
ELŐSZÓ

Az erdészeti író fe lada ta  
csak a népszerűsítés lehet.

Fekete Lajos (1880)

Immár negyedszer jelentkezem  egy szótárirodalm i munkával. Először 1965-ben nyílt al
kalmam az Erdőgazdasági M inisztérium által kiadott többnyelvű erdészeti-faipari szótár m a
gyar anyagának összeállítására, majd 1973-ban önálló rom án-m agyar erdészeti-vadásza- 
ti-faipari szótárom jelent meg, hat évvel később pedig ennek lényegesen bővített és javított 
magyar-román változatát adták ki.

A mostani sajátos lexikográfiai írásom az egynyelvű szak-, az általános értelm ező, a tá j-  és 
a történeti szótárak határterületén fekszik, ezek bizonyos jellegzetességeit magán hordozva. 
Szótár, mert egyes szavakra vonatkozó tudnivalókat tartalmaz, de ugyanakkor erdészeti nép
szerűsítő kiadvány is, mert az erdészettel kapcsolatos szakism eretekről közérthetően tájékoz
tat. A Kárpátok ívének délkeleti szöglete belső oldalán levő terület erdőgazdálkodása történe
ti és jelenkori magyar szókincsének megismerését segíti elő -  a teljességre való törekvés nél
kül miközben erdészettörténeti tudnivalókat is közöl.

Szótáram kettős célkitűzését azért valósíthatja meg, mert a foglalkozások szókincséhez tör
ténetük hozzátapad, vagyis a term inológia a szakma múltjának hűséges őrzője. E sajátságos 
szótárírói törekvésnek pedig annál inkább eleget tudtam tenni, mert annak a nagy hagyo
mánnyal, mély gyökerekkel rendelkező ősfoglalkozásnak és kultúrának szókészletéből nyúj
tok válogatást, mely a vizsgált területen évszázadokon át vezető szerepet töltött be, hol a nép 
Marin Drácea erdészprofesszor történeti jelentőségű szavainak igazát bizonyította: „Csak az a 
nép védi erdejét és földjét, mely közösséget vállal saját jövőjével és élni akar”

Történeti és jelenkori szaknyelvi kalauzom elsősorban szerkezetileg áll közel Hermán Ottó: 
A magyar pásztorok nyelvkincse (Bp. 1914.) cím ű m unkájához, valam int m űfaját tekintve
V. Arvinte  1957-ben kiadott, az erdőkiterm elés és a tutajozás rom án szójegyzékéhez. 
(Terminologia exploatárii lemnului si plutáritului).

Szóltam munkám műfaji besorolásáról, hovatartozásáról, célkitűzéséről, kettős funkció já 
ról, éspedig a szakszókincs értelmezéséről, erdészettörténeti inform ációk közléséről. Felada
tainak köszönhetően szótáram hozzásegíti az erdészeti szakműveltséggel nem rendelkező ku
tatót, helytörténészt, néprajzost, művelt olvasót a tárgykörben való eligazodáshoz, miközben 
az erdővel rokonszenvező nagyközönség érdeklődésére is igényt tart. M indezek figyelem be
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vételével választhattam könyvem jelm ondatául a tordai születésű Fekete Lajos erdészpro
fesszor örökérvényű szavait, intelmét: az írás fegyverével is fokozzuk a nagyközönség rokon- 
szenvét az erdész tevékenysége iránt, mert az erdő, a term észet védelme, megőrzése csak kö
zös összefogással valósítható meg.

Ismeretes a kutatott terület hozzávetőleges elterjedése is, a szótár időbeli alsó határát pedig 
az erdészeti irodalm unk kezdetét jelentő M élius Péter Herbáriuma  (Kolozsvár, 1578) jelzi. 
Ami viszont a m unka külső és belső szerkezetét, felépítését jellem zi, erről bevezetésként any- 
nyit mondhatunk, hogy újszerűsége, szokatlansága, vagyis sajátosságai kettős rendeltetéséből 
erednek.

