
A legjobb tudomásom szerint az országos adattárunk alkalmas arra, hogy 
állományaink vágásérettségi koráról átfogó képet kaphassunk. Talán a kö
vetkezőket lenne érdemes megvizsgálni: 

Mennyire térnek el a tervezett vágáskorok az ideálistól, a szabályzatokban 
foglaltaktól, esetleg állománytípusonként, gazdálkodónként, országrészenként? 

Mik az eltérések főbb okai? 
Mik a legfőbb tennivalók a nemkívánatos eltérések felszámolása érdeké

ben? 
Hasznosak lennének az adatok a jelenlegi hozamszabályozásunk megítélé

séhez, az esetleges országos hozamszabályozás megvalósításához. 
Meggyőződésem, hogy erdőgazdálkodásunk fejlesztéséhez nagyban hozzájá

rulna egy ilyen elemzés végzése, és belőle a tanulságok levonása. 

Reményfy László 

A fa és a könyvkész í tés kapcsolatának r ö v i d tör ténete 

Csaknem bizonyosra vehetjük, hogy a legrégibb könyvek is fábóí készültek. 
A- mai papírgyártás alapját jelentő papírfa előtt több ezer évvel ismert volt 
már a „fa-papír". Erre utal a könyv szó etimológiája (szófejtéstana), is. Könyv 
görögül biblión (fiijifacöv), latinul pedig liber. Mindkét szó eredeti jelentése: 
faháncs. De a gót bóka, az angolszász boc, a német Bucii és az angol book is 
könyvet jelent, ám mind e négy szó eredeti jelentése: bükkfa. 

Irodalmi úton is bizonyítható a „fa-könyv" hajdani létezése: 
— Homérosz eposzában, az Iliász V I . énekében Bellerophon két összehajtott 

fatáblára írt levelet visz Lykia királyának. 
— A z ősi germán mondákban — az Eddában és a Heliandban — is fa-köny

vekről történik említés. 
E hajdani fa-könyvek létezésére tárgyi bizonyítékaink természetesen nin

csenek, hiszen több ezer év alatt minden fa elkorhad, megsemmisül. De emel
lett vallanak a jelenleg legősibb írásos emléknek számító sumér kőtáblács-
kák írásjel-formái is. Ezek kifejezetten szögletes rajzai nem a simán véshető 
kőlapon alakulhattak ki, hanem a rostos, csak egyenetlenül karcolható fafelü
leten válhattak megszokottá, amely a kerekded vonalat is szögletessé töri. 

Kifizetten irodalmi forrásunk van — természetesen szintén bizonyító 
példány nélkül — az ősrégi kínai kötegkönyvekről: Me Ti vándorfilozófus há
rom kocsira rakott bambusz-kötegkönyvvel járta be a Mennyei Birodalmat. 
Az ősi kínaiak ui. keskeny bambusz-szeletekre karcolták írásjeleiket, felülről 
lefelé haladva, függőleges oszlopban. 

A fát idővel lassanként felváltotta az időtálló agyag, ill. — kiégetett formá
jában — a cserép. A babilóniai agyagtégla „könyvekből" már ezer és ezer ma
radt ránk. 

A klasszikus ókorban a nílusi sásból készült papiruszra került az irodalom. 
A középkor kódexei — tudjuk állatbőrből előállított pergamenre íródtak és 

e lapokat fatáblák közé kötötték. A könyvkészítésnek tehát ismét nélkülözhe
tetlen anyaga lett a fa, és az is maradt — persze egészen más technológiát al
kalmazva — miiíd a mai napig. 

Dobay Pál 


