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Amint' látjuk, a kőris, éger ás a mocsártölgy azo-< 

a fafajok, amelyek egy növénytársulásban, erdotipusban ta
lálhatok. Nevük a magyarban /éger ás mocsártölgy *(̂ uerous 
robur L«// ás a cseremiszben /kőris/ kérgük liasonlo használ
hatósága /cserjés, festés/ következtében összevethető.
■; - f Annak.eldöntése, hogy N.Sebestyén Irén .által java

solt mordvin cera, vagy a Szilas'i-'től idézett /Trojicvij 
1894-i orosz-cseremisz szótára nyomán/ s általam javaslatba 
hozott cseremisz ser : serba finn-ugor faneve’’- vözül végered
ményben .melyikkel, függ össze magyar cser szavunk /nem a jö
vevény cser 'Quercus cerris L.'/, finnugor nyelvészeinkre 
vár. Mégis a finnugor eredet mellett hozom fel ;azt a módszer
tani elvet, hogy két magyarázati lehetőség közül inkább az 
eredetinek adjunk elsőbbséget, különösen a jövevényszónál 
jelentkező ilyen nagy jelentésbeli eltérés mellett. Részem
ről a növényföldrajz, művelődés-, és erdőgazdaságtörténet 
oldaláról kivántam.a kérdést előbbrevinni - figyelembe véve 
nyelvészein1' eddigi eredményeit - és arra az összefüggésre 
rámutatni, amely említett cser szavunkat a Kárpátmedencében 
megismert szláv jövevényszótól élesen megkülönbözteti.

L’zekután megemlítem László Gyula kutatásának azt 
az eredményét, hogy népünk rokonságának bölcsőjét az éger 
nyomán annak ősi elterjedési területén keresi.
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AZ FENYŐFÁNAK HASZNOS VOLT ÍRÓL.

/Megemlékezés Oroszhegyi Mihály 1656-ban megjelent munkájáról./* ' . " . * *
Reuter Cúmilló. ‘

Felsőcsemátoni Bőd Páternek 1766-ban "mostan ‘ 
élőknek, *s ezután következendőknek tanúságokra, ’s jóra- 
való felser"öntésekre" irt hires "Magyar Athenás"-át for
gatva, annak 203. 1-pján szemembe ötlött Oroszhegyi Mihály 
deák, zetelaki poéta neve, aki >«az fenyőfának hasznos vol
táról, és az sendely tsinálóknak kellemetcs-ás hasznos.: mun- 
kájokról-való históriá”-t megirta ás az emberek közé bocsá
totta. •

Az öreg Bőd Péteai, birálata igy hangzik: "Jeles 
száp elmés vursekkel vagyon irva. Vad erdőknek szelíd élő 
fája." Közlése szerint l655“ben nyomták* Mint utólag majd 
látjuk, e megállapitása hibás..

Valamivel bővebben ismerteti, Bőd Péter téves év- 
számát helyesbiti Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár első 
kötet éne* 384-5* lapján.. Itt fizután megtudhat juk, hogy a hat 
számozatlan levélből ;álló kis nyomtatványt betfti, papirosa 
és nyomdai kiállítása a lap j/ji ítélve Lőcsén’nyomták /mert 
ezt ármunka nem tünteti föl/ az 1656. esztendőben, mint •' 
utolsó soraiban maga is mondja. . -
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Bőd Péter által említett 1655. esztendő a munka 

megírásira vonatkozik, mert a szerző a második rész 35* ver
sében ezt irja:

Ezer hat száz után ötven ötödikben, 
az nagy -^üköllőnek el alá-mentében,
Áia Asszony havának második hetében, 
ez Verseket iram e^y nyári ereszben.

