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AJÁNLÁS

Ha nincsen ember, nincsen probléma -  többek között ez a sztálini tétel jutott eszembe akkor, 
amikor Kádár Zsom bor óriási m űvét kézbe vettem. A m arosvásárhelyi szerző m unkáját 
1974-től 1988-ig, tehát a diktatúra évei alatt, magára hagyatottan készítette. Akkor, amikor a 
„Conducator” vezetésével „Románia Szocialista Köztársaság” sajátos nemzetiségi politikájával 
a kisebbségek jelentős részétől -  az előbb idézett sztálini tétel hasznosságának felismerésével -  
megszabadult (folyamat, mely sajnos napjainkban is tart). A romániai magyarok történetének, 
intézményrendszerének, sőt azonosságtudatának átalakítása, netalán megszüntetése is minden 
korábbinál nagyobb léptekkel haladt. Ebben a légkörben két lehetőség kínálkozott: menni vagy 
maradni. Aki elment, az nem közénk való volt, mert ha közénk való lett volna, nem ment volna 
el -  vallják ma is a maradók. Igen, a maradók, de a maradóknak is csak az a része, amelyik 
megpróbálja magyarságát nem feladni, nemzeti tudatát megőrizni, erősíteni.

Kádár Zsom bor műve a d ik tatúra éveinek, de az előbb em líte tt fo lyam atnak  is 
dokumentuma. A szerző tehát problém át jelző, megörökítő, okozó ember.

Állami munkavédelmi felügyelőként -  megelőzően szaktanárként és tervező erdőm érnök
ként -  járta a vidéket, gyűjtötte a „magyar nemzetiségű román dolgozók” még beszélt vagy 
egykori erdészeti-faipari szókincsét. Számtalan esetben -  ha a kiszemelt adatközlőnek vala
melyik felettese nem tartott vele -  az emberek félelemből kitértek a válaszadás elől. „Vajon 
nem lesz-e bajom ebből...” elgondolásból elbújtak a megbeszélt találkozók alkalmával is. 
Hogy a szerző mégis mintegy 80 adatközlő tudását, segítségét beleépíthette ebbe a könyvbe, az 
nemcsak az öntudatos magyar dolgozóknak, technikusoknak, erdőmérnököknek köszönhető, 
hanem mindazoknak a románoknak is, akik Kádár Zsomborért felelősséget vállaltak, akik 
bármilyen megfontolásból neki segítettek.

A terepi adatgyűjtés mellett a levéltári, az irodalmi források feltárása sem volt minden 
akadálytól mentes. Rom ániában ebben az időben nemcsak az írógépekről vettek írásmintát, 
hanem a közkönyvtárok olvasószolgálatát is komoly ellenőrzés alatt tartották. M égis gyűltek 
a cédulák, mégis kirajzolódott a mű leendő tartalma. S Kádár Zsom bor -  imm ár nyugdíjas
ként -  egyre kétségbeesettebben keresett útbaigazítókat, segítőket, akik akár a nyelvészeti, 
akár egyéb kérdéseit megválaszolhatták volna.

„Ha nem tudja, ne csinálja” -  mondták neki több helyen is. Hogy ezt a kitérő választ m eny
nyiben az esetleges félelem és mennyiben a közömbösség, a mások gondjának, bajának, 
szellemi munkájának a semmibevétele diktálta, azt ma már nehéz lenne megállapítani. De 
felesleges is, hiszen mindezek ellenére a kézirat összeállt.



A diktatúra éveiben nemcsak a „Székelyföld” szónak, illetve a székelyeknek az em legetése 
„m ent ki a divatból” , hanem egy szakm ának csak magyarokra vonatkozó történetét sem 
lehetett megírni -  még az íróasztal fiókjának sem. Pedig a székelységet már a múlt századi 
erdészeti írók is úgy em legették, mint a leggazdagabb erdészeti múlttal rendelkező magyar 
népcsoportot. Tehát a székelyek erdőre vonatkozó ismereteit, erdővel kapcsolatos történetét 
feltétlenül össze kell gyűjteni -  egyiket-m ásikat már szinte az utolsó pillanatban. Az egykori, 
hagyom ányos eljárások ugyanis m egváltoztak, az em berek kicserélődtek, a régiekkel a 
kifejezések is elvesztek, elfelejtődtek. Egyszóval: a problém a -  akár a népé, akár a nyelvé -  
sztálini módon kezdte megoldani önmagát.

Kádár Zsom bornak volt bátorsága ennek a folyam atnak ellenállni, s ehhez kitalált egy 
sajátos műfajú feldolgozást, mely a székelyek szakszókincsét és erdészettörténetét egy időben 
ismerteti, erdészeti népszerűsítő munkát, aminek szótár-, illetve lexikonalakot adott. Ahogyan 
vallja: egy lelkiismeretes m űkedvelőnek sok mindent szabad. (Bár sok ilyen „lelkiismeretes 
m űkedvelő je” lenne az erdélyi m agyarságnak!) A „kevert” kézirat így, a cím szavak 
értelm ezése ürügyén -  elsősorban mintegy 4000 példamondat betagolódásával, viszonylag 
gazdag ábraanyagával, táblázataival -  erdészet- és technikatörténetet is tartalm az, 
ugyanakkor a fejezetekre történő bontás az egykori és mai erdészeti munkáknak az erdészeti 
tudomány által megkövetelt formában történő ism ertetését is szolgálja.

Itt, az ajánlásban is hangsúlyozandónak tartom, hogy a mű nem tájszótár és nem is 
erdészeti lexikon. A szerző minden igényt kielégítő tájszótár megírására nem vállalkozhatott, 
hiszen neki sem intézményi háttere, sem egyéb feltételei nem voltak hozzá. Nem is erdészeti 
lexikon, mert azt megint más szerkesztési elvek alapján lehetett volna összeállítani -  s talán 
nem is csak a Székelyföldre.

Ismétlem: kordokumentum, a nyelv megmentésére való törekvésnek és a nép szóalkotó
képességének dokum entum a. Olyan erdészeti „m unkapéldány” , amely hasznos lehet az 
utánajövőknek, akik esetleg majd az egyes részeket jobban kidolgozzák, új szavakkal, új 
forrásokkal kiegészítik, netalán az erdészet- és technikatörténeti részeket belőle kiemelik, 
külön megvizsgálják. Ez mind a szerzőnek, mind jelen ajánlónak közös reménysége és hite: 
nevelkedjenek a romániai m agyar erdészek, történészek, nyelvészek között olyan emberek, 
akik ezt vállalják -  hogy továbbra is legyenek problémák...

Budapest, 1999. május Dr. habil. Oroszi Sándor
egyetemi magántanár 

az. Országos Erdészeti Egyesület 
Erdészettörténeti Szakosztályának elnöke
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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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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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A SZÓGYŰJTÉS TERÜLETE

> T T \ Tölgyesi-szoros
P Tu/ghes.

Erdélyi M e ző sé g  r 
Címpia Transilvaniei

l/a. ábra. A kutatott terület:
1. Kelemen-havasok (Munfii Cálimani),
2. Gyergyói-havasok (Munfii Giurgeului),
3. Görgényi-havasok (Munfii Gurghiului),
4. Nagy hagy más (Há$ma$u Maré),
5. Csíki-havasok (Munfii Ciucului),
6. Hargita-hegység (Munfii Harghita),

7. Nemere-hegység (Munfii Nemira),
8. Bodoki-havasok (Munfii Bodocului),
9. Baróti-hegység (Muntii Baraoltului),
10. Persányi-hegység (Munfii Persani),
11. Berecki-hegyek (Munfii Brefcului),
12. Bodzai-hegyek (Munfii Birsei).
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1/c. ábra. Erdősültség napjainkban a kutatott területen (V. Tufescu, 1974 és 1985, valamint Pádurile Romániei, 
1981. 230. nyomán).
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SZÓTÁR



I. ERDŐTÁJAK



I. 1. Térszíni formák

1. Térszíni formák

„Én és székelyföldi ügybarátaim  
azt tudjuk, hogy azon völgyet szokták 
a székely földön »pszónak« nevezni, 
melyen végig esős időszakban a tavaszi 
olvadáskor kisebbszerű patak foly, 
de egyébként kiasz és száraz medre van.
Ilyen »hossz.úaszó« van Sz-Kereszt úrról 
Solymosba menőleg és Siménfalv óiról fe l  
Tordátfalva felé. Jobbágyfalvától M osonba  ” 

(Köz. Kriza János: Nyr 1, 1872. 384).

ág: „völgy” (Bcnkő L.. 1947.22.). Hn. Nyír- 
ágerdő. Szenthárom ság. Hn. Tölgyes ága, 
(1803. Mhermány, Imrch I.. 1983.457.). 
ágy: „kis völgy” (Bcnkő L.. 1947.22.). Hn. 
Kökényeságy bérc. Somosd. 
áj:
a. „keskeny völgy, hegynyílás nevéül él E r
dővidéken” {Köz. Paal Gyula: Nyr 17. 1889.

226.); „szűk völgy, hegynyílás” (Árvay J., 
1943.41.) Bácsf.
b. yjVÖlgy” (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 
233.) Nbacon. áj. Hn. Ajbrécz. (Árvay J. 1943. 
41.) Bánf. aj. Hn. Ajbércz. (Orbán B.,I. 1869.29.) 
Ngalambl'va. Hn. Tövis —(Erdély, 1903.91.) Göcs. 
J. Paal Gy. Nyr. 17:266: Áj (ály.ágy). 
aja: „alja” (Janitsek J.. 1973.168.) ája. Hn. Ága
zat = /e/ (Janitsek J.. 1974.153.) Köpec. Hn. 
Széperdő-(Janitsek J., 1973. 173.) Szárazajta. 
a j ja :  „a la tt” (Janitsek J., 1975. 99.) Hn. 
N agyerdő ajja. Bárót.
a lj: „hegyoldalai alsó része” (Benkő L..
1947.25.). Kriza. Vadr. 1862:186.
Kimének a hegyre /Benézek az ~ba (383.) Ny. 
mente. Hn. Bikkalja (Papolc Ft 1759, Imreh
I., 1983. 371.). Hn. Székátalja (Köz Parászka 
Gábor: Nyr 45, 1916.94.) Miklósvár. 
á l ta l : „hegyoldalai alsó része” (Benkő 
L.. 1947.22.). Hn. Nagyától. Backamadaras.

Hevederbükk

"N. Koság

906.$. 
Csókás 

*873 
M agas les

Erdőfüle

N. Sándor /
/

2/a. ábra. ág -  N. Koság (Ttérkép, 1941) Kétág feje (uo.)
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I. 1. Térszíni form ák

3. ábra. alj -  Hágótőalja (Ttérkép, 1941). 

árnyék :
a. „Oly hely , m elyet nem  ér nap , tehát ren 
desen E. oldalon
b. „Széltő l védett hely: E llentéte a verő” 
(Heily Gy., 191 1.159.). SzO. V, 1578: miko
ron lengyel királyt Estván királt hűséggel 
szolgáltak volna Lengyelországba, az király 
ő felsége meg tekéntvén az ő hűséges szolgá
latikat. adott és dónál vala egy darab erdőt 
Kézdiszikbe, dálnoki határon, mely erdő ne
veztetik zaznő arnekának /1 10./. J .-(árnyék 
oldal): „éjszaki oldal” (Köz. Várnai Sándor: 
EL 1886.481./Hm . északkeleti része. Hn. 
K is-, N agy~(Á rkos Ft. 1760.2.Im reh I.
1983.396 .)"

4. ábra. árnyék -  Kisárnyék (Ttérkép, 1941).

á ro k : „hosszanan elnyúló fö ldm elyedés” 
(Hefty G y .,1911.159.). Orbán B.,1 1869: E 
patak eredeté tő l nem m essze [...] a belé 
jo b b p artilag  szakadó Vágás árka, (155.) 
Zsákod.

5. ábra. árok -  Vészősárok (Ttérkép, 1941).

asza lvány : „dél fele néző hegyoldal” (Ben
kő L.. 1947.21.). Hn. Aszalván, Nyszent- 
anna.
aszó: a „szárazpatak, időszakos vízfolyás” 
Szabó T., 1976/1592: az zckeoll azo pattak- 
ka. zekeljaszo. zekely aszó mezeye. Zekelj 
oszo Pataka. az Keo azo pártnál (457.)

6/a. ábra. aszó -  Dugaszó (Ttérkép, 1941).
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Fancsal, U. Kós K., 1977/1640: Egres Asszo 
fejében. (57.) Cssztgyörgy. Pataki J., 
1971/\611: Péntek -bán  leszen (64.) Csma- 
daras. Orbán B., II. 1869: A szétriasztott ta
tárok eszeveszetten menekültek Szt Lélek és 
Hossz- felé (18.) Cssomlyó. Nagy G., 1891: 
Szik-, Szék- Usz, a N agyküküllő egy mel
lékfolyója. B ar-pa tak . G yergyóban B or
széknél [...] a csíki H ossz- nevű község is 
egy völgy fejénél van (236.). J. „Helynevek. 
Hosszú-, Köves-, Fenyő-. Az -m ind  a há
rom szóban völgynek felel meg.” (Köz. Bíró 
Lajos: Nyr 34, 1905. 51.) Z etelaka. Hn. 
Köles- oldalán (Bcnkő L.. 1947.21.) 
Nyszereda. Hn. Kuv~: „e .l..k . (Janitsek J.. 
1980. 10.) Efüle. Hn. N agy-sórka, Nagy 
-hágója/T ibádL ., 1975. 1 97 ./Szentlélek.
b. „olyan völgy, am elynek legalább egyik 
oldala meredek, szekérrel, kocsival úgyszól
ván járha ta tlan” (Köz. Komoróczy Miklós: 
Nyr 40, 1911. 274.). J. Vigaszó: „lomberdő, 
benne itt-ott egy-egy öreg tölgy [...] Talán 
verőfényes, madárdalos voltától kapta ez a 
dűlő, ez a meredékesen lejtő tér, a vigaszó 
nevet” (Köz. Paal Gyula: Nyr 29, 1900.378.) 
Bethlenfva. Vö.Nyiri A., 1978. és Nyiri A., 
1979-is, valamint B. Gergely R, 1982. 165., 
166.; Tibád L., 1982.167 
aszúpatak: „kiszáradt patakm eder” (Bcnkő 
L., 1947.18.). Hn. Asszúpatak, Backamada- 
ras.

B É R C :
„ Zord sziklák közt, bércek ormán 
A vadakkal harcra keltem  
S egy szelíd galam b halálán  
M égis megtör szívem-lelkem  
(Újfalvy Sándor, 1792-1866, híres vadász és 
jeles vadászati író sírfelirata a Házsongárdi 
temetőben, Dózsa Dánieltől, 1866.)
a. „h e g y c s ú c s S z a b ó  T'., 1 9 7 6 /1592: az 
bircz tarthja az két falu hatarat. Msz.
b. erdős hegység . SzO. IV, 1642: Ölveság és 
Pisztrángos patakon alól való két felöl lévő 
bérczeken eldőlnének (274.) Lisznyó. Imreh
1., 1973/1830: úgy tapasztaltatott, hogy az 
erdőkön azon tilalom alatt levő -c k  nagy 
pusztulást szenvedtek (115.) Árkos. Újfalvy
5., 1854: Görgény [...] Az erdők a falu köze
lében vannak, a bérezek nem m eredekek 
(42.). Hn. Visszafolyóbérc. N T  1836/1609: 
az mű erdőnkön Visszafolyó-bérczen- útat 
csináltatok, holott soha útatok nem volt (87.) 
Bölön-Nagyajta. Hn. Köves bérez. Szálkás 
bérez erdőrészek Nagyajtán (Nyr 2, 1873. 
526.). Hn. G erendabérc (erdő) (Fejér 
M., 1972.134.) Zabola. Hn. Borsos bérc (er
dő) (Janitsek J., 1973.354.) Apáca.
c.havas. Márton J.,1816: „bértz.das Gebir- 
ge; m ontes, jugum ; havasok, die A lpes: 
A lpes” Újfalvy S., 1854 k.: havas bérezek, 
m elyeknek birtokosai a H árom szék falvai 
(308.).

7/a. ábra. BÉRC -  Fekete-bérc (Ttérkép, 1941).
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v- /V\  V ,
V f

9. ábra. csúcs -  Vajda-csúcs (Hmú, 1973 68.).

8. ábra. csomag -  Kis és Nagy Csornád (—»társulati erdő II. 4.)
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d. havasi legelő. M ilotai F.t 1858: A 'hcgyck 
tetején lévő teres hely vagy Bérez (67.). Ja
kab E.,1877: István-bércz, marhalegelő hely, 
oly tágas hely, hogy két major nyája szokott 
rajta nyáron által legelni (316.) Szováta.
e. „ domb , kisebb h eg y” (Hefty Gy., 1911. 
160.). Orbán B .J . 1869: A Városhelytől 
észak-nyugatra egy önálló bérczecskét Klas- 
trombérezének hívnak (143.) Küsmöd. Sik
lód [...] A dombot, hol temploma állott, most 
is Szent-egyházas béreznek [...] nevezik 
(152.) Kissolymos.
/. „hegyéli rész”. Inirch B .J 942: Kiserdő- 
bérce. 1759. (20.) Mezőbánd.
g. „ hegy” Benkő L .J947:  Szederjezsbérc. 
Backamadaras: Vesszőzs-e, Szentháromság.
h. „ nagyobb ta la jkiem elkedés” Székely Zs.. 
1974: Vár- (328.) IkalVa.
i. „a dom bnál nagyobb előhegység” (Lu
kács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. —> I. 3. 1 
BÉRC.
bitkó: „a hegy csúcsa" (Köz. Balogh Ödön: 
Nylrk V, 1961.) Gyimcs. bitykó: „nagyobb 
hegység apró kiálló csúcsai” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32, 1903.325.) Cssztdomokos. 
borda: „valaminek a szélén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947.26.). Hn. Bórdaszeg. 
Szentgerice.
böte: „bütü” (Hefty Gy., 1911.163.). Hn. 
Feketehegy- Um.
bütü: „hegy- névvel a székely olyan hegy
fokot szokott jelölni, mely nem hegyesen, 
hanem kerekdeden végződik” Orbán B.J. 
1869: e hegy Búd vár. Délre fordult kerekded 
~je egészen kopár (60.) Usz. 
csinód: „(víz) és (víz)árok” (Köz. Fejér D.. 
Nyr 12,1883.281.) Ditró. 
csomág. Orbán B., III. 1869: A Nagy- 
Csomág [...] A -te te jé t sok apró fellövellő 
sziklacsúcs pártázza s neve is, mely csomó 
ág-ból jön, onnan származhatott. Szent-An- 
na tava. (73.). J. Napjainkban Csomád-hegy- 
csoport.

csom p, csom pó: „sziklaszál” Orbán B., I. 
1869: A Tetőfenyő déli aljában egy csudás 
sziklaszál, a madéfalvi Csom pó (80.), VI. 
1873: Hétfalu [...] tetején pedig meglepően 
szép sz ik lacsom pokban (szálak) végződő 
Nagy-Kőhavas alján hosszan nyúlik el (35.). 
csonyó: „sziklacsúcs, -szál” (M Tsz I, 1892.) 
Szf.
csúcs: „csúcsosos hegy vagy annak legfelső 
része” H efty G y .J 9 I l  Nyomárnál [...] a 
kettő között magasul fel a H egyes- (163.). 
Hn. M adarasi- 1801 m (Ttérkép.. 1941.). 
csuklyon, csuk jon , csuklyom :
a. „h e g y n y a k ”. (Orbán B..V1. 1873.136) 
Hétf. „A csukjononn m enyek keresztü l” 
(Köz. H erm án 'A n ta l: N yr 21 .1891.478.) 
Hétf.J. csuklyon,csukjon: „hegynyak. hegy
nyereg” (M Tsz 1.1893.) Hétf.
b. „hegykúp, siivegalakú hegycsúcs”. Arvay 
J .J 9 4 3 /1865: Arapa csuklyona nagy bércz- 
tető (113.) C sernátf, 1943/1872: C siklon- 
völgy (218.) Pürkerec.J. csukoly: „hegy
nyak” (Köz. Kolumbán Samu: Nyr 16, 1887. 
478.) Hétf.
csúp, csup:
a. „dom b/hegycsúcs”. Szabó T .J 9 7 8 /\1 \3 :  
Kebele Sz: Ivanyrol Agarad fele ki menő Ut 
mellett job  kéz felől való Csupon és oldalon. 
MT.
b. „kis kerek d o m b ” Orbán B., IV. 1870: 
csupoknál... egy város lett volna. (42.) 
Nyárád alvidéke.
c. „ hegyes fö ld k ie m e lk e d é s”. (B enkő L.,
1947.22.). Hn. Berekódái - ja . Nykarácsony- 
fva.
d. „m agasla ti p o n t, c sú c s” (Janitsek  J., 
1974. 157.). Hn. K őü-/e/. Köpec. ///z.-hegy 
(N yárády E. Gy., 1914. Tkp) Harcó. J. 
Orbán B ., V. 1871: A Székelykőnek három 
főcsúcsa van, a L ajo s- [...] (187.) Asz. 
csu tkó: „csukorsüveg alakú kőszál” Orbán 
B.J.1868: Van a tetőn egy hegyes k ő -  (67.) 
Zetelaka.
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10. ábra. csúp -  Ábel-csúp (Ttérkép, 1941 és Nyárády li. Gy., 1914 Tkép).

d eb re n : „gödör, mely vízm osás” (Hefty Gy.. 
191 1.163.). Orbán B., Hl. 1869: Sz. György 
között foly le a Debren pataka (44.) Hsz. 
d e rék :
a. „hosszan  e ln yú ló , széles ta la jk iem el
ked és” (Hefty Gy.. 1911. 164.) Usz.. Msz.

s f

Nagy Solymos/
^Hidegkút I

Kérész tdom bj—

SardJ

á fá k o n j

11. ábra. DOMB, domb -  Keresztdomb 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

b. „valam inek a közepe” (Benkő L.. 1947
26.). Hn. Derekút. Teremiújf.
D O M B:
a. „ ha lom ”. Szabó T., 1978/1728: Papi Pa- 
rochia Vágjon fen a Dombon. Árkos. Hsz.
b. yyA  székely példák nagy részében a domb 
mesterséges vagy legalább annak tartott fóld- 
domborulatot je lö l, így pl. Orbánnál a 1. kt- 
ben 4 domb közül 3 [...]” (Hefty Gy., 1911. 
164.). Hn. Király dombja (Csomortáni M.,
1982. 157.) Csmindszt. Hn. Várdomb (Köz. Pa- 
rászka Gábor: Nyr 45,1916.94.) Cscsomortán. 
dom bésgödör: „a fenyők kidőlte alkalmával 
keletkezett, mohával benőtt terepalakulat” 
(Nyárády E., 1929.563.) Hargita.
él: a. „hegynek keskeny , hosszon elnyúló  
te te je”. (Hefty Gy., 1911.165.). Hn. Andi- 
bércz~e (Orbán B.,VI. 1873.179.) Hctf.
b. „keskeny , hosszú fö ldk iem elkedés” (Ben
kő L., 1947.22.). Hn. Élút. Nyszentanna.
c. „ h eg yo rm ó ” (Horváth I., 1971. 402.) 
Mózd.
elő: „valami előtt fekvő terület (Bcnkő L.,
1947.25.). Hn. Berekeleje. Somosd. 
ereszkedett: „csermely v. ér” (Kriza, Vadr. 
1862.) Hsz.
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12. ábra. él -  Györkös éle (Ttérkép, 1941), Váréle (uo.).

erős: „meredek, meredek lejtő” (Hefty Gy., 
1911.166.). Hn. Vár~sc (Orbán B., III. 
1869.119.) Lemheny. Hn. Erőstelő (Benkő 
L., 1947 22.) Szentháromság, 
észak: „észak felé néző hegyoldal” (Benkő 
L.. 1947.22.) J. —» észka. Hn. Szurdokcszka. 
Szentháromság.
észek: „északi fekvésű hely” (Kocsis L., 
1974. 317.). Hn. Észek. Észek orra (erdők) 
Jobbágyfalva.
észka: északi oldal. Ált-M, 1877: II. főosz
tály Szováta~889 hold (115. 27.). Hn. 
Kiserdő- (Imreh B., 1942. 20.) Mezőbánd. 
Hn. Bükk- (Murádin L., 1977 113.) Csz- 
szépvíz. -s : „északi felvésű hely” (Horváth
I., 1971. 403.). észkos. EO. II, 1800: Nagyon 
szaporíttatnék az erdők száma, ha a mezősé- 
geken [...] az ~, omlásos és szántásra és ka
szálásra alkalmatlan helyek makkal béplán- 
táltatnának (718.) M sz. N em es Z., 1974.:

13/b. ábra .fark -  Lipse farka (Ttérkép, 1941).

-h e j. Torja. szin. hidegoldal (Várnai S., 
1886. 482.) Hm.
fa r: a. „hirtelen és m eredeken m egszakadó  
hegység” (Hefty Gy.. 1911. 166.). Szabó T., 
1976/M 15: az erdő Farnál(e) Komjátszeg. 
TA. Káiszon széki fp j, 1786: Kászon Fel Tizi 
Felső határban tár hágó - bük felső végiben 
(237.). Hn. L ügct~ /c/ (Janitsek J .? 1973. 
171.) Szárazajta. Hn. Csere~a (Hefty Gy., 
1911. 166.) Msz.
b. „hegy dom ború vége” (Benkő L., 1947
27.). Hn. Antalné -a . Szentháromság, 
fa rb ü tü : hátsó, kerekded része a hegynek. 
Lukács Z., 1978: Azt m ondja Ferencbá, hogy 
ezt a ~t hajtsuk meg, mert ő jól ismeri a he
lyet (Sz.gy.) Sóvárad.
fa rk : „hegynek farkalakú nyúlványa” (Hefty 
Gy., 1911. 167.). Orbán B., 1 1868: Az em lí
tett magaslat végfokát Veczer -ának  hívják 
(220.). Hn. C sere- (Székely Zs., 1974. 329).

13/a. ábra .fark -  Haska farka. (Ttérkép, 1941).
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Ikafva. Hn. R em ete- (Papolc Ft 1759. Imreh
I., 1983. 371.) J. „ehejt Szilasbüke farkánál 
elvesze a ródaló fészénk” (Köz. Ősz János: 
Nyr 30. 1901.46.) Kibéd. 
farok: „hegy elkeskenyedő vége” (Benkő L., 
1947. 27.). Hn. Bükfarka, Bede, Csérefárk, 
Kisgörgény. Szilfarka, Szentháromság, uo. 
farog. Hn. Csere- (Nyárády Gy., 1914.) Bordos. 
fej:
a. fJorrás tája , m elyből egy-egy fő b b  pa tak  
ered” (Köz. Várnai Sádnor: EL 1886, 482.) 
Hm. EK-i része.
b. „H egy” (Hefty Gy.. 1911. 167.).
c. „Hegy v. szikla te te je” (ua.).
d. „ Völgy eredete v. nyílá sa ” (ua ).
e. „ Valam inek kezde te” (ua.).
/ .  „Forrás” (ua.).
g. „ h egynek , sziklának legmagasabb része” 
(Árvay J.. 1943. 177.) Tatrang. Orbán B., / 
1868: Tarcsafalván felöl a Konyhapatakának 
csaknem a völgy -ében  (1 13.), II. 1869: Az 
innen messze, a Sz. -Márton hála mögötti 
Asut -éből eredő Uz már itten tekintélyes fo
lyam (53.) Kászon. Dánfalva Kbj. 1935: Bük 
pataka-ébe. Tamási Á., 1976/1939: mert így 
hozta volt nagyapád valahonnét a Küküllő 
-ibő l. Farkaslaka. Kászonim pér kbjkv. 1947: 
T ekerő-in a rósz válúnál 15 m ázsára való 
sarjús területet ad (165.). Tamási Á., 1955: 
Farkaslaka falujáig, mely a N ikó-ében s a 
havasok alatt vagyon. (177.). K em ény J., 
1963: málnaszedni ment, túl a gerincen a 
Kisrókás - ib e  (345.). Kisgyörgy Z , 1973: 
Az ezer métert m egközelítő B ükk- (821 m) 
(15) Ev. Hn. A ran y o s-e  /e/ (Janitsek  J., 
1980. 99.) Efüle. Hn. Árok ~(e). (Székely 
Zs., 1974., 327.) Ikafva. Hn. Bükk -te tő  (e) 
(Janitsek J., 1974. 154.) Köpec.~e Kászon 
széki f p f  1764: az becsületes Fel tíz és All 
tíznek fel fogot tilalm as erdejében a Kászon 
Feltízi és Alltízi allo határban nagy nádas-e 
nevezetű hellységben (35.). Hn. M itács-e. 
Négy közönség, 1866: Mitács ~e, Sugo és

M uhos a' Kozmás és Lázárfalva közönsége
ké (131.) Tusnád. Hn. Zabola~e: „Az első 
hegy vonulatnak legmagasabban fekvő gerin
ce, a községből jól látható” (Fejér M., 1972. 
138.) Zabola. Hn. Tatros~e (Antal
I., 1979.43.). Gyim es. fő :  „patak feje” 
(M urádin L., 1979. 40.). Hn. M aros-, 
fel: „valami fölött fekvő terület” (Bcnkő L.,
1947.25.). Hn. Szabat-e. Bede. 
fél: „hegyoldal” (Köz. Benkő L., MNy 49. 
1953.468.).
fenék: „kisebb talajm élyedés (Benkő L.. 
1947 27.). Hn. Tófeneke. Fintaháza. 
fen n la p á ly : fennsík. Orbán B .. II. 1869: 
Csicsóval átellcnben az Oltón túl Egresme- 
jék  nevű - te rü l el (60.). (Orbán a jelzett 
helyen a fennlapály szót kis betűvel írta.) 
F ertő : „régen erdő s mocsaras volt: most 
cziheres és kiszáradt” (Köz. Kriza János: 
Nyr 1. 1872. 383.) Csobotfva.

fo: „hegy kiemelkedő, legmagasabb része” 
(Benkő L., 1947. 27.). Hn. B ükk- (Nyomát), 
gernye: „gerinc” (Nagy G., 1891. 147.) Szf. 
G Ö D Ö R :
a. „ m élység , rendesen olyan , m elynek nincs 
vízlefolyása” (Köz. Várnai Sándor; EL 1886. 
482.) Hm. északkeleti része.
b. „kisebb-nagyobb talaj m élyedés” (Hefty 
Gy., 1911. 169.). Hn. Vápa gödre. Msz. Hn. 
Gödörhely (Székely Zs., 1974. 328.) Ikafva.
c. „ időszakos v ízá ro k” (Im reh B., 1942. 
20.). Hn. Kiserdőgödre. Mezőbánd.
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d. „hegyektől körülvett m ély völgy” (Benkő 
L., 1947 22.). Hn. Diófagödre. Nyomál. Hn. 
Gödörerdő. K isgörgény. Hn. V éngödör 
(Nyárády Gy.. 1914.) Kál. 
győr: „kisebb talajkiem elkedés” (Hefty Gy.. 
1911.207.).////. Győrmart. Um. 
gyürke, györke: .„kisebb talajkiem elkedés” 
(Hefty Gy., 1911. 207.). Hn. Györke orra. 
Hsz. Gyürke. Cs.
hágdosó. Hn. Hágdosóu. Tibád L., 1976: 
Csak mü mongyuk így, öregök. me ot hágó- 
sok a födek (92.) Bogárfva. 
hágó: „meredekek hegyoldal’ (Székely Zs.. 
1974.). Hn. 1609: K ár- /e/ (Bogáts D., 1929. 
64.)Lemhény. Hn. 1894: H o ssz ú -e rd ő  (EO. 
I. 617.) Ssztgy. Hn. 1803: B arna- (Imreh I.,
1983. 457 .fM hcrm ány . Hn. 1836: C sere - 
(Janitsek J., 1973. 167.) Szárazajta.
HÁGÓ: ,,hegygerincen mély bevágódás. 
amelyen út vezet át” (ÉKsz. 1972).

halom: „kisebb talajkicm elkedés Székely 
Zs., 1974. 328.). Orbán B. VI. 1873: Cser- 
nátfalun alul a térség lapályából nehány 
önálló dombocska emelkedik ki, ezeket hív
ják halmoknak (162.). Hn. Pokahalma (Köz. 
Parászka Gábor: Nyr 45.1916. 94.) Kvh. 
hányás: „dom b” (Köz. Parászka Gábor: Nyr 
45,1916. 94.). Hn. Vár-.Besenyő. Hsz. 
hápa hupa: „apró sok kis dom bok” (Gyar- 
mathi S., 1816.) Szf.

16. ábra. halom -  Szárazhatom (Szőnyi H., 1958, tkép).

17. ábra. hányás -  Emberhányás (Ttérkép, 1941).

hát:
a. „h á g ó ” (Köz. K riza János: N yr 2, 
1873.88.). Hn. Pálfali-on. Zetelaka.
h. „H osszan elnyú ló  fö ld k iem e lked és”
c. „Földkiem elkedés fe ls ő  része , különösen  
a Széke ly fó ldön” (Hefty Gy., 1911. 209.).
d. „dom ború hegyoldal vagy hegytető” (Ben
kő L., 1947. 27.). Hn. C sere-. Teremiújf. 
N y ár-. N yom át. Hn. C s ík -. Benedek E. 
1920: Három oldalról cserfaerdő koszorúzta 
puszta fennsík az erdőség előcsarnoka: 
C sík -ja  a neve (68.) Kbacon. hánya: „Ezek
kel a szókkal a hegynek azt a részét nevezik, 
a hol átmennek a lapályba, a síkságba” (Köz. 
Bíró Lajos: Nyr 34,1905.51.) Zetelaka. Hn.
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r , “ iMusátó 
Gelence

1503

bükk 

^777^Lakóca

j  Mt Giurgiu .Gyulafalva 
984 

Musa Maré 
Cshanyg \  ^1498

\Nehoiu

18. ábra. hát -  balra: ebhát, jobbra: Fancsali nyúlhat, Szölöhát (Ttérkép, 1941).

Deság=, Mál~. (uo.). Fin. N y íres- (Nyárády
E., Gy. 1914. tkép) Éhed.
h á tu lj: „hegy mögött fekvő terület” (Bcnkő
L., 1947.26.). Hn. Backa~a. Backamadaras.
H EG Y :
„Ősz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: »M inden összeomlott... 
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekbe mentem.
Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. 
(Áprily Lajos: Tetőn, 1923)
„nagyobb talajem elkedés” (Benkő L., 1947
22.). Hn. K akuk-. „Az erdős hegyek, m e
lyek Füle, Bardóc és Herm ány felett vannak 
és észak felől Csíkszéktől választják el a 
Széket, m agasabbak a többieknél. Közöttük 
csaknem  a közepén, a többinek mintegy fe
je , egy kopár hegy. a M ezőhavas. Ennek

csúcsa a K ak u k -” (Benkő József: Transil- 
vania Speciális Terra Siculorum. Fordította 
és sajtó alá rendezte Szabó András Kolozs
vár. 1944). Hn. K ereszt-. „K ápolna-nek is 
hívatik” (Orbán B., 1868.77.) Hargita. Hn. 
L á tó -. „így nevezik a falu feletti magas he
gyet, honnan az egész vidéket beláthatni, s 
honnan régi időben az ellenség m ozdulatait 
k ikém lelték . (O rbán B.. I. 1868. 228.) 
Vargyas.
hegybü tü : „kerekdeden, nem hegyesen vég
ződő hegy fok” (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 
5.1876. 377) Szf.
hegye: „teteje” (Tibád L.. 1976.92.) Bogárfva. 
hegyes:
a. „hegy” (Hefty Gy., 1911.210.). Orbán B., 
III. 1869: Különben a Sósmező környezete 
igen vadregényes; jobb oldalán a lomberdővel 
ékeskedő Nagy-Hegyes magasul fel (77.). Hsz.
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19. ábra. Hegy -  balra: Kakitk-hegy, jobbra: Látó-hegy (Ttérkép, 194!).

20. ábra. hegyes -  balra: Les hegyese, (Jakab-Szádeczky, 1901), jobbra: Ölves hegyese, Ramocsa hegyese 
(Ttérkép, 1941).

b. „nagyobb ta la jem elked és” (Bcnkő L., 
1947. 22.). Hn. Hegyeserdő. Somosd.
c. „ a lakjáról; kb. 1500 m m a g a s -h e g y ” 
(Szász L. 1976. 88.). Hn. Hegycss /e/, He
gyes sorka /c/. Hegyes tartománya l d  Gy- 
csomafva. Hn. V ár- (Köz. Parászka Gábor: 
Nyr 45,1916. 94.) Makfva. Hn. Bedő -se  l d  
(Murádin L., 1977. 112.) Csszépvíz.
hegyi gödrök: „Szakadás mind” (Tibád L., 
1976. 92.). Hn. Hegyi gödrök = Högyi göd
rök /k/ Bogárfva.
hegy-horpasz: „hegyhorpadék” (M Tsz I, 
1893. 831.) Hm.

h eg y -k an y arék : „hegykanyarodás (M Tsz
I, 1893. 831.) Hm.
hegy  k a r :  hegy kanyarodás. Kőváry L., 
1853: A Bekecs m érföldre terjedő erdős 
hegység, azon -fe lső  végén, mely a Nyárád 
völgyét a K isküküllő völgyétől elválasztja 
(83.).
hegy-lapu lat: „hegylapály” (M Tsz I, 1893. 
831.) Hm.
heg y -n y u lam at: „hegy nyúlása” (M Tsz I, 
1893. 832.) Hm.
hegy-szakadály : „hegyszakadék” (M Tsz I, 
1893. 832.) Hm.
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h ingadó : „süppedékes hely" Nyárády E., 
1929: H ingadó valószínűleg ingó-t je len t 
(615.) Hargita.
h o ltá ro k : „kiszáradt patakmeder, száraz víz
mosás (Hefty Gy.. 191 1 159.) S /f. 
hom lok: „hegynek hirtelen, meredeken le
szakadó vége" (Hefty Gy.. 1911 21 1.). EO.
II, 1747: Tiltatnak meg az erdők e s/erint: 
[...] M észcgető~(36.). Ssztgy. Orbán B.,11 
1869: A R em etevölgy jobb  oldalán levő 
Csere~egy pontját Várdombnak hívják (22.) 
Cssomlyó. Kurkó Gy., 1970: A Cscre~án a 
(elvágás szekérbe fogva a Fecske és a Holló 
kapaszkodtak felfelé. [...] A ~on kiérve egy
hangúan haladtak a Cseretetőn [...] A szekér 
a hegy ~ába erősen bekopott [...] úton haladt 
kifelé (166.) C ssztdom okos. Béreié M., 
1978: Homlok: „erdő. M agasan fekszik és jó  
kilátás nyílik a környező vidékre, innen kap
ta a nevét.” (429.) Feldoboly. 
hom p: „halom ” (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 
5,1876.377.). Szf., „csúcson fölhányt föld v. 
kavicshalom ” (Hefty Gy., 1911. 211.). O r
bán B /. 1868: kúp alakú dom bocskák van
nak, m elyeket ~nak hív a nép (123.) Gagy. 
honcsok(os): „göröngyökkel, hantokkal bo
rított terület” (Rab J., 1984., 60.) Gy. 
h o rg a s , h o rg o s: ,,á rk o s , gödrös” (Hefty 
Gy., 1911.211.) Hsz. Hn. Horgas.

horvás:
a. „gödör” (Hefty Gy., 1911. 213.). „Ha a 
szél kiszakítja a fát s a föld kifordul gyökere
ivel több ölnyi területen: az így támadt üre
get aztán a dőlt fa, tört ág héjazza be s indás 
növény fonja át, de oly gyöngén, hogy ki fö
léjük kerül, m enten bele hull a 2-3 ölnyi 
mélységbe, ez a ~ (Nyr 9: 525.) Cs.
b. „ h o n cso ko k  közti vö lgy” (Hefty Gy.. 
1911. 213.) Cs.
hó t á ro k : „vízer. melyben víz. vinely patak
nak régi m edre” (Köz. Péter János: Nyr 26. 
1897 331.) Um.
hup o rcs: „halom " (Köz. Kőrés/ Kelemen: 
Nyr 5,1876. 377.) Szf. 
im ola: „semlyék. ingovány. szittyó" (Her
mán O.. 1914. 271.) Szf. 
in g v án y : „ingovány. seppedék. semlyék. 
inogvány. posványos hely" (S/.D, 1784. 38). 
já ró :  „hegy alatt vagy víz mellett elterülő 
föld" (Benkő L.. 1947 23.). Hn. Alá~. Csiba 
Patakra ~k. Lukafva.
jövő : „hegy alatt vagy víz mellett elterülő 
föld" (Benkő L., 1947 23.). Hn. Bé~. 
Nysztlászló.
k a lap :>  „háromszög alakú terület" (Janitsek 
J.. 1974. 158.). Hn. Némct~/e/. Köpec. 
k ap ta tó : „meredek hágó" (Hefty Gy., 1911. 
213.) Szf.
k ap u : „eleje, kezdete egy újabb tájrésznek" 
(Hefty Gy., 1911.213.). Hn. C sere-. Hsz. 
k a ré : „a völgy felső részét képező, félkör
ben beléereszkcdő hegyoldal" (Hetfy Gy..

22. ábra. karé -  ÍMzkaréjtető (Jakab-Szádeczky, 1901).
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1911. 214.;. Orbán B., III 1869: egy óra 
múlva a Tókarajának nevezett tetőn voltunk 
(72.). Szent Anna tava. karéj (hegyc=orom) 
(Nyr 26, 1897 44.Budenz József hagyatéká
ból, 1860.) Almás.
katlan: „kerek, mély völgy” (Hefty Gy., 
1911. 214.) Cs.
kotyor: „gödör” (Benkő L.. 1947 23.). Ny. 
kő:
„Csík és Gxergxó között északkeletre 
Egy vadon hegxláncz vonul keresztül:
Felette tar kőszirtormok állanak ,
Innen néz le a Tarkő keletről."
(Dózsa. Kőváry L., 1853.32.)
a. „Feltűnőbb sziklaalakulat
b. „ H egy:9 (Hefty Gy., 1911. 215.). EO. I 
1640: Tudom azt. hogy a Kő mögött való 
nagy székely erdőből, ki felül most az kérdés 
vagyon (440.) Asz. Orbán B ., 1 1868: van a 
Likas-. Egy kőkoporsó alakú, egészen átlyu
kasztott nagy szikla darab [ ] tetején a 
Holló- festői sziklatornyaival (130.) Ko- 
rond. I l i  1869: Hátrább a Debren patak jobb 
oldalán, magas sziklacsúcs, az Ő r-  em elke
dik (45.) Ssztgy. Balogh E., 1979: A barlan
gért és a körülötte fekvő területért sokat pe
relt Vargyas a Homoród völgyében fekvő A l
mással, míg végül az öreg Rákóczi György 
idejében a Csudáló ~t az alm ásiaknak ítélték 
(5.) [...] A szállásfa mellől nézzük a tájat, a 
zöld és kék erdőfoltokat a távolban, az E jtő - 
sziklás taréját, s itt, alattunk a peckes bug- 
lyákat (43.) Vargyas. Hn. B egyen- (Kovács
S.. 1980.) Torja. J. begyen=bölény. 
kőcsup: csúcs. orom. Orbán B.,II 1869: A 
-tói éles sziklagcrincz nyúlik le egészen a 
Tatros völgyéig (84.).
köldök: „forrás” (Benkő L., 1947. 27.). Hn.
Nyárátkődök, Nygálfva.
kőlik: „szik laodú” (K isgyörgy Z., 1973.
119.). Hn. Kőlik, Apáca.
kőszál: „kőszik la-vonulat” (Köz. M árton
Gyula: Nyr 82, 1958. 361.) Nbacon.

köz: „két térszín forma közölt levő terülel” 
(Bcnkő L., 1947 26.). Kászonim pér kbjkv, 
1948: kél luc-e (182.).
K ö zb é rc  p a ta k  feje . Hn. (1980. Kibéd. 
Ráduly J., 1980. 1 10.). 
kiiső: külső. Hn. Küsőmcredck /e/ (Fejér M.,
1972. 136.) Zabola.
lá b : a. „ valam ely té rszín i fo r m á n a k , pl. 
hegynek , völgynek alsó része” (Hefty Gy., 
1911. 259.). Hn. K özép- és K urta- (Nyr 2, 
1873.). Hsz. EL 1887: Versenytárgyalási hir
detmény [...] alulírott községelöljáróság [...] 
G ycrgyó-Szcnt-M iklós tu lajdonát képező 
»Fügés~« [...] V itihavas erdőségnek  [...] 
szakértői felmérés szerint 42.529,48 m \  ke
reskedésre alkalmas fáknak az 1888-1892. 
években leendő kihasználására eladatik (VII. 
füzet).
b. „ valam inek a vége” (Janitsek J., 1947
159.). Hn. R akotty- (sz) Köpec.
lan k a:
a. „ halk lejtő\ gyengén hágós hely , m enetes  
hegyoldal” (MTsz I, 1893.) Szf.
b. „gyengén öblösödő v. nyergesedő fe n n 
s ík ” (M Tsz I, 1893.). Szf. J. „ - , lankás a fo
lyó víz lassúja is, de a mezőnek is, az erdő
nek is van lankása” (Köz. Paal Gyula: Nyr 8, 
1879. 509.).
lankás:
a. „csak kisség lejtős vagy m enedékes ol
d a l” (Köz. Nagy Lajos: Nyr 4,1875. 427.) 
Hsz.
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24. ábra. láb -  balra: Bélbor lába, jobbra: Faláb (Ttérkép, 1941).

b. „róna, vizenyős térség” (Hefty Gy., 1911.
261.) Cs.
lap a : „vápa” (Gyarmathi S., 1816.) Szf. 
lap jas : „lapály” (Árvay J., 1943. 124.). Hn. 
1893: Lapjas, Csernátf. 
lapos (lapis):
a. „sík fö ld te rü le t” (Hefty Gy., 1911. 262.).
b. „völgy” (Hefty Gy.. 1911. 262.).

c. „lapos dombtető, fe n n s ík ” (Benkő L.. 1947
23.). Orbán B., 1. 1868: a várat Rákóczi András 
építette, kinek a vártól északkeletre eső Küpiis- 
kút~sa nevű fennsíkon véres csatája volt a tatá
rokkal (138.). Kászoninipér kbjkw 1946: hogy 
Pisti Mátyásban a -ában behúzatot lakot a mit a 
Tamás Imre jézus fái közé húzatak bé (99.). Hn. 
Lapas (Benkő L.. 1947.23.) Ktercmi. Hn. 
Egrcs~a l d  (Fejér M.. 1972. 133.) Zabola. Hn. 
K őrös-: „erdő, sok kőrisfával” (Janitsek J..
1973. 356.) Apáca. Hn. Tőügyes~a (1980, Nyi- 
kómente. Tibád L., 1980. 218.). 
láz: „nagy fennsík” (Kriza. Vadr., 1862.). 
Orbán B., I. 1868: Keletre, egészen köze
lünkben a Hargita imposant alakja tűnik fel, 
a Láz (az oláhfalvi fennsík) kebléből (67.). 
Hn. M irkc~a (Köz. Hermann Antal: Nyr 25. 
1896. 528.) Hrkarácsonyfva. J.~: Irtás. Elő
ször Sz.D.-nál: ritka vagy gyér erdő (Hefty 
Gy., 1911. 263.).
le jtő : „em elkedő fö ld terület” (Hefty Gy.. 
1911. 263.). Balázs L., 1974: Az Etéd- 
Kőrispatak közti Kötősáralja ncvű~höz ez a 
figyelm eztetés kapcsolódik: »Nézz előre. 
Köss kereket a ~re!« (294.). löjtő  (Gyar
mathi S.. 1816.) Szf. ~v hely: meredek hely 
(Haáz F.. 1942. 23.) Fenyéd.
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26. ábra. láz -  balra: Lázmező ( VZ, 1987 III. 13.) Jobbra: Pokolláz (Jakab-Szádeczky, 1901).

27. ábra. láz -  Térszíni fonnák a Központi-Hargita tömbszelvényén.
(Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány használható ásványi kincsei, Bk. 1957).
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lö tő  (Köz. M árton Gyula: N yr 82, 1958. 
361.). Pállva. G örnyei S., 1942: =s here 
mennek. Cs.
lütő (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905. 83.) Gy. 
lék: „gödör” (Köz. Várnai Sándor: EL 1886.) 
Hm. északkeleti része, 
lik: „barlang”
„ Kicsi likbü Sándoifa lva ,
M oslékos kád Telekfalva.
(Kriza, Vadr., 1862. Gúnyvers. 114.) Hn. 
M acska-. R óka- (Erdély, 1901.31.). Szszt- 
mihály, Um. Hn. S ú g ó - (K isgyörgy Z., 
1973.104.) Vargyas. Hn. N agy-. Balogh E. 
1979: Egy régi. már Bethlen Gábor fejede
lem alatt folyó perben Vargyas később el
vesztette ugyan az akkor még egyszerűen 
N agy-nak nevezett barlangot, s az mind a 
mai napig a hegyeken túl fekvő Homoródal- 
más határábai maradt (136.) Vargyas.

28. ábra. lik -  Macskalik-tető (Ttérkép, 1941).

L ikas (H n.) (—») ábra.

lika t:
a. „kis kerek völgy” (Hefty Gy.. 1911 263.). 
Orbán B., I. 1868: töltés [...] innen nagyon 
tisztán látszólag újból felkap a Likatra (232.) 
Rika.
b. „gidres-gödrös h eg yo ld a l” (Benkő L.. 
1947 23.). Hn. Likat. Nadorján.
lók:
a. „alanti helly , alatson h e lly” (Gyarmathi
S., 1816.) Szf.
b. „leereszkedett kis völgy ecske” (Köz. Sza
bó Elek: Tsz. 1838) Szf.
c. „A lattvaló helyen két hegy közötti térség” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz. 1838.) Szf.
d. „lapályos h e ly” (Merényi L.. 1 867 575.).
e. yyalja valam inek; lokos” (Köz T. Nagy 
Imre: Nyr 7. 1878. 332.) Csm.

f  y , a  hegyi pa tak m enti kis lapályos helyek, 
kaszá lók” (Köz Málhé János: Nyr 94. 1970. 
213.) Mhermány.
g. yylapályoSy sim a terület hegyek közé zárt fo 
lyóvíz. mentén; hegyi rét, elsősorban kaszáló” 
(Rab J., 1984. 60.) Gy. EO. II.,1748: Végeztük
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és egyszersmind m egtiltottuk, hogy Csi- 
nód~án [...]. úgy Uzon~a is a halászástól és rá- 
kászástól tilalmas leszen (62.) Nbacon. Sán
dor 0., 1756: Ugra ~n vettem borsovai Gcl- 
lérd Miklóstól egy darab szénafiivet tizenegy 
forinton s negyven pénzen (325.) Cssztmihály. 
Orbán B., II. 1869: Az északkeleti szögletben 
szép havasi völgyecske. az úgynevezett Lók 
mélyül be (37.) Cssztkirály. Benedek £., 1920: 
Van azonban Győrkovácsnak ága is. - a  is: ez 
utóbbi mélyebben fekszik, a patak mentén, 
ezért a neve- (73.) Kbacon (Vö. Tibád L., 
1982. 169.). Hn. Kicsi-Lok. Szász L . 1976: 
Kicsi—: „Kis-Lok. e: a -  köznévként nem 
használatos. Talán ez/el is magyarázható tulaj- 
donnévi szerepkörben való térhódítása [...] 
Gycsomafva. Hn. Magos Bük Lokán (k). 1779 
Gysztmiklós. Rab J.. 1984. 60.). 
lonka:
a. „hegyoldalban lépcsőzetesen em elkedő  
téry alatta fö lö tte  m eredek hegy ” (Köz. Kő
rész Kelemen: Nyr 5. 1 876. 377.) Szf. Orbán
B., VI. 1873: Másutt e havasok lépcsőleges 
~ban tornyosulnak egymás iolé. mintha a te
remtő lépcsőül alkotta volna (34.) Barcaság.

b. „ völgyecske” (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 
8.1879. 94.) Csszereda.
c. , .fo lyóvíznek lassú folyású h e lye” (Hefty 
Gy.. 1911. 260.) Um.
d. „víz m elletti h e ly” (Hefty Gy.. 1911. 260.) 
Moldva, Bukovina, lunka (M Tsz I.J893 .). 
J.r.lunca. J.Orbán B., 1982/1868: tetőlanká
já ra  (52.. 508.) Hargita.
lo p á j: ,,a' hegyoldalaknak behorpadása” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.) Szf. 
lök: „hegytetőn levő tisztás térség, hegyi la
pály” (M Tsz I, 1893.) Szf. Um. J. SzD, 
1784: „lökkenő. bökkenő, ereszkedő, lej
tő (az hágónak, kaptatónak e llen ib en )” 
(52.).
löké: „lyukas térség magas helyen” (Köz. 
Szabó Elek: Tsz. 1838.) Szf. 
lőtő: meredek hegyoldal (Gazda J.. 1980. 
282.) Kna.
ly u k : „kisebb földm élyedés (Benkő L..
1947.23.). Hn. R óka- (Köz. Parászka Gábor: 
Nyr 45.1916.94.) Fsófva. 
m agas: „nagyobb talajkiem elkedés (Hefty 
Gy., 1911. 264.). Orbán B., I. 1868: Baczon- 
ból mostan kél útvonal vezet át a havasokon 
[...] másik az Uzonka völgyén fel és Eszmod

31. ábra. magas -  balra: Rutka magasa, jobbra: Mihály magasa. (Ttérkép, 1941).
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~án át M álnásra (220.). Hn. A ranyos-a /e/: 
(Janitsek J., 1980. 99.) Efülc. 
m á i: „délnek fekvő (m eleg) hegyo ldal” 
(M Tsz I, 1893.). J. „~az igaz, hogy hegyet 
tészen vagy dom bot, de nem az egész he
gyet, hanem annak csak [...] a' szügyit, ele
jé t [...]” (Szabó Sámuel, XIX. sz. Köz. Sza
bó T. A.: MNy XXXIV. 254.). (Vö. MNy 
1947. 26.). Sándor O, 1622: A juhoktól ti
lalmas határ a régi mód szerint [ ...] E perjes- 
szakadálja és [...] observaltassék [figyelem 
be vétessék], (60.) C sszentm ihály . Hn. 
Szol lő— (M Tsz 1.1893. 1390.) Szabéd. Hn. 
S zőrös- (Székely Zs.. 1974. 328.) Ikafva. 
máj: Orbán B ., II. 1869: Impér felé foly 
B ak-patak  mellett egy helyet Bak = várának 
neveznek (54.). Hn. E g re s -  (B cnkő L.. 
1947.27.) N ysztbenedck . Hn. M eggyes^  
(Janitsek J.. 1974. 157.) Köpcc.Vö. Tibád L.. 
1982. 166.

m a rt:
a. hegyoldal. Orbán B., I. 1868: a Kénos fe
letti V eres-nyugati aljában (160.) Patakfva.,
III. 1869: Zalány felett egy B o lgár-nevű  
hely van (52.) Zalán. S~ás+. András: fellép
tem a~ra (Sz. gy.) Erdőcsinád.

b. „m eredek , szakadozott hegyoldal” (Benkő 
L., 1947 23.). Hn. Medvemárt. Nysztanna.
c. „a fo ly  óknak m eredek o ldala” (Orbán B.. 
I. 189.) Usz. Hn. B aszka- l d  (Fejér M., 
1972. 132.) Zabola. Hn. V eres- (1., e) 
(Janitsek J.. 1980. 103.) Efülc. martos hely: 
Szcibó T., 7976/1780: űverben maga Rettye 
végiben Lévő Suvadásos M artos Bokros 
heUy (975.) Vadad. MT.
m eg: „hegy mögött fekvő teiülct" (Benkő 
L., 19747 26.). Hn. Bükmegc. Hn. Csere- 
mege eleje l\l (Janitsek J.. 1973. 168.) 
Szárazajta. Hn. Tömegé (Nyárády E. Gy.. 
1914.tkép) Erdőszengycl.

33. ábra. meg -  Bérczmege (Jakab-Szádeczky, 1901).

m elegoldal: „déli oldal" (Köz. Várnai Sán
dor* EL 1886. 482.). Hm. északkeleti része. 
Hn. M clegódál (Benkő L., 1947 23.) Nyo
mát. Hn. Meleg oldal (Nyárády E. Gy., 1914. 
tkép) Erdőszengycl.
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mellék: „valami m ellett fekvő te rü le t” 
(Benkő L .? 1947 26.). Hn. Tatros v izc-e  
(Antal I.. 1979. 43.) Gyimes. niejék: Hn. 
Cserepe (Bcnkő uo.) N ysztlászló. mejjék. 
Hn. Juhod~e (Barabás L., 1987 10.) Parajd. 
mellyék. Hn. Gyükcrcs~e (Papolc Ft, 1759. 
Imreh I., 1983. 3.73.).

35. ábra. mellék -  Soktó melléke 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

m enő: „hegy alatt vagy víz melleit elterülő 
föld” (Benkő L., 1947.23.). Hn. Berekreme- 
nő; Sztgerice.
M E R E D E K . Hn. M eredek l d  (Fejér M.
1972. 136.) Zabola.
mező:
a. lapos területen fe k v ő  havasi legelő. SzL, 
1866: A Bekecs megett M arosszék havasára 
terjed egy nyílt tá g as- . Veszély m ezeje 
(167.) Sztháromság.
b. „lapos területen lévő  nagy ré t” (Benkő L., 
1947 23.). Hn. N yár- Szthárom ság mezeje. 
Hn. T am ás- (VZ 1987 XI. 20.) Déda. 
m ocsoja: „mocsaras hely” (Köz. Gcncsy Ist
ván. Nyr 34. 1905.83) Gy.
nyak: „két hegyet v. hegyet és a farkát ösz- 
szekötő keskeny hát" (Hefty Gy., 1911 301.).

36/a. ábra. mező -  Stézsa-mező, Kismező, Kompi fő  mezeje (VZ. 1987II. 27.).
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36/b. ábra. mező —fen t balra: Kadács-mező (Jakab-Szádeczky, 1901), fent jobbra: Botos-mező, Robát-mező, 
Kiiküllő-mező (Jakab-Szádeczky, 1901), lent: Kiikiillő-főmező (BedőA., Tkép).

37. ábra. nyak -  balra: Szölös-nyak (Jakab-Szádeczky, 1901), jobbra: Közrez nyaka a Borszéki-medencében. 
(Szőnyi B., 1958 32.). (J. A. „Ttérkép, 1941” Etéd településtől szintén nyugatra a Széles nyak 1617 térszíni 
formát tiinteti fel.)
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„két hegy közti gerinc” (Benkő L, 1947 27.). 
EO. I, 1694: Épületre való lakot kinek kinek 
adnak Andor ~ nevű helyben (617.) Ssztgy. 
Sándor 0 , 1720: Lázár Fercncz uram ő nagy
sága maga és jobbágyi kaszáló helyeit Vár
hegy ~án alól (251.) Szárhegy. Orbán B., I. 
1868: szemben a Czekend tetővel egy kiszö- 
kellő hegy fok van. melyet Vár-foknak hív
nak (69.) Zetelaka, III. 1869: előfokát a Sós
tó -a, bal oldali előhegyét a Kopasz hegy ké
pezi (153.) Kn. Hn. Vár- (Köz. Parászka G á
bor: Nyr 45. 1916. 94.) Maréfva. Hn. Tiszta- 
bik-a l d  (Fejér M.. 1972. 138.). Zabola. 
nyerges: „kél csúcs közt széles, bemélyedő 
háttal ellátott, tehát nyereg alakú hegy" (Hefty 
Gy. 1911. 301.) Hsz.. Cs. J. Nyerges: útálveze
tő hágó Kás/.onból az Alcsíki-mcdencébc (878 
m). nyergös. Hn. Nyergös ódala ld . Tibád L , 
1979: Ott a hej éppen úgy nesz ki, mind egy 
nyerög (108.) Szs/lmihály. (—>) HÁGÓ. 
oldal: „hegynek, dom bnak lejtője" (Hefty 
Gy., 191 1. 301.) Gy. ódal: Tamási Á., 1925 k: 

Kend hova való. bátya? Én biza. ecsém, 
hótam után a fődbe s addig az ~ba (97.). Fa

ragó J., 1980: Felvezettem M eleg- felé, mc 
aszmondták, hogy M elegpatakbo hálnak a lo
vak (46.) Árkos. Hn. A kasztcufa óudala 
(Janitsek J. 1973. 167.) Szárazajta. Hn. 
K ádár-a l d  (Köz N. Bartha Károly: MNy 
10,1910. 383.) Égé. Um. ódal. Hn. V íz-- l d  
(Janitsek J.. 1980.102.) Efülc. ódalashej: 
„lejtő” (Horváth I., 1971. 420.) Mózd. 
oldalos: meredek. Szabó T., 1976/1845: Szé
künk igen- és árkokkal bővelkedő Völgyei
ben számtalan, és olly költséges Hidak és 
küpük kívántainak (1 0 7 1.) Usz. 
olláz: „déli fekvésű, égés után buján termő 
hegyoldal" (Köz. G uclm ino Jószcf: N yr 
43.1914. 333.) Gy.
om lás: „olyan hely. ahol a föld egy része le
szakadt és lecsúszott" (Hefty Gy.. 1911 
302J . Orbán B., /. 1868: egy önálló magas 
hegycsúcs, melyet O m lástetőnck is nevez
nek azért, meri K eres/túrra néző nyugati ol
dala festői om ladványokban hanyatlik  1c 
(27.). Hn. Am iás (Benkő L.. 1947 23.) 
Tcremiújf. Hn. K otros-a (e..k.) (Ráduly J.. 
1980. 110.) Kibéd.

38. ábra. oldal -  balra: Erősoldal, jobbra: Virágos-vész oldala (Jakab-Szádeczky, 1901).
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39. ábra. o rr -  balra: Csík orra, jobbra: Eles-orr (Ttérkép, 1941).

orm ó, orom (orom, aram): „hegynek felső 
rés/e . csúcsa, teteje” (Hefty Gy.. 191 1.302.). 
Orbán B., /. 1868: Orom tető emeli fel gúla 
idomú csúcsát: e sziklában régen barlang 
volt (172.) Bágy.
o rr: „hegynek, dombnak erősen kiugró ré
sze" (Hefty Gy.. 1911.320.). EO. II. 1747: Til- 
tatnak meg az erdők e szerint: [...] Nádas - a  
(36.) Ssztgy. Benedek E., 1920: s a szélén me
redeken kikanyargó út: Csík~a. Ebből sejthe
tő. hogy ez az út Csíkország felé vezet (68.) 
Kbacon. Hn. 1690: S zeredő - l d  Szacsva, 
1781 K urtacsere- l d  Nborosnyó. (Bogáts D., 
1929. 69. és 66.). Hn. 1803: C sókás- a (Imreh
I., 1983.457.) Mhermány. Hn. Észek~a /c/, 
Gycrtyán~a l d  (Kocsis L., 1974. 317.) Job
bágyfalva. arr. Hn. Középső ny ír- (Papolc Ft 
1759. Imreh I., 1983. 371.) Hn. M agas- l d  
(Fejér M.. 1972. 136.)Zabola. 
őgye: „völgye” (Janitsek J., 1973. 171.). Hn. 
M árk-, Szárazajta. 
p ad :
a) „lapos tetejű , m eredek oldalú fö ldk iem el-  
ked és” (Hefty Gy.. 1911.303.),

b) „ alacsonyabb , hosszúkás fö ldem elkedés ” 
(Benkő L., 1947.23.). J. „Padódal: néhol 
hegy vagy hegyoldal clnevczése=m eredek 
hegy alatt megterülő földrész, mely mintegy 
karos-alakot m utat” (Kriza János hagyatéka: 
Nyr 28, 1899. 94.) Ev. Hn. G ergé- (Nyr 39,
1910. 40.) Cs. Hn. Pad (Nyárády E. Gy., 
1914. tkép). Ákosfva.
p a lá j: „bérc. hegy” (Árvay J., 1943. 126.) 
Csernátf, Hosszúi'.
p an k : „lapos magaslat” (Horváth I.. 1971. 
421.) Mózd.
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41/a. ábra. piliske -  Kis-Piliske, Vagy-Piliske ( /. Rácz és Cioar nyomán).

piliske (peleske): A Pilisek alól...
„Szép erdők, Szamostól].
Szőlők és zúgó Hargiták.
Ti öröklőn é ltek!"

(Bartalis János. 1937.) 
„kopasz, erdő nélküli hegytető" (Köz. Benkő 
L.: MNy 44. 1948. 99.Y Orbán B., III. 1869: 
A Pilis elnevezés sok helyett fordul elő ha
zánkban, leginkább magas havasormok elne
vezéseként (154.) Hsz. Nagy G.,1891 Pilis, 
Piliske: Hsz-en több helyett így nevezik a 
kopasz, kövecses hegytetőket, van Sepsi- 
Szentgyörgyön: P ilisketető, Bükkszádon: 
Piliske, Kovásznán, Nyén határában s a Ne
mere közelében: Pilis, Csíkban: Piriske 
(150.). Benedek E., 1920: Feketehegy, Ka
pushegy, Piliske: ők az őrei a kisbaconi erdő
nek Csíkország felől (69.) Kbacon. Hn. 
1702: Piliske (Rab J., 1984. 60.) Gysztmik- 
lós. J. 1864: Pritske.

p la n itie s : „térség, lapály” (M űszótár, 
1845.). EO. I, 1655: az erdőnek mind~e s 
mind pedig arra befüggő oldala örök tilalom 
ban legyenek (505.) Uzon. 
p lacc : „térség” (Nem es Z., 1974.) Torja. 
J.n.r Platz.
p o ján  (pojána, pojáiny):
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a. „havasi rét, tisztá s” (Hefty Gy., 1911. 
304.).
b. „ két bérc közö tt e lte rü lő  hegy n y a k ” 
(M Tsz II, 1897.). O rbán B.,VI. 1873: A 
Pojána egy gyönyörű havasi láz (fennsík) 
(356.) Keresztényhavas. J.r. poiana.
ponk :
a . „em elkedettebb hely , kis domb, néha  ü lő 
h e ly ” (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 32,1 903. 52.) 
Csín.
b. „hegyhát kiugró része” (Árvay J.. 1943. 
204.). Hn. 1872: M ész-. 1893. F a lu -ja , 
Zajzon. Hn. 1698: K erek-(Jan itsek  J.. 1973. 
170.) Szárazajta. Hn. 1955: V észár~ja 
(Janitsek J.. 1969. 155.) Mhermány. pank. 
Hn. Pank (Benkő L.. 1947 23.) Fintaháza. 
Vö. Tihád L.. 1982. 166.
renge: „mély. szakadékos erdőnőtte árok 
(Orbán B., 1869. 135.) Hsz

réz:
a. „ hegygerinc fe lem e lked e tt része” (Bu- 
denz József hagyatékából. 1860. Nyr 26. 
1897 44.) Almás.
b. „m agas fe n n s ík ;  egy hegyet is h ívnak
íg y” (Köz. Benedek Elek: Nyr 9. 1880. 236.) 
Um.
c. „ hegycsúcs,hegy” (Benkő L.. 1947 23.) 
Sztgcricc.
d. „m agas fe n n s ík yerdőbeli tisz tá s” (Rab 
J .,1984.60.) Gy. Bcnkő K., 1853: Hegyeik: 
[...] K öz- [...] Fekete-]...] (18.. 19.) Gy. Or
bán B.J. 1868: A Réz elnevezés Székelyföl
dön többször ism étlődik (K adicsfa lv i- 
Udvarhely széken: F ekete- Gyergyóban), 
mindig sűrű lomberdő nőtte magas hegyekre 
alkalm aztatik (1 15.). [ | Ezen hátul magasul 
fel a szálas bükkössel benőtt Réz telő. e vi
dék legm agasabb csúcsa (115.) Kadács.

42. ábra. ponk -  Csergő-ponk, Kurta-ponk, Köves-ponk, Ponkbükk (Ttérkép, 1941).
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Kitrkó Gx., 1970: Olt ~e fölön a nap lehala- 
dófélben volt (76.). Css/tdom okos. Hn. Réz- 
bokör (Benkő L.. 1947.23.) Sztgcricc. Hn. 
Rezvápa (Rab J.. 1984.60.) Gysztmiklós. 
róna:
a. „sík földterület ’
b. „kis'árok" (Hclty Gy.. 1911 315.). 
ropó: „domb, hegy. hegyoldal; fölfelé haladó 
földterület'’ (Köz. Benkő Loránd: MNy 
43,1947 27., 30.). Orbán B.J. 1868: Hol Do
bóval a Czigánypatak völgyébe a Ropo aljáig 
felnyúló Vágás összeér (34.) Galambfva. Hn. 
Ropó (Nyárády E. Gy., 1914.tkép), Agárd és 
Tompa. (Vö. MNy 1947 27 Mezőbánd), 
ság: „hegy v. domb” (Hefty Gy., 1911. 306.), 
„domb. erdős magaslat” (Murádin L.. 1979.40.). 
Hn. TeleM N yr 34:51.) Usz.J. Varga D.J970: 
Régi-szavunk erdős hegyet jelölt (15.).
sánc (sáncs): „árok” (Hefty Gy.. 1911. 
306.). Hn. P akó- (Nyr 39:40). J.~: „földből 
és kövekből készített fel hányás, mely a meg
támadás ellen védelmül szo lgál” (Ballagi 
M.. 1873.).

sá r: „forrásos hely” (Köz. Hcrmann Antal: 
Nyr 25, 1896.528.) Hrkarácsonyfva. 
sa ro k :
a) „erősen k iu g ró , m eredek e lő h eg y” 
(Hefty Gy., 1911. 307.).
b) yyhegy k iugró  része” (Benkő L., 1947
28.). Orbán B., III. 1869: Az E sztena- nevű 
hegyháton folytonosan lejtve, a Büdös pata
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45. ábra. sarok -  balra: Hot sarka, jobbra: Pál sarka (Ttérkép, 1941), lent: Kecske-sarok (Jakab-Szádeczky, 1901).

ka (m ásként Z som bor pataka) völgyébe 
szálltunk (76.) Szcntanna-tó vidéke, sorka, 
sorok, sorkon. Kászon széki fp j, 1761 négy 
négy hát lat vágtak nagy Sorkon (32.). 
Kászoniniper kbjkv, 1944: Büdös széksorka 
kaszáló (13.) [...] Nagy mezősorkán 9. drb. 
fa 4.k.m. 44 k.centi (15.) [...] Kicsi széplász 
sorkán a csángóval szem be (170.). sorka. 
Hn. M e d v és-Jáh o ro s-  (Antal I., 1957. 23.) 
G yim eslok. Hn. A p ah av as- (M urádin L., 
1977.112.) Csszépvíz. sorok. Hn. N y íres- 
(1838, C sjenőfva. Im reh I., 1983. 497.). 
sorkolat. Hn. F -  (e) (Berde M.. 1978. 422.) 
Zalán.
sejkés: „süppedékes, m ocsaras” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32,1903.328.) Cssztdom okos. 
se jm ék: „ingoványos, mocsáros hely, hová 
nem közeledhetni veszély nélkül” (Kriza,

Vadr., 1862.). Nemes Z.,1974: Ne meny belé 
a sejmégbe, mc megmerül a toponyod. Torja. 
selym e: „süppedékes hely” (Nyárády 
E.. 1929.615.) Flargita. semlyék: „ingovány, 
inogvány. söppedék. vad-víz. morotva, ér. 
hóltt víz. fertő” (SzD. 1784. 72.). J. 
selymékes (EL 1884. 787.) Tusnád vidéke, 
sijátság : „erdőtlen. sima föld, rónaság” (Kri
za, Vadr. 1862.) Usz. sijáccság: „térség” 
(Köz. Ősz János: Nyr 30, 1901. 46.) Kibéd. 
S ÍK . Hn. Háttsík (Nyr 9:240.) Usz.
Som lyó (Hn.): „a zöld erdőövezetből kie
melkedő kopasz, sziklás hegytető” (Murádin 
L., 40.) Csszereda.
sovájos (suvadós): „om landó, csúszandó” 
(Kriza, Vadr., 1862.).
S u g ó /c /,~ ó d a la /e / (helynevek) (Tibád L., 
1976. 199.) Firtosváralja.
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46. ábra. Somlyó -  Kicsi-Somlyó, Xagy-Somlyó 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

suhatag, su v a tag : „m egsuhatt. lecsúszott 
hely” (Hefty Gy.. 1911 307.). Hn. Suvatag 
(Nyr 39:234.) Hsz.
suvadás: „leszakadott hegyoldal" (Benkő 
L.. 1947 23.). Hn. Suvadáspalak (Orbán B., 
1869. 84.) Bálványos. Hn. E ger- (Bcrdc M., 
1978. 430.) Feldoboly. 7//?. N ag y -/c / 
(Janitsek J.. 1980. 102.) Efülc. 
szád: „völgynek, barlangnak stb. bejárata" 
(Hefty Gy., 1911. 307.). Orbán B.J. 1868: a 
Várkapu~a nevű hegynek Nagy-M ái nevű

hegy foka (27.) Bethfva [...] Száda. a székely 
tájbeszéd szerint bejáratot, nyilatot, valam i
nek kezdetét jelenti (207.). Knrkó Gy., 1970: 

Tegnap reggel indultam  G álkú tja-ábó l 
(95.) [...] A völgy -á h o z  ériünk (122.) 
Cssztdom okos. Hn. Boros patak - a  (Antal I.. 
1957 23.) Gyimeslok. Hn. Kokqjzás~a (Szé
kely Zs., 1978. 416.) Csmadaras. 
száj: „völgy nyílása" (Benkő L.. 1947 28.). 
Hn. C sere-a. Nybálintfva. 
szak ad ály : „szakadozott, meredek hegyol
dal" (Benkő L., 1947 24.). Hn. Szakadáj, 
Sztompa.
szak ad ás: „olyan hely, ahol a föld egy része 
leszakadt" (Hefty Gy., 1911. 308.). Hn. Sza
kadás pataka vagy Szakadát pataka (Janitsek 
J., 1973. 173.) Szárazajta.

47. ábra. súgó -  Súgópatak, Súgó-patak (Ttérkép, 1941).
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49. ábra. szakadat -  Szakadat, Szakadát-hegy (Ttérkép, 1941).

sz ak a d á t:
a. „olyan hely , aho l a fö ld  egy része besz.a- 
k a d t” (Hefty Gy.. 1911 308.).
b. „ völgy” (Árvay J.. 1943. 193.). Orbán B.,
VI. 1873: E hegység még alább cső s még 
m agasabb csúcsát, melyet a zajzoniak Sza
kad át nak hívnak (173.) Zajzon. Hn. 
Szakadát (N yárády E. Gy., 1914. tkép.) 
Vece.
szakadozás: „terméketlen oldal” Tibául L .. 
1978: Az össze vöt omóva, ot mckcsúszott 
az ódal (224.). Hn. Szakadozás, Kecset. 
sz á r: „kopasz, tar” M urádin L., 1979: A 
gyergyói Szárhegy előtagja, a -m ég  je 
lentésű közszó; itt a hegy növényzetben sze
gény. „kopasz” voltára utal (40.). (Vö. Rab J.,
1984. 60.).
s z á rm á n : „m eredek, kopasz hegyoldal, 
hom lokhegy oldal” (M Tsz II, 1897.) Usz, 
Hsz. (Vö. Rab J., 1984. 60.). 
szeg:
a. „a határ távoleső  része, sa rka ” (Benkő 
L., 1947. 24.).
b. „sarok, szeglet, z u g ” (M urádin L., 1979. 
40.). SzO. V J 578: ugyanazon út, ki kijő a 
Harokallij pataka mellett a Harm inczem ber 
erdeje - ire  (111.) Dálnok. Sándor O., 1627:

tudom azt is, hogy az Almás -é t éppen bírta, 
én is kaszáltam benne, hogy jobbágy voltam 
(64.) G yszárhegy. Hn. G ernyeszeg. Hn. 
Kökényszég (Benkő L., 1947 24.) Backa- 
madaras. Vö.Tibád L.. 1982. 169. 
szék: „mocsaras hely” (Köz. Szabó T.Attiia: 
MNy 35.1939. 172. 173.). M urádin L , 1979: 
B or-. A helynév eredetibb alakja Borszeg. A 
magyar Bor-patak (borkút, borvíz) bor sza
vának és a „sarok, szeglet, zug" jelentésű
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szeg főnévnek az összetétele. Az utótag ké
sőbb a „vizenyős terület” jelentésű -  főnév
vel cserélődött fel (40.). Hn. Székaszó- 
pataka, Csín. J. Isten széke. Nevét bizonyára 
szék alakjától nyerte, r. Scaunul Domnului. 
szél: „valami mellett, szélén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947 26.). Hn. Cséreszéj. Ha- 
rasztkerék.

