet ártanánk, mint használnánk. De tisztán kényelmi 
okokból befogadni az idegen szókincset vagy éppen feltűnési 
vágyból dobálkozni másnyelvű szakkifejezésekkel: már nem 
is egészen lelkiismeretes dolog. 

Köszönettel tartozunk tehát az E r d . Lapok szerkesztő
ségének, hogy ezt a kérdést szóvátette és szívesen állunk 
rendelkezésére, ha a szakközönség bevonásával rendszere
sen kíván ezzel a tárggyal foglalkozni. Jó volna a dolgot 
állandóan felszínen tartani s a felmerült óhajokat és indít
ványokat az E r d . Lapokban megvitatás végett közölni. A 
határidős, levelezőlapos elintézés az adott esetben a kitűzött 



különleges célt szolgálhatja ugyan, de a ránk nézve fontos 
kérdések összeségét nem oldhatja meg. 

Ezúttal nem az a célom, hogy idegen műszavak helyett 
magyar szakkifejezéseket ajánljak, csupán az, hogy egy-két 
szakkifejezésünk értelmét tisztázzam. Mer t kétségtelen, hogy 
erre is szükség van. A műszavak jelentésének szabatosnak 
kell lennie, mert a többféle értelmezés zavarokat okozhat. 

A németben gyakran halljuk ezt a két műszót: Ráum-
clen und Blössen. M e l y fogalmak fedik ezeket a magyarban? 

Lássuk előbb, hogy értelmezik a németek saját kifeje
zéseiket. 

Judeich szerint 1 a Ráumdék az erdősült területhez 
számító, fiatalabb vagy idősebb fákkal hiányosan borított 
területek. Ezek alkotják az átmenetet a faállomány és a tisz
tás közt. 

Szerinte megkülönböztetendők az állandó és az át
meneti Ráumdék. A z előbbiek a kedvezőtlen termőhelyi v i 
szonyok következményei (kőfolyások, mocsarak, havasi fek
vés stb.), az utóbbiak oka az erdősítés sikertelensége, termé
szeti károk (hó- és széltörés, rovarrágás, tűz) stb. 

H i v a t k o z i k az 1841. évi szászországi felmérési utasí
tásra, mely szerint Ráumde az olyan terület, melyen 40 éves
nél nem idősebb, fenntartani érdemes, de legfeljebb 0-25 
záródású faállomány van, vagy hasonló hiányos záródású 
olyan idősebb állományok, melyeknek állapota mielőbbi le
vágást kíván. 

Guttenberg szerint 2 Ráumde a 0-1—0-3 sűrűségű 
állománnyal borított terület, mely lehet állandó vagy át
meneti jellegű. 

Martin3 a fiatalabb erdőrészletekben előforduló hiá
nyosságokat a hűeken és Fehlstellen névvel, az idősebbek
ben előfordulókat Raumden und Blössen névvel jelöli. 

Schilling* a ü'4-nél gyengébb sűrűségű faállományt, 

1 Die Forsteinriöhtung, V I . M a d . 211. old. 
2 Die Forstbetriebseinrichtung, II. An. i l . 277. o. 
3 FoTstemTMstung (IV. kiad.) 68. o. 
4 Die Betriebs- írod Ertrasrsregelung im Hoch- und Niederwalde. 
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Hufnagl' a 0-3-nál nem sűrűbb erdőt nevezi Ráumde-m\k. 
Kérdés, m i a Raumde helyes magyar neve? 
A Divuld—Wagner-féle Erdészeti Műszótár szerint 

(1868) a Raumde magyarul: ritkás. 
Belházy szerint (Erdőrendezéstan 1895, 183. old.): 

„Oly erdőterületeket, melyek faállománya 0.1-nél is cseké
lyebb zárlattal bír, ritkásoknak, ha pedig egyáltalában fa 
nincs rajtuk, tisztásoknak nevezzük". 

Fekete Lajos erdőrendezéstana (173. o.) szerint: 
„Gyéresnek szokás nevezni az olyan erdőt, melynek fái még 
a 0-5 záródást sem érik el. I lyen némely elvénült, régen k i -
szálalt, makkoltatásra használt tölgyes és némely legeltetett, 
nyírfák által gyéren benőtt terület. A gyéres jellegéhez tar
tozik még az azt alkotó fák terebélyessége is." 

A m i n t látjuk, a Raumde szó értelmezése még a német
ben sem egyöntetű s még kevésbbé van ez a fogalom a ma
gyar szakirodalomban szabatosan körülírva, illetőleg német 
jelentésével kellően összeegyeztetve. 

