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Kovács János

A tudományos es ismeretterjesztő irodalomban egyaránt 
gyakoriak az egymást és önmagukat ismételgető könyvék. Ritka 
szerző keresi, tál alja meg az egészen új, eredeti térókat.Ép
pen ezért különösen becses az Országos Erdészeti Egyesüket 
Erdészettörténeti Szakosztálya tagjainak és az Akadémiai Ki
adó munkatársainak az a vállalkozása, melynek eredménye "Az 
erdőgazdálkodás története Magyarországon" cimü, 1975“'oon meg
jelent tanulmánykötet. Ez az úttörő könyy tizenöt szerző nagy 
műgonddal irt és kitűnően szerkesztett tizennégy tanulmányát 
tartalmazza. A népes .szerzői közösség szinte valamennyi tagja 
gazdag erdőföldrajzi névanyagot használ, mutat be dolgozatában. 
Kepzeljük el azonban a tartalmas Írásokat úgy, hogy az azokban 
szereplő üzemtervi tagok, erdőreszlstek, azaz erdcföldrájzi 
nevek helyén csak egy-egy számjegy állna, igy: 1...2...2*••1 
Ki sejtené, még ha tudna is, hogy a Bükkié nnsikról vett szá
mokról van szó, hogy az "1" a kő mázsa", a "2" a "Ki3kö- 
mázsa" és a "j>" a "Kővágó" erdőrészeket takarja, s egyben a 
bükki mészkőtermelés és - mérés egy-egy emlékét őrzi /!/.
Elég,csak erre az egy példára gondolnunk, hogy értékének meg
felelően tudjuk becsülni mindazoknak a munkásságát, akik szer
te az országban sgy-egy erdészet^keretein belül azon íóradoz- 
ak, hogy az erdőföldrajzi névanyagot összegyüjtsék, adatlap 

pokon és térképeken is rögzítsék, ne csak az utókor hasznára, 
okulására, hanem napjaink szakemberei számára is.

A névgyüjtési akció eredetéről, tartalmáról, az elmúlt 
mintegy félévtized alatt több irás jelent meg /2/. Amikor most 
bemutatjuk az eddig részbexi vagy egészében elkészített
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összeírásokat, először is munkánk felkarolójának, erkölcsi es 
.anyagi támogatójának, Ma .jer Antal professzornak, a soproni Er
dészeti és Faipari Egyetem Erdőmüveléstani Tanszéke vezetőjé
nek és másodszor az önfeláldozó gyűjtőknek tartozunk köszönet
tel nemcsak azért, hogy a körültekintő kutatással és sol? fáradt
sággal járó feladatot vállalták, hanem staért is, hogy anyagai
kat a jelen közlemény céljaira rendelkez- bocsátották. A 
gyűjteményeket az erdészeteknek nevet adó melységek betűrend
jében ismertetjük.

Káld - Farkaserdő
Vas megyében Vasvér Sárvár között a Rába árterét 

jobb oldalról magas part szegélyezi. Felette lankás, kavics
csal fedett dombhátakon 2'5 km hosszúságban és 6—lo ion 
ségben, de ma már nem összefüggően erdőterül változa
tossá a tájat, s neve emberemlékezet óta j ;.oj*ácr tu
lajdonosa után: Farkaserdő. A néphit név ve
szi eredetét, hogy régen farkas is tanyázott az erdőben Le
véltári adatok, erdőföldrajzi nevek és a szájhagy sze
rint Farkaserdő három évszázaddal ezelőtt még le ,000 ki
terjedésű volt, 30 éve viszont már csak 3 5oo ha-*' ki.
Amint arról a terület avatott-tollú erdés z-monogr'áfa ^ ár
kus László erdőmérnök /3/ megemlékezik, az erdő irodaiba ’ő- 
leg a gazdaságtörténeti tanulmányok dolgában, igen

Farkaserdő erdofoldrajzi névanyagáról a II. József 
korabeli katonai térképek ig-en kevés tájékoztatást adna*:, sze
gényes nevek tekintetében az 1857-es első kataszteri térkép 