52. ábra. szél -  Kisszéled (Ttérkép, 1941).

szé lá rk a : „széles völgykallan” (Janitsek J..
1974. 159.). Hn. 1803: Szélárka. Köpec. 
szelyke, szelyk: „láp, nevezetesen hidrátió- 
nos forrás süppedékes helye” (Köz. Várnai 
Sándor: EL 1886. 484.) Hm. északkeleti ré
sze.
szer: „a határ távol eső része” (Benkő L., 
1947 24.). Hn. C seresznyés-, Ákosfva. 
sz ik la : „nagyobb, összefüggő kőtöm eg” 
(Hefty Gy.. 1911. 364.). Hn. Káka - J a  (Nyr 
25:527.) Usz.

sz irt: „hegyes, felnyúló kőszál” (Hefty Gy.,
1911. 365.). Orbán B., /. 1868: Csák~je és 
az eget nyúlánk oszlopként támogatni tetsző 
Kecskekő tűnik fel (81.) [...] A Tol vaj os pa
tak jobb partján a függőlegesen feltornyoso- 
dó Borvíz~je aljából buzog fel (87.) Lővéte. 
S Z O R O S : „hegyek közt átvezető út v. 
völgy” (Hefty Gy., 1911. 365.). Orbán B.JII. 
1869.: T usnádi- (62.).
szugolyék: „kis völgykcbel” Orbán B., IV. 
1870: E völgy első faluja Vadasd, mely egy 
jobbparti [...]~ba[...] húzódott be (31.). 
S Z U R D O K :
a. yykét hegy közt húzódó szűk  völgy v. mély- 
ú t” (Hefty Gy., 265).
b. „ szakadék” (Zsigmond J., 1980. 45.). Or
bán B., III. 1869: az országút az [...] Alvég
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54. ábra. SZURDOK -  Szurdok-biikk 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

- á t  megkerülve, egy magaslatra em elkedik, 
melyet Alvég - a  tetejnek hívnak (69.). A csí
ki Bálványosvár. Tibáci L , 1979: ~: Ott ojan 
kesköny a két hogy, csak akkora a hej, ahol a 
Nyikó elfér. Vaj két-három száz esztendeje 
ott mönt föl az út (108.) Szsztmihály. Hn. 
Szurdok (Nyárády Gy., 1914.) Szthárom ság, 
Csejd. szurduk (Zsigmond J., 1980. 45.) M a
gyaró.
tekenő : „teknő alakú talajm élyedés” (Benkő 
L., 1947. 24.). Hn. Tekenyő, Sztgerice. 
te k e n y ő s : „kerek, sekély ta la jm ély ed és” 
(H efty  Gy., 1911. 366 .). Hn. T ekenyős 
(K ocsis L., 1974. 317.) Jobbágyfva. Hn. 
-ó d á i (B enkő L., 1947 24.) Lukafva. Hn. 
T ekenyes (N yárády  E. Gy., 1914. tkép) 
Sárd.
tekeres: „hepe-hupás, gidres-gödrös terület” 
(Benkő L., 1947 24.). Hn. Tekeres, Nygál- 
fva. Hn. Tekeredő /e/ (Fejér M.. 1972. 138.) 
Zabola.

té r :  v ízszintes földterület. Vándor, 1840: 
némelly -beli faluknak havasaik' távolsága's 
erdőlő útjaik' rosszasága miatt terhes a' fai
zás [ ]. Véghatárán állunk Csík 'tcrének 
(195. II. 107.). Orbán B., IV. 1870: az alattok 
elterülő -ség e t is Békesd terének nevezik 
(180.) Jedd. tere: Benedek E., 1920: Bekecs 
alatt N yárád-, / Ott egy kunyhó zsúppal fed
ve, / De belseje aranybánya, / Arany benne 
egy kis lányka (144.) Kbacon. térhely, terhe
lij: planities Kgl 1577 (Köz. Pálfy Márton: 
Nyr 36, 1907 228.).
te rh es: „hegyoldal aljában fekvő, csak ke
véssé menedékes terület” (Árvay J.. 1943. 
79.) Bácsf.
T É R S É G : nagyobb kiterjedésű sík terület. 
Kován' L., 1842: Háromszék legszebb völgye 
Erdélynek [...] káipáti karoktól ölelt -  ( 137.). 
te tő :
a. „hegynek lapos fe ls ő  része”.
b. „lapos fe ls ő  résszel való h eg y ” (Hefty 
Gy.. 1911. 366.). tíogúts D., 1929 /1499: 
P iliske- (57.) Bikfva. Szabó T., 7978/1665: 
Az első czjere Tetőn /c/ Nygálfva. Orbán B.,
I. 1868: a H argita legm agasabb óra. a 
G alusa- (79.), [...] jobbról a szép alakzatú 
Fias~, melynek -csúcsán mint büszke sasfé
szek trónol Atyha (130.). Jakab E., 1877: 
C sere- [...] melyen öt faluból volt több-ke- 
vesebb számú juh (Szováta, 1792.). Tamási
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56/a. ábra. tető -  Fertőtető (tkép: PNLIV, 1893 704.). 
Galusatető (uo.). „Ennek több melléknevei vannak. 
Oláhfaluban: Nagy-Gradicskő, Nagy-Hargita, A’agy- 
Bagolykőnek; Csíkban Galusatető, rákosi Hargitának 
hívják. Ez a Hargita főcsúcsa.''' (Orbán B„ I. 1868 77.).

56/cl. ábra. -  tetej -  liucsin Tetej 
(Herbich F., 1878 Tkép I ":400Ó )

A., 1955. hogy Bereckből gyalog eljussanak 
Csík-Somlyóra, ami a Nyerges ~n keresztül 
s kurtítva [...] (18.). tetej. Kurkó Gy., 1970: 
M ikor új seprűvel a hátamon a kapun kilép
tem, már G arados-ét sütötte a szenttamási 
Rez~ fölött a kibukkanó nap (241.) Cssztdo- 
mokos. teteje. Hn. Suvadás- (Kisgyörgy Z..
1973. 14.) Ev. Hn. V itos=/e/ (Janitsek J., 
1980. 102.) Efülc. szin. plató: Hn. Plésa* 
(VZ 1987 XI. 20.) Déda.

56/c. ábra. tető -  Hazanéző-tető (Szőnyi B., 1958 32.)
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to m p o r: „hegy domború vége” (Benkő L.. 
1947 28.). Hn. Tompor. Backamadaras. 
top lica , tap loca :
a. „sáros pocsolya , hígsáros sü p p ed ik , in 
goványos h e ly” (M Tsz II, 1897.). Szf. Um.
b. „ Toplicza sem  nem  pocsolya (pocsoja), 
sem  nem  sártenger [...], hanem  az olyan  
hely, a h o l a fö ld  színére kisebb-nagy óbb te
rületen  valamiféle ásványos víz. tört fö l;  az. 
ilyen helyek általánosan sülyedősek , vagy 
m in t a székely m ondja , se jm ékesek” (Köz. 
Paal Gyula: Nyr 8. 1879. 509.). toplicás: „vi
zenyős hely” (Köz. Murádin László: MNy 58. 
1962.385.) Farkaslaka. J. toplica: „Iocspocs” 
(Murádin L.. 1962. 379.) Bözöd. 
to rk o la to k : „szorulatok, szoross torkok, 
szűk, mél) völgyek” (SzD. 1784.). Újfalvy
S., 1854. Górgény a Fancsali havas torkola
tán fekszik (4 ).
to ro k : „völgy rövidcbb összeszűkülése” 
(Hefty Gy., 19 íl  367.). „szűkülő kisebb 
völgy” (Benkő L.. 1947 28.). Hn. Rikatorka 
(Nyr 2: 381.).

tő:
a. „H egynek , dom bnak alsó része”,
b. „ Völgy alsó nyílá sa ” (Hefty Gy., 1911. 
367.). Hn. N yárád-. Hn. S zék- (Benkő L.,

1947. 26.). Nysztanna. töve. Hn. Á ldom ás- 
(Antal I. 1979. 43.) Gyimcs.
Töpe. Erdély, 1905: Szembe velünk egész 
közel az Ü rrnösi- nyomul az ég felé (177.). 
J. Imreh fí., 1981 Tépő (Rákosi Tépő, Te- 
pely, Tepcj, Tcpe, Topej, Töpöj) [...] kúp ala
kú m észkősziklahegy (216.).

58. ábra. Töpe -  az L’rm ösi Töpe (755 ni) és az Olt 
völgye (Erdély, 1905. 176.).

iiver:
a. „kiszáradt pa takm eder” (Tsz. 1838).
b. „száraz p a ta k -á ro k ” (XVIII. sz. Gy.. 
Árvay József).
c. „két hegy közötti m élyedés , patak nélküli 
kisebb völgy ” (Árvay József) Gy.
d. „hegyoldalban levő , keresztben elvágott, 
fé lte k n ő  a lakú , nagyobb m élyedés” (Benkő 
L.. 1947 25.).
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e. „az ~ valami völgyfélét je lö l” (Köz. Hefty 
Gyula: Nyr 40. 191 1. 274.). Hn. Üver tető 
(Nyárády Gy.. 1914.) Iszló. Hn. K ás- 
(Benkő L., 1947 25.) Backamadaras. J. Gar
da D., 1978: A fát az utak melletti -ckbe ra- 
kásolják. (146.) Gyremete. (Vö. Benkő L., 
EM. 1944. 133.).
vákány: „vápa. völgy" (G yarm alhi S.,
1816.) Szf.
vápa:
a. „L acuna” (Pariz Papai, 1708.). J. Lacuna: 
„vízálló, tótsa. potsolya. motsár"
b. „erdő közötti völgyidet, szakadásos p a 
takmeder” (Orbán B.. III. 1869. 72.).
c. „éjszakos m eredek , szű k  völgytorok vagy 
árok fe j” (Köz. Hermán n Antal: Nyr 25, 
1896.528.).
d. „vizes term észeti7, hepehupás h e ly” {Köz. 
Konsza Samu: Nyr 45. 1916. 236.).
e. „teknőalakú kisebb talajmélyedés” (Árvay 
J.. 1943.82.).
/. „térszíni fo rm a-név , am ely meredekebben  
lejt m int az üver és kisebb m in t e z ” (Benkő 
L.. 1944.).
g. „alig mély ed ő, sekély gödrös ség a hegyol
dalban” (Köz. Kniezsa István: MNy 49, 
1953.200.).

h. „két domb közötti, a dom bokkal párhuza
m os m élyedés” (Köz. Horváth István: NylrK, 
XIV. 1970. 1. 179.) Ózd.
i. „bem élyedés” (Nemes Z., 1974.) Torja. Or
bán B., 1.1868: Rabsonné várától nyugatra a 
Barátságtető alatti B orza--bán egy barlang 
van; ott laktak régen a tündérek (138.) [...],
III. 1869: Vápa várának még most is igen je 
lentékeny romjai (59) Bükszád. Hn. 
A gyagos- (Janitsek J.. 1976. 193.) Bölön. 
Hn. B ük- (Bcnkő L.. 1947 25.) Sztgcrice. 
Hn. H aris- (Benkő L.. 1947 31.) B acka
madaras. Hn. M agyaros- (Papolc Ft 1759. 
Imreh I., 1983. 371.). Hn. Ő üz- (Ráduly J., 
1980. 110.) Kibéd. Hn. Széjjes -  (Barabás L.. 
1987 10.) Parajd. Hn. Tálas-, Tövises- (Köz. 
Kriza János: Nyr 1. 1872. 383.) Csókfva. Hn.

60/b. ábra. vápa -  Tekenyős vápa tartománya 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

V ár-ja  (Nyr 39. 1910. 233.) Tusnád. Hn. 
Zsombor - ja  (Orbán B., 1982./1869. 221. és 
517 Szent Anna tava) Tusnád. Sz. „Azon alól 
van Szentkirály egy szoros -bán  [...] Egy kis 
völgyben-szegén-hosszan vagyon két sorjá
ban." (XVIII. sz. SZEKN, 1882. 53.). Sz. „Ne 
rakj a vápából hegyet: ne adj olyannak, a ki
nek többje van, mint neked" (Gyarmathi S., 
1816.) Hsz.
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v á p a -h u p a : „hegyes-völgyes, sokdom bú, 
dim bdom bos” (Péter S., 1970. 285.) Szf. 
vápás: „gödrös (Köz. Konsza Samu: Nyr 
45, 1916. 236.) Nbacon. 
vég: „valami mögött, végén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947. 26.). Hn. C sére-e, Szthá
romság.
v erem : „kisebb, mély völgy” (Benkő L., 
1947 25.). Hn. Farkas-, Fintaháza. 
verő (verőfél, verőoldal):„napsütött oldal, déli 
oldal” (Köz. Várnai Sádnor: EL 1886. 484). 
Hm. északkeleti része. Hn. Farkas- (Benkő L.. 
1947. 25.) Somosd. verőfej. Hn. Borvíz-e /e/ 
(Janitsek J.. 1976. 193.) Bölön. verőféj: Hn. 
Fessöü- (Janitsek J., 1973. 167.) Szárazajta. 
verőfény: déli oldal. ÁLt-K vár 1793: -o ldal 
(Born.) Görgény. ÁLt-M, 1877: I. főosztály 
szovátav ize -e  1879 hold (115.27.). Hn. 
A k asz to fa -e  (Janitsek J.. 1973. 167.) 
Szárazajta. Hn. Boros pataka- e (M urádin 
L.. 1977 1 13.) Csszépvíz. J. ..Feltételezhető

[...] olyan napsütötte hegyoldalakról van itt 
szó. am elyek verő-k. ahol a nap sugarai 
»verik« a földet s a rajta járó élőlényeket 
(Köz. Benkő Loránd: MNy 49. 1953. 468.). 
vésze: „Etéd felett. | ] magas bérez: a 
M áté- vonul el.” (Orbán B. I. 1868. 145.) 
(->) 1.4.1.
vikvok: „hátahupás. hegyes-völgyes” (Köz. 
Kőrész Kelemen: Nyr 5. 1876. 424.). „he- 
gyes-völgyes, vápahupás” (Köz. Kriza Já
nos: Nyr 9, 1880. 41.) Csm. 
vőgy: „völgy” SylyesíerT., 1966: A tűzifát a 
kánálon eregetik a -b e . Komandó. völgy. 
Hn. Barabullyos -  (Papolc Ft. 1759. Imreh
I., 1983. 371 .)////. Liki— (Köz. Porászka Gá
bor: Nyr 45. 1916. 94.) Szföldvár, Um.
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2. Erdei fák és cserjék

2.1 N övény - N övénytan

„Fa nélkül egy fillér t se ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem: nem kelne fe l  a Nap, 
ha nem volnának fá k  és m adarak .”

(Horváth Imre: Fák cs madarak. 1944)

BOTANIKUS KERT: „növények bem uta
tására és tanulm ányozására létesített k. 
(ÉKsz.). Kisgyörgy Z., 1973: Danicl-kastély 
[...] Ez a kert ~nek is átalakítható lenne. 
Olyan ritka növények és értékes díszfák, 
díszcserjék találhatók itt. mint a hegyi kőris 
lecsüngő ágú változata (Fraxinus cxcelsior 
var. pendula) [...] (95.) Vargyas.
CSEM ETE: „magról kelt v. nevelt fiatal fa 
v. cserje" (EKsz). Kgl, 1577: chicmcte (Köz. 
Pálfi Márton: Nyr 1907 132.).
CSERJE: „néhány m magasra növő. tipikus 
törzset nem fejlesztő, fás szárú növény" 
(TKlex.)
1. bokor. Apáczai Cs. J., 1653: Ekkédig az élő 
fákról, következik a bokrokról. (307.). Bíró 
Benjámin: bokros oldal (Sz. Gy.) Nyselyc.
2. csepőte: „tömötten össze-vissza nőtt tüs
kés alacsony-" (Finály-Régeni, 1858).
3. fatság. Benkő J., 1796: [...] más a Fatság 
Deákul Frutex. (1. §).
C siky-kert: Dr. Csiky Dénes (1851-1919) 
által Gyszm.-on 1883-1909 között létesített, 
185-féle fafajt tartalm azó k. (HK 1970. 53.). 
egy-hím ségű: egyporzós. B enkő J., 1781: 
[...], hogy némely Virágban tsak edj a Szálin
gó porzó's az ilyen neveztetik edj hímségű 
gyökeres-termésnek (13.). 
egy-nősségű: egyterm ős. B enkő  J., 1781 
[...] ú. m. a' melly virágban edj-nősségűnek 
[...] minémő vala a’ fejér Liliom (13.).

ÉLŐ FA . Calepinus, 1598: Elő fa Arbor. J. 
B edő Albert, 1865: néha 10-12 gesztet [így. 
(—») I. 1.2.3.] lát az em ber egym ásra dűlve 
(EL: 1865. 286.). Fogarassy János, 1865: 
Némely szaklap gesztet „arbor" fát pedig 
„lignum" értelem ben kezdi használni, tehát 
homlokegyenest ellenkezőleg a föntebb ki
fejtett alapokkal [...] Egyébiránt nevezze, a 
kinek tetszik, valamennyi lignum ot geszt
nek. azt se bánom, csak nem az arbort, mely 
jelen téssel nyelvünk mind eredetiségének 
kificzamítása, mind az általános nyclvszokás 
daczos megvetése nélkül soha sem bírt, soha 
nem bírhat (EL. 1865. 223-229). Fekete Z., 
1951 Az állófák köbözésc. hasonlóan a fek
vőfákéhoz, szintén vastagsági és hosszúsági 
m éretek ism eretét feltételezi (147). (—>)
I..2.2.2. TÖRZS.
FA. MA, 1604: fa: lignum. arbor, PP, 1708: 
Egy fa nem erdő. Fától szakadt ember. Hall
gat, mint a fa. PPB, 1767: fára-futó. Vö. Cső
re, 1980. 104.
FÜ V É SZ : botanikus. Kőváry L., 1842: 
Középaján minden Benkőrc em lékeztet. E 
föld családja szülőfölde, hol mint pap, író. ~ 
és halott mindent felszentelc. Benkő derék 
volt és méltó szoborra (129). Orbán B 1869:  
Benkő József [...] 1771-ben kész volt már 
F lóra T ransilvanica cím ű nagyszerű ~eti 
munkája is, mely több jeles művével együtt 
elveszett (15.). J. Székely ség, VIII. évf. 1938: 
A magyar botanika története - A magyar fló
ra kutatói címen adta ki a M agyar Tudomá
nyos A kadém ia G om bocz Endre hatalm as 
monográfiáját, amelyben igen sokan alap
vető munkával - székely tudósok is szerepel
nek [fűvészek, botanikusok] Balogh József, 
Barra István, Benkő Dániel, Benkő József, 
Bőd Péter, Budai József, Nagyajtai Cserei
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62. ábra. FA

Farkas, D em eter Károly. Egerpataki Pál, 
Intze Mihály, Fekete Lajos [ 1837-1917, a Sel
mecbányái Erdészeti Akadémia professzora], 
Istvánffy Gyula, Joó István, Mátyus István. 
Nyárády E. Gyula, Soó Rezső, Tuzson János 
[erdőmérnök, 1870-1943] stb. (81).
FÜ V É SZ K E R T : botanikus kert. Kisgyörgy 
Z., 1973: Benkő József (1740-1814) [...*] 
M éltán híres ~je a mai parókia [Középajta] 
kertjében és a Szőlőskertben volt. (130.). 
G ö rgényszen tim re i b o tan ik u s kert. Gliga ,
C. 1973: A park összterülete 21.59 hektár, 
melyből a tkp. dendrológiai kert 10,85 hek

tár. 1973-ban létező 343 fafajból 59 tűlevelű 
és 284 lomblevelű volt.
Az exota fajok száma 1894-ben, Pausinger 
József (1829-1894) szerint 23 volt. Az erdé
szeti szakiskola 1895-1919 közötti igazgató
ja, Szakmáry Ferenc, 1904-ben 187 őshonos 
és exotikus fafajról tesz említés. Pe'ch Dezső, 
1893-1895 közö tti igazgató: A görgény- 
szent-imrei m. kir. erdőőri szakiskolánál már 
nehány esztendeje melegágyakban tenyész
tik a külföldi facsemetéket, s ebben a tekin
tetben igen szép sikereket értek el. holott az
előtt, m ikor a külföldi fanemek m esvait
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egyenest a csemetckertbe v é d te k ,  nagyon 
csekély eredmény volt lel mutatható. (EK. II. 
évf. 1900. 31.).
hasonfaj: fajta. Bcnkő J., 1781 Továbbá, 
mindenik Rendbenn van a' külömb-külömb- 
féle Nem (Genus), ez alatt a’ Faj (Species) és 
~ (Varietas) (13).
HERBÁRIUM: füvészkönyv. Meliits Péter, 
1578: ~ Az fáknak, füveknek nevekről, ter
mészetekről és hasznairól. J. A tulajdonkép
peni szöveg 627 növényfajt sorolt fel. meg
őrizve számunkra 64 erdei fa és cserje régi 
magyar nevét is. Ezeknél néhol erdészeti 
vagy faanyagismcrettani fogalmakat közöl, 
melyek révén munkáját méltán tekinthetjük 
az első magyar nyelvű erdészeti-faipari mű
nek is. így például: ..Folio 16. De orno Ornus 
Gyoerttyán fa. Ez igen croes fa. hegyen te
rem. kiboel Malom fogat és croes nyeleket 
czinálnac. „Folio 12. De Alno Alnus Eger fa 
Az vizes focldben mint egy csont úgy ál. az 
foeld kcuveul meg rothad." P. Németh Gel- 
lért, 1926: Van Kajoninak egy kéziratos ma
gyar íuvészkönyve is. A 84 oldalból álló ~ 
leginkább gyógynövényeket tartalmaz [...] 
244 erdélyi növénynek adja ismertetését, la
tin és magyar elnevezését, lelőhelyét, virág- 
zási idejét, gyógyászati használ. Kitűnően 
magyar és szabatos nyelven, zamattal. (Pász
tortűz, XII. évf. 1926. 322.). 
két-hímségű: kétporzós. Benkő J., 1781 
[...] másban kettő, mint a' fagyalfának [...] 
virágaibann, és az illyenek ~nck (2. diandria) 
mondattatnak. (13.).
két-nősségű: kéttermős. Benkő J., 1781 a' 
melly terméseknek virágaibann kettő a' mag- 
kolomp [termő] azokat -éknek (digynia, ...) 
[nevezzük] (13.).
magán-nősző: egylaki növény. Benkő J., 
1781: Midőn azonn edj fánn avagy füvönn, 
mind hím, mind nőstény virágok külön talál
tatnak, az olyan plánták ~nek (monoecia) ne
veztetnek. (15).

mással-nősző: kétlaki növény. Benkő J., 
1781 Vagynak ~k (dioecia) is, avagy olyak, 
mellyek teljességgel azon edj fajból (speci
es) valók; még is némellyikén tsupán tsak 
hím virágok, másikánn tsak éppen nőstények 
találtatnak: ilyenek a' fűz, nyár, gyalog- 
avagy bors-fenyő [...] (15.).
NÖVÉNY:
1. gyiikeres élő test (Apáczai Cs. J.. 1653. 
296.).
2. nötevény, növöteny  (Benkő J.. 1796. I. §).
3. nővevény (Benedek Elek, Nyr 8. 1879. 
188) Ev.
4. planta  (MA, 1604: Vide Palanla): plánra. 
Benkő J. 1796: De a Közép-Ajtai Szkum- 
pián nem értem én a már megnevezeti Coli- 
nust. hanem a Coriaria nevű - t .  (II. §), La
kát s J., 1837' De hát mit értünk egy Plán- 
lán? / Oly természetes mivszcrrel rakott tes
tet. / Melyet földből táplál sok gyökért, mint 
restet (7.). Milotai F, 1858: A' föld első daj
kája a - n a k  (40.).
5. termés. Benkő J. 1781 [...] ~cit. ú.m. fáit. 
füveit, ’sa't. hasonnemü Tárirásba (sexualc 
Systema) foglalta (13.). J. -nyelvújítási szó 
(1828).
NÖVÉNYTAN:
1. botanica. Benkő J. 1790: hova lésznek az 
Erdélyi Botanicára tetl írásaim, melyeket 
szerzettem az Haza hegyeinek, völgyeinek, 
havassainek stb. sokszori költséges eljárá
saival (Okirattár, XXIX).
2. flóra. Benkő J., 1780: tartozom, kinyilat
koztatni [...], mennyire vihettem tsekély 
igyekezetemet az Erdély Flórája készit- 
getésébenn [...] (Okirattár, XX).
3. fiivészség. Benkő J., 1775: A  -  előttem 
igen kedves volt [...] (Okirattár, VIII). 
orozva-nősző: virágtalan. Benkő J., 1781: 
[...] Azért az ilyenek ~nek (Cryptogamia) ne
veztetnek (17).
REND. Benkő J., 1781 A'Seregeket osztá
lyokat osztotta -ek re  (Ordincs) (...) (13.).
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sereg: osztály. Benkő J., 1781: [...] s mind 
azokat 24 -ekre  (Classes) osztotta [...] (13.). 
tárírás: rendszer. Benkő J., 1781: [...] termé
seit, ú.m. fáit, füveit, ’s a’ t. hasonnemü ~ba 
(sexuale Systema) foglalta (13.). 
társasági lény: társas Bolxai F., 182: A fa 
-[ . . .1 (16 .) .
ÜVEGHÁZ. ÉderZ., 1978: Jelenlegi isme
reteink szerint alighanem Benkőtől [József] 
származik az ~ neve is. MHm. 1780: 768: 
„módomban nem lévén ~ak tartására. (84.). 
vadtőke: vadonc. EO. I. 1694: [...] az oltani 
való vad tőkéket, melyeket is kinek-kinek 
maga szükségire maga kertébe elvinni sza
bad legyen. (617.) Ssztgy. 
zöldélékeny ország: növényvilág. Benkő J., 
1781 [...] Linné Károly, legelső volt, a ’ ki a' 
~nak (Vegetabilis Regni) terméseit, ú.m. fáit. 
füveit, ’a't hasonnemü Tárirásba (sexuale 
Systema) foglalta [...] (13.).

2.2 A fásszárú növények külső részei

„Az. a fa  vonzza most a szememet,
Mely ott a tetőn a tavaszban remeg.
Oly ifjú, merész.. egyenes, derék -  
S fölötte kéken a végtelen ég!"

(Tompa László: Fiatal fa a hegyen, 1924)

2.2.1 Gyökérzet

„ Tölgy, [.. .]  ha tsak két esztendős 
a fa  a' le járó  
Gyökeret el kell vágni."

(Benkő Ferenc, 1781. 107)

fogantozik. Kriza, Vadr. 1862: a gyökér a 
földbe [...] a fárahágó az ághoz ~. 
follyó gyökér: sekély gyökér. Benkő J., 
1796: gyökere follyó (III. §).
G Y Ö K É R :  gyök (Eresei J., 1844. 114.). 
gyüké r: Apáczai Cs. J., 1653/1977: A gy üke
res állatok [növények] [...) részei [...] ~, tör

zsök [(—>)TÖRZS], faderék [(-»)] (297.) 
gyükér (Köz. Gencsy István: Nyr 34. 1905.
262.) Gy. Sylvester T., 1966: Em mán örek 
fa. azétt van uty kiülve a ~e. Komandó. 
KARÓGYÖKÉR: függőgyök  (Eresei J.. 
1844. 173.). karógyök  (Eresei J.. 1844. 
158.). le járó  gyökér (Benkő F., 1781. 107.). 
szív gyök. Eresei J., 1844: büdös körözsfa 
[...] Van 3-5 lábnyi ~e. és sok oldalgyökerei 
[...] (88.). szív gyökér (Bolyai F., 1820. 18.). 
spárga: „2. plánta gyökér” (Köz. Szabó 
Elek: Tsz 1838.).
szakáll gyökér: oldal-, bojtos- (Bolyai F.. 
1820. 18.).

2.2.2 Törzs, tuskó

„A somfát fenn a hiikkcserjés alatt 
télen kivágták, csak a csonk maradt"

(Aprily Lajos: A somfa-csonk)

cöllönk: „vessző” Benkő J., 1796: Czöllönk- 
je vagy vesszci (Deákosan Trunculi). (III. §). 
csótuj: „facsonk” (Horváth I.. 1971 400.) 
Mózd.
FADERÉK: „a fatörzs felső része” (TKlcx.
327.). derék (Lukáts J., 1837 8.). Eresei J. 
1844: Szódokfa [...] dereka v. törzsöké, sürü 
erdőben felnő 50-60 lábnyira (150.). Sylves- 
ter T., 1966: Ennek a fának jó vastag a dere
ka. Komandó. J. derékfa: „a szálfa középré
sze” (Köz. Várnai Sádnor: EL 1886. 481.). 
Hm. északkeleti része. ~ (Apáczai Cs. J., 
1653. 297.).
FA TÖVE: a fatörzs alsó része, tőrönk. MA, 
1604: Fa toeve Truncus. PP, 1708: fa tövén 
nőtt haszontalan vessző, szin. bütiifa (köz. 
Várnai Sándor: EL 1886. 481.) Hm. ÉK-i ré
sze. csutak (Tagán G., 1943. 34.) Szvarság. 
fenyőfanövés:„2-3 m magas fenyőfa törzse” 
(Kós K., 1972) Kász.
in: „inda” (Köz. Csefkó Gyula: MNy 47.
1951. 274.).
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KIS TÖRZS:
1.fatövecske. Calepinus, 1598: fa toeuetske 
toeketske trunculus. MA, 1604: Fatoeveczke. 
PP. 1708: fa-tövetske.
2. tőkécske. MA, 1604: Toekéczke.
3. törsököcske. PP, 1708: törsökötske. 
kóré: „kóró” (Kriza, Vadr.. 1862.).
SARJ: „fiatal hajtás” (ÉKsz).
1. östörsök. Nyolcvanas et, Lemhény, 1880: 
az «ököt rombolni nem szabad. J. (—>) tör
zsök (Tsz, 1838).
2. csemete. Benkő J., 1796: [...] a Tsemetén 
értetik az Élő fának akár tövéből, avagy Tő
kéjéből (truncus). akár derekából (caudex) 
kijövő gyenge, mintegy esztendős vesszeje
U ( I . § ) .
3. fiataljövés  (EO. II. 1781. 449.).
torsa: szár. Mizahl-Naclámyi, 1669: Földi 
bodza [...] Deákul ebulus [...] inkább fue 
mint sem fa, torsája négy szcgeletü [...] 
(461.).
TÖRZS: fatörzs
1. szál. Eresei J., 1844: erdei bikk =Fagus 
silvatica. =a egyenes, hengeres (22.).
2. tőke. Calepinus, 1598: fatw. toeke: trun
cus. MA, 1604: Toeke: Truncus. Apáczai Cs. 
J., 1653: Az égerfa - je  igyencses nő ki [...] 
(297.). ~: „a fa törzse” (Köz. Szabó Dezső: 
Nyr 32, 1903. 329.) Cssztdomokos. J. tőke
fa: Molnár K., 1974: A ledöntött - t  a hely
színen 8-10-12 méteres szakaszokra harcsa
fűrésszel felszabdalták (312.) Kápolnásf.
3. törsök. Cserei J., 1790: A' matska egy 
odút a ~én talált, /S hasas lévén, abba sza
porodni bé-szált. (28.). Márton J., 1816: a' 
fa =e. törzsök: VU, 1835: A' csemete ~e 6 
hüvelyknyi lévén, ennek fele essék a' földbe 
[...] (701.). Eresei J., 1844: -  (150.). 
Nyolcvanas et Lemhény, 1860: ~. J. Teleki 
J., 1799: Paraidi ut Szárhegyig. [...] Egy 
nehány fenyőfát meg mertem, a mely le volt 
vágva és 20,25 klaftcrnyi [ölnyi] magasnak 
találtam (37.).

63. ábra. Törzs -  1. törzs, fatörzs, faderék,
2. korona, 3. gyökéizet, 4. tuskó, 5. élőfatest 
(Vö. Elex. 1964, 185.).

törzsök:
a. gyökértuskó. EO, II. 1800: az erdők föld- 
szinben október kezdetétől fogva csupán 
csak márczius végéig vágattassanak, azok
nak ~ei ki ne ásattassanak (716) Msz.
b. (-») TÖRZS.
c. (->) TUSKÓ.
TU SK Ó :
1. anyatőke. EO, III. 1825: a megszáradott 
- k é t  kiássák (51.).
2. bucsak  (Tsz 1838. Lőrincz K., 1861. 
318.).
3. cserecsutkácska:  tölgyfa-tuskócska. Sza
bó T., 1978/\  747: sokáig keresvén ezen 
erdő(ne)k az Dél felől való határát, holott
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egy bongorba ezen borozdán égj regi Csere 
C sutkácskára  vágá(na)k keresztet. Vaja, 
MT. (96.).
4. csóta. Stern Henrik (Sz.gy.) Cs. r. ciota.
5. csönkő (MTsz  I. 1893. 356.). U. Cs. Hsz.
6. csöntörge. Kriza, Vadr., 1962: csönkő. 
tuskó, erdőn levágott fának a földből kiálló 
csutkó ja.
7. csulak (B. Nagy. 1973. 383.).
8. csutak. MA, 1604: Czutak: Caudex. 
Connert J., 1906: Az Udvarhcly-Szent- 
Mihály község végzéséből 1663-ból azt lát
juk, hogy az erdőállomány erősen meg lehe
tett tizedelve, mert »a ki tölgy vagy bükkfát 
hoz. vág. az minden ~ után 50 dénárt, ha pe
dig egy szekér csere vagy bükkfát visz el, 3 
forint büntetést fizet [...]« (77.). (Vö. Imreh
I., 1983. 303.) Udvarhelyszéki Szentmihály. 
EO. 11. 1800: az erdők [...] nagy -ok ra  vágat- 
tatnak le (716.) Msz. Imreh /., 797J/1837: 
amit fel lehetett venni, találtunk 35-öt. har
mincötöt. apró rendű -okát (120.) Csjenőf. 
Cz.F, 1862: ~ tőke. tönk. tuskó: a kivágott fá
nak földben hagyott tőve. Szí'. Ált-M , 1879: 
úgy a bükk, mint fenyő vágásnál igen magas
ra vagynak hagyva a -o k  (115. 53.) Szováta. 
EL. 1886: -  „tuskó, csutkó. tusakfa. különö
sen pedig a tuskónak földben levő része" 
(485.). (Köz. Hajdú János) MT. MTsz. L 
1893: - :  tuskó, tönk (372.) Szf. Nyíró J., 
1938: Fáradtan ülök le egy ázott szürke - r a  
(235.). Bíró Benjámin: -  (Sz. gy.) Nysclye. 
L ő r i n c P á l :  milyen magas -  (Sz. gy.) 
Oroszhegy. fenyő -  (Ambrus A., 1959. 187.) 
Gy. Hn. Árvay J., 1 9 4 3 /1893: Szilfa- 
csutakárka (78.) Bácsf.
9. csutka. Szabó T, 1978/\1%\\ Láttam az 
egyik erdő Pásztort., hogy a földben maradat 
le vágatt fák reves =̂ t kapával ki ásagatta 
(233.) Csóka. MT.
10. csutkó. Szabó T., 1978 /\15 \:  bizonyos 
tserefa tsutkokkal meg jegyzett Metán 
(233.) Koronka. MT. Tsz, 1838: - n  értetik

a’ kivágott fáknak még a' földben maradt 
törzsöké, mellyet laszükiben csákánnyal 
vágnak ki; ugyanezt bucscik-wdk is nevezik 
(Köz. Incze József).  (Vö. EL 1887 588.) 
MT. Kemény J., 1963: -kból bokrosán sar- 
jadzo tt  (238.). Kocsis L., 1974: - s  erdő 
(317). fenyő-. Kemény J., 1958: Úgy veszi 
körül a fenyő - t  a hó, úgy tapad hozzája, 
mintha fehér testével puhán, melegen akar
ná tartani elhalásra ítélt, korhadó gyökereit 
(231.). J. csere -  (Szabó T.. 1978/1781 96.) 
Balavásár.
11. tőke. Benkó F, 1781 A ’ Tőkéket mentői 
hamaréb ki kell ásni. (106.). Bolyai F, 1820: 
A vén -ké t  pedig arra való fűrésszel kell tő
ből levágni, sőt, ha a fa megéri a fáradságot, 
tövét is ki kell ásni, (12.). Lukács Sándor- 
- .  csutak, az ami a földbe volt (Sz. gy.) 
Hrkarácsonyf. Farkas Gábor: poharazgat- 
tunk a fenyő- tövén (Sz. gy.) Hrsztpál.
12. torsok. PP, 1708: - .  melÍvből sok vessző 
nőtt-ki. törzsök: EO. II. 1800: azoknak [fák
nak] -e i  ki ne ásattassanak (716.) Msz. Tsz, 
1838: - :  fiatal korban levágott ifjú fának ki- 
sarangozott [kisarjadt] töve (Kö/ Szabó 
Elek) Szf.
13. tusok. MTsz, II. 1901 tuskó, tönk (821.). 
Hm. J. Sz.D. 1784: tusakkal: tsutakkal. töké
vel. tzölönkel (tusakodni). [...] (90.).

2.2.3 Kéreg

„A héja is a fának, mint az ember 
bóre, segédje a tüdőnek...

(Bolyai Farkas. 1820. 11.)

darabos. Apáczai Cs. J., 1653/1977: A cser- 
(tölgy-)fa. mely magas, temérdek és -héjjú,
I.. .H304.).
KÉREG:
1. bőr. B. Szabó D., 1779: [...] jaj! nyúzza 
Parasztéit le Fenyőnek (145.).
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2. fahaj. MA, 1604: l'ahay. PP, 1708: fa- 
haj. haj: MA. 1604: haj, fahcj. EO, 111. 
1812: A laknak az -á tó l  való meghántása 
(28.). Bolyai E, 1820: [...] fejér - u  (15.). 
Gxörjfx L, 1937  fűzfa - a  (Ethn 1937
2 Í4.) Torja.
3. fahéj. Kgl, 157.7: fahéj (Köz. Pálfy Már
ton: Nyr, 1907 228.). Gyannathi S., 1816: 
fahéjja. héj (Oroszhegyi M.. 1655/1977
116.). Molnár /., 1955. a fát a maga -ában  
hagyják (70.) Ivópatak. héjj (Tagán G., 1943.
34.) S/.varság. (Sylvester T.. 1966) 
Komandó. héjju (CzF).
4. háncsa. L ő r in c K .,  1861 - :héj a’ mit lc- 
hántanak (330.) Hsz
5. háníék (Köz. Nagy Gabriella: Székclység 
IX, 1938. 43.) Szmuzsna.
6. kazsa (Nemes Z.. 1974) Torja.
7. kereg (MA. 1604). J. Miklóssx V., 1978: 
kérgit. haját, héját (Cortex Ani). (96.) Cs. 
kerges: „kérges (Köz. Szánlhó Gábor: Nyr 
30, 1901. 444.) Hralmás.
kiduvad: „kijön” MTsz 1. 1893: ~a fűz [a] 
héjából (444.) Szf.
pénzes kéreg: „cserepes kéreg” Tarisznyás 
Márton: „Az öreg fa kérgét pikkelyesnek, 
»pénzesnck« mondták” Gy. 
sujtás: paraléc. Eresei J., 1844:  cs íkos 
kecskerágó [...] Agai ellenesek, zöld kérgű- 
ek, rajtuk 4 szőke ~ok vonulnak hosszára, 
mellyek idővel 4 szegleteket képeznek-ki 
(80.).
szémércsés, szémergős: „érdes, ripacsos 
(pl. a fenyűfa héjjá), (MT sz. II. 1901) Hm, 
Ev, Papolc, Lécf.
temérdek: vastag. Apáczai Cs. J., 
1653/1977: A bükkfának tekéntetes magas
sága vagyon, héjjá- (304.). 
tidó: „a nyírfa külső héja” (Köz. Szabó De
zső: Nyr 32, 1903. 329) Cssztdomokos.

2.2.4 K orona ,  gally, ha j tás  - Tövis

,,A szegény embert 
még az ág is jobban húzza.

(Köz. Zilahy József: 
Nyr 31, 1902. 349.) MT.

aszat: száraz ágak. B. Szabó D., 1779: A' 
föld melly üregét gyéren bé-fedjed ~tal 
(182.).
asszuság: száraz ág. PP, 1708: asszú ágak. 
Bogáts IX / 94 J / l  789: ahol mi Erdőiünk ott 
apróság -o tt  szabadon erdőitek és máig is 
erdőlhcttnek. MTsz.., 1. 1893: Menny az er
dőbe. hozz egy szekér ~ot (60) Szf. 
bog: törmelék. Hermányi I). J.: az ágakon, 
-akon mindaddig mendcgél (7.). 
bozlán: „megszáradt, mindenféle gyenge le
veles ág” (Köz. Gyarmathi Sámuel: Tsz, 
1838).
burkos,  buros: „lombos, sűrű lombú, tere
bélyes [koronái (MTsz, I. 1893. 199.) Szf. 
bu r tok :  „lombos, terebélyes ág” (MTsz, I. 
1893. 200.) Szf.
bur tos  ág: „leveles ág” (Orbán B., III. 1869. 
77.).
cire: „száraz ág-törmelék” (MTsz, I. 1893. 
240.). Szf. J. Székelység, IX. 1939: az ágak 
töve sugarasan kifelé állott, a cirés [száraz) 
fele meg befelé (Köz. Incze Lajos) Parajd. 
c i rm e.  Lőrincz K., 1861 czirme v. czir- 
melye v. czörmölye: száraz fenyütüske leve
lei a ’ földön, száraz törmelék (321.) Hsz. 
MTsz., I. 1893: száraz ág-bog, ágtörmelék 
(241.) Csm, Hm. 
csap:
a. ,f e n y ő fá n a k  derekából kinőtt ágak v.
vesszők” (Köz. Kállay: Tsz, 1838.). Benkő 
K., 1853: Meghányták a közepes fiatal -n é l 
küli fának oldalát (88.) Cs, Gy, K.
b. „mindenféle erdei f a  ága"  (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32, 1903. 325.) Cssztdomokos.
c. „ágörv” (Haáz F., 1942. 11.) Varság.
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d. „ vastagabb, levágott faág ” (Köz. Murádin 
László: NylrK XI, 1967 138.) Csszépvíz.
e. „száraz ág”. Gazda J., 1976: A kisegítő 
[...]. a fáról levágja a száraz -okát,  száraz 
ágakat. (Sütő László közlése) Kna. Czirják 
G., 1979: Hojzál az crdőszéliből sok-sok csó
ré [lekérgezettj ~ot ide. (210.) Gycsomafva.
f. „ágcsonk, a fatörzsből kiálló száraz ág” 
(ÚMTsz. I. 1979.).
csapág: fenyőág. Gazda J., 1976: A -akat el
kell szedni, met máskülönben baja történik a
lónak (Sütő László) Kna.
csapköz: ágörvök közötti távolság (Haáz F..
1942) Varság.
csapos:
a. ,jia ta l , még ruganyos fenyő  á g ” (Köz. 
Luby Margit: Nyr 72. 1948. 96.) Szf.
b. „(f enyő)fa ága , karónak való fiatal f a ”
(Imreh I., 1973. 320.). Imreh /., /97J/1817: 
clhoza 16 szcké r- t  (117.) Szárhegy. Vö. 
-kert:  „fonott kerítés, sövény” (NylrK VIII. 
1964. 107 Murádin László) Gysztm. 
csemete: „ág” (Apáczai Cs. J.. 1653. 297.). 
cseplesz: cscnevész ágfa ((—>) I. 3. 1.). 
cserecsap: „tölgyfaág” Szabó T., 1978/1768: lát
tam azt hogy Olá Andrásni hoztak vala egy taliga 
tseretsapot tűzrevalót [...] (95.) Szárhegy. 
csereklye: „nemcsak fenyűrügy, hanem bár
minemű száraz ág-bog, galy is (Köz. Paál 
Gyula: Nyr 5, 1876. 515.). MTsz, /. 1893: 
„száraz ág-bog, ághulladék, rozsé” (294.) Szf. 
csetenye:
a. JXfenyőfa-ujulás> v. ujnyi vastagságú fé 
ny ővessző” (Tsz, 1838. Köz. Kállay) Kézdisz.
b. „husáng, dorong” (MTsz T. 1893. 301.) Csm.
c. „leveles fenyőág” (Orbán B., VI. 1873. 
136.) Hétf.
d. „ levágott, kisebb fenyő  ág” (Nemes Z., 
1974.) Torja.
e. yjenyőbojt” (Zsigmond J., 1979. 222.) 
Magyaró.
f. „megszáradt fenyőgally” (Tóth Vince. Sz. 
gy.) Hilib. J. Vö. Márton Gy., 1968. Hsz. /.

csetinia (Tsz. 1838. Köz. Kállay. Kézdisz.). 
J. r cetina. csétina (MTsz I. 1893. 301.) 
Csm. sétyina (Zsigmond J., 1979. 222.) 
Magyaró. 2. csetenye (Orbán B., VI. 1873. 
136.) Hétf. cseteje  (Tóth Vince. Sz. gy.) 
Hilib. cseteje (Nemes Z.. 1974.) Torja. J. Vö. 
Márton Gy.. 1968. Hsz. Sz. „Bemegy a kali- 
bába / Leül a sétyinára. / Búra hajtja a fejét / 
Hullatja a könnyeit / A hátizsákjára.” (Zsig
mond J., 1979. 222.) Magyaró. 
csingoja: „fűzfa lehajló ága, amelyen gyerme
kek himbálóznak” (Nemes Z., 1974) Torja, 
csipke: tövis, tüske. Nyr 31. 1902: -kerítés; 
—ment a lábamba (Köz. Kriza János. 114.) 
Hsz. Konsza S., 1947' de azt úgy benőtte a 
sok ~s a burján (45.) Kna. Nemes Z ,  1974: 
Belément a - a z  ujjamba. élik tudám kivájni. 
Torja.
csontorag: „kias/.olt és letörött fatető” 
(MTsz. I. 1893. 343.) Szf. 
csűrnek: „fákról levágott vastag ágak tör
zsén maradi rövidebb-hosszabb csonkok” 
(Máthé J.. 1970) Hermány. 
ellenes: átellenes. Eresei J., 1844: 
Bengc=Rhamnus [...] varjutővis [...] Bokor; 
ágai -ek. (20.).
fa tető. Kgl. 1577: fa tetw (Köz. Pál fi Már
ton: Nyr 36, 1907 420.). 
fenyőcsap: fenyőág. Nyíró J., 1938: a rava
talt is gömbölyű -okból összerótta (272.). 
Lörincz Pál: ezt vitték kerítésnek is (Sz. gy.) 
Oroszhegy. (->) FENYŐGALLY is 
FENYŐGALLY:
1. bojt (Fejér István, Sz. gy.) Hilib. (Vö. Gaz
da J., 1980. 272. Kna).
2. bojtág (Márton Gy. 1868.) Imecsf.
3. csap (MTsz. I. 1893. 266.) Szf. Csm. Hm. 
Bm. J. ÚMTsz, /. 1979. Gyimes.
4. fenyiiőböjt (Márton Gy., 1968.) Papolc. 
GALLY. Négy közönség, 1867: szabad legyen 
a veszendő öreg fákat eldőlhetni és annak a' 
lég kisebb gályái is eltakarítani (144.) Cstus- 
nád. J. SzIX 1784: „zöld. leveles ág” (29.).
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gezder: lehullott, vékonyabb, száraz fenyő
gally. Kurkó. Gy., 1970: A - lángra kapott, és 
a vastagabb ágak is füstölögni kezdtek (185.) 
Cssztdomokos.
hajla: „hajlékony faág (kül. fenyűfa. mo
gyorófa v. fűzfa-ág)” (MTsz, I. 1893.) Szf. 
Csm, Cs madaras.
hajla-bojt: „levágott fenyűfa-gally” (MTsz.
I. 1893. 782.) Csm. Gy. 
hegy: a ledöntött törzs vége. Sylvester T., 
1966: A forgatásig mek kél hagyni a hegyit, 
met az a mézgát kihúzza a fából. Komandó.. 
kar: ág. R. Szabó I)., 1779: [...]'s fiatal 
veszszöt szép módra nevelnek. / Alja körül 
leveles — ját fejszével herélvén. (1 18.). 
lom: lomb. Oroszhegyi M., 1655: az Fenocfa 
-ja hullyon az nyakába. J. Szí), 1784: lomb: 
gally, zöld ág (53.).
músdaj: „elszáradt és letörött v. még a fa ol
dalán álló vastagabb ág rövidebb-hosszabb 
darabja, csonkja” (Köz. Máthé János: Nyr 
94, 1970. 214.) Mhermány. 
pözme, pezme: „az erdőn megszáradt ágak” 
(Tsz, 1838. Köz. Gyarmathi). MTsz, II. 
1897: Katrass egy kis pözmét össze (135.) 
Um.
sarang: „fiatal hajtás” (Köz. Márton Gyula: 
Nyr 82, 1958. 362.) Ikafva. 
szepre: „száraz ághulladék” (NylrK, I. 
1957. 71.) Cs, Gy.
tebe: „fenyő hegye” Orbán R., VI. 1873: 
elöl ment a -tartó, ki a ~'t vagyis a fenyő he
gyét, melyen aranyozott gyümölcsök ragyog
tak, két kézzel emelé magasra” (140.) Hétf. 
trókis: „pereszlen” (Kriza. Vadr. 1862.). 
ujoddzás: „a fa új hajtása” (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK, III. 1959. 116.) Gyimes. 
vész: „az a csap (=ág), amely a fáról letaka- 
rítódik” (Köz. Balogh Ödön: NylrK, V. 
1961.100.) Gyimes.
vessző: „ág” Kriza, Vadr. 1862: Elhullott a 
diófa levele, / Árván maradt annak vesszeje 
(411.) Nymcnte.

2.2.5 Rügy

„A' rügy a' fák 'leveleinek kiütése, mikor 
korán tavaszszal össze gombolyodva  
kijőnek, de még nincsenek kitárva, 
kifejlódve, szét hasad va. ’ ’

(Köz. Incze József: Tsz, 1838.)

csereklye: „lényőrügy” Orbán R., I. 1868: 
A tűz körül illatos és ruganyos -  [...] pamla- 
gok lettek rögtönözve” (80.) Hargita.
RÜGY:
1. bincsó: „bimbó”(Bcnkő K.. 1868. 55.).
2. bingyó:  „b im bó” (köz. Kállay: Tsz. 
1838.). „bimbó (a fenyőfának bingyaját 
szedd)” (Köz. Szlávik Ferenc: Nyr 43, 1914. 
332.) Csszépvíz.
3. bodó  (bidó). kicsinyítve bodócs (bidócs): 
„rügy” (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 481.) 
Hm. északkeleti része.
4. bodócs: „bimbó” (Köz. Bartha Károly: Nyr
5. 1876. 329.) Hétf. „rügy” (MTsz. 1893. 144.) 
Hétf, Zajzon. J. SzD, 1784: „rügy. fakadás. haj
tás. bimbó. szem. szemzet” = rügy (70.).

2.2.6 Levél

„Hogy zsongtatok, suttogtatok, 
ha enyhe szél fiival It reá tok!
De most, hogy tiprok rajtatok, 
fáj zörgő disszonanciáitok.”

(Áprily Lajos: Falevelek. 1966)

bokrosán: csomósán. Rolyai F., 1820: leve
lei - jönnek egy tokból [vörösfenyő], (15.). 
csukorék: „csokor, a Larix leveleinek alak
ja ” (EL 1887 587.). „A vörösfenyő sok tűs 
fenyő, azaz levelei -bó l hajtanak ki.” (Nyr
1973. 335.) Gy.
egyes levelű: egytűs (Bolyai F., 1820. 15.). 
ellenes: átellenes. Eresei J., 1844: Körözsfa 
[...] Levelei ~ck, szárnyosok (89.).
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félfarú: részarány tál an. Eresei J., 1844: si
ma Szilfa [...] Levelei rövid nyelük, felvál
tok. ~k (145.).
FEN Y Ő T Ű :
/.  csereklye (Köz. Paal Gyula: Nyr. 1888. 
418.) Csm. J. Más forrás csereklyén a „fe
nyőfa száraz lehullott leveT-t crti (pl. Tsz, 
1838. Kállay). csereije  (NylrK. I. 1957 19. 
tkép). csereke (Köz. Guelmino József: Nyr 
43. 1914. 333.) Gy. cserékje (NylrK. I. 1957
19. térkép) Eszenyő, Borszék, Gyszárhcgy 
stb. cserike (NylrK. I. 1957 19. térkép) 
Csbánkfva.
2. csetenye (NylrK, I. 1957 19. térkép) 
Gyimes közepi ok.
3. szálka. Eresei J., 1844: ternyő Tiszafa. 
='ja a' lovaknak halálos méreg, az ebdűh el
len pedig hasznos gyógyszer (156.).
4. szemerke (NylrK (—») fent) Kászjakab- 
fva, (NylrK, IX. 1965. 178.) Kczdialmás. 
szint irka (NylrK. I. 1957 19. térkép) Ká
szon új f.
5. tüske. Sylvester T., 1966: Ez a fenyőnek a 
~ 'j e . Komandó. J. MTs± /., 1893: „cserek
lye. cseleke. cscrcglye, cserekje: fenyűfa 
tűlevele” (294.) Szf. Csm. Vö. Márton Gy.. 
1968.
fu llánk: apró tüske. Eresei J., 1844: hamvas 
szeder l...] Cserjéje heverő, melynek szárai 
-osak  (142.).
ikres-bokros.  Sz. „Cserefalvi templom előtt 
/ Háromágú diófa nőtt. / ~a levele, / Pál a 
szeretőmnek neve.” (Mailand O. 1905) Ny- 
csercf.
k a j s z a  sz ív idom ú: szív alakú. Eresei J., 
1844: Szódokfa [...] Levelei ~ (150.). 
lapi:  falevél, „fának ~ja” (Köz. B. Lakos 
Tsz, 1838). lapu. „ - ,  akárminemű fa v. vete- 
ménylevél” (Kriza. Vadr. 1862.). J.” bükkfa- 
lapi, cserelapi, fenyőlapi” (Bíró Benjámin, 
Sz. gy.) Nyselyc. Sz. „Amíg él, mindig áll, / 
Holta után szaladgál. Mi az? (Falevél)” 
Konsza S., 1957

lapicska: kis falevél (Nemes Z.. 1974.) Torja, 
m ú lh a :  „m urva” (Köz. Murádin László: 
NylrK VIII. 1964. 1. 108.) Gysztmiklós. 
szőrfo rm a edény: erezet. Bolyai F, 1820: A 
levél alja [...] látszanak rajta ~ek (10.). 
szulákos: szúrós. Apáczai Cs. J., 1653: leve
leinek szélyci ~an [...) nőnek (298.). 
zelebelni: „zöröncselni-falevél” (Lőrinc/. K..
1861. 355.).

2.2.7 Virág

de bár tsak az edj mogyorofát / / 
ennek gerez.desen álló hosszúkás birkéjében 
(amentum [.../) vagynak a' sok Iliin 
virágotskák, mellyek elhullanak. 
és soha mogyorót nem teremnek.

(Bcnkő J.. 1781 14.)

csomolék: buga. Benkő J., 1796: Virágjai az 
ágak hegyeiben zöldellő sárgák, édes ízűek, 
és tsomólekban (III. §.). 
c s ú c ssz á r :  bibcszál (stylus). Benkő J., 
1781 vastag fonal szál forma, gömbölyű 
testetske. mcllynck neve Tsútss /ár (Stylus). 
[...] a' magpornak gyaporító (Fccundans) 
ereje a' tsutszáron béereszkedik a' maga
nyába (13.).
csukros: „csokros Kriza, Vadr. 1862: „Er
dővidéki viola. Udvarhelyi -rózsa” (150.) 
Usz. J. tsukroz.ni: „retzézni. fürtözni. (Tsuk- 
ros, fürtös, bokros, p.o. virág)” (SzD, 1784. 
88.).
egyanyás: egytermős. cgybibés. Eresei J., 
1844: Somfa=Cornus. Négyhímes — (137.). 
FALK A : „több porzószál összenövéséből 
keletkezett szerv” (EKsz). falkás. Eresei J., 
1844: Tiszafa=Taxus. Kétlaki -~ (155.). 
F Ű ZB A R K A :
1. bárka. Eresei J., 1844: Nyárfa [...) Hímvi- 
rágai függő --bán. J. barka: „pimpó. kivirititt 
rügy” (SzD, 1784. 14.).
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2. birke (Benkő J.. 1781. 14.). J. birke: „dió- 
mogyoró-fa, virága” (SzD, 1784. 13.).
3. cica (ÚMTsz, I. 1979.) Csm.
4.fiszfa piszuka:  Salix caprca barka (Péntek 
J. Szabó T.E. 1976. 209.) Árapatak.
5. micigó (Köz Benedek Elek: Nyr 9, 1880. 
236.) Ev.
6. picus. Lukáts J., 1837: pitzus farku virág 
(12.).
7. pimpó (Sz.D, 1784. 65.). MTsz II. 1897: 
~t szentelnek virágvasárnapján (148.) Cs. 
háromanyás: három bibés. Eresei J. 1844: 
Bangita = Viburnum [...] ~(19.). 
háromhímes: három porzós. Eresei J.. 
1844: Fűz = Salix. ~ (58.).
hímes: porzós (Lukáts J., 1837.).
MAGHÁZ:
1. maganya. Benkő J., 1781 gömbölyűség, 
mellynek -  (Germen) nevezetet adhatnak 
(13./.
2. magház. Benkő J., 1781 ’s ottan - t (o v a -  
rium) kikelő ’s szaporító magokkal tenyészti, 
éleszti (13.).
magkolomp: termő (pistillum). Benkő J., 
1781 és neveztethetik ~nak (Pistillum). 
(12.) [...) Ez az három tagú a' nőstény 
nemző rész (13.).
mátkás: egylaki. Eresei J. 1844: Jávor [...] 
Nyolezhímes Kétanyás. Virága néha ~, né
ha pedig kétlaki (171.). 
mettzés: sziromlevél, pártaeimpa. Lukáts J., 
1837: Én a ’ fagyai lat sem esmerem? / Négy 
~e vagyon az ő szinessének, / ’S szélylycl áll 
formája minden -ének. De tíz ~t mutat ep
reknek virága (23.21.). 
öthímes: öt porzós. Eresei J., 1844: Bangita 
= Viburnum. ~ (19.).
PÁRTA:
1. színes(se). Lukáts J 1837: Hát ha többes 
lapu (Corolla polypetata) - s e  van? (22.)
2. színvirág. Benkő J., 1781: A -bán  Corolla, 
a1 leírt módonn kerületben álló hat szálankók 
[porzók] között (12.).

PORZÓ:
1. hím szál. Lukáts J. 1837: Azok a' - o k  
(stamina) melyek szépet tesznek, / ’S belső
nek termésre eszközökké lesznek. (13.)
2. szálingó (szálankó). Benkő J., 1781 
vagynak kerületesenn ha t-k  avagy Szálan
kók (Stamina) (12.).
PORZÓSZÁL:
1. tsékszál. B enkő J., 1781  m inden ik  
szál ingónak [porzónak] szem léled  ilyen 
részeit: 1 a' T sék szá la t  (F i lam e n tu m ) ,  
melly a' fonal száll hoz szintén hasonló  
( 1 2 .)
2. hímszál. Eresei J., 1844: Kecskerágó [...] 
-a i  a' magzatra tüzvék (80.).
színlevel: szirom. Benkő J., 1781 Ugyan-is 
'találod ennek a' Virágnak hal ~eil (pelala). 
melyeken belől vagynak. (12.). 
TERMŐSVIRÁG:
1. nőstény virág (Bolyai F.. 1820. 12.).
2. nős virág. Eresei 1844: Benge = 
Rhamnus [...] Virágai nősök, vagy felemá
sok (20.).
3. virág nősténye. Bolyai F., 1820: -  hím port 
kap (12.).
üstök: sátoros ernyő. Naclányi J., 1669: A' 
Bodza [...] s' beloel bélés melynek nagy 
uestoekc fuegg, s' ucstoekérucl fejér virága 
penig oly kedves szagu, hogy azzal szer
szám ozzák  a' mi népeink a foc cczete t 
(461.).
virágcsék: portok. Benkő J., 1781 2. a ’ 
Virágtséket (Anthéra), melly is egy hosz- 
szúkás golyó vagy botikó formájulag ra
gad a' tsékszálnak [porzószálnak] tetejére 
(12.).
VIRÁGPOR:
/ .  hímpor (Bolyai F., 1820. 12.).
2. magpor. Benkő7., 1781 3. a’ - t  (Pollen) a' 
virágtsékenn [portok] (12.). 
virukocsán: virágkocsány. Eresei J., 1844: 
Fagyai [...] Virágzata bugás, bugája tömött; 
~ai ellenesek (47.).
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2.2.8 Termés

„ Parányi törzs - pár  centi hosszú - 
fenyővirág, fenyőtűhöz."

(Hegyi Endre: Fenyőtoboz. 1936.)

badócs: „apró bogyó” (Kriza, Vadr.. 1862.). 
J. bodócsozni: bimbózni, 
becő: „borsóbab. minden héjas gyümölcs” 
(Köz. Cserey Elek: Tsz. 1838). 
bene-kenyér: „a cseregalagonya (Crataegus 
O xyacantha) termése" (ÚMTsz, I. 1979.) 
Um. északi része.
bim bó. Miklóssy V., 1978: Több növény ap
ró termését vagy gyümölcséi a csíkiak ~nak. 
bingónak nevezik (97 100.) Cs. 
bingó:
a. „csipkebogyó (Fruclus Cynosbati)” (Mik
lóssy V., 1978. 95.) Cs.
b. „éger áltoboza” (Miklóssy V.. 1978. 96.) Cs. 
bingolyó v. bingó, bingyó: „bogyó” (Lő- 
rincz K.. 1861. 317.).
bingyó: a. „bogyó, apró gyümölcs” (SzD. 
1784.)
b. „éretlen gyümölcs (alma)” (Köz. Nagy 
Gyula: EL. 1883. 669.).
c. „bogyó, álgyümölcs, itt-ott gubacs is” 
(Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 481.) Hm 
északkeleti része.
d. „minden éretlen gyümölcs” (Köz. Hajdú 
János: EL 1 887. 253.) Szf.
b ir tyóka : „a szilvafajok zöldessárga színű, 
lapos, éretlen, férges, korcs gyüm ölcse” 
(Köz. Hajdú János: EL, 1887 253.) Szí. 
bodács (bodócs): „éretlen alma, éretlen gyü
mölcs” (Moesz G., 1908. 31.) Réty, Hm. 
bodócs: „bogyó, bimbó” (Köz. Kolumbán 
Samu: Nyr 16, 1887, 478.) Hétf. 
bogyó (bogolyó): „éretlen kis alma” (Köz. 
Kállay: Tsz, 1838.).
bojt:  bugavirágzat csontártermése. Benkő J., 
1796: Gyümöltsei [...] savanyú ízű -okból, 
avagy bokrétákból állanak (III. §.).

bor í ték :  termésburok (Bolyai F., 1820. 16.)
kemény ~uak (Uo.).
bü rke :  „dió-, mogyoró-, v. egyéb, fákon ter
mő, hosszú berke; és fenyő-gyümölcs” 
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). 
c s en k a :  „a juharm ag tokja” Benedek E., 
1920: Öreg juharfa volt. az alja tele ~'val 
(15.) Kbacon.
C S O N T A R : csonthéjas termés. Eresei J., 
1844; húsos som [...] ~ a húsos és leveles 
boritéku (137.). 
csuga:
a . ,,magrekesz, belső torzsája almának, csu- 
tika” (Lőricz K.. 1861 320.) Hsz.
b. „amiben a makk terem , csukának is 
mondják Udvarhelyszéken néhol” (Kriza, 
Vadr., 1862.).
c. csága: ,,mogyoró zöld tokja" (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32, 1903. 325.) Cssztdomokos. 
c s u tk a :  ,,kocsány” (Köz. K állay  Tsz. 
1838.).
d iókopáncs: „a dió zöld burka” (Vámszer 
G.. 1977 51.) Cs.
duvasz tan i:  p.o.a' diót. héjától megfosztani” 
(Köz. Gyarmathi Sámuel: Tsz. 1838.) (—>) 
sovállik is.
évődött gyümölcs: „túlérett, erjedésnek in
dult húsos gyümölcs (Köz. Hajdú János: EL 
1887 254.1 Szf.
F E N Y Ő T O B O Z :
1. bercsóka (Tarisznyás M.. (1978.) 29.).
2. botika (Köz. Gencsy István: Nyr 34.. 
1905. 262.) Gy.
3. csalóka: „fenyő alma" (Köz. Buczy: Tsz. 
1838.) Orbán B, II. 1869: ~ neve talán onnat, 
mert messziről szép gyümölcsnek piroslik. J. 
„Csík megyében csutka, csutika vagy fenyő
alma, de leginkább -  a toboz” (EL 1885. 
281.).
4. csencsó. Czirják G., 1979: Én addig fel
másztam egy fára, s lehántam egy jó  csomó 
piros - t ,  hogy mire jő  Veró, kezdhessük a já 
tékot (209.) Gycsomafva.
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5. csenika (Szőke József. Sz.gy.) Kászonaltíz.
6. cső. EO, II. 1781 A fenyőfák nemei-ket 
hoznak [...] a m agtcrm ő-k szedettessenek 
(Erendt).
7. csutika (Köz. Gencsy István: Nyr 34. 
1905, 262.) Gy.
8. csutka (Köz. Erdődi György: EL, 1884. 
787.) Borszék.
9. disznócska (Köz. Moesz G usztáv  MNy 
IV, 1908. 31.) Cssomlyó.
10. fenyőalma (Lukáts J., 1837 12.). -: fe
nyőfadió (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838).
11. fenyőcsusza (Horváth I., 1971 404.). 
Mózd. J. Csusza: „a fenyőtoboz vagy kuko- 
riczacső orsólya, tengelye, csutkája" (Köz. 
Hajdú János: EL 1887 253.) Szf.
12. fenyődió (Apáczai Cs. J.. 1653. 305.). 
Mizald-Nadányi, 1669: a fenyoe diót [...] a 
Goeroegoek conusoknak [...] hitták (444.).
13. fenyődoboz (Köz. Hajdú János: EL. 
1887. 254.) Hm.
14. fenyőfa malackája (Milkóssy V.. 1978. 
93.) Cs.
15. Fenyő Fának bugái vagy Diói (Herbári
um, 1772. 10.).
16. fenyő guba: Nadányi J., 1669: A' Mint 
hogy a fenyoe diót a' mint Galenus bizonyittya 
[...] fenyoe gubáknak hitták [...] (444.).
17. fenyőmalac (Köz. Moesz Gusztáv: MNy 
IV, 1908. 31.) Tusnád.
18. fenyves buga. Benkő F., 1781.: legjobb a 
~'t Vizzel meg öntözvén a' Napra ki tenni, és 
úgy önként ki hull [a mag) (107.).
19. lucicsutika: erdei fenyő toboz (Tóth Vin
ce, Sz.gy.) Hilib.
20. suska: „valaminek a tokja; fenyő- a' fe
nyőfákon terem. Az elvágott v. megsebezett 
ujjat ahhoz szabott - 'b a  kötik, a' mig meg
gyógyul" (Köz. Szabó Elek: Tsz., 1838.). 
JFenyőfa--'val jáccik." (Köz. Bodor Dénes: 
MNy 12. 1916. 41.) Hsz.
fenyőcsutika musztalék: „toboztörmelék" 
(Molnári. , 1974. 215.) Borszék.

gyümölcs: termés. Benkő J., 1795. gyümölts
(III- §.)■
jojóka: „a megduzzadt mogyoró mag bele" 
(Vári V., 1978. 172.) Cs. 
kócsollik: „keményen csukódik össze" (Kri
za, Vadr. 1862.).
kócsos: „kemény csugájú) (—>) dióbél" (Kri
za, Vadr. 1862.).
kopacs: kupacs (Eresei J., 1844. 158.). J. 
kopáts: „tserc. haraszt v. diónak zöld héjjá, 
haja, kopátssa, kopátsolékja" (SzD, 1784.). 
körtöve: körte. Tamási A., 1976/1953: Egyél 
körtövét! (175.) Farkaslaka. 
le p p e n d é k :  a termés szárnya. Eresei J.y 
1844. büdös körözsfa [...] ~ei [...] egész ta
vaszig folytatják elrepülésüket (89.) [...] 
jókori v. palaczk jávor [...]~ei szélesebbek és 
rövidebbek, mint a ' juha r  jávoré, és mintegy 
160 foknyi szeglet alatt nőttek össze (172.). 
m a c e r :  „szerecsendió" (Apáczai Cs. J., 
1653. 299.).
magas: „magvas" (Horváth I., 1971.) Mózd. 
moszt: „a* gyümöltsnek bel' tsukája. torsája" 
(SzD. 1784. 54.). MTsz, /. 1893: „morzsalék: 
gyümölcsnek elhányt héja és rothadt darab
jai" Hm. J. ( ^ )  fűrészmoszt (III. 2.2.3.). 
perpence:  „magva-váló, p. o. szilva” (Köz. 
Fcrenczi János: Tsz, 1838.). 
r e p ü lő  m ag: szárnyas termés (Bolyai F., 
1820. 16.).
se r te :  bozontos pikkely. Eresei J., 1844: 
cser Tölgy: Quercus cerris [...] kopácsa ser- 
tékkel borzos (160.). 
sováliik:
a. 1. sováliik. „lejlik” Kriza , Vadr. 1862: 
Sováljunk diót. Sovárlódik a mogyoró v. dió 
a tokjából, „midőn a mogyoró annyira van 
érve, hogy a tokjától elválik” (Köz. Máthé 
János: Nyr 94, 1976. 216.) Mhermány.
2. suvad: „fejük” (mogyoró) (Köz. Ferenczy 
Alajos: Nyr 9, 1880. 525.) Csm. „zöld 
héjjától kifejük, kiválik (a magyaró) (MTsz,
II. 1897 453.) Csm, Kilyénf.
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b. 1. suválni: „diót zöld héjából kibontani” 
(Kriza, Vadr. 1862.)Hr.
2. suvaszX: „zöld héjjától kifejt (diót) (MTsz,
II. 1897. 455.) Szf. J. suvasztatlan: „(dió, 
mogyoró), a mely még zöld héjjában van 
(MTsz, II. 1897 455.) Szf. J. suvasztott 
magyaró: „mikor a mogyoró bele még gyen
ge, kérge, héja lehántható" (Hermán O.. 
1914. 670.) Szf. (—>) DIÓ. duvasztani. ku- 
vasztás. somlik is.
szakos: „fojtós; p. o. -édes  alma” (Köz. Fe- 
renczi János: Tsz, 1838.). 
szaragoj: „bogyó (ostorménfa~ja)” (Hor
váth I: 1971. 426.) Mózd. 
torzsás gyümölcs: „cgymagvú csontár” 
(Elcx). Eresei J.y 1844: kánya bangita = V. 
opulus [...] ’erményc ~ 
vadóka: J. \d alma” (SzD, 1784. 93.).

2.3 A fásszárú növények 
belső szerkezete

„ Egy pont köhil a mérsékelt égtájban 
minden évben egy kettős gyűrű rakódik le, 
egyik része a nyári napfordulásig, 
a másik a téliig; "

(Bolyai Farkas, 1820. 10.)

cika: „csíra” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
672.) Hsz.
érettfa: „geszt és szijács” (Mátyás József, 
Sz. gy.) Mvh.
ÉVGYŰRŰ:
1. fagyűrű. Lőrincz Pál: a nagy vastag fe
nyőfán jól meg lehet számolni a =t (Sz. gy.) 
Oroszhegy.
2. kettős gyűrű  (Bolyai F., 1820. 10.).
3. évi karika (uo.). J. Bolyai F, 1820: Ezen 
gyűrűk csakugyan elébb vastagulva az írt 
pont körül, a fa középkorán túl vékonyul- 
nak. A mint a gyökér hatalmasabb, vasta
gabb a gyűrű is a második fél [késői pászta]

is erősebb a sűrűbb s lassabb nedv miatt. 
(10.).
fabél: „A ~a fa közepe.” (Antal S., 1975.) F- 
Maros mente.
FA. J. „a fa közelebbi alkatrészei: növény
szálka, különféle nedvek és víz” (Szabó Jó
zsef. Hetilap. 1847. 1234. hasáb). 
FAMÉZGA: „élőfából kicscpcgő. édes ízű. 
enyvszerű anyag” (Ballagi M.. 1873.). 
mézge: EO, I. 1694. ha ki a tilalmas erdőben 
csert hántana. büntetődjék három forintra, az 
mézgéért egy forintra (617.) Ssztgy.
GESZT:
1. bél. „bele, barna része'* (Ráduly Elemér 
Sz. gy.) Mezőbánd. „bele" (Bcnkő Tibor Sz. 
gy.). Güvcgcsűr.
2. feketéje (Lukács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad.
3. pirosa  (Demeter L., 1978. 30.) Dálnok.
4. veresse, „a csere fának a (Gál Benjá
min Sz. gy.). Hilib. „A »csere«-i cserének 
nagy a Öt centi a fehérje. (Varga Péter Sz. 
gy.). Magvaró. „vörössé" (Birtalan Árpád, 
Sz. gy.) Erdőszlgy.
5. völgy. Menter L , 1867' A szék 4 lábához 1 
1/2-2 hüvelyk átmérőjű cserfa ,,-ct" vesznek 
(így nevezik a fa kemény, közép részét) (93.) 
Somosd. J. Fogarassy J., 1865: Geszt. Kö
szönettel tartozunk annak, ki e szót a táj
nyelvből [...] átvitte az irodalomba (...) Tud
juk, hogy (...) fák részeit, vagyis szerveit al
kotják [...): ezek után jönne a ~ [...], a fa leg
keményebb része. J. gcsztes: „fás (MTsz. I. 
1893. 693.). A Szf-et nem említi.
HÁNCS:
a .„a fa  kérgin belől levő boríték” (Fcrenczi 
J.. 1833. 258.), „a kéreg belső része ” (Mik
lóssy V., 1978. 93.) Cs.
b. „a fa  nedves kérge” (Tarcsi I.. 1966.) Kn.
1. fahéj. Ferenezi / ,  1833: a’ székely azt 
mondja-, nem fahaj. hogy az ember fején lé
vő hajtól megkülönböztesse [a fahéjat] 
(258.). héj: Bolyai F., 1820: az így módosí
tott nedv száll a -o n  le (10.).
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2. háncs (Tarcsi I.. 1966.) Kn. puha ~ 
(Miklóssy V 1978. 93.) Cs. ~ú: D e m e 
ter L. 1978. a lej fa tövének szánt részt 
pedig csak. a puha - t ó i  t isz t í to t tá k  le 
(30.) D álnok .  hántyu  (M T sz  I. 1893. 
800.) Szf.
3. hántalék. Miklóssy K, 1978: Ficfa [...] 
Fűz [...), a kérge alatti-kai (háncscdényck- 
kel) sárgát restének (96.) Cs.
4. húrs. Eresei J., 1844: A' sima szilfa [...] 
-ából köteleket lehet sodrani (146.). 
második fél: késői pászta. Bolyai F., 1820: 
A mint a gyökér hatalmasabb, vastagabb a 
gyűrű is s a ~ is erősebb a sűrűbb és lassabb 
nedv miatt. (10.).
miv-szer (orgánum): szerv. Lukáts J., 1837' 
De a' plánták-einn mit értünk? (8.). 
sötét évgyűrű: őszi pászta (Mátyás József 
Sz. gy.) Mvh.
SZIJÁCS.
1. fának (lágyabb) kíviilje (Bolyai F.. 
1820.).
2. fehérje (Demeter L.. 1978. 30.) Dálnok. 
„letermclték a tölgyfái és addig tartották míg 
-el nem pusztult, addig fűrész alá nem ke
rült” (Lukács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. „a fá
nak a - ” (Lőrincz Pál Sz. gy.) Oroszhegy. 
„fehérfa, a fa színe” (Bors György Sz. gy.) 
Cssztkirály.
3. kiilső lágyfa. Bh. 1839: Héjját csak ugyan 
a 'köz szokással ellenkezőleg mindig le kel
lene hántani. mivel mindig a' héjj s a ' -  réteg 
kezd megromlani (590.).
4. mezge. KgL 1577: „album” (Köz. Pálfi 
Márton: Nyr 36, 1907 319.).
5. színe (Benkő Tibor Sz. gy.) Güvegcsűr. J. 
szijáes: asztalosoknál gyalulásból gyűlt vé
kony forgács (Tsz. 1838). Nem székelyföldi 
szó! J. Gazda K., 1980: ~: a fűzfaág kéreg 
alatti rostos része (444.) Észlelnek. 
SZÖ V ETEK :
1. ér: szállító edény. Miháltz, 1779: Innét a' 
Fák belöl mind meg-rcpedcznek. /Remény

ség fejében mind el-senyvedeznek:/ Mert 
oda van az erek. (84.)
2. póru s : vízszállító edény. Miháltz, 1779: 
Meg-nyílnak -sai.  (82.)
3. szájka:  „szálka” (Köz. Murádin L.: 
NylrK, VII. 1963. 1. 119.) Marossárpalak.
4. szál: rost (Birtalan Árpád Sz. gy.) Esztgy. 
„a fát négyfelé hasítom, így kapom meg a 
- á t ” (Losonczi Imre Sz. gy.) Nysztimrc.
5. szálka. „Fesluca, Fibrae rost” (PP, 1708). 
világos évgyűrű: tavaszi pászta (Mátyás Jó
zsef Sz. gy.) Mvh.

2.4 A fásszárú növények élete

Vannak öreg fák, ha elmegyek 
mellettük, köszöntőm őket.
Tisztelettel, szinte meghajtom 
a derekam.

(Nagy Imre: Följegyzések.
Bk.. 1979. 258.)

ágazom. SzD, 1838: ~: ágakat verek, eresz
tek. hajlok, növök, zöldéi lek, virítok. (8.). J. 
Az ~ a MTsz-ben nem szerepel, 
buján-nősző: vcgycsvirágúság, felemás 
Benkő J., 1781 Tartozik a' Fige a' ~, görö
gös deák szóval polygamia nevet viselő, fák 
és Füvek seregébe, mellyben azon edj 
szálonn vagynak nőshím virágok, de ezek 
mellett vagy hímek, vagy nőstények is (15.). 
csírázik: rügyezik. Apáczai Cs. J., 1653: A  
szederjfa [...1 Legutolszor ~, legutolszor hul
latja el is levelét (303.). 
duvadni (duvasztani): „mikor tavasszal a' 
fák' mezgéje megjő, a' gyerekek a' sima 
fűzfa’ héját levonván, abból sipot vagy (a' 
mit itt mondják) tilinkát csinálnak. Ha a’ 
fűzfa a' héjából kijő egészen, úgy, a' héja ke
reken épen marad, mondják: kiduvad a' fűz 
héjából, duvaszszunk tilinkót.” (Köz. Incze 
József: Tsz. 1838.).
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e laprósodik : eltörpül (Bolyai F.. 1820. 15.). 
e lavadás (degeneratio): clsatnyulás (Benkő 
J.. 1781. 16.).
évül: „korosodik” (MTsz, I. 1893. 522.). 
Moldvai csángó.
fajzás: szaporodás. Benkő J., 1781 a' mag
por, a' levegőégbcnn való mozdulások által, 
vitettctik, és száll a’ ~ra készült nedvü mag- 
tsútsba (13.).
felhuzalkodik: növekedik. Apáczai Cs. J., 
1653: A fák oly gy ükeres állatok, melyek a 
gyükéiből, ágas-bogas és csemelés törzseik
ből jól felhuzalkodnak (298.). 
g y ap o r í tó :  szaporító. Bcnkő  / ,  1781 a' 
magpornak- (Fecundans) ereje a' tsutsszá- 
ronn bécreszkedik a' maganyába (13.). 
g y ö k e re t  ver:  gyökerei hajt (Bolyai F., 
1820. 11.).
h ím poroz :  beporoz. Bolyai F. 1820: Vannak 
olyan virágok is, hogy bizonyos bogarak se
gítsége állal - tatnak meg (12.). 
ko r tsos :  korcs. Bcnkő J., 1781 Érthetni 
ezekből, miképpen lésznek -ok  (hybridae) 
némelly füvek (16.).
lehellés: asszimiláció. Bolyai F. 1820: A vi
lágosság segíti ezen - t  s szép gazdagsága a 
természetnek, hogy a növények országa ha
lálát a nap életül adja által az állatoknak. 
(10.).
lekukkan t:  „a' fának vagy virágnak levele, 
melegség m iatt” (Köz. B. Lakos: Tsz,
1838J. "
L E V E L E K  S Z E R E P E .  J. Bolyai F. 1820: 
A  levelek mitegy tüdőül szolgálván az é lő
fának nyárban, az honnan még Aristoteles 
a fát kifordíto tt  álla tnak m ondotta. M e
gyen pedig a nedv elébb a levél alsó felébe 
s a felsőn megyen le, nemcsak kiadván, 
hanem szíván is be. (10.) (—>). NEDVKE- 
RINGÉS.
LO M B FA K A D Á S:
1. lapidzik: „hajtja a levelét (a fa)” (Nemes 
Z., 1974.).