Vagyis l655» évi augusztus ho második hetében.
_ A munkának sajnos ina' csak egyetlen példányát is

merjük a kolozsvári Erdélyi Lluzeum könyvtárában, ahová Benk<5 
Ferenc adományából.került. Feltehetően cime alapján került 
be a Gerlai Arnoldtól összeállított aA magyar erdészeti iro
dalom könyvészéte 1934-ig" cimü munkának 4791* tétele alá is, 
mint a legrégibb magyar erdészeti munka. A különös cim felkeltette érdeklődésemet, s megkíséreltem fényképmásolatának 
megszerzését, hogy'tartalmával megismerkedjem. Ismeretemet 
kívánom most megosztani a magyar erdésztársadalommal, mert szakmánk történeti vonatkozásait ugyanugy ismernünk kell, 
mint a kifejezetten szakmai részét.

Nem haszontalan felidézni azt a kort s történelmi 
levegőjét is, amelyben született. 1655-ben Erdélyben II.Rákó
czi György /Í648-1660/ a fejedelem, aki eltérve bölcs elődje 
politikájától, .amelyet az 1645-ben a linzi békével tetőzött, 
országának erejét meghaladó külpolitikát kivánt. folytatni. 
Török hadak lepik el Erdély virágzó földjét, s a gyalui csa
tában l660-ban maga a fejedelem is elesik.

Érthető, ha a költő a második rész 11, versében 
igy jajdúl fel:^

Brassó Szeben, Medgyes, Szászváros, Fejérvár, 
kőhalom. Vásárhely, Besztertze, Segesvár, 
te is ki meg romiál ó szegény Kolosvár, 
jaj tsak hallani-is ez szép váras melly kár.
A szerző mivét versbe szedte, ami korára jellemző 

szokás. Nem óp]oen költő tollára való témája természetesen 
erősen csikorgó sorodat csalt ki a szerző ludtollából. Ennek 
ellenére igen érdekes dolgokat ismerhetünk meg belőle, mind 
az akkori közműveltségre, mind pedig a címben emlegetett 
zsindelycsinílás mesterségére vonatkozólag.

A mivecske célja igen gyakorlati. A költő, aki mes
terségét deák-nak mondja, úgy lát szí'" hiányában volt házának 
fedesehez szükséges zsindellyel, mert dicsérvén a zsindelyka- 
szités mesterségat, felhívja a mestereket, hogy

De mindnyájan kik itt Zotelakán laktok, 
az Scndely tsinálást kik gyikoroIlyátok, 
vagy száz száz Sendellyel meg-látogassato-, 
azt jó kedvel vészem tőletek ha adtok,
ügy látszik mások dicsérése minden korban kifize

tődő, mert költőnk is inkább zsindelyre, mint babérokra pá
lyázott.

Mivéne1' első versszakában megrója a költőket, akik
de tsak az Poéták semmit nem ujitnak, 
az fák hasznairól semmit-is nőm imák.



Ugyanígy összehasonlítja - e felhívás után - a kü
lönböző mesterségedet, a különböző fafajokat, /1-ljJ.verssza-/ 
s megállapítja a fenyőfa nagy értekét, rendkívüli hasznát.

Munkájának művelődéstörténeti értéke itt jelentke
zik, amikor részletesen ismerteti, hogy mi mindenre használ
ják fela^fenyő fáját. A 14. versben elmondja, hogy minden ház 
fenyőfából van rakva és padolva, az egész országot bejárhatod, 
másból készültet nem találni. E leírásból megtudjuk, hogy a 
faházakat fenyőfából készítették úgy, hogy nemcsak oldalait 
'rakták' fenyőből, hanem padlását /tehát tetőszerkezetét/ is 
abból készítették, a versben említett padol ige jelentése 
'szobatetőt, mennyezetet készíteni' és a székelységnél hasz
nálatos. /Magyar Tájszótár, továbbiakban MTSz, Il.k,55/*
Leirja azután, hogy a várak fedele is abból készül, amelyi
ket esetleg cseréppel fedik, !’az alá-is Fenyő fát furdalna^, 
az tserepek róla hogy le ne hullyanak", /ló.vers/ A kőmives 
munka a ház szarvazosáig tart csak, tovább ”az töb részeit 
Fenyő fához hadgya". A szarvazás ma már csak Erdélyben is
mert, ritka tájszó. A Magyar Nyelvtörténeti Szótár /tovább i- 
akb'in NySz/ is csak egy, de célunknak megfelelő adatot közöl: 
"A mely zsindely maradott, annak is a szarvazása készen ki
faragva vesze a templomban.” /NySz.III.95*/ Úgy látszik a mai 
szarufákat kell szarvazat /MTSz.II.500./ alatt érteni, s 
ezeknek a, felkészítése volt a szarvazás /17.vers/.