A legkorábbi német nyelvű, megsemmisült üzemserv ISSo ko
rül készült a területről. Ennek nevei már nagyobb egy
becsengnek a maiakkal. A népi nevek számottevő .*anyada erdei 
állattartásra, marha-, birka- és lótenyésztésre utal. Szeme— 
nye község határába esik a Kergető. Bejegyertyanos erdőföld- 
rajzi nevei kö'zott ilyeneket találunk: Kostilos, ökörailás,
Gu,iás hegy. Lóhordó út, Kaidon pedig ilyeneket gyűjtöttek: 
Csikótilos, Szarvassürü, Tikvágás. Farkaserdőn faszén elő
állítására is utal egy név, éspedig a Szénégető,a Kamvasztc 
viszont a 18. századi hamuzsir-kószifcés emléket őrzi.
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Márkus László a névgyüjtésben, azok lokalizálásában 
Komáromi Dezső és László valamint Farkas József erdészekre 
támaszkodott. A gyűjtő az egyelőre korántsem teljes anyaghoz 
csatolta Farkaserdő ISSo táján készített, két lapból álló re
konstruált üzemi térképének l:14«ooo méretarányú fénymásola
tát;.

Ki svaazár
A Baranya megyében működő Kisvaszari Erdyct. őrüle

tén Reuter Camilló erdőmérnök közvetlen szakmai irányítása 
mellett három icerülotvezető erdész kapcsolódott be a gyűjtés
be s - Fants^str^n^ oi-v.-.th 5rnÖ és Sebestyén József. Az eddig 
35 névből álló' enyt egy Islo.ooo fénymásolt erdőgazda
sági üzemtérképen is rögzítették.

Az egyelőre nem teljes összeirás egyik népi neve a 
Furuluk bányász áttört éne ti esemény/re utal, éspedig 19* szá
zad végén folytatott szénkutató fúrások helyét rcgziti. A Pap- 
he.gy név az 1848-49-es szabadságharc egy névtelen bujdosó, 
majd rabságra jutott lelkes zenek emlékét menti a teljes fele
déstől. A Sarkad erdofóidrajzi névben egy török korban elpusz
tított középkori falu nyomára bukkantak a kutatók. Az egykori 
faluhelyet ma összefüggő erdő borit ja. A ív! é.sz Kemence ős 
ív!észkemence olda 1 nevek az egyetlen kisvaszari mészkőlelőhe.ly 
és mészégető múltjának fátylát lebbentik fel. Ssauorwein Ja
kab erdőőrt I939“ben szolgálattétel közben agyvérzés érte. 
Neki állított egy 1972-ben megújít jö I gyfakeresztet az. utó
kor. A hely neve ma is Szauerv/cin keros z t . 1PA3• után &y erdé
szet területen Mekényes község határában, a fenyvesben gyantát 
csapoltak. Erre utal a Gyantás- név. Mekényes hát arában ta
lálható Grábrik erdőföldrajzi név kétszeresen érdemes fi
gyelmünkre, ugyanis őrzi a helység valamikori görögkeleti val
lasd rác :>k óinak emlékét, aki lenek "gr dórik” szavát "gyertyá
nos" jelentéssel oldotta fel Reuter Camilló. A falu határában 
az államosítás után erdősítettek egy domoot. Miután korábban 
az azt övező lapályokon cukorrépa-termesztés folyt, helybe
liek névadásból ismét jól 'vizsgázván, a őrületet Cukordomb- 
nak nevezték el.
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millió erdész mánkat ár sai névgyü. 3 tő tsv-jne.., - 
eges bemutatása után illő, Hogy Reuter kiemel- 

nyi munkásságáról is szóljunk, bár e helyett 
_ két újabb, e tárgykörből készített tanulmánya/^/* 

<sines adatvilága, bátor következtetései, világos 
i a nyelvtudomány művelői körében is előkelő helyet 

