
Jegyzetek
[1] Erdészeten „az erdők élővilágának gondozásával és hasznosításával foglalkozó terme

lési ág”-at vagy „ erdőgazdasági üzem ”-et értünk (ÉKsz). A szakirodalom (ELex) az 
erdészet címszónak még egy harmadik magyarázatát is adja, amikor azt tudo
mányágnak is tekinti. Az erdészettörténet elnevezéssel kapcsolatosan tudnunk kell, 
hogy újabban mint gyűjtőfogaimat használják, aamelynek része az erdőtörténet -  
amely egy meghatározott terület erdeinek különböző korokban végbement kiterjedé
sével, összetételével és változásával foglalkozik - , az erdőgazdálkodás története és a 
szűkebb értelemben vett erdészettörténet. (Ide soroljuk az erdészeti jog, igazgatás, 
tudományok, irodalom és erdészeti oktatás történetét.) (Csőre 11-17. old., Kádár 
1987.).

[2] Benkő Samu: Az  erdélyi műszaki és gazdasági értelmiség kialakulásának kérdéséről 
c. 1956-ban megjelent vázlatában méltán említette Kiss Józsefei, mint a születő erdélyi 
erdészeti értelmiség képviselőjét, ki „a selmeczi bányász és egyesült erdész institum” 
előadásait feltételezhetően már 1807-ben hallgatta.

[3] Habár Székelyföld elnevezése a hivatalos földrajzban már több mint egy évszázada 
nem használatos, Tulogdy Jánosnak: A  Székelyföld földrajza c. dolgozatában (Ekv 
Sszgy II. 533. old.) megadott meghatározása: „A Székelyföld a Kárpátok ívének 
délkeleti szögletében a belső oldalon levő terület” alkalmas annak a vidéknek a térbeli 
meghatározására, melynek erdészettörténete rövid áttekintésünk témája. Termé
szetesen az idők folyamán a vizsgált területre vonatkozó más meghatározás is ismertté 
vált:
„A Székelyföldön (1. táblázat) értsd alatta
1-ör Udvarhelyszéket a hozzá tartozó Keresztúr és Bardocz fiúszékekkel;
2-or Háromszéket, mely alakult a Sepsii, Kézdi és Orbai, valamint a később ezekhez 
járult Miklósvárszékből;
3-or Csíkszéket, Gyergyó és Kászon fiúszékekkel;
4-er Marosszéket és
5-ör Aranyosszéket, a melyet 1289-ben IV. László király a magyar földből kiszakítva 
ajándékozott vitézségökért a székelyeknek [...]” (Corpus I. 19.)

[4] A két világháború között A. Gociman, az egykori kolozsvári kereskedelmi akadémia 
tanára, a kutatott terület erdő- és fűrésziparára vonatkozóan két üzemismertetést 
állított össze és jelentetett meg. (Gociman 1929, Gociman 1932.) (Vo .Jakó  6. old., 
vö. Kádár 1990. IX.)

[5] Munkánk értékének elbírálásánál természetesen elsősorban nem a tárgyalt események 
és közölt adatok mennyisége a döntő -  habár a tények hangyaszorgalmú egybehordása 
emelheti egy tanulmány hasznosságát - ,  hanem a kutatott területen élő ember-erdő 
viszony komplex vizsgálatának minősége; az erdővel kapcsolatos sorskérdések elem
zésekor tanúsított igényesség; az önálló (eredeti) forráskutatások, a konkrét vizsgálati 
tárgyak szakavatott kiválasztása stb. Mindezen elvárások pedig a romániai magyarság 
esetében fokozott mértékben jelentkeznek, mert az érdeklődésével az erdő múltja felé 
forduló igényesebb olvasó jogosan elvárhatja, hogy az erdészettörténész munkájában 
választ adjon például arra, hogy a Székelyföldön az említett kapcsolatban ki az adós, 
ki kapott kevesebbet a másiknál, a jólét vagy a szegénység kialakulása kinek az
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érdeme vagy mulasztása, a „sok” erdőnek tulajdonítható-e, vagy a versenyképes 
készterméket gyártó faipart, a gazdaságos szállítást, az eredményes fakereskedelmet 
megteremteni képtelen embernek. (Vö. Haáz 58-61. old., Kádár 1987, Kádár 1992.) 
(2-4. táblázat.)

[6] Mind Lesenyi Ferenc erdőmémök, az Erdőgazdasági Politikai és Jogi Tanszék egykori 
egyetemi tanára, mind Jakó Zsigmond, az MTA tagja, történészprofesszor -  az előbbi 
az Erdészeti szakművelődésünk és felsőbb erdészeti szakoktatásunk történelmi alapjai 
(Sopron 1940.) c., az utóbbi a jelzett, 1956-ban megjelent tanulmányában -  Juhász 
Lajos dolgozatát (Juhász) ajánlotta a korszerű erdészettörténeti kutatások problema
tikájára és irodalmára vonatkozóan.
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