A 18-21. versekben a fenyő fán a-- a templomokban v?w 
ló felhasználását ismerteti, felsorolva annak felső, fenyő
ből készített alkatrészeit /tornyok fedele, fenyőfamennyezö- tek, székek, prédikálószék, oltár/.

Majd újra visszatér a világi dolgokhoz, s elmondja, 
hogy aranyos kupák részére'"Fenyő-fából Pohár széfeket éppit- 
nek'» /22,vers/. "Fenyő-fa az Asztal" ás "Fenyő-fára teszed 
akkor edgyik feled, hogy ne függjön éppen fenn-állásban tes
ted." /2 3*vers/ Megénekli költőnk, azt is, hogy vitézek had
ban "Fenyő-fa kópiát egymás ellen visznek'1, Érdekes ez azért, 
mert irott forrásain' rendszerint nem említi' meg a köpják 
anyagát. A NySz. is cs xk két esetben emlit egy somfa és egy 
fűzfa kopját. /24,vers/ Gondolatai megint visszatérnek a la
kóházra. "Fenyő-fa az ajtó kinn házadba bá-jársz", "Fenyő-fa 
az ágy-is kiben étszaka hálsz, padlásba tekintvén Fenyőfára 
találsz." /25.vers/ Padlás alatt itt természetesen megint a 
mennyezetet kell érteni. Érdekes, hogy a MTS* erre adatot 
ilyen értelemben csak Somogy megyéből ismer, "felső padlat' 
magyarázattal. Végre elérkeztünk oda, hogy "Házadon a' Sendely 
Fenyő-fából vagyon” a csűrkapuval együtt. Elárulja akkurátus 
költőnk azt is, hogy bár "az házad négy szege mindenütt Fenyő
fa, noha Tscre talpra vagyon el-fundálva". kétségtelen, hogy 
a "csere talp" itt tölgyből készült talpat jelent, Erdélyben 
nem ismeretlen cser szóval nevezni a cserzŐgübacsot szolgál
tató tölgyet. Például Apácai Csere János "Magyar Encyclopaodia 
Utrecht, .1655'’ írja: A tsorne’' természeti gyümöltse makk, 
néhai gyűiaoltse penig gallos és tsere enyv. /2 7.vers/

A házbereiidezíse1' között megemlíti a pénzes ládát 
is, pedig szegény deávunk igen hijjával lehetett a belevaló
nak. Fenyőfából készül a bölcső, s fenyő rúdon szárítják a 
megmosott fejérnemüt /2 9.vers/, fenyőből készül a kocsiddal,

r 22 -

293190



vagy amint tájszólásban mondja a ''lajtorja*, s fenyő rúddal 
nyomtatják betakarításkor a szénát, gabonát is.

A fenyődeszka és léc említése feltételezi azt, hogy 
fiirészmalmokban sem volt hiány. Újra visszatér a lakásba, s 
megemlíti a cseráptálakat tartó ”Fenyő-fa tálas??~t, a "Fenyő
fa fogas sl-t hová kanalát, süvegét és ón edényét akasztja 
/31-33. vers/.

A fenyőfa - meglehetősen naiv - dicsérete azonban 
tovább folyik. Hogy is ne, hiszen forgácsával főzni lehet, sőt 
"az Sendelyes házra kilc szert nem tehetnek"' - "némellyek al
kotmányt forgátsíval fednek", mely forgácsot a zsindely csiná
lok ”le-faragnak, osztán hogy Sendelynek aprón hasogatnak." 
/34~35*vers/ Szomorúbb témát pedit meg lantja,̂  amikor elmond
ja, hogy "Fenyő deszka közzé az holt testet teszik”, abban 
kezdted - bölcsőben - és "abban is végezed végét életednek, 
mert Sellyét tsinálnak abból holt testednek.1' /36-3 7*vers/
Az említett sellye azonos a mai zsöllye szakkel, amelyet ré
gen is ismertek /de nem lehetetlen, hogy a 'három-négy szél 
deszkából készített híd* tájszólási zseje nevét őrizte meg 
/MTSz. 11.1067,/, s költői hasonlat kíván lenni. Nem busul el 
végképen költőn’", hiszen "amaz szépen szólló Musika szerszá- 
mok”-hoz is fenyőfára van szükség. E zenei kitérés után, amely
ből Dávid király sem maradhat kí> megint prózaira fordul köl
teményünk.

