
Szerkesztésbeli rövidítések és jelek, egyéb tudnivalók 
a szótár használatához

e - erdő
é - zártabb e, a székely nyelvjárás 

jellegzetes magánhangzója

e - nyílt e

ferdőrendt. - erdőrendtartás

fr - francia, franciás

Ft. - falutörvény

Hn. - helynév, helynévi előfordulás

i - irtás

I - iskolai

J. - jegyzet
k - kaszáló

k. - kötet, évszám után: körül

Köz. - az adatot közölte

1 - legelő

n - német, németes

ó - félhosszú időtartalommal 
ejtett 0

ol - olasz, olaszos

P - patak

r - román, romános

r - rét

rég. - napjainkban nem használt, 
régies erdészeti irodalmi 
szakszó

sz - szántóföld

sz. - számú

Sz. - szólás, közmondás

Sz. gy. - szerző saját terepi szógyűjtése

szin. - szinonima

te. - törvénycikk

tkép. - térkép

ú - út

uo. - ugyanott

v. - vagy

V - vers
vált. - népnyelvi változat

xr - krajcár

[szöveg]: - szerző megjegyzéseit
magában foglaló zárójel

[...]: - szerző által kihagyott
szövegrészre való utalás

- mindig a címszóra utaló jel 
pl.: csipke: tövis, tüske. 
Konsza S.,1947: de azt úgy 
benőtte a sok ~s a burján 
/45./Kncsipke; tövis, tüske. 
Konsza S., 1947: de azt úgy 
benőtte a sok csipke s a burján 
/45./Ko vászna

~ - a címszót utolsó
magánhangzóján ékezettel 
kiegészítve helyettesítő jel 
pl.: gazdaterhe: [...] Jolka 
frissen, kipihenten állott 
Simion mellé a ~re. /41./

~ - az utolsó szinonimára vagy
változatra utaló jel pl.: 
VÖRÖSFENYÓ /Larix 
decidua/. 1. árvafenyő  [...]
6. lucifa. Fejér M., 1972:
A zabolai népnyelvben 
a ~t =nak nevezik. [...] 10. 
szemerke, -fenyő, =fa 
/M olnári., 1969. 296. /Szf 
VÖRÖSFENYŐ /Larix 
decidua/. 1. árvafenyő  [...] 6. 
lucifa. Fejér M., 1972:
A zabolai népnyelvben a 
VÖRÖSFENYŐT lucifának 
nevezik. 10. szemerke> 
szemerkefenyő, szemerkefa 
[...]

—> - lásd még, lásd ott
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[->] - a jel előtti szó értelmezését 
lásd a szótár megfelelő 
címszavánál. Pl.: hó-he: a f
<pájszolás> [-»] 
dallamosított szava, vagyis 
a pájszolás értelmezését a 
szótár a Szó- és tárgymutató -

által megadott helyen 
tartalmazza.

- lásd fent

- /pl. ö, á / félhosszú 
időtartalommal ejtett hang

- /pl. ö, e / hosszú 
időtartalommal ejtett hang

Ismeretes a szótár jellegű  erdészeti népszerűsítő kiadványunk „kevert” formája, ami kettős felada
tából következik: egyfelől jelentésmegadás és magyarázat (ezért néha a lexikonokra jellemző tu
lajdonságokkal is bír), másfelől a kutatott területre vonatkozó erdészettörténeti ismeretek közlése. 
A könyv egy sötét diktatúra évei alatt íródott, illetve került sor a rendkívül tarka szóanyag begyűj
tésére, amikor a szerző nem azt jegyezte fel sokasodó céduláira, amit leginkább szeretett volna, ha
nem amihez hozzáfért, hozzáengedték. Az is tény, hogy ebben az időszakban egy székelyföldi er
dészettörténeti munka megjelentetése illuzórikus reménynek tűnt. Hasonlóképpen az egykori és a 
mai, rohamosan változó szókincsének közreadása is. Maradt mint megvalósíthatónak vélt megol
dás: tematikus fejezetekre, alfejezetekre, pontokra tagolva a témát, a mintegy 4000 példamondat, 
számos szólás, közmondás jeg y ze t valamint helynév felhasználásával, minél gazdagabb szócikkek 
révén, bőségesen illusztrálva az anyagot, táblázatok közreadásával, teljesen szokatlan módon te
gyünk eleget a kettős feladat követelményeinek.

Mindezekről az Előszó bán már tájékoztattuk az olvasót. A kézirat lektorálása azonban meg
győzött arról, hogy emberi tulajdonság az újszerű megoldások eleve elítélése. Az olvasó pedig, 
sokszor „takarékosan” gazdálkodva idejével, eltekint a használt szakkönyv bevezető sorainak át
tanulmányozásától és ezáltal tájékozatlanul használja a kézbe vett munkát. Ezért várható, hogy 
lesznek olyanok, akik az összegyűjtött anyag felesleges „széttörését” fogják számon kérni a szer
zőtől. A szótár megszerkesztésénél alkalmazott vezérelv ismételt indokolását ez a „félelem” tette 
szükségessé.

Összegezve a szótár használatához írt kiegészítés mondanivalóját, a szerző amikor a cél érde
kében lemondott „az egészet összefüggő ábécé rendbe tett,” szokásos módszer alkalmazásáról -  az 
erdészeti szókincs és történeti múlt tekintetében felbecsülhetetlenül gazdag Székelyföldről minél 
gazdaságosabban, egy összefüggő rendszer szerint, minél többet közzétenni -  tisztában volt azzal, 
hogy majdan mindezekért az olvasótól egy többletmunkát fog kérni: a kiadvány tartalomjegyzék
ének és névmutatóinak előzetes áttanulmányozását, a szavaknak, fogalmaknak minél könnyebb 
megtalálása érdekében.

Marosvásárhely, 1999. május havában
A szerző
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