M ost is, mint annyiszor a több mint négy évtizedes szak - és szótárírói tevékenységem so
rán, a kényszerűségből magányosan elvégzett m unka nehézségeivel naponként megküzdve a 
„M agad uram ...!” elvet kellet követnem. A mintegy ötvenezer cédulányi, többségükben 
könyvtári és levéltári búvárkodás eredm ényeként begyűjtött szóanyagot miután egy kötetnyi
re leszűkítettem , annak kettős csoportosítására  került sor, mert a szokásos betűrendben törté
nő ism ertetése az óhajtott mértékben csak a szavak értelmezését tette volna lehetővé.

Az erdészettörténeti igény kielégítése érdekében először a kü lső  felépítés, azaz a három 
rész (Erdőtájak, Erdőbirtoklás, Erdőhasználat), majd ezen belül a fejezetek, a kisebb egysé
gek és végül a fogalom körök m egalkotására került sor. Később, ugyanennek az elvárásnak 
betudhatóan, a szókészletnek egy további, imm ár belső  csoportosítása  is megtörtént, éspe
dig a rokon értelm ű szavaknak egy-egy szócikkbe történő összevonásával. (Jó példa erre a 
szótári feldolgozásra a fenyőtoboz címszó, am elynek húsz szinonim ája alkot egy szócikket.) 
Ennek a szerkesztési m ódszernek az alkalm azása azonban azt eredm ényezte, hogy cím szó
ként a helyi je llegű , népnyelvi szakszókon kívül köznyelvi (pl. gyökér, boróka, fenyvesek stb.) 
vagy az erdészeti szakirodalom ból vett szavak (pl. átlaló, erdőkiterm elés, felkészíteni) is 
szerepelnek. A félreértések elkerülése érdekében, vagyis azért, hogy a helyi népnyelvi erdé
szeti szakszavak felism erését megkönnyítsem , szükségessé vált a cím szavaknak alábbi, sajá
tos írásm ódja:

1. A mintegy ötezer címszó közül végig kisbetűvel szerepelnek a már említett, a szókészlet 
törzsanyagát elsősorban képező helyi, népnyelvi erdészeti szakszók, függetlenül attól, hogy 
egyesekkel (pl. sár, tér, hát, kő) a köznyelvben is találkozunk, de a szótárban már nem a meg
szokottjelentéssel, vagy mások (pl. hüteszegett, mezgés, faracskál) csak alakjukban térnek el 
az irodalmi, illetve köznyelvi formától. Ezeknek a címszavaknak a száma mintegy 2800, rész
arányuk tehát 57%.

Hasonlóképpen az em lített módon írtam le a vizsgált területen használt romána s(t), a szó
tár jellegéből származó, annak tematikájához szervesen tartozó, az egykori deákos művelt
ségre utaló latinos, majd a műhelyzsargonként szereplő németes {n), franciás  (fr) címszava
kat; valamint azokat, am elyek a vizsgált területre vonatkozó egykori szakirodalomban (pl. 
Benkő József erdészeti-növénytani munkáiban), a helyi jellegű szépirodalomban (pl. Kemény 
János és Tamási Áron írásaiban), oklevelekben, falutörvényekben, erdőrendtartásokban stb. 
mint erdészeti szakkifejezések szerepelnek. (E kategóriák együttesen a címszavak 74% -át te
szik ki, vagyis 17%-a a végig kisbetűvel írtaknak nem helyi, népnyelvi erdészeti szakszó. A 
szótárban való szerepeltetésüket azonban helyi, történeti vagy tájékoztató jellegük tette szük
ségessé.)
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2. A címszavak mintegy 21% -át végig nagybetűvel írtam, mert:
-  olyan köznyelvi szavak (pl. NÖVÉNY, FENYŐTOBOZ, BORÓKA), vagy az erdészeti 

szakirodalom napjainkban használt azon kifejezései (pl. ÁTLALÓ, ERD ŐKITERM ELÉS, 
FELKÉSZÍTENI), melyek népnyelvi szinonim ákat vagy változásokat, esetleg a kutatott terü
letre vonatkozó értelm ezéseket (pl. BÉRC esetében) csoportosítanak;

