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Az utolsó évtizedek több erdészettörténe-
ti témájú munkájában kialakult az a téves
nézet, hogy a magyar erdészeti szaknyelv
és szakirodalom csak a XIX. század utol-
só évtizedeiben keletkezett.

Mielôtt ezt a téves állítást megcáfol-
nám, szeretném kimondani; tudom és
tisztában vagyok azzal, hogy Divald
Adolf, Wagner Károly és társaik mit tettek
a magyar erdészeti szaknyelv és szakiro-
dalom továbbfejlesztése és a kiegyezés
után bekövetkezett gyors felvirágoztatása
végett. A történelmi igazság és az ezen a
téren elôttük tevékenykedô elôdök iránt
érzett tisztelet és kegyelet azonban meg-
követeli, hogy a tényeknek megfelelôen
ábrázoljuk a dolgokat.

A cikkem elején említett munkák szer-
zôi szinte egyöntetûen azt állítják, hogy
Divald és Wagner 1868-ban kiadott Ma-
gyar–német és Német–magyar erdészeti
mûszótárán alapszik a magyar erdészeti
szaknyelv és szakirodalom megteremté-
se.

Lássuk a szerzôk állításait:
Hiller István1: „Ki kell mondani a kese-

rû igazságot, csak a 19. század utolsó év-
tizedeitôl kezdôdôen beszélhetünk ma-
gyar erdészeti szaknyelvrôl és magyar
nyelvû erdészeti szakirodalomról.”

Király Pál2: „A fiatal Egyesület tétová-
zás nélkül fogott munkájához. Az elsô és
talán legnagyobb akadálya a kivitelnek az
volt, hogy magyar erdészeti szaknyelv
egyáltalán nem is létezett... az Egyesület
1868-ban Divald Adolf és Wagner Károly:
Magyar–német és Német–magyar erdé-
szeti mûszótár c. könyvének kiadásával
kezdte el a munkát.”

Madas András3: „Az Erdészeti szakis-
meretek széles körû elterjedésének egyik
legnagyobb akadálya az volt, hogy nem
volt magyar erdészeti szaknyelv, és en-
nek folytán nem voltak magyar erdészeti
szakkönyvek. A fiatal Egyesület tétovázás
nélkül munkához fogott és már 1868-ban
kiadta Divald és Wagner munkáját, a Ma-
gyar–német és Német–magyar erdészeti
mûszótár címû munkát.”

Solymos Rezsô4: „A 19. század utolsó
évtizedei elôtt nem létezett magyar erdé-
szeti szaknyelv és szakirodalom, amely-
nek megteremtését hosszan tartó küzde-
lem elôzte meg... Ennek szolgálatában
Divald Adolf Wagner Károllyal együtt Ma-
gyar–német és Német–magyar erdészeti
mûszótárt állított össze, amelyet 130 esz-
tendôvel ezelôtt adtak ki.”

Az elôbb említett szerzôktôl – ebben a
kérdésben – eltérôen vélekedik az er-
dészszakmánkban is jól ismert nyelvész,
Grétsy László5. Egyik, a magyar erdészeti
szaknyelvvel foglalkozó munkájában ezt
írja: „szorosabb értelemben vett magyar
erdészeti szaknyelvrôl csak a XIX. század
közepe óta beszélhetünk. Megint csak
nem azt mondom ezzel, hogy korábban
magyar nyelvû erdészeti szakirodalom
egyáltalán nem volt... Rendszeresebben,
tervszerûbben azonban csak a XIX. szá-
zad elsô felében jelennek meg magyar er-
dészeti munkák”.

Grétsynek ebben a nyelvészeti, tudo-
mányos alapossággal megírt munkájában
csak az kifogásolható, hogy hasonlóan a
többi idézett szerzôkhöz, ô sem tesz kü-
lönbséget az erdészeti szaknyelv és erdé-
szeti szakirodalom idôrendben eltérô ki-
alakulása között. Errôl késôbb bôvebben.

Mik voltak azonban az okok, amelyek
az említett téves nézet kialakulásához
hozzájárultak? Véleményem szerint a kö-
vetkezôk:

1. Divald Adolf „apa elôtti gyermek”
szállóigévé vált mondása.

Divald egyik, 1861-ben megjelent cik-
kében6 azt írja, hogy egy magyar–német
erdészeti mûszótár létezése elôtt, bármi-
lyen erdészeti könyv megírásának „apa
elôtti gyermek” volna a neve. Így annak
ellenére, hogy az erdészeti mûszótár
megjelenése elôtt (1868) már több ma-
gyar nyelvû erdészeti szakkönyv jelent
meg, létezésükrôl mint „apa elôtti gyer-
mekrôl” nem illett tudomást venni. Divald
ezen állítása azért is megkérdôjelezhetô,
mert más nemzetek kialakuló erdészeti
irodalmában is az „apa elôtti gyermek”
volt a szabály és nem kivétel.