A szita kérge is fenyőfából készül, a szakácsok táb
lájával együtt, melyen vágnak, a tésztát laskának gyúrnak.
Laska székelyföldi neve a metélt tésztának. XJgy látszik köl
tőnk kifogyott a dicsérni valóból, mert a 43. verstől újra 
felemlegeti, a már felsoroltakat /lakóház teteje, padlót abból 
készítenek, ajtó, ágy, asztal/. De uj témára is akad, amikor 
eszébe jut, hogy az árpa és zabsort "Fenyő fában t .rtod” s 
"Fenyő-fa edényből marhádat itatod”. A tréfa csillan meg so
raiban, amikor ilyen párhuzamot von.Az akkori műveltség ritka szavait őrizte meg a 46. 
ás 47. versszakban,, ezért teljes egészükben közlöm:

Udvaroknál midőn k-ppant, Pipát sütnek, 
kikhez drága levet Szakátsok készitnek, 
az- Tál feli fellyül Fenyő hidat tesznek, 
mcIlyet az Inasok az asztalra visznek.
Az Urak konyháján ha kuk.rojtét főznek 
mellvet tehánhusból Szakátsok készitnek, 
egy -is Fenyő magot ha belé nem tésznek, nem mondhattyák még azt igazán kükrejtnek.
Régi megoldatlan kérdés volt, hogy a-magyar szakács- 

művészetben mit neveztek hídnak. Az eddigi feljegyzésedből 
határozottan megállapítani rendeltetését nem lehetett, s igy 
R.Hutás Magdolna: Az ételvészités műveleteinek és eszközeinek 
nyelvi kifejezései legrégibb szakácskönyvünkben /Bpöst, 1958. 
58. lap/ című munkájában J'tálaló desz ka* esetleg * lécből készült 
állvány, amelyre a keményebb ételnemüt ráhelyezik-" jelentést 
tulajdonit a hídnak* Versünkből megállapítható, hogy "az Tál 
feli fellyül Fenyő hidat tésznek'* azaz *a tál fölé felül fé
ny őhidat tesznek*, kétségtelen tehát, hogy az említett híd 
egy étkezéshez használt állvány volt - feltevésem szerint
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rácsos amelyre a sültet helyeztek /itt a versben kappant 
ás-libát, mert pipe Erdélyben libát jelent/, s ezt a sülttel 
együtt a leves /mártásos/ tál fölé helyezték* Feltehetően 
azért, hogy a hidon lévő sültet'mártással locsolják, s az a 
rácsos hidon visszacsorgott a tálba.,

A HŰ3 ik kérdés, hogy mi az a kükrejt? Ennek iq meg
lehetősen nagy irodalma van, A kükre jt tehénhushoz adott már
tás, amelyet többek közt zsályával, tárkonnyal, fenyőmaggal, 
tehát erősen fűszeres izt adó növényekkel ízesítettek*

A fenyő másik haszna - folytatja versírónk müvét - 
a "Fenyő-fa szurok", amelyet vargák, borbélyok "kiknek sebe
sekkel gyakran van sok bajok" használnak* A fenyőszurok a 
gyanta lepárlása során nyert kátrányos anyag, amelyet sebke- zelésre is használtak.