2. levelez. EO, II. 1781 ~ő fák (Erendt.) 
(449.).
mállik: „zsendül, érni kezd (gabona, gyü
mölcs)” (MTsz, I. 1893.). Szf.
M É Z G A :
1. édes mézge. Gazda J., 1976: A bogarak a 
télen vágott fát nem kedvelik úgy, mint mi
kor az ~ beleszárad. (Sütő László. 536.) Kn.
2. gomi (Apáczai Cs. J.. 1653. 302.).
3. macskaíz (Köz. Muradin L.: NylrK. VIII.
1964. 108.) Gysztmiklós.
4. macskaméz. MA. 1604: „Maczkaméz: 
Gummi” : „famézga, mely az élő fákból ki- 
foly, s a fakérgen megkeményedik” (Köz. T. 
Nagy Imre: Nyr 8, 1897 94.); „cseresznye, 
meggy vagy szilvafa mézgája. gyantája” 
(Köz. Hajdú János: EL, 1886. 485.) MT: „az 
egyes csonthéjas gyümölcsfák [...] kérgéből 
kibuggyanó (Vári V.. 1978. 172.) Cs.
5. madárméz: „a meggyfa kicsordult mézgé- 
j e ” (Köz. Muradin László: NylrK. VII. 1963.
117.) Szzsombor.
6. mészke (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32. 1913.
328.) Cssztdomokos.
7. mezge: „fának édes leve” (SzD, 1784. 
55.). J. „mezgellik: mézgát ereszt némely fa 
tavaszkor” (Kriza. Vadr. 1862.). J. „Mezgé
nek nevezik továbbá a fáknak a háncsa alatti 
mézga réteget” (Györffy I., 1937. 212.) Tus
nád.
mézgás: nedvkeringés alatt levő. Zsigmond 
J., 1979: -kéreg (219.) Magyaró. 
mezgéllik: „mezgét ereszt fa tavaszkor” 
(Lőrincz K., 1861.) Hsz. vált. mezge megjön 
(Gazda J., 1980. 271.) Kna. 
mezgés: „mézgás (a fa tavasszal, midőn 
megindul benne a nedvkeringés)” (MTsz. I.
1893. 1450.) Szf. -  állapot: „nyers állapot” 
(M olnári. ,  1970. 339.) Kőrös.
NEDV:
1. faleve: „Hydrodes” (MA, 1604).
2. fű n ek , fának kifatsartt vize: „Succus” 
(PP, 1708.).
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3. lév (Apáczai Cs. J., 1653. 297.) „sértetle
nül kell kivenni a' földből [...]. vagy tavasz- 
szal mig a' -m eg  nem indul” (VU. 1835. 
698.).
4. mezge: „a Iának tavasszal m eginduló  
friss nedve” (Köz. Gábort! Károly: Nyr 5, 
1876. 90.) Hsz. „a fa kérge és szövete közti 
nedv. mely tavasszal el választhatóvá teszi a 
kérget a fától” (Köz. Máthé János: Nyr 94. 
1970. 214.) Mhcrmány. J. „A mezgéről vág
ni nem volt szabad” (Kovács Mózes Sz. gy.) 
Fsófva. „megjött a mezgéje” (Kovács M ó
zes Sz. gy.) Fsófva. J. „a fa csak három hó
napig. május-július, van lágy mezgében, 
ekkor ha éri a szél a fát a lágy mezgéjét ösz- 
szczavarja” (Madaras András Sz. gy.) 
Gysztm.
5. nedvesség. Miháltz, 1779: Ámbár bővel
kednek Fák -ekkel.  / Sokat ne sértegesd 
furukkal. 's ékekkel. / Mert igen el-gyengül- 
nek (81.).
6. nevelő nedv. B. Szabó I)., 1779: A' fának 
tsemetéi pedig nem minden határban / Ter
mének eggyenlő-képpen: mivel a ’ ~ Itt más, 
más meg amott (124.).
7. nyirok: „nedv, nedvesség, (nyirkasodni)” 
(SzD, 1784. 61.). Pátzfestés, 1837: sőt jó  a' 
fát, mielőtt a' kezelésnek fognának, 30-40 
óráig 30 R. foknyi melegben tartani, mi által 
parányi likacskái megnyílnak s a' ~. s levegő 
belőle kihajtatik (404.).
8. téj. Eresei J., 1844: jókori v. palaczk jávor 
[...] Levelei [...] nyelüket ha kettészakasztjuk 
=jőn ki belőlük (172.).
N EDVK ERINGÉS:
1. kerengése nedvnek: Bolyai E, 1820: A 
zöldelő élő fában is kerengése van a nedvnek 
(10.).
2. mezgésedés. Györjfy /., 1937: A fákat a ~ 
idején csapolták (208.) Torja. Mezgéje fel
jön: nedvkeringés megkezdődik. (Aluta 
1980. 240.). J. Bolyai F, 1820: A  zöldelő 
élőfában is kerengése van a nedvnek; sokfelé

szakadó szája, a gyökér, a mely által felvett 
nedv magában az úgynevezett fában levő 
hajszálcsöjű sróf s más formájú utakon 
megyen elébb fel, azután a levelekbe hatván 
ott kiválva a mi a fát megfullasztaná nyár
ban. kimegyen s az így módosított nedv száll 
a héjon le. (10.).
ótás: oltás. J. Nadányi J., 1669: Az oltás 
segítségével és M esterségével sok csu d á
ra méltó dolgok lésznek. )...) Tudok egy 
élő-fát. [...] Vala penig három ágú, edgyik 
ágának cg' részén egy ép szőlőt [...] M á 
sik ága baraczk volt. (...) Harmadik  ága 
maga nélkül való cseresznyéi,  édest, és 
savanyut hoz vala, ismét narancsot (222- 
223.).
önként is teremvén: természetes úton fel
újulva (Benkő J.. 1796. I.). 
öszveférkez: egyesül. Benkő J., 1781 Vé- 
gyük észre már azt a' természeti munkát, 
melly szerént az him tagotskák a' nőstény ré- 
szetskékkel a' nemzésre -nek  (13.). 
rügybomlás: rügyfakadás (Györffy I., 1937 
69.) Oláhf.
sebesen nő: gyorsan - (Bolyai F., 1820. 14.). 
somlik, somlyik: „zöld héjából kiválik 
(Muradin L., 1979.40.). 
tolyat: vevődik fel, szivárog. Apáczai Cs. J. 
1653: éltető nedv ~ik (297.). 
vetkezik: leválik. Eresei J., 1844: juhar j á 
vor [...] Kérge [...], később szürke és dara
bonként hullva-, mint a plátánok (171.). 
virít: „zöldellik, virágzik” (SzD, 1784.). J. A 
MTsz a Szf.-et mint előfordulási helyet nem 
említi.
virics: (—>) III. 3. 4. Sz. Kriza, Vadr. 1862: 
É dös-  foly a fából, / Jere ki, rózsám, a ház
ból (180.) Usz.
záp: léha. Benkő J., 1781 [...] hogy igy 
ez, a' nem ző portól teréhbe esvénn, nem 
va lam i- ,  hanem jövendöbéli  szaporodásra  
[...] a lk a lm a to s  m ago t fogad jon ,  [...] 
(15.).
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2.5 Fenyők (fák és cserjék)

„ Én, amíg minden omlik, összediU, 
Gyökereimmel e kopár fokon 

Bús székely fenyő - megkapaszkodom,
S állok, daccal, társ nélkül, egyedü l”

(Tompa László: 
Magányos fenyő. 1929.)

BORÓKA, KÖZÖNSÉGES: (Juniperus 
communis).
1. apró Gialog fen iew  (Medgyesi-Bonisus. 
1642). apró-fenyö (Bcnkő J.. 1783.).
2. bojt  (Köz. Várnai Sándor: EL. 1886./481.) 
Hm. északkeleti része.
3. borókafenyő  (Kemény J.. 1965.) 393.
4. boróka gyalogfenyő  (Lázár J.. 1871. 27.).

64. ábra. Az állományt képező fafajok magassági tenyészeti övei 
(Keleti-Kárpátok), (Fekete-Hlattny, 1913. 367-396. nyomán).
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65. ábra. A lucfenyő és bükk kölcsönös télfoglalásának és magassági elterjedésének sematikus ábrázolása. 
(A torzított kúpok: a hegyvidék legmagasabb csúcsai.), (uott.).

-} 3 
Csomafalvi j  

Délhegy 

1509 m D  ( j f c

Ostoros 

1386 m

Fertőtető

1520 m É

Rákosi Hargita

1521 m ÉK

Csicsói Hargita 

1479 m D

Tusnádi Piliske 

1374 m

Gyergyósztmiklósi 

Piricske 

alatt 1436 m

Kakukhegy 

1426 m DK

Zernye alatt 

Gelencze 

határában 

1430 m D N y

66. ábra. BORÓKA -  Egyes magassági elterjedések a kutatott területem a XX. sz. első felében. (Adatok: 
Fekete-Blattny, 1913. 383. Térkép: V. Velcea-A. Savu , 1982 29.) -> 1 -1 2 .: —> l/a. ábra; a-k: GYERTYÁN.
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5. borsfa (Lőrincz Pál Sz. gy.) Oroszhegy.
6. borsfenyő. Szabó T, 1976/1746: égj Sze
kérre [...] Segítettem feltenni [...] őt üres 
-Csobolyot.  és két tiszta-fenyő Csobolyot 
(1032.) Szárhegy. Benkő K., 1853: a~k pedig 
fenyőmagot bővön adnak (35.) [...] Fel- 
Csíkban legtöbb lágy fejér és~ (35.). ~ (Var
ga Adorján Sz. gy.) Csmadaras. ~ (Varga Pé
ter Sz. gy.) Magyaró. borsfenyii: Vitos, CsF,
1894. A ~ magból az úgynevezett fenyővizet 
szokták főzni.
7. borsika. Nyolcvanas et, Lemhény,, 1881 ~ 
kiirtása [...], 1918: köteles minden részvényes a 
vágás folyama alatt ki vágni. Nemes Z ,  
1974: a. boróka, b. borókafenyő magva. Tor
ja. Koz.cín /., 1978: Száraz ördögbordából, a ~ 
összetört héjából siritettünk magunknak füstöl
nivalót (16.) Zsögöd. = (Szőke József Sz. gy.) 
Kászonaltíz.
8. boss-fenyő (MTsz. I. 1893.) Hm.
9. bossika-fenyő. borsika-fenyő. (Farkas Gá
bor Sz. gy.) Hrsztpál.
10. búsfenyő. Beelő A., 1912: A  gyalogfe- 
nyő. vagy boróka (25.).
11. fenyő  boróka. Nyolcvanas et, Lemhény, 
1881 Felhozatik miszerint a fenyves ré
szecskének fejlődését akadályozó ~ nagyon 
elterjedt.
12. fenyőbors. Tarisznyás M. 1978: ~ A 
mejjbajosok [...] fogyasztják (29.).
13. fenyőborsika. Tamási Á. 1955: leheve- 
redtem egy ~ bokor elé (II. 22.).
14. Fenyoe, kin magterem. (MA, 1604).
15. fenyőmag v. fenyőbors: „fenyűborsika” 
(Lőrincz K., 1861.) Hsz.
16. fen yő  tövis. (PP, 1708.).
17. foeldi fenyoe. Mizald-Nadányi, 1669: A  

[...], mellyel a Deákok Juniperusnak hinak
[...] gyuemoelcse (...) két esztendőre is el
viszi (455.).
18. gyalogfenyő. Apáczai Cs. J., 1653: A  ~ 
fa az ő apró gyümölcsét két esztendeig viseli 
(300.). Benkő J.; 1783: ~. Bors-fenyő (430.).

gyalogfenyő boróka (Eresei J.. 1844. 27.) 
Gyalog foenyuc fa (Mélius Péler. 1578. 
Folio 9.) Foennyue mag ollyan mint egy egy 
bors szem a gyuemoelcze (uo.).
19. Magoss Fenyő. Herbárium, 1772: ~ Fá
nak nevezeti Deákul Juniperus. Magyarul. = 
fa ollyan a gyűmöltse mint egy borsszem 
(13.). J. Magoss fenyő fa (Kájoni-Miklóssy 
1656/1979/5").
20. Mag termő fenyő  (PPB. 1767).
21. szemerke (MTsz. II. 1897 529.). Kri
za J. szerint borsfenyő” (borókafenyő) CzF.
22. tüskés fenyő  (Borza A L  1968. 91.). 
CÉDRUSFA (Cédrus):
1. Cédrus fa. Mélius Péter, 1578: ~. Cédrus, 
azaz maglcrmoe magas és joszagu Iunipcrus 
(30. a). "
2. Libanus faja. Kájoni-Miklóssy /656/1979: 
Deák. Cédrus. Magyarul = (10.). Herbárium, 
1772: Cédrus Fának Nevezeti Deákul. 
Cédrus. Magyarul Libánus fája luts fenyő (...) 
(14.). Libánusi cz.edrus (Benkő J.: 1783. 
425.).
CIPRUSFA (Cupressus):
1. ciprus fa: cipros-fenyő: Benkő J.; 1783: 
tzipros-fenyő keni tzipros-fa Juniperus sabi- 
na (428.). török cipros-fa: Benkő J.; 1783: 
török czipros-fa (olasz országi cziprosfa, vad 
czipros-fa) Cupressus sempervirens (425.). 
citrus (MTsz. I. 1893. 240.) Hm, Ev. &  Kri
za, Vadr. 1862: A ~ fa lcvclcstől-ágastól: 
Hogy váljunk meg. édes rózsám, egymástól? 
(296.) Hsz. cyprus fa: Melius Péter, 1578: 
Olaszországban termőé igen magas 
Cyprusla, a kiboci jó  szagu ladakat czi- 
nalnac, igen nagy magas fa. (Folio 8).
2. temjén-fa. Benkő J: 1783: ~ Juniperus 
thurifera (427.). J. PNL. XI., 1895: J. thu- 
rifera: Tömjénes lóciprus (606.). 
életfája: keleti tuja: Thuja occidentalis 
(Arbor vitae) (Bcnkő J.. 1783. 425.). 
ERDEIFENYŐ (Pinus silvestris):
1. erdei fenyér (Lázár J.. 1871. 26.).
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Marosvásárhely

Csíkszentkirály felett 

Lucsos (Lucsmelléke) 1079

Hom oródalm ás határában 

Odorfenyő dűlő 

1090 m

Tusnádfürdő felett 

Kukojszás-tó (á llom ányképző )N 

(M uhos-tó)

1050 m

Vacsárcsi határában 

Kőd erdőrészben

Csobányapatak

Csíksztmárton 

határrész 

Úz völgye 681 m

Esztelnek határa 

Apor heverése 

Kerekbikk 1000 m

Csomartán határa 

Veresvízláp 992 m

Gelencze határában 

1155 m felső határ

67. ábra. ERDEI FENYŐ -  Egyes előfordulásai a kutatott területen a XX. sz. első évtizedében. 
(Fekete-Matt ny\ 1913 377-378.).

2. erdei vad-v. topolya fen yő  (Eresei J., 
1844. 52.).
3. fejér fenyőfa (Benkő J., 1783. 423.). J. 
Benkő a Pinus si 1 veslris két más magyar meg
nevezésén kívül, felsorolja 10 német elneve
zését is az erdei fenyőnek, mintegy igazolva 
azt a bizonytalanságot, mely más nyelvek ese
tében is uralkodik a fenyők megnevezésében.
4. fónnyii-fa (Benkő J.. 1783. 424.).
5. lucfenyő  (Sebestyén István Sz. gy.) 
Zetelaka. (Birtalan Árpád Sz. gy.) Erdősztgy. 
(Szőke József Sz. gy.) Kászonaltíz. (Lukács 
József Sz. gy.) Ditró. J: Az adatközlők rend
szerint hangsúlyozták, hogy az erdeifenyőt 
ültették, lucifa. „ezt ültették” (Gál Gáspár 
Sz. gy.) Hilib.
6. lucs. Nyárády E., 1929: A ~ neve a Pinus 
silvestristől ered, mert székely a ~nak hívja 
ezt a fenyőt s mindazon helyeket, ahol e fa 
előfordul, -osnak (614.). „erdei- és feke
tefenyő” : (Varga Adorján Sz. gy.) Csmada- 
ras. J. lucsos hely: nedves, lápos hely (Köz. 
Bányai János: Székelység. IV. 1934. 25.)

Hargita vidéke. J. luci: Pin. (In expr.) Brad 
luci = brad alb (V. Arvinte. 1957 154.). lúcs- 
fa (Köz. Erdődi György: EL, 1884. 787.) 
Borszék, „erdei vagy feketefenyő” (Portik 
János Sz. gy.) Gy. lucsfenyő (EL 1885. 281.) 
Borszék. (Reuter C., 1973. 339.) Cskarcfva. 
J. „Hargita vidékén [...] itt ~nak nevezik csak 
a lucsos (nedves, lápos) helyen növő erdei 
fenyőt” (Köz. Bányai János: Székelység, IV. 
1934. 25.). Kristó A., 1956: Lucs mejjéke 
[...] Az elnevezésben érdekes inverzió áll 
fenn, mert a székely éppen az erdei fenyőt 
nevezi ~nak” (67.).
7. szurkos fenyő. Hszék Ekv, 1899: Ojtoz- 
szoros [...] Itt lép fel ugyanis a ~ nagyobb 
mennyiségben, míg idáig a fehér és luczfe- 
nyű (szemerke) dominált (268.).
8. teipentina fenyő  (Benkő J., 1783. 424.). J. 
PNL, 1897: erdei fenyő v. igazi répafenyő 
(Pinus silvestris). Borza Al., 1968: Pinus sil- 
vestris - Pin: Erdei-fenyő, Erdei fenyőfa, Fejér
fenyő, Gyantás fenyő, Lucfa, Topolya (131.). J. 
„Igazi helye [az erdei fenyőnek] a Hargita vo-

79



I. 2. Erdei fák és cserjék

nalhan az Ördög-tó tartományában (Suseni- 
Gyújf). Odorfenyőben (Mercsti-Hralmás). 
Lucsmejjékén (Sincraiu-Cssztkirály) és a Mo
hosban van (Lazarcsti-Cslázárf). (Köz. Bányai 
János: Székelység, IV. 1934. 25.). „Lucstó 
mejjéke [...] Befelé a fák eltörpülnek s a belse
jének egy részét el korcsuk erdei fenyő (Pinus 
silvcstris) borítja, mely itt is, mint tőzeges terü
let jellemző iája jelenik meg. (Köz. Bányai Já
nos: Székelység. IV. 1934. 11-12. sz.). 
FENYŐFA:
1. bojt (Antal I.. 1979. 43.). Gyimes. bojtfa 
(ÚMTsz. I. 1979) Gyimes, Kn.
2. yjenyőfa , mely a tűit nem hullatja” (Tóth 
Vince Sz. gy.) Hilib.. fen iő  jfa: junipyrus 
(Kgl 1577 Köz. Pál fi Márton: Nyr 36. 1907 
175.). J. „fenyő szó jelentése [...] eredetileg 
is a »boroka«. vagyis »kis fcnyő« lehetett 
nyelvünkben" (Köz. Moór Elemér: MNy 43. 
1947 285.). Fcnyoefa: Pinus (MA. 1604.). J. 
Mcdgyesi bejegyzése 1642-ből a „Picea"- 
nál: feniuo fa. A „Pinus sylvestris"-nél sem 
ő. sem később Bonisus nem írt be magyar el
nevezést. Kájoni-Miklóssy J656/\9!9:  Deá
kul Pinus, picea. Magyarul Fenyő fa. PP  
1708: fenyő-fa: Pinus. PPB. 1767: fenyő-fa: 
Pinus. ger: Kicn-Holz (havasi gyantás fa), 
Kiefer (erdei fenyő), Harz-Baum (gyantafa). 
fényű  (Köz. T. Nagy Imre: MNy 14, 1918. 
86.) Csm. J. CzF: 1864-ben a „fényű", nem a 
„fenyő" az általánosabb. Hsz.ék Ek\\ 1899: 
„luezfenyű. „jegenyefenyű" „fényű"
J. Hányféle fenyőt ismer a székely és az egy
kori hazai irodalom?
1. Mélius Péter, 1578: a. Abics alba = 
Foennyue. szoeke luez Foennyue (18.). b. 
Larix decidua = Veres Foennyue. (18.). c. 
Picea cxcelsa = Szoemoerke fa. Foenyue fa. 
(17.). d. Juniperus communis = Gyalog foen
nyue fa. (9.).
2. Apáczai Cs. J., /6 5 J / l  977: fenyőfa, szu
roktermő fa, veres fenyőfa (305.), gyalogfc- 
nyő (303.).

3. Benkő F., 1781 A' Fenyvesek igen sok fé
lék a' melyeket iiicn bajos mcii különböztetni 
(108.).
4. Márton 1816: a. Gyalog fenyő, borsfe
nyő. Juniperus communis. b. Fejér fenyőfa, 
topolyafa. Pinus sylvcstris. c. Fáklya fenyő, 
die Kiefer. Pinus taeda. d. Lútz fenyő, szur
kos fenyő. Pinus picea. e. Jegyenyc fenyő. 
Pinus abics. /  Görbe fenyő. Pinus montana.
g. Tziprus fenyő. Juniperus Sabina. /?. Veres 
fenyő. Pinus Larix.
5. Bolyai F., 1820: A fenyőnek sok nemei 
vannak [...] A legközönségesebb itt az egyes 
levelű [...| pinus picea |...| Sokkal nemesebb 
fajta az úgynevezett pinus abics, mely fejér 
hajú [...] Igen derék fajta a pinus silvcstris 
[...] Lcgdicséretesebb a pinus larix: (15.).
6. Kalendárionu 1835. Ismert erdészeti mun
ka volt Erdélyben is. „A Maros Vásárhelyi c. 
r. Fö Oskola könyve"-ivel került a Tcleki-tc- 
ka állományába. Megadta a „vadontermő fa
nemek" rövid leírását, a fenyők nevei szak- 
irodalmunkban az olt közölnél ma is meg
egyezik. 1888-ban. mikor dr. Borbás Vince a 
vörösfenyő nevét „nyárizöld rozmaringfeT 
nyő"-re akarta megváltoztatni, Bedő Albert 
erre a kiadványra hivatkozott.
7. Vándor 1839: Gycrgyó: Fája a' fenyő bő, 
’s más neműnek nagy szűkében vannak 
(142.). 8. Eresei J., 1844. Téglási Eresei Jó
zsef „mérnök, A tisztelt nemes megye erdő
felvigyázója és hites táblabírája" a 181 olda
las, „Kolo'svártt, A ’ kir. Lyceum betűivel" 
1844-ben megjelent könyvében 5 fenyőfajt 
ismertet. Ezek:
- „luez - keresztes v. szemerke Fenyő = Pinus 
alba vei picea,
- jegenye Fenyő: Pinus abies vei excclsa
- erdei vad v. topolya Fenyő = Pinus Silvcstris
- henye v. görbe Fenyő = Pinus pumilo
- veres v. terpentinás Fenyő = Pinus Larix"
9. BenkőK., 1853: A  mi a 1a nemeket illeti: Fel- 
Csíkban legtöbb lágy fejér és borsfenyő (35.).
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10. Lázár J., 1871 Erdei fenyer (Pinus syl- 
vestris), vörös fenyőcz (Pinus larix), jege- 
nyefenyő (Pinus abies). luezfenyő (Abies 
excelsa), ternyő tiszafa (Taxus baccata). 
henyefenyer (Pinus pumillio), boróka gya
logfenyő (Iuniperus communis).
11. Molnár I., 1969: Van fenyőfa, szemerkc- 
faés lucfenyő (306.) Kőrös, Hm.
12. „Hányféle fenyőt ismer? Kocsis Lajos, 
községi erdész.: fenyőt (Jf). szemerkefenyőt 
(Lf). veresfenyőt (VT) és lucfenyőt (Ef.) (Sz. 
gy.) Cscrnálon.
13. Van nálunk fehérfenyő (Jf). vörösfenyő 
(Lf) és tiszafenyő (tiszafa)" (L ő r in c P á l  Sz. 
gy.) Oroszhegy.
14. , fenyőfa: valamennyi fenyő, az asztalos 
nem tesz külömbséget" (Mátyás József Sz. 
gy.) Mvh.

GYALOGFENYŐ (TÖRPE-. HENYE-. 
BÉRCI-, Pinus montana):
1. futófenyő. Orbán B., IL 1868: A legfel
jebb 6-8 lábnyi magasságig emelkedő ~ itt 
10-20 hold kiterjedésű foltokban terjed 
(143.) Kelemen-hv.
2. görbefenyő. Eresei J., 1844: dióikat elre
pítik a' virágzás után 26-27 hónappal (53.).
3. kígyófenyő. „Úgy mászik a földön, mint a 
kígyó" (EL 24, 1885. 281.) Borszék v.
4. krumpolz-fenyő (Benkő J., 1783. 425.).
5. lacsfenyő, láczfenyő: Orbán B.. II. 1868: 
futófenyő, Pinus Pampilio, Krumholtz (141. 
143.) Kelcmcn-h.
6. lucs. Székely Néplap, 1867: Legmagasabb 
csúcsai [Kelemen-havas] nem teremnek 
egyebet, mint a vadpávák csőrei állal élvező 
veres és fekete kokolyza-. áfonyaféle vad

68. ábra. GYALOGFENYŐ -  Előfordulásai a vizsgált területen a XX. sz. első felében. 
(Fekete-fílattny, 1913. 380-382. nyomán).
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gyümölcsöt, s pipaszárnak használt lucs 
törpe fenyőt (223.). J. Borza Al. 1968: Pinus 
mugo (P. montana): Balzam fenyő, krum- 
puc-, henye-, törpe- (131.). J. Simonkai L ,  
1887: P. Pumilio (P. Mughus) Toplicza, Ilva 
és Ratosnya felett az Ilvai hegységben Kelc- 
men-Cserbuk, Ünőkő (598.). 
JEGENYEFENYŐ (Abies alba. Bolyai F. 
11820]-nál pinus abies):
1. fehérfa (Köz. Flajdu János: EL, 1887.) Szí'.
2. ezüstfenyő (VZ, 1987. dec. 11.) Mvh.
3. fehér fenyő. ÁLt-Cs. 1884: szálas veress 
fenyves erdők, közbeszort -vei és bikfával. 
Cs. (Vö. EL 1885. 281. Gyremele). Mkikj. 
1891: A kamara székhelyén, MVh-t Farkas 
Mendel létesített 1890-ben nagyobb szabású, 
gőzerőre berendezett fűrészgyárat, melyben 
állag 80 férfi munkást foglalkoztat [...] Évente 
kb. egy millió köbláb fehér- és luezfenyőt dol
goz fel (67.). Vitás, CsF. 1894: Felcsíkon több 
lágy fejér, vörös és bors fény ü és kevesebb 
bükkfa van. (570.). J. „Utóbbi helyen [Gyre- 
mete, 1966). a fehérfenyőnek apró, vékony 
ágait leveleivel bojtolva rakva ágynak hasz
nálják, mert kitűnő fekvőhely, nagyon rugal
mas” (Köz. Reuter Camillo: Nyr 97, 1973. 
332.). = (Benkő Tibor Sz. gy.) Güvegcsűr. ~ 
„vad fajta fenyő, nem jó  megmunkálni, visz- 
szás, nem tartós, olyan száraz, súlyra nehéz” 
(Birtalan Árpád Sz. gy.) Esztgörgy. „fehérfe
nyőnek nehéz a kidolgozása” (László Lőrinc 
Sz. gy.) Gyrcmete. ~ (Madaras András Sz. 
gy.) Gysztm. ~ (Sebestyén István Sz. gy.) 
Zetelaka. ~ (Szőke József Sz. gy.) Kászlatíz. 
~ (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró. ~ (Veres Ár
pád Sz. gy.) Mzsákod.
4. fen yő  „fehérfenyőnek is mondták” (Gál 
Gáspár Sz. gy.) Hilib. foennyue (Melius Pé
ter, 1578.).
5. Jegenie fa  (M cdgyesi-Bonisius, 1642. 
92.). Iegnye fa  (Calepinus, 1598.). J. Jege- 
nyefából-való: Abicgnus, a, um. (MA, 
1604.). jegenyefenyű  (Hszék Ékv, 1899.

203.). J. Mkikj 1896: a -iránt általános ide
genkedést tanúsítanak a fakereskedők (43.).
6. laposfenyő. (Jenéi Sándor Sz. gy.) 
Erdőcsinád.
7. luezafenyő. „1. Abies pectinata. 2. erdei
fenyő” (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
483.) Hm. északkeleti része, luez fenyő, 
szurkos fenyőfa (keresztes fenyő)  Germ: 
Weistanne, Tannenbaum (Benkő J.: 1783. 
425.). lucsifa: Szabó-Péntek 1976: Jegenye- 
fenyő [...] Népiesen fehérfenyőnek, szurok
fenyőnek, a Székelységben lucsifának is ne
vezik (108.).
8. pipini. Kurkó Gy., 1970: Péter már az egyik 
= tetején énekelt (173.) Cssztdomokos.
9. szemerkefa (Görnyei S., 1940. 489.) Cso- 
makőrös. Szemerke Fenyő (Benkő J.: 1783: = 
Pinus: Abies r. Brad. 429.).
10. szoeke luez Foennyue. Mélius Péter, 
1578: A ~ enyvet. follyo szurokiái ha meg
iszod, a Vcséknec koevet ronllya. és a farsá- 
bál gyógyillya (Folio 18). J. Borza Al., 1968: 
Abies alba Brad Fésűs fenyő, keresztes-, 
fehér-, fejér-, jegenye fenyőfa, fenyőfa (9.). 
LUCFENYŐ (Picea abies, Picea excclsa. J. 
Bolyai F. [1820]-nál pinus picea):
1. borzasfenyő: „lófarkú, románul molid” 
(Jenéi Sándor Sz. gy.) Erdőcsinád.
2. fenyőfa. Calepinus, 1598: fenyoe fa: Pinus 
Gcr. Ein Fichtcnbaum. PPB, 1767: Pinus: 
Fenő fa. J. „lcnyö-fái: Pincus von Fichten” 
(PPB 1767.) „fenyö-termö: pinifer Fichten 
oder Tannen tragend” (PPB, 1767). „Fichte: 
lucfenyő” (EL, 1885. XI. füzet), legközönsé
gesebb fenyő (Bolyai F., 1820. 12.).
3. lószfenyő (Kós K., 1972. 48.) Kász.
4. lucafenyő (Nemes Z., 1974.) Torja. J. Vár
nai S., 1886: Luezafenyő: Abies pectinata 
[jegenyefenyő], helyenként Pinus Sylvestris 
[erdeifenyő] Hm. északkeleti része. (483.). 
lucfa: MA, 1604: lutz-fa: Abies. lutz-fenyő- 
fa: Idem. Abies cnodis: Sima, nem görtsös 
Luz-fa, Luz fenyő. PPB, 1767: Lutz-fa:
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69. ábra. LUCFENYŐ -  Lucfenyvesek a kutatott területen (V. Tufescu, 1974 241.).

Abies, eine Fichle. Weisse Tanne. B. Szabó
D., 1779: Lutz-fa felőlied, /Melly fel-emelt 
hegyeken küszködvén durva szelekkel,/ Más 
viadalt fogsz Tengereken próbálni habokkal? 
(122.). lucfenyő. Eresei J., 1844: luez- 
keresztes v. szemerke fenyő = Pinus alba vei 
picea (49.). J. EtmSz, 1970: lucfenyő [...] 
1792: luc-fenyő (Szabó Dávid) [...1 egyes 
nyelvjárásokban és talán a régiségben is erdei
fenyő. lucifenyő. „lucifényüő” (Köz. Márton 
Gyula: Nylrk XII, 1968. 124.) Hsz. lucsfa. 
luezfenyő (Szász L., 1976. 89.) Gycsomaf. 
lucs-fenyő (MTsz, I. 1893. 1367.) Szf.
5. rendes f e n y ő  (Lukács József  Sz. gy.) 
Ditró. ~ (László Lőrinc Sz. gy.) Gyremete.
6. szemerke. a' fenyő egyik neme. ~ túró: 
kászu-turó (Köz. Túry Ignácz: Tsz, 1838.). „~, 
nem szemerike sem szemreke” (Köz. Lőrincz 
Károly: Nyr 3, 1874. 324.) Hsz. J. Lőrincz K. 
1861: szemerike v. szemerkefenyő v. borsfe
nyő (350.) Hsz. Mkikj, 1913: szitakéregfa- 
gyártás [...] E célra tudvalevőleg több száz 
éves ~ (lucfenyő) fa szükséges (83.). „Csík
ban, Háromszéken használják [a ~ elnevezést], 
itt nem” (Birtalan Árpád Sz. gy.) Esztgyörgy.

~ (Szőke József Sz. gy.) Kászonaltíz. sze
me rkefa. „szemerke-fa: Egy erdész ismerősöm 
szerint Nagyborosnyón lucfenyő, abies excel- 
sa” (Köz. Horgcr Antal: Nyr 36, 1907. 328.). « 
(Gazda J., 1980. 271.) Kna. szemerkefenyő: 
Benkő J.' 1783: szemerke-fenyö, jegenye-, ke
resztes-. Ger. Fichtcnbaum, Rothtanne, Kiefer, 
Pinus abies (425.). = (Seres A., 1976.) Hétf. 
szömörke (Várnai S„ 1886. 483.) Hm. észak
keleti része, szoemoerkefa (Melius Péter, 
1578: De Pino picea (Folio 17). Zomerke fa: 
Pinus (Nyr 29. 1900. 366. Pápai P. F.. 1706.).
7. Veresfenyő. Nyárády E., 1929: A »lucfe
n y ő d  a nép nem ismeri, ezt a székely ~nek 
nevezi (614.). „a Hargita vidékén a veres fe
nyőnek, úgy látszik a veres kérge és veres 
árnyalatú fája miatt a lucfenyőt ~ nevezik. 
(Köz. Bányai János: Székelység IV. 1934. 
25.). Csergő B., 1978: Helyi nevét erősen 
tartja, habár az iskolában, olvasmányokban, 
m unkahelyen lucfenyőnek nevezik. (40.) 
Kkeményf. Czirják G., 1979: Én hamar fel
másztam egy nagy ~ fára, s hántam le egy 
csomó piros csencsót [fenyőtobozt] (208.) 
Gycsomaf. J. „Karácsonyfának értékesebb a
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»fehér« fenyő (Abies alba Mill). míg a 
»vörös« fenyő (Larix decidua) kevésbé érté
kes. (Köz. Tarisznyás Márton) Gy. ~ (Veres 
Árpád Sz. gy.) Mzsákod. ~ (Portik János Sz. 
gy.) Gy. veressfenyő  (Csergő B., 1978. 40.) 
Kkeményf. vörösfenyő  (Reuter C. 1973.
339.) Cskarcfva. ~ (Sebestyén István Sz. 
gy.) Zetelaka. vörösfenyőfa  (Tagán G., 
1943. 35.) Varság. J. Simonkai L., 1887 ily 
Luczfcnyű erdők díszítik (559.). J. Borza 
Al., 1968: Picea abics (- excelsa) Molid. Je
genye, Fichtc, lucfenyő, -fa, szurkosfenyő 
0 3 0 .) .
Sabina : Kájoni-Miklóssy 16561X919: Deák.

Magyarul is ugyan az: avagy boldog aszs- 
zony aga = Juniperus sabina (9.). ~, Boldog 
Aszony ága (Herbárium, 1772. 13.). 
szelíd fenyő: Benkő J.. 1783: Pinus pinea (- 
sativa) Germ. Pineole. J. Roth Gy ., 1935: Pi
nus Pinea (182.) magyar megnevezés nélkül. 
Terpentina Fa: Kájoni-Miklóssy / 656/1979: 
Deákul Tcrebinthus (4).
TISZAFA (Taxus baccata):
1. te rn y ő (Köz. Moór Elemér: MNy43. 1947 
287.). ternyőfa: PP, 1708: ternyő-fa: Taxus. 
ternyő tiszafa (Eresei J.. 1844. 155.). (Lázár 
J., 1871. 26.).
2. teza fa :  taxus: Kgl. 1577 (Köz. Pál fi Már
ton: Nyr 36, 1907 175.). tisza-fa: PP, 1708: 
Taxus: ~ Benkő J., 1783: ~, tisza-fenyü, ter- 
nyö-fa, Taxus baccata (428.). J. Tarisznyás 
M., 1979: Ferenczy György gyszmiklósi 
Plébánosnak 1613-1660 közt vezetett Re- 
gestruma (naplója) [...] feljegyzései szerint 
[a tiszafát] tetőcsatorna és útszéli keresztek 
készítésére használták (291.). tiz.a(fa) (Kgl
1577. Köz. Pál fi Márton Nyr 1907 420.). ti- 
szafenyő: Benkő 1783: tisza-fenyő = 
Taxus baccata r. Tisze.
3. tiszta fenyő. Szabó T, 1976/1746: égj Sze
kérre [...] Segítettem feltenni [...] őt üres 
bors-fenyő Csobolyot. és két tiszta-fenyő 
Csobolyot (1032.) Szárhegy. Orbán B., III.

1869: E havas Zabolához tartozik s gróf Mi- 
kes-birtok, ott igen sok = (taxus bacata) te
rem, melyből csapokat, orsókat s más eszkö
zöket gyártanak (135.) Gelence. 
VÖRÖSFENYŐ (Larix decidua):
1. árvafenyő (Köz. Reuter Camillo: Nyr 97,
1973. 338.) Cskarcfalva.
2. cifrafenyő (Portik János Sz. gy.) Gy.
3. Fenyő-fa neme, melly terpentinát tsepeg: 
Larix (PPB. 1767). J. Herbárium, 1772: Ter
pentina: Terpentinus. Terpentina Fának Ne
vezeti (12.).
4. igazi veresfenyő {Kemény J.: 1965. 135.).
5. lucfenyő: (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró.
6. lucifa: Fejér M., 1972: A zabolai nép
nyelvben a - t  ~'nak nevezik. A temetőben és 
főleg a környékén a -összefüggő erdősávot 
alkot. »Kivittték a Luciba« (136.) Zabola.
7. ném etfenyő , ostorfenyő: (Köz. Reuter 
Camillo: Nyr 97. 1973. 338.) Borszék.
8. Pinus Larix: Benkő J., 1781 Nadelholtz 
[...] cl hűllattya penig a' Levelit, az egy = 
ezek közöt (103.).
9. pipiri (Molnár I., 1969. 296.) Kőrös.
10. szemerke: = fenyő, ~fa (Molnár I., 1969. 
296.) Szf.
11. szomorúfenyő (Gál Ede. Varga Adorján 
Sz. gy.) Feles.
12. terpentinás veres fenyő  (Bcnkő J.: 1783. 
425.).
13. varjúfenyő (Köz. Wagner János: Nyr 28.
1899. 143.) Gyimes.
14. veresfenyő. Melius Péter 1578: veres 
foennyue [...] ennec a faiaual szép házakat 
bélelnec, mint egy keresztfa úgy nő az ágá 
(Folio 18.). Apáczai Cs. J., 1653: A -  fa fe
lette magas, temérdek [...] (305.). Eresei /., 
1844: veres v. terpentinás fenyő: Pinus Larix 
(54.). vörös fenyöcz  (Lázár J., 1871. 26.). J. 
Bolyai F., 1820: Legdicséretcscbb a pinus 
larix [...] (15.).
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2.6 Lomblevelű fák

„Ti ákácfák e kertben,
Ti szépe mlékii fák,
Amelyeken sz.ivemnek 
Oly drága minden ág/'

(Petőfi Sándor: 
Ti akácfák c kertben, 1848)

AKÁC (Robinia pseudoacacia): akác (Ne
mes Z.. 1974.) Torja, ákácfa  (ÚMTsz. I.
1979.) Bibarcf. akász (Lázár J., 1871. 30.). J. 
Péch I)., 1886: A Mezőségen. vagyis inkább

csak egy részén, mely Marostorda megyéhez 
tartozik már akadunk mesterséges erdősíté
sekre is. Szép akáczállabok [akácállomá
nyok] vannak Mcző-Sámsondon (520.). 
B E R K E N Y É K  (Sorbus):
1. barkóca. barkocza: csculus. cin ncspel- 
baurm arbustum, sorbus (Kgl, 1577 Köz. 
Pálíl Márton: Nyr 36, 1907 130.). Szabó T, 
/976/1717: A barkoczát Ngod parancso
la tb a  szerént Pipén meg kércste(m) ma- 
ga(m) Szentdemcter, U. SzD, 1784: bar- 
kótza: süvöltin-körtvély (13.). -fa. Szabó T., 
1976/1699: Vagyon egy jo darab majorság

Nyegoj ENy 
'1 6 5 8  rn.

Kis Gödé völgye 1351 m

Fancsaltetö gerinc 1402 m 

Maró:
Tatárkő gerinc 1550 m 

Freszilásza É 1552 m

Újfalvi Somlyó 1411 m 

Asztalkő D 1142 m 

Bagolykő D 1290 m

Ivópatak 1282 m 

Borhegyes gerinc 1352 m

Kereszthegy DNy 1419 m

Gyergyócsomafalvi Délhegy 
DK 1583 

Veresbükk Ny 1308 K 1645

Tampad ÉK 1200 m 

Nagy Piliske K 1308 m.

70. ábra. BERKEN YEK -  A vörösberkenye (madárberkenye) fa  alakú előfordulásainak legfelső esetei 
a XX. sz. első évtizedében. (Eekete-Blattny, 1913, 416. nyomán). (Térkép: C. Giurcáreanu s.a. 1981. 18.)
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szöllö [...] it vagyon [...] kct Barkocza fa, 
Sztdemeter, U. barkotza fa: Lorus Aesculus 
(Herbárium, 1772.). Barkótza-fa: Sorbus do- 
mestica r. Sorb (Benkő J.: 1783. 418.). J. 
barkócafa: Padus racemosa (Rácz-Csedő, 
1970, 79.) Varság.
2. berkenye, belekenyér: berekcnye (Köz. 
Kállay: Tsz, 1838.) Cs. (Reuter C., 1973.
340.) Cskarcfava. Tarisznyás M., 1978: kese
rű, mint a = (32.). Hn. Belekenyeres (Lemhé
ny i P., 1980. 9.) Gy. benekenyér (ÚMTsz, I.
1979.) Zágon. berekenie: csculus, ein nespcl- 
baum (Kgl, 1577 Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 
1907 130.). berekenie: Sorbus domestica 
(Medgyesi, 1642.). berekenije: sorbum (Kgl, 
1577 Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907 130.). 
berekenye: sorbum (MA, 1604). Nadányi J., 
1669: A' Beoltásrul [...] A' Berekenyéroel. 
Magvokat becsuellik méltán berekenyék, / Es 
jo  munka után kemény vad tocvisnek / He
gyes ártalmában vígan ki-tocrlocttck, / Mint 
birs-almával-is ocroemcst edgyeznek, (212.). 
Eresei J., 1844: Veres- (20.). berkenye fa: 
Sorbus (Calepinus, 1598.). Kájoni-Miklóssy 
76.50/1979: Deák. Sorbus. Magyarul 
Berekenye fa. = Sorbus domestica. Benkő J., 
1783: berckcnyc-fa, berkenye-fa (Quibus- 
dam Sorbus domestica vocatur Berkenye: at 
ca nobis Barkócza dicitur). berekenyefa (Bíró 
Benjámin Sz. gy.) Nyselye.
3. büdösberkenye. Benkő J., 1796: Sorbus 
aucuparia (III. §.). bidős kőris: Székelység, 
XII. 1942: madárberkenye, Sorbus Aucupa
ria (49.) Komandó.
4. cseh berkenye-fa (Miháltz, 1797. 62.).
5. csont-fa (Köz. Horger Antal: Nyr 38, 
1909. 236.) Maksa.
6. kánya (Márton Gy., 1968.) Hsz. ~fa: sor
bus (Nyr 26, 1897. 44. Budcnz József hagya
tékából, 1860.) Almás.
7. kórus v. belekenyer (Köz. Wagner János: 
Nyr 28, 1899. 143.) Csm, Gyimes. kórusfa 
(Vámszer G., 1979. 91.) Gyimes.

8. Szüvölten körtvély: Sorbus (Nyr 29, 1900. 
365. Pápai P. F. 1706.).
9. veres berekenye (Eresei J., 1844. 20.). 
BÜKK (Fagus silvatica):
bik. Ált-Cs. 1880: A' megye erdei 1/8 ré
szen ~ és nyírfából állanak. (78. alap. 51.). 
bik fa: Fagus (Calepinus. 1598.), (Medgyesi, 
1642), (Kájoni-Miklóssy 1656/1979). (PP, 
1708), (Herbárium, 1772. 26.). Benkő J., 
1783: bük-fa: Fagus silvatica (424.). 
bikfa. J. „Magik felé inkább = termik, műk 
csappal íuttünk, magiknál - 'va l” (Köz. Ba
logh Ödön: NylrK. V. 1961. 76.) Gyimes. ~ 
(Márton Gy., 1968) Kna, Csomakőrös. = 
(Nemes Z., 1974.) Torja. Hn. Bikfalva 1477: 
Bykialva (Bálint Gy., 1978. 122.). bikk fa: 
Alsócsernáton Et, 1665: makkos ='t [...) meg 
hántana vagy le vágna. (MTsz. 1. 1893. 207.) 
Szf. bikkja. Sz. Kansz.a S., 1958: Aprószen
tek. Dávid. Dávid / Künn a hegyen korcso
lyázik. / Eltörött a korcsolyája. / De nem 
baj, mert van ~'ja / S megcsinálja. (443.) 
Nyújtód.
bükk: Hn. Fehér-. 1792. (Bogáts D., 1929. 
67.). Sz. „Te -fe jű  Mátyás = Nehéz felfogá
sú” (Köz. Zilahy József: Nyr 25, 1896. 574.). 
MT. J. „A -  a jövő fája" (Péch Dezső, EL. 
1891.675.). (Vö. MNy 1969. 117 122.). J . -  
- f a  (-») Szabó T., 1976. 1 1 14-1 118. (->) I.
3. 1. BÜKKÖS.
DIÓ (Juglans regia):
„Mely magass égnek szegezett fejeddel,
Mint király, állasz vala társaid közt,
Tégedet látlak, gyönyörű diófa,
Eöld re terítve? ”
(Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához, 
1802. Részlet.)
1. dió, dijóy divó (Köz. Kövér Sándor: Nyr 18, 
1889. 527.) Hsz, Angyalos. Salamon S., 
1974: Az a jó, a pappirhéjju dijó (333.) Réty. 
dijófa (Lőrincz Pál Sz. gy.) Oroszhegy. Dió: 
Iuglans (Calepinus, 1598.). (Medgyesi, 
1642). Nadányi J., 1669: Csak nem el-
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Zetelaka 
Vizes Sugópatak 

1146 m

Bogát pataktól 
É-ra eső gerinc 1281 m 
Szentegyházasfalu Gyepüpatak 

M. ClUCr* és Köves-p. vízválasztója 1251 m

Kakukhegy 
Gerinc 1352 m

Füle: Angyalkától a Kemence felé 
húzódó gerinc. I\ly max. 1366 m 
Kapus
DNy 1288 m

Állomány 

felső határa
Szórványos 
felső határ 
lucosban

Cserje alak 
felső határ

erdő határ felette lucos

szint

m

átlag max átlag max átlag max átlag max

1280 1374 1270 1366 1350 1414 1470 1545

71. ábra. BÜKK -  Állományképzés fe lső  határa a Hargitán a XX. sz. első évtizedében. (Fekete-Bilittny, 1913. 386.).

hagyám itt a' meljet sokan meg-irtak, hogy 
tudni-illik a'~ meg-verve javul; s' koevéredik, 
a' mint ez két vers bizonyittya. Szamár, s' 
asszony egy porázon futnak, / Ha nem verik, 
bennek helye nem lesz jónak (158.). cl ivó 
(Köz. Kolumbán Samu: Nyr 16, 1887 478.) 
Hétf. (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905. 
261.) Gy. (Köz. Balogh Ödön: NylrK, V. 
1961. 78.) Gyimes. kócsos divó: „nem sima 
héjú dió” (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905. 
267.) Gy. tokos dió: „zöldhéjas dió” (Köz. 
Kriza János: Nyr 31,1902. 48.) Szf.

2. egyiptomi dió: Calepinus, 1598: Aegip- 
tomi dió: Pistacium.
3. szerecsendiófa: Szarechen Dió (Medgyesi, 
1642.). Sz. PP, 1708: Olly kevély, mintha övé 
volna a' diófáig. Sz. Kriza, Vadr. 1862: Diófá
nak ágas-bogas teteje, /  Nincs leány, akinek 
nincs szereteje (295.) Hsz. Sz. „Négyen vad
nak nagy királyságba, ajtó-ablak nélkül csiná- 
latlan házba. (Divó)” (Köz. Molnár Antónia: 
Nyr 31, 1902. 533) Gy. Sz. Konsza S., 1957: 
Zöld burokban születtem, / Mikor aztán nagy 
lettem, / A zöld burok kifcslctt, / És az úrfi ki-
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72. ábra. Szuszék. (Lukács Zoltán rajza -  Sóvárad) „Mig az erdőn bikkfa terem , /Szeretem én a kedvesem , /Mig 
szuszék Vész a bikkfából, /Eltartom őt az árából! /Hej-haj, hujja-haj! /Nincsen mostan semmi baj!" (A bükk di
csérete -  Siklódi táncdal. Kriza János Vadrózsák c. székely népköltési gyűjteményből.)

Erdélyi M ezőség

o Reghin
3luj-Napoca_

vCTmpia Transz

^MureS/ ^ j Q Mures

Jelmagyarázat

y/y// bükköt nélkülöző terület

73. ábra. BÜKK -  A Bükk elterjedése Erdélyben. 
(Fekete-Blattny, 1913)

esett. Mi az? (Dió) (1569.) Hsz. J. dijóháj: 
„a dió, Juglanas regia csonthéja ’ (Márton Bé
la: NylrK XI, 1967 144.) Szakadát-Szováta. 
diókora:  „dió-nagyságú" (MTsz, I. 1893. 
403.) Hm. divótennés: Nemes Z ,  1974: A  
divotermést elvette a fagy. Torja, divózni: „di
óval játszani" (Köz. Vajna Károly: Nyr 29,
1900. 431.) Kvh. kócsos: „kemény csugáju 
dió-bél" (Lőrincz K., 1861.) Hsz. J. HÉJÁ
BÓL KIVESZ, KIHÁMLIK. csovállodik 
(Köz. Murádin László: NylrK, VII. 1963.) 
Szzsombor. dió kopátsolékja: dióhéj (PP, 
1708.). diót kopátsolni (PP, 1708.). duvasztani 
a diót: „héjjátol megfosztani. Kovállik a' dió, 
mikor jól lefoszlik a hijja" (Gyarmathi S., 
1816.) Szf. gubád: „hámlik (a dió)" (Köz. 
Murádin László: Nylrk, IX. 1965. 323.) Sik-
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lód. „diót gin-ászt'’ (Bcnkő Tibor Sz. gy.) 
Güvcgcsűr. kikuvad (Nemes Z.? 1974.) Torja. 
kikuvaszt (Nemes Z., 1974.) Torja, kisóvárol: 
Nemes Z ,  1974: Mán ki lehet sóvárolni a 
divót. Torja, koplik (Köz. Murádin László: 
MNy 58, 1962. 386.) Tatrang (—>) sováliik is.

EBENFA: Szabó 7!, /97S/1805: Egy hosszú 
fekete Heben-fa udvari pálcza? elefánt csont 
gombai allol felyül. Mvh.
É G E R  (Alnus):
/ .  cserfa (Miklóssy V., 1978. 90.) Cs. J. Vö. 
MNy 1976. 340-343. J. Rab J., 1984: Gy-

(]j)  Görgényi havasok

Jelm agyarázat

-------  800 m-nél magasabb
hegyek határa 

hegyek gerince

--------- 800 m-nél alacsonyabb
hegyek határa 

dombok gerince

mÉ: mézgáséger 
hÉ: hamvaságer 
havÉ:havasi éger 
fh: felső határ 
áfh: átlagos, felső határ 
ah: alsó határ

(m ) Hargita

mE:
Füle határa 
Csakás gerincén 
932 m (fh)
Zetelaka határa 
a Somos és Szederjes 
közti fennsík 849 m 
hÉ: 
fh-ok
Rákosi Hargita (fennsík) 903 m 
Madarasi Hargita (fennsík) 1287 m 
Ivópatak, maximum 1303 m 
havÉ: Ivópatak 1186 m

Kelemen-csoport (fy Gyergyói / ( v )  Bereczki

mÉ: és Csíki hegycsoport / és Bodzái hegycsoport

Bisztra völgye 707 m mÉ: mÉ:
Nagy Galonya 544 m Madarasi Hargita Ojtoz völgye 1000 m
Jód völgye 589 m alatt (Imre pataka) Kurta-patak határa 863 m
hÉ: 905 m (fh) hÉ:
Nagy llva patak 1056 m (fh) hÉ: fh-ok
Tihulec 988 m (fh) fh-ok Esztelnek, Zúz vize 883 m
havÉ: Bélbor patak 1072 m Kovászna, Kiskö 1160 m
Pietrosz 1960 m (fh) Magura alja DK 1158 m Bikfalva, Omlástető 847 m
Tihu völgy 677 m (ah) Tarhavas patak 888 m Darnó pataka 1010 m

Salamás patak 969 m 
Kászon patak 960 m 
Úz völgye 1053 m

Bányabérc 1115 m

74. ábra. EGER -  Fa alakú elterjedésének határai a vizsgált területen. (Fekete-fílattn\, 1913. 400-401. nyomán.) 
(Mon. G. a R.P.R., 1960. Anexa IV.)
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bán az éger cserfa elnevezéssel nem szere
pel. (60.).
2. beregfa (Reuter C., 1973.) Gyremete.
3. eger (Csinádi Lajos Sz. gy.) Güvegcsűr. 
eger  (Nemes Z., 1974.) Torja. Hn. Küs~ 
(Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva. egerfa: 
Melius Péter, 1578: Eger fa. Az vizes foeld- 
ben mint egy ezont úgy ál, a foeld kuevuel 
meg rothad. (Folio 12). Benkő J.: 1783: ~ 
Bctula alnus (423.). = (Bíró Benjámin Sz. 
gy.) Nysclye. Egeör fa:  Alnus (Medgyesi, 
1642.). Hn. Egerpatak. Bálinth Gy., 1978/ 
1567- Egcrpathak (123.) Km. J. Hn. 
Egerszcg. Orbán B., IV. 1870: Remeteszeg- 
től csak néhány száz lépésnyire van-. így ne
veztetve az ottan volt sok egerfáról (183.). 
Fejér M., 1972/1815: Egerszegbc (133.) Za- 
bola. J. Calepinus, 1598: Eger fa, (auagy) 
gyertyán fa Fraxinus. eger bingó: eger bo
gyója. gyümölcse, a melyet festék-anyagul 
használnak" (MTsz, I. 1893. 457.) Hm, Ev.
4. egresfa. PP, 1708: egres-fa: alnus, egres
fái: alneus. J. A PP. 1708-ban az „egres" 
cserje omphax. omphaccs, labrusca latin ne
vekkel külön szerepel.  B. Nagy M., 
1973! 1688: veteményeskert [...] egresfa egy 
sorral ültetve (218.) Cskozmás.
5. haraztfa. Calepinus, 1598:  Harazt fa: 
Alnus. Ger. Ein Erlenbaum.
6. rakottya: „fiatal égerfa" (Nemes Z.,
1974.) Torja.
E P E R FA  (Morus):
/ .  eperjfa  (Medgyesi, 1642.).
2. fehéreper. Benkő J., 1783: Fejér Eperj-fa 
(428.): fejér gyümöltsü eperj- (szederj-)fa 
(423.).
3. feketeeper. Benkő J.: 1783: Fekete Eperj- 
fa (428.).
4. szederfa. Calepinus, 1598: szeder fa: M o
rus. PPB, 1767: szeder-fa, szederj-fa. Mi
hált:z, 1779: Külső Országban, / Kúltsos Vá
rosokban / Sok Szederj-fát plántálnak; / Mert 
ezek levele / Kedves eledele / Selymet tojó

Bogárnak. (63.). Kozma F., 1879: szederfa 
(99.) Szf. J. fa i  Szedery (Mélius Péter,
1578./1978. 126., 365., 454.). J. Salamon S., 
1974: eper: „fái és földi eper (A szamóca szó 
ismeretlen.)" (338.) Réty. Márton Gy., 1968: 
faeper: „fán termő eper" (122.) Zabola.
F ŰZ (Salix):
„Szép a Nyikó, szép vidéke,
Jámbor székely szabad széke.
Szebb itt még a fűzfaág is,
Mint másutt a gyöngyvirág is.

(Székely népdal. 
Köz. Benedek Elek. 1901.)

1. csigolya: „kosárfonó-fűz (S. purpurca)" 
Szabó T., 1978/1815: Ezen egész kaszáik) 
rétnek fele része crőssen Tós. sálét termő s 
fűz és Isigoja bokros. Szombatfva. csigoja: 
Salix caprca, pupurea (Köz. Pál András: 
Nyr 37. 1908. 377.) Tatrang. „a MTsz. többi 
(székelyföldi) adataiban ~ a. m. »parti-íuz, 
kosárkötő-luz«" (Köz. Pais Dezső: MNy 10, 
1901. 70.). ~: hamvasfűz (S. cinerca), (Szé
kelység, XIII. 1943. 5.) Zágon. ~: „aprófűz" 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK. III. 1959. 106.) 
Gyimes. ~: „A fűzfa fiatal hajtása" Nemes 
Z., 1974: csigoját szedek, me kast akarok 
kötni. Torja. =: „alacsony íuzfajta" (ÚMTsz,
1. 1979. Nyr, 1901.) Cssztmihály. Hn. Szabó 
T., 1976! 1816: A Csigolyás Berek (k) Hid- 
vég. csigolyafa: Benkő J.: 1783: Tsigolya-fa 
= Salix purpurca r. Rekettye (429.). csigolya
fűz, tsigolyafűz, Salix purpurea (Benkő J., 
1783.426.).
2. fűzfa, fiefa (Köz. Balogh Ödön: NylrK, V.
1961. 81.) Gyimes. Gagyi L., 1978: Legérté
kesebbek a szilvafából készült orsók voltak. 
Karikájukat azonban mindig ~'ból vágták 
(81.) Etéd. Varga Péter: Május elején meg
csavarták az ujjnyi vastagságú ágon a= haját 
és ~ sípot csináltak belőle (Sz. gy.) Magyaró. 
fiszfa (Köz. Mészáros Károly: Nyr 34, 1905. 
49.) Apáca. -  (Köz. Bán Péter: NylrK, XIV.
1970. 186.) Szmuzsna. fűzfa: Kgl., 1577: fwz
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fa: salix (Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907. 
175.). fwz fa (Calepinus. 1598.). Fwsz fa  
(Medgyesi, 1642.). Fii zz Fa (Kájoni- 
Miklóssy 1656/1979.). Sz. „Úgy el vagyok 
keseredve, / Mint a fűefa tekcredve.” (Majlát 
Jánosné, 1979. 29.) Kibéd. kendeifűz: Benkő 
J., 1783: ~, kötő-fűz, Salix viminalis (426.). 
kenderlevelű csigoja: Salix viminalis (Péntek 
J.-Szabó T. E., 1976. 209.) Árapaiak, lyány- 
fűz: fűz fának neme (SzD. 1784. 53.). szonio- 
rúfűz. Hn. Szomorú fiszfa (Janitsek J., 1971. 
349.) Vargyas. törpefűz: Salix repens (Kristó 
A.. 1956. 66.) Cssztkirály. veresfűz: MA, 
1604: Voeroes fuezfa: Salix amara. Benkő J., 
1783: veres fűz-fa (füsz-fa) Salix penlandra 
(426.). Hn. Bogáts 11, 1929/181 1 Veresfűz. 
Alsó- és Felsővolál.
3. micigó (MTsz. I. 1893.). Um.
4. pimpófa  (Köz. Balogh Ödön: NylrK, III. 
1959. 114.) Gyimes. (Miklóssy V., 1978. 
96.) Cs.
5. porongy. Sz.abó T., / 97cSV 1804: Egy fejei* 
íuszfa ~ Bokorral. Baekamadaras. ~ (Köz. 
Bartha Károly: Nyr 4, 1975. 236.) Szf. «: 
„udvarhelyi szó, a. m. folyók melletti íuzfa- 
forma, vcsszős bokor, melynek vékony szá
laiból kosarakat kötnek” (Nagy G., 1891. 
151.). ~: gyalogfűz, parti fűz, fűzcserje, 
kosárkötőfűz (MTsz, II. 1897 194.) Szf.
6. rakottya. Kgl, 1577: rakottia fa: genista, 
siler, salix (Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907. 
175.). Benkő J., 1783: ~, Rekettye = S. cine- 
rea. r. Rekctye (429.). ~, rekettye fa (Köz. 
Cserey Elek: Tsz, 1838.). Benkő K ,  1853: 
Fel-Csíkban [...], kevesebb bükk, még keve
sebb nyír, nyár, rakottya [...] ta láltatnak 
(35.). Lőrincz K., 1861: rekettye. ~: Salix 
caprea (Köz. Pál András: Nyr 37, 1908. 
377.) Tatrang. Miklóssy V., 1978: ~, rekety- 
tye: Salix cinerea. „Mint minden fűz levelé
vel, a rekettye lapijával (Folium Salicis) is 
zöld színt festenek.” (98.) Cs. Jenei Sándor: 
téli-, piros színű, sok ága nő. olyan nincs,

hogy csak egy szára legyen; nyári-  kevés 
szára van, melyek felnőnek magasra (Sz. 
gy.) Erdőcsinád. Hn. Czirják G. 1979: Éde- 
sapámák is hazajöttek Rakottyavőgyiből, 
ahol szénaszárítani voltak (200.) Gycsoma- 
falva. J. Kovács S., 1980: ~ '-nak a Salix 
caprea L.-t nevezik. Bodoki-hegység. J. re
kettye: rckettyeíuz (Ballagi M., 1873.). re- 
kettyefa: PPB, 1767: rekettye-fa [...]. 
G YERTYÁN (Carpinus betulus):
1. fe jér  biikfa: EO, II. 1781 kerekded, 
vagy nagy lencse forma gyümölcsöt hoz 
(462. Erendt.).
2. gyertyánfa: Kgl, 1577' giortian fa: eger fa 
(Köz. Pál fi Márton: Nyr 36. 1907 175.). 
Mélius Péter, 1578: Gyoertyán fa Ez igen 
croes fa. hegyen terem, ki boci Malom fogat, és 
eroes nyeleket csinálnac. (Folio 16). MA, 
1604: Gycrtyanfa. Ornus. Kájoni-Miklóssy, 
7656/1979: Deák. Carpinus. Magyarul 
Gyertyán Fa. PPB, 1767: Ornus: Gyertyán-fa. 
Benkő J.: 1783: ~, gyertya-fa. tser-tölgy: Car
pinus betulus (424.). Murádin L., 1962: gyur- 
tyámfa (385.) Farkaslaka. Péntek J.-Szabó T. 
E., 1976: gyertyámfa (208.) Árapatak.
H Á RS (Tilia):
1. hárs. háksfa (Köz. Murádin László: 
NylrK, VIII. 1964. 265.) Jobbágytelke, hárs: 
SzO. VI, 1629: —kötéllel kötve öt deszkából 
függő polez (93.). Udvarhely vára („Székely
támadt” ). PP, 1708: ~: Tilia. hársfa. Mélius 
Péter, 1578: Hárs fa (17.). Lőrinc\. Pál: Itt 
Oroszhegyen ~, nem mondják másképpen. 
(Sz. gy.). Sz. „Addig hánts a hársfát, míg 
hámlic” (Szenczi Molnár Albert Szókönyvé
ből). Sz. „Jól hámlik a hársfa = Jól foly a dol
ga” (Köz. Péter János: Nyr 25, 1896. 377.) 
Csm. J. Orbán B., IV. 1870: Harczó [...] A 
templom hátulján Gálfalvi Imre kerjében egy 
csudás facsoport van, körbe ültetett 16 óriás 
~, melynek törzsei csaknem összeforrva, egy 
ind pagodaszerű szerkezetet mutatnak, míg a 
roppant lombsátor mysticus félhomályában a
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Déda

Bisztra völgy 690

Görgény vö!gy796 
Fancsal völgy 800 
Iszticsó 855 

Parajd
Vártető Dbükkösben 930-

Szováta
István bérce Dbükkösben 981 
Kopasztető DAly (erdőszélj 1093

Zetelaka 
Köröstető 880 
Sikaszó DNy 663

1-12: ->  11a. ábra. 

a - Bélbori - 

b - Borszéki- 

c - Tölgyesi- 

d-Gyergyói- 

e - Felcsiki- 

f-Alcsiki- 

g - Varsági- 

h - Kászoni-

i - Kézdivásárhelyi-medencék 

j - Szép mező 

k - Erdővidék

Kisbacon 
MitácsD. 1052

Olt völgye 
Tusnádnál 700

Bálványos fürdő 

Bukszád útja 

(völgy) 804

hegyek

Sepsiszentgyörgy 
Görgő 1016 m

Zajzon 
Burdus ponkja alatt 87/

medencék

Vereskő 700

Kisfenyéd patak 940

Kézdivásarhely 
Nyírveremtető 
DNy 1071 (43F5V; 46W)

Esztelnek
Csengő nyaka 1014 

Kézdisztlélek 
Várpatak ÉNy 900 
Be [lő 1065

Bereck Gyertyános K  800 
Piliskegerinc 941

Csomakőrös 941 
Zágon

Gyertyános DNy 875

Papolcz
Hegyes vész D 940

fővízválasztó
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druidák tilokleljcs papjait keresi a s /cm  
(211.). hárs szódokfa: Eresei J., 1844: Hárs 
Szódokfa = Tilia europaca v. grandi fólia. 
hás: Tilia (MA. 1604.). hasfa: Kájoni-Mik- 
lóssy, 1656/\919:  Deákul Tilia. Magyarul 
Hasfa. hásla (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.) 
Szf. hás-fa (MTsz I, 1893. 813.) Ev. farkas-  
hárs: Tarisznyás M., ~: népi elnevezése a 
hársnak. hárskötelet Gycrgyóban ennek kér
géből készítettek. J. Rab J., 1984: Régebben 
a~ megnevezés csak a =ra Daphne mescrcum 
[farkasboroszlán) vonatkozott. (60.) Gy.
2. szádokfa. sz.áclakfa (Köz. Inczc György: 
Nyr 9. 1880. 177.) Szf. szádog, szádogos. 
„Száldobos neve tudvalevőleg a hársfa szé
kelye, ~ nevével függ össze" (Köz. Gálos Re
zső: EM, 1915. 75.). száclogfa (Köz. Gencsy 
István: Nyr 34. 1905. 261.) Gy, (Miklóssy V.. 
1978. 98.) Cs. szádokfa: B. Nagy M., 1970: A 
szentbenedeki (1696) fiókos almérium »Szá- 
dok fából való« volt (119.). ~ (Köz. Buczy: 
Tsz. 1838.), „héjából tavasszal kürtöt csinál
nak" (Kriza. Vadr.. 1862.). ~ (Köz. Várnai 
Sándor: EL, 1886. 482.) Hm. északkeleti ré
sze, ~ (Köz. Pál András: Nyr 37. 1908. 376.). 
Tatrang. ~ (Kocsis Lajos Sz. gy.) Csernáton. J. 
Szádok (fa): Tilia platyphyllos Scop., nagylc- 
velű hárs (Rab J., 1984. 60.) Gy. száldob. 
„Mint t. i. Szamota kimutatta [...], az okleve
lek zaldob szava határozottan » hárs fát« jelent, 
tehát nem a dob szót tartalmazza (Ethn., XII.
141.) /.../. Hennán O., 1914: száldop-fa, 
száldok-, zádog-: hársfa régi neve, csángó, 
székely és szatmári [szó] (670.). J. Erőss J., 
1929: Szálldobos (a harcbahívó szállfa-do- 
bokról), (135.). Hn. Száldobos. Bálinth Gy., 
1978/1332: Zaldubus (121.). Vö. Tibád L., 
1982. 167. száldok: Kgl. 1577: ~ tilia (Köz. 
Pál fi Márton: Nyr 36, 1907. 415.). SzD, 1784: 
~: „hárs-fa” (72.). száldokfa: Benkő J., 1783: 
Száldok fa: Tilia europaca (419.). ~ (Köz. 
Moesz Gusztáv: MNy, IV. 1908. 33.). ~ 
(Murádin L., 1960.) Apáca. ~ (Antal I., 1979.

43.) Gyimes. szódokfa (Eresei J., 1844. 150.). 
fe jé r  ~: Tilia alba s. parvifólia, záciokfa, 
zcídogfa: „hárs fa fél ék” (Köz. Moesz Gusztáv: 
MNy IV, 1908. 34.) Hétf. -  (Székelység, IV. 
1934. 38.) Szmuzsna. záciokfa (Murádin L.,
1965. 324.) Siklód, -(Fűzi András Sz. gy.) 
Hrkarácsonyfva. Bíró Benjámin: ~ Bekecsen 
tudok egy zádokfát (Sz. gy.) Nyselyc. = (Luk
ács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. = (Jenéi Sándor 
Sz. gy.) Erdőcsinád. J. Tsz, 1838: =: a' régi po
gány világban szent fa. zádoifa. (Köz. Kőrész 
Kelemen: Nyr 2. 1873. 472.) Szf. Merényi L,  
1867: „terepély zádor” (550.). záldob: Kgl, 
1577: zaldobfa: alnus (Köz. Pál fi Márton: Nyr 
36. 1907 175.). zálclog: Orbán B., III. 1869: 
ott. hol az egymáshoz hajolt két folyó [Olt és 
Feketeügy] összcölclkczik. gyönyörű tölgyes 
és ~ berkek [vannak] Eresztevény és Maksa. 
záldokfa: Szabó T, 1978/\ 699: Ezen Ur házá
ból [...) mennek ki az ebédlő palotara [...] 
Zaldok Iából csinált, ez felbe szerbi (!) bél let 
iratos ajtón (539) Sztdemeter. J. Benkő J., 
1783: hars-fa. száldok-fa, záldok-fa: Tilia 
europaca (378.). Hn. Zadakos: „kislevelű hárs 
(Tilia cordata Mill.) után elnevezett helynév” 
(Kovács S.. 1980.)Bodok.
3. teafa (Kocsis Lajos Sz. gy.) Csernáton. 
J U H A R  (Acer):
1. csenkefa  (Köz. Benedek Elek: Nyr 8, 
1879. 142.) Ev. czenkafa (Hermán O.. 1914. 
666.) Ev.
2. feketegyürűfa: „erdei fa, amelynek kérgé
vel tartós fekete színre festhetik a posztót” 
(Horváth I., 1971.) Mózd. fekete-gyűrű: 
Miháltz, 1779: A' Fekete Gyűrű. / ’S Fagyai 
szép: mert sűrű /  Kerti ernyős utóknak (63.).
3. jávor (Eresei J., 1844. 171.). Sebestyén Ist
ván: az ökröknek a nyakát nem törte fel a 
=ból készített járomfej; ismerünk juhart és ~t, 
a= megy fejjebb, a juhar nem nő meg akkorá
ra. (Sz. gy.). jávoifa: Calepinus, 1598: Iáuor 
fa: Acer. MA, 1604: Javorfa:Acer major, 
Platanus Germanica. PPB, 1767: jávor-fa:
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Comora Ny 
1440 m

Vrf. mic D 
1411 m

Laposnya völgy 
1321 m

Pojana Cigié 
Ny 1361 m

Ferenciháza (völgy) 
1101 m

Mogyorós 
ÉK 1363 m 

Kereszthegy 
DNy 1422 m 
ÉK 1478 m 

Dregus ÉNy 
1380 m

Jelmagyarázat

Görgényi havasok 

vulkanikus fennsík 

hágó

Ujfalvi-Somlyó 
DK 1282 m

76. ábra. JUHAR -  Hegyi ju h a rfa  alakú elterjedésének fe lső  határai a XX. század első felében, 
a G örgényi-h a vas okban. I -  északi, H -  központi, H l -  déli Görgényi havasok. 1 -  luiposnya-, 2 -  Bucsin-,
3 -  Sikaszó-hágó, 4 -  Maros-szoros.

Acer május. Platanus Gcrmanica. Bcnkő J., 
1783: Jávor-fa = Acer: Pscudo-Platanus. r. 
Páltin; scu Páltyin. (430.). jávor, fekete-:  
Eresei J., 1844: ~ ~ v. fekete gyűrűfa: fekete- 
gyűrű (Acer tataricum) (1783.). fodor  
Benkő J., 1783: ~ juhar-fa, ihar-fa (429.). ~ 
~ mezei juhar (Acer campestre) (Eresei J.. 
1844. 173.). pa laczk-:  korai juhar  (Acer 
Platanoides) (Eresei J., 1844. 172.). jáhor: 
„juhar, jávor” (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
482.) Hm. ÉK-i része. ~: „juhar” (Bíró 
Benjámin Sz. gy.) Nysdye.jáhorfct:  „juharfa” 
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.) Szf. Hn. Jáhor, 
~ havassa (k, e), ~ havas ódala (Murádin L.,
1977. 113.) Csszépvíz. Hn. Jáhoros. Bogáts
D., 1929/1792: Jáhoros (e) Papolc, ~ (e) 
(Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva. jáhorfa: 
Sz.ász L., 1976: ~: „juhar” (89.) Gycsomafva.
4. juhar, ihar: SzD, 1784-:  „juhar, jávor-fa” 
(38.). iharfa: „Platanus” (PPB; \161 .). johar, 
csipke~ (Köz. Wagner János: Nyr 28, 1899. 
142.) Gyimes. ju har  c s i p k e „Acer 
campestre” (Péntek J.-Szabó T. E., 1976.

207.). jó  kori Téglási E. J., 1836: - fák  [...], 
mely [...]ből tekenyőket készíteni, udvarhely 
széki székelyek járnak ide (131.) Kelemen- 
havasok. -jávor:  „hegyi vagy fürtös juhar” 
(Eresei J.. 1844. \1 \ .). juhár, csipkés ~ (Ne
mes Z.. 1974.) Torja. J. Lukács József: a 
jáhor és a juhar között különbség van. a jáhor 
hullámos rajzolatú (Sz. gy.) Ditró. juhoifa  
(Lőrincz Pál Sz. gy.) Oroszhegy.
5. kalánfa. Székelység. IV. 1934: járamfa: 
juharfa  (Acer pseudoplatanus) (38.). 
Szmuzsna. Kós K., 1968: sótartó —’ból. Hsz. 
Birtalan Árpád: ~, nagyon finom, fehérebb 
juharfa-féleség (Sz. gy.) Erdősztgyörgy.
6. kupafa  (Köz. Moesz Gusztáv: MNy IV, 
1908. 32.) Hétf.
7. paltinfa  (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró. J. 
r paltin. Hn. Paltin (c) Palotailva.
8. platánus f a  (EO. II. 1781. 447 Erendt.). J. 
Borza Al., 1968: Acer campestre: jávorfa, 
iharfa, juharfa / Acer platanoides: jókori ju 
har, korai juhar, kupafa / Acer pseudopla-
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Ciumani 

Gycsomafva 

Sicas 

Si kaszó

Sindominic

Cs.szt.domokos

Harghita de Nord 

Északi Hargita

Zeteá 

Zetelaka
Oi

Oroszhegy 

10

Dealu

Mártinis

Hszt.márton

Harghita Centralá 

Központi Hargita

D. Fagului 

Nagykőbükk

Harghita de Sud 

Dél-Hargita

Herculian 

Magyarhermány

Jelmagyarázat
Hargita legmagasabb részei

Muntela Ciomat 

Nagycsomád

Sepsibükszád
Pilisca

Piliske

Q  | Krátertó

— | Elmosott (elkoptatott) 
___t. I kráter (Crater drenat)

Hágó

Csúcs

77. ábra. JUHAR és KÓRIS -  Magassági elterjedés fe lső  határa a XX. század első évtizedében a Hargitán.
(Fekete-Blattny, 1913 411. Térkép: V. Velcea-A. Savu, 1982)
h j  -  hegyi juhar, kJ -  korai juhar, m j  -  m ezei juhar, m K -  magas kőris, vK -  virágos kőris.
1 -  Borhegytető h j: 1380 m, 2 -  Tampad és Szilyas feje közti gerinc K h j: 1283 ni, 3 -  Nagy Piliske-tető h j: 1374 ni,
4 -  Ostoros fí h j:  1298 m, 5 -  Bagolykő DNy h j:  1202 m, 6 -  Bogátpatak Ny h j:  1376 in, 7 -  Vizes Súgópatak 
h j  1209 m, 8 -  Szent Anna-tó fö lö tti DK: 1100 m, 9 -  Kőrös-tető kJ: 880 ni, 10 -  Nyikómalomfva, lÁrizsa cseréje 
Ny m j: 679 m, 1 1 -  Zetelaka, Ivópatak völgye m j:  610 m, 12 -  Fekete patak Magyarhermány határában mK:
727 m, 13 -  Súgó patak Zetelaka határában mK: 730 m, 14 -  Tusnád határában mK: 1170 m,
15 -  Alsórákosi Töpe vK (Persányi hegyek).

tanús: hegyi juhar, fejér jávorfa. jávorfa, ju 
harfa, platános fa, platán juhar. (9.).
K ŐRIS (Fraxinus): kőris, habos~ (Kemény 
J.: 1965. 136.) F. Maros vidéke, kőrisfa: Ká
joni-Miklóssy /656/1979: Deákul Fraxinus. 
Magyarul Kőris fa (5.). vad-: Kovács Mózes: 
vad~erdőn nő (Sz. gy.) Fsófva. Hn. Kőrispa

tak. Hn. Eszenyő, a -szláv nevének szárma
zéka (Varga D., 1970. 15.). kőrizs, kőrizs 
(Benkő K., 1853. 35.) Cs. kőrizsfa, kőiirizsfa 
(Tölgyes E., 1978.) Ev. Kgl, 1571: keresffa 
(kijavítva kőrősffa) (Köz. Pálfi Márton: Nyr 
36, 1907. 175.). körös (Benkő J.: 1796. I.). 
koros: Conscriptio Szárhegy, 1820: Ezen
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„ A Kelemen-csoportban | 
1027 m-ig emelkedik 
az Istenszéke K-i oldalán

^  — ,.A Gyergyói és Csiki
4 Cheile Bicazului/hegycsoportban ritka, 

Békási-szoros /  főleg a völgyfenékhez 
ragaszkodik [...]”

A Görgényi hava 
sokban is ritka, 
a maximum a göde- 
mesterházi Zaspazel 
erdőrészben [...]”

1- 6 : -> 1/a. ábra.

Trecátoarea Ghimes 
Gyimesi-szorös^

VSfr T
• A-̂ ecíence 

^Ovulúi

Trecátoarea Oituz 
Ojtozi-hágó

A Bereczki hegycso
portban s a Bodzái 
hegyek közt 1010 m 
magasságig emelkedik 
Csomakőrösön [...]”

78. ábra. KŐRIS -  A magas kőris néhány elterjedése a XX. század első évtizedében a kutatott területen. 
(Fekete-Blattny, 1913. 414. térkép: M. lancu és fsai., 1986)

helység [Szárhegy] határainak Erdei többire 
Fenyőfát teremnek vagynak a Falutól távo
labb fekvő helyeken Bűk, Koros, Szil. Nyír. 
Nyár, Eger és Rakottya fák is. (5). erdei-  
(Téglási E. J. 1836. 131.) Kelemen-havasok. 
körösfa: Mélius Péter, 1578: koeroes fa (25.). 
kőrösfa, f o d o r -  (B. Nagy M., 1973/1652.
108.) Görgény. Hn. Csomakőrös. Kewrcs 
(1464) (Bálinth Gy., 1978. 122.). Hn. Sepsi- 
kőröspatak. Keuruspotok (1332). körözs, kö- 
rözsfa, büdös -  (Eresei J., 1844. 88.). J. Bor
za Al., 1968: Fraxinus ornus: vad kőris, virá
gos kőrisfa, mannakőris, virágos kőris (71.). 
M A D Á R C S E R E S Z N Y E  (Prunus avium): 
vadcscresznye (Horváth I., 1971.) Mózd.