Így volt ez pl. a magyaroknál jóval ré-
gibb és jelentôsebb erdészeti szakirodal-
mi múltú franciák és németek esetében
is. A francia nagyok, Réaumur, Buffon,
Duhamel du Monceau erdészeti témájú
mûveinek német nyelvre fordítása már a
XVIII. század közepén megkezdôdött
anélkül, hogy akkor egy német–francia
erdészeti mûszótár létezett volna.

Divald azonban ellentmond önmagá-
nak is, mert az erdészeti mûszótár megje-
lenése elôtt ô már jelentôs szakirodalmi
munkásságra tekinthetett vissza. Azonkí-
vül fordított erdészeti témájú cikkeket né-
metbôl magyarra is.

Az idézett szerzôk nem vették figye-
lembe, hogy a magyar erdészeti szak-

nyelv elôbb alakult ki, mint a magyar er-
dészeti szakirodalom. Ennek az állításnak
a megvilágítására szeretnék a már több-
ször említett Divald–Wagner-féle mûszó-
tár elôszavából idézni. Az elôszóból meg-
tudható, hogy a szerkesztôk milyen ne-
hézségekkel néztek szembe, mivel a „sok
munkatárs közül csak kevés vette komo-
lyan a dolgot... Csüggedés fogott el, mi-
dôn a beérkezett mûszógyûjteményeket
át és ismét átnéztük s azokban alig talál-
tunk néhány jóravaló új szót vagy olyat,
melyet magunk már nem ismertünk vol-
na. Nézetünk szerént lett volna még egy
út, melyen czélt biztosabban érheténk va-
la, az t.i. ha egy szorgalmas, fürkészô szel-
lemû s az ügyért lelkesülô magyar szak-
embert küldtünk volna utazni az ország
magyar ajkú erdôs vidékeire, hogy ez a
nép, az erdei munkások, csôszök és a
gyakorlati erdôszök szájáról az erdôn les-
se el a mûszavakat, melyeknek szilárd
meggyôzôdésünk szerint egész kincse
van ott elszórva.”

Hasonló véleményen volt Lesenyi Fe-
renc egyik 1940-ben megjelent munkájá-
ban7: „Az erdôs vidékeken az erdei mun-
ka természetszerûleg mindenhol a népes-
ség ôsfoglalkozásához tartozik, és éppen
ezért az ilyen vidékeken, különösen ak-
kor, ha annak életrevaló ügyes népessége
van, már korán értelmes mesterséggé fej-
lôdik a fák döntése, kiszállítása és feldol-
gozása, ami az újkor elsô századaiban
még jóformán kizárólagos eleme volt az
erdôgazdálkodási tevékenységnek.”

Az ilyen adottságú területeken tehát
természetszerû volt egy erdészeti szak-
nyelv viszonylagos korai kialakulása is.
Ennek bizonyítására Lesenyi (a Székely-
földre vonatkoztatva) Oroszhegyi Mihály
1655-ben kiadott „Az Fenyôfának hasz-
nos voltáról és a Sendely tsinálóknak kel-
lemetes és hasznos munkájokról való his-
toria” címû verses munkáját idézte.

Divaldéknak akkor sajnos nem volt le-
hetôségük azt a fajta erdészeti szógyûjtést
elvégezni, amely szerintük biztosabban
célhoz vezetett volna. Megtette ezt azon-
ban napjainkban Kádár Zsombor8, aki
egyik, 1999-ben megjelent könyvében,
eddig páratlan gazdagsággal mutatja be a
székely nép többszáz éves erdészeti tár-
gyú szókincsét.

Az idézett szerzôk arra hivatkoznak,
hogy az 1868-ban kiadott erdészeti mû-
szótár elôtt nem léteztek magyar nyelvû
erdészeti szakkönyvek. Valóban, az 1868-
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ig megjelent magyar nyelvû erdészeti té-
májú könyvek száma nem sok, számuk
kb. 15–20-ra tehetô. Az erdészeti szakiro-
dalom köréhez azonban nemcsak a
könyv alakban kiadott munkák tartoz-
nak, hanem mindazon cikkek, tanulmá-
nyok, beszámolók, hivatali szervekhez írt
feliratok stb., amelyek valahol és valami-
kor ehhez a témához íródtak. Ezenfajta
írások száma 1868-ig több százra tehetô
(anélkül, hogy az 1862–1868-ig az Erdé-
szeti Lapokban megjelent cikkeket is szá-
mításba vennénk).

