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(ÍUT, VAGY GUTII?

Wittner Ferenc

MlIárom évtized Guton" cimmel riportot közölt a HB Napló 1984, junius 
lió 2o.-i számában, amelyben Póczos /és nem Polczos!/ László nevű guthi er
désszel folytatott beszélgetést ismertette az ujságirónő, Balogh Júlia.

Majdnem százhúsz évvel korábban, 1868. decemberi számában az Országos 
Erdészeti Egyesület Közlönye /Erdészeti Lapok/ kivonatosan ismertette az 
Egyesület 1868. szeptember 23-án Debrecenben tartott’ ülésének naplóját. E 
naplórészletből tudjuk többek között azt is, hogy ,fA debreceni erdők keze
léséről" folyó vitában felszólalt Keresztszegi A. városi főmérnök és a Deb
recen város határában lévő erdőségek - igy többek között Haláp és Guth - 
végpusztulástól való megmentését célzó javaslatot tett.

1981-ben Debrecenben jelent meg a FEFAG kiadásában dr. Módy György: MA 
Debreceni erdőspuszták története 1945-ig" cimű tanulmánya. Ebben a szerző 
külön fejezetet szentelt a guti erdőnek. Szerinte 1289̂ -ben emlitik irotl 
források először Gutot. Birtokmegosztás következtében alakultak ki a Kis 
Gut és Nagy Gut nevű települések. Módy György szerint a XV. század utolsó 
harmadában a két falu nagyobb része a Nagyguthi és Kisguthi családé volt.

Az Országos Erdészeti Egyesület által 1977-ben rendezett fagazdasági 
műszaki napok alkalmából készült kiadvány szerint a fahasználati gépesité- 
si bemutató a Guthi Erdészet területén kerül megrendezésre.

Papp Antal 1965-ben megjelent "Debrecen" c. könyvében többek között 
azt irja, hogy turistaház is működik a Guthi-erdőn. Gombár József 1962-ben 
megjelent "Debrecen agrárviszonyai és agrártársadalma a XIX. század első 
feleben" cimu tanulmányában többek között Külső és Belső Gut nevű erdőkről 
tesz emlitést. Ugyanebben a könyvében közli "A belső Guthi erdő vágásterü
letének kimutatása évenként" cimű táblázatot.

A Nyiradony, Nyiracsád és Nyirmártonfalva községek határában fekvő, 
alföldi viszonylatban paratlan értékű, többé—kevésbé összefüggő erdő — 
mely jelenleg a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében van - 
sokan ismerik. A Guthi kisvasút felszámolásáig és a turistaház lebontásáig 
Debrecenből is sokan felkeresték.
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A kérdés jelenleg az, hogy az erdészek, vadászok, turisták által egy
aránt kedvelt erdő neve Gúth vagy Gut, esetleg Guth vagy Gut.Sajnos, ahány 
szerző, annyi név: Azt hiszem el kellene végre dönteni, hogy e hatalmas al
földi erdő neve maradjon meg Guth-nak, hisz e név nekünk erdészeknek, va
dászoknak, turistáknak egyaránt kedves.

Az erdő nevének kiejtése során ma valóban Gút-ot mondunk, de évtize
dek óta a szakirodalom csak Guth-i erdőt ismer. Melyik a helyes?

Azt hiszem mind a kettő! A magyar helyesirás szabályai /X. kiadás,29. 
oldal, 116. pont/ szerint egyes szavakban mai helyesírásunk eltérhet a nap
jainkban szokásos köznyelvi kiejtéstől, s azt az irodalmi hagyományt követ
heti, amely még a múltbeli kiejtést tükrözi.

Valószinű, hogy a mai erdő helyén hajdan állt két falut valóban Gut-nak 
hivták, de tény, hogy a két falut s igy az erdőt is igen sokáig a Guthiak 
birtokolták. A kérdés az, hogy a mai erdő az egykori falvak vagy a hajdani 
tulajdonosok után kapta a nevét. Erre ma senki nem tud megnyugtató választ 
adni. Tény viszont, hogy szakirók eddig az utóbbi érv mellett állottak ki.
Az erdőgazdálkodást szabályozó ,,Üzemtervekl,-ben az erdőt mindig Guth-i er
dőnek hivták és hivják ma is.E név elfogadtatott, mint ahogy elfogadott "tM 
helyett th-t irni számos magyar családnévben is /pl. Kossuth!/.
Javaslom, hogy a Nyiradony, Nyiracsád és Nyirmártonfalva határában elterülő 
erdő nevét ezután egységesen irjuk úgy, ahogy a#elődeink zöme tette.

Kérem minden e témával foglalkozó szerzőtől, hogy őrizze meg a jelen 
és jövő nemzedéknek a fogalommá vált Guth-i erdő nevet.