M A H A G Ó N I: mahogán. Eresei J.. 1844: A' 
sima szilfa [...] a'~ fajéhoz hasonló színt is 
vészen magára.
NYÁR (Populus):
„Ha nem volnék, te sem volnál, 
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyá/fa,
s biívunk egymás árnyékába
(Kányádi Sándor: Két nyárfa, 1958. Részlet)
1. eszegfa: „rezgő nyárfa” (Köz. Gombocz 
Endre: MNy 10, 1910. 16.).
2. fűzfa ,  f rancia-.  Tamási Á., 1955: Ott 
[Mvh] látnak majd négy ~ =’t, vagyis jege
nyét [jegenyenyárat] (123 .). fiiefa, tengeri 
„jegenyefa” (Gagyi L., 1978. 85.) Etéd.
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3. jegenye, fekete-: „Populus nigra” (Benkő 
J.: 1783. 427.). jegenyefa: MA, 1604: ~: 
„Populus nigra, Abies” [jegenyefenyő]. Je
genye Fa: Kájoni-Miklóssy I656/\919: „De
ákul Populus alba. Magyarul^. „Jegenye fa” 
(Herbárium, 1772. 16.). J. „jegenye [...] 
hoss/ú ideig a fehér nyárfa (Populus alba L.) 
faji neve volt és csak Diószegi után jelzi a 
XVIII. század végén hazánkba is behozott 
Populus pyramidalis Roz.-t” (Köz. Gömböc/. 
Endre: MNy 10. 1914. 16.). regönyefa  
jegönyefa (Köz. Murádin László: NylrK VII.
1963. 118.) S/.zsombor.
4. nyár. erdei~: „rezgőnyár" (Bolyai F.. 1820.
12.). nyáifa: Kgl 1577: nijarfa: populus (Köz. 
Pál fi Márton: Nyr 36. 1907 175.). MA, 1604: 
Nyárfa: Populus. Populus alba. Niarfa  (Med
gyesi 1642.). Kájoni-Miklóssy 1656/ 1979: De
ákul Populus nigra. Magyarul nyár fa. Benkö J. 
1783: reszkclegcs (levelű) ~: Populus tre- 
mula (427.) Hn. Nyáraspatak (Km). 1786: 
Nyáraspatak (Bálinth Gy., 1978. 123.). Sz. 
„Szép a nyárfa a tetőn, / Be s/ép a /  én szere
tőm!" (Kriza. Vadr. 1862. 315.) Hsz. „A jege
nyefák nem nőnek az égig" (Konsza S., 1957 
898.) Hsz. J. „A régi magyar nyelvnek a 
Populusra három kifejezése volt: az ősi nyárfa, 
a szlávoktól átvett jegenye és az ugyancsak 
szláv, de ritkábban használt topoly” (Köz. 
Gombocz Endre: MNy 10, 1914. 16.).fe jé r - :  
fejér nyár-fa. jegenyefa, nagy nyár-fa: Populus 
alba (Benkő J.T 1783. 421.). fekete^: fekete 
nyár-fa, fekete jegenye: Populus nigra (Benkő 
J.. 1783. 427.) kalap-: „Populus angulata” 
(Molnár I., 1970. 339.) Kőrös (Km), nagy-: 
„Populus alba” (Benkő J.: 1783. 427.).
5. pápelfa. Szabó T., 7976/1817: A Kertész 
[...] a Pápel fákot mind szépen meg tisztítot
ta (801.) Hédcrfája.
6. plotfa: „jegenye, nyárfélék” (Horváth I.,
1971. 422.) Mózd. J. r. plutá.
7. papionfa: „jegenyenyár (Popula pyrami
dalis)” (Köz. Hajdú János: EL, 1887 255.)

Szf. popeámfa papjámfa (Köz. Murádin 
László: NylrK VI. 1962. 381.) Pipe, popi- 
jomfa  (Köz. Murádin László: MNy 58, 1962. 
385.) Farkaslaka. pópilomfa (Köz. Murádin 
László: NylrK VIII. 1964. 266.) Jobbágytel- 
kc. pópiom fa  (Székelység IX. 1938. 12.) 
Asófva. J. n Pappel. r plop.
8. pupulicafa: „jegenyenyár” (Jenei Sándor 
Sz. gy.) Erdőcsinád.
9. topolya fa:  „nyár v. jegenye-fa neme” (B. 
Szabó D., 1803.). Hn. Topoja (Topolya) 
(1761, Szára/patak. Hsz. Bogáts D., 1929. 
69.).
NYÍR (Betula):

El-elnézem finom nyírfáimat, 
úgy állnak, mint egy szőke lány csapat."

(Áprily Lajos: Nyírfák. 1957.)
1. nyír. c s e r j é s „törpenyír” (B. humilis). 
Orbán B., II. 1869: a Borszék melletti Sáros 
nevű ingovány. [...] megemlítünk itt két ritka 
növényt, a [...] és ~t (125.). pic i-:  „B. nana” 
Kristó A., 1956; Lucs mejjéke [...] az 1-2 
arasznyira megnövő ~ (67.) Cssztkirály. p i
ciny -  (Nyárády E.. 1929. 594.) Cssztkirály. 
szőke-:  „B. odorata” Eresei J., 1844: -  Te
nyészik [...], és Dédán. (117.). Hn. Boros- 
nyó. Erőss J., 1929: Borosnyó (bolgár) = 
nyírcs hely (135.). Hn. Nyír, -ága, -ászka 
(Murádin L., 1977 1 14.) Csszépvíz. -m ege 
(Nyárády E. Gy., 1914. tkép) Galambod. 
Hn. Kis- és Nagynyírmező (Varga Péter Sz. 
gy.). Magyaró.Sz. PP, 1708: Nyír póznával 
fejet póználni. nyírfa, gyergyói -  (B. humi
lis). „A nagyon ritka és értékes fa-emlékek 
között kell felsorolnunk a Borszék fürdő fö
lött tenyésző = [...], amely szintén kive
szőiéiben van (Erdély, 1941. 30.). nyírfa: 
„betula” (Kgl 1577, Köz. Pálfi Márton: Nyr
36, 1907 175.). nyírfa (rövid i-vel): „B. pen- 
dula (Moesz G., 1908. 33.) Réty. J. „a nyírfa 
neve tkp. a. m. vessző-fa, mert a vogul n'ír, a 
votják n'ür. a. m. vessző (lásd Budenz)” 
(Köz. Somonyi Zsogmond Nyr 32: 1903,
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79. ábra. NYÍR (BIBIRCSES-) -  Egykori magassági 
elterjedésének fe lső  határai. (Fekete-Blattny, 1913 
398. térkép: V Tufeseti, 1985).
1 -  Bélbor, Magura-tető: 1505 ni, 2 -  Csíkcsicsó, Bor
hegyes Ny: 1334 m, 3 -  Rákosi Hargita EK: 1527 m,
4 -  Kakukhegy-tető: 1558 m, 5 -  Tusnád, Nagy-Pilis- 
ke K: 1308 m, 6 -  Vereskő DNy: 1221 m, 7 -  Likas ha
vas-tető: 1334 m, 8 -  iMzárpatak 1306 m, 9 -  Zernye 
DNy: 1430 m, 10 -  Fapolcai-köz Ny: 1296 m, 1 1 -  
Csomortán, Ijikosár: D 1255 m, 12 -  Esztelnek, Mi- 
hálc ENy: 1350 m, 13 -  Bereck, Kalabucs D: 1234 m.

355.). J. Tarisznyás M., 1978: Régebben a 
medence [Gyergyó] belsejében a mainál 
sokkal gyakoribb voll [a nyírfa elterjedése]. 
Erről tanúskodik a helynévanyag is, mint 
például a gyergyószentmiklósi Nyír, a ditrói 
Nyírszeg, az alfalvi Gyakornyír, a marosfői 
Marosnyír, a szárhegyi Urak nyíre és Nyír
kert elnevezés (30.) (Vö. M NL IV. 1981. 
59.).
2. viricsfa (Miklóssy V. Vilmos, HK, 1977 
156.) Hm.

80. ábra. NYÍR -  Betula nana (piciny nyír) egy ága 
sematikusan. (Nyárády li. Gy., 1929)

O LA JFA  (Olea europaca): Olay fa  (Med
gyesi, 1642). vad olay fa:  olea (Kgl 1577, 
Köz. Pál fi Márton: Nyr 36. 1907 175.). 
PLATÁN (Platanus): platanij (Bonisius János). 
S Z E L ÍD G E S Z T E N Y E  (Castanca sativa): 
Gesztenie (Medgyesi, 1642.). gesztenye-fa 
(PP, 1708.). gesztenye fa  (Fagus castanea), 
(Benkő J., 1783. 424.). jóféle gesztenye: 
Mátyás L, 1787• A' jó-fele gesztenye: A' Gesz
tenye ki vad. ki jó-léle (II. 466.). Bolyai F., 
1820: Épületre valók: a jó féle gesztenye (14.). 
S ZIL  (Ulmus):
1. Alásfa: Mélius Péter, 1578: Szilfa, Alásfa 
Ulmus (12.). PP, 1708: «: Szilfa, Ulmus. 
Benkő F., 1782: ~: Ulmus campestris (345.). 
SzD., 1784: «: szilfa. J. „alásfa [...] Az újabb 
adatok mind Bekőre mennek vissza s való
színű, hogy Benkő a szót Meliusból vette.” 
(Köz. Meíich János: MNy 9, 1909. 461.).
2. szil: szilfa, kérges~:  Ulmus suberosa 
(Eresei J., 1844. 147.). nyolchímű-: U. effu- 
sa. Eresei J., 1844: Hímszála mint a' neve is
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81. ábra. SZIL -  a ./ Hegyi szil téli állapotban (Tapp- Varga, 1954). b.f Felleszilása a tíucsin-hágó közelében  
(Ttérkép, 1941).

mondja 8. (147.). sim a-:  mezei szil. U. 
campcslris. Eresei J., 1844: A' s im a-  kinövi 
magát 90-100 évek alatt ( \45.).Calepinus, 
1598: szil fa: Ulmus. J. szél-fa [így]: Ulmus 
campestris (Benkő J., 1783. 345.).
3. szúnyogfa:  Ulmus seahra (Péntek J.- 
Szabó T. E., 1976. 209.) Árapatak. J. Gönczi 
L., 1890: előfordul: Ulmus campestris L. 
Bágyban a szénamezőn. Parajdon az erdőben 
gyéren. U. glabra Mill.Farczádon. (Úgy le
het: tenyésztve.) (29.).
TÖLGY* (Quercus):
„Kívánhat-é ember többet: 
derekaijnak szülőföldet, 
s két cserefa tömött árnyát  
szemfedőnek.

(Kányádi Sándor: T. A. sírjára, 1966.) 
* Tekintettel arra, hogy a közölt elnevezések
nek a szócikk végén felsorolt öt tölgyfaj vala
melyikébe történő besorolása minden esetben 
megoldhatatlan feladat (vö. Szabó T., 1978. 
92. „csere” szócikk), és a kiemelten közölt el
nevezések (cser, csere, cserefa stb.) a címszó
nak (TÖLGY) csak esetenként szinonimája, 
ezért a szokásos, belső csoportosítás helyett, 
meg kellett elégednünk a kutatott területen

használt elnevezéseknek ábécé-rendben tör
ténő felsorolásával és ismertetésével. 
cser. Kgl, 1577: chcr(fa), (Köz. Pál fi Márton: 
Nyr 36, 1907 132.). MA, 1604: Czer: 
Quercus. tser: PP, 1708: tser: Quercus. -  
(Benkő J.. 1796. I. §). J. Vö. MNy 1976. 343. 
csere. EO, III. 1694: [...] ha nem találtatik -  
erdő az szt.-györgyi erdőkön (617.). ÁLt-Kvár, 
Born 1780: Fűrész Malom [...] metszenek raj
ta -  Deszkát -  Iéczet. Bikfa Deszkát és egyéb 
fákat is [...] Görgény. - :  „tölgy” (Köz. Várnai 
Sándor: EL, 1886. 481.) Hm. északkeleti ré
sze. J. Alt.-Cs, 1881: A' Tölgyeshez közel fek
vő Runk (?) nevű hegy déli oldalán találtatik 
egy nyírfával vegyes csekély kiterjedésű -  er
dő (F. nr. 78/5L). Hn. Nyárády Gy., 1914: 
Cserehegy (Harasztkerék), Cserefarog 
(Bordos), Nyárás cseretető (Havadtő), Csere
tető (Mezőpanit), Lapos csere (Nysztmárton). 
J. Nyárády Mvh. és környékére vonatkozó nö
vényhatározóhoz csatolt térképen „tölgy” , 
„tölgyes” nevek nem szerepelnek. Hn. Murá
din L., 1977: Csere-patak (p, ek, k). Cséreódal 
(1, e). Csereödal ajja (k). Csere-tető (1.). Ez 
utóbbi helynevekről azt tartja a hagyomány, 
hogy itt cserefák, cserefa-erdők voltak; ma a
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Láposcsere 
626

Magyarpéterlaka

Marosvásárhely 
Csere-erdő 

o Csere-tető 496 
Hagynnás-Bodori 

Cserefalva^^-^Harasztkerék 
Csere-hegy
463 Nyár- és csere-t. 540 

Gyulakuta 
Cserefárog 
430

82. ábra. TÖLGY -  „Csere" nevek Marosvásárhely vidékén. (Nyárády E. Gy., 1914, térkép: 1941)./. Reuter 
Camillo: A magyarban és így a csángóban is a csere-sere szavunk sohasem jelentette a Quercus cerris L.-t, 
hanem mindig valamelyik tölgyet (Q. robur és petraea). (MNy 1976. 3. 343.) —> 1.3.1. TÖLGYESEK IS.

csere fának nyoma sincs, fenyves borítja a terü
letet. (113.) Csszépvíz. Gál Benjámin: ~. ko- 
csánytalan tölgy elsősorban, de mindenféle 
tölgy=. (Sz. gy.) Hilib. J. Kovács S., 1980: ~. 
E név azonban mégis elsősorban kocsánytalan 
tölgyre vonatkozik. Bodoki-hcgység. J. 
Vö.MNy 1976. 343. sere (MTsz. I. 1893.). 
Moldvai csángó.
cserefa. Benkő J.: 1783: Csere-fa: Kitsin be- 
lű cser-fa Q.cerris (424.). „cserfa és általá
ban mindenféle tölgyfaj (Quercus)” (Köz. 
Hajdú János: EL, 1886. 485.) MT. ~: cserfa 
(MTsz, I. 293.) Um, Hszm.~: tölgy (Quer
cus), „az igazi cserefát (Q.cerris) a Székely
földön soha nem láttam” (Köz. Bányai János: 
Székelység, I. 1931. 2.). Szabó-Péntek, 1976: 
a Mezőségen és a Székelyföldön a kocsányta
lan tölgy (Q. petraea) alkot erdőségeket, ezt a 
fajt viszont a népnyelv és ennek nyomán a 
köznyelv is - cserefának nevezi (105.). Szabó 
T., 1978: [...] ~ székelységben ma a kocsány
talan tölgy; Q. petraea; gorun [...] ~ néven is
meretes (92.). Birtalan Árpáid: a falusi ember 
nem ismer tölgyfát, csak ='t (Sz. gy.)

Erdősztgyörgy. Jenei Sándor: mi tölgyfát 
nem mondunk (Sz. gy.) Erdőcsinád. Fűzi 
András: ~ . mindenféle tölgyfa (Sz. gy.) Hrka- 
rácsonyfva. Szőke József: kocsányos és ko
csánytalan tölgyfa (Sz. gy.) Kászonaltíz. Luk
ács Zoltán: mindkét tölgy: cserclapi, ~ 
(Sz. gy.) Sóvárad. Ráduly Elemér: a mi er
dőnkben tölgyfa nincs; a ='nak nagy fehérje 
[szijácsa] van (Sz. gy.) Mezőbánd. Orbán 
Balázs: a tölgyfa szálkásabb, erősebb, a cse
refa valamivel puhább, könnyebb megmun
kálni, a tölgynél a fehérje [szijács] sokkal na
gyobb (Sz. gy.) Deményháza. Hn. Varga Pé
ter: tölgy. Mejek a Cserébe (Sz. gy.) 
Magyaró. Sz. Majlát J-né, 1979: Kimenyek a 
zöld erdőbe, / Fejszét veszek a kezembe. / 
Belevágom a cserefába, / Feleségem bosszú
jára. (90.) Kibéd. (Vö. Rab J., 1984. 59.). 
cserfa: Kgl., 1577: cher fa: ilex (Köz. Pál fi 
Márton: Nyr 36, 1907. 175.). J. PP, 1708: ilex: 
tölgyfa. Mélius Péter, 1578: Az Czer vagy 
Toely makot toerd meg (Folio 15.). J. Szabó A., 
1978: Melius felfogásában a = név minden bi
zonnyal a Quercus cerris L., (372.). Calepinus,

100



I. 2. Erdei fák és cserjék

1598: Tser fa, tölgy fa: Quercus. MA, 1604: 
Czerfa: Quercus, Robur. PPB, 1767: tser-fa: 
Quercus, Robur, Carpinus, Ein Eich-Baum. 
Cserei József, 1790: Egy felséges tser fa, melly 
ékes fejével, / Az eget verdestc, ’s számos leve
lével / Sok faluknak környül nagy árnyékot 
ada, / ’S hivest az utasnak, a' ki el-fárada (32.). 
Kriza, Vadr. 1862: Puszta malomba / Cserfa 
gerenda, / Rajta sétikál / Bagoly asszonka 
(267.) Usz. J. A tölgyeket Cs.-ban általában 
- ’nak mondják. (Reuter C.. 1973. 334.). J. 
Reuter C. 1975: ~: éger, Alnus. Szf. (85.) 
csertölgy. Calepinus, 1598: tsertoelgy: Carpi- 
nius. MA, 1604: Czertoelgy: Carpinus. J. Koz
ma F., 1879: „Háromszékmcgyébcn [...] elő
fordul még [...] = (q. cerris.). [Téves.]. Gönczi 
L., 1890: Q. sessiliflora Sz.-Udvarhelyt és Pál- 
falván erdőket képez. Q. Robur. Az előbbivel 
vegyesen. Q. Kerncri var. glabrata Sz. Udvar
helyt. Q. aurea Sz. Udvarhelyt. Székelység, /. 
1931: az igazi cserefát (Q. cerris) a Székelyföl
dön nem láttam (Köz. Bányai János. 2. szám). 
fürtös tölgy: kocsányos tölgy (Q. robur), 
(Lázár J., 1871. 30.).
harasztfa. Gombocz F., 1936: A ~'t az Okle
vélszótár Alnusnak mondja, holott szintén 
egy Qucrcus-faj (19.). kocsányos tölgy, 
tölgyfélék (Köz. Csőre Pál: MNy 64, 1968. 
337.). J. „az eléggé sok középkori adat közül 
egyik sem nyújt lehetőséget annak feltevésé
re, hogy a haraszt szónak nyelvünkben a »töl- 
gyla« lett volna a jelentése, és ilyen jelentés
ben ez a szó a népnyelvből sem mutatható ki” 
(Köz. Moór Elemér: MNy 60, 1965. 98.). 
igazi cserefa. „Én még itt [Hargita] igazi 
cserefát [csertölgyet] nem láttam. (Köz. Bá
nyai János: Pásztortűz, XI. 1925. 493.). 
magyal: Quercus lanuginosa (Köz. G om 
bocz Endre: MNy 10, 1910. 18.) (Vö. MNy 
1975.2. 167-177.).
makkfa. Kriza, Vadr. 1862: Úgy meg va
gyok búval rakva, / Mind a telekfalvi ~. Usz.

makkos fa: suber (Kgl 1577. Köz. Pál fi Már
ton: Nyr 36, 1907 175.). J. PP, 1708: suber: 
tölgyfa.
musdajos tölgy. Alsócsernáton Ft, 1665: a ki 
pedig = fát tsak hátán hozna is [...] musdallyos 
tölgy fát meg hántana [...]. musdal-fa: Q. con- 
ferta [Magyar-tölgy] (Köz. Gombocz Endre: 
MNy 10, 1910. 18.). muzsdaly (Reuter C.,
1975. 167-177.). J. Szabó T. 1970: muzsdal- 
muzsdaly: ez egyesek szerint a Quercus con- 
lcrta Kit. magyar neve; egy Szatmár megyei 
feljegyzés szerint ott a kocsánytalan tölgyet (Q. 
sessiliflora Salisb.) nevezték így (420.). (Vö. 
Imreh I.. 1983. 529. Szó- és kifejezésjegyzék.) 
nyáricsere. Jenei Sándor: a ~'n korán [nyá
ron] érik a makk (Sz. gy.). Erdőcsinád. 
özönfa: ( ^ )  I. 2. 8 „kocsányos tölgy” (Q. 
robur maradványok). (Köz. Szalai István: 
Székelység. XIII. 1943. 39.). 
télicsere. Jenei Sándor: veresbelű. a makkja 
hegyes, későbben érik (Sz. gy.) Erdőcsinád. 
tölgy: Kgl., 1577: toelgj-toelgj fa. MA, 1604: 
Tölgy: Quercus, Ilex. Birtalan Árpád: ~, ro
mánul stejar, vastagabb a vörössé [gesztje], 
szála finomabb, könnyebben megmunkálható, 
mint a cserefa (Sz. gy.) Erdőszlgyörgy. Sz. 
Konsza S., 1957: A szél a =et ledönti, de a 
náddal nem bír (989.) Hsz. J. Vitos, CsF. 1894: 
- is  volt, kellett lennie, mert különben Tölgyes 
honnan lehetne Tölgyes? De bizony ennek 
már csak a nyoma van. Tölgyesben mintegy 
200 hold területen (587. Imre Dénes közlemé
nye a gyergyói erdőkről). J. Nyárády E. Gy., 
1914: Nyárády Mvh. és környékére vonatko
zó növényhatározójának 30. oldalán előfor
dul: 121. Quercus robur. [J. Kocsányos tölgy 
(—>) csere, jegyzet.] Nyárády E., 1929: fossilis 
=ek: gyergyóremetei fossilis maradványok, a 
jégkorszak kezdetbeli nagy tölgyesekből va
lók (562.) Gyremete. J. „A tölgy szó jelentése 
kétségtelenül mindig »quercus; Eiche« volt” 
(Köz. Moór Elemér: MNy 49, 1953. 297.). 
tölgyfa: Kgl, 1577: toelgj fa: -robur (Köz.
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Pálfi Márton: Nyr 36, 1907. 175.). Calepinus, 
1598: Toelgi fa: Qucrnus. Mélius Péter, 1578: 
Toely fa. J. Szabó A., 1978: Melius felfogásá
ban [...Ja tölgyfa (tölyfa) név a Q. roburra [ko
csányos tölgyre] vonatkozik. (372.). Med
gyesi, 1642: Thewlj fa. Kájoni-Miklóssy, 
/656/1979: D. Ilex. Magy. Tögy fa. Her
bárium, 1772: Ilex (25.). Benkő J., 1783: 
kemény cser-fa. csere-fa, vastagbél ű cser-fa, 
Q. robur (424.). Benkő J., 1783: Quercus: 
Robur r. Stc'ser, Ste'sár (428.). Csinádi Lajos: 
=. gorun, kocsánytalan lölgy (Sz. gy.) 
Güvegcsűr. töltyfa: „cserefa” (Tarcsi J.,
1966.). Kn. J. Tölgy Csíkban. SzO, VI. 1655: 
az Kozmás felé befüggő cserének nímellik ré
szit az kozmási megye felfogta és tiltotta 
(213.). SzO, VI. 1676: Tilalamban csere 
erdőköt senki ne vágja, [...] (358.) Csszttamás. 
Tölgy Marosszéken. SzO, VI: 407-412: 
Marosszéki határnevek a XVI. és XVII. szá
zadból. Összesen 24 „Csere” helynév szere
pel. Tölgy Háromszéken. Hszék Ekv, 1899: 
Műfa termelésre alkalmas korosabb tölgy
ál láb a vármegyében már csak elvétve fordul 
elő (208.) [...] Bikkfalva község határán Csi
gavár nevű és Zabol a község határán Odortető 
nevű hegyhátokon (203.). J. Borza Al., 1968: 
Quercus robur, stejar: cserfa; gubacsfa; kocsá
nyos tölgy, - fa; mocsár tölgyfa; tölgy, -a; tser- 
fa, tsere-fa. Quercus petraea (Q. sessiliflora): 
gorun, kocsántalan tölgy, kocsánytalantölgy- 
fa, muzsdalytölgy-; tölgy, -fa. Quercus cerris: 
cser, cserfa; csertölgy, fa; paratölgy; tölgy, 
fa. (142.) (Vö. Rab J., 1984. 61.) Gy. Vö. Sza
bó T., 1978. 92. a csere címszóra vonatkozó 
megjegyzésekkel. J. A tölgyelnevezésekkel 
kapcsolatosan végül ismételten utalunk Reu
ter Camillo (1920-1987) erdőmérnök idevágó 
nyelvészeti írásaira, valamint az Elex, 1964. 
alapján összeállított, alábbi tájékoztatására. 
Ebben a *-gal jelöltek a szócikkben mint azo
nosított elnevezések szerepelnek. KOCSÁ
NYOS T. - Qu. robur L. (mocsár - v. csupkás

T. Qu. pedunculata Ehrh.) fürtös tölgy*, özön- 
fa*. tölgy*, tölgyfa* KOCSÁNYTALAN T. - 
Qu. petraea (Matt./ Liebl.) csoportos, muzsdá- 
ly, hegyi, csumátlan, csupkátlan, fürtös T.-Qu. 
sessiliflora Sm. csere*, cserefa* MOLYHOS 
T. - Qu. pubescens Willd. - (pelyhes-, szőrös-, 
magyal-. mogyoró-T. Qu. lanuginosa Lám.), 
magyal* MAGYAR T.-Qu. frainettó Ten. 
(muzsdaly T.-Qu. conferta Kit., Qu. hungarica 
Hub.) musdal-fa* CSER T.-Qu. cerris L. 
(cserfa. cscr.-Qu.austrica Willd.). cscrefa*, 
igazi cscrefa* (->) I. 3.1. TÖLGYESEK is. 
VADGESZTENYE (Aesculus hippocas- 
tanum):
1. bokrétafa  (EO. III. 1816. 288.).
2. geszkenye  (Köz. Kövér Sándor: Nyr 18, 
1889. 528.) Hsz, Angyalos. -  (Moesz G.. 
1908. 32.). Hétf, -  (Székelység, VII. 1937.
35.) Kvh. és vidéke, -  (Miklóssy V.. 1978. 
96.) Cs. geszkönye (Köz. Bán: NylrK, XIV. 
1970. 186.) Szmuzsna. gesztenje (Kgl. 1577. 
Köz. Pálil Márton: Nyr 36, 1907 178.).
3. lógesztenye (Benkő J., 1783.). 
VADKÖRTE (Pyrus pyraster):
„Erdélyi vackot fa, szegény fa, fanyar fa, 
ki állított ide az őszi avarba? ”

(Kiss jenő: Vackorfa, 1932.)
1. vackor, vatzkor. Benkő J., 1783: Ezeket 
Székely szóknak olvasom (...) Vatzkor = Vad 
körtvély (37.). =; „vad körte, vad körtvély” 
(SzD, 1784. 93.). Tsz., 1838: vaczkor: vad 
körtvély (Köz. Szabó Elek). Szf. Nemes Z., 
1974: Vackorból is csinálnak ecetet. Torja. 
vackoifci, méz-: Tamási A., 1925. k.: Hátát a 
kertnek vetette, s a = = ágait tapogatta, hogy 
melegek-e már. (110.). vad~: Tamási Á., 
I976/X939: Itt leülök egy = = alá, és az em
beri életről gondolkozom, keresvén az út
vesztők között az igazság útját. (86.) 
Farkaslaka. vackorkörte: „Pirus communis” 
(Köz. Pál András: Nyr 37, 1908. 376.) Tat
rang. = (Nemes Z., 1974.) Torja, vackor 
körtvély: Bogáts D., 194311688: Két véka
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hitván vaczkor körtvély. Hsz. Sz. Duka J., 
1957: A vacsáriakat »vackorosoknak« ne- 
vezgetik, mert a faluban sok vadkörtc terem. 
(88.). vuckar: Varga Péter: Vác kar, csúfoló- 
dó név. (Sz. gy.) Magyaró. fajtós=: „fanyar 
íze miatt nehezen lenyelhető vadkörte” (Hor
váth I„ 1971. 404.) Mózd.
2. vadkörtvély: Kgl. 1577: vad koertoeuely 
(Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907 264.). B. 
Nagy M., 1973! 1652: Ezen ház hiján [padlá
sán] oszveelegyitelt alma. szilva. ~ [...] 
(101.) Görgény.

2.7 Lomblevelű cserjék és félcserjék

„Selymit a barka 
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som ”

(Áprily Lajos: Március, 1923.)

ÁFONYA (Vaccinium):
1. afonya: áfinya (Köz. Horgcr Antal: Nyr
34, 1905. 103.) Frákos. áfonya: „kukujza” 
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). áfonnya: ku- 
kojza (ivolya, Vaccinium Myrtillus), (Benkő 
J., 1783. 362.). -  (Nemes Z., 1974.) Torja.
2. havasi meggy: havasi medgy: veres áfon
nya (Vaccinium vitis idaes). (Benkő J., 1783. 
362.). havasi-meggy (MTsz, I. 1893.) Szf. 
vörös áfonya (Vári V., 1978. 172.) Cs. vö
rös áfonya (Simon Elvira Sz. gy.) Cssztki
rály. meggy  (fás-, havasi-): vörös áfonya 
(Rab J., 1984. 60.) Gy.
3. Ivolya: Vaccinium (MA. 1604.), = (PP, 
1708.).
4. kocoga: vörös áfonya (MT, 1971. XI. 21.) 
Km.
5. kokojó: vörös áfonya (Székelység, II/XII. 
1942. 49.) Zágon.
6. kokojza: kakojza: „vörös- és fekete áfonya” 
(Zsigmond J„ Tsz. 1979.) Magyaró. kokojsza: 
„áfonya” (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 483.)

Hsz. ÉK-i része. „vörös áfonya” (Köz. Ba
logh Ödön: NylrK, III. 1959. 112.) Gyimes. 
Kós K., 1971: a siketfajd főleg ='n él (329.) 
Kászon. kokojza: „áfonya, fekete...” 
(Gyarmathi S., 1816.) Szf. kokójz.a: „áfonya” 
(Murádin L„ 1967. 139.) Csszépvíz. kokolyza: 
„áfonya” (Köz. Kálay: Tsz, 1838.) Cs. =: „fe
kete áfonya” (Simon Elvira Sz. gy.) Cssztki
rály. „fekete áfonya” (Bíró Benjámin Sz. 
gy.) Nyselyc. Hn. Kokojcás. Jókai Mór, 1853: 
E helyt hívja a köznép ~nak, és azon aggály, 
azon borzalom, mely az első tekintetre megle
pi az embert, közös minden emberrel, minden 
állattal, mert c hely halálos veszély helye, alat
ta feneketlen víz van, ha ember vagy állat ez 
ingadozó mohos felszínre lép, a moha lesüp
ped alatta, és őt elnyelik az ismeretlen szöve
vények [...] (Köz. Kristóf György: Pásztortűz, 
XI. 1925. 175.). Hn. Kokolyzás pataka (Szé
kely Zs., 1978. 416.) Csmadaras. J. Gunda B., 
1966: feltűnő, hogy a Székelyföldön a kokoj
za »Vaccinium myrtillus« bolgár eredetű szó. 
(62.). kukojeza: „áfonya, Vaccinium, legin
kább V. Myrtillus (Hermán O.. 1914). kuko- 
jsza  (Köz. Erdődi György: EL 1884. 
787.Tusnád vidéke.), kukojza, vörös ~: (Rácz 
G.. Csedő K., 1970. 77.) Zetelaka. kukiíjz.a: 
(Köz. Moesz Gusztáv: MNylV, 1908. 32.) 
Hétf. kukiijza piros-:  „vörös áfonya” (Köz. 
Márton Béla: NylrK XI, 1967. 145.) Szováta- 
Szakadát. kukujza. Hn. Kukujza-domb (Tibád 
L., 1976. 198.) Firtosváralja. (Vö. Márton 
Gyula: Kokojza. NylrK XIII. 1969. 79-84.). J. 
Benkő J., 1783: veres szölö: Ribes rubrum. r. 
Kokazi, Kokeze rósie (411.).
7. kokonya: áfonya (Köz. Túry Ignácz: Tsz, 
1838.).
8. menisora: „piros áfonya” r. merisoara. 
(Köz. Balogh: EM, 1932. 349.) Gyimes. 
BABÉRFA (Laurus nobilis):
1. bajfuefa. laurusfa (Melius Péter. 1578: De 
Lauro).
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2. borostyánfa. Kgl, 1577: borostian fa:  lau- 
rus. (Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907 175.). 
borostyán-fa (MA, 1604.).
BANGITA (Viburnum):
1. gánya-fa: Genista, vidc Kánya-la (PP, 
1708.). Benkő J.: 1783: ~ (Viburnum opu- 
lus), (352.).
2. juszalag: Viburnum (PP, 1708.). Vibur
num lantana (Benkő J.: 1783. 352.).
3. hálna. (Tibád L., 1980. 214.) Nyikó men
te. kálnofa: Viburnum Opulus (Köz. Pál 
András: Nyr 37, 1908. 376.) Tatrang. Hn. 
Kánás-berök: „bangitás berek” (Tibád L..
1980. 214.) Nyikó mente.
4. kányafa: kányabangita (Bíró Benjámin 
Sz. gy.) Nyselye. kánya (gánya) fa: Vibur
num Opulu (Benkő J., 1783.413.).
5. laptarózsa: labdarózsa, kányabangita 
(Viburnum opulus var. roseum) Szf.
6. ostormén Ostoraién fa:  Viburnum 
(Bonisius. M edij js i -B on is ius .  167.). Benkő 
J., 1783: Ostormény fa. Ostor-nyelv-la: Vi
burnum. Lantana (413.). ostor-nyel-fa: Vi
burnum lantana (Benkő J.. 1783. 352.). 
BODZA (Sambucus):
,,Megfogtam az eke szarvát,
Felszántottam kertem alját.
Ne teremjen földi  - bo / '".át,
Hanem csak mind bazsarózsát

(M ailandO., 1905. Kibéd)
1. barzafa: „bodzafa” (Köz. Murádin L.,
VII. 1963. 118.) Marossárpatak. = (Zsig
mond J. Tsz., 1979.) Magyaró.
2. bodza. (MA, 1604.). bodzafa: Eresei J., 
1844: „»Emeljetek föveget a ~ előtt« Egy 
görög bölcs ezt mondotta volt” (26.). Hn. 
Bodzaforduló (Km). 1533: Boza, 1786: 
Bozana (Bálint Gy., 1976/1977. 123.). Hn. 
Buzzáskútta (valószínűleg a bodzás szóból 
ered) (Janitsek J., 1980. 99.) Efüle. vadbo
dzafa (Tamási Á., 1968/1956. 511.) Farkas
laka. bojza, bojzás: Árvay J., 1943: 1865. ~ 
lapály (55., 77.) Hétf. Szász L., 1976: ~

„bodzával benőtt terület” (88.) Gycsomafal- 
va. bójza  (Köz. Balogh Ödön: NylrK, V.
1961. 75.) Gyimes. bojzafa (Köz. Pál And
rás: Nyr 37 1908. 376.) Tatrang. bozda 
(Köz. Horger Antal: Nyr 36, 1907 326.) Kn. 
bozdafa (Márton Gy.. 1968. 120.) Kn. bozza 
(MA: 1604.). (PP. 1708.). Gyarmatin S., 
1816: ~ „bodza, borza” Szf. bozzafa (Cale
pinus, 1598.).
3. borza (Bcnkő J., 1796. I. §), (Köz. Feren- 
czi János: Tsz, 1838.). borzabokor: Sz.abó T., 
1976! 1629: Az Rctnek kcozepiben... uagion 
az Árokhoz nem mezze egy borza bokor 
(1039.) Jobbágyivá, borza fa  (Köz Hajdú Já
nos: EL, 1888. 253.). Szf. (Bíró Benjámin 
Sz. gy.) Nyselye. 5:.. „Elszáradt a ~. /Hol há
lunk az éjszaka, / Majd élményünk amoda. / 
Ahol a sok laboda. (Kriza. Vadr. 1862. 
471.).
BODZAFAJOK: FEK ETE (S. nigra). 
bojza (Moesz G.. 1908. 31.) Hétf. bójzafa 
((—>)!'.). bíidösbójza  (Köz. Balogh Ödön: 
NylrK. V. 1961. 75.) Gyimes. fehér bojza 
(Köz. Wagner János: Nyr 28. 1899. 142.) 
Gyimes.
FÜRTÖS (S. raccmoza). veres bojza (Köz. 
Wagner János: Nyr 28. 1899. 143.) Cs, 
Gyimes. verezsbójz.a (Köz. Balogh Ödön: 
NylrK, V. 1961. 99.) Gyimes. J. Kányacse
resznye: „a vadbodza pirosbogyós termése” 
(Köz. Muradin László: NylrK. IX. 1965. 
323.) Siklód.
GYALOG - (FÖLDI-) (S. ebulus) .fődi bor- 
z.a (Köz. Márton B.. 1967 144.) Szakadát. 
fődibarza  (Horváth L., 1971. 405.) Mózd. 
földi-borza  (Mailand O., 1905. 294.). Sz. 
„Megfogtam az eke szarvát. / Felszántot
tam kertem alját. / Ne teremjen földi bor
zát, / H anem  csak mind bazsarózsát.  
( (—»)f.) Kibéd. gyalog-bodza  (M Tsz I., 
1893. 743.) Ev. gyalog borza  (Nemes Z..
1974.). Torja, gyalog bozza  (Benkő J.:
1783.352.).
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BOROSTYÁN (Hódéra helix):
1. borostyán. Nadányi J., 1669: A ’ ~fa sza
gos fa. gyenge heju. mindenkor zoeldelloe, 
szára vagy csolonkja hoszszu (449.).
2. Erdei Szártsa = Hedera Helix r. Jedere 
(Benkő J.. 1783.412.).
3. Fái Borostyán: Hedera Helix Linnaei 
(Benkő J., 1781 29.). fára fú ló -  Hedera 
Helix. (Benkő J., 1783.).
4. folyó borostyán: Hedera (Apáczai Cs. J., 
1653.).
5. Folyomfii. Kájoni-Miklóssy /656/1979: 
„Deák.hedera Helix. Magyarul borostyán. 
BOROSZLÁN (Daphne):
1. álivor: „farkasboroszlán" (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK. III. 1959. 103.) Gyimes.
2. Farkas bors -  Daphne: Me/crcum (Benkő 
J.. 1783.416.).
3. farkas hárs (farkas bors), vad boroszlán. 
telü-fa. gyalog olaj-fa. Daphne mezereum 
(Benkő J.. 1783. 362.).
4. ramócsavirág (gyalogboroslyán. daphne 
kneorn). mely ily nagy mennyiségben sehol 
a világon nem tenyészik (Orbán B.. I.. 1868. 
181.) Ders. Usz. J. Daphne cneorum: henye 
boroszlán.
5. vadboroslán: Daphne mezereum (Köz. 
Pál András: Nyr 37. 1908. 376.) Tatrang. vad 
boroszlány (Győrffy I.. 1902.) Fotos, Hsz. 
CSERSZÖMÖRCE (szkumpia, Cotinus 
coggygria, Rus cotinus):
1. iszkumpia: szkumpia (NT 1833.. 233.). ~: 
„sárga szömörce (rhus cotinus)” (Köz. Kiss 
Mihály: MTsz, I. 1893.) Szf. ~ „szkompia 
(rhus conaria)” (Nyr 23, 1894. 99.) (Vö. 
MNy 1962. 3. 366.).
2. szkumpia: Középajtai Szkumpia. „Benkő 
József, ref. lelkész és teol. tanár, szül. 
Bardócon 1740 dec. 20.. megh. Középajtán 
1814 dec. 28. [...] Növénytani munkái: [...] A 
közép-ajtai szkumpia vagy ismeretesebb 
neven ecetfa és annak kordoványbőr készíté
sére való haszna (Kolozsvár 1796).” (PNL

III, 1893. 99.). közönséges szkumpia. Benkő 
J.} 1796: közönséges Szkumpiából avagy 
Cotinusból (X. §.). szkompia fii.: PP, 1708: 
Rhus coriariorum: Szkompia fü, mellyel a' 
Tímárok bőrt készítenek. „A szkompia vagy 
székely formájában iszkumpia...” (Köz. 
Mikesy Sándor: MNy 58, 1962. 366.). 
szkumpia. Benkő J., 1796: Nálunk ha keve
sen is a kik ezt esmerik. Etzetfának nevezik; 
én pedig közép-Ajlai Szkumpiának [...] De a 
Közép-Ajtai Szkumpián nem értem én a már 
megnevezett Cotinusl. hanem a Coriaria 
nevű Plántát [...]” (II. §.). Éder J., 1796: 
Esztendőnként egynéhány ezer forint arrú 
Skumpia-falevél [...] hozatik Erdélybe 
(XVIII.). Kőváry L., 1847: A skumpia (Rus 
cotinus). A még eléggé divatozó kordován 
csizma bőréhez kívánlak) szer (120.). 
E C E T F A  (ecclszömörce. Rhus typhina). 
Benkő J., 1796: Nállunk ha kevesen is a kik 
ezt esmerik. Elzetfának nevezik, én pedig 
Közép-Ajtai Szkumpiának bátorkodtam ne
vezni (II. §.). Orbán B., III. 1869: Benkő 
József [...] 1796-ban az eczetfáról írt érte
kezést. mely kormányköltségen adatott ki. s 
melyért 20 aranyat érő érmet nyert ju ta l
mul. Ez volt az egyetlen jutalom, melyben 
ezen, életét közhasznú munkálatnak szen
telt férfi részesült (4.). Kisgyörgy Z., 1973: 
A köpeci temetőben még él Benkő József 
híres - ' ja  (Rhus typhina), (32.). Salamon S., 
1974: „A kert végibe vót eggy éce tfa” 
(335.) Réty. J. Miklóssy V., 1979: Benkő Jó
zsef [...] honosít ja meg Erdővidéken a kor
doványbőr festésére használatos »ecetíat« 
(Szkum pia-R hus coriaria  L. valószínűbb 
Rhus typhina L.). (43.).
E R D E I ISZA LA G  (Clematis vitaiba):
1. szulák-fű: Clematis vitaiba (Köz. Gom
bocz Endre: MNy 10, 1910. 20.).
2. venige virág: „erdei iszalag, Clematis 
vitaiba virága” (Köz. Márton B., NylrK, XI.
1967.) Szakadát. vemike. Benkő J., 1783: ~.
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vad fejér vcnitz. szulákfü (381.)- J- isza
lag: Viburnum (PP, 1708.). Juszalag: 
Viburnum (PP, 1708.). Ballagi M.t 1873: 
Juszalag a. m. iszalag (—>) III. 3. 1.7. is. 
EZÜSTFA (Elaeagnus angustifolia):
1. ezüstfüz: ezüst f i  szf  a (Péntek J.-Szabó T. 
E., 1976. 215.). Árapatak. Ezüst-fűz (Benkő 
J.: 1783.).
2. tiiz olaj-fa (Bcnkő J., 1783.).
FAGYAL (Ligustrum vulgarc):
/. fagyai, fagyai fa: Ligustrum (Calepinus, 
1598.). Fagy alfa (MA; 1604.). fagy árfa: ,,1'a- 
gyalbokor” (Horváth I., 1971.) Mózd. 
fagyot fa  (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye.
2. madár-húr: Ligustrum vulgarc (Benkő J..
1783.). J. Ballagi M., 1873: madár húr = 
vesszős fagyai. (Vö. MNy 1968. 346. Reuter 
Camillo).
FEHÉR FAGYÖNGY (Viscum album): f a 
gyöngy. PP, 1708: fa-gyöngy: Viscus. fá i  
gyöngy: Melius Péter, 1578: Fay gyocngy 
ennyue. kivel az Madarat fognac (Folio 30). 
fejér fa-gyöngy  (Benkő J.. 1783. 426.). Fejer 
Gyöngy ág = Viscum album r. Veszk. (Benkő 
J.: 1783. 429.). gyöngy a' fákon: Bacca. vis
cus (MA, 1604.).
GALAGONYA (Crataegus):
„ Galagonya felett most a szél 
az erdő lelkét rázza-rázza.”

(Áprily Lajos: Őszi muzsika, 1939.) 
/.  belekenyér: Crataegus (Gazda K., 1969. 
1970. 425.) Sepsisztkirály.
2. csipkealma (Köz. Murádin László: MNy 
58, 1962. 368.) Tatrang.
3. csipkefa (Köz. Pál András: Nyr 37, 1908. 
375.) Tatrang.
4. fejér tövis (VU, 1835, 699.).
5. galagonya. Kgl, 1577: galagonya: surculus 
(Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907. 178.). J. 
surculus: „czemete fiatal vessző” (PP, 1708). 
Galagonya: Rubus caninus, Spineolus, Spinu- 
lus (MA, 1604.). galagonyabokor. Böz.ödi Gy., 
1979: ~ tövén (75.). Galagonyafa: Spinus.

Cynosbalos (MA. 1604.). Benkő J., 1783: sza- 
ragógya. Crataegus oxyacantha (373.). gala- 
gonyatövis. Benkő J.: 1781 Mind az három 
helyjenn a’ fák igy mcgtsalatkozvánn, utoljára, 
mint egy magok megszégycnlésekből, méné
nek a’ Galagonya [...] tövishez (4.). Benkő K., 
1868/1731: két csoport = fának az lövire. meg
újítván az régit, hányattuk az hetedik halmot 
(237.). geleganya (Köz Murádin L.: MNy 58.
1962. 385.) Farkaslaka. gelegonya (MTsz I. 
669.) Szf. ~: „egymagvú galagonya” (Szabó- 
Péntek 1976. 109.) A-Fsófva. =: „cscre-gala- 
gonya” (Márton B., 1967. Szakadát).
6. giligán. ~ csüpke (Köz. Horger Antal: Nyr 
38, 1909. 236.) Hilib. -  fa (Tóth Vince Sz. 
gy.) Hilib.
7. isten gyömólese (Köz. T. Nagy Imre: Nyr
7. 1878. 236.). Csm. istengyiimöltse: „egy- 
magvú galagonya” (Szabó-Péntek, 1976.
109.) Cssztimre, Csszereda, Héderfája, 
Lövéte, Zetelaka. istenkenyér-fa (Szőke Jó
zsef Sz. gy.) Kászonaltíz. isten tövis (Köz. 
Ercsényi Béla: EL, 1885. 1 129.) Alcs.
8. kányafa (Nemes Z., 1974.) Torja.
9. saragonya: „egymagvú galagonya” (Sza
bó-Péntek, 1976. 109.) Árpatak.
10. töviskörte: „egymagvú galagonya” (Sza
bó-Péntek, 1976. 109.) Mvh.
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Gy. tölgyes 
Vereskő 1063 m

Szováta
Sikbércmező 907 m

Parajd
Csüpüsmezö 
maximum 1329 n

Szentegyházasfalu 
Gyepüpatak Ny 954 m

Erdőfüle

Csikverebes 
Aszó patak 840 

Keresztvár 

Th.r Piliske 1218 m

Hevederbükk 975 m

Kászon patak 869 m

\ p 0,(üI Kisbacon 
{ ; Mitács útja 818 m

Csomakőrös 
Hegyes víz 1242 m

Zajzon
Burdus pontja 1075 m

Hosszúfalu 
Bányabérc 983 m 
Begyen 1141 m

\  Csernátfalu 
Nagykőhavas 1154 m

83/b. ábra. GALAGONYA -  Elterjedésének felső határai a kutatott területen, századunk első évtizedében. 
(Fekete-Blattny, 1913. 417.)

G Y Ö N G Y V ESSZŐ  (Spiraca média):
1. gyöngyemér  (Székelység, XII. 1942. 49.) 
Komandó.
2. szillevelű gyöngyvessző. Kisgyörgy Z., 
1973: Gyakran tömegesen jelenik meg a ~ 
(Spiraea ulmifólia) [Vargyas-patak mészkő
szurdoka], (32.) Ev.
HANGA (Erica):
1. hangafa. Benkő J.: 1783: hanga-fa, vad 
cypros, teli zöld, reptsén-fü Erica vulgáris 
(362.).
2. Tatarka: Erica prima (Medgyesi-Bonisi- 
us, 1962.).
3. Téli zöld  (Kájoni-Miklóssy 1656/1977. 
10.)
HÓLYAGFA, M O GYOR ÓS-, (Staphylea 
pinnata): hájakfa (Horvát I., 1971. 407.) 
Mózd. hályog fa  (Medgyesi Bonisius, 201.).

hólyag-mogyoró-fa: „halyag-fa” (Benkő J.:
1783.352.).
ISTENFA (Artemisia abrotanum). Kgl, 
1577: Isten faia alias Isten szakala: abro
tanum, stabwurz (Köz. Pál fi Márton: Nyr 36,
1907. 175.). Mélius Péter, 1578: Abrotanum, 
istenfája (196.). isten-fa: „vmi szagos, recés
levelű növény” (Köz. Horger Antal: Nyr 34, 
1905. 105.) Najta 
JÁZMIN (Jasminum):
„Jázminbokor kihajlik az utczára, 
szőke kis lány visel gondot reája.
Édes szóval csak azt kérem őt öle,
Kössön nekem szép bokrétát belőle."

(Mailand O., 1905. 332.) Bölön. 
KECSKEFÜGE (Arbor caprillcus): vad fü 
ge: Caprificus (PP, 170.).
KECSKERÁGÓ (Euonymus):
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1. hályogfa. PPB, 1767: Hályog-fa: Nux 
vesicaria. Eounymus, Spindel-Baum. J. 
Spindelbaum: csíkos kecskcrágó.
2. kecskerágó. Kgl, 1577: kcczke rago: capri- 
ficus (Köz. Pál fi Márton: Nyr 36, 1907. 367.). 
J. caprificus: Vad figefa (Finály Régcni, 
1858.). MA, 1604: Keczkerágofa: Vitcx, Evo- 
nymus. Kájoni-Miklóssy, I656/\919: Deákul 
Euonymus. Agnus Castus. Magyarul Keczkc 
rago fa. ketske-rágófa: Vitex, Evonymus (PP. 
1708.). 5:. Kriza, Vadr. 1862: Egörbingyó. 
kecskerágó, / Jaj, milyen nagy ez a hágó. Usz.
3. kutyafa (Köz. Hajdú János: EL 1887 
254.) Szf.
KÖKÉNY (Prunus spinosa):
1. kökény. Kgl, 1577: kökény: acatia (Köz. 
Pálfi Márton: Nyr 36. 1907 264.). Kájoni- 
Miklóssy 1656/\919: Deák. Prunus Sylves- 
tris. Magv. Kökény. PP, 1708: kökény-fa: 
Prunus silvcstris. Benkő J., 1783: kökény-fa, 
kökény tövis: Prunus spinosa (373.). Hn. 
1642: Kökeni bokornál (Fejér M.. 1972. 
136.). Zabola. Sz. Kriza, Vadr. 1862: Ződ a 
kökén, majd mcgkékül, / Most vagyok szere
tő nélkül. Usz. koekénytoevis. Mélius Péter, 
1578: Koekény toevis Prunus Sylvestris (55).
2. kökörcsin (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 2, 
1873. 470.) Szf.
3. tövisesfa. Kgl, 1577: toeuisses fia: vcpres 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr 35, 1907. 175.). tö
vis-fa: kökényfa (MTsz. II. 1 897. 800.) Um.
4. vadszilvafa. Apáczai Cs. J., 1653: A kö
kényfa (vadszilvafa) a megmondottnál 
küsebb mind maga, s mind gyümölcse (302.). 
KÖSZMÉTE v. EGRES (Ribes uva-crispa):
1. egres. Kgl, 1577: eggres: onphax [!] (Köz. 
Pálfi Márton: Nyr 36, 1907. 173.). Kájoni- 
Miklóssy, 1656/1919: Deákul Uva Spina, 
Magyarul Egres. Szabó T., 1978/\1\6:  Égy 
kévés egrést kűldőtem (584.) Szentdemetcr. 
Koós F., 1890: Ezt egy sor egres (köszméte) 
zárta le (67.) Mrégen, egresfa (Szabó T., 
1978. 584.) Koronka. egris (Moesz Gusztáv,

1908. 31.). -  (Nemes Z.. 1974.) Torja, fái eg
res. Faj egrcös (Medgyesi. 1642.). PP, 1708: 
fái egres: Uva erispa Grossularia. szőrös eg
res (Benkő J., 1783. 343.). szőrös egris. Ne
mes Z., 1974: „vadon termő egres” Torja. 
vad egres (Vitos, CsF. 1894. 570.).
2. füge. „egres” (Köz. Gegő Niccphor: Tsz, 
1838.) Cssz. Benkő K. 1853: „szőrös eg
res” (64.). = (Köz. Mczey Miksa: Nyr 4, 
1875. 282.) Gy.: =: „köszméte” (Köz. Ercsé- 
nyi Béla: EL 1885. 1 129.) Alcs. (Vö. Rab I., 
1984. 60.). ~ fa: „egresbokor” (Köz. Balogh 
Ödön: Ny IrK. 1961 81.) Gy imes. szőrös fige 
(Köz. Cserey Elek: Tsz. 1838.). szőrös fiige: 
„egres, köszméte" (Kriza. Vadr. 1862.). =: „a 
havason termő egres (Köz. Újlaki István: 
EL 1883. 761.) Cs. Gy. =: „vadegres (Köz. 
Balogh Ö.. EM. 1932. 349.) Gyimes. vad- 
fű ge, szőrös fiige: „vadegres” (Ribes grossu
laria L.) (Vári V.. 1978. 172.) Cs.
3. köszméte (Benkő J.. 1783. 343.). Ja ne só
E., / 955/1797' Gycrgyó [...) Az erdőkön [...] 
~. ~: „fái egres, pöszméte, püszke" (SzD.
1784.). Szabó T., /97<SY1813: A’ virág ház 
előtt lévő két alsó véleményező Táblák korul 
szép eleven Köszméte Egres fák. (584.) 
Koronka. ~: „szőrös fige” (Köz. Cserey 
Elek: Tsz, 1838.). J. vad egres. Kgl, 1577: ~. 
ruscus (Köz. Pálfi Márton: Nyr 36. 1907. 
173.). ruscum: egertővis: ruscus aculeatus 
(Finály-Régeni, 1858.). Ruscus: csodabogyó 
(ELex, 1964. 1 13.).
KUTYABENGE (KUTYAFA, Frangula alnus):
1. büdös cseresznye. Benkő J.: 1783: büdös 
tseresznye: Rhamnus frangula (342.). Benkő 
J.: 1783: Büdös Cscresnye: Rhamnus Fran
gula r. Lemn kineszk (411.).
2. biidös-fa: Rhamnus frangula (Benkő J.,
1783. 342.). J. Ballagi M., 1873: ~ kutyafa, 
büdöscsercsznye.
3. kutyafa: „kutyabenge (Rhamnus frangu
la)” (Zsigmond J. Tsz. 1979.) Magyaró. ~ 
(Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye.
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4. vadcseresznye (Péntek J.-Szabó T. E., 
1976. 208.) Árapatak.
MADÁRCSERESZNYE (Prunus avium):
1. vadcseresznye. Jancsó E., 1955/1798: [...] a 
havasról [Gyergyó] vcrcsszőlő és nevezetesen 
a Putnáról --csemetéket vitetvén bé kertibe 
próbára, azok igen jól megfogantanak (269.).
2. vargacseresznye: „vadcsercsznye (Cera- 
sus avium)” (Vári V.. 1978. 172.) Cs. 
MÁLNA (Rubus idaeus):
1. málna: Rubus Idaeus (Moesz G.. 1929.
33.) Réty. mána (MTsz.. I. 1893. 1392.) 
S/f. Hn. M álnás (Km). 1334: Mainas 
(Bálinth Gy., 1978. 122.). Hn. M ánavés/ 
(Janitsek J.. 1971 357.) Vargyas. Hn. Med- 
vés (málnavés/), (Murádin L., 1977 113.) 
Cszszépvf/.  Sz. Híres mánába ne vigy kár
tyát (Köz. Szabó Elek: Tsz. 1 838.) Szf. mál
na fa  (Márton B., 1967.) S/.akadát.
2. málna szederj: „málna Rubus idaeus 
(Eresei J.. 1844. 141.).
3. toportyán-bokor; toportyán: „vad málna- 
fa" (MTsz, II. 1897 759.) Szf. J. Borza Al., 
1968: Rubus idaeus, smeur. smeura: boldog- 
asszony csipkéje, himpér. málna, málnafa. 
málno (150.).
MANDULA (Amygdalus):
1. mondola: amygdalus, cin mondelbaum 
(Kgl, Köz. Pálfi Márton: Nyr 36, 1907 319.) 
=-fa: Amygdalus (Herbárium 1772. 34.).
2. tavaszi boroszlán: „Amygdalus nana” 
(Péntek J.-Szabó T. E. 1976: Csokorba sze
dik tavasszal. 207.) Árapatak 
METÉNG (Vinca):
1. örökzöld: „Vinca minor” (Moesz G.,
1908. 33.) Réty.
2. ződ-ág: „örökzöld” (MTsz, II. 1897 
1050.) Hétf.
MIRTUSZ (Myrtus):
1. Gyazfa. Kájoni-Miklóssy, 1656/\919\ D. 
Myrtus. Magyarul-.
2. mirtusz: „Spiraea sp .” (Péntek J.-Szabó T-
E, 1976. 215.) Árapatak.

3. O la sz fa :  „Myrtus” (Nyr 29, 1900. 365. 
Pápai P. F. 1706.)
M O G Y O R Ó  (Corylus avellana):
1.fá jin  dijou (Köz. Murádin László: NylrK,
VIII. 1964. 265.) Jobbágytelke.
2. m ogyoró:  m agyaró (Bcnkő K.: 1835.
35.). Cs. Bcnkő K., 1862: Fáinak [Mvh. er
deje] nemei: legtöbb cser, gyertyán, vad
gyümölcs. kevesebb ~. szil és bükk (8.). ~ 
(Nemes Z.. 1974.) Torja. Hn. Magyarókút 
(k. 1) (Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva. 
Hn. M agyaros  tető (Székely  Zs., 1974.
329.) Ikafva. Hn. M agyaros  (c. k. 1) 
(Murádin L.. 1977 113.) Csszépvíz. Hn. 
Scpsi m agyaros  (Km). Bálinth Gy., 
1976/77! 1512: M onyijoros  (123.). f á i -  
(Köz. Szilády Zoltán: MNy 3. 1907 329.) 
Ny melléke. J. Bíró Benjámin: Sellyén a 
krumplinak is mogyorói mondanak. (Sz. 
gy.) Nyselye. nuiskotár „korai m ogyo
ró” (Péntek J .-Szabó T E.. 1976. 208.) 
Árapatak. mogyoró. „Mogioro: Nux avel
lana" (M edgyesi .  1642. 206.). -  -fa: 
„Corylus avellana" (Benkő J.. 1783. 424.). 
-bokor:  Tarisznyás M., 1978: A falvak er
deiben nagyon sok ~ található. (32.) Gy. 
Hn. M ogyorósbükk és Mogyorós utca (Ta
r isznyás M., 1978. 32.) G ysztm . ~ fa:  
K ájoni-M iklóssy  1979/\ 656: Deákul 
Corylus. Magyarul M ogyoro fa. Hn. M o
gyorós hegy (Tamási Á., 1955. 16.) 
Bereck. c s ó ré - :  „tokjából kijött, héjat- 
lan~” (MTsz I. 1893. 346.) Szf. sovállott-:  
„tokjából k ife j te t t -” (Köz. Incze György: 
Nyr 10, 1881. 39.). J. Tsz, 1838: sovállott 
v. sovállani: annyit leszen mint valamit 
tokjából kifejtegetni; p. o. mikor a' m ogyo
rót fajáról leszedik, és zöld tokjából kifej
tegetik. az igy ki fejtegetett m agyaró t a' 
székely  sovállo tt  m agyaró -nak  m ondja . 
suvogatott, suvoktatott~: „zöld héjától ki
fejtett” (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903.
328.) Cssztdomokos.
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Füleháza 

Jódvölgy 910 m.

Libánfalva 

Fehérág (völgy) 

Iszticsó (völgy)

Görgényhodák 

Beleuca völgy 1172

Déda Melegág 

(völgy) 1070

Ratosnya Tihu .. , Marzsina völgy 1007 m 
Marosheviz .. , HOOn

M ogyoros gerinc 1230 m

Csíkszentsim on 

Kakukhegy DK 1482

Kisbaczon 

M itács DNy 1252

Türkös

Nagykőhavas(Bányabérc) 1265

Karcfalva 

Ostoros D 1320

Csikcsicsó

Borhetyes gerinc 1352 m 

Kászonaltiz,

Káposztáshavas K 1350, DNy 1429

NEMIRA Tusnád
Nagy Piliske tető 1374 m 

_  Facahegy 1177 m

^ \ B e r e c z k ,  Tálásztető 1210 m

\ \Z a b o la  

\ \  Tisztabükk DNy 1267 m

\  \Csom ortán, Lókosár D 1255 m

Csomakőrös.

Hegyesvíz ÉNy 1218 m
Csernátfalu 

Nagykőhavas (Rence) 1237

84. ábra. MOGYORÓ -  Elterjedésének fe lső  határai. (Fekete-Blattny, 1913 396., térkép: C. Giurcáreanu s. 
1981), (Helységek, helynevek magyar leírásánál -  itt is -  a Fekete-Blattny, 1913 írásmódot alkalmaztuk).

NASPOLYA (Mespilus gcrmanica):
1. B arkocza: Mespilus prima (Medgyesi, 
1642.).
2. Oregh Noszpolya: Mespilus altéra (Med
gyesi, 1642.).
ORGONA (Syringa vulgáris):
„ Kivirágzott a borostyán ,
Megyen férjhez az én rózsám.
Megyek a lakodalmára,
Búcsúzzam el utoljára
(Mailand O., 1905. 129.) Csckelaka.
1. baj-fa: „boroszlán, borostyán-fa” (SzD,
1784. 14.). J. MTsz nem jelzi.
2. boroszlán. borosián (Köz. Pál Antal: Nyr
37, 1908. 376.) Tatrang, ~ (Köz. Murádin

László: NylrK, VIII. 1964. 107.) Gysztm. 
boroszlán  (Benkő J., 1783. 320.), ~ (MTsz,
I. 1893. 168.) Csm. Hszm, -  (Moesz G., 
1929. 31.) Réty, Hétf., ~ (Székelység I., 
1931. 2. és III, 1933. 1-2.). (Szf. Kvh, =) 
(Antal I., 1979. 43.) Gyimes. boroszlány 
(Nemes Z., 1974.) Torja.
3. borostyán, barustyán  (Székelység IX., 
1938. 12.) Asófva. borostian (Kgl, 1577 
Köz. Pálfi Márton: Nyr 36, 1907 131.). bo
rostyán (Lukáts J, 1837. 10.) ~ (Köz. Gegő 
Nicephor: Tsz, 1838.) Cssz, = (Székelység
III, 1933. 1-2.) Szkeresztúr, = (Kardalus J.,
1980. 62.) Cs, ~ (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. borostyán-fa  (Benkő J., 1783.
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320.), -  (Köz. Hajdú János: EL, 1886. 485.) 
MT. bostyán  (Malonyay D., 1909. 121.) 
Hralmás. buruslán, burustyán, borostyán  
(Székelység IX, 1938. 12.) Ditró. burusnyán 
(Köz. Murádin László: NylrK, VI, 1962. 
380.) Pipe, Bözöd, = (Köz. Bán Péter: NylrK 
XIV, 1970. 185,) Szmuzsna, ~ (Miklóssy V.,
1978. 98.) Cs. burustyán (Kardalus J.. 1980. 
62.) Cs. burustyánfa: Szabó T, 1976/1156: 
Deszka üléseknek az burustyán fák közi csi
náltattam Nro 4. Kkcnd KK.
4. fejér orgona: „közönséges orgona” (Már
ton B., 1967 144.) Szakadát.
5. kertilűbör (Seres A., 1978. 333.) Barcaújf.
6. török bodza (Malonyay D.. 1909. 121.) 
Hralmás.
7. török borostyánfa (Benkő J., 1783.321.). 
OSTORMÉNBANGITA (->) BANGITA 
J. K gl 1577: ostor menj (fa: taxus (Köz. 
Pálfi Márton: Nyr 36. 1907 175.). 
PISZTÁCIA (Pistacia): halyagfa (Mélius 
Péter, 1578. 29.). hallyagh fa (Medgyesi. 
1642. 200.). Pápai P., F, 1706: Hállagfa: 
Pistacia Fistici (Nyr 29, 1900. 365.). 
PUSZPÁNG (Buxus sempervirens):
„Nálunk a' Puszpánk-fák
Igen alatsonkák
Egy két arasznyit nőnek; ”

(Miháltz, 1779. 64.) 
puszpán fa:  Buxus (Calepinus, 1598.). 
Puszpang (MA, 1604.). Benkő J.: 1783: 
puszpáng, buzbám, kerti téli zöld: Buxus 
sempervirens (423.). puzpangfa, puz pong  
fa: buxus (Kgl, 1577 Köz. Pálfi Márton: Nyr
36, 1907. 175.).
REKETTYE (Genista):
1. kanyafa: Genista (MA, 1604.).
2. Rekettye. Herbárium, 1772: Deákul Virex 
Genistra, Magyarul Rekettye (24.). 
RIBISZKE (RIBIZLI, Ribes):
1. borfiige. »: „ribizli” (Köz. Gidró I. Bonifác: 
Nyr 19, 1890. 527.) Csmadaras, ~: „kerti ribiz- 
libokor” (Köz. Wagner János: Nyr 28, 1899.

142.) Csm, Gyimes, ~: „vad ribizli” (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34, 1905. 84.) Gy, ~: (vcr- 
esszöllő): „ribizli” (Köz. Balogh Ödön: EM, 
1932/349.) Gyimes, ~, leánykafűge: „ribizli” 
(Vári V., 1978. 172.)Cs.
2. biizös-szölö: „Ribes nigrum” (Benkő J.. 
1783. 343.).
3. Fekete tengeri szóló: „Riber nigrum” (Ben
kő J., 1783. 343.).
4. kérti szőlő: „ribizli” (Köz. Márton Gyula: 
Nyr 82. 1958. 361.)Nbacon.
5. rozsincs. ~  „ribizli” (Vári V.. 1978. 172.) 
Kász. rozsincsen: „ribizli” (Köz. Murádin 
László: N ylrK  VII, 1963. 1 18.) Szzsombor. 
rúzs inszem: „veres szőlő, ribiszke” (Köz. 
Bohus Pál: Nyr31, 1902. 50.) Apáca, 
ruzsinszém: „ribizli” (Murádin L.. 1962. 
387.) Tatrang.
6. Szent János szölőtskéje: Ribes rubrum 
(Benkő J.. 1783. 342.).
7. szőlő: szöllő: „ribiszke” (Köz. Horger An
tal: Nyr 34. 1905. 106.) Frákos. Najta. szőlő: 
„ribizli (Ribes rubrum )” (Szabó-Péntek.
1976. 140.) Szf.
8. tengeri-szölö: Ribes rubrum (Benkő J.. 
1783. 342.).
9. vadribizke: Ribes rubrum (Sz. gy.) Gy.
10. veresszőlő: veres-szőlő: „Ribes rubrum” 
(Benkő J., 1783. 342.). Jancsó E., 1955/  
1797: Gyergyó [...] Az erdőkön szarvasgom
ba, szőlő, veresszőlő, köszméte [...] s a hava
si szőlőnek, veresszőlőnek s köszmétének 
szelídítését próbálja meg (244.). veres szol
id: „ribizli” (Köz. Trecsény Károly: Nyr 36,
1907. 192.) Kn. J. Borza A l ,  1968: Ribes 
rubrum = coacáz. Dinka szöllő, kerti ribizke, 
ribizli, ribiszke, ribiszli, ribicke, ruzsinem, 
tengeri-szöllő, veres-szöllő, vörös ribiszke, 
vörös szöllő (148.).
S Á R G A F A G Y Ö N G Y  (Loranthus euro- 
paeus): fái-gyöngy, tölgy-fa-gyöngy (Benkő 
J.: 1783. 359.). Fái Gyöngy; Gyöngy-ág 
(Benkő J.: 1783.415.).
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SOM (Cornus):
1. dunnoszka: „somfa. Cornus más” (Her
mán O., 1914. 667.).
2. Gálna-fa: „Virga sanguinea” (Medgyesi, 
Bonisus). J. Ballagi M., 1873: gálnafa: sor
bus aucuparia (madárberkenye, vörös-).
3. gyűríífa: „Cornus sanguinea” (Benkő J., 
1783. 331.). - (H e g y i  J.. Í978. 95.).
4. igaz somfa: „húsos som/cornus más 
Lukáts J., 1837' Gazdák járom páltzát mind 
cbbűl tennének. S szorító ereje vagyon gyü- 
möltsének (44.).
5. som: „Cornus” (Medgyesi. 1642.). Hn. So
mostető. Tamási A., 1955: Nemcsak a Poklos 
völgyét jártuk meg. hanem a lombos Nagyer
dőt [...1 és a Somostetőt (135.). somfa: Mclius 
Péter, 1578: Igen szárasztó a somnak a levelei 
és ennek a somja (6.). S". MA, 1604: Somfánál 
foezoc: Avarus. Tcnax. Parcus (fukar, zsugori, 
takarékos). Somm fa: Kájoni-Miklóssy 
1656!\919: Deák. Cornus. Magy. (12.).
6. veresgyűrű som. Veres Gyürii fa. Kájoni- 
Miklóssy, 1656/\919:  Deák. Virga Sangvinca. 
Magy. (12.). Herbárium, 1772: veress 
gyürüfa (33.). Lukáts J., 1837: Fekete gyü- 
möltse. ’s bog ernyője vagyon. / 'S A' fája pus
kában jo  veszszönek nagyon (44.). Voeroes 
gyueruefa: „Virga szanguinea” (MA. 1604.).
7. vérfa: „Cornus sanguinea” (Péntek J.- 
Szabó T.E.. 1976. 208.) Árapatak. vérhezqfa 
(Horváth I.. 1971. 431.) Mózd. 
SÓSKABORBOLYA (Berberis vulgáris):
1. makris (Köz. Pál András: Nyr 37. 
1908/376.) Tatrang, -  (Moesz G.. 1908. 33.) 
Hétf. J. r. maeris: hivatalos r. dracila.
2. sóskafa. Benkő J.: 1783: Sóska-fa: Berbe
ris vulgáris (415.). Benkő J.: 1783: sóska-fa. 
sóskatövis, fái sóska, leány-som, üröm-bar- 
bolya (359.).
SZAMÓCA (Fragaria):
1. eper: koseper  (Vitos, Cs. F. 1894. 570.). 
Cs, =: „nagyobb erdei eper” (Köz. Dimén Jó
zsef: MNy 44, 1948. 32.) Mhermány.

kóseper: „csattogó szamóca. Fragaria viridis
- Duch.” (Vári V.T 1978. 172.) Cs. J. Ballagi 

M., 1873: koseper=nagyszemű eper. leánka 
eper: „kisebb erdei eper” (MNy 44. 1948. 
139.) Mhermány. leánykaeper: Vári V., 
1978: =, berkeeper, nőstényeper, nyírcpcr, 
véreper: erdei szamóca (Fragaria vesca L. 
(172.) Cs. nőstényeper' erdei szamóca 
(Vitos, CsF. 570.) Cs. tokoseper: „csattogó 

1 szamóca. Fragaria viridis Duch. (Vári V.,
1978. 172.) Cs.
2. kapsa (Köz. Murádin László: MNy 58,
1962. 386.) r. cápsunc. Tatrang.

; 3. szamóca, szimóltz.a: „eperj illatú fű: 
Fragaria” (PP. 1708.). Hn. Eperjes-pus/ta 

r (Kovács S.. 1980.) Mikóújf. 
i SZEDER (Rubus):
I /. csipkebokor. Kgl, 1577 czipke bokor: 

rubus (Kö/ Pálfi Márton: Nyr 36. 1907. 
172.). J. Rubus: „erdeiszeder fajok (Elex.
1964.).
2. szeder, folyószederj (Apác/ai Cs. J.. 309.). 
piros erdei szeder- „Rubus procerus Péntek 
J.-Szabó T. E.. 1976: Van fekete s/.edcr is. 
(208.) Árapatak. szed éri (Köz. Murádin Lász
ló: MNy 58, 1962. 387.) Tatrang. szederjén 
(Horváth I., 1971. 426.) Mózd. szederjén 
(Köz. Murádin László: NylrK VIII. 1964. 
266.) Jobbágytelke, szedernye (Zsigmond J: 
Tsz, 1979.) Magyaró. Hn. Szederjesfalu (Vö. 
Murádin L.. 1979. 40.). J. Borza AL, 1968: 
Rubus caesius = Mur: gyalog szeder, kékbo
gyó. szederfa, szedri, szeder, szederlevél, se
regély szeder (150.).
SZERECSENDIÓ (Myristica fragrans): 
Kgl, 1577: szcreczien dió: mirristica nux 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr 36, 1907 172.). 
TAMARISKA (Tamarix):
1. átán (Lázár J.. 1871.27.).
2. hangafa. PP, 1708: hanga-fa Myrica. 
PPB, 1767: ciné Tamarisken-Staude.
3. Tamariska, Tamarik, Tamariskus-fa: 
Tamarix germanica (Benkő J.. 1783. 352.).
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TÉLI MAGYAL (Ilex aquifolium): VU. 1835: 
-[...] egész télen által zölden marad (764.). 
tövis:
a. fehértövis. Kájoni-Miklóssy, 1656/\919: 
Deákul Paliurus Magyarul Fejer Tövis.
b. fehértövis. EO, 111. 1825: fehér tövis: „chra- 
tegus oxiacantha'' (350.) [cseregalagonya].
c. feketetövis. EO. 111. 1825: fekete tövis: 
„ramnus catharticus” (350.) [varjútövisbenge].
d. tövis. EO, II. 1781 galagonya, kökény 
vagy egyéb ~scl [...] vétessenek körül (461.). 
ÜKÖRKEU .oniccra):
1. csontfa: „fekete ükörkc (L. nigra)” (Szé
kelység. XII. 1942. 49.). Komandó. ~: „loni- 
cera taiarika" (Köz. Balogh Ódon: NylrK V. 
1961 77.) Gyimes.
2. ikeres (iikeres) kutya tseresznye: „Loni- 
ccra xylosteum" (Bcnkő J.: 1783. 338.).
3. macskaköröm: „L. caprifolium” [Jerikói 
lonc| (Péntek J .-S /abó T. E.. 1976. 215.) 
Arapatak.
4. iikörke lonc. Eresei J., 1844: ~: közönsé
ges-: Lonicera xylosteum. (98.). veres iikör
ke: ükörke (Benkő J.: 1783. 332.). 
VADRÓZSA (CSIPKE -. Rosa):
„Erdő, erdő, erdő, be szép kerek erdő, 
Csipkebokor benne, páros tizenkettő" 
(Konsza S.. 1957 205.) Nbacon.
1. csipke. Chipke (Medgyesi. 1642. 197.), 
csipke (EO. III. 1825. 51.). csipkebokor, csip- 
nyebokor (Kriza. Vadr. 1862.) Hr. Nyolcvanas 
et, Lemhény, 1885: a 8-dik halom egy csipke
bokorba áll. Hn. Csüpkebokor (sz), 1678: 
Csipkebokor (Janitsek J.. 1976. 194.) Bölön. 
J. Calepinus, 1598: tsipke bokor: Rubus. 
PPB, 1767: Rubus: Tsipke-bokor. Morum. 
rubi: Szcderj. Rubus Idaesu: Málna-fa. csip
kerózsa, tsipkerósa:  Rosa sylvestris eine 
Hag=odcr Hcck=Rose (PPB, 1767 ). J. Hage- 
rose = csipke-, vadrózsa, Rosa canina, csipke
rózsa: „vadon termő Rosafélék” (Moesz G.,
1908. 31.) Hétf. -  bokor (Tamási Á.. 1970. 
77.). csiiknyerózsa (Haáz F., 1942. 8.) Sükő.

pallagrózsa: „nagyon illatos, törpe csipkeró
zsa fajta” (Horváth L. 1971. 421.). J. rosa. ~ 
(Calepinus, 1598.). Kájoni-Miklóssy, 1656/ 
1979: Deakul-s magyarul Rosa.
2. vadrózsa: „vadon termő Rosa-fé lék” 
(Moesz G., 1908. 34.) Hétf. J. térpe ~: Rosa 
gallica (Péntek J.-Szabó T. A.. 1976. 208.) 
Árapatak. Borza Al. 1968: 20 helyi elneve
zést sorol lel.
VARJÚTÖVIS-BENGE (Rhamnus cathar- 
ticus):
1. ebtövis, eb-tövisk (Benkő J.. 1783. 342.). 
J. Ballagi M., 1873: ebtövis = varjútövis.
2. fehértövis. Fejér tövis: „Rhamnus primus 
(Mcdgyesi-Bonisius). Vö. fekete tövis (EO.
III. 1825. 51.).
3. festő-kökény (Bcnkő J.. 1783. 342.). has
hajtó kökény, has’ tisztító kökény (Benkő J.. 
1783. 342.). J. Ballagi M 1873: hashajtó 
kökény = varjútövis.
4. varjá-bingó (Benkő J 1783. 342 .).
5. varjútövis. Varjuloevis: „Cynosbaton" (MA. 
1604.). Várju-tövis (Benkő J.. 1783. 342.). 
ZANÓT (Cytisus): zanot ja:  „citisus. genes- 
ta” (Kgl, 1577. Köz. Pálfi Márton: Nyr 36. 
1907 175.). J. zanót: „pázsint” (Köz Cserey 
Elek: Tsz, 1838.).
ZELNICEMEGGY (Prunus padus):
1. májusfa (Köz. Hargitai Zoltán: Székely
ség II/XII. 1942. 49.) Hsz. alsó része.
2. vadboroszlán (Székelység XII. 1942. 29.) 
Komandó.
3. vadcseresznye: vad tsercsznye-fa, kutya 
tseresznye-fa, gerezdes tseresznye, zelnicze- 
fa (Benkő J.. 1783. 373.). Győrffy L, 1902: 
vadcseresznye: Padus vulgáris. Fotos, Hsz.
4. vadlűbőr (Seres A., 1978. 333.). Barcaújf.
5. zelnice: Eresei J. 1844: lurös Zelni-  
cze=zelnicze megy = fürtös szilva = Prunus 
padus (168.). zelnicze: Herbárium, 1772: 
„Déákul Phillyrca, Magyarul Zelnitsc fa.” 
(22.).

2.8 Az álló fák tulajdonságaira
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utaló elnevezések

Hallgat, mint a ' fa ”
(PP, 1708.)

„Megmondtam, te bús gelice 
Ne rakj fészket az útszéjre; [...]
Rakj egy rengeteg erdőbe.
Bánat fának tetjibe,"

(Kriza Vadr.. 1862. 421.) Ny mente.