Versünk szerint az időváltozást is-a fenyő viseli 
legjobban, nyáron télen egyaránt szép zöld ruhát visel. "Alat- 
ta-is néki szép gombák teremnek" mely sorral a fenyőtinoru 
gombára emlékezik szerzőn1', de megterem ott a málna is "ezt 
édességéért madara is ditsirem'’ /53~54.vers/, A következő so
rokra feltehetően a tapasztalat késztette, amikor azt irja, 
hogy "kedves ezek felett né1'! az árnyéka, nem igen szereti^ 
ott lakni az Balha". így következik az első rész vége, ismét 
védelmébe veszi a fenyőfát, "1 lény-ütő kövekkel az Isten ne 
ronts”, szélvész ellen békességben tartsa, mert !,az fáknak 
Fenyő-fa légyen az Tsászárok.'5

Az első részben a fenyőfa hasznait ismertük meg, 
a másodikban- azt tudjuk meg, ki a élnek általa és "alkotmanna^ 
valót kok ebből készitnek"-. Két ilyen mesterség van, az egyik 
a sendely tsinálás, a másik a deszka metszése. A kettő egy
mást kiegészíti, a házat fedi a zsindely, a deszka belső esz
közökhöz kell.

Szabók, bár készítenek drága köntösöket, "ők is tsak 
deszka asztalon tégláznak" azaz vasalnak, ruhaneműt /LÍTSz.II. 
680../ Az ötvösöknek ±s kell a zsindely, mert "nag*sebes eső 
az égből le-hulna, ott nékik „z nyakon jól meg-lotsoluna'1, 
de igy járnának ?„ vargák is;.

"Az egész Országban valahol kelsz és jársz1* minde
nütt zsindelyes "alkotmánt" lelünk, ahol bizony esős időben szívesen keresünk menedéket. A nagy városok sorra pusztulná
nak, ha deszka és zsindely nem volna.

a  zsindelyt pedig nem a vargák, a cendi-pendi sza
bók, sem a szíjgyártók vagy kovácsok készítik. Ezt a zsindely
csináló készíti fűrésszel, faragó késsel* fejszével,, Aztán 
tovább részletezi, melyet - miután feltehetően első leírása a zsindelykészítésnek - szószerint közlök:

"De tsak szükség ehhez faragó kés s# horony, 
az mellé az Fűrész kit szükség jól meg-vony, 
s * nagy rodailő Fejsze kinek éle verony, 
hogy az Fenyő-fában légyen haladékony,
De melly szörnyű b jjal lelik-fel az fáját,.
Sendely ts inál ásnak kik fel-vászik baj át}, 
meg-kerülik sokszor az Sik-aszó táját, mig az Fenyő-fáknak fel-lelik az jovát.
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Midőn sok járással azokat fel-talállyáv, 
ródaló fejszével az után le~vágják, 
az héját el-hántván nagy bajjal el-roják, 
vonó marhájofón viz mellé vontattyák.
Az Jg tsatornája mikoron meg-indul. 
és az föld színére nagy sok eső le-hull, 
az Kftküllő akkor erossen meg-ujul* 
az Sendely tsináló. ottan hamar fordul,
Tsudálko zhatnának kik ezeket látná’-, 
mikor az sok fákat az ár-vízbe hánnyák, 
melly veszedelemre ő magokat adgyák, 
kik az FenyŐ-fákat vizen alá-hozzák.
Az nagy mély Tengereken ha valaha jártál, 
tudom, hogy az Gályán ott-is nagy bajt lattal, 
de nem sok hogy ott-is hasonlót nem látnál, 
az fák hozásakor ha reá vigyáznál.51
Költőnk a nagy veszedelmeket - melyben az úsztatok 

forognak - a többi mesterségek miivelőivel hasonlítja össze. 
Azt hiszem nem tévedek, hogy ez az első magyarnyelvű leírása 
Magyarországon egy természetes vizfolyásban történő szálfa- 
usztatásnav„ Oroszhegyi Mihály ezért érdemel figyelmet erdó- 
szettörténeti szemszögből.

Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy a fausztatás igen 
régen ismert volt hazánkban. Az 1075*évi, I,Géza király ál-̂  tál a garamszentbenedeki apátság részére adott alapítólevelé
ben biztosítja a monostor részére a G-aram folyón történő fa
usztatás vámját /tributum lignorum, que feruntur super Gran/, 
azután 1331* óvi kiváltságlevelében Bars városát mentesítik 
a város erősítésére száraz ás vízi utón szállított fa után 
fizetendő vám alól /Knauz: Garamszentbenedeki apátság 23-32, 
Anjoukori okmt. II,527.lap/.