Maga a ritkás vagy gyéres elnevezés ellen nyelvi 
szempontból nem eshetik kifogás. De én a kettő közül mégis 
inkább a gyér est használnám, mert ez tősgyökeres magyar 
szó, míg a ritkás gyöke szláv eredetű (ritka = riedky). 

Erdőrendezési szempontból ennek a kifejezésnek 
egyébként nincs különösebb jelentősége, minthogy a mi 
üzemtervünkben ez mint külön cím nem is szerepel. A rész
letes erdőleírásban pedig a sűrűségi viszonyszám különben 
is felvilágosítással szolgál az erdőrészlet ritkás vagy gyéres 
jellegéről. 

Maga az alacsony sűrűség azonban még nem szabja 
meg a Raumde jellegét. Mert lehet G"l—05 sűrűségű vala
mely kiegészítendő fiatalos is, anélkül, hogy azt gyér esnek 
nevezhetnők. Hogy a faállomány gyéres legyen, annak fel
tétele, hogy ez a gyéresség valamely különleges ok miatt 
állott légyen elő. E z lehet: 1. olyan helytelen gazdálkodás, 
amely miatt a megkívánt sűrűség nem jöhetett létre (fel
újítás elmulasztása, legeltetés, vadrágás, stb.), 2. olyan be-

1 Praktische Forsteinrichtung 39. o. 



hatások, amelyek a régebben megvolt sűrűséget leszállítot
ták (hó- és széldöntések, illetőleg törések, rovarrágás, gomba-
betegségek, falopások, tüzek stb.), 3. termőhelyi hiányok 
(köves, sziklás, görgeteges, mocsaras, szikes, soványhomokos 
részek stb.). 

A z első két csoportba tartozó területek hiányos záró
dása csak átmeneti és nem a talaj minőségével összefüggő 
jelenség, a 3. csoportot azonban éppen az i lyen termőhelyi 
hibák jellemzik s ez a gyéresség állandó jellegű. Ezért meg
okolt, hogy a gyéres kétféle keletkezési alakja közt különb
séget tegyünk, mint azt Judeich és Guttenberg is tette. 

E z a megkülönböztetés történhetik körülírással, ami 
hosszadalmasabb és történhetik úgy, hogy a két alakot más
más névvel nevezzük el. Errenézve volna szükséges szak
közönségünk valamelyes egyöntetű megállapodása. A z én 
javaslatom a következő: 

Gyéres az olyan, 05-nél nem nagyobb sűrűségű faállo
mány, melynek hiányossága a helytelen gazdálkodás vagy 
természeti károsítások (szél, hó, zúzmara, vadrágás, rovar
rágás, gombabetegségek stb.) következménye s melynek kora 
annyira előrehaladt, hogy a hézagok pótlása már nem volna 
célravezető. 

Hijas az olyan 05-nél nem nagyobb sűrűségű faállo
mány, melynek hiányosságát terméketlen foltok (sziklák, 
görgetegek, kőfekük, rossz homokok, szikes, mocsaras részek 
stb.) okozzák. 

H a az i lyen híjasokban jól elhatárolható, nagyobb 
üres foltok vannak, célszerű azokat mint terméketlen terüle
teket külön nyilvántartani. E z azonban sok esetben nem 
lehetséges. Gondoljunk az alföldi homoki erdőkre, melyek
ben olyan gyakoriak a különféle nagyságú, szabálytalan 
alakú hézagok. Ezeknek a beerdősítésén minden igyekezet 
hajótörést szenved. E z a sikertelenség azonban semmiképpen 
sem terhelheti az erdőgondnokot, miértis szükséges ezt a 
körülményt valamiképpen az üzemtervben is kifejezésre jut
tatni. Leghelyesebb, ha a részletes erdőleírás megjegyzés
rovatába a híjas szót írjuk bele. Ugyanezt megtehetjük a 
részletes tervekben is. Hasonlóképpen beírhatjuk a maga 



helyére a gyéres jelzőt is. így, bár ezek a műszavak szoro-
sanvéve nem fednek is üzemtervi fogalmakat, mint az illető 
erdőrészletre jellemző megjelölések, a leírás hűsége szem
pontjából mégis jelentőséggel bírnak. 

A másik műszó, mellyel foglalkozni kívánok: a tisz
tás. E z t a műszót a németben leginkább a Blösse fedi. 