ÁLLÓFA:
1. élőfa. Benkő J., 1796: Élőfa Deákul Arbor. 
németül Baum (1. §.). Szabó T, / 97<SV 1831: 
Az alsó kis berek... a' benne lévő kaszaloval 
és Fiolákkal égyutt. (1116.) Mcggycsfva. 
elevenfa: Négy közönség, 1858: fenn álló ép 
~'l ne legyen Sabad tüzelni való fának levág
ni (50.) Kozmás.
2. fennálló. Imreh /., 1973/1848: ~t senki
nek nem lévén szabad levágni (1 16.) Csjenő- 
fva. Imreh /., 1973! 1842: = nyers fát egyszer 
se vágjon (1 15.) Cstaploca.
3. nyers f a  (Alsócsernáton Ft, 1665.).
4. szál. Alsócsernáton Ft, 1665: minden -é r t  
forinton maradjon. ~ (Bocskor, NT 1838, II. 
28.).
5. szálfa. EO L, 1694: ezen avasoknak [töl
gyeseknek] egy-egy =' jának tilalma külön- 
külön 11. 1 (617.) Ssztgy. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1876:3 szál fenyőfát 2-öt gyükeri- 
ből ki döjlött, [...], 1880: 120 szál fának eladá
sát. Ált-M, 1879: egy hold átlag ad 60 drb 15 
felüli egészséges ~át, mely szálból 3 drb 2 ől 
hosszú tőke kitelik (115.51.) Szováta. Bözödi 
Gy., 1979: Fűrészpor hever az udvaromon, / s 
én csak a betűket rovom, rovom. / Pedig tu
dom, szép szálfák voltak nemrég, / s helyükbe 
szálfának el is mennék. (85.). Lőrincz Pál: le
vágtam ezt a ~'t (Sz. gy.) Oroszhegy.
6. tőfa (Mkikj, 1910. 24.). J. Bocskor, NT  
1838, II.: talpán áll [az ~] (29.).

aprosság bokor: „alacsony cserje” Szabó 
T., 1976/\1%\: A Csépán Cseréiben (e)... 
áll (972.) Rigmány. MT. 
árvatölgy: magában nőtt fiatal fa (Kós K.,
1968.).
aszufa: szárazfa. hullottfa ((—») FEKŰFA is). 
Szabó T., 1976/\b6?>: Ha valaki Cserefat, 
Bikfat, hoszna e<ij Szálért ötven Pénzt fizesse
nek. ha pedig njers fát égj Szekérre d(ena)rios 
25 ha aszszu fát ser 15 Szmihály. Usz. 
Alsócsernáton Ft, 1716: Az Aszszu Cserelatis 
nem tsak fekvőt hanem fenn állót is. EO. II; 
1764: Ezen assignatiót [juttatás, kijelölés, ki
utalás. Köz Szabó T., 1976] vigye az inspec- 
tornak, ki is maga egy pásztorral kimenvén, 
mutassa ki. melyik ~ arravaló lészen (227.) 
Mvh. SzEKN, 1889/XWW. sz.: Laborfalva jó 
támasza megint Szentivánnak / Ok is kepét 
szépei adnak az ottvaló papnak. / Aszufából 
ha kaphatnak, jó tüzel csinálnak. / Egy paraszt 
bíró parancsol ez két kis falunak. (53.). vált. 
aszott; szin. száradott (Imreh I.. 1983. 249.). 
aszuság: lábon száradt fa. EO. II, 1800: [...] így 
az erdőkben az -olt szaporítják (717.) Msz. 
bojt: „fiatal fenyő” (Köz. Szabó Dezső: Nyr 
32, 1903. 325.) Cssztdomokos, ~: „fenyőfa” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK III. 1959.) 
Gyimes. ~: „növendékfenyő” (Köz. Murádin 
László: NylrK XI, 1967.) Csszépvíz. 
bokorfa: „az erdőszélcn nőtt, földig érő ko
ronával bíró fa” (Portik János Sz. gy.) Gy. 
borzos fa: értéktelen - (Imreh I., 1983/1838. 
497.) Csjenőfva.
búros fa: „erdőszéli vagy magányos fenyő” 
(Csergő B., 1978. 46.) Küküllőkeményfva. 
burtokos: „törpe sűrű ágas fa” (Köz. Fe- 
renczi János: Tsz, 1838.). 
ciheres fa: „bokros, bozótos fa” Szabó T., 
1976! 1775: Ezen Erdő áll Csere, Gyértyán, 
Bűk és más féle Czihcres fákból, mely olly 
haszantalan Cséplesz Erdő, hogy meg tsak 
kertnek veszszőt sem lehel találni benne. 
Hrsztmárton.
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csapos:
a. „levágott (száraz.) fenyőfa, amelyen az 
ágak rajta vannak” (Köz. Balogh Ödön: 
NylrK V. 1961.) Gyimes.
b. „kiszáradt fiatal fenyő” (ÚMTsz I. 1979.) 
Csm.
csaposfa: „bogosra’* (Köz Konsza Samu: 
Nyr 45, 1916. 234.) Nbacon. 
csége-buga: „ágas-bogas növésű. értéktelen 
fa” (Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 206.) 
Mhermány.

CSEMETE:
1. csemete. Calepinus, 1598: isoemocte fáts- 
ka: arbuscula.
2. mesdéne: „csemete, fiatal fa” (Köz. Bart- 
ha Károly: Nyr 5, 1879. 377.) Szf.
3. palánta (ÚJ Élet, 1987/8. 8.) Mvh. 
csepű: „cscncvész fa” Szabó T., 1978/1852: 
A hátulsó Nagy erdő Vastag fiatalos, ajja hit
vány-, mert a' sürii fiatalok miatt nem nőhet 
(91.) Backamadaras. J. ~ alászorult újulat is. 
cser: „a lucfenyő bokros csúcshajtása” (Köz. 
Erdődi György: EL, 1884. 787.) Borszék, 
cserebokor: „tölgyfabokor” Szabó T., 1978/ 
1807- azon darab tscplesz Erdő és Csere bok
rot... birtokokban foglalák. (95.) Arapatak. 
CSERJE:
1. bokorfa. Kemény J., 1958: Itt is. ott is le
súrolt. lehántott, összehasogatott ~'k jelzik, 
mennyit kellett kínlódniok, amíg megszaba
dultak teherré lett, elhullatásra beérett 
agancsdíszüktől (185.). J. ~ alacsony fa is.
2. csere. Benkő J., 1781 apró fa vagy Tsere 
(103.).
cséténe, csetenye: „fenyőbokor” (ÚMT sz I.
1979. Nyr 1959.) Gyimes. 
cseterfa: „magányos, lombsátoros fa” 
(Imreh B., 1981. 210.) Arákos.
CSONKA FA:
1. csonkfa. Nyíró J., 1938: villámütött ~ 
(135.). Hn. Csonka-körtövc (Tibád L., 1980. 
215.) Nyikó mente.
2. csontorag. Szabó T., 1978 /1820: azon 
Fákis nyomorúk vének és tsontoragok [...] 
edgy tsontorag Vad almafát tudok lenni 
(199.) Martonos, Um; Kriza; Vadr. 1862: ~ 
fa: „megcsonkított, töredezett ágú élőfa”
3. csuka-bitka. „fenyő, melynek tetejét le
vágták” (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903. 
325.) Cssztdomokos.
4. csunkfa. „csúcstörött fa” Zsigmond J. 
(Vad.) 1978: Olyan helyzet is adódott, hogy 
a méheket egy ~'ban kaptam meg (17. Köz. 
Kocsis András) Magyaró.
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csúcsaszályos tölgy: csúcsszáradt Pausin- 
ger J., 1885: A görgényi tölgyesek [...] Egy 
holdon alig találunk 5-7- darab 2-300 éves, 
nagyobbrészt -et, melyeket mint tűzifát is ne
hezen lehet értékesíteni (770.). szin. asszúhe- 
gyű fa (Imreh I., 1983/1834. 252.) Étfva. 
derék: pompás
„Az a fa vonzza most a szememet,
Mely ott a tetőn a tavaszban remeg.
Oly ifjú, merész , egyenes, derék -  
Sfölötte kéken a végtelen ég!"

(Tompa László: 
Fiatal fa a hegyen. 1924.) 

dűlő fa. Sz. „Dűlő fához ne támaszkodj!" 
(Konsza S.. 1957 1044.). 
elérett: „túlérett" Szabó T., / 97cSV 1869: az 
úrbéreseknek szombatifájok járt mely fa hul
lás és elérett veszendő fákból szolgáltattatolt 
ki. (862.) Csöb, Um.
elkorosodott fenyő fa: elöregedett -(Nyolc- 
vanos et, Lemhény 1868.). 
előmeneteles: „jól fejlődő" Szabó T., 1976! 
1822: (Az) Erdőkben... szép és -fiatal Bük és 
Gyertyánfák vagynak. (1125.) Rava. Usz. 
ERDEI FA:
1. erdőfa: Miháltz, 1779: Kerti, ’s Erdő-fák
ból jó  nedvességeket, / Melyekkel gyógyít
hatsz sok betegségeket, / Böv mértékkel ki
vehetsz. (81.).
2. vadfa: B. Nagy M., /97J/1751: Ezen kert
nek észak felől való részin a kert mellett dí
szességre ültetett vad fák vannak renddel ül
tetve. (338.). Gernyeszeg. Benkő K., 1868: A  
vad fáknak honunkban levő nemei, keveset 
kivéve itten is vannak (14.) Msz. 
esszenőtt fa: két vagy hármas elágazású fa 
(Varga Péter Sz. gy.) Magyaró.
facska: „fácska” (MTsz, I. 1893. 530.) Hsz, 
Uzon.
„Fától-szakadt ember” (PP, 1708.): „olyan, 
mintha nem embertől, hanem fától szárma
zott volna” (Köz. O. Nagy Gábor: MNy 48,
1952. 220.).

FEKŰFA:
1. dőlt fa  (Imreh I.. 1973/1842.) Cstaploca. 
Alt-M, 1901: A száraz és ~'nak kellő ellenőrzés 
mellett való kihasználása az egész erdőbirtokon 
gyakorolható (48. 1075.). elült fa: EO. II, 1804: 
Az olyan erdőkre nézve, ahol tüzelésre elegen
dő száraz és ~'k találtatnának. [...] (886.). 
eldiiledezett fa  (EO. III. 1825. 51.). ledőlt és 
feküdt (Imreh I., 1983. 249.).
2. fekiifa: „vésztől ledült vénfa erdőn" (Lő
rincz K.. 1861 327.) Hsz. Siimegh /., 1898: 
a vízi fűrész tulajdonosok 25-30 m hosszúsá
gú ágtiszta szálfából alig 8-12 métert hasz
náltak fel, többi része a fának, mint =. az er
dőben maradi (999.) Hsz. Gazda K .. 1974: a 
fejsze... A juhász ezzel ütötte le a ='kon lévő 
hegyes csapokat, hogy fel ne hasítsák a ju
hok lábait (240.) Esztelnek, fekültfa: EO. II, 
1749: a ledőlt és fekütl lakot a tilalmasokban 
annuatim [évenként] oszszák fel [ ..] (100.) 
Peselnek.
3. heverfa (Téglási. NT 1836. 139.): heverő 
fa. (EL 1887 587 Gy). Imreh /., 1979: Vé
gül is Mikó Miklós. [...] megvásárolta a 
»heverő és holt« fákat [...XIX. sz. első fele] 
(78.) Zalán. Négy közönség, 1858: hogy 
mindenki ki 4 közönségeink Erdejében hé 
erdői a nagy ho elmentével Csakis a heverő 
fát hordja haza (54.) Cstusnád.
4. hullafa: holt fa. Szabó T., 1978/1724: Az 
Csiga Vára avassában ha valaki eldőlne fo
rint az büntetése ha fejszivei élő fát vág a há
tán horgya 33 Pénz fejszi nélkül őt pénz ha 
fejszivei tiz pénz. (1116.) Kborosnyó. hulla- 
fa: Nyolcvanos et, Lemhény 1920: a jelen 
gyűlésen eladott hulla fákból folyt be. Tamá
si Á., 1976/ 1953: De hogy rakni kezdte a 
szekeret [...], a rakás belébe pedig ~'kat tett 
és bogos darabokat is. Farkaslaka. ~: „kiszá
radt fa” Nemes Z., 1974: Csak ='t lehet hoz
ni az erdőről. Torja. =: „lábon álló száraz fa 
vagy kidőlt fa” (Gazda K.. 1978. 217.) 
Esztelnek, hullája: „puhafa, tűzifának való
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fa: könnyen dőltek, ott rothadtak” (Lukács 
Sándor Sz. gy.) Hrkarácsonyfva. hullott fa:  
Maros szék Választmánya jegyzőkönyve, 
1861: és hullott fáknak hamuzsírfőzésre mi 
áron és mi időszakban lehető eladásuk 
(24.) Mvh. Jelentés, 1878: A hullott és kiélt 
fenyőfáknak /sendely készítésére való fel
használása iránt is tettünk kísérletet, mely 
azonban vállalkozók hiánya miatt kellő ered
ményre nem vezetett (5.).
5. kidőlött fa. Jkv Hilihi Klx, 1937: 200 m3 
lát lol lehet vételezni a kidőlött és beteg fák
ból (54.).
6. leesett fa . Jakab £., 1877: minden 
marosszéki birtokosnak szabad volt vinni 
(316.). Vö. esett fa (Varga D., 1970. 22.).
7. lefekiifa. (Köz. Goldner József EL. 1887. 
586.) Gy. Alsócsernáton Ft, 1665: tölgy fán kívül 
szabad légyen egyéb némű le fekűvő fát az Falu 
tilalmas Erdeiből vinni tűzre. (Imreh I. 1947.). 
fenyőnövés: „magában nőtt fiatal fa” (Kos 
K.. 1968.).
gal: „le dőlt nagyfa az erdőn” (Gyannathi S., 
1816.).
garfa: „levágott vagy magától kidőlt korhadt 
fa” Merényi L., 1867: rökönyödött [korhadt] 
~ (586.).
gazfa: „leégett v. magától kidűlt korhadt fa” 
(Köz. Kőrész Kelemen; Nyr 2, 1873. 426.) Szf. 
gérjefa: „villám érintése miatt lábán kiszá
radt fa” (Kriza, Vadr. 1862.) Usz. 
GÖRBEFA:
1. görbefa. Kós K., 1968: A »görbefa« kivá
ló alkalmazói az Udvarhely- és Marosszék s 
a Mezőség barkácsoló lakosai. (43.).
2. horgas fa. hargasfa. Lőrincz Pál: szüléink 
úgy mondták, hogy Oroszhegy. hiri-hor- 
gas: „egész hosszában girbe-gurba növésű 
fa” térgörbe (Köz. Máthé János: Nyr 94, 
1970. 211.) Mhermány. J. horgas bükk. Sza
bó T., 7976/1591 Horghas bewk [bükk] 
teowebe (1 114.) Ksolymos. (Vö. Győrffy I.. 
1937 209. Szu.).

göthe: „vízbetorhadt fa” (Lőrincz K., 
1861.329.). Hsz. J. „eltakarítják a ~ 'ket” 
(Hargitai.,  1968. I. 18.). 
hagyásfa: „hasznos gyümölcsöt termő fa 
(vadalma, vadkörte, berkenye, som, mogyo
ró stb.), melyet erdőirtás alkalmával meg
hagynak, hogy a szántóföldeken, legelőkön, 
utak mentén, mezsgyéken tovább teremjen” 
(MNL II. 1979. 392. Gunda Béla), 
hajnalfa: „fehér v. luezfenyű vörös és zöld 
czifrázattal a lány kapujába verve” (Köz. Kő
rész Kelemen: Nyr 5, 1876. 377.) Szf. 
hányódó fa. Gaz.da J., 1976: Még a ~es any- 
nyi vöt, hogy most jó  vóna, ha az udvarra 
mind béesnék (539. Köz. Olosz Károly) Kn. 
harangozófa: „Ok is szép fen álló számos 
cserefákat haza hoztak ’s azal fizeték bé a 
Harangozófát,  mellyet az élőt nappal szabad 
erdőből kelet volna bé fizetni. 1814” (Köz. 
Gálos Rezső. Nyr 35. 1906. 342.) Ev. 
hasas: „vastag” (Haáz F., 1942. 37.). Varság. 
hévségtáji fa: forró égövi fa (Bolyai F. 1820. 11.). 
ifjonc: fiatal. Bocskor NT, 1838: ifjonc/ fenyő (II. 28.). 
irdatlan: „roppant nagy” (EKsz). Tamási A., 
1955: a meder oldalában egy ~ bükkfát,  
melynek hatalmas odva volt [...1 (II. 126.). 
izmos: nagyméretű, hatalmas. Bocskor NT, 
1838: ~ fenyő (II. 26.). 
keményfa: „a törzs fája” (Köz. Várnai Sán
dor: EL 1886. 482.) Hm. északkeleti része, 
keskeny bükk: fiatal bükk. Connert J., 
1906: A csíkszcnttamási végzések szerint 
[1667] 3 Irt büntetés terhe alatt a ~öt senki 
meg ne perzselje (76.). J. Ballagi M .. 1873: 
keskeny = csekély szélességű (tehát fiatal). 
Vö. Imreh I., 1983. 318. Csszttamás. 
kinőtt fenyőfa: kellő magasságig nőtt-. 
Nyolcvanas et, Lemhény 1896: a jelen gyűlés 
két szál ~'t ajándékozott.
Kongó-fa (Hn): „e, az odvas fák itt nagyon 
gyakoriak” (Janitsek J., 1980.) Efüle. 
korcsos: „több fajból elegyedett” (Köz. 
Kállay: Tsz, 1838.).
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koros életű plánta (Perennis-): évelő nö
vény (Milotai F., 1858. 78.). 
kölyök fenyő: fiatal - (Kemény J., 1963.440.). 
kövér fa: széles évgyűrűjű fa (Haáz Fr., 
1942. 11.) Varság.
lábán száradt fa: „az, mely még a földben 
gyökerezve bármily okból kiszárad” (Köz. 
Ercsényi Béla: EL 1885. 1129.) Alcs. 
lácfa, láczfci: ,,zárt erdőből kikerülő egyenes, 
szép növésű, ágtalan törzs (Köz. Erdődi 
György: EL 184. 787.). Borszék. ~: „ép, egye
nes, magas koronájú fa” (Köz. Goldner József: 
EL 1887 586.) Gy, ~ „fenyő, melynek csak a te
tején vannak ágai” (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 
1903. 327.) Cssztdomokos. J. SzD. 1784: lantz: 
„magas, sugár, hosszú, kartsú, szálas, nagy szál 
(~ ember, vagy fa. 50.). szin. hegycsla. högyösfa 
(Tibád L., 1976. 92.) Bogárfva. 
lármafa:

- nincs szükséged dobra , lármafára 
mert megőrzik a világot, korokon át, 
az anyanyelv szavai hű sorkatonák ”

(Magyari Lajos: Szavak Sütő Andrásnak.
HK 1979. 118.) 

„a legmagasabb helyre emelt, négylábú épít
mény, melyet ellenség betörésekor jeladás vé
gett meggyújtottak” (Köz. Gencsy István: Nyr
34, 1905. 260.) Gy.

legelői fa: az erdő szélén nőtt fa (Csinádi La
jos Sz. gy.) Güvegcsűr. 
leveles: lomblevelű. Benkő J., 1781: Osztat
nak a fák 1. Levelesekre (103.), ~fa (Bolyai 
F., 1820. 15.).
LOMBOS FA:
1. borús: „lombos; sűrű lombú” (Köz. Ba
logh Ödön: NylrK V. 1961 75.) Gyimes.
2. buhás fa :  „lombos fa” (Zsigmond J.,
1979. 222.) Magyaró.
3. hurkos fa  (burkus-): „sűrű lombú, ágas- 
bogas fa” (Ráduly János). Majlát J-né, 1979: 
Beérkeztek nagy havasba, / Burkos fának ár
nyékába. (41.) Kibéd.
4. burtokos: „lombos, terebélyes Szabó T., 
1976/1745' az Maros Partyán levő-füzbokor 
(1095.). Nyolcvanas et, Lemhény 1888: ada
tott f . . |  2-2 szál ~ fenyő fa víz vettetésnek 
szálanként 20-20 krokba. =: „sűrű, tömött 
lombozalú fakorona, melyen az eső és a nap
fény nem hatol keresztül" (Köz. Máthé Já
nos: Nyr 94, 1970. 206.) Mhermány.
5. tebés fa: „dús lombozalú fa” (Köz. Bartha 
K áro ly  Nyr 2. 1873. 524.) Tatrang.
6. terebély fa: ágait szélesen kiterjesztő fa. 
Jánosfalvi S., J., 1838: Egyetlen egy szép nagy 
~'t meghagytak vala letején kőhalom gyanánt, 
mely mint egy szép huszárbokréla, úgy ékesí
tené azt sok esztendőkig, de ezt is nemigen reg 
levágta valami barom ember. (I. 45.).
7. terepély: „terebélyes koronájú” Merényi 
L., 1867: ~ zádor [hárs] (550.). =fa. Eresei J., 
1844: ternyő Tiszafa [...] Nagy bokor, vagy 
kisded - la ;  felnő 15-24 lábnyira (156.).
8. tömött ágas fa. Molnos István: csak tö
mött ágas fára mentünk fel taplót gyűjteni 
(Sz. gy.) Korond.
MAKKFA: makkot termő fa.
1. makkfa. MTsz, L 1893: Úgy meg vagyok 
búval rakva, mint a telekfalvi ~ (Kriza Vadr. 
1862. 81.) Um.
2. termőfa. EO. /, 1632: Az vargáknak 14 
szekér fát egyikének-egyikének vágni87. ábra. lácfa.
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cserezni valót (szabad légyen), de az öreg ='t 
ne hámozza (399.).
mintafa: rendkívüli minőségű fa (Kemény 
J., 1965. 170.).
ostorhegyű fa: „igen vékony hegyű fa” 
Lőrincz. Pál: igen-, nem lesz jó  gerenda be
lőle (Sz. gy.) Qroszhegy. 
önként termő: őshonos. Benkő József: Mert 
gyönyörűséges dolog, a nálunk ~ Fákat és Fü
veket látni és esmerni (Okirattár XXI. 1780.). 
özönfa:
1. özönfa: „vízben keménnyé avult és megfe
ketedett fa” (MTsz II. 1897 51.). Jancsó E., 
1955/1795: Gycrgyóban a Maros fenekin, azt 
hallom. ~'kat kapnak [...] tudnunk kell, hogy 
[...] 2. Vajon cserfa-é vagy szilfa? (177.). ~: 
„vízben keménnyé avult fa asztalos haszná
latra" (Lőrincz K.. 1861. 344.) Hsz. Kriza, 
Vadr. 1862: „vízben keménnyé avult fekete 
fa” Nyíró' J., 193$: „A patakon avult, fekete, 
moszatnyálos ~” (154.). Simon Gyula, 1887: 
Székely erdészeti kiállítás: [...] teljesen fekete, 
csontkeménységű tölgyfadeszka, mely csaló
dásig hasonlít az ében Iához, mely a Feketeügy 
vizében 1885. évben talált tönkből vágatott s 
vidéken ~'-nak mondják (EL, 1887. 771.).
2. uszadékfa. Nyíró J., 1938: fekete, reves- 
(170.).
3. vízözönfa. Benkő K., 1853: Gy. Remeté
nél, Gy. Újfalunál a Marosban három-négy 
ölös hosszú, merőben fekete nagy fák, ezek
ről írja Benkő József Spec. Trans. 418-k lap
ján, »~«: „[...] ligna Diluvii nigerrima sunt, 
forte possent Ebenum simulare.” (36.). 
puhafa: fenyőfa (Keleti Újság, 1928. ápr. 12.). 
rebencs: „megrevesedett csonka élőfa” 
(MTsz, II. 1897. 258.) Szf.
rebérnyé: „százados élőfa” Kriza, Vadr. 
1862: nagy -fa.
rúd-fenyő: 20 év körüli fenyőfa. Kemény J., 
1963: meghántolt -  (238.). 
rusnya fa: rossz minőségű fa (Haáz F., 
1942. 43.) Varság

SUDÁRFA:
1. csapos:  „hosszú, sudár, fiatal fényű” 
(MTsz, I. 1893. 270.) Cs.
2. sudár: „vékony, magos fiatal fenyőtörzs 
Molnár I. 1955: az élő ~ (72.) Ivópatak. J. su- 
dármagos. Nyíró J., 1938: ~ fenyőszálak (68.).
3. szál Bözödi György, 1937: és mintha már 
nem is szálfákat kaptam volna/részül az erdőn, 
de ahelyett/ sok száz derék szál iljú legényt [...| 
(Erdőmérés) (Bözödi Gy.. 1979. 10.). 
sugár: „sudarlós” (Köz. Hajdú János: EL, 
1887.) Szf.
szál: darab. Bíró Benjámin: vettem egy -  fe
nyőfát (Sz. gy.) Nyselye. 
szálas-fa: szálfa. Miháltz, 1779: Többire-k .

Tserék az Hegyeket / Lepték-el: nevelik 
ezek az Őzeket (II. 92.). szálas (Benkő K..
1862. 8.) Mvh.
szállásfa: nagy koronájú fa. mely szállás
ként szolgál. Cz.irják G., 1973: Márton meg- 
kötte a tehenyeket a -  alá (208.) Gycsomaía. 
~: gircscs-görcsös vén vadalmafa ez a ~. a 
két legényke ennek támasztotta a kalyibát 
(Balogh E.. 1979/1943. 38.) Vargyas. (Vö. 
Csergő B., 1978. 46. Gy. is.).
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szarufa: fiatal fa (Ambrus A.. 1959. 29.) Gy. 
szénafüvek cserefája: kas/álón levő tölgyfa 
(Tamási Á., 1976./1953. 213.) Farkaslaka. 
szújpor: „szúette fából kihulló por” (Gazda 
K.. 1980. 444.) Esztelnek, 
taplóbogosfa: korhadt fa (Portik D. Dezső 
Sz gy.) Remete-Eszenyő. 
társasági lény: növénytársulásba egyesült 
élő szervezet. Rolxai F., 1820: a fa ~. egye
dül nem nő vidáman (15.). 
tekeresfa (facsaros-): „csavaros növésű élő 
fa” (Köz. Hajdú János: EL 1887 255.) Szf. 
terebélyes fa: terpesszel fejlődött fa. Lő
rincz. Pál: az erdőhöz közel levő kaszálókon 
vannak a ~'k (Sz. gy ) Oros/hcgy. 
terhenvő: „terhet je len tő ” Ősz János, 
1908: [...] 'siy ember még a lég nagyobbik 
-szálfát iv a horgas, csak úgy félerő
vel hajtogatta j^vencsre (Nyr 37 367 Nép
mese.) Kibed.
tircsfa: „mag^ anyafa'* (EL 26. 1887
586.). Gy.
vékony rendű fenyőf a: rúd fa. Nyolcvanas 
et, Lemhény, 1871 kidőlött 7 szál ~.

89. ábra. tekeresfa

90. ábra. terebélyes fa.

veszendő fa. Szabó T., / 97^/1869: a/ úrbé
reseknek szombati fájok járt, mely fa hulásés 
elérett, veszendő fákból szolgáltattatott ki 
(862.) Csöb. Usz. Csergő B., 1978: Évente a 
közbirtokosság a veszendő fákat elárverezte. 
Ezeket rendszerint a lovasgazdák vették 
meg. (44.) Küküllőkeményfva. Jakócs Imre: 
Akinek nem volt arányjoga vagy kevés volt. 
-bó l  annyit csinálhatott, amennyit győzött 
(Sz. gy.) Zetelaka. Négy közönség, 1867• [...] 
és veszendőségnek indult lakot erdőlhesse 
(143.) Cstusnád.
VIHARDÖNTÖTT FA:
1. leromlott fa :  Négy közönség, 1867• csak
is a ’ már le vágott le romlott és veszendő
ségnek indult lakot erdőlhesse (143.) Koz
ni ás.
2. széltől lerontatott veszendő fa  (EO. II, 
1781. Erendt.).
3. vész: „soványokká vált, halomra gyűlt rot
hadt lak a székely rengetegekben” (Köz. Kő
rész Kelemen: Nyr 2, 1873. 471.) S/f. vés+. 
fa:  „vihardöntötte fa (az erdőben)" (MTsz.
1901.) Hsz. J. (-») fcküfa is. MNy 12. 1916: 

fekiifa -  vészdöntölte erdei nagy fa (295.) 
Szf. (-») Erdőnevek: vész, VIHARDÖN
TÖTT ERDŐ.
visszamaradt fa: az előírt időben ki nem 
termelt fa. Dánfalvi Kbj. 1936: Ráckebelbe 
visza marat fák elárverezése.
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3. Erdő és havas

„Mert hát mit ér a táj,
még ha olyan szép is, mint a miénk,
ha egyre kevesebb, aki nevén szólítja?*'

(Lélay Lajos: Szélrózsa. 
Kvár-N.. 1986/1974. 207.)

3.1 Erdőnevek, erdőségek, 
jelentős erdők - Helynevek

Mottóként idézhetjük Konsza Samu. egykori 
sepsiszentgyörgyi tanárnak alábbi gyűjtését 
is: „Pe leskébe jártam. !Sugóbó\ jövök/ Jáho- 
ros\g menyek /a Likaton vótam. menyek a 
Hátra" Ebben szülőfalujának Nagybacon
nak öt erdőnevével találkozunk. És hány 
más helynévvel ismerkedhet meg az olvasó, 
ha csak a Magyar Nyelvőr, vagy a Kolozsvá
ri Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé
nyek hasábjain, szellemi örökségünk e fele
désbe merülő értékei után kutat! Alábbi átte
kintésünk természetesen tartalmaz más for
rásokból átvett anyagot is.
Ájfej (Hn): (1714. Fcsernáton. Bogáts D., 
1929. 60.).
Akasztófa (Hn): (1774. Ozsdola, Imreh I., 
1983.427.).
Almás (Hn): (1761, A- és Flórja. Bogáts D., 
1929. 56.).
Aprou-egör háttya (Hn): „elnevezhették a 
területet fáinak nagyságáról" (1980, Nyikó 
mente, Tibád L.. 1980. 214.).
Árnyék (Hn): „égerfa e. és k. Valamikor itt 
nagy csereerdő voll.” (1970, Bodos, Janitsek 
J., 1970. 368.). Vö. Imreh 1., 1973. 112. 
Aszalván (Hn): „e” (1978, Szpálfva. Tibád 
L., 1978. 95.). J. Tehát az irtás utólag beerdő- 
süll. Nagyaszalás (Hn): „e., k. (1977, Csszép- 
víz, Murádin L.. 1977 113.) (—>) I. 4. 2. is.

Avaros (Hn): (1891, Nyikó mente, Tibád L..
1980. 216.).
avas:
a. „őserdő, rengeteg” (1614. Kvh. Szabó T.. 
1976. 509.).
b. yyöreg nagy erdő” (1694. Sszlgyörgy, EO.
I. 617.). Vö. Imreh I., 1973. 318. és Csőre P.. 
1980. 106.
c. szabad használattól eltiltott erdő (1886. 
HSz. EL 1886. 481.). Imreh /., /97J/1782: 
Az jámbor falu közönséges gyűlésiben meg
egyeztünk. hogy az falu tilalmas Avassából 
[...] (1 13.) Étfva.
d. „régi, nagyobbrészt már ko páros odó er
d ő r é s z (1891. Um. Nyr 1891 523.).
e. „őserdő, melynek nagy rész.e már kiirtva” 
(1879, Ev, Nyr 1879. 142.) (-») I. 4. 1 IR- 
TÁSNEVEK.
f  ,,makkoltatásra alkalmas és tilalomba fo 
gott erdő” (Imreh I., 1973. 318.).
g. ,,~t már a XIII. sz-ban is makkos erdőre 
értették” (Tagányi K., 1896. XIV.).
h. ~. Kovács S., 1980: A Bodoki-hcgységben 
(és másutt is ezen a vidéken) az ~ok ko
csánytalan tölgyerdők. Azok az erdők tehát, 
amelyek déli-délnyugati kitettségű. ún. me
leg oldalaikat borítják [...]. Hn. Avas úttya 
(1980 Nyikó mente, Tibád L. 1980. 218.). 
(Vö. MNy 1955. 80., 1963. 13. 1973. 296. és 
Tibád L., 1982. 168.). Híd-avassa (1694. 
Ssztgyörgy, EO I. 617.). Péitör avassa (1980. 
Nyikó mente, Tibád L. 1980. 218.). Tölgy 
avas (1774, Ozsdola, Imreh I., 1983. 427.). 
Bálintok erdeje (Hn): „elnevezhették az er
dőt birtokosának nevéről” (1980 Nyikó men
te, Tibád L., 1980.214.).
bárdos: faragni való szálerdő (1636, Simén- 
fva, Usz, Szabó T.. 1976. 588.) Vö. Tagányi 
K. 1896. XIII.; Csőre P, 1980. 197
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Bedő hégyésse (Hn): (1977, Csszépvíz, 
Murádin L., 1977. 112.). 
befüggő: a község felé lejtő, a község köze
lében elterülő erdő, előerdő, elöl fekvő erdő 
(1978, Esztelnek, Gazda K., 1978. 213.) szin. 
házaló erdő  (1981 Hsz, Seres A., 1981. 55.). 
Bekenyaka (Hn): (1741, Kézdisztkereszt,  
Bogáts D., 1929. 62.).
bénőtt erdő: természetes felújítás (1966, 
Komandó, SylvesterT., 1966.).
BÉRC:
a. erdős hegység (1642, Lisznyó. SzO. IV. 274.).
b. havas (1854 k, Hsz, Újfalvy S., 1854. 308.).
c. havasi legelő (1877, Szováta, Jakab E., 
1877 316.) (->) I. 1. BÉRC. Vö. Szabó T. 
1976. 807 Hn. Bérez (Szemerja. Bogáts D.. 
1929. 69.). Bérczmásodvölgy (1796, Bese
nyő, Bogáts D.. 1929. 57.). Keskenybércz 
(1838. Lemhény. Bogáts D.. 1929. 64.). 
Lajosbércze (1760, Kézdikővár, Bogáts D.. 
1929. 62.). Nagy bérez (1864., Gclencc, 
Bogáts D.. 1929. 60.). Polyánbérczc (1741, 
Kézdisztkereszt, Bogáts D., 1929. 62.). J. er
dős bérc. Imreh I. 1983/1841 Kerckhegy lé
vén egyedül azon ~ünk, [...] (841.) Árkos. 
Berecki hegyek erdőneveiből (—>) 91. ábra. 
BEREK. Hn. Kökinberek (1970, Bibarcfva, 
Janitsek J., 1970. 365.). berök. Hn. Jeddi-Be- 
rök (1980, Nyikó mente, Tibád L., 1980. 218.). 
Berzéte (Hn): (1980, Dálnok, Kovács S., 
1980.). J. berza = nyír (szláv) (-^) I. 3. 1. Nyír. 
Boda-kasára (Hn): „e. A Boda család egyik 
tagja juhaival ide telepedett és az erdőből 
egy részt kiirtott a juhkosár számára” (1955, 
Mhermány, Janitsek J., 1969. 151.). 
BOKROS HELY:
1. bokor (1750, Koronka, Msz, Szabó T. 
1976. 972.).
2. bokros erdő (1842, Fel falu, MT, Szabó T.
1978. 262.).
3. bokros hely (1907, Lemhény, Nyolcvanos et).
4. bongor (1742, Ákosfva, Msz, Szabó T., 
1976.994.).

5. borítványos ( 1861, Hsz, Lőrincz K., 1861. 
318.)
6. biikkvesszős (1860, Csöb. Usz, Szabó T. 
1976. 1118.).
7. csender (1873, Szf, Kőrész K. Nyr 2. 
426.).
8. csénger (1862, Usz. Kriza. J. 1862/1975. 
424.).
9. cserebokros (1781. Kányád. Usz. Szabó T.
1978. 95.).
10. cserebongord ( 1772. Mczősámsond, 
Szabó T. 1978. 95.).
11. esetén (1967, Csszépvíz, Murádin L., 
1967 138.).
12. csetenye (1887. Gy, Göldner J.. EL 1887. 
585.).
13. csetenyés (1893. Cszsztgyörgy. MTsz I. 
302.).
14. sűrű (1947. Ákosfva. Benkő L., 1947.
29.).
Bornahordó: „régen itt erdő volt s innen 
hordták a házakhoz a »rakófát«: bornakert = 
»faragatlan fakert«” (1970. Bodos. Janitsek 
J., 1970. 368.).
Borosnyaieke (Hn): (1796. Besenyő, Bosáts 
D., 1929. 57.).
borsikás: borókával benőtt erdő (1972, Za- 
bola, Fejér M.. 1972. 131.).
Borzlik (Hn): (1838, Kissolymos. Usz, Sza
bó T. 1976. 1041.).
boszlány: „áterdőtlen, fiatal és sűrű erdő” 
(1883, Hétf, Nagy Gy., 1883. 122.). 
bözsön: „sűrűség, erdő” (1959, Gyimes, Ba
log Ö., 1959. 105.).
BÜKKÖS: bik (1750, Papolc, Hsz, Szabó T. 
1976. 1114.); bikk (1972, Zábola, Fejér M.,
1972. 133.). Hn. Bikkfarka; bikkes (1972, 
Kászon, Kós K., 1972. 92.); bikkos (1872, Tat
rang, Árvay J., 1943. 176.); bük (1604, 
Hodgya, Usz, Szabó T.. 1976. 1114.): bükk 
(1978, Száldobos, Janitsek J., 1978. 221.). Hn. 
Farbükk (1982. Csmindszent. Csomortáni M.,
1982. 155.). Fehérbükk (1792, Papolc. Bogáts
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Akasztófa 
Halottak erdeje 
Tölgy avas 
Veres .csere 
(Ozsdola Ft., 1774.
Imreh I, 1983. 423-427. J

ni' /V f.D o b r ii í ? 4 f \  
.°-ltuz(  \*Dobra' ^

. . . ? \
Pásul Oituz S  ^ 7  ~  
18660 tozi szoros í  S

Bartos 
lllyés-pataka 
Küskő 
Olvas tapos 
Ölvespataka 
Sisakfű 
(Gazda J. 1980 
271-280.)

\cOVASNA
Kovászna

Bartha havas 
Csihányos 
Hosszúhavas 
Jáhoros 
Karajos 
Magyarósbokor 
Ménesbérc 
Porzsolás havas 
Székkapu
(lakatos Gy., 1910,71-72.)

91. ábra. tíerecki hegyek erdőneveiből. (Térkép: lilena M ihai-Ion Pipota, 1975.)
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D., 1929. 67.). Kerek bükk (1803, Mhermány, 
Imreh I., 1983. 457.). Kopadz-Bükk (1980. 
Nyikó mente. Tibád L., 1980. 218.). Várbükk: 
„csere- és bükkerdővel borított domb. átnyúlik 
a bodosi határba. A dombtetőn állott Bíborc 
(vagy Tiborc) vára. 1880-ig Apor-íele birtok, 
majd a község vette meg” (1970, Bibarcfva, 
Janitsek J. 1970. 367.). Várbükk (1901. Ben
céd, Erdély, 1901. 26.); bükké. Hn. Ádám 
bükké: „Erdő, melyet 1849-ben vásárolt meg a 
faluközösségtől Pető Ádám ” (1955. 
Mhermány, Janitsek J.. 1969. 151.). Anda bük
ké (1983, Cssztlélek. Csomorláni M.. 1983. 
75.). Árnyék bükké (1978, Száldobos, Janitsek 
J., 1978. 221.). Kotrán bükké: „e.. sz." (1980, 
Kibéd. Ráduly J.. 1980. 110.). Kovács bükké 
(Barabás L.. 1980. 212.) Sztgerice. Pásztor 
Bükké (1599. Cssztdomokos, Sándor O.. 
1914. 44.); bakkcs (1744, Siklód, Usz. Szabó 
T. 1976. 1117); Bükkfű (Hn): nevű óriási 
erdőfüves helyen, amely különös természetű 
hely volt. ugyanis mert nemcsak íu helyett ter
mett mohát, hanem azzal is visszáskodott. 
hogy ~ létére csupán cserefái voltak” (1910 
k.. Farkaslaka. Tamási Á., 1976/1953. 213.): 
biikköcske (1756, Szárhegy, Szabó T. 1976. 
1117.); bükkös. Hn. Bükkös (1803, Mher
mány, Imreh I., 1983. 457.); biikköserciő. Sza
bó T. 197611606: valamy bwkcs erdeje 
vagio(n) azt mi(n)d eok etetek megh (1 118.). 
Usz. Lemhényi R, 1980: [...] erdőnevek, hol 
jelen pillanatban hírmondónak sem találni 
bükköt: Magasbükk. Várbükk, Csobotbükk, 
Mórébükk, Csikibükk. Ponkbükk, Kétbükk, 
Kisbükk. Bükkfő stb. (9.) Gy. J. Bükkszád: 
„bükkerdő szélén (szádán) települt falu” (Ko
vács S., 1980.). Bükkvágás (Fin): (1910 k., 
Zsögöd, Kozán I., 1978. 16.). 
cégerdő. Hn. Czég erdő: (1914, Koródszt- 
márton. Nyárády E., Gy., 1914. Tkép). 
ciher, ciheres:
a. „csalitos v. cserjés hely” (1897. Almás, 
Nyr 26. 44.).

b. „bokros, sűrű erdőrész” (1911, Bárót, 
Nyr 40.95.) .
c. y,silány, levágott, rosszul nőtt fiatalos” 
(1886, Hsz. EL 1886. 481.)
d. yysűrűfiatal erdő” (1867, Szf, Merényi L., 
1867 527.). Vö. Szabó T. 1976. 1177-1178. 
J. ciher: „aprócsap. »rőzse«” (Gálffy M., 
1980. 46.) Magyaró. Hn. Tziheres hely 
(1805, Középajta. Janitsek J.. 1973. 163.) 
Cinigető (Hn): (1979, Kobátfva, Tibád L.,
1979. 109.).
cirhe: ciher, ciheres (1876, Hétf, Nyr 5. 329.). 
csadaj: „cscplesz cziheres erdő” (1838. Szf, 
Tsz. Cserey Elek), 
cseplesz:
a. „csenevész. bokros ciheres” (1748. Ko
ronka, Msz. Szabó T. 1978. 85.).
b. yycserjésy bozótos” (1750, Koronka. Msz, 
Szabó T. 1976. 972. ).
c. „alacsony bokros erdő” (1838, Szf, Tsz. 
Szabó Elek).
d. „a vágás után visszahagyott, összevissza 
görbült, silány növedék” (1886. Hm. EK-i 
része. EL 1886. 481.).
e. „bozótos hely erdőn” (1905, Gy, Nyr 34. 83.).
f. „sűrű fenyőcserjés” (1958, Ikafva, Nyr 
82, 359.).
g. y,fia ta l erdő” (1974. Torja, Nemes Z.,
1974.). Vö. Márton Gy., 1968. is. 
csepleszerdő: „gyér. ritkás, apró bokrokból 
és fiatal vadfákból álló erdő” (1893, Szf, 
MTsz I. 290.). Szabó T. I978/\159: edgy da
rab Allodialis Cseplesz Erdő (86.) Nyárádtő. 
cserebongord: „tölgyes-bozót” (1722. Me- 
zősámsond, Szabó T. 1978. 95.).
cserés: „cserjés, bokros, fiatal erdő” (1979, 
Csrákos, ÚMTsz I.).
Csicser (Hn): (1920, Kbacon, Benedek E., 
1920. 224.).
csigojás: „fűzfabokrokkal benőtt terület, fü
zes” (1901, Cssztkirály, ÚMTsz I.).
Csobod (Hn): (1736, Dálnok, Bogáts D., 
1929. 59.).
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csönkös: „erdő tele magas tuskókkal. me
lyek rajta a közlekedést megnehezítik” (Sz. 
gy., Erdőcsinád. Mm, Szász András), 
csutkős: „tuskós” (1753. Vaja. Msz. Szabó 
T. 1978. 234.).
Dánértize (Hn): (1780. Ssztkirály, Bogáts 
D.. 1929. 68.).
déllő: delelőhcly. Hn. B orosz ló i-  (1982, 
Csmindszt. Csomorláni M., 1982. 156.). 
derék erdő: nagy erdő (1797, Gy. Jancsó E., 
1955. 244.) Vö. derekas = jókora.
Disznó Fertő (Hn): (1757, Cssztkirály. Sza
bó T.. 1978.410.).
Disznószállás (Hn): (1782. Kna. Bogáts D.. 
1929. 63.).
Dobra (Hn): (1723. Kna. Bogáts D., 1929. 
63.).
Dósa (Hn): (1761. A- és Fvolál. Bogáts D.. 
1929. 56.).
Dráson (Hn): (1778. Maksa. Bogáts D.. 
1929. 65.).
Durmó (Hn): „sötét rengeteg" (1883, Kba- 
con. Nyr 12. 335. Benedek Elek). 
ÉGERERDŐ: éger. Hn. Eger Pataka (1623. 
Bodola. Hsz. Szabó T. 1978. 565.). Kurta- 
egei" „alacsony növésű. kurta égerfákkal be
nőtt hely" (1984. Tekerőpatak, Gyújf. Rab J.. 
1984. 59.). egere Hn. Egeres (1864, Gyalf. 
Rab J., 1984. 59.): egérség (1909. Gelence. 
Nyr 38. 236. Horger Antal); Egér szeg (Hn): 
(1973, Apáca, Janitsek J.. 1973. 354.); egör. 
Hn. Nagyegör (1975. Farkaslaka, Tibád L..
1975. 18.): egre. Hn. Vágás egre (1973, 
Szárazajta. Janitsek J.. 1973. 171.); egres. 
Hn. Egres oldala) 1815, Olasztelek, Janitsek 
J.. 1975. 103.). Egresszáda (1972, Zabola, 
Fejér M., 1972. 133.). J. Rab J., 1984: A 
Gyalfaluban 1864-ben létező Egeres mai ne
ve Egres (59.).
Égett tölgyfa (Hn): (1662-1674, Gyremete, 
Rab J., 1984. 61.) J. „határrész a mai Nagy
réten, ahol sertés m arháikat makkoltal-  
ták... (uo.).

egyéni erdők Alvégen: magánerdők Alcsík 
alsó részén. Rűfciin Gábor: Alvég általáno
san a medence alsó fele. Pl. ha Tusnádfiirdő 
felől fúj a szél. akkor az Alvég felől fúj. [...] 
Kiskarain teljesen egyénieké volt. [...] Min
den második parcella a Bálint Lajosé volt 
egészen ki a Várnyaki Társulat 30 holdjáig. 
[...1 A tusnádi Mitács patakának a jobb olda
la egyénieké volt. (...) A Ravasz Lukácsé az 
egy erdőrész elnevezés Vargyas palakától le 
Várpatakáig. Tusnáderdőig [...]. (Sz. gy.). 
Tusnád.
élőerdő: „szabaderdő" (1636. Siménfva, 
Szabó T.. 1978. 1 1 15.). „olyan erdő. melyei 
élnek, használnak" (EM 1946. 87.) (Vö. EM 
1945. 262.).
élőfás erdő (1836, Koronka. Szabó T. 1978. 
1 116.).
élő okra szolgáló erdő: életfenntartó erdő 
(1804. Oláhf. EO. II. 858.). J. élet = megél
hetés. gabona (EKsz.) Vö. „Mért fáj neked az 
égő élet?” (Ady Endre: A grófi szérűn), 
eltorhuló vén erdő: korhadt törzsű öreg er
dő (1838, Homoród mellett. Jánosfalvi S. I.. 
1942. 27.).
elvágott erdő: kitermelt erdő (1757. Vaja. 
Msz, Szabó T. 1982. 283.). 
erdő „helly” : erdőterület (1775. Muzsna. 
Usz, Szabó T. 1978. 85.).
ERDŐSÉG. J. 1833-ban je len t  meg 
Scheint G. Dániel német nyelvű. 224 olda
las könyve a Székelyföldről és népéről (Das 
Land und Volk dér Szeckler  in 
Siebenbürgen, Pest, 1833), melyben az 
alábbi ~ről olvashatunk: Rika (Udvarhely
széken, 3 óra hosszú erdővonulat,  össze
függ az ún. Hagymás és Kustály erdővel), 
Miké erdő  (3 mérföld hosszú erdő Miklós- 
vár, Sepsi, Kézdi és Csík székek között), 
Pisztrángos és Vadas (Középajta és Kőrös
patak között), ún. Nagy-Erdő  (kb. 1 mérföld 
széles Udvarhely, Csík és Gyergyó székek 
között) stb. (—>) 92/a-b. ábra.
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S zékh atár  
Udv: B. Bardocz fiúszék  
Hsz: M . H árom széki M ik ló s v á r szék  
Udv. St.. U dvarhe ly  szék  
Cs:St.. Csík szék  
Hsz.S .. H árom széki Sepsi szék  
Cs:G: Gyergyó fiúszék

1. Rika
2. H ag ym ás  és K ustály
3. M ik ó  e rd ő
4. P isztrángos és V adas
5. N ag y-E rdő

92/a-b. ábra. ERDŐSÉG -  General Karte des Szekler lumdes, D. Scheint, 1833.

Eresztvény (Hn): (1974, Köpec, Janitsek J. 
1974. 154.). J. Tagányi Károly a Magyar Er
dészeti Oklevéltár (EO) bevezetésében a 
Werbőczi-féle Hármaskönyvre hivatkozva 
makkost (ez volt a legértékesebb), bárdost 
(„vágásra és vadászatra s mindennemű mun
kára” volt alkalmas), eresztvényt („közönsé
ges munkára” volt használható) és közönsé
ges erdőt vagy cserjést említett. Az ~ sarjer- 
dőt je lentett (Szabó T., 1982. 312.). Más 
szerző (Varga D., 1970. 11.) arra hívja fel fi
gyelmünket, hogy a nép inkább a fejlődő fia
talost hívta ~nek. (Vö. Tagányi K., 1896. I. 
XIII., Csőre P., 1963. 58., MNy 1966. 297. 
Imreh I., 1983.247.).

Erősoldal (Hn): 1662, Ssztkirály, Bogáts D., 
1929. 68.).
Esztenapusztája (Hn): (Bikfva, Bogáts D., 
1929. 57.).
faluerdő: községi erdő (Kis-Küküllő mente, 
Kos K., 1978. 29.).
Fej (Hn): (1760, Kézdikővár, Bogáts D., 
1929. 62.).
Fejesné (Hn): (1769. Acsernáton, Bogáts D., 
1929. 55.).
fekete erdő: a. „nagyon sűrű őserdő” (Tagá
nyi EO I. XIV.). b."(—>) FENYVESEK. Hn. 
Feketeerdő (1802, Hsz, EO. II. 797.). 
Fenőstisztása (Hn): „~ is erdő vót. Apámtól 
hallottam, hogy mikor a templomot építöt-
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ték, a fát onnat elatták. Mindönkinek mek 
kellöt vögye. Nagyapám is vött. A templo
mot ebből építőtték.” (1981, Csehétfva, Ti
bád L., 1981.218.).

F EN Y V E S E K :
1. bojtos  (1903, Cssztdomokos, Nyr 32, 
325.). Murádin L , 1967: fiatal fenyőerdő 
(138.) Csszépvíz.

Jelmagyarázat

lucfenyves

fenyő (lucf. és jegenyei.) • 
bükkös vegyes erdő 
bükkös

kocsányos tölgyes 
kocsánytalan tölggyel

gyertyános bükkös

gyertyános 
kocsánytalan tölgyes 
lomberdők és fenyvesek 
közti határ 
ártéri növényzet

93/a. ábra. FENYVESEK -  Lucfenyvesek napjainkban Hargita megyében. (Térkép: E. G. a Rom., 1982)
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181.179 k.h. 
343,170 k.h.

1.403 kA

33.509 k.h. 
210.172 k.h.

Jelmagyarázat

358.161 k.h. 
402.105 k.h.

73,860 k.h. 
422.068 k.h.

Maros-Torda megye 
Csík megye 
Udvarhely megye 
Háromszék megye 
Marosvásárhely szabad 
királyi város

93/b. ábra. FENYVESEK -  Fenyőerdők százalékos 
aránya és területe k. holdban a XIX. század végén, 
viszonyítva a megye és Marosvásárhely össz- 
erdőteriiletéhez. (Bedő A., 1885)

2. buháncs: „sűrű, fiatal tisztátlan fenyő er
dő” (1885. Bcreck. EL 1885. 1126.).
3. cseplesz: „kis kiterjedésű fiatal fenyőer
dő” (Sz. gy. Gy., Portik János).
4. csereklyés: „fenyő-erdő” (1893, Cs., 
MTsz, I. 294.).
5. csetenyés (1881, Cs, Nyr 10. 330.).
6. fekete erdő (XIX. sz. eleje. Bodok, Imreh
I.. 1979. 85.). Hn. Feketeerdő (1802, Hsz, 
EO. II. 797.).
7. fenyő (1871, Lemhény. Nyolcvanos et). 
Hn. Fenyő (1979, Skőröspatak, Berde M.,
1979. 226.). Fenyőii: „ültetett fenyves” (1973, 
Kajta, Janitsek I., 1973. 162.). Fenyőiis széille 
(1980, Kibéd, RádulyJ., 1980. 109.). Kicsi f e 
nyő: „fenyvessel borított kisdomb” (1970. Bi- 
barefva, Janitsek J., 1970. 365.). Sutafenyő 
(1916, Csszereda, Nyr 45, 94.). fenyii (1891, 
Lemhény, Nyolcvanos et). fenyős  (1880, 
Lemhény, Nyolcvanos et). Hn. Fenyős. Fe
nyős bükké (1832, Száldobos, Janitsek J.,
1978. 211 .). fenyves (1761, Bogárfalva. Usz,

Szabó T.. 1984. 55.). Hn. Fenyves Pataka 
(1820. Kercsztvár, Hsz, Szabó T. 1984. 56.). 
(—>) lucsos, szemerkés, veresfenyves, vala
mint RUDAS ÁLLOMÁNY is.
Féső lestető (Hn): „régen innen figyelték az 
ellenség mozgását” (1980. Efülc. Janitsek J., 
1980. 100.).
Fügés (Hn): (1984, Gyujf, Rab J.. 1984. 
60.). J. egressel (Ribes uva-crispa L. ssp. 
grossularia (L./Rchb) benőtt hely. Hn. Likas 
íugés (1773. Gysztmiklós. Rab J.. 1984. 
60.). J. Ma: Fügés (e.. 1 p.). (uo.).
FÜZES:
1. csigojás: „hol sok kaskötő luzl orma vesz- 
szők bokrosán találtatnak (1 838. Szf. Tsz).
2. füzes (1805. Fiátl va. Usz. Szabó T 1984. 
484.): fiz.es (1943. Tátráiig. Árvay J.. 1943. 
182.): fűz (1947. Ilencfva. Benkő L.. 1947.
30.). Hn. Gyakorluz (1975. Farkaslaka. Ti
bád L.. 1975. 19.).
3. patrakonya (1865. Bácsf. Árvay J.. 1943. 73.).
4. rakottyás (1976. Gyalf, Szász L.. 1976. 
90.). Hn. Rakottyás (1972, Zabola. Fejér M.,
1972. 137.). Rakottyás eleje (1980. Efülc, 
Janitsek J.. 1980. 103.).
Gyakor (Hn): (1978. Malomfva, Hsz. Tibád 
L.. 1978. 97.). Hn. Gyakor-luz: „elnevezhet
ték a területet fáinak sűrűségéről” (1980, 
Nyikó mente, Tibád L.. 1980. 214.). (->) 
SŰRŰ ERDŐ. (Vö. Csőre R. 1980. 106.). 
gyapár: „borzas, összecsapzott pl. erdő, 
mely törpe, sűrű és borzas” (Köz. Fejér 
József: Nyr 25, 1896. 47.) Szf.
GYÉR ERDŐ:
1. gyéres (1886, Hsz. ÉK-i része, EL 1886. 
481.). Hn. Gjéres (1754, Szentlászló. Msz, 
Szabó T. 1984. 756.): gyiresz (1861. Hsz, 
Lőrincz K., 1861 329.).
2. likat: „gyér cserecrdő” (1883, Kbacon, 
Nyr 12.335.) (Vö. lyukat).
GYERTYÁNOS (Hn): (1838. Csjcnőfva, 
Imreh I., 1983. 497.). Hn. Gyertyánasszó 
(1977. Csszepvíz, Murádin L.. 1977 113.).
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Gyertyános árka (1973, Zalánpataka. Janitsek 
J., 1973. 174.). Gyortyános: „c., k., 1. sz.” 
(1980, Kibed, Ráduly J.. 1980. 109.). Gyurtyá- 
nos (1980. Nyikó mente, Tibád L.. 1980. 214.). 
Hágó (Hn): (1660, Dálnok, Bogáts D., 1929. 58.). 
harapégés: „leégett erdő helye” (1837. Kna, 
Arokalyi 1839. 195.). J. harapégés = avartűz 
(Vö. Szabó T.. 1984. 1072.) (->) I. 4. 3. is. 
haraszt:
a. „Szilva, Qiiercetum” (1604, MA), vagyis 
tölgyerdő. (Vö. Reuter C.. 1965. 80.).
b. bozót (Szabó T.. 1984. 1076.). Hn. Haraszt 
Erdő (1723. Derzs. Usz, Szabó T.. 1984. 
1076.). J. Harasztkerék (Msz.) falu nevét a 
helységet egykor körülvevő haraszt (tölgyer
dő) szólói származtatják. J. Kovács S., 1980: 
Bozótos lölgyerdőkre. tölgycserjésre utal a 
Haraszt (Besenyő).
Harmincz (Hn): (1709. Dálnok. Bogáts D., 
1929. 59.). Hn. Harminczember-crdeje 
(1578. Dálnok. Szabó T. 1984. 1098.). 
Háromkörtöve (Hn): (1979. Kobátfva. Tibád 
L.. 1979. 109.) (Vö. körtöve = vadkörte). 
HÁRSFAERDŐ:
1. /társas: hársos (1822. Szováta. Szabó T.. 
1984. 1 116.)
2. Zádok (Hn): (1947. Harasztkerék, Benkő L.. 
1947 30.). J. (-») I. 2. 6.-nel a HÁRS címszót is. 
Hegyes (Hn): (1982, Csmindszent. Csomor- 
táni M., 1982. 157.).
hegyi erdő: „oldalon álló erdő” (1943. 
Szvarság, Tagán G. 1943. 39.).
Homlok erd ő  (Hn): (1694, Ssztgyörgy, EO
I. 617.) (Vö. homlok: „hegynek hirtelen, me
redeken leszakadó vége” Hefty Gy. 1911. 
21 1.). (->) I. 1. is.
horvas: gödrös erdő (1889, Csm, Nyr 18. 
144.) (->) I. 1. is.
Hosszúkért (Hn): (1760, Kézdikővár, Bogáts 
D.. 1929. 62.). Hn. Hosszúkért (1982. Cs
mindszent, Csomortányi M., 1982. 157.). 
Incénnók (Hn): „Incze Annók nevű nőről el
nevezett erdő” (1916, Nbacon, Nyr 45. 235.).

Istenkas (Hn): (1980. Efüle, Janitsek J.. 
1980. 101.).
Iszó (Hn): (1914. Gernyeszcg, Nyárády E. 
Gy.. 1914. Tkép).
Jáhor: Jáhor havassa (Hn): „k., c. (1977, 
Csszépvíz, Murádin L, 1977 1 13.). 
jáhoros: „juharos” (1838, Málnás. Tsz). Hn. 
Jáhoros (1792, Papolc. Bogáts D., 1929. 
67.). Hn. Jáhoros pusztája (Kisgyörgy Z..
1973. 76.) Ev. (—») 77 ábra is. Hn. Jávoros 
(1979. S kőrös patak, Berde M.. 1979. 226.). 
Hn. Juharos (Lemhényi P 1980. 9.) Gy. 
Kakasdi erdő (Hn): (1914, Kakasd. Nyárá
dy E. Gy.. 1914. Tkép).
Kálniánoldal (Hn): (1914, Ssztkirály. Bo
gáts D.. 1929. 68.).
Kárhágó (Hn): (1609 Lemhény. Bogáts D. 
1929. 64.).
Katrosa (Hn): J. Az erdő a XVII. századtól 
1948-ig Kézdivásárhely városáé volt. 
Kecskerágó (Hn): (1972. Zabola. Fejér M..
1972. 135.).
Kenézség erdeje (Hn): (1640. Asz. EO I. 
443.).
-kerék: „erdő” (Benkő L., 1947 29.). Hn. 
Fűszkerék (1947. Fintaháza, Bcnkő L.. 1947
29.), Szilkerék (1947, Backamadaras, uo.) stb. 
Kerek Erdő (Hn): (1777. MeggyesIVa, Sza
bó T. 1978. 1 15.). J. A kerekerdő alatt rend
szerint kör alakú erdőt értünk. (Vö. Tibád L.,
1980. 214.). Az alábbi népköltészetből vett 
idézetek azonban arra mutatnak, hogy a ke
rek erdők nagy kiterjedésűek is voltak (vagy 
csak ilyenek): „Erdő, erdő, kerek erdő, jaj, / 
de messzire ellátszik. (A magyar nyelv ér
telmező szótára III. 1960. 853.); „Jaj, te er
dő, be kerek vagy, / Édes rózsám, be messze 
vagy, [...]” (Kriza J., 1862. 416.). Vö. Varga 
D .J 9 7 0 .  11.
Kerektócsipkés (Hn): (Ssztgyörgy, Bogáts 
D.. 1929. 68.).
Keresztes (Hn): (1794, Málnás, Imreh I..
1979. 78.).
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mk28- 

Székelybabod

Siklodko 
*  1025

200 000

a.) Egykori erdőkre utaló helynevek (bir- 
tokszerződésekből és hagyatéki leve
lekből):

1759 -  Szilas patakán alól való (sz)
1771 -  A hódi csere (sz)

Berchenes (sz)
1772 -  Mogyoroba (f)
1800/1807 -  Felső Nyáros vápába (r)
1816 -  A Megye Cseréjé alatt (k)

A’ M otsár Kitsi cseréin (k)
1847 -  Gvertvános (k)
1859- A  Vágásba (sz)
1873 -  Balla orotványon (k)

Intze vágásán (sz)
Kerek erdő alján (sz)

1874 -  Kicsi Cserén (sz)
Nyáros oldalán (le)
Gyertyán lapossa (sz)
Lapos csere (le)
Kotrán büké (sz)
Kotrán bükké (le)
Altölgyes (le)

b.) Helynevek, melyek a XIX. században 
még erdőkre vonatkoztak:

1816 -  a ’ Falu erdeje 
1833 -  Orotvány Szeribe 
1876 -  Alsó tölgyes bükké 

Alsó olves bükké 
Buzgó 
Fábián hegy 
Mátyus Péter útja 
Nagy aszó feje 
Csavás csere 
Csávás Csere óldal 
Csere oldal 
Deszkás völgy büké 
Gvepű bükk 
Közbercz pataka leje 
Medve gödör 
Medvegődőr líkatkő 
Olikat kö *
Olikatkő feje 
Rétpadhát 
Szakatlik oldala 
Eperies
Kapolna bükké 
Kapolna bukke fe je 
Kapolna hükkfeje 
Két árok között 
Kotros bükké 
Kotr os bű ke 
Kotros völgy bükké 
Ölves bükké 
Imrefi 
Kelemen 
Kőbánya 
Kőbánya 
Kotyor árka 
Köves hágó 
Közbércz 
Nagy orotvány 
Rokalika 
Sínai hegy 
Süvölycsös 
Tövises orotvány 
Urásza völgy : altölgve.
Borzás oldala
Dózsa Istók (e) Dósa Istók (e)
Eget paperdeje (e) Egettpap erdeje 
Égett pap erdeje Égett pap erdeje 
Gyertyános feje

94. ábra. Kibédi erdőnevek. (Ráduly L., 1970, térkép: Ttérkép, 1941).

Kibédi erdőnevek (—>) 94. ábra.
Kicsidnyír (Hn): (1760, Acsernáton, Bogáts 
D., 1929. 55.).
Kiság (Hn): (1722, Lemhcny, Bogáts D., 
1929. 64.).
Kiskapu (Hn): (1782, Kna, Bogáts D., 1929.
63.).

kiszakasztott erdő: elkülönített erdő (1733, 
Asz, EO. I. 362.).
KITERMELT ERDŐ:
1. csonkás (1671, Mezőbánd, Imreh B .J  942.4.).
2. csutakos  (1770, Tekerőpatak, Szabó T.
1978. 233.). Hn. Csutakos oldala (1896, Bá
rót, Janitsek J., 1975. 97.).
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3. csutkós hely (1791. Csóka. Msz, Szabó T., 
1976. 976.).
4. letarolt (1966, Komandó. Sylvcster T., 
1966.).
5. vágás (1972, Zabola, Fcjcr M., 1972. 132.). 
Hn. Becsekvágás. J. „Az erdőnek az a része, 
melyet Becsek nevű fűrészgyáros termelt ki.” 
(uo.). Nagytízesi vágás (1982, Csmindszent, 
Csomortáni M., 1982. 156.). Vágás (1765, 
Kborosnyó, Bogáts D., 1929. 63.).
6. vágott (1894. Angyalos, Nyr 45. 421.). 
Hn. Petővágottya (1947, Somosd, Benkő L., 
1947 34.).
KOPÁR:
1. kopacódal (1966. Komandó. Sylvcster T., 
1966.).
2. kopály (1784. SzD. 1784. 48.).
3. pusztás hely (1825. EO. III. 353.) (—>) 
Piliske és I. 1.: tar. kopár, kopasz jelentésű 
helynevek.
Korlátpatak (Fin): (1872. Flídvég, Bogáts 
D.. 1929. 61.).
Köd (Hn): (1978, Csmadaras, Székely Zs., 
1978.416.).
Könczeikert (Hn): (1781. Kézdisztlélek, 
Bogáts D., 1929. 62.).
Köszörűs (Hn): (1829, Lisznyó, Bogáts D., 
1929.65.).
közönséges erdő: közös erdő (1815. Sóvá
rad, Msz, Szabó T. 1978. 742.).
(Vö. Tagányi K., 1896. XII.).
Kukujzás (Hn): (1883, Kbacon, Nyr 
12.335.) (—» vész is).
Kútárok (Hn): (1652, Nborosnyó, Bogáts 
D., 1929. 66.).
Kútpataka (Hn): (1798, Szacsva, Bogáts D., 
1929. 69.).
lácerdő: fiatal erdő: (1959, Gy, Ambrus A., 
1959. 197.).
Lapijas (Hn): (1976, Firtosváralja, Tibád L.,
1976. 198.) (Vö. lapi = levél, falevél) 
láz: „ritka erdő imitt-amott lázinganak p. o. 
a fák” (1784, SzD, 1784.51.).

Lesmező (Hn): (Albis, Bogáts D., 1929. 55.). 
LIGET (Hn): Lüget (1752, Miklósvár, Jani
tsek J., 1974. 151.). Lügetfej (uo.).
Lik (Hn): (1979, Székelysztmihály, Tibád L.
1979. 108.). ( ^ )  GYÉR ERDŐ. J. Hn. Li
kat: „Messzire el lehet látni a cscróriások 
megritkult sorai közt: ezért -  az erdőrész ne
ve.” (Kbacon, Benedek E., 1920.).
Lisznyó (Hn): „erdővel ellátott hely” (1929, 
Erőss J. 1929. 136.) [Vö. lisznava: fenyves 
(szláv)).
lomos: „bükkerdő, melyben a iákról ölnyire 
lelóg a hosszú moha” (1885. Bácsf  Árva J.. 
1943.69.). 
lucsos:
a. erdeifenyves (Nyárády E. Gy. 1929. 614.).
b. lucfenyves (1976, Gycsomafva, Szász L.,
1976. 89.). Hn. Lucs: „nagy kiterjedésű terü
let neve, sok a zsombékos. tőzegláppal borí
tott terület, fenyőerdők” (1980. Efülc. Jani
tsek J.. 1980. 101.). Lucsi láp (1986, Csszt
király, VZ, 1986. IX. 19.). Lucsmelléke. 
Lucsos (1978, Csmadaras. Székely Zs..
1978. 417.). Lucsos (1982, Csmindszt, Cso
mortáni M., 1982. 157.).
Macskás (Hn): (1785, Egerpatak. Bogáts D., 
1929. 59.).
Macskáspataka (Hn): (1780. Bikfva, Bo
gáts D., 1929. 57.).
Magoshegy (Hn): (1722, Bereck, Bogáts D., 
1929. 57.).
Magyaros (Hn): (1977, Csszépvíz, Murádin 
L., 1977. 113.). ~ (Hn): (1978, Zalán, Berde 
M., 1978. 423.). Hn. Magyaróstető (1973, 
Zalánpatak, Janitsek J., 1973. 175.) (Vö. ma
gyaró: mogyoró).
makkas erdő: makktermő erdő (1844, Szf, 
Szolga J., 1844, 125.).
mái: ( ^ )  I. 1. Hn. Meggyes máj (1974, Kö- 
pec, Janitsek J., 1974. 157.). Szőlő-Máj 
(1727, Szemerja, Imreh I., 1983. 368.). 
málnavész: „sűrű erdőben összedüledezett 
nagy fák közötti mélyedés, a melyet fölvert a
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málna” (MTsz I, 1893); nagy kiterjedésű ha
vasi málnás terület. (—>) vész is. Vö. vágottak 
málnavcszes területei (Molnár I.. 1974. 218.) 
Borszék.
második határrész: a vízválasztón túl eső, 
Moldova felé hajló csíki erdők (Vitos, CsF. 
1894. 579.).
Megye erdeje (Hn): „elnevezhették az erdőt 
in tézményről, melynek birtokát képezte” 
(1980, Nyikó mente, Tibád L., 1980. 214.). 
Hn. Megye erdeje (Erdély, 1901. 31.) Sztmi- 
hály, Um.
Megyes (Hn): (1773, Gysztmiklós. Rab J.. 1984. 
60.). J. Meggy: vörös áfonya (—>) ÁFONYA). 
Melegvölgy (Hn): (1685, Egcrpatak. Bogáts 
D.. 1929. 59.)
mező (—>) I. 1 Hn. Tőgyes mezeje (e.) 
(1978, Száldobos, Janitsek J., 1978. 222.). 
M otsár (Hn): (1840, Görgény, Szabó T. 
1978.465.).
Munkács (Hn): (1807, Kézdikővár. Bogáts 
D., 1929. 62.).
Nádastető (Hn): (1685, Dálnok, Bogáts D., 
1929. 59.).
Nagyárnyék (Hn): (1800, Szemerja, Bogáts 
D., 1929. 69.)
Nagyerdő (Hn): (—>) ERDŐSÉG: Hn. Nagy 
erde (1493, Lőrincfva, Barabás SzO 96. sz.). 
Nagyerdő: „régen itt nagy őserdő volt. több 
mint száz éve. hogy levágták, ma fiatal cse
reerdő” (1844, Bodos, Janitsek J., 1970. 
369.). Nagyerdő (1914, Mvh, Nyárády E. 
Gy., 1914. Tkép).
Nagyhágó (Hn): (1873, Najta Nyr 2. 526.). 
Nagyterhes (Hn): „menedékes erdő” (1865. 
Bácsf, Árvay J., 1943. 72.). 
növedék erdő: fiatalos (Sz. gy. Kászonim- 
pér, Boldizsár Lajos).
NYÁRAS. Hn. Nyáros (1781. Rigmány 
Msz, Szabó T., 1978. 87.). 
nyesőfás erdő. Szabó T. 1982/1793: ez is 
most növésben lévő Nyeső fás Erdő 
(Erdőszengycl, Msz. 284.).

Nyess-erdő (Hn): (1982, Csmindszt. Cso- 
mortáni M., 1982. 157.).
Nyikó menti erdőnevek: (—») 95. ábra. 
nyilas erdő: sorshúzással kiosztott erdő 
(1623, Udvarfva Msz, Szabó T. 1982. 284.) 
Nyír (Hn): (1977, Csszépvíz, Murádin L.,
1977. 114.). Hn. Alsónyírcs, Felsőnyíres (Ba
logh Ö., 1932. 353.) Gyimes. Hn. Gyárfásnyí
re (1972. Zabola. Fejér M., 1972. 134.). Hn. 
Küs-Nyír (Erdély, 1902. 31.) Szsztmihály. 
Um. Hn. Nyíres hát (1914, Ehéd. Nyárády E. 
Gy.. 1914. Tkép). Hn. Nyírcsutak (Lcmhényi 
P., 1980. 9.). Gy. (->) Berzéte.
Nyúlás (Hn): (1979. Szsztmihály, Tibád L..
1979. 108.).
Odor (Hn): (1972. Zabola. Fejér M.. 1972. 
137.).
Odorfenyő: (Hn.) „e. tőzegláp, mocsaras 
rész" (1980. Efülc. Janitsek J.. 1980. 102.). 
Odorfenyő (Oláh I.. 1987 37.) Hralmás. 
Odor karéja (Hn): (1980, Kibéd, Ráduly J..
1980. I 10.).
Orotvány (Hn): irtott terület, mely újból 
beerdősült (1894. Angyalos. Nyr 45, 421.) 
(-*) I. 4. is.
osztott erdő: kitermelésre felosztott erdő 
(1663, Szcntmihály Ft, Imreh I., 1983. 304.). 
ŐSERDŐ: „Még ~ nck cs szokták híni az 
ojan sűrű, magától nőtt erdőt” (1966, Ko
mandó, Sylvcster T.). (Vö. Apáthy István: 
Őserdők, Erdély 1907 évf. 97-107.).
Piliske (Hn): (1829, Bikfva, Bogáts D., 
1929. 57.). ( ^ )  I. 1. is.
Pisztrángos és Vadas: (Hn) (—>) ERDŐ
SÉG.
Pólya (Hn): (1634, Észtéinek, Bogáts D., 
1929. 59.).
Pörös-erdő (Hn): „elnevezhették az erdőt 
vitatott tulajdonjogáról” (1980. Nyikó men
te, Tibád L., 1980. 214.) (Vö. Veszekedő er
dő. EM, 1946. 85.).
Puszta (Hn): Aszalván pusztája (1759. 
Papolc Ft, Imreh I., 1983. 373.). Dezsőfeje
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1553 I. D. Corundului -  Korondi-hg.
II. D. Siclodului -  Siklódi-hg.
III. DEPR. Odorhei -  Székelyudvarhelyi-medence
IV. M -TII HARGHITA -  Hargita-hegység
V. DEPR. VÁRSAG -  Székelyvarsági-fennsík 
Fehér-Nyikó-Fernic

1 . Csehétfva
2 . Tárcsáivá
3. Bencéd
4. Kobátfva

95. ábra. Nyikó menti erdőnevek. (Tibád L., 1978 Térkép: R. S. R.)

pusztája. Kurtapatak pusztája. Tamásnc 
pusztája (1979, Bardóc. Janitsek J.. 1979. 
220.). Puszta-Csere (1980, Nyikó mente, 
Tibád L., 1980. 218.).
RAKOTTYÁS. Hn. Rakottyás-tó (e.) (1979, 
Szsztmihály, Tibád L. 1979. 107.) (—>) I. 2.
6. FŰZ.
Ravasszabó (Fin): „Ojan sűrű erdő. ha az 
ember belé monyon, belé is tud dögőn i” 
(1976, Firtosváralja. Tibád L., 1976. 198.) 
(—>) SŰRŰ ERDŐ is.
Rektor úr erdeje: „elnevezhették az erdőt 
birtokosának foglalkozásáról” (1980. Nyikó 
mente, Tibád L., 1980. 214.).
Remete (Hn): (1722, Fcsernáton, Bogáts D., 
1929. 60.).
Rika, Rika erdeje, Rikaerdő (Hn): „Az Olt 
kanyarulata, illetve a Vargyas és a Homoród 
vizei közti nagy erdő” (1751, Hermányi D. 
J., 1925. 90.) (->) ERDŐSÉG is. (Vö. MNz 
1968. 204.).
Rozsdás (Hn): (1972, Zabola, Fejér M.,
1972. 138.).
RUDAS FENYŐÁLLOMÁNY:
1. boronaerdő  (1894, Cssztimre, Vitos CsF. 
1894. 579.).
2. lácerdő  (Sz. gy. Gy, Portik János).

3. lécerdő  (1974, Felesik, Nagy B., 1974.). 
SARJERDŐ: Olyan erdő, mely sarjaztatás- 
ból keletkezett.
1. bükkfabokros. Szabó T. 7976/1815: Az 
Avas Pataka nevezetű helyen (e) ez Bükfa 
Bokros [...] (Béta, Usz. 1 1 15.).
2. sarjú erdő  (1886. Hsz. ÉK-i része. EL
1886. 481.); sarjúerdő (1930. k. Tamási Á.. 
1970/1932. 77.).
Sárosárokoldala (Hn): (1829, Bita. Bogáts 
D., 1929. 57.).
Sárospatak (Hn): (1712, Esztelnek, Bogáts 
D'., 1929. 59.).
Sikaszó (Hn): „e.” (1979, Csszépvíz, Murá
din L., 1977. 1 14.).
SOM OSERDŐ. Hn. S om oserdő  (1947, 
Bede, Benkő L., 1947 29.). Somoldal (Er
dély, 1901. 31.), Sztmihály, Um. Somos 
(1980, Nyikó mente, Tibád L.: 1980. 216.). 
Som os bérc (1973, Apáca, Jan itsek  J.,
1973. 357.). Som osolda l (Erdély, 1901.
31.). Sztmihály, Um. Somostető (Sz. gy. 
Mvh.).
Sötét fenyő, setét fenyő (Hn): (1945, Kászon- 
impér, Kászonimpér kbjkv. 50.).
Súgás (Hn): (1974, Miklósvár, Janitsek J.,
1974. 151.). ~ (Sz. gy. Ssztgy.).
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Súgó (Hn): „elnevezhették az erdőt fáinak 
szélfúváskor adott je llegzetes hagjáról” 
(1980, Nyikó mente, Tibád L., 1980. 244.). 
suharc: „aszú roncsalékos puszta erdei 
hely” (1862, Kriza J. 1862. VI. Tájszótár). 
Sumugyi (Hn): (Acsernáton. Bogáts D., 
1929. 55.).
Suta erdő (Hn): (Cssztlélek, Duka J.. 1978. 
186.).
SŰRŰ ERDŐ:
1. bakony (1958, Pállva, Nyr 82. 358.).
2. gyakor (1896. Szf, Nyr 25. 47.). Hn. 
Almási gyakra (1971, Vargyas. Janitsek J.. 
1971. 350.).
3. rengeteg (1838, Szf. Tsz. Szabó Elek).
4. teniett erdő  (1960. Komandó. Sylvcster T., 
1966.). (—») Ravasszabó is. Vö. Varga D.. 
1970. 12.
Szabaderdő (Hn): (1752. Miklósvár, Bogáts 
D.. 1929. 65.)
SZABAD HASZNÁLATTÓL 
ELTILTOTT ERDŐ:
1. avas ( 1886, Hsz, EL 1886. 481 . Vö. „avas
nak felfogták”
2. felfogás (1788, Pesclnck [ma Kézdikővár] 
EO. II. 608. Hn. Új -  (1792, Szacsva. Bogáts 
D., 1929. 69.).
3. feltiltott erdőség (181, Csm, Ált-Cs. 78. 
alap. 51.).
4. tilalmas (1756, Szárhegy, Szabó T., 1976. 
1117.). Hn. Tilalmas (1980, Nyikó mente, 
Tibád L.: 1980. 214.). tilalmas erdő  (1777, 
Árkos, Imreh I., 1973. 1112.). tilalmas erdős 
hely (1850, Lemhény, Nyolcvanos et.). tilal
mas szálas  (1640, Asz, EO. I. 440.).
5. tiltott erdő  (1894, Csm, Vitos CsF. 1894. 
512.) stb.
Szakaszos (Hn): (1681, Lisznyó, Bogáts D., 
1929. 56.).
Szálas-egör (Hn): „elnevezhették a területet 
fáik alakjáról” (1980, Nyikó mente, Tibád 
L., 1980. 214.).
SZÁLERDŐ: magról kelt erdő.