Visszatérve kis erdészettörténeti kitérésünkből 
verses munkánkhoz, elmondja költőnk, hogy ha nincs fejünk 
felett zsindellyel fedett há.3, mindenünk semmit sem érs 

'•Szólhatna most erről a szegény Kolosvár, 
kinek ő romlása oh nagy Isten melly kár, 
az Sendely tsináló hogy 'nem utolsó már* 
mert hogy éppülhessen sok Sendelyt s*deszkát vár."
A  második rész 28. versében a zsindely árával is

merkedünk meg, mint irja "líe mondgya bár senki az Sendelyt 
drágának, ha abban nyoltz százat egy forintért adnak”. Kis 
tételben nyolcasával veszik, s lám nem drága, mert próbálja 
egy télen át házát fedés nélkül hagyni!

De végére érve a sok dicséretnek, költőnk is be
vallja, hogy ̂

,{Jó Sendely toinálók meg ditsirélek, 
a'tőb míveseken hatol nem tévéiek, 
sőt ez munkátokért földig emelőlek, 
ne feletkezzetek tü-is rólam kérlek,.
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De minnyájan kik itt Zetelakán laktok, 
az Sendely tsinálást kik gya^orollyátok, 
vagy száz száz Sendellyel meg-látogassato£, 
azt jó kedvel vészem tőletek, ha adtok.
Ha penig Sendelyt adni nem akarna, 
s'az Fenyőbe menne, törjék~el az Szána, 
a'Fejszéjének-ís szakadgyon-el nyaka, 
s'az Fenyő-falomja hullyon az nyakába*"

Közli költőn’- a 2.rész J>6.versében, hogy
"Ez hely közel vagyon hideg Hargitához, 
az melly jó eleve téli havakat hoz, 
közel vannak penig az Fenyő-fák ahoz*
Gyirgyo edgyik felől szomszéd az Faluhoz.”
A vershez csatolódik még egy "Conclusio" amelyben 

bizonyos iíolnos Pétert, akinek Aiagyar/Andrásfalván van zsin- 
delyes háza, emleget költőnk, a^ire kéri az ég áldását, s 
közli vele, ha fenyőfára van szüksége, tőle bőven kaphat. A 
kor szokásához hiven egy versszakban, majd a versek fejében 
újra elhelyezi nevét a szerző:~

"Sngemet Líihálynak az kik rá találnak
hinak most Zetelakán,

Llint ez História elei mutattya
az vers fejek tájékán,

Vagy az Oroszhegyit kérdezd és meg-találsz
az nagy Küköllő partyán."

A "Conclucio" után meg egy négy verses "Intés” is 
fűződik a kis munkához, amelyben "az Vevő Személyekhez" szól, 
miszerint jobb olvasgatni ilyen müveket, mint amit Ő irt,
"Hogy nem mint száradon tsapdosni az legyet",

"Jó akaró Uram hát ez Könyvet meg-vedd,
Ha az szép újságra vagyon ugyan kedved,
Ha által-olvasod tudom -meg-szereted,
Hasznát Fenyő-fának meg-mutattya néked,"
Ezzel véget ér - mai szemmel talán együgyünek lát

szó - kis verses munka. Az ismertetésemből kétségtelenül meg
állapítható, hogy Oroszhegyi Mihály munkája törlendő az er
dészet "s z ak«*-könyvei közül, s feltehetően csak ciné alapján 
került bele a magyar erdiszeti bibliográfiába is. Ennek elle
nére - az igen so< XVII. századi közműveltségre fényt vető 
adatain kivül, tartalmaz olyan közléseket, amelyeket a magyar 
erdészettörténet értékesíteni tud.