Judeich szerint (lásd a fennebb idézett munkát) a 
tisztások az erdőtalajhoz tartozó területek, amelyek vagy 
egészen fátlanok, vagy csak olyan kevéssé vannak fával 
borítva, hogy ez az erdősítés szempontjából nem játszhatik 
szerepet. Állandó tisztások nincsenek, mert az i lyen területek 
a nem erdőterületek csoportjába tartoznak. A rendszeres 
erdőgazdaságban szerinte tulajdonképpen csak a tarvágás 
útján előállott csupasz vágásterületeket és a fával nem bo
rított, de beerdősíteni kívánt egyéb területeket lehet tisz
tásnak nevezni. 

Martin értelmezését már fennebb közöltem. 
A z 1902. évi osztrák erdőrendezési utasítás Blösse 

alatt általában nagyobb, fátlan hézagokat ért. Felmérendő
nek ír elő minden 20 méternél szélesebb hézagot a fiatalosok
ban, rudas és középkorú erdőkben, továbbá minden állandó 
tisztást az idős erdőrészletekben, melyeket csak a vágás 
után fognak beerdősíteni. 

Belházy általában a fátlan erdőterületeket nevezi 
tisztásnak (lásd fennebb), de mindenütt különbséget tesz a 
hézagok és a tisztások közt. Erdőrendezéstanában például 
ezt mondja :(98. old.) tisztások és erdősült területek . 
egy osztagba szintén nem egyésíthetők." A 600. oldalon 
pedig: „Az összes felújítás és erdősítés kiterjed a) a kihasz
nált állabok felújítására, b) a tisztások beerdősítésére és c) 
a hézagos állabok kiegészítésére". A továbbiakból is kitűnik, 
hogy Belházy az üres vágásterületeket nem sorozza a tiszta 1 

sok közé. Fekete L. is így értelmezi a dolgot. Erdőrendezés
tanának 173. oldalán egyébként ezeket mondja: „Hézagos 
az erdő akkor, ha benne a fák által el nem foglalt kisebb 
pusztaterek vannak; míg a nagyobb, p l . y 2 holdnyi s ezt 
felülmúló pusztahelyeket tisztásoknak mondjuk." 



Muzsnay a felújítások szabályozásáról ezt írja (209. 
oldal). „ A részletes felújítási tervbe felveendő: 

1. A z illető időszak alatt kihasználás alá kerülő, va
lamint a múltból esetleg félújítatlanul maradt vágásterületek 
felújítása. 

2. A z erdőterülethez számítandó (tehát előbb-utóbb 
beerdőstíendő) azoknak a tisztásoknak a beerdősítése stb." 
Majd: „ A többi tisztás beerdősítése rendszerint akkora ma
rad, mikor a velük szomszédos erdőrészletek kihasználás és 
felújítás alá kerülnek". 

Nyilvánvaló, hogy Muzsnay it t nem vonatkoztatja a 
tisztás fogalmát az üres vágásterületekre, mert hiszen azok
ról külön emlékszik meg. Ezért nem tartom következetesnek, 
hogy a területkimutatás tisztás rovatában tartja kimutatan-
dóknak „a letarolt, de még fel nem újított vágásterületeket." 
is. A n n y i bizonyos, hogy erdőrendező korában ezt sohasem 
tette. 

E z t a kérdést egyébként sem régi, sem új erdőrende
zési utasításunk nem tárgyalja behatóan. De foglalkozik vele 
a földmívelésügyi minisztériumban tartott erdőrendezői érte
kezleten az 1930. évi februárius 2-án felvett jegyzőkönyv, 
mely szerint: „Fokozatos felújító vágásmóddal kezelt vagy 
szálaló gazdasággal kezelt szálerdőnél, ha már záródásbontó 
főhasználatot gyakoroltak, de fiatalos még nem mutatkozik, 
akkor a használattal szemben be nem erdősült vagy be nem 
erdősített vágástisztás áll, ezt tehát k i ke l l mutatnom a 
területkimutatásban mint tisztást (13. old.)." 

„ A legkomplikáltabbnak az az eset tekinthető, amikor 
idős állomány is van, de van fiatalos, aniely pótlásra szorul 
és a területen szétszórva tisztásfoltok is kimutathatók. Ebben 
az esetben mindhárom faállománynak: az idős, a fiatal és a 
0 éves faállománynak az adatait is kimutat juk az eddig leírt 
módon a részletes erdőleírásban és a területkimutatásban" 
(15. old.). 

A fennebbiekből megállapíthatjuk, hogy a tisztás szó 
erdőrendezési jelentése az idők folyamán bizonyos eltolódást 
szenvedett, mégpedig nézetem szerint nem helyes irányban. 