1. lábas erdő (1958, M. forrásvidéke. Ke
mény J.. 1958. 252.).
2. ős fa  (1886, Hsz, EL 1886.481.).
3. szálas (1640. Asz, EO. I. 440.). Hn. Csere- 
fákszálassa (1947, Kistercmi. Benkő L., 
1947. 29.). szálas. Hn. Kűsőszálos (uo.). szá
las erdő (1812, Bárót. Veszély K., 1868. 
143.). Hn. Szálas erdő  (1865, Olasztelek, 
Janitsek J., 1975. 104.). szálas erdő  (1640, 
Asz, EO I. 443.). Hn. Szálos (1784, Bikfva, 
Bogáts D.. 1929. 57.).
Szállás (Hn): (Erdély. 1901 27.) Bencéd. 
Um.
Száraztömös (Hn): „nagy erdő” (1943, Tür- 
kös. Árvay J.. 1943. 102.).
Szarkafészők (Hn): (Erdély. 1901 31.) 
Sztmihálv. Um.
Száznőárnvéka (Hn): (1578, Dálnok, 
Bogáts D., 1929. 58.).
Száznőfeje (Hn): (1583, Dálnok, Bogáts D.,
1929.58.).
Széje aja (Hn): „Az erdő szélit híják széje 
ajának.” (1975. Sztlélek. U. Tibád L.. 1975. 
198.).
Szemerke (Hn): (1980. Fotos-Martonos, 
Kovács S.. 1980.). J. A Hn. itt a borókafe
nyőhöz kötődik.
Szemerkés (Hn): lucfcnyves (1869, Gelen- 
ce, Orbán B., III. 133.) (->) FENYVESEK, 
veresfenyves is.
Szénégető (Hn): (1910, Tusnád, Nyr 39, 
233.).
Szénvonó (Hn): (1914, Ikland, Nyárády E. 
Gy. 1914. Tkép).
Széperdő (Hn): (1869, Bükszád. Orbán B.,
III. 72.)
Szeredő (Hn): (1756. Szacsva, Bogáts D., 
1929. 69.).
SZILERDŐ:
1. szil (1947, Sztgerice. Benkő L., 1947.
30.). Hn. Lukaszila (uo.).
2. szilas(ok): „alásosok, alás vagy szil-fás 
helyek” (1784. SzD). Hn. Szilas (1982,
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Csmindszt,  Csomortáni M., 1982. 157.). 
Szilas hegy (1914. Eszengycl, Nyárády Gy., 
1914. Tkép); szilos. Hn. Szilos (1813. Pál
lva, Usz, Szabó T., 1978. 324.). Főső-Szilos 
(1980, Nyikó mente. Tibád L.: 1980. 218.). 
J. A. Szilas Hn. a Bodoki-h.-ban a hegyi szil 
utáni elnevezés. (Kovács S., 1980.).
3. szilfás (1865. Csernátf. Árvay J.. 1943. 
129.) Hn. Szilías-vűőgye (uo.). Hn. Szilfás- 
oldal (Lemhényi P., 1980. 9.) Gy. 
Szilvárahágó (Hn): (Feldoboly, Bogáts D., 
1929. 59.).
Szőkevölgy (Hn): (1829. Egcrpatak. Bogáts 
D.. 1929. 59.).
Tekenyes (Hn): (1914. Sárd, Nyárády E. 
Gy.. 1914. Tkép). Hn. Tekenyős (1982. 
Csmindszt. Csomortáni M.. 1982. 157.). 
Tiszás (Hn): (1865. Bácsf, Árvas J.. 1943. 
80.).
Tízemberkertje (Hn): (1714. Kézdisztlélek. 
Bogáts D., 1929. 62.).
Tófele (Hn): (Bikfva. Bogáts D.. 1929. 57.). 
Tópataka (Hn): (1829. Bikfva. Bogáts D.,
1929.57.).
Toronypataka (Hn): (1681, Sztkirály, 
Bogáts D., 1929. 68.).
TÖLGYESEK:
1. csere (1607, Szfva. Msz. Szabó T., 1978. 
92.). Hn. Abodi csere háttya: „sz., e.. k.” 
(1980, Kibéd, Ráduly J., 1980. 108.). 
Portikcsere (1699. Szárhegy, Rab J., 1984. 
59.). J. Rab J., 1984: A [gyergyói csere] ne
vek 8-900 (1000) m közötti, déli és délnyu
gati kitettségű domboldalakra vonatkoznak, 
kizárólag a medence keleti peremén. Az alj
növényzet egyértelműen az erdők egykori 
meglétéről vall, sőt szórványos példányok 
ma is fellelhetők. A kocsányos tölgy erdő
foltjai, a sajátos m ikroklim atikus v iszo
nyoknak köszönhetően, a medencébe nyo
muló lucosok fölött helyezkednek cl (inver
zió). (59.). Hn. Veres csere (1774, Ozsdola, 
Imreh I., 1983. 427.). (Vö. Márton József:

2
Csík Sz Márton /
l  . 
) ĉ T^Csekefa/va

^  <7 ——kJ V Ĵ t/Z
^  M Cs/k-Kozmás-> ^  i > \  i \  .y^J&szon Impérfalva

\Kászon Újfalu 0\Kászon Jakabfaíva 
J  Lázárfalva \

! Jt .  y Vvs•=3

96/a. ábra TÖLGYESEK -  Tölgyesek Alcsíkban és 
Kászonban a múlt század végén (liedőA ., IV. 
394-398.).
1 -  Csík-Kozmás község tulajdona 207 k. hold, tölgy 1,0.
2 -  Csíkszentmártoni közbirtokosság tulajdona 395 k. 
hold, tölgy 0,8, fenyő 0,2. 3 -  Kászon-altízi és -feltízi 
közbirtokosság tulajdona 370 k. hold, tölgy 1,0. 4 -  
Kászon-újfalvi közbirtokosság tulajdona 1954 k. hold, 
tölgy 0,3, bükk 0,7.

Három nyelvből készült oskolai lexikon, 
vagyis szókönyv. Bétsben. 1816: „Tserc, er
dő, dér Forst, Wald quercetum. vepretum” ). 
(Vö. Szabó T. 1978. 92-93.): cserecske  
(1868, Bárót. Veszély K.. 1868. 117.), cse- 
récske: Szabó T. 1 9 7 8 /1589 k.: vagio(n) 
Zabo Thomasnak tizta fcolde annak vegebe 
volt valami keues cziereczke, tudom hogy 
azt ki irtotta (SzU, 96.): csere erdő  (1743, 
Szárhegy, Urbárium, 1743.). J. Imreh L, 
1983/1824: hatforintos =: 6 írt büntetés ter
he alatt til tott ~ (Árkos, 471.); cserefás  
(1751, Koronka, Szabó T. 1978. 101.): cse
res (Sz. gy. Oroszhegy, Lőrincz Pál). Hn. 
Kis ~ (uo.). cseres erdő  (1898, Lemhény, 
Nyolcvanos et) (Vö. Szabó T. 1978. 111.), 
tseres toelgy fás h e ly : Quercetum  
(Calepinus, 1598).
2. muzsdalos. Hn. Muzsdalos sűrűje (1978, 
Malomfva, Tibád L., 1978. 97.).
3. tölgyes  (1974, Miklósvár, Janitsek J.,
1974. 152.). Hn. Tö lgyes (uo.); tőgyes  
(1978, Száldobos, Janitsek J.. 1978. 221.).
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96/b. ábra. TÖ LG YE SE K -Tölgyesek Kovászna 
megyében. (Térkép: E. Ga. Rom., 1982)

Hn. Tőgyes kút (1978., Bardóc, Janitsek 
J., 1978. 220.) (J. -> I. 2.6. T Ö LG Y  is.) 
(Vö. Kovács I., 1880., melyből kitűnik, 
hogy a három szék i  B o d o k i-h e g y ség b e n  
előforduló  m indkét tölgyet a nép cse re 
ként nevezi, de mégis e név elsősorban a 
kocsány ta lan  tö lgyre  vona tkozik .)  (Vö. 
Szabó T. 1978. 92. is.) (Vö. Vitos, Cs F. 
1894. 786.).

Tőkés (Hn): (1973. Zalánpataka, Janitsek J.,
1973. 175.).
Törősarka (Hn): (1765. Szacsva. Bogáts D., 
1929. 69.).
Tüdősvölgy (Hn): (1660. Dálnok. Bogáts D.,
1929.59.).
urak erdeje: földesúri erdő (1744, Vécke, 
Usz, Szabó T. 1982. 285.). Hn. Urak érdeje: 
„a nemesek Apor család erdeje volt” 
(1970. Bibarcfva, Janitsek J.. 1970. 367.). 
uras erdő: földesúri erdő (1732. Erdőszen- 
gyel, Msz, Szabó T.. 1982. 285.). 
Utatlanberek (Hn): (1624. Szacsva, Bogáts 
D.. 1929. 69.).
Ü lte tet t  (Hn): (1977. Css/.épvíz. Murádin 
L., 1977 1 14.).
Vadas árnyéka (Hn): (1979. Sepsikőrös- 
patak. Bcrdc M.. 1979. 227.) (Vö. árnyék = a 
terület északos oldala).
Vadas arra (Hn): (1752. Sepsikőröspatak. Ber- 
de M.. 1979. 227.) (J. (—>) I. 1. orr címszót), 
vad erdoe: „aviariuirT (Kgl 1577, Nyr 36. 
174.): vadon, vadon erdoe (uo.). 
vágat: vágástcrülel. Hn. Antal István ~tya 
(1980, Efülc, Janitsek J.. 1980. 99.). 
vágottlan terület: állóerdő (1918. Lemhény, 
Nyolcvanos et).
Vágott út feje (Hn): (1979, Szsztmihály, 
Tibád L., 1979. 108.).
Vászontó (Hn): (1646. Káinok. Bogáts D.. 
1929.61.).
Véd-erdő (Hn): „elnevezhették az erdőt 
funkciójáról” (1980, Nyikó mente. Tibád L.,
1980. 214.).
veresfenyves: lucfenyves (1884, Csm, ÁLt- 
Cs. 78. alap, 54.). J. (->) I. 2. 5. LUCFE
NYŐ címszót.
Verőfény (Hn): (1747, Ssztgyörgy. EO II. 
36.). J. (—») I. 1. verőfény címszót, 
vész: (->) málnavész, VIHARDÖNTÖTT 
ERDŐ.
Vészbükk (Hn): (Észlelnek, Bogáts D., 
1929. 59.). J. Egyes szerzők szerint a vész
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„cziheres, bozótos hely” (Takács L.. 1978. 
249.). vagy „sorsára hagyott, leromlott, bok
rossá. bozótossá, járhatat lanná vált irtás” 
(Rab J., 1984. 61.). Vö. „megmocskolt” régió 
(Marosi B., 1976. 3.) Hm. 
veszekedő erdő: „peres erdő’' (1618/1729, 
Göcs és Balavásár. Szabó T. 1982. 286.). 
vesszős hely: veszszős. „VirgetuirT (1708. 
PP).
VIHARDÖNTÖTT ERDŐ:
1. romlás (1886. Hsz. ÉK-i része, EL 1886. 
481.).
2. vész (1898, Szf. Nyr 27 47.). Hn. Bornyú 
vészejc (1980. Efülc, Janitsek J.. 1980. 99.). 
Kisvész (1792, Papolc, Bogáts D.. 1929. 
67.). Kósavésze (1920 k.. Cssztdomokos, 
Kurkó Gy.. 1970. 121.). Új vész (1864. Gy- 
szlmiklós. Rab J.. 1984. 61.). J. „ma Tinópál 
ves/.e" (uo.).
Virgó (Hn): „nagy erdő. azért neveztetik 
~nak. mert tovább mint 90 évig pereltek fe
lette" (1864. Atosfva. Szabó T.. 1970. 448.). 
Zernye (Hn): (Zabola. Bogáts D., 1929. 71.) 
(—>) Berecki hegyek erdőnevciből.
Zsidán (Hn): „erdő, régen egy zsidó vette 
meg. s kivágatta" (1982, Csmindszt.  Cso- 
mortáni M.. 1982. 157.).

3.2 A havas, havasok

„Itt nincs virág már csak egy-egy gyopárszál 
Fent a fenyőknél fentebb sasmadár száll.
Lent zuhanó víz csörtet vad zúgóba

(Tompa László: 
Havasi tájékon. Részlet. 1918.)

Az a kép, amely az idézett verssorok elolva
sása közben elénk tárul, inkább hasonlít a 
Magyar Értelmező Kéziszótár által főnév
ként meghatározott „havas”-hoz, mint ah
hoz a távoli erdőhöz, havasi legelőhöz vagy 
kaszálóhoz, hová a kutatott terület népe

munkába járt és já r  ma is. Az ÉKsz ugyanis 
havason csúcsain nyáron is havas magas 
hegy(ség)et ért, Ballagi Mór 1873-ban, 99 
évvel korábban megjelent teljes szótára pe
dig hegytetőt, vagy hegyoldalt, „hol a nö
vényzet m egszűnik” hol, a költő szavait 
idézve: „nincs virág már. csak egy-egy gyo- 
párszál”
A havas fogalmának értelmezésében az Er
délyi Magyar Szótörténeti Tár IV. kötetének 
(Szabó T. 1984) megjelenésével gyökeres 
változás következett be, itt ui. a havasnak 
„havasi legelő és kaszálóterület” jelentésével 
is találkozunk. Mint szókapcsolat pedig, a 
bükkös-, a kaszáló-, a marhalegeltelő- és a 
szénacsináló havas is szerepel. Továbbá egy 
1836-ból származó háromszéki népi értel
mezés közlésével mely szerint: „Havasok
nak a' magas fekete erdőket szokták nevezni, 
a'hol fenyő fák vagynak" még teljesebbé 
vált a kép (123 1-1233).
Mindezek kiegészítéseként a teljességre va
ló törekvés nélkül az alábbi csoportosítást 
közöljük, bizonyítva ezáltal a havas szó el
terjedését a szépirodalomban is. 
havas mint (rendszerint távol fekvő) erdő: 
„és mikor mák lezen hawassokon" (SzO II. 
1571. 330.);
„Erdélynek észak és napkelet felőli részei 
[...] hidegebbek, s azért nagyobbárafenyves
havasokból  állók [...]” (NT, 1838. 138.);
„[...] s Gycrgyóiaknak megfogyván már ha
vasaik a görgényi dominium Gycrgyó felé 
nyúló havasaiból is vesznek fát" (Lombossy, 
1847.);
„majd kimentünk a havasi részbe, hogy egy 
terű fát készítsünk a tilosból” (Kurkó Gy., 
1970. 123. Csíksztdomokos);
„Akik házainak a havason” (Gazda J., 1980. 
278. Kászonújfalu). (Vö. Aluta. 1980. 304.). 
havas mint kaszáló: „Molduva felől való 
részen a szénafüvek az havason vannak bő
vebben [...]” (EO II. 1801. 773. Csíkszék):
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„A havasokon a kaszálás el nem adható; aki 
teszi, kivesz a havasból” (Negyedíelmegye 
rendtartása 1620. k., Endes M., 1938. 495.). 
havas mint erdei legelő: „Az havasra és 
Krista mezejére ha mikor marhát hajtunk ki, 
[...]” (SzO VI. 1676. 359. Csíkszttamás);
„[ ...] és ha az esztendőnek nagy részén a' Ha
vasokon nem tartaná marháit, azokból ki-is 
fogyna” (Szigethi Gy., 1831. 48. Udvarhely
szék).
havas mint erdő és erdei legelő: „Ezen ha
vasok gazdagok legelőkben és erdőkben" 
(Újfalvy S.. 1854-1855. 308. Háromszék):
„a havas távoli erdő, legelővel” (Lőrincz Pál. 
Sz. gy. Oroszhegy):
„A távolabbi havasok övezetében állatte
nyésztés, erdőgazdálkodás  folyt" (Tarisz
nyás M., 1974. 310.).
havas mint hegy, melyről a hó későn megy
el: „havas: magas (és kopár?) hegy. amely a 
havat soká m eg tar tja” (Hefty Gy.. 1911. 
210. Szf.):
„havas: magas hegy, amelyről későre olvad  
el a hó" (Árvay J.. 1943. 62. Hétfalu): 
„havas: terület, amelyről a hó későn ment el, 
havasi szállások voltak ott, ahol laktunk nyá
ron” (Sebestyén István. Sz. gy. Zetelaka). 
havas mint birtoklásforma (közbirtok): 
„[...] az Appr. Const. 3. r. 76. t. 2. art. szerint 
a Havasok is a Székely közönségnek [közös
ségnek] osztály [felosztás] alá nem jöhető 
Bonumai [javai]” (Lőtsey, 1837/1831. Zá- 
gon); „1783: A Csiki Jószágban [fölbirtok
ban] található Havasok és a két darab Czihe
res [bokros, sűrő erdős] hely is közre ma- 
ragyanak [közös maradjon]” (Szabó T. 1976.
1178.).
És ha a köz- és szaknyelv ennyiféle „ha- 
vas”-t ismert, vajon íróink, költőink hogyan 
vélekedtek róla?
Aprily Lajos: „Havas tetőknek már lefolyt a 
vére, / sötétlilára vált a szürkület” (Halálma
dár, 1920.).

Dsida Jenő: „Ujjongok, ha erre a falura nézek, / 
havasok illatát szívom / reggel.” (Falun, 1929.). 
Kányádi Sándor: „Nagy havas, nyugalmas / 
csöndje is hatalmas: / akár a jövendő, / hall
gat a szálerdő.” (Jó szánút, jó  fejsze, 1969.). 
Nyíró József: „Sót viszek nyalatni az üszők
nek a havasba. A tél óta nem jártam az erdőn 
és azóta minden megváltozott idefenn [...]” 
(Havasok könyve, 1938. 1.).
Tamási Áron: „S hát még amikor a falu hava
si birtokán kibuggyan a földből és az illatos
ünnepélyes csendben meglátja a rengeteget.” 
(Bölcső és bagoly. 193. 1 18. Farkaslaka.). 
Kemény János: „Sokféle arcát láttam a Ha
vasnak. Ismerem szelíd, kora tavaszi hangu
latát, amikor az első virágfejek előbukkan
nak a foszladozó hótakaró alól [...)” (A havas 
dicsérete. 1957 45.).
Havasnevek:
Apahavas (Hn): „c.. 1.. k ” (1977. Csszépvíz. 
Murádin L.. 1977 112.). J. Hogy a csíki nép 
mennyire szívesen adta a havas nevet az olyan 
birtoknak, hol az erdő. a legelő és a kaszáló egy 
helyen előfordult, bizonyítja Murádin László 
Csíkszépvíz mai magyar helynevei (NylrK,
1977. 1. 112-114.) c. dolgozata is. A község 
334 külterületi helynevéből ugyanis 49 havas 
elnevezésű. Ezek közül legtöbb szókapcsolattal 
az Apahavas és a Bot-havas (Bot havassa) sze
repel. Az előbbi havasnál ezek a következők: 
Apahavas feje. -lába, -pusztája v. -kaszálója, 
-ódala. -sorka, -sűrüjje. -vőgye, -i út. 
Balán-havas (Hn): (1976, Hm, Marosi B., 
1976. 3.).
Bélhavas (Hn): „A -  melléknevei: Asztalkő- 
tető, Csicsói-Hargita, Kis-Hargita” (Orbán 
B., I. 1868. 77.). "
Bodoki-havas (Hn): Bodoki-hegység (1916, 
Bodok Nr 45. 94. Parászka Gábor). 
Bot-havas (Hn): „e., k.” (1977, Csszépvíz, 
Murádin L.. 1977 í 13.). J. Uo.: -ajja. -háta, 
-homloka, -lába, -méjjéke, -teteje, -vőgye, 
-úttya.
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97. ábra. Bodoki-havas -  Szabad székelyek („zabados”-ok [z] és lófők [IJ), kiknek családneve erdőre, fára vagy 
vadra vonatkozott, és 1602-ben Básta György főgenerálisra feleskeííettek. Illetőségük: 5 -  Dálnok, 6 -  Felső-Cser- 
náton, 7 -  Felső-Torja, 8 -  Málnás, 9 -  Bodok, 10 -  Angyalos helységek voltak (SzO. V. 1029 sz oklevél). [5 -10  
helységek neve az oklevélben feltüntetett szerint.] (Térkép: Flena Mihai, ION Fisota 1975 és Ttkép 1941)
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Csíkszék havassai: Csíki Magánjavak 
(1872, Cssz, ÁLt-Cs. 78. 20.). J.
A széki közbirtok korábbi elnevezése: 
„Visszá keblezett vagy revendikált Havasok 
(Benkő K., 1853. II. 161.). Majd nevezték: 
„ Csíkmegye hcivassjai"-nak (1881. Csm, 
ÁLt-Cs. 78. 51.), „ Ruházati és lóbeszerzési 
alap"-nak, „Ruházati alap" és „Havasi ja-  
vak"-nak, illetve „ Csíkvármegye magán
javai  "-nak (1897, Csm. ÁLt-Cs. 78. 821.). 
Később „ Csíkvármegye közönsége" (1911, 
Csm. ÁLt-Cs. 78. 1 19.) elnevezéssel is talál
kozunk. Az első világháború küszöbén „ csík
vármegyei magánjavak" megnevezés volt az 
általános (Mkikj 1913. 59.). Végül a „Csíki 
Magánjavak" néven volt ismeretes (Keleti 
Újság. 1933. júl 2.). (Vö. Balogh A., 1930.).

98/b. ábra. Csíkszék havassai -  A Kászon-alcsíki 
járásban összesen 8554 k. hold, 3 iizemosztály 
a Felső-Tölgyes II. határrészben. Jelölést és forrást ld. 
a 98/a. ábránál.

98/a. ábra. Csíkszék havassai -  Csík megye havasai (a későbbi Csíki Magánjavak) 1896-ban, Bedő Albert erdő
statisztikája nyomán a Gyergyótölgyes járásban. Összesen 46.322 kát. hold, 5 iizemosztály Bélbor, Holló, Tölgyes 
és Békés községek határában. (Bedő A., 1896 IV. k. 406.)
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Gyergyó Ú jfalu
Gy. K ilyénfalva  
2 549 ,29  kh.
(B: 245 ,73; F- 2 303 ,56 )

^ Gyergyó Ú jfalu
10321 ,50  kh.

, 1048,08 , F’ 9 273 ,42 )

falvai
Zetelaka  
21965,41 kh.
(T: 287, 62; ö: 11723,64; F

Bögöz II. r. 
319,00 kh. 
(B: 319,00)

Csik D ánfalva  
335 6 ,4 6  k.h.
(F- 3 356 ,46 )
Csik M adaras  
6 713 ,44  kh. (I. rész) 
3138 3 ,3 8  kh. (II. rész)
(B: 351 ,53; F- 3 7745 ,29) 
Csik Rákos 
1194 ,20  kh.
(F- 1194,20)
Csík M ádéfa lva  
3280 ,52  kh.
(F- 3 2 8 0 ,5 2 )

Árvátralva II. r. 
4765 ,20  kh 
(B: 955,20, 3330,00!

K á p o l n á s - O l á r v a l u  
3324,23 kh.
ÍT: 52.00; B: 588,00j; F 2 6 8 4 ,2 '

Szentegyházas-O láhfalu  
6 263,07  kn.
(B: 1313,76, F 4949.31)

SICSO
521 2 ,7 9  kh.
(B: 937,5; F- 4275 ,29 )

Lövéte 
4 981 ,83
(T- 126,61, B: 2819,34; F' 2 035 ,88 )

Taplócza 
3 775 ,94  kh.
(B- 2405.10; F 1370,84) 
Csík Zsögöd 
232 8 ,1 5  kh.
(B: 1392,21, I 
Csik-Szt.Kiráiy 
2525,1 1 kh.
(B: 375 ,00; F- 2 1 5 0 .- '

, F- 935 .94)  
3iy

Hóm. Alm ás  
9 06 6 ,8 6  kh.
T: 109,50; B: 8917,37; F' 40 ,00

Jelm agyarázat

J.. . . . . . . . . . . | m egyehatár

|. . . . . . . . . . . . | községhatár

á llam i út 

megyei út

U J J J J J U J J F e n y ű B H W

Hargita Havassa
Hargita erdészeti térképe Bedő A., 1896. szerint.
J. A. Központi Hargita egy része és a D él-H arg ita  Bedő 
A lbert e rd ő s tatisztiká ján ak  m eg je lenése  id e jén  „Her- 
m ány-Baróti hegység" elnevezés a la tt a Baróti hegység
hez tartozott.
(Bedő A., 1896. Térkép. II. kötet 492-495; 512 -517.)

Bükk v. más
lombfa erdő (Kivéve tölgy)

~1 Tölgyerdő

Pl. Gyergyó Ú jfa lu  
10 3 21 ,50  kh.
(6 :1 0 4 8 ,0 8 ; F: 9 2 7 3 ,4 2 )

Gyergyóújfalu község határában 18 96 -ban  összesen 
volt 10 321 ,50  kataszteri hold erdő, m elyből bükkös 
1048,08 , fenyőerdő 9273 ,42 .

99. ábra. Hargita Havassa.
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Fülei havasok (Hn): a Kormos vízfolyás er
dősegei, legelői és kaszálói: „E havasokban 
roppant sok vad van, régen még bölény is ta
nyázott itten.” (1868, Orbán B., I. 227.). 
Hargita Havassa (Hn): (1727/1751, Szabó 
T. 1984. 1233.) Orbán B. /., 1868: A Hargi
ta a csíki krónikában Héthavas néven szere
pel. (75.).
Havasok Hargita megyében: (—>) 100. ábra. 
Hétközség havasa: a Szellő havasának kö
zös használatára alakul közhavas Csíkban, 
melyet 1888-ban az egyes községek (pl. 
Csíkdelne) között felosztottak. (SzK 1902. 
59.).
Iszujka (Hn): „Második és kisebb havasa 
M arosszéknek az -n e v ű  [...] (Bcnkő K., 
1868. 245.).

100. ábra. Havasok Hargita megyében -  
1 -  Gyergyói havasok, 2 -  Bükkhavas (1310 m),
3 -  Nagy-Közrezhavas (1492 m)> 4 -  Havas-biikk 
(1204 m), 5 -  Újhavas (1451 m), 6 -  Tatárhavas 
(1455 m), 7 -  Vithavas (1609 m), 8 -  Lóhavas 
(1621 m), 9 -  Medgyeshavas (1508 m),
10 -  Lóhavas-sarok (1482 m), 11 -  Tarvész-havas 
(1435 m), 12 -  Pogányhavas (1352 m)} 13 -  Bothavas 
(1379 m), 14 -  Béreshavas (1415 m), 15 -  Agos havas 
(1346 m), 16 -  Saj havasa (1555 m), 17 -  Baska havas 
(1364 m), 18 -  Káposztás havas (1456 m),
19 -  Kis Havas (1621 m), 20 -  Kerekhavas (1376 m), 
21 -  Kászonhavas (1292 m).
(Forrás: 1-18. Ttérkép, 1941; 19-21: PNL. IV. 1893)

Kecskés és Zsíros havasok (Hn): Kvh. egy
kori tulajdonát képező, Slanic határában levő 
erdőségek (Hszék Ekv, 1899. 107.). 
Kelemen Havasok - Görgényi Havasok: 
(—>) 101. ábra.
Keresztesek havasa (Hn): „c. (1972, Zabo
la, Fejér M., 1972. 135.).
Lók (Hn): Szabó K., 1890: A kézdi széke
lyek közül való hatalmas Apor fia Sándor 
hű szolgálataiért fölkérte Róbert Károly- 
tól a Kászon széki ~ nevű havasi völgyet, 
mint magtalanul elhalt emberek birtokát. 
(130.).
Marosszék havasai: Ősmarosszék Havas
gazdaság (Jakab E.. 1877 314.). J. Ezt a 
közhavast is története folyamán több elne
vezéssel illették. Ezek közül az alábbiakat 
közöljük:
marosszéki havasi birtok (Marosvidék. 
Mvh.. 1894. IX. 23.). Marosszéki havasok 
székely birtokossóiga (ÁLt-M. 1876. 115. 
L), Marosszéki nemes székely közbirtokos
ság (Péch D.. 1891. 674.). Marosszék köz
havasai (Jakab E.. 1877 314.). Marosszék 
nagyobb havasa (Benkő K.. 1868. 244.). Ősi 
Marosszék havasa (Deák L., 1882. 41.). Ősi 
M áros szék havasbirtokos ság  ( Kolozsvár, 
Kvár., 1887. febr. 12.). Ősi Marosszék ne
mes székely birtokosságának erdei (Maros
vidék, Mvh. 1890. ápr. 6.). Ősi Marosszék 
területén fekvő  havasok székely nemes birto
kosainak szövetkezete  (Alapszabály 1879.
4.), Ősmarosszék  (AjMT, 1903. 69.). Ős- 
maros szék havasa  (Barabás E., 1907 83.) 
Ősmarosszék havasgazdasága  (EZsn, 1943.
II. 508.), Ősmarosszéki Fakitermelő Vállalat 
(Sz. gy. Bíró Gábor, Parajd), Ős Marosszék 
Székely birtokossal havasai (ÁLt-M. 1877. 
115. 27.), Székhavas  (Orbán B. IV. 1870.
15.), szék-havasa  (Jakab E., 1877 315.), 
Székhavasa (Benkő K., 1868. 14.), szovátai 
Székhavas (Pál G., 1923. 48.), Volt Maros
szék közönsége (ÁLt-M. 1895. 115. 370.).
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102. ábra. Marosszék havasai -  1884-ben a közbirtok összes területe 15.556 k. hold és 799 négyszögöl volt, 
amiből erdő 13.604 k. hold és 787 négyszögöl, amely az alábbi négy üzemosztályból tevődött össze: A. üzemosztá
ly: lszujka (K. Remete, Selye, Szováta és F. Köhér között), B. üzemosztály: bükkerdők, C. üzemosztály: 
fenyőerdők, D. iizemosztály: véderdő. (Bedő A., II. és ÁlJ-M , 115., 148., 1884 évi leltár.)
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Mezőhavas (Hn): (—») Marosszék havasai 
102. ábra.
Mezőhavas (Hn). Benkő J. 1778/1944: Bar- 
dócfiúszék [...] egy kopár hegy. a ~. Ennek 
csúcsa a Kakukhegy (93.).
Miháj havasa (Hn): „sz.” (1974, Miklósvár. 
Janitsek J., 1974. 151.).
Mihály havasa (Hn): „A Hargitának Madéfal- 
vához tartozó része” (Benkő K., 1853. II. 21.). 
Natyhavas (Hn): „e” (1955, Mhermány. Ja
nitsek J.. 1969. 153.).
Negyedfélmegye: egykori közhavas Csík
ban (EO. II, 1620. 343-346.).
Ojtoz havasa: (—>) Utas havassa.
Per-havas (Hn): „Almás és Vargyas Közsé
gek pereskedtek e hegy használati jogáért" 
(1599, Efülc. Janitsek J.. 1980. 103.). 1. Sza
bó T. 1984/1600: ki ieőwcnk az Per havvasa 
vlra az chapasra (Hralmás. 1233.)
Piricske havas (Hn): (1864. Tölgyes Cssz. 
Szabó T. 1984. 1233.).
Répát havasa (Hn): (1860, Nagykás/.on. 
Nyr 26. 1897. 136.).

Saj nevű havas (Hn): (1728, Cssztmárton. 
SzO. VII. 1898. 337.).
Sánta havas (Hn): „e.” (1680, Bárót, Ja
nitsek J., 1975. 100.).
Szentséd (Hn). Szabó T. 7976/1762: Vagyon 
a Falunak egy -nevű  biikküs és fenyves 
havassa Gyergyó felé (Bogárfva. Usz.) 1117 
Tanórok Hagymás nevű Havas (Hn): „1.” 
(1743, Gysztmiklós, Urbárium, 1743. 643.). 
tizenhét falu havasa: udvarhelyszéki köz
havas volt a Hargitán, melynek tulajdonosai 
„Kis vagy Kápolnás Oláhfalu. Fényed, 
Bcthlenfalva, Bikafalva, Ócfalva, Felsőbol
dog a s s z o n y fa 1 v a, M i k 1 ó s ía 1 v a, S z e n 11 á s z 1 ó. 
Ábrán falva, Sándor falva. Telek falva. Árvád- 
falva. Patakfalva. Kénos, Lókod, Bágy, Ho- 
m oródszentm árlon” (Jánosfalvi S. I.. II. 
1942) 1846. 7.) voltak. (Vö. Vámszer G.. 
1938. 59.).
Tölgyhavas (Hn): (1980. Étfalva-Zollán. 
Kovács S.. 1981.).
Utas Havassa: „Ojtoz havas (1639, Css/t- 
mihály. SzO. VI. 1897 73.).
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4. Az erdőpusztítások bizonyságai

4.1 Irtás - Irtásnevek - Károsítások

„Irtás /. . . /  ez a buzgósúg túl ment a kellő 
határon / . . . /  vájjon eléggé megműveljiik-e 
földeinket, el kell ismernünk, hogy bizony 
nem, s kellő míveléssel a fele földből 
ugyanazt a termést lehetne kicsalni, 
mint most az egészből

(Imre Dénes sorai
Vitos. CsF. 1894.582.)

„Az erdőletarolás miatt verejtékes munkájá
nak silány gyümölcsét szemlélve, a rákosi 
[ CsI székely bújának a következő, egyszerűsé
gében is megható versben ad kifejezést: 
»Hargitának hires neve:
De keserű a kenyere«.

(Hankó V.. 1896. 253.)

ADATOK AZ IRTÁS SZABÁLYOZÁSÁ
RA. Sz.O. II, 1569: ezen kjwl mind zeginck 
mind gazdagnak zabad volt Irtani, az a 
keossegnekis (283.). Szabó T., 1976! 1627: Uy 
ueszbe(en) Lazar András Ura(m) szamara ir
tottunk két falu, két nap mind aszalta vala 
(454.). SzO. VI, 1639: 17 Az falu erdeit, 
penig senki tűzzel ezután ne irtcsa [...] 
(1080.). EO. I, 1699: Mivel penig az nemes 
széknek [ Asz] mint az mezőre úgy az erdőre 
is egyenlő szüksége vagyon, végeztetett [...], 
minden személy válogatás nélkül, a nemes 
szék hirc és engedelme nélkül az szabad erdőt 
irtani, ásni, égetni és vágni oly véggel, hogy 
szántóföld, rét vagy mező legyen belőle, ne 
merészelje (622.). Bogáts D., 194311755: Az 
újonnan irtott Szántó földekről és Szénafü 
hellyekről három Esztendeigh nem adózik 
senki. Hsz. Orbán B., V. 1871/1766: 1766-ban 
Jellachits nevű ezredesük és Majershaim nevű

őrnagyuk engedélyt adott a szék [Asz] szabad 
erdeinek elfoglalása és tetszésük szerinti 
használatára. A tiszteik által felbátorított kato
nák hatalmaskodása annyira ment, hogy nem
csak a széket, hanem a militarizált faluk nem
katona népét is eltiltotta az erdők használatá
tól. elfoglalták a várfalvi katholikus egyház- 
községnek udvari rendelet következtében 
szék által kiszakított erdejét, kiirtották nem 
csak az erdőt, hanem az ezen erdőkben volt 
szép gyümölcsösöket is. (10.). Úrbéri f r  
1769: nem szabad a Földes-Urnak a' Jobbágy 
és Zellér által ki-irtott, vagy meg-jobbitott 
Földeket töllük külömben elvenni (13.). EO.
II. 1791: bármely parasztnak csakis a földesúr 
tudtával és cngcdelmével legyen szabad fai- 
zást gyakorolni vagy irtásokat tenni (1791:
XXX. te.. 616.). EO. II, 1807: az erdők 
pusztítását és irtásokat hazánk [Erdély] köze
pében közönségesen megtiltván, azt csak a 
széleken levő havasos helyeken engedjék 
meg. (1807. évi Erendt, L, 890.). EO. III, 
1808: faluk [Usz.] az első classisba jönnek 
azok. a kik erdejeknek bizonyos részében irt
hatnak; a 2-ikba azok, akiknek erdejek va
gyon ugyan, de nem irthatnak; (7.) EO. III, 
1812: A parasztoknak a földes uraik engedel
me és írásban adandó szabadsága nélkül az 
erdőkben irtásokat tenni egyáltalában tilal- 
maztatik (1812: XXXIV. te. 4., 167.). EO. Ili, 
1815: az olyan parasztoknak, akik földesurok 
engedelme nélkül irtásokat tennének, a 24 
páleza ütésen és a kárnak megfordításán kívül 
egy hónapi arestum [fogház] lévén büntetésül 
kiszabva, szabadságában fog állani a főin- 
spectornak, hogy ezen egy hónapi arestumot 
magának dolgoztatva töltesse ki az olyannak, 
csupán ételt adva neki. (204.) Hsz. Erdőtör
vény. 1879. évi XXXI. te.: Irtás. Az -tiltatik
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oly erdőkben, melyeknek eltávolítása által a 
futóhomok terjedésének út nyittatnék, vagy 
melyeknek talaja másnemű gazdasági míve- 
lésre (szántóföld, rét, kert vagy szőlő) állan
dóan nem alkalmas. (4.). Bözödi Gy., 1938: A 
közös erdőket szabad volt irtani, az irt vány ok 
magántulajdonná váltak. A foglalás és irtás az 
arányosítás harmadik módja a múltban, a bir
tokarány eltolódásának egyik eszköze. (86.). 
Tarisznyás M. 1974: A középkori jogszoká
sok értelmében mindenki annyi erdőt irtha
tott, amennyire ereje volt. [...]
A rokonok, szomszédok tízeseknek nevezett 
csoportokban tömörültek, közösen irtották 
az erdőt. [...] Újfaluban a tízesek (falurészck) 
elnevezése még a 900-as években is azonos 
volt pl. egyes távolabbi havasokéval. Alsó
vész, Vészhágó, Kósza, Todorvész (308.). 
anyátokét kiás: luskót irt. EO. Ili, 1825: a 
megszáradt anyalőkéket kiássák (349.). J. 
EO. I, 1699: ás: tüsköt irt (622.). Asz. EO. II, 
1800: azoknak a törzsökéi [erdő fái] ki ne 
ásattassanak (716.) Msz. 
ciher: „a sűrű bokrokkal s fákkal benőtt ir
tás” (Köz. Gábori] Károly. Nyr 4, 561.) Hsz. 
csonkás: „(le)tarolt” Szabó T., 1978/1154 : 
A' Csonkásban (sz). Sárpatak, MT. 
csontorag: „csonka, csonkás Szabó T. 
1978/1820: Azonn Utrizált Joszágon edgy 
tsontorag Vad almafát tudok lenni (199.) 
Martonos, Usz.
csontorgáson: csonkítottan, csonkán. Benkő 
K., 1853: Erdei [Cssz.], a hibás kezelés 
miatt naponta pusztulnak, mivel rosszul. -  
vágják, égetik és gazolják, sőt czélszeretlen 
irtják is. (35.).
csutakól: „irt” (Murádin L., 1960.). Krizba. 
darab: erdődarab. Szabó T., 1978/1810: ir
tottak is egy ~at (255.) Jedd. 
darék orotás: nagy irtás. (Barabás, SzO, 
1581. 319.) Zalán, Hsz. 
devasztálás: pusztítás (Hszék Ekv, 1899. 
204.).; elpusztít (erdőt): „kiirtva/pusztítva el

hord” (Szabó T.. 1978/1146.) Búzá&be- 
senyő, KK.
ERDŐIRTÁS. Orbán B., II. 1869: e folyam 
[Uz] mentén vagy 14 fűrész van, és e tizen
négy erdőfaló elégséges arra, hogy a folyam 
mentén mindenütt siralmas képét lássuk az 
elképzelhetetlen -nak. Egész hegyláncola
tok a szó teljes értelmében le vannak tarol
va, s fa csak ottan tenyészik, hova az ember 
irtó-fejszével nem tud eljutni: csaknem hi
hetetlen, hogy a parányi ember két hüvelyk 
széles fejszével a rengetegek roppanlottsá- 
gát ekként tudja megdönteni (56.). Bogáts
D., 1929: Az ~ok emlékét őrzik az: »Aszaló, 
Aszalvány. Égés. Irtás, Omlás, Orotvány« 
helynevek (54.) Hsz. ÚML, 1962: A föld 
magántulajdoni kialakulását [Szf] elősegí
tették az ~ után művelés alá vett földek, 
amelyek már nem közösségi, hanem magán- 
tulajdont képeztek.
ERDŐIRTÓ. Csőre R, 1980: Az erdőhasz
nálati jognak egy, a középkorban igen elter
jedt formája volt az erdőirtás céljára telepe
seknek adott kiváltságlevél. [...] Az intéz
mény soltészség néven is ismeretes. (81.). 
[...] Hasonló szerepet játszottak a kenézek 
[...] (82.). J. Tagányi K., 1896: A soltész egy 
erdőt vett át a földesúrlól, s azt az általa tele
pítés céljából összetoborozott emberekkel 
kiirtotta, a kiirtott földet egyenlő telkekre ki
mérte, s ennek fejében aztán a telepet a föl
desúr 16-20 évi adómentességben és sok 
más kedvezményben részesítette, a soltész 
pedig s annak családja az illető telep örökös 
bírája lett s különféle földesúri haszonból bi
zonyos hányadot élvezett (XI.). 
erdőirtvány: erdőirtás. Kós K., 1972: Ha
sonló megoldásúak a kászoni -okon keletke
zett csángó szállásokat (ház körüli birtoko
kat) körülvevő kerítések is. (61.). 
ERDŐKÁR. ÁLt-Cs, 1879: Nemes Csík 
megye havasi javai kezelő hivatala kimutatá
sa az erdőrontásokról. A „napló”-ban, május
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103. ábra. ERDÓ1RTAS - A  kultúra térhódítása a hegyek oldalain az erdők rovására. 1 -  Völgyi rétek, az 
emelkedettebb helyeken szántóföldek beékelve. 2 -  Ha a lejtő délre néző: szántóföldek, ha északos: kaszálók. 
Gyakran nedves vagy száraz égeres, nyírfás vagy mogyorós ligetekkel, sokszor borókával is. 3 -  Kiritkított vagy 
eltűnőben lévő fenyvesek, bükkösök, egyenkint vagy csoportosan álló fákkal, közöttük gyakran elhatalmasodik a 
boróka, ilyenkor legelő; ha borókamentes, rendszerint hegyi kaszáló. 4 -  zárt fenyves, bükkös, ritkán tölgyes, 
tarkítva vágásokkal vagy füves tisztásokkal. 5 -  Alhavasi legelő, borókával bőven benőve, itt-ott kiterjedett 
Vaccinetumokkal is. [Vaccinium L  = Áfonya nemzetség] (Nyárády E. Gy. 1929, 564.)

hónapban, 4 ~ van leírva. „Utalványt s/áraz 
fára kapott s mégis 20 darab élőfát levágott” 
„12 darab nyers élőfát meggyűrűzött, részint 
megperzselt” stb. (78. 49.). J. SzO. IV, 838. 
sz..: Egyezség-levél Bikfalva és Uzon Sepsi- 
széki falvak között erdei kártétel alkalmából. 
Kelt Lisznyón (Sepsi-székben) (1642. júl.
3./274.)- J- EO. II, 1802: erdőbeli károknak, 
amint látható, nevezetesebben okait kilencz 
pontokra lehet szorítani (796.) Hsz. 
erdőprédáló: erdei kártevő. EO. II, 1801: 
kik voltak az ~k és hány szekér vagy szán fát 
vágtak. (754.) Usz.
ERDŐ PU SZTÍTÁ S. EO. II, 1801: de a ki
ket az ~on rajta kapnának, azokat ne bánta
nák, meg ne zálogolnák, hanem a magok 
concernens [illető] tisztjeiknek adnák ki 
(713.) Bsz. Árokülyi, 1839: [Kovászna ...] 
Az erdőket itt is, mint mindenütt hazánkban, 
rendszeresen pusztítják [...] Azonban a' há
romszéki erdő pusztulásnak az is oka, hogy 
a' nagy tér' négy sor falvai közül a' két köz
belső sorbeliek egyenként, vagy páronként 
emléket haladó szokás, vagy egyezmény sze
rint a' közelebbi erdőháti faluk erdőségein

faiznak [...] (195.). Négy közönség, 1864: 
Tapasztalván aztis. hogy némely birtokosok 
által még ha valami ép, eleven erdőbe jut, 
aztat össze vágja hogy más ne használhassa, 
ezen erdő pusztítás is betiltatik (93.) Koz- 
más. Orbán B. II 1869: Az udvart csaposkert 
veszi körül [Cssz], ez pedig apró fenyőtetők
ből készített kerítés, a mi roppant ~sal van 
egybekötve (19.). Orbán B., II. 1869: [Tatros 
völgye...] még most is a hegyoldalak, sőt 
még a völgy is kipusztított erdőromokkal 
van beborítva, levágott, elperzselt, rothadás
nak indult vastag fatörzsek borítják a vidé
ket, s annak gyászos, szomorú színezetet ad
nak; és miért e gyászos, e rendszeres pusztí
tása az erdőknek? honnan vétkes fel lázadása 
az embernek a természet ellen? a természet 
ezen ékességét elsorvasztó kimélytelensége, 
s a föld fiának e fel lázadása az anyatermé
szet ellen? mert a völgyben, hol még kaszá
lók keletkeznek az irtások nyomán, hol az 
eke, a földnek ezen polgárosító eszköze 
megjelenhet, ott még van értelme, de a mere
dek, csaknem megmászhatatlan hegyoldala
kon az ily pusztításnak semmi (77.). Connert
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1906: A falu-közösségnek kényszerítő ig  
kellett [...] a XVI. században [...], az erdő ép
ségét a pusztítástól megmenteni (63.) Szf. 
Kapussy /., 1920: Az erdőgazdaságban való
sulhat meg leginkább az a kapitalisztikus 
többtermelés, amely nem a gondosabb, szak
szerűbb erdőkezelésscl elérhető mérsékelt 
hozadéknövekedésből áll ami közgazdasá
gi szempontból hasznos és kívánatos ha
nem a minél nagyobb arányú, minél kímélet
lenebb erdőletarolásból. Az a többtermelés 
ez, amely nincs tekintettel az erdő természeti 
és szociális rendeltetésére. Azok a vállalko
zók. akik ezt a termelést irányítják, nem lát
ják a fától az erdőt. A havasi fenyves nekik 
csak óriási fakészlet, ami arravaló. hogy „a 
közgazdaság terén szerzett érdemekért" mil
liós nyereséget és báróságot biztosítson 
»életrcvaló« idegen kapitalistáknak. (522.). 
Gyárfás E., 1930: Tényleg Szenátor Urak. az 
az ami Erdélyben az utolsó tíz év alatt 
végbement, valóságos vandalizmus. (221.). 
ERDŐPUSZTÍTÓ. EO. II, 1800: Az hely
ségbeli tisztek minden esztendőben egyszer 
generális investigatiót [általános nyomozás, 
vizsgálat] vitetnének véghez az ~k ellen. 
(714.) Bsz. EO. Ili, 1812: Az erdélyi ország- 
gyűlés 34. törvényezikke az erdőlés rendjé
ről: 3-szor. [...] ha valamely erdőnek birtoko
sáról az tapasztaltatnék [...] a maga erdejét 
pusztítaná [...] az olyatén erdők pusztító bir
tokosaival a törvényektől kiszabott úton ép
pen azzal a móddal bánjanak, a mely az ősi 
jók  pusztítóinak megzabolására ki vagyon 
szabva. (167.). Nagy Gy., 1884: a székely, 
kinek ~ hajlamát bizonyára fokozza azon 
gondolat is, hogy nem csupán csak a saját er
dejét pusztítja. A székely községek közül 
ugyanis rendszerint több szomszédközség 
közösen szokott bírni egész erdőrészt. (73.). 
Szf. J. Hogy milyen siralmas helyzetben vol
tak a kis erdőbirtokok, arra jó  példa a XIX. 
sz. utolsó éveiben készített és jóváhagyott

„Muzsnai ev. ref. és unitárius egyház erdejé
nek rendszeres gazdasági üzcmtcrv”-ének 
adatai. Holdankénti fatömeg: 23-66 m \  fo
lyó évi növedék 0,76-1,10 m3/k.hold volt. 
(ÁLt-Cs. 43. alap).
ERDŐRONTÁS. Jakab E., 1878: 1861-től 
1867-ig terjedő időszak. Ez alatt a közigazga
tás csak az elharapózva volt az erdőpusztítás 
(vagy a mint az akkori új bezirkerek írták: ~) 
és a magán tulajdon erőszakos megtámadása 
mcggátlásával foglalkozott. ÁLt-Cs, 1881 
Az 1880-ik évben a Gyergyói rév. részen 
összesen 76 ~-os eset fordult elé 124 f 14 kr 
kárösszeggel (78.). Nyolcvanos et, Lemhény 
1883: erdő rontáson mcgtanáltattak. 
ERDŐRONTÓ. Calepinus, 1598: erdoe ron- 
to: Sylvifragus. Nyolcvanos et, Lemhény 
1872: 4 Ellenőr választassék kik a nyakas 
~kat fölzálogolni kötelesek legyenek. Imreh 
/., 1974: A falutörvényck részletekbe menő 
szabályozással védik az »~«k ellen a falu ti
lalmas erdejét. [...] ~ Kcresztúrfiúszékben 
1823-ban 24-cn és 5 helységben többen, a 
tolvajok-prédálók közül a legtöbb (196. és 
203.).
erdős parlag: irtás. Kászon széki fpj, 1786: 
Hogy lévén az En Uramnak egy darab ~ja a 
Kászon Fel Tizi Felső Határban. J. Ballagi M., 
1873: parlag: föld, mely művelés alatt még 
nem volt, v. amelyet már megszűntek mivel ni. 
extirpationes: irtás (EO. II, 1791. 616.). 
hatalmaskodás: erőszakoskodás, hatalom
mal való visszaélés. Szolga J., 1838: Az erdő 
vágás élő fahántás ’s több -eseteiben (126.) 
~ó: erőszakoskodó (Comp. 1669. III. R. 7 
tit. 2-ik art.).
IRT. Sándor O, 1627: Tudom azt, hogy 
ujvészben Lázár András uram számára 
-ottunk, de az határát nem tudom, két falu 
két nap mind aszalta vala (68.) Gyszárhegy. 
szin. orot, ki-((—>)).
IRTÁS. MA, 1604: Irtás: Runcatio, Extir- 
patio, Exputatio. J. Irtoc, Irtogatom, Irtom.
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Szabó T., 1978/ 1602: Thiboldj Drabant Be
nedek szabatitattja Kis Keöued oldalaban 
való Irtását, Thiboldfalúa ellen(n) (266.) 
Tibód, U. Barabás, SzO 1632: vadnak ~ink 
is, kit csináltunk sok munkánkkal szántó 
földet vagy széna rétet, ezeket oszlássra 
nem bocsátottuk, hanem ö kegyelmek is, ha 
nem restellik, a falu földéből szabadon irt
hassanak. a legyen örökös földek mint mii 
nekünk (366.) Udvarfva. Kászon széki fpj 
1785: [...] hogy attyának falu Erdeiből ~a 
let volna (190.). Garda D., 197811838: 
Bocskor János 1838-ban: A temérdek feny
veseknek ~a, kétségtelenül czél szerinti, jó  
és a legszükségesebb volt bizonyos idő 
pontig, valameddig tudniillik a nép sürge
tőbb szükségeire elég mértékben gyümöl
csöző földek -  a által borzasztó vadonból 
hasznos, termő, kies helyekké varázsoltat- 
va, a késő utódoknak örökös joggal meg
szereztettek. (133.).
IRTÁSNEVEK:
Aszaló. Bogáts D., 1929: Az erdőirtások em 
lékét őrzik az: ~ (54. 57 58.) Bélafva. Cso- 
makőrös.
Aszalván. (Tibád L.. 1980. 215.) Nyikó mente. 
Avas. Szabó T, 1976/1592: az Sofalui Pál 
Irtását az tér auas végében meg erezte (510.) 
Bencéd, U., 7976/1620: Az Nyr -fe le  ualo 
hatarban (sz) (510.) Lisznyó, Hsz., 
7976/1826: Az ~ alatt (sz) Pókakeresztúr, 
MT. (510.). Tibád L., 1975: -ódala(sz)  
(198.) Szentlélek. Tibád L., 1976: -  (sz) 
(92.) Bogárfva. Csergő B., 1978: -  (i) (41.) 
Küküllőkeményfva. Tibád L., 1978: Küs- 
~(sz) (226.) Bencéd. N agy-(sz) (226.) Ben
céd. Imreh /., 7979: Kisnyír-: Mikó Miklós 
által 1812-ben Oltszemen megvásárolt erdő, 
melyet külföldi erdőirtó munkásokkal alakí
tott át szántófölddé (104.).
Bérc. Aivay J., 1943: Zsindely-: „A hegy 
ma kaszáló” 1872: Zsendel bértz (133.) 
Csernátf.

Berek. Szabó T, 1976/M54: A' Kopasz ber
ken (sz) (809.) Erdőcsinád. Janitsek J., 
1976: -a jja  (sz). -a rra  (sz) (193.) Bölön. 
Berkenyés. Szabó T. 7976/1699: -ben  (sz) 
(817.) Andrásivá, MT.
Bogos. Janitsek J., 1976: -  (k) sok cscregyö- 
kér maradt itt az irtás után. (193.) Bölön. 
Bikk. Szabó T, 7976/1811: A ’ -b en  (sz) 
(1115.) Jobbágytelke. MT. Árvay J., 
794.?/1872: -o s  (sz, k) (202.) Zajzon.
Bükk. Tibád L , 1975: Hegyi ~(sz). —tetőü 
(sz). Kopac- -  (sz) (198. 199.) Szentlélek. 
Tibád L ,  1976: —aja (sz), —ódal (k), -rehá- 
gyóu (sz), - tetőü (sz). Máté--(sz) „A mü 
üdöngbe erdő vót ott” (92.). Csergő B., 
1978: -dombalja(i)  (41.) Küküllőkemény
fva. ~ös: Szabó T, 1976 /1850: az uraság 
-ősében (sz) (1118.) Vasláb, Cs.
Cser. Kurkó Gy., 1970: -alja  (248.) Cssztdo
mokos.
Csere, - a j a  (sz) (Tibád L., 1978. 226.) 
Bencéd, -bérce  (sz) (Tibád L., 1978. 226.) 
Bencéd, -d o m b ja  (sz). Sándor O., 1694: 
Czere dombján egy darab [szántó] (162.) 
Cslázárfva. -fáknál (sz) (Tibád L.. 1978. 
225.) Kisfalud, - fa rok  (sz) (Tibád L., 1975. 
198.) Szentlélek , - h á g ó  (sz) (Tibád L.,
1975. 198.) Szentlélek, -ha tá r  (sz) (Árvay 
J., 1943/1872. 89.) Türkös. - l á b  (sz) 
(Árvay J., 1943/1872. 89.) Türkös. -óda l 
(sz) (Tibád L.. 1975. 198.) Szentlélek . 
-tava(sz). Sándor O., 1694: Czere tavánál 
1 föld [szántó] (162.) Cslázárfva. - te tő  (sz) 
(Tibád L., 1975. 198.) Szentlélek, -v ég e  
(sz) (Tibád L., 1978. 223.) Kecset. A kasz
tófa -  (sz). Janitsek J., 1974 /1883: A kasz
tófa Cseréje  (149.)  M iklósvár. 
Dom boru-a jja (sz)  (Janitsek J., 1975. 103.) 
Olasztelek. K is-(sz).  Árvay J., 1943! 1865: 
~ -  láb (154.) Hosszúf. Kűső- - a ja  (sz) 
(Tibád L., 1978. 223.) Kecset. Széles ~(sz). 
Janitsek J., 197 5 /1815: Szélestsere farka, 
Széllyes - fa rka  (sz).
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Cseresznyés. Balázs L., 1974: -szegeletje 
(sz) (293.) Eléd.
Csutakos. Janitsek J., 1973: Fessőü ~ (sz, k, a 
múlt században irtották ki) (168.) Szárazajta. 
Berde M ., 1978: -  „Az erdőt kiirtották, a 
csutakok ott maradtak.” (422.) Zalán. Kicsi ~ 
(sz) (Janitsek J., 1974. 150.) Miklósvár. 
Nagy -  (sz) (Janitsek J., 1974. 151.) Miklós
vár. J. Az irtás megnevezése történhetett az 
irtás utáni növényi maradványokról is.
Eger. ÁirayJ., 1943/1865: E ger=  utcanév, itt 
nőtt égerfa-erdőnek emlékét őrzi (133.) 
Csernátf. Janitsek J., 1973: kaszáló, 70 évvel 
ezelőtt - lak  voltak itten (361.) Najta. Janitsek 
J., 1976: -kút (sz, 1) (194.) Bölön. Szász L.y 
1976: Küs-egér dombja (k) (89.) Gycsomafva. 
Egör ~ kút hágaja (sz). —kút (sz) (Tibád L.. 
1976. 92.) Bogárfva. Ásó— (sz) (Tibád L..
1979. 110.) Kobátfva. Kányás-(i) (Csergő B., 
1978. 41.) Kiiküllőkcményfva. Kerek—(sz) 
(Tibád L., 1975. 198.) Szentlélek. S zá las-(k )  
(Tibád L., 1978. 226.) Bencéd.
Egrösasszó. (i) (Csergő B., 1978. 41.) Kü- 
küllőkeményfva.
Fogás. Benkő L., 1947: Uj~(i) (33.) Nyszt- 
benedek, Nyszereda.
Gyakorcsere. „szántó, régebben irtott terü
let; 1698: Gyakor, XIX. sz., közepe: ~ (Jani
tsek J., 1973. 169.) Szárazajta.
Gyertyános. Balázs L., 1974: -  (k, sz) (293.) 
Kőrispatak.
Honcsok(os). (Rab J., 1984, 60.) Gy.
Ince erdeje, (sz) (Janitsek J., 1975. 98.) Bárót. 
J. Kászon széki fp j, 1786: a mit penig az falu 
erdeiben irtot az Bencze família ez Péter Ist
ván be vetette ez marad Péter Istvánnak (238.). 
Irtás. Benkő L ,  1947: -  (34.) Backamada- 
ras, Nykarácsonyfva.
Kerekerdő. (sz) (Balázs L., 1974. 293.) Etéd. 
Kopac. (Tibád L., 1980. 216.) Nyikó mente. 
Kőrises. (k) (Janitsek J., 1978. 221.) Száldo
bos.
láz: irtás (->) I. 1. (Vö. Csőre P., 1980. 133.).

Makkos kert. (sz) (Janitsek J., 1974. 151.) 
Miklósvár.
Mező. Tarisznyás M., 1957: [Gysztmiklós] a 
vasútállomás közelében lévő határrész 
Tölgy~(33.).
Nyáras. Janitsek J., 1975/1815: -bán  (sz) 
(104.) Olasztelek. Tibád L ,  1976: ~ódala(k), 
- te tő (k )  (198.) Firtosváralja. Nyáros (sz) 
(Balázs L., 1974. 293.) Kőrispatak.
Nyír. Tibád L., 1975: Ott valóságos nyír vót 
még gyermökkoromba, a lengy ön falvi szé- 
jön (199.) Szentlélek, -a ja  (sz) (Tibád L., 
1978. 226.) Bencéd, -dom b (sz) (Tibád L.,
1976. 92.) Bogárfva. -köze: „szántó, a XX. 
sz. elején még fiatal -  erdő” (Janitsek J.,
1973. 172.) Szárazajta. Felső—kert (k) 
(Szász L.. 1976. 88.) Gycsomafva.
Ny íré s. Janitsek J., / 975/1865: -allya (sz. e). 
-tetőü (sz, régebb e. volt) (104.) Olasztelek, 
-dom bja  (sz) (Janitsek J., 1976. 196.) Bölön. 
Nyiröstorka (lég.) (Tibád L., 1976. 198.) Fir
tosváralja.
Orotás. Sándor O., 1694: -nevű  helyben 
1 darab [szántó) (162.) Cs. Lázárivá. Janitsek 
J., 1974/MM'  régi -(159.) Köpec. -aja (e, 
lég.), - -kert  (lég.) (Tibád L., 1979. 107.) 
Szszmihály. -óda la  (sz) (Tibád L., 1978. 
225.) Kisfalud, -tetőü (sz) (Janitsek J.. 1975. 
104.) Olasztelek. Barta -a,  György - a  (Tibád 
L., 1975.) Farkaslaka. K is- (sz) (Janitsek J., 
1978. 221.) Száldobos. Márton -  a (Tibád L.,
1975.) Farkaslaka. N agy- (sz) (Janitsek J.,
1978. 222.) Száldobos. Nagy-áraka (Janitsek 
J., 1973. 165.) Középajta.
Orotvány:  Orotván (sz) (Tibád L., 1978. 
223.) Kecset, -bérce (sz) (Tibád L., 1978. 
223.) Kecset. Orotvánerdeje (Benkő L.: 
1947 29.) Nagyadorján. Orotvány (sz) 
(Janitsek J., 1978. 220.) Bardóc. Janitsek J., 
1978: Filorotványa (vagyis Füle -a ,  sz) 
(220.) Bardóc. Koncza-: „kaszáló. Az erdő
irtás a Koncza család nevéhez fűződik, innen 
a név” (Berde M., 1978. 423.) Zalán.
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Orotványkák első' lábja (Árvay J., 1943.
1872. 215.) Zajzon.
Rakottyás- Janitsek J., 1975: ~(sz), - le je  (e, 
sz), -odala (k) (104.) Olasztclek.
Rentfánál. (k). Tibád L., 1976: Asz monták az 
öregök, hogy ott ojan erdő vót, hogy még a 
medve es eJlakoszhatot vóna olt (92.) 
Bogárfva.
Somos tető. (sz) (Janitsek J., 1976. 196.) Bölön. 
Szecs. a fejszével való irtás emékci (Tagányi 
K., 1896. XI.).
Szil Horváth 1., 1971: az erdő nyomait ma is 
mutatják az oldalban itt-ott csámpásan te
nyésző -fabokrok (6.). Mózd. ~ (sz) (Tibád 
L., 1978. 226.) Bencéd. ~as (sz) (Balázs L..
1974. 293.) Siklód. ~as (k) (Janitsek J..
1974. 151.) Miklósvár. ~ fák (sz) (Balázs L..
1974. 293.) Küsmöd.
Taliget. „szántó helynév, régebb erdőslegelő 
hegy volt” (Köz Kriza János: Nyr 2. 1873. 
332.).
Tilalmas, (i) (Csergő B.. 1978. 41.) Küküllő- 
keményfva.
Tőkés, (sz) (1881. Alsórákos. Imreh B..
1981. 216.).
Tölgyes: „valamikor tölgyerdő” (Berde M..
1978. 425.) Zalán.
Új osztás, (sz) (1970, Bodos, Janitsek J.. 
1970. 370.).
Vágás. Janitsek J., 1976! 1776: Tsató~a (sz) 
(193.) Bölön. -tető: „szántó, kaszáló, száz 
évvel ezelőtt még erdő volt itt” (Janitsek J..
1973.) Középajta. J.~: a fejszével végzett ir
tás emlékei (Tagányi K., 1896. XI.).
Vágott tető. Janitsek J., 1975/1815: ~ (sz) 
(104.) Olasztelek.
Vargasűrűje, (i) (Csergő B., 1978. 41.) 
Küküllőkeményfva.
Vészvonás, „irtásföld, mégpedig [...] r e n g e 
teg erdő«-ből (Takács L., 256.) (—>) vesze is. 
irtogat: „lassan, de folytonosan irt” (Ballagi 
M., 1873.). Szabó T., /97&/1782: maga em
bereivel Irtagatta a' Csutkoktol [tuskóktóll

Tisztagattatta egy részit [az erdőnek] (233.) 
Koronka, MT.
IRTÓKAPA:
1. fejsze kapa  (Bogáts D.. 1943/1825) Hsz. 
fészi-kapa  (MTsz I, 1893.) Szf.
2. orotókapa  (Kozma F., 1879. 105.) Szf. 
(—») I. 5. is.
IRTVÁNY:
/.  iratvány. Sz.abó T., / 976/1810: cgy~szán- 
tó föld. Jedd, MT. iritvány (Benkő K., 1853.
64.) Cs.
2. irtovány. irtavány (Horváth I., 1971. 457.) 
Mózd. irtovány: MA, 1604: Irtovany focidét 
czinálni: Agrum silvestrem extirpare. Sz.abó 
T 1976/ 1797: ~ Cziheres 1c vagot erdő 
(1178.) Tárcsáivá. U. irtovány-hely: EO. I, 
1728: ne irtson és =ekcn oeconomiát [gazda
ságot] ne tégyen. Asz.
3. irtvány. EO I, 1699: az régi =ok is. az ki
ket eddig szántottak, megmaradván kezeknél 
(622.) Asz.
KÁRBECSLÉS. Négy közönség, 1865: Az 
1865 év Január 28-án béhajtott Bükszádi 
kecskék által okozott károk megbecsülése és 
helyszíne meg vizsgálására [...] (128.) 
Cstusnád.
KENEZ: az erdőirtó közösség vezetője (—») 
ERDŐIRTÓ.
KÍMÉLJÜK A FÁKAT: „Némely embernek 
gyöngéje az, hogy nem szereti a fát, az erdőt. 
Ahol csak szerit teheti, irgalmatlanul irtja az er
dőt, hogy annak helyén szántóföldet csináljon. 
Némely vidéken a fák iránti kíméletlenség any- 
nyira rossz szokássá vált, hogy nemcsak a vá
sott suhancz, de akárhány élemedett ember is. 
ha az útszélre kiültetett fiatal csemete mellett 
elmegy, nem állja meg, hogy le ne vágja ostor
nyélnek vagy meg ne rongálja csupán kedvte
lésből.” (Benedek Elek, SzJEKN 1902. 102.). 
kiorot: kiirt. Farkas K., 1867: Jól tudom, 
hogy sokan kárhoztatják, miszerint alantabb 
helyeinken bokros erdeinket kiirtottuk, mely 
számunkra nem hogy jövedelm ezett,  de
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évenkénti adóját sem fedezte; de ha tudnák 
mint mi: hogy ezelőtt a legnagyobb birtokos 
is csak annyi gabonát tudott termeszteni, 
hogy élelmezésére ház tájának nem volt 
elégséges s most már [...] képes a parajdi 
piaczra hetenként nagy mennyiségű gabonát 
szállítani eladás végett kiengesztelődnek 
irántunk [...] egyik birtokos társunk [...] gyü
mölcs tenyésztést megkezdette [...] ~ ott 
mintegy [...] (92.) Magyaros. Orbán B., III. 
1869: a legszebb erdőségeket, melyek mint 
erdők a közlekedés bajos volta miatt hasz
nálhatatlanok, hogy valamit jövedelmező le
gelőt nyerjenek, ~ják (70.). Bálványosvár. 
kiorotás: kiirtás. EO. //, 1802: erdőbeli ká
roknak, [.. j okait kilencz pontokra lehet szo
rítani: [...] Pedig az közönséges erdőknek 
[közerdőknek 1 fölöttébb [igen nagyon] való 
~ ával (797.) Hs
kitakarít: ki in Tibád L.: 1979: Lukács-kert 
(ke). Az füzes vót, s ~ ották (108.) Szszcntmi- 
hály. ~ás: boróka [fenyő] irtás (Jkv Hilibi Kb, 
1943.97.).
kopac: tarra vágott, fel új ítatlan terület.  
Újfedvy S., 1854: A hajtásból pedig legalább 
20 őz tört ki sértetlenül s a ~on láttuk végig
nyargalni (22.). Tibád L., 1979: Od Zsiga úr 
(Ugrón Zsigmond) levágatot vót egy kél vé
kást, s asz~on maratt (108.) Szsztmihály. 
vált. kopasz (Új Élei, 1987/8.8) Mvh. 
lepusztít: elpusztít. Kozma F., 1879: A~ ott 
vagy megrongált erdőterületek kímélet alá 
vétessenek (272.).
metzenseifer: Mikó Miklós által 1812-ben 
alkalmazott külföldi erdőirtó munkás (Imreh
I., 1979. 104.)01tszem [Kisnyír Avas], 
mezője csinál: szántófölddé álalakít. EO. /, 
1699: már sok helyeket és nagy erdőket ki
vágtak, ~tak (621.) Asz. 
oeconomia: gazdaság. EO. /, 1728: és irto- 
vány-helyeken ~'t ne tégyen (663.) Asz. öko
nómia (EO II, 1788. 608.). J. oeconomus: 
városgazda (EO II, 1764. 228.) Mvh.

orot: irt. Bogáts D., 1943! 1592: Bola Gáspár 
~a vala. Hsz. Veszély, 1868: Következnek az 
új ~ás földek, melyek -tattak ezen szántóföld
nek [...[ Anno 1772. Bárót. Tamási Á., 1925. 
k.: Öt esztendővel ezelőtt ~tak eme részen. S 
az ölbe rakott fa még itt nyomja feketén a föl
det [...] (129.). Csergő B., 1978: ~tak (41.) 
Küküllőkeményfva. ~ni: „gyökerestől kiásva 
irtani; kiirtani erdőt, bokrot: innét -vány (irt
vány) kiirtott hely” (Köz. Fcrenczi János: Tsz. 
1838.) Szf. ~ni (Budenz József hagyatékából. 
1860: Nyr 26. 1897 44.) Almás. Zágon. 
orotás: irtás

ne botsásd a' régi Ligetnek 
Óriására kezed': te tejek, jaj! 
mennyi hegyeknek 
Tar...

(Barólhi Szabó Dávid: 
Paraszti Majorság. 1779. 32.)

Sz.abó T., 1978/1852: Balázs ~a dűlővel együtt 
(sz) (476.) Bodok. Hsz. Kriza. Vadr.. 1862: 
orotvány. ortovány. istovány: irtás. Orbán B., III. 
1869: Az ~ pedig úgy történik, hogy meggyújt
ják a gyönyörű őserdőket: a szél tovakapja a 
lángot, több száz, néha ezer hold erdőséget 
hamvasztva el. Midőn az ily meggondolatlan 
önkárosításéil korholtam székely atyámfiait, fe
leletül azt nyerém, hogy: ördög vigye az erdejét, 
hisz átok az rajtunk, mivel haszonvehetése nél
kül adóznunk kelletvén, koldusbotra jutunk mi
atta. (70.). Kászonaltízjkv, 1876: [...] hogy az írt 
havas [Borzlik havas] ~ feltétele alatt 6. évre [...] 
adassék ki haszonbérbe. (89.). Szxísz L., 1976: ~ 

„inásos, bekerített kaszáló” (89.) Gycsomaíal- 
va. ~ (Lőrincz Pál Sz. gy.) Oroszhegy. Hn. Ko
vács ~a (Balogh E., 1979. 5.) Vargyas. 
orotó: irtó. EO. IL 1804: Azonban pedig 
ezen erdeinket pusztítók, élő okunkra szol
gáló szabados közönséges erdeinket ~k ron- 
ták (859.). A két Oláhf. 
orotva: irtás (EO. I, 13.). J. Orotva, falu a 
Gyergyói-mcdencében.
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oro tvány : „erdőirtás” Benkő L., 1947: 
Orolván (Kisgörgény, Ákosfva. Backamada- 
ras, Szentháromság, Nagyadorján. Nysztan- 
na). Aratván (Lorincfva) (34.). J. ~: „székely 
szó” (Tsz, 1838).
oroz: lop. EO. I, 1804: élő okunkra szolgáló 
erdeiket [.. .] .ne ~za, ne pusztítsa (858.). A 
két Oláhf.
potentia: halalmaskodás (—») (Cornp. 1669. 
Etört. 80.).
praevaricá l:  erdőt pusztít. Veszély, 1868/ 
1805: ha valaki a nemes megye erdejében 
elsőbben 3, másodszor 6 mforintokig büntet- 
tessék (164.) Bárót.
praevarikálás: erdőpusztítás. ALt-Cs, 1871 
valamint a fenn írt Szék havassai területén e 
hó folytán ~ nem történt (78. 12.) Cs. 
p raevar ica t io :  erdőpusztítás. Veszély, 
1868/1827: Minthogy a nemes Ecclesia er
deiben szüntelen való ~ tapasztaltakul (1 16.) 
Bárót, erclőbeli ~: erdei kár. Utasítás 1837: 
[...] s más féle ~ ~i kitudatnának, azoknak 
árát kétszeresen lógja visszafizetni [a város
gazda] (102.) Kvár.
p rae v a r icá to r :  erdőt pusztító, erdőrontó. 
EO. II, 1804: és a ~ok. erdőköt pusztítók és 
büntetést méltán érdemlők ellen illendőkép
pen animadvcrtálna [megfenyítene] (860.). A 
két Oláhf. erdőbéli~: EO. II, 1800: Hogy az 
alábbi módon kinevezendő erdőpásztorok az 
= -okát, ha mód lészen, vérontás nélkül fog
ják el (719.) Msz.
p reva ricáns:  erdőt pusztító, erdőrontó. 
Nyolcvanas et, Lemhény 1868: ~ok bünteté
séből ki eszközölt 10 f. 
puszta: „elpusztult kiirtott erdő” (Benkő L..
1974. 34.) Nyárádmente. 
R A B L Ó G A Z D Á L K O D Á S . Dániel G., 
1875: Leghelyesebben -nak  lehetne nevezni 
azon kezelést, mely nagyrészben otthonos, 
kivált a tölgyerdőkben [...] a legeltetés által a 
talaj annyira elsilányíttatik, annak termőréte
ge a legnagyobb részben meredek fekvésű

erdőrészekben annyira lemosódik, hogy 
csaknem alkalmatlanná válik a beerdősítésre 
(73.) Szf. Apáthy 1., 1907: Ész nélkül dönge
tik a termetes fenyőket s a hegy meredekén, 
mert le nem vihetik, lezúdítják a völgybe, 
ahol pozdorjává törik a legtöbb. A szálas 
bükkerdőben meggyűrűzik a fákat, körül le
vágva kérgüket, hogy elsorvadjanak a száz
éves óriások. Nagyon nehezek, nem lehet 
őket leszállítani a völgybe, adjanak helyet a 
fenyőnek (97.).
réz: „erdőbeli irtás” (MTsz II. 1897. 282.) Um. 
télire faága t  vág: lombtakarmányt készít. 
Benkő F., 1781 Éppen olyan artalmas Télire 
fa Agat vágni a' Marháknak, 
torol: „tarol, irt” (Murádin L.. 1965. 178.) 
Kézdiai más.
torvágás: „irtás (Murádin L.. 1960.) Krizba. 
J. Nemes Z., 1974: tollóvágás: „irtás Torja, 
tőkés: „fejszével való irtás emléke” (Tagányi 
K.: 1896. XI.).
T Ű Z Z E L  VALÓ IRTÁS E M L É K E I:  „a
szláv »Pozsega«, a »Zsár« vagy »Zscr«. a ma
gyar »Aszaló« és »Vész« vagy »Vészvercs« 
(Tagányi K.. 1896. XI.). J. RabJ., 1984: A vész 
a gyergyói erdőirtás jellemző kísérője. (61.). 
vágás: „irtás (Murádin L.. 1960.) Datk. J. 
Vágás (Hm.), köznév vált falunévvé, 
vágat: „kivágott erdőrész, irtás” (MTsz II, 
1897.). Fin. Pá Zsiga vágottya (lég.) (Tibád 
L., 1978. 224.) Kecset. 
vandalkezek: vandál kezek. Eresei J., 1844: 
íurtős zelnicze [...] ezeknek ágait minden ta
vaszon letépik, lehasogatják a’ ~, s e' miatt 
nem szaporodhatnak (168.). 
vész (->) TŰZZEL VALÓ IRTÁS EM LÉ
KEI és 1.3. 1.
vesze: „irtás, irtott föld” (Takács L., 1978. 
252-253.). Irtáshelynevek: Sz.cibó T. A., 1940: 
Gál~, Latzkó-, Szarka-  (Gysztm.). Kurkó 
Gy., 1970: Majd Kósa ~ felé a magyaró- 
fabokros kaszálók sorakoztak, hogy tovább a 
nyírfát egyre jobban elnyomó fenyvesek sűrű



I. 4. Az erdőpusztítások bizonyságai

sokasága következzék (121.) Cssztdomokos. 
J. A -  Hn-hez legtöbbször az irtást végző (egy
kori tulajdonos) neve kapcsolódott, 
veszedelem: kártevő. Vitos, CsF. 1894: Erdő
ségeink legfőbb veszedelme a tűz, a korlátlan 
legeltetés és a [...] gyermekes viszketegségből, 
kicsiny és nagy gyermekek által minden útba 
eső fához hozzá vágó [...] fejsze [...], s azt ered
ményezi, hogy mikor az erdő kinőtt s el kelle
ne adni, vagy felhasználni, minden 10-ik fa hi
bás (Imre Dénes sorai) (594.). 
vetitus: tilos, tilalmas: vetitum: tilalom (EO
II. 1803. 851.).
virgó-föld: „fáktól, cserjéktől megtisztított, 
de még föl nem szántott föld” (MTsz II. 
1897.) Csm.