-  köznyelvi szavak (pl. MÉRTÉK; BÉCSI HÜVELYKRENDSZER). (Jellegüknél fogva a 
szótár tájékoztató, ism eretterjesztő, történeti rendeltetését szolgálják anélkül, hogy népnyelvi 
alakjukat vagy régies m egfelelőjüket megadnánk.);

-  és végül az erdészeti szakirodalom napjainkban nem használatos (pl. ÁLLAB, FORDA- 
SZAK) vagy ma is alkalm azott kifejezéseit (pl. ERDŐLEÍRÁS, ERDŐRENDEZŐ, ERD Ő 
NEVELÉS) is végig nagybetűvel írtam, ha a kutatott területen elterjedtek voltak, illetve a 
napjainkban használatos erdészeti term inológiánk részei.

3. A szóanyag harmadik főcsoportjához tartozó címszavakat pedig nagy kezdőbetűvel ír
tam, mert helynevek (pl. Súgó, Piritske, Töpe), erdőnevek (Rektor úr erdeje, Szálas-égör) 
vagy tulajdonnevek (pl. Csiky-kert). (Részarányuk 5% körül van.)

Említettem, hogy a szóanyag törzsét képező helyi, népnyelvi erdészeti szakszók  nem csak 
mint címszavak jelentkeznek. Közölük kb. 2200 szinonimával a végig nagybetűs szócikkeken 
belül találkozunk. Ezek term észetesen szó -  és tárgymutatóban is szerepelnek, éspedig olyan 
formában, hogy oldalszámuk mellett egy, esetleg két tájékoztató betű is van. Ez a jel pedig 
arra figyelmeztet, hogy a kérdéses szó nem címszó, hanem annak csak egy szinonim ája  vagy 
változatául, a szurkos fenyő szinonima esetében az oldalszám ot követően E betűt találunk, 
ami azt jelenti, hogy a címszó (a mi esetünkben ERDEIFENYŐ) ezzel a betűvel kezdődik.

A szó- és tárgymutató a szócikkekben fellelhető népnyelvi változatokat tartalmazza. A 
népnyelvi változatokkal kapcsolatosan viszont szükségesnek tartom még azt is megjegyezni, 
hogy számuk -  mintegy 1500 -  viszonylag jelentős, és a szótár alapanyagát képező helyi, 
népnyelvi erdészeti szakszavakat értelem szerűen egészítik ki. (A csetenye szónak pl. ilyen 
változatai a csetina, cseteje, sétinya stb.)

Miután vázlatosan ismertettük a címszavak három főcsoportját, és a szó -  és tárgymutató  
sajátosságairól is szóltunk, a szótárnak egy újabb, egyéni jellegéről teszünk em lítést. Ez pedig 
a szócikkeknek kötetlenebb, a túlzottan egyöntetű felépítését mellőző, a szoros szabvány sze
rűséget elkerülő, az olvasm ányosságra is törekvő szerkesztésben, valamint az értelmezés vál
tozatosságában, sokféleségében nyilvánul meg.

A címszavak jelentésének megadására vonatkozóan pedig azt tartjuk szükségesnek kiem el
ni, hogy ezek 42 százaléka forrásjelzet-rövidítéssel idézett szöveg.

Magas részarányuknak az a felismerés a magyarázata, hogy a régies, annyi szépséget m a
gában rejtő nyelvnek minél gyakoribb szerepeltetése egy történeti jellegű m unkában nagyon 
is indokolt. (Az átvett értelmezést mindig idézőjelbe tettem, amit a példam ondatok esetében 
már nem találtam szükségesnek, mivel előttünk minden esetben forrásjelzet-rövidítés és ket
tőspont áll.)