.nak a tudús erdőmérnöknek* Ismertetésünk e részének
^ként az o, az erdőföldrajzi névgyüjtés egyik főcélját 

din meghatározó sorait idézzük: . a helynévtudomány és 
ynevek magyarázata, megfejtése az erdők és'erdőgazdaság 
énete részére jo~: hasznosítható, mert oly ... uényeket vi- 

.,it meg előttünk, melyekre Írásbeli nyomunk, emlékünk egyéb- 
ent nem maradt” /?/•

Rö.ltökamzsaj

Győr-Sopror. megyében, az egykori nyugatdunántúli Széche
nyi erdőbirtokon alakították a Röjtokmuzsaji Erdészetet. Xom- 
lós Géza erdőmérnök szakértő ügybuzgalma folytan jelenleg ez 
a hazai erdészet rendelkezik a legteljesebb, a legjobban do
kumentált erdőföldrajzi anyaggal* Komi6s azonban nemcsak az 
erdőföldrajzi névgyüjtésben mutat példát, hanem az erdészet- 
történeti kutatásnak is avatott művelője. Külön méltatást ér
demelnek a röjtokmuzsaji Nagyerdő történetére vonatkozó ered
ményei /6/. Ezekből tudjuk, hogy a Háryerdő ncv első Írásos 
emlitése 14-lo-ből való, 1671-ben pedig mai' többször is előfor
dul egy soproni tanúkihallgatási jegyzőkönyvben. Igaz, hogy 
nemcsak a röjtokmuzsaji erdő neveként, hanem egy nagyobb Sop-' 
ron környéki erdő jelölésére, melynek része volt a mi terüle
tünk is, éspedig egy jó száz évvel korábbi adat szerint a 
Felső Nafi-y Erdő határain belül /?/•

Koraiós körültekintő kutatásai során megtalálta 'a Na.r-- 
erdö első térképét Is, melyet Kneidinger András magy. kir. ka
marai mérnök 1764-ben rajzolt /8/.

A Nagyerdőt századunk harmadik évtizedében csatolták 
Rojtokmuzsajlioz Pusztacsalád község határától. Braőgazdasági- 
lag a kemenesalji tájhoz tartozik, azon belül pedig a Kemenesi 
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fennsik ÉKy-i csücskében terül e 
rajai tekintetben legfontosabb 
szédsága /9/«

Kcmlós 87 adatlapot
határaban egy rét a bölcse 
egy évszázadokkal ezelöt4 
atal. E gyakran feltűnő 
meg csak annyit, hogy 
korabeli térképen sir 
is dacol az idővel, 
rajzi név: a Remis 
tokát /remiszékét 
Rö j t Ö kmuz s a ci on 4 
dig nyúlóan va~ 
kövesd határé 
óta azt az e 
a szovjet r

T

azt irr 
tárán", 
ill. 
is

t

.^ossá
- egyik -Lbg'fJ a sop.o—

±yen Soponya közpon. ;S apróva-
 ̂ki. Uj, a jelenre utaló szagolt ezen a vi- 

,zalagjéra láncszerűen kapcsolódó halastavak
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rendszere. A régi Alföldre emlékeztető, Sárszentegota környé
ki szikes, erdőkkel megszakított legelők is e táj sajátossá
gaihoz tartoznak. A területen vadászerdőket alakítottak ki, 
mert hajdani pusztai,lösz- és sziki tölgyeseit, valamint ke
nyérfás ártéri ligeterdeit erre a célra ideálisnak tartják 
/10/.

E tanulmány1 szerzője 1973-ban a Mezöföldi Erdő- es 
Vadgazdaság. vezetői, közülük is első helyen Édes István fomér-. 
nők segítségével gyűjtéseket végzett a terület hat községének-! 
/Aba, Bég,1 Kálóz, Sárkor osztur, Sors zent ág óta és Soponya/ ha
tárában.