4.2 Aszalás - Helynevek

„még sokan emlékeznek arra, mikor a lakos
ság hivatalból erdőaszalni kirendeltetett"

(Vitos. CsF. 1894. 581.)

aszal: „a fa kérgének lehántásával v. más mó
don élő fát kiszáraszt” Szabó T., 1976/1589: 
Thudom mikor Pcter kowachj Azala abba(n) 
az crdeobe(n) az teobbit akkor mind megh 
- tak  vala cziak az egy fa volt- atlan (454.) 
Sztkirály, Usz. EO. I, J639: ha penig levágja, 
hordja el onnan; de hogy úgy ~ja meg, hogy 
az fa fennáljon, ne legyen szabad (433.) 
Cssztmihály. Négy közönség, 1864: A Kereg 
hántás általis a lég jobb növésü fák -tatván 
meg, a keregel való kereskedés bé tiltatik 
(113.) Cstusnád. Imreh /., 1974: és 
Kőrispatakon, Kissolymoson, Martonoson, 
Medeséren, Timafalván még 1823 előtt is so
kan -nak  le erdőket. (197.). J. Gy.-ban azt tar
tották, hogy a fogyó hold sietteti a fa kiszára
dását. (Rab J., 1984. 59.). aszalom: „száraz- 
tom” (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). 
aszalás:

a. a fák  lábon való kiszárítása kéreghántás
sal vagy más módon. Imreh /., 1973! 1837: 
némelyek pedig -okát tettek (119.) Csjenő- 
fva. J. Tarisznyás M., 1974: Volt, amikor a fa 
kérgét gyűrű alakban felvágták, csapkodták 
és visszakoppantották. A száradás így is elő
állott [...] volt, hogy a fatörzsbe lyukat fúr
tak. abba fokhagymát, borsot tettek. Ez szin
tén kiszárította a fát (310.) Gy.
b. az erdőn irtás által létesített kaszálók, a hol 
a fákat tűzzel aszalták, szárították ki. (Kristály 
Balázs, Ethn. VI, 1895. 107.) Cs. ÚMTsz l  
1979: olyan erdei kaszáló, amelyeket a fáknak 
tűzzel való kiirtása útján alakították ki. Hn. 
Pétör~a (Janitsek J.. 1971. 358.) Vargyas. 
Janitsek J., 1978: Aszalások köze (e). Aszalás 
pataka (221.) Száldobos. Balogh E., 1979: a fa
lu [Vargyas] belső területének növekedésével 
(Vizelve, Felszeg, Alszeg. Középszer) és külső 
határának kiterjedésével (Aszalván. Balázs ~a. 
Jakab ~a, Kovácsorotása) azonos ütemben nö
vekedtek a szellemi igények (5.). erdő-  
(Csjenőfva Ft 1838. 4. Imreh I.. 1983. 497.). 
aszalgat: „gyakran aszal (élőfát)” (Szabó T..
1976.).
aszalmány: „aszalással elpusztított erdő
rész, irtás” Szabó T., 1976/\ 621: Vez patak- 
nal tudok egy Azalmanjatt azt tudom hogi eo 
Azalta. Sófva, Usz.
aszaló: „a fák kérgének lehántásával v. más 
módon kiszárasztott erdőrész” Szabó T., 
1976/1703: Aszaló Patakban (455.) Bardóc, 
Usz. 1722: Az Aszalónál (sz) (455.) Csoma- 
kőrös, Hsz. 1750: Az Aszaló nevű helyre (sz) 
(455.) Barátos, Hsz. Janitsek J., 1978: Asza
ló pataka (220.) Bardóc. Janitsek J., 1980: 
Aszaló pataka (99.) Efüle. J. TŰZZEL VA
LÓ IRTÁS EMLÉKEI (-*) I. 4. 1. 
aszalt: „kéreghántolással v. más módon kiszá
rított” Szabó T., J976/M 51: a hol a Remeteiek 
lakot jedzegettek hogy hatart tegyenek meg 
azon felyül ~ak bükfát fenyőfát az Vár hegy 
alat. (455.) Remete. Cs.

154



I. 4. Az erdőpusztítások bizonyságai

aszalván: „aszalással nyert faanyag” (Rab 
J., 1984. 59.) Gy.
aszalvány: „aszalással kiszárított erdőrész” 
Szabó T., 1976! 1600: az Bogarddalwy ~ 
alliaban az Nyres Taploczaia melleth. Orosz
hegy. 1736: István Aszalványa nevű hellyben 
(sz) Magyaros, U. 1738: Aszalvánban (sz). 
Bözödújf. ~: „egykor erdős, aztán kiaszalt, 
most kaszálónak használt hely” (Köz. Bene
dek Elek: Nyr 45. 1916. 236.) Nbacon. Hn. 
Balóaszalványa, Ekeaszal vány a. Janitsek J., 
1971: ~: kiégetik az erdőt s a másik eszten
dőben, mikor kisarjadzott, újból kiégetik. 
Nevezik még irtásnak, orotásnak is. 1693: 
Aszalván, 1782: aszalvan. 1789: ~ (351.) 
Vargyas. Janitsek J., 1975: ~ orra (lég.), ~ 
sorka (lég.) (102.) Olasztelek. Tibád L., 
1976: Aszalván erdeje (e) (198.) 
Firtosváralja. Janitsek J., 1978: ~ (e. a Ha
todban. bardóci birtok) (220.) Bardóc. Jani
tsek J., 1978: ~ (k). -teteje (k. 1. liget) (99.) 
Efüle.
aszolni: „megpörkölni kidöntés végett” 
(Connert J.. 1906. 76.). 
asszú: érett, száraz. Apáczai Cs. J., 1653: A 
zöldek [bokor] egészségesebbek mindazáltal 
az -knál (307.). Árvay J., 1943/1865: ajszu- 
fás = erdő (139.) Hosszúf. 
csutakfa: „kiszáradt fa” Szabó T., 
1978/M15: a ' To megi nevű heljben égy 
Csutak fákb(ól) álló Erdő vagyis inkább 
Erdő helj régen jo  Makkos Erdő volt, de ma 
többire tsak ág nélkül való Csutak fákból áll 
(232.) Hrsztpál.
decorticatio: kérgezés, „fahántás (EO. II, 
1765. 233.) (-») EO. II, 1803. 851. Kvh is; 
vált. decorticationis.
élőfahántás: állófa lekérgezése. EO. Ili, 
1808: a fáknak ártalmas hántásait közönsé
gesen és keményen megtiltani [...] (11.). 
1812: XXXIV. te.: 10-szer. A fáknak az hajá
tól való meghántása (EO. III. 171.). Szolga 
J., 1838: ~ (126.).

GYŰRŰZ:
1. megkerül. Benkő F., 1781: A le vágandó 
fát meg kel kerülni Fejszével, a' haját bé vág
ván és ha így meg száradván, két három Esz
tendeig, a' legg jóbb és tartosabb (105.).
2. meggyűrűz. Pausinger J., 1885: hol pedig 
ez a bükk törzsek csekély száma miatt nem 
volna eszközölhető, azok - tessenek (1095.). 
héjjaktól megfoszt: kérgez. Lev. fönn., 
1813: Az erdölésre ki táblázott vagy havasos 
erdőkön kivül [...] más erdőkön a' fákat ~ani 
nem szabad [... Art. XXXIV.] 10. pontja 
szerént. (57.).
kiaszal: „a fa kérgének körül faragása” Or
bán B., 11 1868: Tábla puszta - Uz vidék [...] 
de már, fájdalom, ide is kezd behatolni a rom
bolás szelleme azon néhány év óla. hogy 
ezen havasok a községeknek adattak át. Ta
valy a birtokos községekből (Kászon. Sz.- 
Márton, Csekefalva. Kozmás) kiszállt néhány 
ezer ember, s főként a térségbe lenyúló fákat 
mind ~ták. E vandal műtét úgy történik, hogy 
a fák kérgét 3-4 lábnyira a földtől körül farag
ják, a fa életereje ez által megszakadva, ki
aszik, s csakhamar rothadva hajtja le száza
dokon át büszkén hordozott üstökét (56.). 
kiaszolni: „kiszárítani: p. o. a' nagy meleg a' 
plántákat” (Tsz, 1838). 
körbehajkol: „körberó” Márton B., 1973: 
A  jövő télire való »bikfát« asszúhéten [(—>)
III. 2. 1. 3.] ~ták vagyis körberótták, s 1-2 
évig a lábán hagyták. (9.) Sófva. 
környülmetélés: körülhántás, gyűrűzés. EO.
II, 1781: A  fáknak [...] ~e sok erdőknek nagy 
kárára vagyon (455. Erendt, 1781.). 
megaszal: (—>) aszal. Szabó T., 1976!\15\\ 
olyan aszalt fákra hantak jegyeket a Remetei
ek melyeket a Várhegy allyaiak meg azaltak 
volt az élőt. (456.) Remete, Cs. Csergő B., 
1978: Évente a közbirtokosság a veszendő fá
kat elárverezte. Ezeket rendszerint a lovasgaz
dák vették meg. Ezek szoktak a sűrűben nyá
ron néhány fát ~ni: a kérgüket a tuskónál két
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arasz szélességben körben lehántottak, hogy a 
fa kiszáradjon, és a jövő évben is legyen ve
szendő fa; esetleg legyen, amit ellophassanak. 
(44.) Küküllőkeményfva. 
pilikönnyű: könnyű, mint a tollú, „úgy aszal
ta meg, különösképpen a fehérfenyőt, hogy ~ 
lett” (Márton Miklós Sz. gy.) Csmadaras.

4.3 Erdőtüzek - Az erdők égetése - 
Helynevek

„ Szél ne lenne, tűz sem égne.
Közmondás. Lőrincz K.. 1861. 361. Hsz.

„Adjunk tüzet az erdőnek 
Azt a szedret je r  együk meg.
Vágjuk le azt a két hegyet.
S egymást el ne hagyjuk többet.

(Mailand O., 1905. Szf.)

avar: „kiaszott íu" (MTsz I, 1893.) Szf, Cs. 
Sz.abó T., 197611720: Eddigis az Avar. Csérék 
és Erdők tavaszszi gyujtogatási miat sok károk 
estenek (INyRgub.) (508.). 1770: Akármellyik 
erdőn vagy Cserén, ha ki Avart gyújtana, hu
szonöt forintig birságoltassék (509.). 
Nagyesküllő, K. Sz. D. 1784: ~: „mező, ha
raszt, tsalit 's. a' t. (a’ száraz ~ban az harap 
sebességei mindent megemészt). Pázm” (11.). 
avar-gyújtás: elszáradt íutakaró felégetése. 
EO. I, 1714: Sok károkkal tapasztalják a t. 
nemes vármegye [Torda megye] tagjai közül 
némelyek tavaszfélt az avarok meggyújtásá
ból származott károkat, hol erdejeknek, cser
jéknek, hol mezőben vagy erdőben rakott 
szénájoknak elégésekkel. (631.). 
dohányzó: egy kijelölt hely az erdőben, ahol 
dohányozni szabad. Kemény J., 1958: ~t ren
dezett be az erdőhivatal. ~t?! A havason!? 
(152.).
égés: erdei tűz (Benkő K., 1853. 37.). Nyolc
vanos et, Lemhény 1867: károsodás vagy is ~

[...] a szélfuvása által beharapozott tűz~. Koz
ma F., 1879: Hogy az ~ek is mily nagymérvű 
pusztítást okoznak, erre például csak Ditró és 
Szárhegy községeket említem fői, melyeknek 
csaknem régiben több mint 3000 hold erdője 
semmisült meg ily módon (257.). ~: „erdei 
tűz” (Nemes Z., 1974.) Torja. Hn. Bogáts D., 
1929: 1700: Égés. Égésremcnő. 1728: Égés 
(66. 67.) Petolva. Ozsdola. 
éget: „égetéssel (erdőből) irtásföldet tisztít” 
(Szabó T., 1978.).
ERDEI TÜZEKRE UTALÓ HELYNE
VEK. Égetésii) (Csergő B.. 1978. 41.) 
Küküllőkeményfva. Égethéj (Benkő L.. 1947 
33.) Szentháromság. Égett (Bcnkő L., 1947 
33.) Nysztbencdek. Égett bérc(e) (Janitsek J..
1973. 354.) Apáca. Égettek vápája(k) (Ja
nitsek J., 1978. 221.) Száldobos, égettes: 
Murádin L., 1977: Német Béla -se  (113.) 
Csszépvíz. Égettvész (Barabás L., 1987 10.) 
Parajd. Égött (c). Tibád L., 1979: Ot csere vót. 
rég égött cl, czörkilencszázkilcndzbe, cty két 
évezs gyermög gyújtotta meg (108.) Szsztmi
hály. Égöttvész (i) (Csergő B.. 1978. 41.) 
Küküllőkeményfva. Eigett Paperdeje (Ráduly 
J., 1978. 109.) Kibéd. Jégcthegyc (c). „Egy
kori erdőtűz emlékét őrzi (Fejér M„ 1972. 
134.) Zabola. Kiis-Nyír égötye (e). Nagy-Nyír 
égötve (c) (Erdély 1901. 31.) Sztmihály, Um. 
erdőégés: erdei tűz Orbán B., II. 1869: előál
lott a természet is rögtönzött nagyszerű tűzjá- 
tékával. mert a szoros [Tölgyes] melletti he
gyek vagy nyolez ponton égtek. A rengetegek
nek felcsapó lángözönévcl az e láng által meg
világított füstgomoly tűnt ott a magasban fel. s 
rémes fényt áraszta szét azon hegyormokon, 
melyek Közép-Amerika sorvulkánjának képét 
állíták élőnkbe. De hát mik azok az ijesztő re
csegések? azok az ágyúdördüléshez hasonló, 
hegyeket viszhangoztató durranások? mi az a 
félelmes zaj az est csendében? Azok a laknak 
utolsó sóhajtásai, azok a megmelegedő száza
dos törzsek szetrepedései, azok az alapjokból
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kiégett fenyőknek társaikat eltipró lezuhaná
sai, az a rémes sustorékolás pedig a megsem
misülő tenyészetnek halotti beszédje, mert a 
szél egy-egy fuvalmára, mint ellőtt rakéta, vé
gig nyargal a láng a hegyéleken, s ott, hol 
előbb kis lángfolt volt. lángtenger áll elő. 
melyből a rügy vesztett fenyők mint sötét 
árboczok meredenek ki: de íme. azok inognak, 
hánykolódnak s roppant zajjal elmerülnek a 
lángözönbe. Borzasztóan nagyszerű egy feny
ves erdőnek éjjeli égése! Ki azt nem látta, arról 
fogalma nincsen, annak gyönyörrel szomorító 
behatásáról képzetet magának nem alkothat 
(133.). ÁLt-Cs., 1881 Az 1880-ik év Április 
11-től kezdve a megye [Csík] erdeiben egész 
ápril. 28-ig különböző napokon 9 helyen apró 
~ek fordultak elő, melyek azonban inkább ta
lajégés és futótűznek nevezhetők (78. 51.). 
ALt-M, 1890: s daczára annak, hogy ez a kö
zelben már a harmadik ~ volt, azon a nap csu
pán 2 ember jött segítségünkre (115. 301.) 
Szovata. Mkikj, 1913: ~ az állami kezelés alatt 
álló birtokokon 33 esetben fordult elő [Hsz. te
rületén] 259.0 kai. holdon 4438.00 korona be
csült kárértékkcl (57.). J. Vándor, 1839: A' vad 
emberi kíméletlenséghez járult még az is. 
hogy a' havasok [Szf.] 1825 és 1834-ben gon
datlan tűztől meggyuladva. egész nyáron ég
tek, ’s ezerck kenyerét emészték el (161.). (Vö. 
Kemény János: ítéletidő. 1936.). 
erdők égetése: erdőgyújtás. EO. I, 1727: Az 
erdők égetéséről, pusztításáról végeztetett: 
Hogy ha mely falu vagy privata persona er
dejében [...] (663.) Usz. EO. II, 1802: mint
hogy ezen mi helységinkben az ~ ezen ok
ból, hogy a száraz fát szabad hordani, gyak
ran megtörténik (813.) Asz. Száva F. 1867: 
És már most tessék megtudni azt. hogy nem 
csak egy-két ponton, hanem átutazva a Szé
kelyföldön 50, sőt - nem nagyítom a dolgot - 
70 helyen is lát az átutazó ember irtózatos er
dőégetéseket, melyek közül némelyike há
rom, s nem mondok hazugságot, ha azt mon

dom, hogy négy-öt héten keresztül is eltart, s 
alig történik valami intézkedés (253.). 
ERDŐK GYÚJTOGATÁSA: erdők szándé
kos és sorozatos felgyújtása. SZO. VII, 1720: 
A  cserjék és erdők gyújtogatását a Főkor
mányszék eltiltja, mert a nagy szárazság miatt 
égések következnek belőle. (281.) Cs. EO. III, 
1812: Mivel a tűznek erőre kapott lángját ha
tárok közé szorítani és abban megtartani nem 
lehet, [...] senkinek is még a tulajdon erdejét 
is meggyújtani nem szabad (XXXIV. te. 5- 
ször. 167.). EO. III, 1815: aki erdőt gyújtott 
volna, eriminalis [bűnügyi] kereset indítása 
végett a concerncns [illető] vice-király bíró
nak általadni [tartoznak] (205.) Hsz. EO. III, 
1825: Jóllehet minden (elsőbbségi rendelések 
mellett is, melyek az ~ tárgyában cddigelé a 
vármegyei, székbeli és magistratualis [tisztvi
selő] tisztekhez elküldenek, ezen erdőpusztító 
rossz szokás nemhogy az idő folytával alább 
szállana. de sőt a tapasztalás szerint esz
tendőnkül nagyobbra-nagyobbra láttatik ter
jedni (Kiss József. 343.).
FELPERZSEL: gyújtogatás által feléget. 
Erdély, 1893: a vármegye legszebb és legna
gyobb havasára. Haragosra (Harlagia) emel
kedtünk fel, s Bélbortól a tetőig boszankod- 
tunk, hogy azt a gyönyörűséges szép fiatal 
erdőséget, valami rossz ember hogy volt ké
pes ~ni mintegy 300 méter szélességben és 
6-7 kilométer hosszúságban. Hiszen elég van 
ott száraz fa [...] (198.) (Vö. Csjenőfva erdő
rendtartása 1831. 1. Imreh I., 1983. 497.). 
„Gergő, / Ég az erdő.” (Konsza S., 1957. 
537.).
gyúlás: erdőégés. Szabó T., 1978/1860: Ezen 
dombbon a' derekán egy darab helyen jelen 
tavaszon az alja ~ következtében leégett. 
Mzsákód. Nyolcvanos et, Lemhény 1870: 
hogyha ~ vagy bármi vész következnék is. 
harabégés cserebura: harap- és gallytűz. 
Nyolcvanos et, Lemhény 1880: tűz állal tör
tént károsodás az az harabégés csereburák
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[...] cs az ki szemlés után árvereztesék el. J. 
Ballagi M., 1873: csere-bura: cserjenövény
ről le vagdalt apró ágak. 
harap: erdei alom, hullott száraz lomb, de át
vitt értelemben harapégés is. EO. I, 1694: Sem 
tilalmas sem szabad erdőkön ~ot égetni sza
bad ne legyen (325.) Ssztgy. EO. II, 1775: Ha 
valaki ~ot gyújtana s megtudódik [...] (369.) 
Középajta. SzD, 1784: ~: tarlóban, vagy más 
gyomos gazos helyen terjedő tűz (32.). CzF, 
1864: ~: Átv. ért. jelent oly tüzet, mely [...] 
cserjékben [...], erdőkön tovább-tovább terje
dez. s mintegy tova~va, legelve fölemészti ami 
táplálékot útjában kap. ~: „erdőégés” (Köz. 
Sándor János: Nyr, 5. 1876. 180.) Usz. ~: „er
dőégés (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 482.) 
Hm. északkeleti része. MTsu. i  1893: ~: avar- 
v. tarló-égés (809.) Um. 
harapégés: avarégés, harasztégés. Bogáts IX, 
I943/M31: Gyakorta Esvén az Erdőn ~. Hsz. 
Nyolcvanos et, Lemhény 1867: mi Zsig
mond György úr fia által nagyon véletlenül el
égetve. ~: „erdő, mező égése, mely a száraz 
avarban elharapodzás által földszint terjed” 
(Köz. Gábori! Károly: Nyr 5, 1876. 37.) Hsz. 
~: „futó vagy alomtűz, mely a koronába is fel
kaphat” (Köz. Hajdú János: EL 1887. 254.) 
Szf. ~: „lármás, ropogó tűz” (Köz. Máriáno- 
vics Milán: Nyr 40, 1911. 43.). Szf. Nyolcva
nos et, Lemhény 1911: az erdő részében közé
pen vagy egy, drb. ~ rész. Hn. 1872: Harapégés 
alja (Árvay J., 1943. 183.) Tatrang. Közepső- 
harapiégés (e), Rupaharapiégése (e), Újharapi- 
égés(e) (Fejér M„ 1972. 136. 138.) Zabola. 
(Vö. Peselnek Ft 1715. 4. Imreh I., 1983. 343.; 
Középajta Ft 1775. 9. Imreh I., 1983. 437.). 
harapégető: avargyújtó. EO. II, 1800: A ~k 
ellen egy bizonyos kemény büntetés rendel
tessék, ez lévén legveszedelmesebb eszköz
lése az erdők pusztulásának (756.) Usz. (Vö. 
Árkos Ft 760. 7. Imreh I., 1983. 396.). 
harapgyújtás: avargyújtás. EO. II, 1775: Ha 
valaki harapot gyújtana s megtudódik, az er

dő tilalma szerint büntessék, ha szabad erdő
ben, 1 írtra (369.) Középajta, 
harapódzó tűz: futótűz. EO. II, 1804: Ta
vaszkor és őszkor lehetvén inkább félteni az 
erdőköt a -éktől (867.) Ffehérm. 
harap-tűz: „az erdőlaji száraz avar nagy te
rületre kiterjedő égése (elharapózása)” 
(Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 200.) 
Mhermány.
harasztok gyújtása: száraz levelű bokrok, 
cserjék v. lombok meggyújtása. EO. III, 
1815: az harasztok gyújtását eltávozhatni fő
képpen a fő- és subinspectoroknak s tőle 
függésben leendő erdőpásztoroknak köteles
ségek lészen (205.) Hsz. 
harizsál: „gyors, seprűző mozdulattal szét
ver, seper. Pl. haraptüzet doronggal v. lom
bos ággal széjjel ~, kiolt” (Köz. Máthé Já
nos: Nyr 94. 1970. 210.) Mhermány. 
megoltás: kioltás. Nyolcvanos et, Lemhény 
1903: tűz ellen való-.
pergelt: erdőégés. Árvay J., 1943A 893: Pergelt: 
„hegyoldal s a rajta nőtt erdő neve” Bácsf. 
perzselés: erdei tűz után maradt terület. 
Cz.irják G., 1979: Hamar bé futok az oldalon, 
s kikerültem a ~t (208.) Gycsomafva. Hn. 
Perzselés (Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva. 
-pusz tá ja  (Csomortáni M.. 1982. 157.) 
Csmindszt. Bolhák ~e (Székely Zs., 1978. 
417.) Csmadaras.
tetves: „kérge alatt bibircses (az alvó rü
gyektől,  t.i. a fatörzs a harapégés után)” 
(MTsz II, 1897.) Hm, Dálnok.
TŰZHELY: EO. III, 1825: -eket az erdőnek 
olyan tisztás helyein állítsák fel, az hol új jö- 
vések, csemeték és élő fákban kárt ne tegye
nek (Kiss József, 348.). 
tűz is megjárt: futótűz által érintett. Szabó 
T., 7976/1751: mind aszszu fákat muto- 
gatanak jegynek melyekét már a Tűz is meg 
járt volt (456.) Remete, Cs.
TŰZOLTÁS. EO. II, 1802: a tűznek pedig 
megoltására az harangokat félre vervén, mégis
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ha az falusi közönség [az erdő] oltására ki nem 
menne, a helységbeli tiszt a törvény s rendelé
sek értelme szerint büntetné meg a falut (797.) 
Hsz. Nyolcvanos et, Lemhény 1850: ha Tűz üt
ne'ki magát kötteles minden rcszvenyes a hely 
szinyin ott meg jellcni. J. Erdőtöivény, 1879. 
évi XXXI. te.: 11. § (Tűzoltás.) A ki erdőben 
vagy annak közelében elhagyott tüzet talál, 
tartozik azt lehetőleg eloltani, ha pedig azt el
oltani már nem bírja [...] (Vö. Szemerja Ft 
1771.8.6. Imreh I., 1983.407.).

4.4 Erde i  legeltetés (—»)
III. 3.1.1 is - A kecske

„Nekünk is az a nézetünk, hogy csak ott 
szabad az erdőt legelővé átalakítani, ahol 
állandó termőerejű legelőket lehet létesíteni 
s nem fenyeget a terület vízmosással 
való tönkretétele.

(Gyárfás E., 1930. 221.)

béfüggő: a falu közvetlen határában levő er
dő. EO. Ili, 1815: a kecskéknek a ~kbe járni 
teljességgel ne legyen szabad (205.) Hsz. 
cáp: bakkecske (r. táp). I. Rákóczi Gy., 
1646: Mostan a juhok vadnak jelen ennyn: 
[...] Eoregh czap [...] Tauali czap (627.). Bor
nemisza A., 1677: Ebesfalváról hoztanak [...] 
Tizenöt czáp bőrt (208.). ~ (Murádin L., 
1962. 384.) Farkaslaka. 
confiscál: elkoboz. EO. II, 1802: Idegen 
kecskét bevinni [a falu erdejébe] keményen 
tilalmaztassék, melyet [...] és elsőbbszöri 
admonitióra [intésre] el nem vinné, - tassék 
(798.) Hsz.
csonkolt fa: „a vadak vagy legelő marhák ál
tal lerágott, megcsonkított fa” (Köz. Hajdú 
János: EL 1887 253.) Szf. 
elszorít: kitilt (EO II. 1800. 762.) Ssztgy. 
erdőnyomás: erdei legelő. EO. I, 1718: ha 
fáért erdejekre küldenek, a hol semmi jó  fa

nincsen a nyomásban, oda igazítják [a birto
kosokat a falu közönsége] (638.) Msz. 
e rd ő re  k iha jtan i .  Négy közönség, 1865: To
vábbá négy községünk Elöljárósága altal az 
1865-ik év Junius 6-án kelt hatarozat folytan 
meg hataroztatott hogy senkinek négy köz
ségünk kebelében 4 kecskénél többet tartani 
nem szabad s ezen négyet is a jelen év telen 
5 frt büntetés terhe alatt senkinek az ~ nem 
szabad (126.) Cslusnád. 
fésze vágás nélkül: ág nyesés nélkül. Négy 
közönség, 1863: minden Kecske tartok 
hogyha mostantol fogva jövő Sz. György na
pig a kecskéit [...] minden ~ 4 darab kecskét 
kivéve a Comunitások Erdejébe legeltetni 
kívánja minden egy darabtól [...) fizetni kö
teles (39.) Kozmás. (Vö. Csjenőfva erdő
rendtartása 1838. 5. Imreh I., 1983. 497.). 
k a p ra :  kecske (Árkos Ft 1760, 8. Imreh I..
1983. 396.). r. capra.
K E C S K E G ID A :
1. gödöly (Cserei J., 1790. 10.).
2. kecske-olló (Nagy G.. 1891. 147.). SzD , 
1784: ketskék ollóji: „ketske-fiak. gedók. 
gedelyék, gödölyék” (47.).
3. olló. I. Rákóczi Gy., 1642: Nőstény keczkc 
ollo [...) Bak keczke ollo [...] (626.). Gör- 
gény. Négy közönség, 1864: Hogy a' 4 kö
zönség közös legelő helyeire jövőre egy la
kos se merészeljen négy anya ketske s ennek 
—inál többet ki botsátani (114.) Cstusnád. 
K E C S K É K  E R D E I L E G E L T E T É S E .  EO.
II, 1767. augusztus 28: Az erdélyi főkor
mányszék körrendeletei, mellyel a kecskék 
legeltetését különösen a határszéli erdők
ben - eltiltja. (A latin nyelvű szöveg a 261. és 
262. oldalakon.). EO. II, 1775: Valaki com- 
periáltatik [kiderül, lat: comperio: megtud], 
hogy káprákkal erdőn jár és fejszét viszen 
magával, büntettessék ad fi. 3. (369.) 
Középajta. EO. II, 1800: Mivel az erdőknek 
pusztítását legnevezetesebben okozza a fá
nak szűk volta, legelsőbben is annak bővíté
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sét eszközölné, ha [...] 3. kecskék teljesség
gel az erdőkről a lehetségig elszoríttatnának 
(762.) Ssztgy. EO. II, 1802: A kecskék száma 
és mennyiségek tarthatása iránt határoz- 
tassék meg. hogy egy ember 10 kecskénél 
többet a Feketeerdőben is. közönséges falu 
helyén ne tarthasson, benn pedig a faluban 
négyet (798.) Hsz. EO. I l i  1812: Az erdélyi 
országgyűlés XXXIV. te. 7-szcr: A tapaszta
lás elegendőleg megbizonyította, hogy a 
marháknak, nevezetesen a kecskéknek legel
tetése, a nevendék élőfáknak, csemetéknek 
mennyire légyen ártalmas [...] (169.). Lev. 
fönn., 1813: A Ketskéknek erdőkön való 
mint nyári, mint téli legeltetése (kivévén a tá
vol való havasos helyeken lévő járhatatlan és 
másként nem használható erdőket) tilalmaz- 
tatik [... Art. 34.] 7 pontja szerint. EO. I l i  
1815: A sokszor említeti articulus 7-ik pont
jának értelméhez képest a kecskéknek a |
(—») béfuggő] a messzebb levő erdőkön le
geltessék a kecskéket (205.) Hsz. Kovách G. 
1971/1823: ezelőtt egynéhány hetekkel meg
vizsgáltatván tekintetes arendátor urunk az 
erdőt [...]. s a pásztorunk a kecskéket oda 
hajtván, azokat a bíró által béhajtatta, és min
den kecskéért 2 garast vett (183.) Krizba. 
EO. III: 1840: A rendetlen erdők megvágá- 
sán. legeltetésén kívül tetemes károkat szok- 
tanak tenni a szerfelett tartató kecskék (452.) 
Asz. Négy közönség, 1843: akik [verebesi 
Hűtősök] is így feleiének, hogy valamedig a 
három Com onitások [Kozmás, Tusnád, 
Lázárfalva] Kezek írását nem adják arról a 
Csölös nevezetű helyről soha többször a ket- 
skéket nem hajtsák s nem is hajtassák, kinem 
adják fa 6 behajtott kecskéket] (14.) Tusnád, 
[...], 1844: A Minden napi tapasztalásból ál
tal látván négy közönségünk között iszonyú 
modon el szaporodott ketskék száma s az 
altal erdőnk pusztulása ennek mcgakadaly- 
oztala [...] határozat tetetett (16.) Kozmás. 
Kován' L., 1847: Kecske az erdőnek igen

nagy pusztítója lévén, a kormány igen gyak
ran tilalmazta, de haszontalan (136.). Dániel 
G., 1875: egész területen [Szf.] legelnek a 
marhák, és sok helyt a kecskék még télen ál
tal is és fiatalos erdőkben, a barmok élelme
zésére pedig a pásztorok gyakran oly fiatal 
fákat csapnak le, melyeknek ágait azok kü
lönben nem érnék fel (74.). ÁLt-Cs, 1901 
Mhermányi közbirtokosság Mhermány köz
ség határában fekvő erdejének üzemterve 
[...] A régebbi erdőgazdálkodás, főleg az ér
tékesebb tölgy rendszertelen szálalásából és 
a korlátlan legeltetés sőt kecskclcgcltetésből 
állott, a felújítás és az őstalaj termő erejének 
megóvására való tekintet nélkül. (43.). ALt- 
Cs, 1907  Szkcresztúri szekelybirtokosság 
(Simó Mózes ifjabb és társai) erdejének és 
véderdő kopárjának rendszeres gazdasági 
üzemterve. [...] B. üzemosztály ligetes lege
lőerdő, 5 évi elő és 15 évi utótilalommal. 
„Ezen gyérítés a lutcrmés elősegítése és e 
mellett a talaj állandó termőképességének 
biztosítása érdekében akent cszközlendő. 
hogy az állományok nem egyenletesen ritkí- 
tandók meg [...]. A kecske legeltetés feltétle
nül tilos!" (43.). Kászonimpér kbjkv, 1948: 
Kecske csorda mclé egy hangulag Lakatos 
Pált fogadják meg A következő bérér 12. ku
pa rozs öt fon[t] kenyér 10 lei és egy napi fe- 
jés (184.). Trócsányi Zs.. 1956: Kecskék er
dei tartását a törvény [1812: XXXIV. te.] (bi
zonyos kivételektől eltekintve) szigorúan el
tiltotta. (Mint már korábban is rámutattunk: 
az erdei legeltetés korlátozása természetesen 
valóban szolgál erdővédelmi célokat is. De 
kérdezzük: olyan bővében volt-e a legelőnek 
az erdélyi paraszt, hogy ne érzett volna-e 
meg minden ilyen korlátozási?) (70.). Gazda 
K., 1974: A  kecske ágonjáró jószág. Legin
kább a mély palakok völgyében, crdőszélen 
tenyésző rakottya-, mogyoró-, nyír-, nyár-, 
fűz-, akáclevelet,  a tövises bokrokat, kö
kényt. galagonyát, csipkerózsát, kecskerágól.
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borsikát, fcnyőlombot szereti. (238.) 
Esztelnek. Sz. kecskefejes: Duka J. 1957: A 
»~« jelzőt általában az egész Gyergyóra ki 
szokták terjeszteni, ezzel csúfolva a gyer- 
gyóiakat. Eredete azonos a szegénységgel, 
mert a Székelyföldön kecskét csak kimondot
tan szegény emberek szoktak tartani (94.). 
(Vö. Kisborosnyó Ft 1724. 22. Imreh I., 1983. 
360.; Papolc Ft 1733. Imreh I., 1983. 373.). 
kecskeper: Kozmás. Csíktusnád, Lázárfalva 
és Verebes, valamint Sepsibükszád között 
folyt per kecskék okozta kár tárgyában. Négy  
közönség, 1865: Március 16-án midőn Todor 
Ignácz urat a' -b e  ügyvédnek megfogadták 
(129.) [...] Kiadások [...] a Dullo ur paran
csolatara a ~ be való járásokért a' fuvarossal 
együtt napi dij (128.).
leétetés: lelegeltetés. Szxíva F., 1867: Van az 
erdők-, havasoknak egy kérlelhetetlen, szív
telen rémök. pusztítójuk, s ezek: a kecske- 
pásztorok. kik egy fertály óráig alig tartó |...] 
kecskék rügy és levél étetésécrt [...] s még 
érhető bükkfát kivágják s aztán magát a 
bükkfát ~ e után ott hagyják (257.). 
L E G E L T E T É S I  T IL A L O M .  Kócsy J., 
1898: Az állami kezelés alatt álló erdők ösz- 
szes területéből ez idő szerint [Háromszék 
megyében] ~ alatt áll 375 erdőbirtokon 
68 271 hold, vagyis az összes területnek 
26%-a, szabadon legeltethető 194 454 hold, 
azaz 14%. Az állami kezelésen kívül álló er
dők legnagyobb részén a legeltetést most is 
szabadon gyakorolják (906.) Hsz. J. Udvar
helymegyében a törvény alapján állami ke
zelés alatt állott erdőbirtokok összes terüle
téből az 1913. év folyamán 19,7%-on, 25

789.1 k.holdon volt a legeltetés tilalmazva 
(Mkikj, 1913. 54.) (Vö. Barabás E., 1904. 
Um. 34.). J. folytatás III. 3. 1.1 LEGELTE
TÉSI TILALOM.
M A R H A : szarvarmarha. BenkőF., 1781: Az 
Marhák igen ártalmasok kivált az Iffju 
Erdőnek meg penig a' Sáros es Vizes időben 
leginkább ártalmasok a' Sertések is a' túrá
sokkal (109.).
m a r h á k  szájokbó l:  legelő szarvasmarhák 
szájából. EO. II, 1800: míg a [fel új ült er
dők] ki nem nőnek, a marhák ne járhassanak 
[a felújult területen] (716.) Msz. 
nyomás: erdei legelő. EO. I, 1718: ha fáért 
erdejekre küldenek, a hol semmi jó  fa nin
csen a ~ban. oda igazítják (638.) Msz. 
regulázás: szabályozás. EO. III, 1840: ám
bár az ezek [kecskék] ~ ára biztosságok ne
veztettek. mind eddig czél nélkül (452.) Asz. 
vágástérbeli rom lás: vágásterületek széltö
rése. Gazda K.: 1974: a marha például ha 
evett a közeli ~ból. amit nagyon szerel, ma
gától visszament (239.) Észlelnek, 
védeni erde jeke t.  Négy közönség, 1843: 6 
darabból álló Ketskéket a 4 Comonitások er
dejéből a Verebesi Közönség be hajtotta lé
gyen melyet irása és Barátságos Kéréseikét 
ki nem adtak [...] s egy szermind keréis a 
Comonitásokhoz hogy védeni Kiványáke 
osztatlan Erdejeket (14.). 
zuglegeltetés: engedély nélküli legeltetés. 
Nyolcvanos et, Lemhény 1920: „a zuglege
lőn talált marhák után [...] a marhák tulajdo
nosa fizessen marhánként 30 Korona bünte
tési és 5 Korona behajtási díjat, a gyűlés egy
hangúlag fogadja az indítványt.” (Ikv, 338.).
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5. A felújuló erdő - Erdősítés, fásítás
(Fasorok - Elősövény - Fűz- és cperlatermesztés - Kopárfásítás is)

„ Erdőnek, ítélet Heg kiadandónak 
fája azt illeti, ki azt nevelte.”

(Corpusl.  J885/\6 \ 1. 81.)

„ / . . . /  ha az Erdeot meghneuelte, es akkorba 
hasznos fa  nagion rajta: ez illienteol addigh 
el ne uehessek, hanem azt a meghneuelt 
haznat zabad légién meghuenni, es azután 
letelten pénzét, úgy uehesse meghuenni, 
es azutan leteuen pénzét, úgy uehesse el.”

(Constitutio Oppidii Marus-Vasarhel.
Anno 161 1. Corpus I. J885/\6 \  1. 81.)

alább való fa: gyom fa (Bolyai F.. 1820. 12.). 
alacsony csere-bokor: újulat. EO. II, 1781 
Flogy ha pedig az alacsony csere-bokrok és 
fácskák a marhák miatt úgy elrágattanak [...] 
(Ercndt. 452.).
alanti hely: alacsony hegy ség. Bolyai F., 
1820: A fenyők közönségesen hívesebb s 
nem ~et szeretnek [...] (15.). 
álé: fasor, sétány, facsoport. Szabó T., 
1976/1844: A ’ Gyümöltsös allén alóli [...] 
találtatnak Popule fák 39 - egerfa 10 - Nyár
fa égy és Kőrisfa égy [...] (253.). Mvh. Hn. 
Álé (Benkő L., 1947 29.), Flarasztkerék. fr. 
alléé.
Á LLA B : faállomány. Hszék Ekv, 1899: Az 
~ átalakítás már több helyen megkezdetett, 
de feltűnő eredmény az erdők nagy terjedel
ménél fogva ez idő szerint még fel nem mu
tatható, bár ezen feladat megoldását a termé
szet is elősegíti, a mennyiben a fenyvesek 
szomszédságában elterülő bükkösökben kü
lönösen a luezfenyü a bükk rovására szem- 
melláthatólag tért hódít (205.). 
állít: létesít, telepít. EO. III, 1825: erdőt 
vagy berkei ~ hassanak (51. sz. Kiss József).

behintett fa: egyenként elegyült fa (Lázár J., 
1871. 70.).
bemagzás: „bevetényülés, önvetényülés” 
természetes felújítás (Köz. Flajdu János: EL
1887. 253.) Szf. 
béplántál:
a. palántáz.
b. vet.
EO. II, 1800: Nagyon szaporíttatnék az erdők 
száma, ha az mezőségeken [...] az északos. 
omlásos és szántásra és kaszálásra alkalmat
lan helyek makkal -latnának (718.) Msz. 
beszedés: gyűjtés. EO. III, 1825: Gondos
kodjanak [...] más hasznos lak magvainak 
-eikről (51. sz. Kiss József), 
bészelídített: oltott (Tóth Vince Sz. gy.) 
Hilib.
beteg fáknak kibélyegzése: egészségügyi 
fakitermelés kijelölése (Kocsis Lajos Sz. gy.) 
Csernáton.
borsika kiirtása: borókairtás. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1881: ~ végett odaértve, hogy senki 
gyermeket ne küldjön. Jkv Hilibi Kb, 1943: 
Jegyzőkönyv [...] 22 gazda közbirtokossági 
tag jelenlétében. Feltételek: 1. A kétág pusztá
ja  összes gaznövényektől boroka fenyőtől 
(borsikától) teljesen [kiirtassék ...] Árverezők 
voltak [...] Hajdú Imre [...] 770 [...] A legútolsó 
és legkevesebb összegért a kitakarítást Hajdú 
Imre válalta [...] hétszáz hetven pengőért (97.). 
botolás: „nyesés, metszés. B. Szabó D., 
1803: A' ~ [...] szebb ágakkal újjittya az agg 
(vén) fát. J. SzD. 1784: botolni: „botozni, a' 
fűz-la ágait lenyesni (11.). Ballagi M.: 1873: 
botol: a fák fattyú ágait nyesegeti, hogy de
rékban kihajtson; fűz-, nyár-, ákác-fát ~ni. 
MTsz 1, 1893: botolás: botozás. bottal ütöge- 
tés. Um. Vö. Elcx, 1964. 681. botoló sarjerdő.
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bújtás: „bojtás. szőlő-vcssző-óltás. hom- 
litás (SzD, 1784.). J. MTsz I. 1893. Szf.-t 
nem említi.
burtukosfa: „ismételtén botolt, a vágásban 
visszahagyott, göcsös, vén fa” (Köz. Várnai 
Sándor: EL 1886. 481.) Hsz. északkeleti része, 
csemetekapál: csemetét kapál. Kurkó Gy., 
1970: Hát az övék [nagygazdáké] az erdő? 
Mi csak -ni, erdőtisztítani és ültetni vagyunk 
jók? (291.) Cssztdomokos. Vö. kapás (Oláh
I., 1987. 37.) Hralmás.
csemete növény: erdei magcsemete. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1894: az fenyves erdő
ből, az nagy fákot, ami ~t akadályozva [...]. 
CSEMETEKERT:
1. csemetekert, birtokos sági-: „birtokosok 
költségén telepített és fentartott-” Kócsy J., 
1898: 1897. év végével [...] csemetekészlet 
[...]- -  ekben [ . . .fákácz 48 000 drb. Hsz. 
Kászonimpér kb jkv, 1945: A csemete kert
nek a továbi fentartása mivel a hej tulajdonos 
a kertet [kerítést] haza szálitota Köz gyűlés 
Kimondja hogy továb a Felelőség nem terhe
li a Közbirtokoság vezetőségit a csemete kert 
továbi fentartásáért (61.). Hn. Csemétekert

(e). (Fejér M., 1972. 133.) Zabola. Csömöte- 
kert (Tibád L.. 1980. 217.) Nyikó mente.
2. erdőkert (Lázár J., 1871. 107.).
3. facsemetekert: Mkikj, 1913: [Um.-ben] az 
állami erdőhivatal kerületében 7 állami ~ 
volt 17,4 k. hold területtel berendezve.
4. iskola: Bolyai F., 1820: magról költ ~ [...]. 
Az ~ megint vagy magvetéssel készült, vagy 
erdőből ültetett, hogy ott jobban utána jár
hatván inkább erőre kapjon vagy homlításból 
(17.) ~i termesztés (uo. 16.). oskola: Benkő 
F., 1781 Az cl ültetendő fákat Oskolában kel 
nevelni (107.). plántaiskola: EO. III, 1816: 
Hogy minden helységnek közönséges [kö
zös] helyein, kivált az hol külömben is vala
mint az úgynevezett Mezőségen nem lehetne 
csemetéket kapni, ='k állítassanak fel (Kiss 
József).
5. plántakert  (Árvay J., 1943. 192.) Tatrang. 
J. Bolyai F., 1820: De legjobb a magról kőit 
iskolát tartani, sőt még a tövi vágású erdők
ben is a vakon maradó pusztaságok pótlására 
szükséges (17.). Vitos, CsF. 1894: A  mi ke
vés be fásítás eszközöltetett az a Temesvár- 
vadászerdői erdőőri szakiskola kertjéből ka
pott csemetéken kívül, az erdőben szedett 
»vadonczokkal« foganatosíttatott,  mert az 
erdőrendezőségnek csemete kertje eddigelé 
nincsen (594. Imre Dénes).
csemetés tábla: felújult vágásterület (EO.
III, 1825. 51. sz. Kiss József), 
csemeteültetőbe jár: csemeteültetni - (Cser
gő B., 1978. 46.) Küküllőkeményfva. 
csere-boly (~ -bura): „cser-csemete, cser
bokor, levágott cser-ágak” (MTsz, I. 1893. 
293.) Szf, Hm.
cserefiatal: „tölgy-sarjfa” Szabó T., 
1978 /M M :  az Seprödi rész b(en) szép 
nevedekeny Cserefiatalok voltak. (103.) 
Jedd, MT. 1816: az egész Korcsoma udvarát 
és veteményes kertit pedig Csere fiatalokra 
font veszsző szalma Sátoru kert veszi körül. 
(103.) Jobbágyivá, MT.
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csergettyű: „kerepelő a madarak elkergeté- 
sére (csemetekertek magvetéséről) (EL 
1887 588.) MTm.
csonkítás: „termő ág' éretlen [érintetlen] vé
git elmetszés (Köz. Kállay: Tsz 1838.). J. 
Pausinger József 1889: Görgénybcn is van 
egy 30 holdas terület [...] ezelőtt 15 évvel 
igen jó  sikerrel ültetett be csonkított tölgy- 
csemctékkcl (EL. 1889. 142.). 
csonkol: „botol, lebotol, sutára lenycs (élő
fát)” (MTsz. I. 1893.) Szf. 
csutakbeli: „fa tönk/tuskóbeli” Szabó T., 
/97<SY1823: Betsüllék volt Dósa Gergely 
Ur Erdejében az örökre cl veszet tsutok béli 
kárt a mely soha ki nem sarjazik 40 - azaz 
negyven Rns forintokra. (232.) Kakasd. MT. 
DUGVÁNYOZÁS:
1. ág szúrás  (Bolyai F.. 1820. 15.).
2. leszúrás. Bolyai F., 1820: =sal foganó fa 
(12.). J. Kiss József 1816: Csak egyet emlí
tek én itt rövidségnek okáért a már elültetett 
karókra nézve. t.i. ha ezeknek vízhajtásai 
derekokról még rügykorokba le nem dörgöl-

tetnek, kivévén négy vagy öt szemet a tete- 
jeken. melyek a jövendő  főágak szemei 
lesznek, úgy azok a földhöz közelebb lévén, 
a főágaktól a még gyenge gyökerekről jövő 
nedvességet elveszik, mely miatt előbb 
amazok s annakutánna az egész karó is ki
vész (EO. III, 288.).
egyaránt: egyenletesen. Bolyai F., 1820: ~ 
ritkítva [gyérítve] (1 12.). 
elbúrjányosodik: „elgyomosodik” (Nemes 
Z.. 1974.) Torja.
elcsillent: „egy vágással vmil lenyír” (Kriza, 
Vadr., 1862.).
elgyírel: „gyérebben rak” (Lőrincz K.. 1861. 
325.) Hsz.
elrontott erdő: rontott erdő. Bolyai F., 1820: 
Végtére az ~k is említést érdemelnek, egyik 
darabban egy, másban más lehetvén a hiba, 
mindeniket a szerint kell igazítani (12.). 
elvegyesen: elegyesen. Tamási A.. 
7970/1932: -bükkfa, cserefa [...] és többféle 
fenyőfa (77.).
elver: (karódugványt) földbe ver. Kiss József 
1825: fűzfakaróknak ~ésc (EO. III, 51 sz.). 
ÉLŐSÖVÉNY:
1. eleven bokrok. EO. II, 1800: Olyan he
lyekre. azhol csak az helynek mivolta meg
engedi. sánezokat ásatván, azokat -kai ültes
sék be (755.) Usz.
2. eleven gyepű  (Bolyai F.. 1820. 19.). VU, 
1835: Az = tehát oly derék dolog, hogy éjjel 
napot eggyé kellene tenni, mi szerint minde
nütt: a' hol kerítésre van szükség, galagonya
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gyepű álljon (691.). Jánosfalvi S. J., 1838: így 
értették ezt többek közt még Lókodban is így 
irtották bolondul ott is az szép =t (I. 45.). 
Eresei J., 1844: Gyertyán fa [...] tartós és erős 
=ket lehet belőle ültetni (66.). Milotai F., 
1858: Nagyon jó kerítésű ~t lehet nevelni ap
ró 1 s 2 esztendős ákáczfa csemetékből (35.).
3. eleven kert. EO. Ili, 1808: [...] a sánczolás s 
ezek tetejekre plántálandó =ekre [ vonatkozzék 
az erdőrendtartás] (3.). Hsz. Tisza L., 1866: 
Miután felemlíteném, hogy erdőt ültetni akaró 
gazda társamhoz első tanácsom, hogy a rossz 
akarat s tudatlanság ellen fegyverezze fel ma
gát kiapadhatatlan béketűréssel [...]. A galago
nyát =nek udvar s szőlő körül (161.).
4. eleven kerítés. Kiss József, 1816: Mi tud
juk az =ek leállítások módját, s nem kerülne 
sokba a községet arra megtanítani s reá is 
szorítani (287.).
5. eleven sövény. Ec/er J., 1796: galagonya 
fából [...] készített ~ [...] szép is a' tckéntetc. 
illattya (X.). EO II, 1807: valljon a vesszők
ből font sövények helyett eleven sövények 
vagy sánezok állíttatnak-c? (891.).
6. eleven töviskert. EO. II, 1800: sánezok 
ásatnának kemény büntetés alatt és azok -e l  
megerősíttetnének (762.) Ssztgy.
7. galagonya-sövény. Kőváry L., 1847: Ké
sőbbi rendeletek a ~ek meghonosításában fá
radoztak; de azért fontkert helyeit galagonya 
ültetvényt alig láthatni (28.).
8. gyepű: „élőkért” (Köz. Murádin László: 
NylrKVI. 1962. 378.) Bözöd.
9. határ (Köz. Murádin László: NylrK VIII, 
1964. 107.) Gysztm.
10. kert helyett szolgáló élőfa (EO. II, 1781. 
453.).
11. zöldellő kert. EO. II: 1781 és a vessző
ből font kerítések helyett kőfalak, vagy ~ck 
tétessenek (455.).
ERDEI M A G C S E M E T E :
1. csemete. Veszély K., 1868/1812: a hely pe
dig semmi Csemetét nem nevel, a honnan a

Fák leromlanak úgy, hogy idővel mezőnek 
marad. Bárót. Bogáts J)., 1943/1725: az szil
vafa csemetéket.
2. erdei facsemete. Mkik j  1913: [Um.-ben] 
az állami facsemetekertekben készletben 
volt 3.471.000 darab ~ közül 1913. év folya
mán ingyen kiosztatott 2.266.000 drb.
3. fiatal. Apáczai Cs. J., 1653: minekeloette 
valamit ueltctnél. annakeloette esztendoevel 
gödröcskéket kell vájnod, amelyekben más 
esztendoe[ben] a -oká t  ueltethesd (340.).
4. mesdene (EL. 1883.). Hétf.
e rd ő b e l i  f ák  g az d a sá g a :  erdőgazdaság. 
Benkő F., 1781 Az Erdőbéli fák Gazdaságá
ról (102.).
e rd ő  felvett: erdő betelepül. Sz.abó T., 1976/ 
1771/1817: Magyaro nevű helyben, melyet a' 
Bokor erdő fel nem vett. kevés tiszta van ben
ne Kaszálló (972.) Keményfva, Usz.
„nem lettünk többek, 
se kevesebbek,
mi csak születtünk kérdez.etlen, 
meghalunk neveletlen, 
az erdő nem gyümölcsös.

(Palocsay Zsigmond: A fákról) 
E R D Ő M Ű V E L É S :
1. erdőművelés. J. Illés N., 1869: Kirándulás 
Erdélybe [...] ~nek nyomát nem láttam se
hol: használják az erdőt a hogy lehet, majd 
csak felújul a hogy tud. (221.). Bedő A., 
1885: Az ~i munkálatok mellőzhetetlen tel
jesítését egyébiránt a birtokos közvetlen ér
dekén kívül az erdőtörvény [1879. évi 
XXXI. törvénycikk] is megkívánja, határo
zottan kimondván azt, hogy mindazon er
dők, melyeknek talaja másnemű gazdasági 
mívelésre (szántóföld, rét, kert, szőlő) állan
dóan nem alkalmas, fenntartandók s a vága
tás után legfeljebb 6 év alatt újra erdősíten- 
d ő k ( l l . ) .
2. erdőszet. Tisza L., 1866: Hogy épen me
zőségi ember írjon az ~ről, első pillanatra 
különös [...] mint mezőségi gazda roppant
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crzem a fahiányt, s oda törekszem, hogy a 
bajjal, majd legalább az unokák ne küzköd- 
jenek (161.). ~i szaktudomány (Jakab E.. 
1877.314.)
3. erdőtenyésztés. ALt-Cs, 1880: Az - idáig  
még csak a természetre bízatott, s annak elő
mozdítása csupán a fiatal hajtásoknak em be
ri kéz által megrongáltatása fölötti felügye
let által eszközöltetik. (Fondul Nr. 78. 51. 
Csm. havassjai igazgatójának zárójelentésé
ből.).
ERDŐNEVELÉS: „folyamatos tevékeny
ség az erdő optimális fejlődése érdekében’' 
(Elex, 1964.): Újfalvy S., 1865. de az általam 
s az előttem levők állal rendre véghez vitt 
[...] erdő nevelések (418.). 
erdősítési kaució: a „Codul silvic" 10. sza
kasza által előírt -  óvadék, pénzbiztosítás. 
Jkv. Hilibi Kb. 1934: a kovásznai erdőmér- 
nökségtől vissza adták a 3130/1924 számú 
Lei 6000, a 7731/1925 Lei 4192 és 6878/ 
1927 számú Lei 10.580 erdősítési kaució 
letéti nyugtáit az 1923/24. 1925/26, 
1927/28 évekről és kéri a gyűlés határozatát 
ezen összegek mikénti fölvételére a sepsi
szentgyörgyi Pénzügyigazgatóságtól (27.). 
Jkv. Hilibi Kb. 1937: Elnök közli a gyűlés
sel, hogy az ~t a tűzifa fordáért [vágásterü
letért] le kell tenni a Szentgyőrgyi Pénzügy
igazgatóságnál és kéri egy tag kiküldetését 
(49.). J. r. cautiune (Stinghe-Sburlan, 1941. 
516.).
ERDŐSÍTÉS MAGVETÉSSEL:
1. bévet. Tibád L., 1975: Az a hej leégöt vót, 
s osztám ^ötték. Szép szál fenyőük nőttek ott 
(196.) Sztlélek.
2. béplántál (—>).
3. elmagol (Lőrincz K., 1861.) Hsz. J. Kiss 
József 1825: Szeptember. A nyírfának mag- 
vai ezen idő tájban érvén meg, azokat meg
szedik, [...] a másféle fát nem termő, száraz, 
porondos és sovány helyekre elvetegetik 
(EO III, 354.).

ERDŐSÍTÉS ÜLTETÉSSEL:
„Szemközt a bokros oldalon 
hetekig szólt a hangos ének: 
falusi lányok s legények 
dalolva ástak gödröket 
sokezer fenyő-csemetének."

(Aprily Lajos: 
Biztatás fiatal fenyőknek. 1965.)

1. befási'tás. Vitos, CsF. 1894: A ~ok ez ideig 
igen kis mértékben foganatosítottak, a minek 
oka abban rejlik, hogy itt [Csm] nagyobb 
méretű faanyagokra lévén szükség, az erdők
nek csak a vastagabb fája vágatott le s ennek 
folytán új erdő képe zés re elegendő fiatalos 
maradt, másrészt pedig itt az erdőterület 
aránylag nagyobb, a mezőgazdasági ellen
ben kisebb lévén, a levágott vagy leégett da
rabok mindjárt mezőgazdasági területekké 
változtatván át, az erdőterületekből kiszakí
tottak. (594. Imre Dénes.).
2. csemeteültetés. Kiss József 1825: Márczi- 
us. Derekasint hozzákezdenek mindenféle 
csemetéknek elültetésekhez [ ) (EO. III. 
350.). Csergő B., 1978: cscmetcültetőbc jár 
(46.) Küküllőkeményfva. Kocsis Lajos: 
agyagos lébe tettük a csemetének a gyökerét, 
ha valahol sebje volt. az bétapadt (Sz. gy.) 
Csernáton.
3. erdőplántálás. EO. II, 1788: Itten nincsen 
szükség az új =ra, mivel elég erdő vagyon 
(605.). Kanta járás. (Vö. Imreh I., 1983. 
249.).
4. erdősítés. Szádeczky K. L., 1927: mente
sítették a [székely] határőröket a közterhek
től (szállásadás, előfogat, közmunka), kivé
ve az =i munkákat, hidak és utak javítása 
(342.).
5. erdőültetés. Tisza L., 1866: Gyakorlati 
észrevételek az -körébő l egy mezőségi 
földbirtokos észrevételei.
6. értés (Lázár J., 1971. 97 .).
7. fá t ültet. Calepinus, 1598: fákat wltetoek, 
plántálok: arbusto. helyhez. B. Szabó D.,
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107. ábra. ERDOSITES ÜLTETESSEL -  csemeteültetés hegyoldalon.

1779: Szűke de hol van az erdőnek, zöld Töl
gyeket ottan Helyheztess [...] (13.).
8. helyt maradó termesztés. Boly cd F, 1820: 
A termesztés puszta helyre megint kétféle, 
vagy helyt maradó, vagy nem; az az iskolai, 
t.i. iskolában csik az első termesztés s onnan 
tétetik azon helyre, melyen maradjon (16.).
9. újra beültetés (Lukács Zoltán Sz. gy.) Só
várad.
10. ültetés. J. B. Szabó D., 1779: A' Liget: a’ 
mellyel még Dédösöd iilletc. [...] (32.). Kiss 
Józsefi 1816: Ámbár azt az ellenvetést lehetné 
nékem itt akármelyik rest gazda is, hogy: a mi 
nagy apáink sem vetettek s sem nem ültettek 
fát, mégis tüzellek: az igaz. ők nem ültettek, a

mit mi ma kárunkkal is tapasztalunk (EO. III. 
288.). Kiss József 1825.: kötelcztetnek nem
csak a közrenden levő nőtelen ifjúságot arra 
nógatni, hogy a felséges királyi főkormány
szék által 1819-ben is 1264. számok alatt ki
parancsolt 10 csemetéket elültetgessék (347.). 
Mkikj, 1913: Az erdőfelügyelőség panaszolja 
a nép ellenszenvét az újra erdősítések tekinte
tében. amely ellen közvetve és közvetett úton 
próbálkoztak a hatóságok. (53.) MTm.
11. ültetett (Czirják G.. 1979. 198.) Gycso
mafva.
ERDŐSÜL: „erdővel kezd benőni” 
(Ballagi M., 1873.). MA, 1604: Erdoesuelo- 
ec: Sylvesco. J. Erdősültség: vmely erdőte

108. ábra. ERDŐSÜL -  Erdősültség az egykori székely székekben.
(Koznia E, 1879 szerint. Az egy főre eső erdőterület adatai: Bedő A., 1874 nyomán).

167



I. 5. A felújuló erdő - Erdősítés, fásítás

rületnek aránya a teljes területhez viszonyít
va —> 108. ábra
erdőtlenebb: fában szegény. EO. II, 1804: A 
fáknak az -helységekben való szaporítására 
nézve, a paraszt if júság szorít tassék arra, 
hogy amíg 12 élő fűz vagy más gyümölcsfát 
nem nevel, addig teljességgel meg ne háza- 
sodhassék (868.) [Felső-Fehérmegye javas
latából.]. J. Kővárx L., 1847: De ki tapaszta
lást indult magának szerezni, meggyőződik, 
hogy az ország [Erdély] közepén. Torda- 
Doboka-Kolozsmegye mezőségén a marha 
ganéj is kedves tüzelőszer [...] a határszéli 
hegyek pedig úgy alkotván, hogy onnan a fát 
el nem szállíthatni. Innen van erdős hazánk 
crdőtlenségc (28. §.).
fanyeső. / .;l 1577: fa niesoc: frondator 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr 36. 1907 320.). J. 
frondalor: lom ágó.
fatermés: l a t o s  vesztés. Kővárx L , 1847: De 
az teljességgel iicíi> áll. hogy a mezőség ~re 
alkalmatlan lenne (100.). 
fatövén nőtt haszontalan vessző. MA, 1604: 
Fatoevén noethaszontalan vesszoe: Stolo. 
FEHÉREPER. Karlovszky E., 1895: Gallara- 
ti János, kapitány [...1784-ben] mondja: Ré
gen megbizonyosodott, hogy a fehér eperfa 
Erdély legtöbb vidékén igen jól tenyészik 
(163.) [...] Udvarhelyszék azt jelenti (8981/ 
788 főkormányszéki szám), hogy ott senkisem 
foglalkozik selyemtermeléssel, de meg az ég
hajlat is nagyon zord [...] (6520/789 fkszéki 
zám), hogy a népnek semmi kedve a selyem
termeléshez és eperfaültetéshez [...] Maros- 
Vásárhelytt [...] csak az alispán meg a gyógy
szerész ültetett csupa szívességből körülbelül 
400 eperfát a szölleje körül (170.. 171.). 
felfedeztet: felszabadít. Bolyai F., 1820: Ezen 
vágás módja röviden ide megy ki, hogy soha a 
magas fák erdeje tisztes homálya, mintegy az 
erdei nymphák leple, a nap előtt egyszerre fel 
ne fedeztessék, hanem előbb egyaránt ritkítva 
hagyattassanak maglófák [...] (12.).

felfog: „erdős területet beültet" (Gazda K.,
1980. 439.) Esztelnek.
felfogta az utat vagy tisztást az erdő: „a
tisztást vagy utat benőtte az erdő" (Köz. Er- 
csényi Béla: EL 1885. 1 129.). Alcs. 
felkapnak a fák: felnőnek- (Nyíró J.. 1938.). 
FELÚJUL:
/. csemetézik. EO. II, 1781 lassan-lassan cse- 
metéző s levelező fákban... (Ercndt. 168. sz.).
2. felserdiil. Szabó T., /97^/1802: egy dara- 
botska valamennyib(en) fel Serdült Cziheres 
erdeje (1 178.) Lőrincfva. MT.
3. megépül. Bcnkő E, 1781 a' sovány földes er
dőt le vágván [...] körülié az Erdőt meg kel hadni 
hogy az Árnyékben csmét meg épülvén (104.). 
FENYŐ. Hn. Fcnyőü: „ültetett fenyves 
(Janitsek J.. 1973. 162.) Középajta, 
fenyőfiatal: „csemete, hajtás, ág" Dániel 
Cs. 1913: -okai fel verető gazda (124.). 
fiókol: „fattyúhajtásokat nyeseget" (MTsz 1, 
1893.) Szf.
fogantozik: „kapaszkodik (a fára hágó az 
ághoz)" (MTsz 1, 1893.) Hm. 
fői vágás: fejesfa üzem. Bolyai F., 1820: A 
- t  nem minden fa szenvedi úgy is mint a fűz. 
akác, gyertyán, de ezek is idő előtt megodva- 
sodnak (12.).
FRANCIA JUHAR. Benedek E ,  1920: 
Francia juhorfa magjának elültetése mellett 
egyéb fogadalmat is hozott haza István nagy
apó (16.) Kbacon.
fűzfatőke: -törzs. EO. Ili, 1840: mindenki 
fűzfát plántáljon, még pedig a leggyengébb 
gazda is esztendőnként avagy csak két tőkét, 
[...]; mert így, midőn mindenkinek lesz ~je. 
remélhető az erdők szelíd és vad fák tapasz
talt csonkítása, orzása [lopása] kikerülése 
(452.). Asz.
FÜZFAÜLTETÉS:
,, Fűz-fákban nagy jóság,
És könnyű gazdaság,
Hogy könnyen meg-fogannak:"

(Miháltz, 1779. 64.)
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1. béplántáltat: „beültettet” Szabó T, 
1976/1829: azon hely valoságos víz hagyás 
volt, és hogy csapó gátott kötök oda ’s a' víz 
el ment onnan úgy lett főidé ezen hely 
melyetis osztán... Kontz György Ur füszfák- 
kal bé plántáltatott (798.) Csókfva. MT.
2. beültet. Szabó T., 1976/1808: A Falu vé
gén égy sántzos Tanorok nagyobb része fűz 
fákkal bé-űltetve (864.) Rücs. MT.
3. füzes berkekké tétet. EO. II. 1800: az arra 
alkalmas vizes, teres helyek pedig -nének  
(718.). Msz.
4. füzet felver. Alsócsernáton Ft, 17/6: az 
Víz Parton akik Fűzel fel vertek és vernek.
5. fűzfákat szaporít. EO. 1, 1683: Mivel a fa 
igen szűk ebben az helyben, szükséges fűz
fákat szaporítani. „Kivonat gróf' Teleki M i
hály erdélyi kanczellárnak az uzdi-szentpé- 
teri tiszttartó részére adott utasításából fűz
fák ültetésről." (604.).
6. fűzfát plántál. 1812: XXXIV. te. 12-szer: 
Minden paraszt és más szabad ember is köte- 
leztetik mind addig, a míg az háza. udvara, 
kertje és csűre, avagy kaszáló rétje előtt és 
körül üres és a fák plántálására alkalmatos 
hely tanáltatik. minden esztendőben 10 fűz
fát és más, hamarébb nevekedő fákat, neve
zetesen pedig eperfákat plántálni, ültetni; 
(171.). EO. III, 1840: Minthogy kicsiny szé
künkben [Asz] a már érintett móddal eső 
erdőszet oly csekély, hogy szükségeinket 
félignyére sem kielégítő, meghatároztatik, 
hogy mindenki ~jon (452.) (Vö. EO. II, 
1804.868.).
7. fűzfát szaporít. EO. III, 1840: A szolgáló 
emberek [jobbágyok, zsellérek] is tartoznak 
=ani, ha földesuruk megengedik, lakta he
lyeken (452.) Asz.
8. fűzfaültetés. Kantafalva Ft, 1720: Min
den ember az határnak nagyobb oltalmáért, 
az határ helyén az kert közé. ültetni való fü
zet. legalább 12 szálat ültessen (MGSz VI. 
1899. 81.).

9. megfűzfáztat: fűzfakaróval beültet. Szabó 
T., 797^/1829; Kontz György Ur velem meg 
füszíaztatta (31.) Csókfva. MT. J. Péch De
zső, 1892: Maros-Torda vármegyében a mes
terségesen létesített fűztelepeken a Salix 
vitel 1 ina aureát még legjobban szeretik, 
azért, mert vesszői rendkívül jók a szőlő kö
tésére (EL, 1892. 466.) (Vö. Imreh I., 1983. 
358. Kantafva). (—>) plántál II. 3. 
gaj: „göröngy” (Gálffy M.. 1980. 42.) M a
gyaró.
gyakori sűrű. Portik János: -voltak a fák 
(Sz. gy.) Gy.
gyepű: „a parcellák élő cserjékkel szegélyezett 
része” (Lukács Zoltán S/ gy.) Sóvárad. Eresei 
J., 1844: fodor jávor [...] Tenyészik ligetekben, 
szőlőhegyek -iben. erdők szélein (173.). 
GYÉRÍT, GYÉRÍTÉS:
1. gyérei (Molnár K.. 1974. 34.). Kápolnásf. 
gyirel (Lőrincz K.: 1861.). Hsz. gyiröl (Kri
za, Vadr.. 1862.). Usz.
2. gyérít. Lukács István: ~ a fiatal tölgyesen 
a szemes erdőgondviselő, hogy ne temesse el 
a cseplesz. sűrűség (Nyr 35, 1906. 220.) 
Bodos. Mkikj, 1913: Csm. [...] Az elmúlt év
ben vette kezdetét az erdők ~ése. Előhaszná- 
Iatképen főként szőlőkaró termeltetett (58.). 
gyirittés: Sylvcster T., 1966: -k o r  jól mek 
kel nézni, hogy mejik lat pecsételik le. Ko
mandó.
3. gyérséget tesz. B. Sz.abó D., 1779: [...] ’s 
tévén gyérséget közte, ki-tépném (A' rosz- 
szúl-nőttet) (1 18.).
4. tisztogat (EO. III, 1816. 286.).
5. tisztít. Veszély, 1868: az erdőnek = ásából 
vagy a makkból, mikor termik. hajt be vala
mit (164.). (Vö. Papolc Ft. 1733. 1759., 
1822. Imreh I., 1983. 372.).
gyors növésű: gyorsan növő (Lev. form.
1813.58.).
HAGYÁSFA (MAGFA):
1. hagyásfa (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyse
lye.
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2. magfa. PP, 1708: Mag-fa: Arbor prole- 
taria. SzD, 1784: mag-fa. J. Kiss József  
1825: valamint arra is ügyeljen |az erdőfel
ügyelő], hogy a levágandó táblákban 10-15 
öl távolságra egymástól a legbecsesebb fák 
nemei közül egészséges magiakat hagyjanak 
fenn (EO. II, 346.).
3. magló(fa). Bolyai F., 1820: A puszta fol
tokra ültetni lehet; olyas helyeken ~kat lehet 
hagyni, irtással helyet készítve a születendő 
fiataloknak míg erőre kapván a vén levá- 
gatik [...] (12.). J. Igaz, ép s legerősebb fa 
csak magról lesz, kivévén a lcszúrással fo- 
ganókat. a milyen a nyár, íuz (Bolyai F., 
1820. 12.).
4. makfa. Sylvcster T., 1966: E~. Azét hagy
ták még. hogy magról es szaparoggyon a 
zerdő. Komandó. J. makk-fa: „tölgy v. bükk
fa” (MTsz I, 1893.) Um.
5. tircsfa  (Köz. Godner József: EL 1887
587.) Gy.
hajt: fakad. Konsza S., 1957: Magról -  a 
cserfa is (1256.) Hsz. J. berkéznek: „hajtanak 
a l a k ” (B. Szabó D., 1803.).
HÁRSFASOR:
„Poros a hosszú hársfa-sor,
FI old fényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik."

(Ady: A hosszú hársfa-sor, 1914.) 
Orbán B., IV 1870: Harczó [MTm. (—>) 
HÁRS] Oly sajátságosán szép e facsoport, 
hogy ha valamely nagy város mellett lenne, 
csudájára járnának, míg itt senki figyelemre 
sem méltatja (211.).
híves hely: hűvös- (Bolyai F., 1820. 16.). 
homlítás: „bujtás” (Köz. Kállay: Tsz 1838). 
Székely szó! J. Bolyai F, 1820: A  -  sima 
héjú fiatal ágaknak földbe való lehajtása által 
esik, de ez a fenyőknél, kivévén a larixot, 
nem megyen [...] (18.). 
hompol, hompoz: „hántol, föl-” (MTsz, I, 
1893.). Szf.

JEGENYENYÁR. Eresei J., 1844: „jege
nye nyár - [...]: de halljunk szót! a' mező- 
bodoni határon egy kis erdő is van belőle ül
tetve, egy főgazdatiszt dicséretére és örök
emlékére légyen megírva. Csuda, de nem 
csak, hanem csudák csudája, mert a' főgaz
datiszt urak, és a' kormányuk alattiak azok 
kivévén a' fejérholló ritkaságúakat kik az 
erdők valóságos mostoha apjai.” (1 15.). 
jól indult fiatal(fa): erőteljes újulat. EO. II, 
1764: cgyébaránt az inspcctornak reá kell vi
gyázni, hogy a malomgátra megkívántató 
vesszőkben fogyatkozást a publicum ne 
szenvedjen, se pedig annak szine mellett -  
fákat ne vágjanak (228.) Msz. 
jövés: „vessző" (Benkő J.. 1796. I.). tölgy- 
(Bolyai F., 1820. 16.). J. Ballagi M., 1873: 
~:„csíra, rügy, hajtás” (tájszó), 
kacor: „fanyelű görbe kés (ÉKsz). SzD, 
1784: katzor: „mclsző-nycső-irtókés (43.). J. 
MTsz I. 1893-nél Szf. is szerepel, kocz.or: 
„metsző kés” (Köz. Kállay Tsz, 1838.). 
kalákában ültet. Kurkó Gy., 1970: [...]. akik 
a kitermelés után mint a közösség tagjai, ka
lákában [ingyenes, önkéntes munkában] ül
tették be a területet. Ha a közösség úgy hatá
rozott, hogy az évi kitermelésre szánt erdőt a 
lábán adja el, ez esetben a fakereskedő vagy 
a gyáros kellett hogy az új faültetést elvégez
ze (114.) Cssztdomokos.
KAPA, IRTÓ-:
1. csákánykapa  (Gazda K., 1978. 216.) 
Esztelnek.
2. fészi kapa (Köz. Incze Györey: Nyr 8,
1973. 462.) Szf.
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3. irtókapa: „csákány" (Köz. Kövér Sándor: 
Nyr 18, 1889. 528.) Hsz, Angyalos. -  (Ko
csis Lajos Sz. gy.) Csernáton.
4. orotó kapa: „gyomirtó kapa" (Köz. Veres 
Ferenc: Nyr 17, 1888, 38.) Hsz. (->) I. 4. 1 is. 
karós: karóerdő. Benkő K., 1862: Az erdők
nek [...] többi része ~ és vesszős [...] és csak 
egy 12-dc volt akkor [1823] ~ cs vesszős 
[Mvh. erdeje] (8.).
karót ver: fűzi akarót bever. EO. 1, 1683: 
minden esztendőben bárcsak háromezer ka
rókat veressen az gátak körül [...és a sárpata
ki határokon eleget találnak] (604.). 
kecskelegelő. SzK, 1902: nem volna indo
kolt [...] a kopár vagy gyenge ~t is alig szol
gáló elkopárosodásnak indult területek bccr- 
dősítésétől idegenkedni (Gyöngyössy Béla), 
kiévülés: elöregedés. Kozma F., 1879: pl. 
csupán Magyar-Hcrmány s a két Baczon ha
tárain 1250 hold tölgyerdő ~c következtében 
teljes elhaló félben van (265.). 
kilikáz: „lyukat ás. Nemes Z., 1974: 
Kilikásztam a hejet a csemetéknek. Torja, 
kitakarít: tisztít. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1894: a fenyves erdőrésznek, a borsikától 
való -tása.
kivetkezik: feltisztul. B. Szabó D., 1779: 
Mert önként a’ Tölgy-fa midőn kezd nőni na
gyobbra. Alsóbb ágaiból erdőn vetkezni szo
kott-ki (118.).
klikász: „agyagos (föld)" (Gálffy M.. 1980. 
46.) Magy aró.
komposztál: kom posztot készít (Fórum,
1980. dec. szám).
KOPÁRFÁSÍTÁS. E rdő tökéin .  1879. évi 
XXXI. te. 165. §: Oly kopár területek, me
lyeken hegyomlások, hó- vagy kő-görgete
gek megakadályozása, szélvészek és vizek 
rombolásának, valamint a futóhomok to
vább terjedésének meggátlása végett, a talaj 
megkötése közgazdászati szempontból 
szükséges, beerdősítendők [...]. Nagy Gy., 
1885: Hszm. [...] Tölgygyei beerdősítendő

kopár: összesen 831 k.h. Bedő A., 1885: Ko
pár területeink beerdősítésére az ákácz, az 
erdei és feketefenyő tesznek kiváló szolgá
latot (16.). Erdészet, 1892: Az erdőtörvény 
165. §.-a értelmében államsegéllyel ingyen 
csemetével beültetett kopár terület, 1892- 
ben: MT vm 12 birtokos 49,7 kh, Uvm 1 bir
tokos 3 kh, Hszvm 26 birtokos 170 k.h., 
Csvm birtokos. Vitos, CsF 1894: Az csak 
nálunk történik, csak a mi mező-, erdő- és 
állattenyésztő gazdáinknál történhetik, hogy 
azokat a kopasz dombokat, melyeknek olda
lait évtizedek óla letiporta a legelőmarhák 
csordája úgy, hogy lépcsőzetes talajuknak 
felén se nő fű. vagy melyeket össze-vissza 
szaggatott a vízmosás, vagy a melyek föld
jéről évről-évrc már a nyár derekán kiper- 
zselődik. kifonnyad, elsárgul minden nö
vény. Isten számába, az elemek által tovább 
romboltatni hagyjuk. (606.). PNL, 1894: Fe
kete Lajos: [...] A mezőség kopárainak be fá
sítása. Kolozsvár 1876. Az erdélyi gazd. 
egylet által 50 arannyal jutalmazott pálya
munka. A székely ke resztú rfalvi közbirtokos
ság erdejének rendszeres iizemterve, 1895: 
Erdősítések. A. üzemosztályban [...] ültetés 
erdei- és fekete fenyő csemetékkel. Tekintve 
pedig hogy véderdő jelleggel bíró területek 
befásításáról illetve kipótlásáról van szó, a 
szükséges csemetcmennyiségck az állam ál
tal fenntartott csem etekcrtekből ingyen 
szolgáltatandók ki. Kócsy J., 1898: Tekintve 
azt, hogy a kopárok belasítása csak 1896. 
évben kezdetett meg s két év alatt a terület 
37%-a máris befásíttatott [...] Hsz. Barabás
E., 1907: A kopár területek befásítását a 
földmívelési miniszter ez évben is hatható
san előmozdította ingyen csemeték adom á
nyozása és pénzsegélyek nyújtása által. így 
a nevezett év [ 1904] alatt is 64 birtokos ösz- 
szesen 1.878.958 drb. különféle fajú erdei 
facsemetét és 46 birtokosnak 2.034 korona 
államsegélyt engedélyezett  [MTm] (84.).
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Mkikj, 1914: A kopár cs vízmosások megkö
tését és befásítását az állami erdőhivatal 
megkezdette 1913. év folyamán a következő 
községek határában: Zetelaka, Szsztkirály, 
Oroszhegy, Árvátfva, Bikafva. Bögöz, Pe
tele, Szdálya, Bágy. Szmagyarós. Eted, 
Kgalambfalva, Kőrispatak, Korond, Kenős, 
Keményfva, Hralmás, Frákos. Szzsombor. 
Vargyas (55.). (Vö. 1930. jún. 28-i kopárfá
sítási törvény. Ag. fór. 1941. 546.). 
kosztol: „karóval ver valamit” (EL. 1883.). 
Szf.
közibe vetésivel: közteshasználattal (Bolyai 
F.. 1820. 18.).
lenyír: visszavág. B. Szabó 1)., 1779: A' Ha
lai Tölgynek, még télnek előtte, le-nyírném. 
Tsukros haját [...]) (1 18.). 
lesuvad: leomlik, összeomlik (Sz. gy.). Hsz. 
magas fák erdeje tisztes homálya: az erdő 
zárt lombsátora. Bolyai F.. 1820: soha a ~ 
[...] egyszerre fel ne fedeztessék (12.). 
magló vágás: felújító vágás. Bolyai F., 
1820: A vágás pedig négyféle: a még sok 
helyt szokásban lévő imitt-amolti vágás, a 
lövi vágás és fői vágás (12.). 
magon-vetett: „magon termesztett” (MTsz
I, 1893.) Hm.
magültetés: vetés. Dánfalva Kb. Jkv, 1940: 
A ~ megkésett az esős idők miatt és a csap
szedés miatt.
megerdősülök: erdő létesül. Calepinus, 
1598: megerdoesswlek. sylvesco. 
megnevelte: megművelte. Constitutio Oppi- 
dii Marus-Vasarhel, 1611: meghneuelte. ((—>) 
az I. 5. fejezet mottóját). 
M EGTELEPÍTHETÉSI ALKALM AS
SÁG: erdőtelepítési-. Péch D., 1899: A 
szabédi kísérleti telepen eszközölt eddigi kí
sérletek alapján a mezőségi verőfényes 
hegyoldalakra ~uk szerinti sorrendben a 
következő fafajok ajánltatnak: közönséges 
ákác, mezei szilfa, párás szil, [...], fehér eper, 
aranycső, zöld juhar [...] (78.).

megújít: felújít. EO. II, 1781 [...] minden 
-esztendőben a levágás szüntelen -tassék 
(Erendt, 447.).
Mezőség: „Egy hánykodó tengert képzelje
nek olvasóim, melynek hullámait fűtől zöl
dellő végtelen hegyoldalak képezik, míg 
alant a völgyben nádas tavak tükrei ragyog
nak. Sehol egy fa. csak egy pár vetett erdő.” 
(Kőváry L.. 1853. 255.). Etört., 1964: ~ e 
név azonban nem annyira a domborzat, mint 
inkább a vidék gazdasági jelleget tükrözi. 
Ezt, a Maros és Szamos közöli elterülő 
dombvidéket, egykor csaknem kizárólago
san mezőgazdasági célokra fölhasznált terü
letet. a nép inkább síkságnak tekintette s 
ezért kapta a népies nevet is. (1. 3.) (Vö., 
Kiss Jenő: A repülőtér közelében. Be., 1988.
6.). J. Cserei J., 1790/1702: nagy mezőségi 
puszta hegyek (308.). EO. III. 1825: Minden 
kötelességeket az erdős helyeken bevégez
vén. az olyan vármegyékben, melyekben a 
~nck nagy része fekszik, tartoznak végre 
ezen commissiók minden faluban a helység 
közönséges [közös] helyeit az crdőinspec- 
torok által felméretni és azokat a béplántál- 
tatás végett szabad dispositiójok alá bocsáj- 
tani, [...] (Kiss József. 340.). Péch IX, 1886: 
A ~en. vagyis inkább csak egy részén, mely 
Marostordamegyéhcz tartozik, már akadunk 
mesterséges erdősítésekre is. [...] Szép 
ákáczállabok vannak M cző-Sámsondon 
(520.). Mkikj, 1893: ~. Beerdősítendő kopár 
terület. Az erdőfelügyelőség „az 1879. évi
XXXI. t.cz. 165. par.-a értelmében, a hely
színen lel vette (...) mely alkalommal 1400 
hold olyan kopár terület lett megállapítva, 
melyeknek beerdősítésc első sorban szüksé
ges” (59.). Péch D., 1894: ~. A kiterjedés kö
rülbelül 100 négyszögmérföldet tesz. [...] A 
szélsőségek találkoznak [...] Nyáron égető 
forróság. télen nagy hideg. Ezeket a szélső
ségeket az erdők hiánya okozza. Erdő csak 
imitt-amott van. Valamelyik dombocska tete
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jén egy kis darab [...| Az ákácz a -fája. [...] 
Fehér eper (Morus alba). Ez a -kopárainak 
befasításánál je lentőség tekintetében az 
ákácz és amerikai dió után következik (702- 
728.). Barabás £., 1907: Ez időtájban [XIX. 
sz. első évtizedei] pusztult ki teljesen az erdő 
a -en, hol már a múlt század 40-es éveiben 
nem volt tűzifa, hanem szárított marha trá
gyával tüzellek. Az utolsó évtizedben éppen 
itt a ~cn a tagosítolt községi határokban a 
magántulajdonosok dicséretes buzgalommal 
igyekeznek az ősök hibáit jóvátenni és a ko
pár terület befásítását önként megkezdették. 
E tekintetben Msámsond. Mbánd. Mberge- 
nye, Mrücs. Mmadaras valóban buzdításul 
szolgáló példával járnak elöl (81.). 
mezőt vág, mezőre termel: léket vág az er
dőben. Molnár K.: 1978: Az erdőkben 1872 
előtt csak gyéreitek [...] Csupán egy ki kötés
sel: nem volt szabad több egymás melletti fát 
kivágni, azaz mezőt vágni (34.) Kápolnásf. 
nedves fövényben tartás: vcrmclés (Bolyai
F.. 1820. 16.).
nevedékeny: fejlődő. Szabó T.. 1978ÍMM' 
az Seprodi részb(cn) szép -  Csercfiatalok 
voltak. (103.) Jedd, MT. 
nevekedés: növekedés. EO. //, 168. sz . 
Erendt, 1781 szaporább, vagy később ~: 
gyorsabb vagy lassúbb-, 
nevelt erdő: művelés alatt levő erdő. Corpus 
l :  így cselekszenek a régtől fogva -  vei is 
(Marosszék Constitutiói 1610-1718. 75.). 
NYÁRFASOR: (->) ÚTMENTI FÁSÍTÁS is. 
„Sokszor jártam a nyál fasort  
Magamban, csöndesen;
Ösmert minden s mindenki ott,
Csak egyedül te nem ”

(Mihai Emincscu: Sokszor jártam 
a nyárfasort... Kiss Jenő fordítása)

NYES:
l.felnyes. Gazda K., 1978: Kaszálótisztítás
kor a nagyobb iskolásfiúk ~ték a bokrokat 
(214.) Észtéinek.