A változatos értelmezést célszerűen gazdagítják annak kiegészítő elemei: a példam onda
tok, az ábrák azok szövegével, a fö ldrajzi lelőhelyek, a jegyzetek  stb. M indezek kiválasztásá
nál, illetve megszerkesztésénél vagy megfogalmazásánál takarékosan kellett eljárnom , mert 
figyelembe kellett vennem, hogy könyvem terjedelmét ésszerű m eggondolások korlátozzák.
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(De az is igaz, hogy az erdészeti szakkönyvek egyik jellegzetessége ábragazdagságuk. Ehhez 
a jó  szokáshoz pedig annál inkább célszerű volt ragaszkodni, mert a jó  illusztrációnál nincs 
hasznosabb értelm ezés.)

K ívánatosnak találtam továbbá a szépirodalomból és a neves erdészeti szakírók munkájá
ból vett idézetekkel vonzóbbá tenni szótáramat, törleszteni az erdőt szerető, a term észet meg
becsülésére nevelő költők, írók, szakírók iránti adósságainkból. (ím e a szótár újabb vonása!)

Végül a könyv főcíméről annyit szeretnék megemlíteni, hogy az jó l érzékeli a nyelv -  mint 
a m unka egyik előfeltétele -  és az erdőgazdálkodás közötti szoros kapcsolatot. Az erdőket lé
tesítő, hasznosító és felújító termelési ágazatot jelentő erdőgazdálkodás fogalm át pedig köny
vemben a legtágabb értelem ben használtam, és a mi esetünkben jelenti mindazt, amit a szótár 
három része felölel: a kutatott terület egykori és mai erdőtájait, annak kialakulásával kapcso
latos folyam atokkal, az itteni erdőbirtoklás sokrétű problem atikáját (a szükséges eligazítá
sokkal) és erdőinek hasznosítását.

Ezek voltak a szótár összeállításánál figyelembe vett legfontosabb elgondolásaim.
A szerző, mielőtt zárná könyvének használatát is megkönnyítő előszó-tájékoztató sorait, 

néhány keresetlen szóval Tarisznyás M ártonra, a Gyergyói M úzeum m egterem tőjére em léke
zik, ki egész életét szülőföldje erdőnéprajzának és helytörténetének m egismerésére és megis
m ertetésére szentelte, ki annyi megértéssel biztatott e szótár anyagának összegyűjtésére, meg
szerkesztésére.

Szerző továbbá háláját fejezi ki m indazoknak, akik a szerkesztésben , a lektorálásban  részt 
vettek. Külön illesse köszönet a támogatókat, akik a mű nyomdai kivitelezését, sokszorosítá
sát lehetővé tevő pénzügyi forrásokat biztosították.

Köszönet já r a terjedelmes, úttörő, nyelvkincsmentő mű sajátos jellegéből származó, nehe
zen megoldható m űszaki szerkesztésbeli és grafikai term észetű teendők elvégzését elvállaló 
segítőtársaim nak is. Nevüket a cím oldalt követő lapon tüntettük fel.

Végül szeretnék köszönetét mondani adatközlőimnek, kik a diktatúra évei alatt -  mikor a 
hatalom mindenről tudni akart -  helyi szakmai kifejezéseket, népnyelvi szókincset osztottak 
meg velem, s majdani, készülő munkám olvasóival. Teljes nevük és lakhelyük minden általuk 
közölt szakszó esetében a könyv Szótár  részében szerepel. Hozzájuk csatlakoznak -  ha más 
formában is -  egykori tanítványaim; a szülőföldről elszárm azott, hasonlóképpen segítőkész
ségüket bizonyítani akaró évfolyamtársaim . M indnyájuk közös összefogása teszi végül is le
hetővé a mű megjelenését.

M arosvásárhely, 1998. március hó A  szerző
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