ál
Példáinkat a két leggazdagabb gyűjteméríycsoportból, 

a dégiből és a s'oponyaiból.vesszük. A dégi ..adatokért Gyu
la erdésznek, Poór Mihály és Vászoly La.i ;..»siié nyugdíjas oknak 
és dr. Hatig Antal orvosnak tartozunk köszönettel. Az egykori 
grófi kastélyparknak számos, érdekessége közül.említsük meg el
sőnek a ,helynévadó;Molland házat, amelyet holland mintára n tói 
szigetén 1.896-ban vörösfenyő cölöpökre építettek. A KccsCS- ;on- 
fa erdőföldrajzi név egy 196o-as évek elején "kipusztult száz
éves köcsögalákú somfa helyét jelzi. Tiszafában, luc-, érdél
és feketefenyőben bővelkedett az a terület, ahová csak a gróf 
léphetett.. Miért, miért nem, a helyet máig is ördögnek neve
zik.

A soponyai adatokat Kacséra Ferenc nyug. dész, Bog- 
nár Miklós műszaki Vezető és Dankc György gépkeesivezető szol
gáltatta* Ez esetben őket illeti a köszönet.

A soponyai. FeIsof ácÁnyos közkedvelt vadas;;uer:' • et, 
amelyen mesterséges facántenyésztés folyik. Ezen a vi-tken a 
nádas, vizenyős területnek Csn-uis a neve. E név esetünkben 
erdoföldrajzi névként ik szerepel. A soponyai halastavak lé-' 
tesitőjükről, Korhusz Béláról kapták a revüket, de a nép csak 
a vezetéknevet használja, Így: Korhusz. Égés a neve a Nádor 
csatorna mellett található mély, szikes területnek. A jelen
leg vadsűrüként fenntartott területen a gazt rendszeresen 
felégetik..Innen kapta nevét.
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A soponyai gyűjtemény minden alcsoportjához ltlo.ooo 
méretarányú üzemi térképlap is tartozik, de a nevek egyik ré
szének lokalizálására a gyűjtéskor, időhiány miatt nem került 
sor.

Ugofr N

Veszprém megye papai járásában a Bakonyalja és a Ba
kony erdőrengetegének egy része az ügodi Erdészet területére 
esik. Az itt látható, kincsetérő erdők alighanem az ország 
legszebb tölgyesei /és bükkösei. Itt szerzett élményeiré[emlé
kezve irta Keresztesi Béla az alábbi Ígéretes sorokat: "A m^ 
erdőmüvelői tehát a műkincsek gondos restaurátoraihoz hason
lóan igyekeznek a Bakony erdőtakaróját hajdani szépségébe 
visszaállítani, sőt a fenyők elterjesztésével még szebbé ten
ni /ll/.

Az ugodi gyűjtés Rózsai Rezső erdőmérnök munkája. Ró
zsai a gyűjtés során nyugdíjas, és aktív erdészekre támasz
kodva dolgozott. Segítőinek nevét jegyezzük le köszönetünk 
szerény jeléül: id. Bertalan Gyula, Csombó György. Fuchs And
rás, László József, Peng Ernő, id. Supán István és Ünnep Sán
dor. '"v

Következőkben figyelemkeltőnek csupán néhány tanulsá
gosabb nevet említünk. A Haszár sziklát Ma.ier Antal véleményt 
szerint alakja után nevezte el így a nép. A Német ugrató erdő
földrajzi hév népi magyarázata szerint itt az 1848-49-es sza
badságharc egyik csatájában sok osztrák-német esett el. Ki 
gondolná, hogy a Gerence patak szép nevére a nép milyen éssze
rű magyarázatot talált: a sok kis patak /séd/ összefolyásából 
születik az érdekes nevű patak, s mint azok" gerince kapta a 
hangulatos ^erence nevet. A Tolván út nevét hallva kevesen 
gondolhatnak a következő magyarázatra: ez volt az az út, ame
lyen az erdészház érintése nélkül jutottak az iharkúti, ba- 
konybéli fafaragók az erdőre. A fa minél nagyobb me:-nyiségben 
való szerzés e létkérdés volt számukra, ugyanis faszerszámok 
és faragványok készítéséből tartották el masukat. A Kz> nur/hó 
a bakonyi, bükkfából folytatott hanuzsír-egot^s egyik romjai-
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bán is látható emléke* Az épület azért is nevezetes, mert a 
hamuzsirkészitők igen ritkán épitkeztek köböl. A Mozi,tisztás 
neve az 194-5* év nagy eseménye, a felszabadulás idejére vezet 
vissza a következő hiteles adat alapjan: a jelzett évben az 
ugodi Eiőerdő területén hosszabb ideig tartózkodtak szovjet 
csapatok és rendszeresen szabadtéri, tábori filmvetítéseket 
rendeztek. A Csöbörkőháqyó a bakonyi mészégetés egyik látható 
emléke. A mészégetéssel foglalkozó ugodi Csöbör családnak 
volt itt kőfejtője és mészégető kemencéje*