Egy példa annak bizonyítására, hogy
ezek a számok nem légbôl kapottak.
Csapody István9 évtizedekkel ezelôtt
összeállított egy „Kiegészítést” a Gerlai-fé-
le „Magyar erdészeti irodalom bibliográ-
fiájá”-hoz. Ebben a „Kiegészítés”-ben
1934-ig terjedôen (hasonlóan a Gerlai-fé-
le bibliográfiához) összegyûjtötte „mind-
azon erdészeti szakirodalom körébe tar-
tozó” írásokat, amelyek a Gerlai-féle mû-
bôl „bármi oknál fogva kimaradtak”. A
„kimaradottak” száma 1336. Ebbôl 1867-
ig magyar nyelven megjelent 122 (ezek-
bôl 3 könyv formában). A legrégibb cikk
1792-bôl való. Ha feltételezzük, hogy a
Gerlai-féle bibliográfiában az 1867-ig
megjelent magyar nyelvû munkák száma
hasonlóan aránylik a 9470 tételt magában
foglaló össz-számhoz, mint a Csapody-fé-
le „Kiegészítés”-ben (9,1%), akkor biztos-
ra vehetô, hogy a megadott számok nem
túlzottak.

Aki a magyar erdészeti irodalomtörté-
nettel foglalkozik, az mindjárt szembesül
azzal a ténnyel, hogy többszáz éves erdé-
szeti szaknyelv és szakirodalmi múltunk
ellenére sem rendelkezünk egy, a magyar
erdészeti irodalom történetét összefoglaló
mûvel. Amíg ez a munka nem készül el,
addig nagyon nehéz a magyar erdészeti
szaknyelv és szakirodalom kialakulásáról
egyetemes képet alkotni.

(folytatjuk)

Inárcs külterületén, a Bucka erdôben
élt meg többszáz évet egy kocsányos
tölgy. A község legöregebb lakói szerint
terebélyes fa volt már az ô gyerekko-
rukban, alatta játszottak, legeltették a
gondjaikra bízott kecskét, tehenet. A
famatuzsálemet a kakucsi kisebbségi
kolónia lakói nézték ki tûzrevalónak, s
két stílfûrésszel estek neki egy éjszaka.
Kivágták, de elvinni már nem maradt
idejük, az inárcsi polgárôrök lecsaptak
rájuk – sajnos túl késôn. A törzset és a
két fô ágat biztos helyre vontatták, ami-
hez egy traktor kevésnek bizonyult,
kettôt kellett „befogni”, lévén, hogy

csupán a törzs súlya 4,5 tonna, az átmé-
rôje 98 centiméter.

Azt mondják, a polgármester megsi-
ratta a község legöregebb fáját, amihez
ôt is gyerekkori emlékek fûzik, majd
rendkívüli testületi ülést hívott össze,
ahol döntés született: a rönkbôl szobrot
készíttetnek Polyák Ferenc fafaragó mû-
vésszel, s a község fôterén állítják fel.

A vén fa tehát éli majd második életét,
nem úgy, mint az a több hektárnyi füstbe
ment erdô, amit ôsztôl tél végéig vágtak
tarra az inárcsi határban, s amit mindmá-
ig nem kért számon senki a tettesektôl.

(matula)

Semmi sem szent

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató-
intézetében térképet rajzoltak a hazai
talajok savanyodásra érzékenységérôl.
E vonatkozásban 6 fokozatot határoltak
el, területarányuk a következô: 1. Erô-
sen savanyú talajok: 13%. 2. Nagyon ér-
zékeny, gyengén savanyú talajok kevés
agyag- és szervesanyag-tartalommal:
14%. 3. Nem meszes, közepesen sava-
nyú talajok, közepes méretû szövettel

és szerves anyaggal: 5%. 4. Nagy puffer-
kapacitású, gyengén savanyú talajok:
23%. 5. Alig érzékeny talajok: 4%. 6.
Nem érzékeny talajok: 41%.

[Hivatkozás: Várallyay–Rédly–Murá-
nyi: Map of susceptibility of soils to
acidification in Hungary. In Szabolcs I.
(edit.): Ecological impact of acidifica-
tion. Budapest, 1989, 79–94. o.]

Dr. Szodfridt István

Savanyú talajok térképe

Gratulálunk!

A 2001. július 7-én megren-
dezésre kerülô Országos Er-
dészeti Vándorgyûlés köz-
gyûlésének színhelyei:
„A” változat (jó idô esetén)
Szabadtéri színpad, 4400
Nyíregyháza, Benczur tér 22.
Tel.: 06-60-482-920
„B” változat (rossz idô ese-
tén) Nyíregyházi Fôiskola,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/b. Tanulmányi épület
nagy elôadó terme.


