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Idestova egy éve böngészgetem ezt a
roppant érdekes könyvet, amely való-
ban erre való: böngészésre, bogarászás-
ra, nem pedig egyszeri végigolvasásra.
Szótárnak is mondhatnám, hiszem két-
ségtelenül szótárféle, de témakörök
szerint tagolva, s ezeken belül tartva be-
tûrendet.

A kötet alcíme: Válogatás a Keleti-
Kárpátok belsô hajlata erdôgazdálko-
dásának magyar szókincsébôl. Ebben
a belsô hajlatban húzódik meg – tud-
juk – a Székelyföld. Az összegyûjtött
nyelvi, szakmai és néprajzi anyag tehát
elsôsorban onnan való, különös tekin-
tettel a helyi hagyományokra, sajátsá-
gokra, a múlt idôk még föllelhetô, ki-
kutatható emlékeire. A gyûjtés idôbeli
mélysége és gazdagsága indokolta,
hogy a könyv az Erdészettörténeti Köz-
lemények önálló köteteként jelenjék
meg, annál is inkább, mert nemcsak
szavakat értelmez, magyaráz, nemcsak
példamondatokat idéz, hanem eköz-
ben bôséges tájékoztatást ad a székely-
földi erdôtájak helyneveirôl, térszíni
formáiról, fás növényeirôl, erdôpusztí-
tásról és felújításról, erdôbirtoklásról
és rendtartásról, az erdôhasználat kü-
lönféle eszközeirôl, módjairól, termé-
keirôl, s nem utolsósorban az erdôk
munkásairól, szüntelen figyelemmel a
történetiségre.

Sajátos mûfajú enciklopédikus gyûj-
temény van tehát a kezünkben, amely
valójában sokkal több, mint szótár.
Nyelvészek is haszonnal forgathatják
persze, hiszen mintegy 5000 helyi
használatú népnyelvi szót tartalmaz és
további 1500 alakváltozatot, köztük
sok olyat is, amely nyomtatásban még
soha sehol nem jelent meg. Más olva-
sókat is érdekelhet a könyv – foglalko-
zásuktól függetlenül –, bárhol a magyar
nyelvterületen, de különösképpen a
Székelyföldön, amelynek lakóit a kötet
Ajánlása – Oroszi Sándor írása – sze-
rint „már a múlt századi erdészeti írók
is úgy emlegették, mint a leggazda-
gabb erdészeti múlttal rendelkezô ma-
gyar népcsoportot”. Székely testvére-
inknek tehát sokat segíthet ez a tartal-
mas kötet önmaguk megismerésében
és megôrzésében is. De legalább anny-
it mondhat a más tájakon élô magyar
erdészeknek, hiszen lépten-nyomon
alkalmat ad az összehasonlításra, az

azonosságok és a különbségek egybe-
vetésére s az ebbôl fakadó tanulságok
levonására.

Az utóbbi szempontból különösen
figyelemre méltó a fahasználati fejezet,
a szövegközi rajzoknak köszönhetôen
is, amelyek mindent azonnal világossá
tesznek, akár a szerszámokról van szó,
akár a gallyazásról, választékolásról,
darabolásról, hasításról, kérgezésrôl, fa-
ragásról és így tovább. Igen érdekes a
közelítés és a szállítás, illetve az erdei
fafeldolgozás módjainak, eszközeinek a
számbavétele is, továbbá amit – túl a fa-
használaton – a székelyföldi mellékha-
szonvételekrôl megtudhatunk.

Elsôsorban mégsem erdészeti szak-
könyvrôl van szó. Ezért is mondom:
„ától cettig” végigolvasni nemigen érde-
mes, legfeljebb egy-egy fejezetébe be-
lemerülni. A többit meg kóstolgatni, s
örülni minden váratlan felfedezésnek.