Következtethetjük munkájából, hogy a fenyőfa fel
dolgozása, felhasználása a XVII. század közepén már igen ma
gas fokon állt, a mindennapi erdilyi életben nélkülözhetetlen
né vált. A zsindelyt is Erdilyben ismerte meg a magyarság, az 
erdilyi szászoktól a XIII* század elején tanulhatta meg ké
szítését, amit elárul az, hogy szavunk a német 'schindel * 
átvétele. A németek a rómaiaktól tanulhatták a készítését, 
mert a német 'schindel* meg a latin scindula származéka. A 
magyarban első felemlitése 1400-1410 között az un. Schlagli 
szójegyzékben történik. Feltehető, hogy ismerete, használata 
a XV. században kezdődik meg nagyobb mérőkben. 1403-ban r:z

- 26 -

504407
h



- 27 -
Alsófehér'negyei Váradja helységgel kapcsolatban emlékesnek 
meg zsindelyről, az erdélyi Szászföld közelében /Zsigmeoklt. 
II/2. 123.laj)/. Itésőbb a városi építkezés elterjedésevei hasz' 
nálata nagymértékben elterjedt, tűzveszély essége azonban igen 
sok város pusztulását ovozta. Ennél? ellenére fenyőben gazdag 
vidéken mai napig használatos, nemcsak tető, hanem oldalfalak 
borítására is.

- o - o - o -

E m íSZ E  TTÖRT JílffiT,

/Az OEE veszprémi csoportjánál 19ó4.nov.17-én elhangzott
előadás./

Dr.Csőre Pál.

Mielőtt bármit is mondanán1r az "Erdészettörténet"- 
ről, meg kell határozni ennek a'szónak a jelentését és meg 
kell állapítani viszonyát más ro^onfo^alma^hoz. Mindjárt elő
rebocsátom, hogy a fogalom meghatározasok még koránt sem te
kinthetők véglegesnev. Amint az a szó nyelvtani értelméből 
is sejthető, erdészettörténet alatt az erdészetnek mint szer
vezetnek. a történetét kell érteni. Ezzel szemben az erdőgaz
dálkodás története tárgyalja mindazokat az emberi behatásokat, 
ameiyeV valamiféle gazdálkodás Veretáben az erdővel kapcso
latban bekövetkeztek. Végül az erdőtörténet foglalkozik az 
erdővne’' különböző korszakodban való változásaival, amelyek 
az ember meg^elénése előtti’ időben kizárólag természeti kö
rülmények, később részben természeti körülmények, részben az 
ember behatása következtében jöttek létre. Időrendben az u- 
tóbbi tudományág nyúlik vissza a legrégibb koro-ra. Az er- 
dőgazdálkodás története - ha a gazdálkodás szót egészen tág értelemben vesszük - az ember megjelenésével kezdődik, végül 
az erdészettörténete a céltudatos gazdálkodás megindulásával 
áll kapcsolatban. Mint ilyen viszonylag a legrövidebb időre 
tekinthet vissza.A fenti megkülönböztetéseken kivül beszélhetünk 
még az erdészeti jog, az erdészeti tudományok, az erdiszeti 
oktatás történetéről,stb. Mindezekkel kapcsolatban felmerül 
a gyü11őfogalom kérdése, vagyis annak a fogalom-meghatározó 
szónak"a" megkeresése, amellyel Összefogl?-lva az összes eddig 
felsorolta1 tat megjelölhetjük. Erre az "Erdőtörténet" negjelö- 
lés látszik a legalkalmasabbnak. Részben azért, mert - mint 
már fent említettem - ez tekint vissza a legtávolabbi idők
re, másrészt azért, mert a IUFRO által alapított erdőtörté
neti sze’toió alakuló ülésén is a szekció vezetődő a "Forst- 
geschichte" kifejezést használta gyűjtőfogalomként. Magának . 
a szekciónak az elnevezésében is ez a kifejezés szerepel. 
Dr.K.Mantel professzor az 1963 október 30-án Freiburgban meg
tartott alakuló ülésen elmondott referátumában azonban kü
lönbséget tett a Forstgeschichtc- és a Waldgeschichte között.
A "Forstgeschichte'’ mint gyüjto?ogalorn'"szerepei, amelybe
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