Erdőrendezői tevékenységem kereken négy évtizedre 
tekint vissza. Állíthatom, hogy annakidején — legalább tud
tommal — senki sem sorozta a tisztások közé az üres vágás-
területeket, mégkevésbbé a fokozatos felújítás alatt lévő fa
állományok hézagait, E r r e va l l Belházy fennebb ismertetett 
álláspontja, melyet természetszerűen érvényre juttatott a 
régi erdőrendezési utasításban és annak gyakorlati végre
hajtásában is. 

Hogy Muzsnay, kinek iskoláját közvetlen tapasztalat 
alapján jól ismerem, erdőrendezéstanában az üres vágás
területeket a területkimutatásban mégis a tisztások közé 
kívánja bevenni, azt a külföldi irodalom hatásának tudom 
be. De azt hiszem, tisztás alatt vele együtt a többi régi erdő
rendező is mindig olyan mezőgazdaságilag művelt területe
ket értett, amelyek az erdő belsejében feküsznek, attól több
nyire élesen elkülönülnek, külön erdőrészietet alkotnak s be-
erdősítésük tervbe van véve. Ilyenek lehetnek az erdőközi 
rétek, legelők, szántók, amelyeket egyelőre (a beerdősítésig) 
más művelési ág szerint használunk. 

Tágabb értelemben minden olyan fátlan területet tisz
tásnak nevezhetünk, mely mint faállományoktól körülvett, 
többnyire természetes sziget szakítja meg az erdő össze
függését; az erdőrendezés gyakorlatában azonban nem szá
mítjuk ide az állandóan mezőgazdaságilag használni kívánt 
területeket és a terméketleneket, melyek bejegyzésére a terü
letkimutatásban úgyis külön rovatok szolgálnak. 

A tisztás természetéből következik, hogy az nem lehet 
örök életű, mert hiszen a beerdősítéssel mint olyan, meg
szűnik. E z néha rövidesen, máskor csak évtizedek múlva 
következik be. 

A letarolt, de még fel nem újított vágásterületek ettől 
egészen elütő jellegűek. Ott nincs mezőgazdasági művelés. 
A kiálló tuskók ezrei mutatják, hogy ott olyan régi erdőterü
lettel van dolguk, mely épen az átmenet szakában van, 
amikor is az öreg erdőt a fiatal váltja fel. E z az átmeneti 
idő rendszereint nem hosszabb 1 évnél, mert hiszen a fel
újítás nyomon követi a vágást. 



Ezek tehát egészen más természetű területek, mint 
amilyeneket azelőtt a tisztás alatt értettek s véleményem 
szerint kár volt a szó jól kia lakul t jelentését más jellegű 
részekre is kiterjeszteni. A fejlődés a részeknek mind szaba
tosabb megkülönböztetését és széttagolását (differenciálódá
sát) szokta maga után vonni , nem pedig különböző jellegű 
dolgok összekeverését. I t t pedig az történt. 

Hogy segítsünk tehát ezen a nehézségen? Mer t én 
értem az erdőrendezőket, ha a fátlan vágásterületekkel is 
akarnak valamit csinálni. E z e k közt és a tisztás közt min 
denesetre van annyi hasonlatosság, hogy a faállomány kora 
mind a kettőn: 0 év. De ez még nem ok arra, hogy a tisztás 
régi, világos fogalmát felesleges módon kibővítsük. Inkább 
a „tisztás" rovat címét változtassuk meg, hogy a „felújí-
tatlan vágásterületek" is helyet kapjanak alatta. 

De minthogy ez a cím nagyon hosszú, beszélhetünk e 
helyett „üres vágásterületekről" vagy egyszerűen „üresek
ről." A rovat címe tehát ez volna : „tisztások és üresek". 
Ezt hamar meg lehetne szokni és így mind a két fogalom 
külön nevet kapna. E z z e l a megkülönböztetés követelmé
nyének eleget tennénk. A magam részéről azonban a leg
helyesebbnek tartanám, ha megmaradna a régi tisztás cím 
a régi értelmezéssel s az üres vágásterületek (melyek 1 év 
alatt úgyis beerdősíttetnek) az „erdősült" rovatba kerülné
nek. Nem látom be, micsoda kár származhatnék ebből. E l 
végre a mérnökileg fegyelmezett felfogás megérti, hogy i t t 
tulajdonképpen a kiegészítendő fiatalos olyan különleges 
esetéről van szó, amikor annak kora pillanatnyilag: 0 év. 