Felfedezni való ugyanis van benne
bôven. Ezt már annak a több száz for-
rásmunkának a jegyzéke is jelzi, ame-
lyekbôl Kádár Zsombor annyi adatot
cédulázott ki, hogy az élôszóban gyûj-
tött anyaggal együtt ezek az 50 000-es
számot is elérik. Mindezt természetesen
még egy ilyen vaskos kötetbe sem lehe-
tett beleszorítani, nemcsak célszerû el-
rendezésre volt tehát szükség, hanem
fájdalmas rostálásra is. De az anyag java
megmaradt – benne 4000 példamondat
–, mindenütt pontos hivatkozással,
hogy melyik adat honnan való.

A példamondatok egy részét szép-
íróktól – prózai mûvekbôl, versekbôl –
szemelgette Kádár Zsombor. Monda-
nám, hogy Áprily Lajostól Tamási Áro-
nig, de Áprilyt betûrendben megelôzi
Apor Péter, Tamásit pedig követi
Újfalvy Sándor, mindkettô a maga ne-
vezetes emlékirataival.

Székelyföldön különös jelentôsége
volt mindig a „közerdôknek”, a közös-
ségi erdôbirtokoknak. Az ezekre vo-
natkozó szócikkek is felettébb tanulsá-
gosak, s manapság nálunk is igen ak-
tuálisak.

Szorít a hely, lassan be kell fejeznem.
De hadd soroljak még fel egy sereg táj-
szót, amelyek különféle fafajú, korú, il-
letve állapotú erdôre vonatkoznak. Ki-
ki próbára teheti magát, hányat ismer
fel közülük: bárdos, bénôtt erdô, boj-
tos, bongor, borítványos, boronaerdô,

borsikás, boszlány, bözsön, buháncs,
ciheres, cirhe, csadaj, csenger, csere,
csereklyés, cserécske, csetenye, cson-
kás, csönkös, csutkós, derék erdô,
eresztvény, élôerdô, gyakor, horvás,
lácerdô, lécerdô, likat, lomos, muzsda-
los, nyesôfás, patrakonya, romlás,
sétinya.

Végezetül Kádár Zsomborról is el
kell mondanom legalább annyit, hogy a
40-es évek elején az akkor Magyaror-
szághoz tartozó Észak-Erdélybôl került
Sopronba, s kezdte meg erdômérnöki
tanulmányait. 1947-ben szerzett diplo-
mát, majd „tudatosan vállalva a kisebb-
ségi sorsot”, visszatért szülôföldjére. Ott
fôleg erdei szállítópályák tervezésével,
kitûzésével, továbbá munkavédelem-
mel és szakoktatással foglalkozott, s
közben jelentôs szakirodalmi tevékeny-
séget is kifejtett. A többi között megírta
a Székelyföld erdészettörténtét is.

Vargha Domokos

Részletek a könyvbôl:
asszú fa (1663): kiszáradt fa. aszúság
(1779).
aszútôke (1781): „száraz (reves) fa-
törzs”.
aszag (1880) „karó, mellyel az égô fát a
kemencében összekavarják”.
bakoc (1903): „sütéshez való fa”.
bitang vég (1884): „az elhulló rönkô-
vagy tönkvég”.
borna (Sz.gy.): „18-30 cm közötti
gömbfa”. → ÉPÜLETFA is.
brák, brákfa (Sz.gy.): „ipari feldolgo-
zásra alkalmatlan fa”.
bütü (1893): „levágott vég”. J. vö.
Mándoky I., 1972. 170.
celoza (1946): cellulózfa.
cire (1845): gömbrúd.
cömpöj (1862): „levágott magas fáknak
szekérre rakható része”.
cövek (1838): faoszlop.
csaptató (1784): „feszítôkaró”.
csereke (1838): „ma teszi azon ágas-
bogas fát, melyen az erdei az erdei sima
fákra mászni szoktak”, cserekje (1873) ua.
csereklye (1888): „a fenyôfának levá-
gott és a fdöldön megszáradt ágai”.
csömpô ? (1791): „kb. ághulléadék”.
csutak (1943): tuskó, → TUSKÓFA is. J.
csutakmagasság; csutakvég: rönkvég
(Sz.gy.).
csûrûk (1943): „rövidre vágott, véko-
nyabb fadarab”.

Erdô és nyelv
Kádár Zsombor könyve