+ + + + +
I

Rövid ismertetésünkben izelitőt adtunk az erdőföldraj
zi névgyüjtés eddigi eredményeit bemutató, főleg 1975“ban 
^gyűjtött anyagokból, melyeket az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőmüveléstani Tanszékén Ma.ier Antal tanszékvezető egyetemi 
tanár őriz Sopronban* A gyűjtések mindegyike kiegészítés, lo
kalizálás után külön-külön is egy-egy tanulmányt érdemelne*

Majer professzorral folytatott egyik legutóbbi beszél
getésünk során az erdőföldrajzi névgyüjtés jövőjét munkálva, 
későbbi támogatóit, gazdáit keresve jutottunk arra a gondolat
ra, hogy a Veszprémi Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizott
ságán belül célszerű lenne eg^Erdőföldra.izi Munkabizottságot 
alakítani. hogy a félévtizedes múltra visszatekintő, számot
tevő eredményeket felmutató vállalkozást az eddiginél szélesebb 
alapokra tudjuk helyezni.

IRODALOM - JEGYZETEK

'1* Szilas Géza - Kolossvárz Szabolcsné? A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodása c* "Az erdőgazdálkodás története 
Magyarországon".' Akadémiai KiadóBp. 1975 c* 161*1*2* Kovács János: A magyar erdőföldrajzi névgyüjtés kérdései.
Az OEE Érdészettortféneti Szakosztályának Közleményei VIII-X. 
Bp* 1975. I597I68 1.- , vReuter Camilló: Amiről erdőneveink mesélnek. Élet és Tudo
mány. XXVIII. évf. 25* II80-II8I. 1*
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Kovács János: Erdőrendezők az erdőföldrajzi nevek gyüjtésé- 
ért. Múzeumi Kurir, 13.sz. II. kötet 3.s,z. / 1973* dec.27.1. 
Kovács János: Gyűjtsük össze az ipolyvidéki erdők földrajzi 
neveit. Ipolyvidéki Erdők, 1973* június 4.3. Márkus László: A 'ras megyei -Farkas-erdő története a nagy- 
birtokrendszer Megszűnéséig. "Az erdőgazdálkodás története 
Magyaiországon", Akadémiai Kiadó, Bp. 1973* 243-295 1.4. Reuter Camilló: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek is- 
meretéhez,k, valamint "Becefa és környéke tölgyerdeinek vál
tozása néhány helynév tükrében". "Az erdőgazdálkodás törté
nete Magyarországon." Bp'. 1975* 8o-87. ill* az '513-518.1.3. 4.jegyz. Reuter második tanulmánya 318.1. .

6. Komios Géza: Adatok a röjtokmuzsaji Nagyerdő történetéhez. 
"Az erdőgazdálkodás története Magyarországon". Akadémiai 
Kiadó, Bp# 1975. 296-393.1.

7* Komlós i.m. 297.1.8. Komlós i.m. 3o2-39o.l.9. ffomlós i.m. 3o4.1.10.keresztesi Béla: Magyar erdők. Akadémiai Kiadó. Bp. 1971.
229-231.1.11.Keresztesi i.m. 293-294.1.
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