Még kevésbbé tartom szükségesnek, hogy a terület
kimutatásban külön mutassuk k i a fokozatos felújítás alatt 
álló erdőrészletekre nézve az idős, a fiatal és a 0 éves fa
állomány (szóval a hézagok) területét. A területkimutatás
nak nem célja a kor szerinti részletezés, hanem csak az 
erdőrészletek területének a feltüntetése. H o g y az erdőrész
let hézagos-e vagy nem, az a területkimutatás szempontjá
ból nem fontos. 

De nem is következetes ez az eljárás. Mer t akkor azt 
is joggal lehetne követelni, hogy a kiegészítendő fiatalos 



hézagainak a területét is a tisztás rovatában tartsuk nyil
ván. Hiszen lényegileg mind a két esetben kiegészítendő fia
talosról van szó! 

A területkimutatásnak nem célja a szükséges erdőgaz
dasági intézkedések tekintetében felvilágosítással és útmu
tatással szolgálni. Errevaló a részletes erdőleírás. De ott is 
elég a fokozatos felújítás alatt álló erdőrészletekben az idős 
•és a fiatal állomány területét elkülönítve kimutatni , hogy a 
hozadék szabályozáshoz megfelelő adatokkal rendelkezzünk, 
nem szükséges azonban a hézagok területét külön feltün
tetni. 

A sűrűség rovata úgyis világosan mutatja a fával 
borított területrész viszonylagos nagyságát s ebből a még 
•erdős ületlen hézagok a legnagyobb könnyűséggel éppen úgy 
kiszámíthatók, mint azt a kiegészítendő fiatalosokra nézve 
szoktuk tenni. Hogy egyébként az erdőrendezési utasítás 
ezeknek a hézagoknak külön kimutatására úgysem helyez 
nagy súlyt, az kitűnik a részletes felújítási terv berende
zéséből is, melyben a félfordulószaki vágások csak egész 
területükkel szerepelnek, tehát a hézagok nagyságának is
meretére ebből a szempontból nincs is szükség. A természe
tes felújítás tartama alatt az erdőrészlet átmeneti állapot
ban van s a fejlődési helyzetnek az a megjelölése, mely a 
sűrűségi viszonyszámban jut kifejezésre, nézetem szerint tel
jesen elegendő. 

* 
Fejtegetéseim, melyek egyébként nem érintenek túl

ságosan fontos kérdéseket, aránylag talán kissé hosszadal
masaknak látszanak. Tekintettel azonban arra, hogy az új 
erdőtörvény végrehajtásával kapcsolatban nyilván új erdő
rendezési utasítás is fog megjelenni, kívánatosnak tartom, 
hogy előzőleg i lyen és hasonló, kisebb jelentőségű részlete
ket is megbeszéljünk és tisztázzunk. 

* 
Die richtige Deutung einiger Faehausdrücke. Von Prof. 

Z. Fekete. 
Behandelt die ungarisehe Ubertragung und genaue Erláute-

rung der Bezeichnungen ..Ráumde" und ..Blösse" mit besonderer 
Rücksicht auf ihre Verwendung in der Forsteinrióhtung. 



Vorerst werden die Angaben des einschlagigen heimiseben 
und deutsehen Schrifttums angeführt. Verf. unterscheidet die 
übergangliche Fornr der Raumde von den dürch Standortsver-
hültnisse bedingten dauernd lückenhaíten Bestanden und wünscht 
zwei verschiedene Bezeichnungen hiefür. Die obere Grenze der 
Diehte kann, seiner Meinung nach, in beiden Fallen mit 0.5 ange-
geben werden und da weder die eine, noch die andere Káumdeform 
strengen Forsteinrichtungsbegriff verkörpert, sind sie nur in der 
Spalte „Anmerkungen" anzuführen. Ihnen gegenüber bedeuten 
die „Blössen" im Walde liegende und bis zur Aufforstung anders 
bewirtschafte Flachen, die alsó als Waldflachen zu verzeich-
nen sind. 

Die noch leeren, meist nur 1 Jahr lang unbestockt 
bleibenden Schlagflachen dürfen aber nicht — wie dies bei 
alteren Wirtschaftsplanen oft der Fali íwar — in derselben 
Spalte angeführt werden, da diese eigentlioh als 0 jahrige, er-
gánzungbedürftige Kulturen zu betrachten sind, die sich ihrem 
Ursprung und Wesen nach scharf von den Blössen unterscheiden. 

* 
L'interprétation juste d'un certain nombre de termes. Par 

le Professeur Z. Fekete. 
II s'agit de fixer le sens précis des termes allemands 

„Raumde" et „Blösse". 
# 

Thé correct deflnition of certain forestry expressions. By 
Prof. Z. Fekete. 

Deals with the exact meaning of the Germán words 
•"Raumde" and "Blösse". 