2. megbiitűz: „m eg-, levág (bokrot)” Nemes 
Z ,  1974: Ez a bokor szebb =ve. Torja.
3. nyír. Benkő F, 1781: Az Erdőkben a1 fákat 
nem szükség ~ni (108.). Sz. Konsza S., 1957: 
Nyesés nélkül a fa sem nő nagyol (1338.) Hsz. 
nyirok: nedvesség. VU, 1837: A ’ bikmakkot, 
mint minden magot, őrizni kell a' - tó i (386.). 
nyitóvágás: a fel újító vágás első vágása 
(Zsigmond J.. 1979. 219.) Magyaró. 
oltani való vad tőke: vadoné. EO. /, 1694: 
excipiálva [kivételi téve] innét az - ’ket, 
melyekei is kinek-kinek maga szükségire 
maga kertébe elvinni szabad legyen (617.) 
Ssztgy.
OLTÓÁG. Bolyai F., 1820: Az - ra  nézve 
megjegyzendő: különösen a gyümölcsfákra 
nézve, hogy nem kell északról s vén fáról 
venni (18.).
oltovány: oltvány. Bogáts D., 1943 /1840: 
kertekbe egy néhány -ok. Hsz. 
ótófűrész: kertészfűrész (Mezei András 
Sz.gy.) Só várad.

önként terem: vadon terem (Benkő J., 1796. 
V. f).
örmény esi szép erdő. Bolyai F, 1820: 
N.b.e. Gub. G.B.Gy.-nek (Néhai boldogem
lékű Gubernátor Gróf Bánfi Györgynek) az 
atyja diktálta ősszel örményesi tisztjéhez in
tézett levélben, hogy bizonyos láb földet jó  
maggal vettessen bé s az íródeák nem ma
gyar lévén a maggal helyett makkalt írt s mi
kor a következő nyár felé jószágát megtekin
tette, aratás helyett kicsirázott erdőt találván, 
meghagyta s innen az -  a mezőségen (17.).
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plántálásra alkalmas ágacska: dugvány 
(EO. II, 1781. 168. Erendt.).
RONTOTT ERDŐK. Péch D., 1886:  A 
régeni felsőjárás képezi Marostorda megyé
nek tulajdonképpeni erdős vidékét, s mégis 
széles e megyében nem találni oly rossz álla
potban levő erdőt, annyi irtást és véderdő te
rületet, mint itt. (521.).
SÁRÁBÓL, ~ÁS, ~Ó: „keskeny élű kapával 
kivág (gyomot), darazsol” (Nemes Z.. 1974.) 
Torja. J. Ballagi M., 1873: közszó. ÉKsz, 
1972: ~: népnyelvi szó. -ás:  „vakkapálás, 
daraszolás (Nemes Z., 1974.) Torja. -6 :  
„keskeny élű kapa, mellyel a növények közül 
a gyomot kivágják (Nemes Z., 1974.) Torja. 
SARJ:
/ .  ciher. Szabó T, 1976! 1768: Nagy orotás 
orotas a cziher nagyon fel vette (1 177.) Kő
ris patak. U.
2. csemete. Okirattár XXXVIII, 1795: a tövé
ből szapora növéssel hánnya ki tsemetéit.
3. hajtás. EO. Ili , 1816: a mag-fa nemléte 
miatt egyedül csak a gyökér vagy fő~ra bíza- 
tik a kiújulás (286.).
4. jövés. Benkő J., 1796: ennek [szkumpia] 
gyökerei, ha egyszer megragadnak a földben 
[...] sok ujj =eket bocsátván ki (VIII.). 
nevedékeny fáknak =e (Lcv. form.. 1813. 
55.). J. Bolyai F., 1820: a tölgy, s bükk mák 
ősszel, még érés után, tavasszal kijön; jó  ha 
gyéren zab vettetik közibe okaimul s jó  egy 
év múlva tőből levágni a tölgy ~t.
5. saraiig, „fiatal hajtás” (MTsz 11,1 897.) 
Hm. J. =: „kiserdült csemete vesszőszál” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.). ~os: „sarjan- 
gos, jövéses fatörzs” (Kriza, Vadr.,1 862.), 
~os: „kisarjadzott” (MTsz II, 1897.) Hm.
6. új jövés. EO. III, 1825: az hol ~ek, cseme
ték és élő fákban kárt ne tegyenek (348.).
7. vessző. Szabó T., 1978/1814: A' Szalos 
nevezetű hellyen lévő Erdő mind Csemetéi
re, mind pedig vesszőire nézve igen szép nö
vésben vagyon. (73.) Körtvélyfája, MT.

SARJAD:
1. indul: EO. II, 1764: jól ~t fiatal fákat ne 
vágjanak (228.) Mvh.
2. sarangozik  (MTsz II, 1897.) Hm.
3. sarjazik  (EO. II, 1781. 168. sz. Erendt). J. 
sarjazni: „újra ki-virítani, hajtani, zöldelleni, 
tsemetézni, ágazni, levelezni (sarjú)” (SzD. 
1784.).
SARJADZÁS:
1. sarjadékban levő. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1907: évi legeltetése haszon bérben ki
adása az ellöző években levágott és most ~ 
erdő rész kivételével.
2. sarjadzás. Szabó T., /976/1809: Czihercs 
Bokros hcllyekcn Sarjadzo, Nevedékeny 
Gyengc~nak teteit az ott járó kallango Mar
ha meg észi. (1 178.) Szentháromság, MT.
3. sarjazás. Bolyai F., 1820: A tőröli ~ bizo
nyos időn túl apad még azon nemekben is. 
melyek leginkább szenvedik a lövi vágást. 
(12.). J. sarjadzik: sarjad (Ballagi J., 1873.), 
innen a ~. melynek egymáshoz közel álló je 
lentését adják az idézett példamondalok. J. A 
tüskök sarjadzási képességének védelmét 
szolgálta Kiss Józsefnek. Torda vármegye 
erdőfelügyelőjének alábbi sorai is: „egy fa
vágó se álljon be rossz és csorba fejszével, 
mely által a legjobb rcménységű anyatőkéket 
is úgy megmocskolhatják, hogy azok többé 
bajosan hajthatnak jó  rcménységű fiatalo
kat” (EO. III, 1825. 346.).
sarjas: sarjadzási képességgel bír. Eresei J., 
1844: ternyő Tiszafa [...] ága is -ok, ’s e' miatt 
ha nem tisztítják igen vastag nem lehet (156.). 
sebesen nő: gyorsan nő (Bolyai F., 1820. 12.). 
selyemeresztő bogár: selyemhernyó. Mikes 
K., 1725: Az ő [~] legkedvesebb étele az 
eperfának a levele, a fejér és a veres eperfa 
pedig csaknem mindenütt megteremne ná
lunk csak kevés fáradsággal. (60. sz.). 
sötét árnyékú: zárt állású. Eresei J., 1844: 
Szilfa [...] ~, mely miatt minden más növé
nyek alatta elfojlodnak (146.).
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SŰRŰ E R D Ő  K Ö ZE P E .
„Sűrű erdő közepe 
Víg madárral van tele;
Kiildi őket száz bokor,
Hívja tó vizén fodor,”

(Mihai Eminescu: Sűrű erdő közepe.
Fordította: Kacsó Sándor) 

Szabéd: „Erdészeti kísérleti telep. A telep 
felett elterülő kopár erdősítéseiben [...] A ko
pár terület erdősítéseinek ápolása ugyancsak 
kapáltatás és tányérozások, műtrágyázások 
és mezőgazdasági köztes használat alkalma
zása által történt” (Véssei Gyula. EK. VIII. 
165. 1904.).
SZÁLAL, ~ÁS:
1. imitt-amotti vágás (Bolyai F.. 1820. 12.).
2. kiszállal. Mkikj, 1893: Erdővidék [...] 
ezen tölgyerdők javarésze a 70-es években a 
keleti vasút építésekor és azt követő nehány 
év alatt már -tatott (52.).
3. „ szálanként szedeget [...]” (MTsz II. 
1897.). Hm. -ás:  „25 cm mejjmagasságon 
felül levágtuk az erdőt, az azon alulit meg

hagytuk, hogy nőjjön tovább” (Szőke József 
Sz. gy.) Kászonaltíz. Sylvester T., 1966: Jö
vőbe a Medvefej és szállalásra kerül. 
Komandó. J. Péch Dezső, 1891: van Maros- 
tordamegyében is bükksarjerdő [...] Vájjon 
nem volna-e czélszerűbb itt is a tiszta sar- 
jerdőüzem m ód helyett c sarjerdőben való 
szálalást behozni? (EL 1891. 912.). J. ~ó 
gazdasági rendszer. Nagy Gy., 1884: Erdősí
tést ritkán lát az ember [Szf]. Csakis egy-egy 
városnál jön elő az. Nagyobbára a~, vagyis 
jobban mondva, éppen semmi rendszer nem 
követtetik (74.). J. „szerte szélyel con- 
tendálya [igyekszik] a' fel osztatot Erdőt le 
vágni” (Benkő F., 1781. 104.).
4. szórványvágás (Garda D., 1978. 145.).
Gyremete.
szálas:
a .„aránylag igen magas tőzsű” (Ballagi M..
1873.). Benkő K., 1862: egész 1 1 része -és  
csak egy 12-de volt akkor [1821] karós és 
vesszős [Mvh. erdeje], (8.).
b. szálerdő (Medvési Lajos Sz. gy.) Szováta.

111. ábra. Szabéd.
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SZÁLERDŐ: „magról kell lakból álló e. 
(ÉKsz). Bolyai F., 1820: Igaz. ép s legerő
sebb fa csak magról lesz, kivévén a leszúrás- 
sal foganókat. a milyen a nyár, fűz, plátán, 
bodza sat. (12.).
szapoly: „ásó lapát” (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.).
szenved: bír. Bolyai F., 1820: A lövi vágási 
nem minden fa szenvedi (12.). 
szivájas (föld): „agyagos (föld)” (Gálffy M..
1980. 47.) Magyaró.
TARVÁGÁS:
1. tarvágat. 1879. évi erdőtörvény Véderdő
ben [...] az irtás és -tiltatik (2. §.).
2. torvágás. Boldizsár Lajos: ekkor mindenl 
leüttek (Sz. gy.) Kászimpér (—») III. 2. 1. 3. is. 
TENYÉSZET: SzD, 1784: ~: „tenyészedés. 
szaporodás, ellet, fajzat” (81.). 
termesztés puszta helyre: erdőtelepítés 
(Bolyai F.. 1820. 15.).
TISZTÍTÁS:
1. szabadítás (FDN, 1973. 32. 9. Márton Bé
la köz.) Szováta.
2. takarítás. Nyolcvanos et, Lemhény, 1896: 
a Fenyves erdőnek az lakariltása.
3. tisztítás. Nyolcvanas et, Lemhény, 1883: 
az erdő közt oly fák tanáltatak kiseb s na- 
gyob az erdőnek =ul szolgál. J. A tisztítás j e 
lentése itt „egészségügyi fakitermelés” 
melynek célja az erdők egészséges állapotá
nak megőrzése a beteg, elhalt, széltörött, vi
hardöntéseknek áldozatul esett stb. egyedek 
eltávolításával. (Vö. Imreh I., 1983. 250. 
Étfva; uo. 372. Papolc).
tisztítandó: az előhasználat (tisztítás, gyérí
tés) által kitermelendő. Benkő K., 1862: 
1823-tól 1825-ig mérettek fel [Mvh. erdeje] 
száz táblákra [évi vágásterületre] ugyan any- 
nyi évek alatt egyenként vágandókra vagy 
~kra (8.).
tisztított fa: fel nyesett fa. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1896: a hely színén lévő - ’kból 
vala mely szálat levágna.

tőkéből kinőtt fa: sárjfa. Benkő F., 1781 A' 
Tőkéből ki nőt fák soha sem lesznek épületre 
hasznosok (106.).
tövi vágás: tuskóra való vágás. Bolyai F., 
1820: Lehet 15 vagy 20 éves turnus [vágás
forduló] is a -sarjazásainál (11 12.) [...] A 
~ra nézve ezek a megjegyzendők: [...] 2-or: 
Ha alább való fák [gyomfák] vannak (mint 
az erdei nyár stb.) mint a burján azok kapnak 
erőre. (13.).
ÚJRAERDŐSÍTÉS: „mesterséges felújí
tás (Elcx). László D., 1926: ma pedig az er
dészeti törvény és rendelkezések oly intézke
dést tartalmaznak, hogy minden telekköny
vi leg erdőnek kitüntetett terület mestersége
sen beerdősítendő s erre a birtokost záros ha
táridő alatt kötelezi (88.). Gyárfás E., 1930: 
az ~ soha ne bízassék a vevőre (220.). 
újraerdősítés céljára szolgáló kaució: er
dősítési óvadék. Gyárfás E., 1930: Végül eb
be a kategóriába esnek azok a visszaélések, 
melyeket az -kel követnek el (223.). (—>) er
dősítési kaució.
újulás: hajtás. Nyírő J., 1938: A  fenyők he
gyén temérdek ~ (3.).
ÚJULAT:
1. alserdény. ÁLt-M, 1893: a felújítás, a je 
lenleg meglévő és szépen fejlődő bükk ~ ál
tal biztosítva van (48.).
2. csemete. Sz.abó T, 197811809: Nevedé
keny Gyenge Sarjadzásoknak teteit az ottjá- 
ro kallango Marha meg észi és a Tsemeték 
jövésit tapasztalható képpen akadájoztattya s 
pusztitya. (73.) Sztháromság, MT.
3. előserdény (Lázár J., 1871. 74.).
4. fen yő  növés. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1892: több ~t zöld ágnak le vagdaltak.
5. fiatal növény. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1895: kötelezendő [...] a =eket megkímélni.
6. ifjú ágszál. EO. II, 1781 -okban a szeke
rek [...által] kárt okoztassék (Erendt. 168.).
7. jövés. EO. II, 1781 Az ifjú és új =eket mi 
módon kell nevelni? (168. Erendt.).
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8. jövevény. Szabó T, /97cS71824: Köteles a' 
még fenn álló darab erdőben négy száz darab 
mag fákat az apróbb -eken ’s csepleszeken 
kívül meg hagyni. (86.) Kört vény fája, MT.
9. nevedékeny új erdő  (EO. II, 1781. 168. 
Erendt).
10. serdény (Pausinger J.. 1885. 1096.). J. 
Divald-Wagncr. 1868: -  v. utó-. oly fiatal fa- 
növényeket jelent. melyek természetes vetülés 
által vágásokban vagy oly erdőréleken jöttek 
létre, melyeken még elszórtan magfák állanak. 
n .  új növés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1906: 
épen az -  alatti erdő területen az erdő őrök 
[...] meg tanáltak 14 drb. szarvas maihát [...]. 
1913: a legeltetést nem hajlandó haszonbér
ben kiadni mivel [...] a levágot részeken ~ek 
vannak ki nőve. aljnövés (Oláh I.. 1987 37.) 
Hralmás.
12. vesszős. Sz.abó T., 197611860: János vá
gása jó bik— elég tömötten nőve. (1 1 18.). 
Csöb, U.
ÚTMENTI FÁSÍTÁS:
„ Figyelted-e 
szélben a fákat?
A két jegenyét 
nézd csak a kert 
közepén, ama két 
nyúlánk jegenyét.”

(Dsida Jenő: Jegenyék, 1928.) 
Útszéli beültetés. EH, 1842: Az út széleinek 
fákbeli beültetése utasoknak kellemetes árnyé
kot ád, ’s a' rendes útigazítók vagy más munká
sok közti kiosztásnál hasznos szolgálatot tesz
nek. (51. sz.). Orbán B., ÍV 1870: A Szcnt- 
Györgytől Havadtőig menő országutat szép je
genyesor szegélyezi (Ezt gr. Rhédei László te
vékeny franczia tisztje, Bourc Ferencz ültette 
[...]), mily szép lenne, ha ezen =4 másutt is 
megtennék, mennyire szépítené az a vidéket 
nem csak, hanem egészségi és égalji viszonya
inkra mily üdvös hatással lenne; e nézőpontból 
kiindulva, az útszélek beültetését országszerte 
megkísérlettc volt a Bach-rendszer, de mivel

az erőszakolva volt, s mivel a nép még a jót 
sem akarta elfogadni a hon elleneinek kezéből, 
az ültetvényeket mind kipusztította, clannyira. 
hogy most még nyoma sincsen meg ezen or
szágszerte megtörtént beültetésnek (31.). 
ÜLTET: bépfántál. B. Nagy M.t 1973/1751: 
Harmadrésze ezen kertnek meggyfákkal va
gyon ~va. Gernyeszeg. plántál: Miháltz, 1779: 
Sok Szederj-fát =nak /Vagy tsemete -ásban/ 
Serényen forgolodgyál! (II. 20.). Okirattár XL  
1795: a fenn megírt Eczet fát =ni és szaporíta
ni ügyekezzenek. EO. II, 1800: Hogy az fűz
fák -tassanak és szaporíttassanak; paranc- 
soltassék meg azért nemcsak az malmos gaz
dáknak, hanem minden birtokosoknak (755.) 
Usz. Szabó T., 1978l\m(r. az helly az hol a 
nyárfák vagynak ~va az én értemben lett fövc- 
nycs és porondos hellyé... Erdősztgy (905.). 
EO. III, 1812: eleven gyepük [élősövények] -  
tassanak (168. 32. te. 6. pont). EO. III, 1840: 
Minthogy kicsiny székünkben a már érintett 
móddal eső erdőszet oly csekély, hogy szüksé
geinket felignyire sem kielégítő, meghatároz- 
tatik, hogy mindenki fűzfát - jón  (452.). Asz. 
ii ltot get (Oláh I., 1987 37.) Hralmás. 
Ü LTETÉS:
1. béplántálás (EO. III, 1825. 51. sz.). erdő- 
plántálás  (Imreh I., 1983. 249.). plántálás: 
Jakab E., 1878: 1807 új erdők - a  [...] hatá
rozhatott meg (678.).
2. ültetés. Miháltz., 1779: ’S tégy új -eket. (64.). 
Benedek E., 1920: Húsz esztendeje ültetek gyü
mölcsfát, erdei fát, de sohasem láttam, hogy az 
én munkásaim szeretnék ezt a munkát. Fát keil 
kivágni? Nosza már kézben a fejsze, vágják a 
fát, alig pillantasz félre, már földön hever. (II. 
20.). Kbacon. ~ közmunkával. Vitos, CsF. 1894: 
Mesterséges úton cddigelé 500 kh lett beerdősít
ve, még pedig [...] 155 ültetés útján [...] a köz
munkára kirendelt községi lakók [...] rosszaka
ratból úgy végezték az ültetést [...], hogy a nagy 
fáradság és a drága pénzen nevelt csemeték meg 
nem foganhatván [...] (577.).
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ültetett: ültetvény. Czirják G. 1977: Hogy 
nehogy az -be  menjenek [a marhák] s bé- 
hajtsák, hát futás, hogy kerüljek elejekbe 
(198.). iitetett: Murádin L., 1977: Hn. Ütetett 
(ültetett erdő a Kishavas oldalán) (114.) 
Csszépvíz.
VADONC: állomány alól gyűjtött csemete. 
Vitos, CsF. 1894: A mi kevés befásítás eszkö
zöltetett Gycrgyóban [...] az erdőben sze
dett »vadonczokkal« foganatosíttatott, mert 
az erdőrendezőségnek csemete kertje edd ige
ié nincsen (594.). J. Divald-Wagnei; 1868: 
Vadonczok: a gyümölcsfatcnyésztésnél ala
nyul szolgáló vadgyümölcsfa csemeték, 
vágathatás: vághatóság. EO. III, 1825: No
vember. Minek előtte ezen hónapnak 15-ikc. 
az cscmetck -á ra  meghatározott idő előál- 
lana, (346. Kiss József).
VÁGÁS: termelési eljárás. Bolyai F, 1820: 
A -  pedig négyféle: a még sok helyt szokás
ban lévő imitt-amolti vágás [szálalás]. a mag
ló -  [—>), tövi-  [—>] és fői- [—>]. Az első el
pusztítja az erdőket, mert nehezen kaphatván 
a nagy lak között erőre az új sarjazás [...] 
(12.)"
vágó: tisztítást végző munkás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1896: a tisztításra 66 birtokos 
küldőt - t .
vakon marad: nem sarjadzik. Bolyai F., 
1820: sok bükk marad vakon (12.). ~ó pusz
taságok pótlása (uo. 17.). 
vastag fiatalos. Sz.abó T., 197811852: A há- 
tulsó Nagy erdő ~, ajja hitvány Csepü [cse- 
nevész fa], mert a' sürü fiatalok miatt nem 
nőhet (91.). Backamadaras, MT. 
vén tőke: idős tuskó. Bolyai F., 1820: A  
- ’ket pedig arra való fűrésszel kell tőből le
vágni, sőt, ha a fa megéri a fáradságot, tövét 
is ki kell ásni, vagy puskaporral széllyel há
nyatni és mást ültetni helyébe (12.). 
vesszős: újulat. Benkő K., 1862: az erdők
nek [Mvh. erdeje 1823-ban] többi része ka
rós és -  (8.).

veteményülés: természetes felújítás. Mkikj, 
1913: [Csm ...] vágások felújítása -sel ter
mészetes úton történjék (57.). J. vetény-fák: 
„ve tem ény” (SzD, 1784. 96.). Divald- 
Wagner, 1868: vetülés: természetes felújítás. 
VETÉS:
„Elsőbben magyarázni fogom, mint kelljen 
az erdőt /  Vetni, 's minő formája legyen: 
mert disze majornak / Abban áll fő-képp', ha 
setéjt berek adva van hozzá. /  Szánd rá hát 
magad', és a' jövő századra tekéntvén, /  Vess 
el Tölgyet: ha már él'ted vénségre köze Igét.

(Baróthi Szabó Dávid: Paraszti Majorság.
Posonyban és Kassán. 1779. 116.) 

Bolyai F., 1820: A  mag - re  nézve tudni kell. 
melyiknek magva mikor érik, mikor, hogy s 
mi módon készüli földbe kell vetni? (16.). 
vetett csemete: magágyi -  (Bíró Benjámin 
Sz. gy.) Nyselye.
vetőpászta: a természetes felújítás biztosítá
sára visszahagyott erdősáv. Mkikj, 1913: 
[Csm...] a vágások természetes felújítása 
mindenütt előmozdíttassék a hegy tetőkön és 
legelők körül visszahagyandó u.n. ~'k [ál
tal] (59.)
vízfektüleg vont barázda: vízszintesen ki
jelölt- (Bolyai F., 1820. 18.).
VÍZMOSÁS. Péch D., 1894: A  mezőségi 
-o k  aránylag rövidek [...]. A -  fala néha, 
mint a kőfal, olyan meredek; ilyenkor nem 
marad más hátra, a - t  ki kell szélesíteni és az 
oldalaknak olyan esést adni, hogy az ákácz- 
csemetéket el lehessen ültetni (704.). Jkv. 
Hilibi Kb., 1941 Tárgysorozat [...] -ok  meg
akadályozásáról való intézkedés (78.). 
zöldellővé tenni: beerdősíteni (Bolyai F.. 
1820. 14.).
zöld ganéjjozás: zöldtrágyázás. Benkő F., 
1781: A' zöld vagy füvei való Ganéjjozás az 
a' midőn valaki bé veti előre az Aratás után, 
és azt alá szánttya (37.) 
zsemlyékes, zselymékes: „nedves, süppedő 
talaj.” (Gazda K., 1980. 445.) Esztelnek.
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II. 1. Törvényhatósági jogszabályok -  falutörvények

1. Törvényhatósági jogszabályok 
-  Falutörvények -  Székely falvak erdőrendtartása

„A mi jo  Atyáink a jámbor Régiek 
A Tőrvényt mondották a Város Lelkinek 
Annélkiil fenn álni nem lehet senkinek 
Szükséges hát lenni Falu Törvényinek ”

(Alsócsernáton Falutörvényc, 1716.
Imreh I., 1947. 31.)

ab atiquo: régóta. Sz.O. VII, 1727  az mii 
erdeinkben pen ig -  az juh-járás, legeltetés, 
esztena csinálás sem falubeli em bernek, 
sem idebirósnak és vidéknek semmi úton- 
módon. semmi szin és praetextus [ürügy, 
kifogás] alatt meg nem engedtetett. (322.) 
Szemerja Ft.
abusus: visszaélés (Corpus /. 188 5 /\6\Q- 
1778. 74.) Msz.
adfaciem loci: „helyszínre” (Imreh /., 1983. 
522.) Corpus I. /5&5/1699: Azon irtványok- 
nak penigh oculására cxmittaltatnak [—»] - a  
nemes szék assessori [—»] [...] (107.) Asz. 
administráció: (erdő)kezclés (EO. II, 1764.
226.) Mvh.
admoneo: figyelmeztet .  Corpus I. 18851 
1610-1781: [...], ha pedig különben csele
kednek, adm oneáltassa  a Possesso r  [—>] 
(78.) Msz.
afféle ledőlt fa: EO. /, 1717: ~ ’t és földön 
fekvő fáknak ágait szabad legyen hordani 
(626.) (Szacsva Ft.)
ágak felgyűjtése: ággyűjtés. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1860: fa ágak fel gyűjtéssé csupán 
ürres kézzel engedtetett meg. 
annuatim: évenként. Corpus I. 188511749: 
a le-dölt és fekütt fákot a tilalmasokban 
-oszszák fel [...] (430.) Peselnek Ft. 
apellál: fellebbez. Alsócsernáton Ft, 1665: 
ha Apellálná cum poena columniae [az ár
mánykodás büntetésével] jöjjön vissza ide a 
Falu eleibe [...] (Imreh I., 1947 18.).

appellátió: fellebbezés. Jakab-Szádeczky,  
1901: Erdő levágásáért senki ~ba ne mehes
sen, ha többet nem ér 3 írtnál, birsága 1 frt. 
(393.) Cshérdva Ft.
árenda: haszonbérlet, haszonbér (Négy kö
zönség. 1843. 11.) Cstusnád. 
articulus: határozat,  végzés, törvénycikk 
(Imreh I., 1983. 275.). 
articularis: törvénycikkclybcn meghatáro
zott (EO. II. 1807 892.). 
articulariter: törvényesen (EO. III. 1812. 
166.).
assessor: ülnök —> ad faciem loci. actuális 
~: tényleges- (EO. II. 1781 463.). 
assignák: kijelölt (EO. II, 1764. 228.) Mvh. 
aszal: fát lábán kiszárít. —> (Cssztmihály Ft. 
1639. 21.).
authoritás: hatalom, tekintély (EO. I, 1723. 
724.) Karatna.
avasnak fogás: t i la lom ba vétel (Imreh I., 
1983. 247.) -> I. 3.1 is. 
bebíró possessor: bcbirtokló birtokos. Cor
pus I. /S&5/1610-1718: Marosszék Constitu- 
tiói Pars Quarta Articulus 18. Makkos erdőről 
latiálnak [—>] Székünkben némely faluknak a
-  ok Praejudiciumokra [->] és károkra ilyen 
frausok [—>] és abususok [—>], hogy ha a 
makkot termő Erdőkön Isten makkot ád, a fa
lusiak egymás között ilyen alattomban való ti
lalmakat tésznek, hogy senki a ~ ok sertéssé- 
nek helyet és szállást ne adjon. (74.) bébírós 
(Szemerja Ft. 1771. 406. Imreh I., 1983. 406.) 
(Vö. bebírók részesedése: Imreh I., 1983. 253.). 
becsű ár: becslés útján megállapított ár (Cs- 
jenőfva erdőrendtartása 1838. Imreh I., 1983. 
497.).
befüggő csere: beékelődő tölgyerdő. Zalán 
Ft. 1699: A ~ ’k penig egy egy forinttal til- 
tatnak [...] (Barabás, SzO. 389.).
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BÍRSÁG: Alsócsernáton Ft. 1665: mely ~ 
nem a bírónál hanem a Szent egyház fiánál 
áljon [...] (Imreh I., 1973. 19.). 
bonifical: m egtérít ,  kár ta lan í t  (SzO. VII, 
1729. 341.) Cssomlyó. 
cédula: bárca (C stap loca erdőrendtartása  
1842. Imreh I., 1983. 500.) -> II. 4. is. cédá
in (Imreh I., 1973. 109.) Árkos, 
cessál: felhagy, szűnik. EO. II, 1748: Ha 
nem ~ a bíró kötelessége szerint királybíró 
uramnak adja ki (63.). Nbacon Ft. J. cessió: 
„elállás, visszalépés (valamitől)” (Finály-Ré- 
geni, 1858.).
cinkus: „nyílcédula, sorshúzásnál oszlójel 
(fa. papiros)” (Imreh I., 1983. 523.). 
citál: idéz. EO. I, 1639: Ha penig az erdőn 
valaki épületre való fát vágna és azt más cl
vinné. cziláltassék az falu eleiben (433.) Cs- 
sztmihály Ft.
colál: földel művel. (Corpus I. 1885/1723. 
128.) Asz.
collocál: e lhelyez.  Corpus I. 1885/\1 \& :  
Addig míg a bebíró Possessorok [—>], sertés- 
seket valahová ~ ták [...] (74.) Msz. 
commune terenum: közfö ld .  (Á rkos  Ft. 
1826. Imreh I., 1983. 477.) Asz. 
communi consensu: közös megegyezéssel. 
Corpus I. 188511729: Végeztük azt is ~ mi
vel feles [a szükségesnél több] farkasok len
ni láttatnak [...] (149.) Cs. 
comperial: k iderü l ,m eg tud ,  m egtalál,  ta
pasztal. KilyéniSz. M., 1818A121: [...] erde
jében ~ tátik az gyujtogato [...1 (122.) EO. II, 
1775: hogyha valaki [...] fát levág s - tátik 
(368.) Szárazajta Ft. EO. II, 1775: Ha valaki 
a baróthi lakosok közül a tilalmas és makkos 
erdőnkben -tát ik  (382.) Bárót Ft. J. comper- 
ta rei veritate: kiderülvén a dolgok valósága 
(Corpus I. 1885/1699. 106.) Asz. 
concernál: érint (Imreh I., 1983. 439.). 
concludál: határoz. Corpus I. 7585/1718: 
—tatott azért: hogy egy Falu is a Possessorok

[—>] s hírek akaratjuk nélkül erdőt el ne ad
hasson (75.) Msz. EO. II, 1775: -tatott anno 
1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn őriz
né a nyájat, büntessék ad 12 dénár (368.) 
Szárazajta Ft. (Vö. Corpus I. 1885/1744: 
Csík-gyergyó és kászonszéki Constitutio. 
153.)."
conclusum: határozat. Corpus I. 1885/1699: 
[...], de továbbra ne irtsák és fel ne szántsák, 
melly dologh ezen -állal intcrdicaltatik [ —>), 
megh tiltatik (106.) Asz. 
confiscal: elkoboz (Gyszárhegy Fi. 1822. 
Imreh I.. 1983.470.).
congregatio: gyűlés. - generális: a székely 
szék közgyűlése. - niarcalis: közgyűlés. Co- 
muni Congregatione. Kászon széki fpj, 1785: 
Kászon all és Fel Tíz in -[közös gyűlésen] 
wégczlünkvala hogy senki apró S.v Marhá
jával id est Ketskékkel juhokkal Gyertyános, 
és [...] azt irt helyjeken a juhok és ketskék ne 
járnának [...] (192.).
conscribál: összeír. Orbán B., VI. 1873: 
- ják  az erdőket (104.). 
consensus: megegyezés, beleegyezés. Ne
gyedfélnie gye, 1620 k.. Valamennyi törvényt 
az havas birái töttenek, azzal minden rendek
nek -oknak kellett lenni, úgy hogy, mikor 
finaliter decidáltatott az cauza [az ügy végle
gesen elhatároztatott], soha se székre, se táb
lára nem transmittálták [átküldték] (EO. I, 
1620. k. 344.) Cssz. J. consensusa: beleegye
zése.
constitutio: rendtartás, szabályzat, falutör
vény Corpus /., 1885/1611: Constitutio Oppidi 
Marus-Vasarhel. Anno 1611 (81). constitutio: 
EO. I, 1733: Azt is tudjuk, hogy volt =ja az ne
mes széknek arról, hogy azon erdőt a székből 
senki ne hordja ki [...] (677.) Asz. EO. II, 
1802: ezenkívül maga helységéhez alkalmaz
tatott erdőkről való ~kat írjon, melyeket a 
marchialis széken [székgyűlésen] con- 
firmáltasson [megerősíttessen] (812.). Asz.
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EO. II, 1804: És ugyan e végre közönséges 
megegyezésből oly állandó ~ra léptünk ezelőtt 
már sok esztendőkkel: [...] (858.) A két Oláhf. 
Constitutio. Négy közönség, 1847: Felolvasta- 
tik a mai napról a 4 Közönséget erdejck 
rendkivülli pusztítása meg előzésére négy pon
tokba hozott ~ja mely pontonként meg vizs
gáltatván mint Erdőnk fenntartására nagyon 
Célirányosok olly meg jegyzéssel erősitetik 
meg: Hogy a falus Birák ezenn =t Szoros meg
tartására adig is mig a Következő Gyrás Gyű
lésen [—>] meg erősittetnék (23...) [...], 1858: 
és a Kimagát az 1835 ki Januárius 28 ával ho
zott = értelmében a négy Községek Egyikében 
Birtokosnak Kimutatya Erdőlési jogát oly for
mán mint a bel Birtokosság meg álitotta 
gyakorolhason [...]. mellett hogyan az 1835 
ben hozott és életben lépet -  3 ik pontja értel
mében a jogos külbiilokosoknak a Szükséges 
Bollétát [bárcát] adják ki (51.) Kozmás.

112. ábra. Contentum. 1. Peselnek (ma: Kézdikővár) 
az 1774 és 1876 között létező, kilenc egységből álló 

Felső-Fehér vármegye egyik járásának székhelye volt.

-----' /\
\ v

11111! 111 Szél«ely székek 

£^ = ^1 Se ász székek 

1 1 Megyék

constitutionális: a lko tm ányos  (EO. III, 
1808. 4.) Hsz.
contentum: foglalás. EO. II, 1749: jó, bi
zonyságra azon kártevőnek elhajthassák mar
háját, kárig s hajtó-pénzig ~ot vehessenek 
(100.) Peselnek Ft.
continentia: tartalom (Imreh I.. 1983. 277.). 
contractus: szerződés, kötés. EO. II, 1788: 
A tilalmas erdőkbe midőn ha valaki tanálta- 
tik, vagy megtudatik, a falu ~a szerint meg- 
bünteltetik (608.) Peselnek. J. Idézet egy ko
rabeli jelentésből, 
contribuál: adózik, hozzájárul, 
contumatia ductus: makacsságból vezérel
ve (Imreh I., 1983. 300.) Cssztmihály Ft. 
conveniál: megegyezik. EO. II, 1749: vagy 
ha szolga és gazdája nem menti, kalodában 
üttessék a bíróval, míg a károssal -vagy  jó 
kezességben ki nem vételi magát (100.) Pe
selnek Ft.
eriminalis kereset: bűnvádi eljárás (EO. III, 
1815. 205.) Hsz.
csapás: erőteljes ütés. Szabó T 1976/1806: 
Az erdei gyümölcsöt, és Makkot; valaki a ’ 
fel szabadittásig szedi ’s hordgya 3 MForint- 
tal és 25 tsapásokkal büntetődgyék (1123.) 
Oltszem, Hsz.
csaposból kertelni: fiatal fenyőből kerítést 
készíteni. Négy közönség, 1856: meg ne en
gedjék 5pft. büntetés terhe alatt Senkinekis
— sőtt mindenkit Szorítsanak az ezelőtti

113. ábra. Csaposból kertelni -
„Kím életes''csapos kert. (Vámszer G. 1977.)

Hogy régebben mennyi fapazarlással já r t ennek 
a kerítéstípusnak az alkalmazása, azt többek között 

Benkő K., 1853. munkájából ismerhetjük meg.
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években kiadott Cs. Kir. Főbiztossági rende
letek meg tartására (48.) Cstusnád. 
csutkáz: tuskót irt. EO. III, 1840; hogy min
denki sz. György nap előtt és sz. Mihály nap 
után részét eltakarítsa és se az előtt se az után 
senki ne -zon, se nyeséseket, száraz ágat ne 
szedjen (451.) Asz.
deliberátum: határozat, végzés. EO. II, 1748; 
hogy őkegyelmek tartsák magukat a nemes 
szék -ához  (62.) Nbacon Ft. 
den: dénár, a magyar forint század része 
(Imreh I., 1983. 275).
dependeál: függ (AC. 1653. CJH-Et. 236.). 
deprehendal: ra j takap .  K ilyen i Sz. M., 
1818/1140: Ha pedig valaki mást [...] erdejé
ben [...] v-í>?y másutt hasonló helységben in 
ipso facto legott, tüstént] ~(131.) deprae- 
hendál. EO. I 1748: büntetődjenek. toties 
quoties [annyi '/or,  ahányszor] ^tatnak (63.) 
Nbacon Ft. ( \  Peselnek község constitu- 
tioja. Corpus I., 1885/1747 430.). 
deserta: deszerta : üres telek, pusz ta te lek ,  
diaeta (diéta): gyűlés (MJL III. 1900. 357.). 
diligenter: szorgalmasan: Corpus 1. 1885/ 
1729: és -procurálják [készítsék] (149.) Cs. 
distrahál: elad (Szabó T.. 1978. 425.) EO. I, 
1728: [...], hogy a nemes szék szabad erdeje 
[...] ~ják [...] (663.) Asz. 
duflán: kétszeresen. Cstaploca erdőrend
tartása, 1842: [...], azon esetben annak árát 
-bél'izesse a nemes falu cassájába. (Imreh I. 
1983. 501.).
dupláztatik: kettőztetik. EO. II, 1775: Ha 
valamely idegen erdőnkben tanáltatik, az 
megírt punctumok [pontok] szerint, amely 
erdőben tanáltatik, az szerint büntettetik, ha 
pedig támadást tészen, akkor ~(368.) Száraz
ajta Ft.
elmulat: elmulaszt (EO. II, 1764. 228.) Mvh. 
elzálogosít: zálogba ad. Corpus  /., 1885/ 
1611: Hogy az Feoldet és az Erdeot ki ki 
-hassa, addigh az aruigh az mint most az

arrat meghatottuk (Contitutio Oppidi Marus 
VasarheLAnno 1611.) (79.). 
erdeot megnevelte: Corpus I. 1885 /1611 
[...] Erdeot meghneuelte [...] (81.) Mvh —» I.
5. Mottó.
erdő dolgából: erdei kihágásért. Alsócserná- 
ton Ft, 1665: Ha pedig valakit -vádolnának 
[...] (Hetedik punktum) (Imreh I., 1983. 307.). 
erdőégetés: —» Ozsdola Ft 1774. 13. (Imreh
1.. 1983. 427.).
erdői: „erdőt vág” (Ballagi M.. 1873.) Sz.abó 
T /97cS71724: Az Csiga Vára avassában ha 
valaki -n e  forint az büntetése ha fcjszivel élő 
fát vág az hátán horgya 33 Pénz fejszi nélkül 
őt pénz ha holt fát fcjszivel tiz pénz. Kisbo- 
rosnyó Hsz: Szék Ft 32. (1 1 16.). (—> Imreh
1.. 1983. 360. is) -> III.2.1 1 is. beerdől (Im
reh I.. 1973. 108.) Árkos.
erdőltetés: erdőlés [—» III.2.1.1 1.] Négy kö
zöség, 1858: azt látván leg czélszcrübbnck a 
négy egyesült Községek közös erdejekben 
az erdőlés vagy - re  nézve hogy az egyfor
maság meg legyen, hogy senkinek is fenn 
álló ép clevcnfát nelegyen Szabad tüzelni 
valofának levágni mig az erdőkben az egy
máson fekvő és meg tűzre használható min
den nemű fát el nem hordanak (50.) Kozmás. 
erdő tilalma: a szabad erdőlés megtiltása. 
Kászon széki f'pj. 1785: [ ...] az Erdő Tilalma 
szerént három forint Birságon maragyon [...] 
(139.).
erdőt szabadít: erdő használatát szabaddá 
teszi. Corpus I., 1885/1144: [...] a falu [...] 
erdőt ne szabadítsanak a Possessorok hírek 
nélkül, [...] (153.) Cs.
erdőt szakaszt: kihasít, kimér. Corpus I. 
1885/\ 6 \ 0 - 1718: [...] vagy magok emberek 
előtt illendő részek szerint való Erdőt sza- 
kaszszanak, [...] (75.) Msz. 
erigál: létesít. Corpus 1. 1885/M29:  [...] 
hogy minden faluk - janak farkas vermeket 
(149.) Cs.
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erogál: kiad. EO. II, 1775: annak pocnája 
[büntetései 3 magyar forint, mely a falu 
kasszájába tétetik, a falu közönséges szüksé
geire - tá t ik  (382.) Bárót Ft. -á s :  kiadás 
(Comp. 1669. V rész. 19. ed.), 
erőszakos: törvénysértő. EO. II, 1775: [...] 
de -okát tapasztalván falunk a kecskepász
torok között (368.) Szárazajta Ft. 
executió: végrehajtás (Imreh I.. 1983/1581 
277.) Gyújf Ft. executor: végrehajtó (Comp. 
1669. III. rész 7 cím. 2. szak.), 
exequál: végrehajt (Corpus I. 1885/1610- 
1718. 75.) Msz.
exheredo: kitagad. Corpus I. 18851 1610- 
1718: Cselekszik azt mind egész faluk, mind 
privatus emberek, hogy a bebíró Possesso
rok [—>] károkra falu közönséges erdejét [...] 
felfogják és irtyák [...]. melyekből a bebíró 
possessorokat [—>| éppen exheredálják [...) 
(79.).
exigál: behajt. EO. II, 1748: ezt [büntetési]
pedig akkor mindjárást, mihelyt találtatnak,
~ják rajtok (63) Nbacon Ft.
exmittál: „időt ad a bizonyításra” (Imreh I.,
1973. 322.) (Vö. EO I. 1699. 622.) (-+  ocu-
lá[lá]s).
faizás —> III. 2.1.1 1 Imreh /., 1983: Valójá
ban azonban az antiqua sessio [régi telek, ősi 
belsőség] után járt a - i  jog. (253.) (Vö. 1791. 
évi XXX. te.. Erdély első erdészeti törvénye; 
MNLII. 1979. 16.).
FAKITERMELÉS IDŐBELI 

KORLÁTOZÁSA: csak két nap. Árkos 
Ft, 1830: [...] kikért fáknak elhozása: s jobb
nak itilné lenni, ha minden héten -lenne sza
bad (Imreh I., 1983. 478): erdőlő nap. (Oláh
I., 1987. 37.) Hralmás; szin: beszabadított nap 
(Gazda K., Aluta 1980. 240.); keddre hatá
rozhat. Árkos Ft, 1830: [...] nyír [...] elhozása 
~(uo.): napfeljövetel előtty akár naplemente 
után. Árkos Ft. 1830: 4-to. Ha akárki is azon 
napok alatt akár -azon erdőbe mégyen, [...]

az erdő tilalma szerént büntetődik. (uo.); öt 
nap alatt. Árkos Ft, 1830: [...], hogy a mai 
naptól fogva -minden ember maga fáját úgy 
letakarítsa, hogy az öt nap betelésével, ha 
mindjárt fája ott maradna is, marad a commu
nkásnak (uo.); sors szerint jussait fa: a nyil
vános. a sorshúzás szerint kiosztot fa. Imreh 
/., 1983: a - ’ t mindenkinek idejében be kell 
hordani. (250.) Zalán.
FAKITERMELÉS TÉRBELI 
KORLÁTOZÁSA: fe ln yila l (—>): nyilak 
rendiről (—>): nyíl [sorshúzás útján a falukö
zösség tagjainak jutott vágásterület]  kije
gyeztessék. Árkos Ft, 1830: 2-do. Hogy a 
mai napon kimenvén. újra a szélyén levő -és  
tizekre felosztassék. (Imreh I.. 1983. 478); 
nyilazás (—>): tízes —» II/4, —» felnyilal és 
nyíl is.
falu: faluközösség (communitás).  Kilyéni 
Sz. M., /cS/cS71727* az -büntessen meg suis 
modis [maga módján] [...] Ha pedig va- 
lamelly Possessor kárában tapasztal valakit 
[...] szabadságában álljon ha az -val büntet- 
teti [...] (1280Usz. SzácleczkyL., 1902: Miu
tán a földmívelésre tértek át a [székelyek] s 
falvakat alkottak, a nemzetségi földközösség 
helyébe a falvak szerinti földközösség lépett, 
a mi fen maradt egészen a XIX. századig. E 
szerint a -nak  (nem mint jogi személynek, 
hanem a lakosok összességének) közös föld
birtoka volt, melyet évenként vagy nagyobb 
időközökben felosztottak a -lakosai között 
mívelés czéljából. A felosztás sorshúzással 
történt [...] (25.).
falu erdeje: „a falu közerdeje” Szabó T 
198211593: Azt twdom Hogi fallw Erdeye- 
beol fogok fel azt az peres Helliett [...] (665.) 
Usz .falu közönséges [közös] erdeje (Corpus
I. 1885/1610-1718. 79.) Msz. Szabó T 
197811762: a midőn Falu közönséges erdeit 
osztották feli, elsőbbenn is egy darabocskát 
az Udvar számára ki osztottak, s azután egy
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más között feli osztották (258.) Bögöz, U. 
falu közönséges titalmas erdeje: tiltott hasz
nálatú közerdő. EO. I, 1717: Az ~ ’t személy- 
válogatás nélkül hogy jobban megtarthassuk 
az szántszándékkal való pusztítók ellen, [...] 
(636.) Szacsva Ft.
falu gyülekezete: falugyűlés (EO. I. 1739. 
724.) Karatna.
falu ítélőszéke: a falu bírósága. Szabó T 
1982/1826: ezen Falu ítélő széke ki halgatta 
volna Gál András [...] hűtősöket [...] (665.) 
[...] Frákos. J. AC, 1653. III. R. 47 cím, 2 
cikkely kimondta a falu büntetési jogosultsá
gát. Benkő J., Transsylviania gén. I. 422. 
szerint pedig a „köznép kötelessége volt a 
falusi bíróság terhét v ise lni” (Plebeorum 
olim crat Judicatus pagensis onus perferre). 
falu széke (Imreh I.. 1979. 61.). 
FALUKÖZÖSSÉG:
a . yya falu lakossainak közös (nemzetségi) 
földtulajdonon, ill. a feudalizmusban kö
zös földhasználaton alapuló közössége” 
(ÉKsz. 1972),
b. yya kora középkor óta a feudális rendben 
élő agrártársadalom szociális és gazdasági 
szervezette” (MNL II. 1979. 31.).
1. communitás (EO. II, 1775. 382.) Közép
ajta. = erdeje (Imreh I., 1983. 460.) Oltszem. 
-nak köz szobád erdeje. EO. II, 1788: va
gyon megint a = ~ Szentlélekkel és Volállal 
köz (608.). Peselnek.
2. közönség. EO. II. 1802: [...] =nek erdejé
ben [...] (279.). Felvinc. falusi = (Lev. form., 
1813. 54.).
3. közönséges társaság. EO. II, 1781: [...] 
mind a -n ak  javára, mind pedig az erdők és 
berkek urainak hasznokra [...] (463.).
4. közösség (Kovách G., 1973. 22.) Szf. J. 
Imreh /., 1983: Akinek „új épségre” „omló
félben lévő lakóházra” kell a fa, aki „tűz mi
att otthontalanná válik” számíthat a falukö
zösség segítségére. (251.). [Az arányosításig

(—> II. 4.) a falu birtokát képező erdők a falu- 
közösség osztatlan közös javai voltak.], 
falusi elüljáróság: falusi elöljáróság. Orbán 
B., IV. 1870: A mi már most Marosszék tör
vénykezését illeti, ott első fórum a -volt, 
mely 3 frtig érvényesen ítélt, miből kitűnik, 
hogy a községi rendszer a Székelyföldön ré
gen is megvolt. (7.) szin: falus hiitösség (Já- 
nosfalvi S. J.. 1846. II. 48.) Hrkarácsonyfa. 
falu tilalmassa: legeltetés vagy erdőlés szá
mára tiltott halárrésze a falunak. Kilyéni Sz. 
M., /# /£ / !7 2 8 :  Hogy minden Faluk Biráji. 
Eskültyei hittel légyenek kötelesek a - ’nak 
megtartására [...) (128.). Usz. az falu tilal
mas Avassa  (Imreh I.. 1973/1782. 113.) 
Étfva (—» 1.3.1.).
FALUTÖRVÉNY: a falu jogainak védel
mére és gazdálkodásának szabályozására ho
zott rendtartás. Imreh /., 1983: Értéket őrzők, 
közvetítők tehát ezek a paragrafusok, „ar- 
ticulusok” „contractusok” „constitutiók” 
„conclusumok” rendtartások a falu törvé
nyei, amelyek ugyan nem nélkülözhetetlen 
művészi szépséget vittek a hajdanvolt széke
lyek életébe, hanem szép rendet, s életük fo
lyásának teremtettek töltésekkel, gátakkal 
óvott, állandóan tisztított medret. (6.). (Vö. 
Tagányi K., 1896. XX., MNL II. 1979. 43., 
Imreh I., 1947., Imreh I., 1971., Imreh I.,
1973., Imreh I., 1983.). 
falu ususa: a falu szokása. EO. II, 1788: 
akik pedig invadálták [betörtek] a tilalmas 
erdőkbe,  a - s z e r in t  meg is büntetődnek 
(607.) Szárazpatak. usus. Imreh L, 1973: Az 
mindeddig =ba volt az idegen paraevaricáto- 
rok [erdőrontók] iránt: fele része a bírságnak 
most is helybe hagyatott, hogy az erdőpász
torok kapják. (118.) Árkos.
„Feje kötött Jobbágy” : magát önként job 
bágyságra adott jobbágy. Corpus 1. 1885/ 
1610-1718: [...] a kiknek örökös Jobbágyi, 
nem csak -  i vagy Selléri vannak. (61.) Msz.
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fekete erdő: „sűrű (általában fenyő-)erdő” 
Imreh I., 1973: [...]. hogy prctendálá [köve
teié] azft], hogy bcerdőljön a communitás fe
kete erdeire; (108.) Árkos. Vö. Csőre P
1980. 106., 1 18.
felfog: tilalmaz, tilt. Corpus I. 1885/ 1610- 
1718: [...] vagy csak mint privatus [magán] 
emberek - ják  és irtyák, a fáját jó pénzen el
adják [...| (79.) Msz. -ott:  tilalmas, tiltott. 
Barabás, SzO. 1699: —  Avas ( ^  1.3.1.) 
(201.) Zalán [...]. J. Imreh /., 1983/1824: kö
zép hegy [...] úgy fogatik fel, hogy [...] 
(472.) Árkos —» féltik is. 
felnyilal: nyilakat [—» nyilak rendiről] kije
löl. Imreh /., 1983: 3-tio. Mindekutána min
denütt -tátik [a kitermelésre kiosztott közer
dő] és tizedekre [—> tíz] felosztatik. [...] 
(478.) Árkos.
feltilt: szabad használatát megtiltja. EO. II., 
1774: akkor erdőnk szaporítására -tottuk az 
addig szabad erdőnket a nemes Tábla [a 
szék törvényszékeI hírivei / . . . /  (364.) Bodos 
Ft. -ás  (Cstaploca erdőrendtartása 1842. 12. 
Imreh I., 1983. 5 0 1 . ) felfog is. 
felvesz: elvállal. SzO. IV, 1663: Ha valaki 
[...] erdő- és ha tá rpász to rságo t  fel nem 
akarna venni,  az ki é rd e m es  rája , falu 
bosszúján maradjon (301.) Sztmihály Ft. 
Usz.
fiatal fát erdőlni. N égy közönség, 1869:  
meg ali tatott, hogy se ben lakó se kün lakó 
de bebirtoklast igényelhető birtokosoknak az 
1869 ik év folytán nem szabad -5  frt bün
tetés terhe alatt miután le romlott és veszen- 
dőségnek indult fát a szükségre lehet kapni 
(172.) Cstusnád.
flór: forint (Imreh I., 1983. 276.). 
foglal: „erővel hatalmába kerít” (Ballagi M., 
1873. 421.). Sándor O., 1627: [...], az falu 
két nap mind - a  Ujvészben (68.) [—> 1.4.1.). 
fraus: károsítás, csalás (EO I, 1718. 637.) 
Msz. —> bebíró possessor.

füst: belsőség, családi háztartás (Imreh I., 
1973/1781. 109.) Csvárdotfa. -szám. Imreh 
/., 1983: Ez [a közösen kitermelt faanyag 
felosztása] úgy történik [történt Zalánban 
1785-ben...], hogy az 58 „cinkust” (ez eset
ben a szálfákból álló „részeket” ) megszá
mozva, megnevezve húznak hozzá egy = 
ot” házszámot. (250.) —> II. 4. is. 
gira: „fé lfo r in t” (Kővári L., 1859-1866/ 
1555. III. 144.).
gondviselő: felvigyázó. Barabás SzO , 1680 
L: Melyeket [falulörvényekel] hogy inkább 
megtarthassunk, rendeltünk ezek(et) úgy
mint -knek  (384.) Zágon Ft. 
gremialis constitutio: „kebelbéli törvény” 
törvényhatósági szabályrendelet (Benkő K., 
1868. 59.) Msz
gyalogszeres: gy a logos  (m u n k ás ,  lakos)  
(Papolc Ft. 1759. Imreh I.. 1983. 371.) szin. 
marhátlan (uo. 252.). háros személy (EO. II. 
1800. 717.) Msz.
hatforintos csereerdő: az a tölgyerdő, mely
ben az elkövetett kihágást 6 forinttal büntették 
(Árkos Ft. 1824. Imreh I.. 1983. 471.). 
hírek nélkül: tudtuk, bejelentés nélkül (—> 
concludál). hír nélkül erdői (EO. I. 1694. 
617.) Ssztgy.
hűtős: esküdt. Imreh /., 1947: Hetedik punc- 
tum ezenről Ha pedig valakit erdő dolgából 
vádolnának [...] bírónak és -nek  tartozzanak 
ki adni, [...] (20.).
igentetés: h e ly b en h a g y ás  (?) ( Im reh  I., 
1983. 312.) Acsernáton Ft. 
immunis: „mentes (szabad, nemesi státu
sú)” (Imreh I., 1983.265.527.).  
immunitás: mentesség (EO. III, 1840. 451.) 
Asz.
impingál: „ k ik én y sz e r í t ,  b e le ü tk ö z ik ” 
(Imreh I., 1983. 527 ). Corpus I. 1885/ 1610- 
1718: ha ezen punctumoknak [—»] valame
lyikében - tátik  75. Msz. inpingál (Szemerja 
Ft. 1771. Imreh I., 1983.406.).
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interdical: tilt (Corpus I. 1885/1699. 107.) Asz. 
ius statuendi: szabályalkotási jog. Moldo- 
ván-Pál A ., 1979: Az önkormányzati jog 
[székely önkormányzat] leglényegesebb ele
mei a szabályaikotási jog (~ ). a bíró- és elöl
járóválasztás joga (35.). 
iuxta quantitatem: mennyiség szerint. SzO. 
VI, 1676: Az fen tolat [kerékhez való küllő- 
fát], kőrisfát. kerekfalat [—> III.2.2.). kerek- 
fejet [kerek=kerék] maga szükségére ki ki 
vághatja -(359.)  Csszltamás Ft. 
jószágának quantitása: birtokának nagysá
ga. EO. II, 1748: bebíró erdőlő atyánkfiai 
[...] tegyenek hírt [közöljék, jelentsék], mi
dőn erdőnket [Nbacon] eldőlik s a falu kö
zönséges útján hozzák, és adják számba ki-ki 
a maga portiója [része] szerint -szerint mit 
hozott el (62.) Nbacon Ft. 
jova(k): tulajdonban levő dolgok. Alsócser
náton Ft. 1665: Második punclum azonról 
Hogy ha pedig azon tilalmas Erdőben szolga 
rendet kaphatnak az is meg fogassék és min
den marhástól - ival meglogassék [...] (Imreh
I.. 1947 18.).
jurisdictió: igazságszolgáltatás, törvényke
zés. Cstciploca erdőrendtartás, 1842: Es 
mint hüteszegett [hitszegő] a -nak  jelentes
sék bé érdemlett büntetésének megkapása ve- 
gett [...] (501.).
jussol: osztáskor részt kap. Imreh /., 1983: 
A „szabad erdőt” általában egyenlő joggal is 
élték, a faluközösség tagjai, és a „tilalmas
ból” is hasonló nagyságú parcellát, azonos 
mennyiségű fát osztottak mindenkinek. Volt 
azonban, ahol a falu közmunkáiból nagyobb 
részt vállaló marhás gazdák kétannyit -tak. 
(252.) Szf.
káprapásztor: kecske (Árkos Ft 1760. 8. 
Imreh I., 1983. 396.). 
kaszaly fa: a. sár angolt - .  b. m ág ly ázott 
Alsócsernáton Ft. 1716: A falu erdeiről 3. 
A tűzre való fát is hordják ki rakják kaszaj

ba,.. .  (Imreh I., 1947.). 28. Négy közönség., 
1864: épületre való fákot szokták Kaszaly 
fának levágni [...] Törvényileg meg hatá
rozhatott. hogy egy öl kerüle tű  fán alól 
Kaszajba le vág per szálanként fizetendő 
60x árt (93.). Kozmás. kaszajul. Árkos Ft. 
1835: 2-do. Se öl fául, se se hosszú fát 
szánon vagy szekéren eladni vagy piacra 
vinni, se kalákába más faluba, se interesbe 
[kamatba], se ajándékba a faluból kivinni 
szabad nem lészen a mai naptól kezdve. 
(Imreh I. 1983.480).
kéretlen: engedély nélkül. EO. II, 1748: Ha 
ki csere fát vagy akár épületnek, akár esz
köznek. annál inkább juhnak, kecskének le
vágna. ez is büntetődjék ad h.ll. [magyar fo
rint] akárholott legyen a falu érdéin (63.) 
Nbacon Ft.
keskeny bükk: fiatal SzO. VI, 1667' 4. 
- ö t  senki ne aszalhassa 3 forint büntetés 
alatt. (316.).
kikérő: igénylő. Árkos Ft. 1830: [...] s azon 
kikért fát pedig az -mindenkor tartozik az 
erdőbírónak tudtára adni az odamenéskor 
[...] (Imreh I., 1973. 1 15.). 
kiszegülés: ellenszegülés. Négy közönség, 
1863: de a contractus [szerződés] ellenére ki 
ki szegülés történt mert olly fákot pusztittat- 
nak el ami tiltva van a közönségek által (87.) 
Kozmás. J. közönség elnevezés a communi- 
tás helyett —> FALUKÖZÖSSÉG és Homo- 
ródsztmárton határrendtartása, 1808: 1. El
végezte a nemes communitás, hogy [...] 2. 
Válaszolt is a nemes közönség [...] (Imreh I., 
1983.465.).
kivesz: kitiltatik. Orbán B., II 1869: ki a ha
vasbíró pecsétjének nem engedelmeskedett, 
—ett a havasból (43.) Cssz. 
kótyavetye: árverés. Imreh /., 1983: A lici- 
táción, a ~’n a többet ígérőnek [...] és sok 
más székely faluban adnak el hullott, elszá
radt fát [...] (255.).
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külső falusi: a falu határán kívül lakó (Négy 
közönség, 1864. 105.) Cstusnád. 
küsdég: a kicsiny. - fa  (Imreh I.. 1983. 252.) 
Étfva.
latiál (lateál): lappang (EO. I.. 1718. 637.) 
—> bebíró possessor.
legistrom: jegyzék. EO. II, 1748: melyről 
hiteles relátiót [jelentést] adjanak -o tt  tart
ván maguknak (62.) Nbacon Ft. 
legitimae aetasu: törvényes korú. Kilyéni Sz. 
M., 181S/M21: Az erdő égetéséről [...] Ha 
Jobbágy lészen ~. tömlötzöztessék meg (123.). 
legitimál: ..hitelesít, igazol” (Imreh I.. 1973. 
108. Árkos, és uo. 326.). 
limitál: megszab. Corpus  /., 1 8 8 5 /1 744: 
-tátik egy Lajtrás Hordó szekér csinálása 3. 
fór. (153.) Cs. liinitcitio: árszabás. EOE. VIII 
(1627 273.).
lopó: tolvaj. Sz.abó T 7976/1769: Valaki 
Másnak Sendelv fáját és deszkáját vágót 
vagy hántol fáját meg jedzet aszalt fáját [...] 
hire s akaratya ellen el viszi [...] a Tiszt azon 
dologban 12 forintokra büntetesse azon - t  
(456.) Zetelaka.
magistratuális: hatóság i (EO. II. 1764.
227.) Mvh.
makkos erdők tilalma. EO. II, 1774: A mak
kos erdőknek tilalma volt az idegenektől 
hung.fl 6, az falusiaktól 11.h.3. (364.) Bodos Ft. 
marad: büntetése legyen. SzO. VI, 1676: 
-gyón fi 12, a kik elpusztították (360.) Cs- 
szttamás Ft. maragyon falu bírságán (Ká- 
szonszéki fpj. 1761. 32.). 
maradság: „pénzbüntetésre való elmarasz- 
taltatás (Ballagi M., 1873.) Alsócsernáton 
Ft. 1665: A Bíró a Hűtősökkel edgyütt a -o t  
végezhesse el és külön ne azok nélkül, a Per- 
ceptor [adószedő, pénztárok] a Falu részit fel 
írja [...] (Imreh I., 1947 24.). 
megye:
a. egyházmegye, egyházközség. SzO. VI, 
1622: Csík-Szent-Mihály megyéje falutör

vénye (65.). SzO. VI, 1658: az Kozmás be
függő [beékelődő] cserének nimellik részit 
az kozmási -felfogta és tiltotta (213.).
b. közigazgatási egység.
c.falu.
d. határ. J. - bíró: egyházközségi gondnok, 
mixta communitas: vegyes  fa lu k ö z ö ssé g  
(Imreh I.. 19837469.) Gyszárhegy. Szin. ele
gyes közönség (uo. 500.).
modalitás: módozat. Corpus I. 1885/1123: 
az közjónak  m egm arasz ta lásá ra  jo b b  ~t 
[...] nem talált. [...] proportionaliter [ará
nyosan] felosztották (a közerdőt)  (128.) 
Asz.
modo in posterum: m o s ta n tó l  k e z d v e .  
Corpus I. 1 8 8 5 /1699* [ ]. hogy a -sen k i ,  
minden személly valogatás nélkül a ne
mes szék híre és engedelm e nélkül az sza
bad erdőt ir tani, ásni. égetni és vájni oly 
véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező 
legjen belől le. ne m erszellye, [...] (106.) 
Asz.
musdajos tölgyfa. —> 1.2.6. Alsócsernáton  
Ft. 1665: a ki pedig ~ ’t tsak hátán hoznais, 
[...] azért maradjon három forinton mely bír
ság simpliciter [egyszerűen] a Falué legyen. 
(18.) (Imreh I.. 1947.). 
műben való fa: ipari-, szer- (Imreh I., 1983. 
307.).
nemes elegyes közönség: nemes vegyes fa
luközösség .  (C s tap loca  e rd ő rend ta r tása ,  
1842. Imreh I., 1983. 500.). 
nótárius: je g y ző  (Corpus I. 1885/1699. 
107.) Asz.
nyíl: sorshúzás (-húzás)  által a faluközös
ség tagjának jutott szántó-, kaszáló- vagy 
e rd ő rész .  C orpus 1. 7885/1610-1718: 
-aknak  pedig kell érteni, nem örökös Föl
det, hanem Falu közönséges Földét [köz
földjét], a -akból pedig tartoznak adni Job
bágyős Nem es em bereknek  négyet, aláb 
való szabad Rendnek kettőt, Darabontnak
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és Jobbágynak egyet, [...] Marosszék Consti- 
tutiói. - cik rendiről (61.) J. „A nyilak alatt a 
községi közös tulajdonból, a községi birto
kosok részére évenként használattal és bir
tok-arány lag kiosztott szántókkal, kaszáló
kat sat. kell érteni; mely nyilak területének 
nagysága a községi tulajdon kiterjedésétől s 
a házas telkeknek számától függött.” (Láb
jegyzet a Corpus I. 1885. 61. oldalán.) (Vö. 
M NL IV 1981.57.).
nyilazás: nyílhúzás, sors (Szem erja  Ft. 
1771. Imreh I., 1983. 407.) (Vö. MNL IV
1981. 57.).
nyomáskert: legeltetett (Imreh I., 1983. 
318.).
observál: szem előtt tart. figyelembe vesz. 
Alsócsernáton Ft. 1665: Ötödik punctum 
azonról A mely tilalmas Erdőt szakasztotta- 
nak ki [különítettek el] eleink a végre hogy 
Ecclésiánk [egyházközségünk] építtessék 
abból és jövedelmeis oda fordíttassék, abból 
is azon feljebb való rendtartás -tassék,...  
(20.) (Imreh I., 1947.). -tatott usus: megtar
tott szokás (Comp, 1669. V R. 19. edict.). 
obtiniál: elnyer (Ozsdola Ft. 1774. Imreh I., 
1983.429.).
oculás: megvizsgálás. Corpus I. 1885/1699: 
Azon irtványoknak penigh -á ra  [...] (107.) 
Asz.
oltani való vad tőke: vada lany  EO. I, 
1694: [...] excipiálva [kivéve] innét az - ’ket, 
melyeket is kinek-kinek maga szükségire 
maga kertébe elvinni szabad legyen. [...] 
617.) Ssztgy.
osztály: a közföld felosztott része (Imreh I., 
1983/1826. 477.) Árkos. -> II. 4. is. 
patrónus: fö ldesú r ,  kegyúr .  P apo lc  Ft. 
1773: úgy most újabban -urak és az egész 
falu akaratjából felfogtuk tilalmasnak az Al
só mezőnk oldalában lévő, Bikkalja nevű he
lyet, [...] (Imreh I., 1983. 371.) Vö. EO. II, 
1747. 37. Ssztgy.

pena: bírság. Imreh I. 1973/M11'. büntetőd- 
jék  a feljebb megírt - ’ig (113.) Árkos, poe- 
na. EO. II, 1775: annak a - ’ja  3 forint (382.) 
Bárót Ft. poena calumniae: rágalom, perle
kedés, hamis vádaskodás, patvarkodás bün
tetése (Alsócsernáton Ft. 1665. 18.). poená- 
ban incurráljon: büntetésbe essen (Bodok 
Ft, 1731. Imreh I., 1983. 370.). penáztat: 
büntet, bírságol (Árkos Ft. 1767 Imreh I., 
1983. 401.). "
perceptor: adószedő (—» maradság). 
possessor: birtokos, birtokos nemes úr (Cor
pus I.. 1885/1610-1715. concludál.). ~á- 
tus: birtokos uraság.
posteritás: utód. EO. II, 1748: Mi nagy- 
baczoni lakosok akartuk emlékezetre mind 
magunk közölt, mind magunk után követke
zendő -unkra  (61.) Nbacon Ft. 
praejudicium: kár, sé re lem  (C orpus I., 
1885/1699. 106) Asz. Corpus 1., 1885/1744: 
Nagy -á ra  esik a Posscssoroknak, hogy a fa
lu azoknak hírek nélkül concludálnak [—>], 
végzéseket tesznek erdőkről [...] (153.) Im
reh I., 1973/1780: A vidékfbéli] bebírósokat 
[—» bebíró possessor] is tapasztalja a com- 
munitás [—> FALUKÖZÖSSÉG], hogy fe
lette abutálnak [visszaélnek] az erdőléssel a 
falunak -  ára (108.) Árkos, 
praestál: teljesít, szolgál. SzO. VII, 1726: a 
favágást - l ják  (323.) Cssz. 
praesumál: merészel. EO. II, 1748: ha vala
melyik - ja  tilalmas helyre való általhajtását 
a szabad helyen kívül (63.) Nbacon Ft. 
praetendál: követel,  igényel (Corpus I., 
1885/1749.428.) Peselnek Ft. 
praxis: gyakorlat (EO. II, 37. 1747.) Sszgy. 
prédáló: kártevő. Kilyéni Sz. M., 18181 
1727: az Falu tilalmassának megtartására, és 
minden más ember gabonáját [...] erdejét [...] 
- (1 2 8 . )  Usz.
pretextus: ürügy  (Im reh  I., 1983/1766. 
398.) Árkos Ft.
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procedál: eljár, cselekszik (Comp, 1669. III, 
R. VII. C. 2. c.).
prohibitio: eltiltás (EO. I, 1728. 663.) Asz. 
Szabályrendelete.
proprio iure: saját jogán. Corpus /. 18851 
1611: Constitutio Oppidi Marus Vasarhel 
[...], az ki kezeben volt uagy uagy zalago- 
sul, ha az Erdeot meghneuelte, [...] (81.) J. 
„Erdőnek, ítéleti lég kiadandónak fája azt il
leti, ki azt nevelte.” (uo. 81.). 
protocolum: jegyzőkönyv. Imreh I. 1973/  
1837: /. .. /,  mely arról költ erős constitutio 
[-»] az 181 1-ik estendő ~ [á]ban megtanál- 
tatik: (119 .)  C s jcn ő fv a .  in p ro to c o l lá l :  
jegyzőkönyvbe foglal (EO. III. 1815. 206.) 
Hsz.
providus: nemtelen, jobbágy. Cstaploca Ft. 
1842: -Inteze Péter ( Im re lA , 1983. 501.). 
punctum: fejezet, pont. Corpus I. 1885/ 
1610-1718: [...] mert különben ha ezen - o k 
nak valamelyikében [...] (75.) Msz. 
rata portio: „ráeső rész” (Imreh I., 1983. 
531.) Corpus /., 7885/1610-1718; a makk
bérből is - jókat a Possessoroknak adják ki. 
[...] (75.) Msz.
ratione: „ügyében, okáén” (Imreh I., 1983. 
531.).
regéltetés végett: legeltetés céljából (Csje- 
nőfva erdőrendtartása 1838. Imreh I., 1983.
497.).
relátió: jelentés. EO. II, 1748: bíránk s hi- 
tesseink ezen tilalmaknak megszegőt ma
gok, alább megirt tilalom szerint, büntessék 
pénzzel, ne itallal, mélyről hiteles - t  adjanak 
(62.) Nbacon Ft.
rend tartás: rendtartás. Kászon széki fpj.  
1785: és régi Hazánk - a  szerént minden apró 
Marha egy egy pénz hajtó büntetése azért, 
mivel ezekis a kik most bé hajtottak (193.). 
szin. norma (EO. II, 1718. 446.). 
rés: dolog, rei veritate: a dolog valósága 
(EO. II, 1748. 62.) Nbacon. Ft. —>comperiál.

respectus: „tekintet, k ím é le t” (M űszótár,  
1845). EO. II, 1718: hasonlóképpen ha bi- 
ránk, vagy hűtőseink tudva elhallgatván va
lamely -ért,  az olyan birák s hűtősök [...] 
büntetődjenek (62.) Nbacon Ft. 
restituál: visszaad. EO. I, 1693: [...] az el
hozott fa is -tassék. (433.) Cssztmihály. 
rész: a vágásterület felosztásakor a falukö
zösség tagját megillető fa ~, számuk a cinku- 
sok (—>) szám ával m egegyeze tt ,  vág  ~. 
Szentmihály Ft, 1663; ha valaki osztott erde
jéből ~~et elvesz [...], falu ellen három forin
ton maradjon. (Imreh I.. 1983. 304.) Usz. 
sessio:
a. (jobbágy‘)telek. Corpus /., 1885/ 1610- 
-1718: juxta numerum -  rum [a telkek száma 
szerint] (79.). Msz. Atiqua -  régi ~. deserta -  
puszta ~. Imreh /., 1973: Akiknek csak egy -  
jók vagyon, azok egy szánnal csak, többet be 
nem eldőlhetnek; (108.) Árkos.
b. illés, gyűlés.
silvestris ordo: e rd ő ren d ta r tá s .  (EO. II. 
1788. 607.) Szárazpatak —» II. 3. (Vö. Imreh
I., 1983. 245.).
simpliciter: egyszerűen. EO. II, 1749; vagy 
ha szolga és gazdája nem menti, kalodában 
üttessék a bíróval [...], -e l  ne bocsáttassák 
(100.) Peselnek Ft.
singularis persona: „egyedü l i  m a g á n sz e 
mély” (Imreh I., 1983. 532.). EO. I, 1620: 
Ha valamely -  [...] azban indultatnék meg 
[...]. hogy az havas megoszoljon ismég, [...] 
(346.) Ménaság stb. Cssz. 
statutum: „helyhatósági szabá ly rendele t” 
(MJL IV, 1903. 128.). Statuta seu Constituti- 
ones: „végzések [...], melyek törvényes erő
vel bírtak” Kálay F., 1823: Tudtomra legré
gibb ilyen írásban fenn maradt Constitutiója 
a ’ Székelyeknek az, melyet Hunyadi János 
alatt Vízaknai Miklós Vice Gubernátor, és 
Wingárthi Geréb János Görgényi Vár ’ Ka
pitány Elölülések alatt a ’ Maros Vásárhelyi
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Gyülekezetben 1451-ben hoztak (181.). sta- 
tuták vagy határozó végzések. Szabályok , 
1838/1816: némely statutáknak vagy határo
zó végzéseknek Ki adását szükségesnek talá- 
landgyák. azokat [...] a ’ Királlyi Gubernium- 
nak ö Felsége eleibe való terjesztése végett 
fel küldeni tartsák szükséges kötelességek
nek. statutiun. Encles M., 1938: A gyrás gyű
lések [széki közgyűlések] legsajátosabb au- 
tonomikus alkotásai a ~ok voltak (311.). 
sub eadein poena: ugy an a zo n  bün te tés  
alatt. EO. /, 1639: 17. Az falu erdeit penig 
senki tűzzel ezután ne irtsa ~ (6 ÍV.) 433.) Cs- 
sztmihály Ft.
supportál: visel (EO. II. 1775. 369.) Közép- 
ajta Ft.
susták: „régi 4 krajcáros (Köz. Endrey 
Gerzson: Nyr 36. 1907 431.) Um. EO. 1, 
1717: Valaki igazán vádol tátik, akár szaba
dos. akár jobbágy legyen az. hogy fejszével 
erdőit volna, [...] büntessék dn. 30 id est [az
az] három ~ig (636.) Szacsva Ft. 
szabad élő nem tilalmas: szabad használa
tú. Kászon széki fpj. 1784: Már a féle panasz 
véget bővséges egygyezése vagyon az Rege
mentnek [ezrednek] az Nemes Táblával [Ál
landó Tábla —>] mely Szerént eddig sem ti
lalmaztatok hogy az Apróság nyájakot az 
erdős völgyes helyeket ne járhatják. Az csu
pán Tilalmaztatik hogy [...] az élő fen álló 
Semmi nemű fakot ne roncsák, vagy nyes
sék, azért az Szabad élő nem Tilalmas erdő
ben Szabadosan járhatnak, csak mint íratott 
az fákban kárt ne tegyenek (7). 
szabad erdő: szabad használatú erdő. Cor
pus 1. 1885/1123: melyet közönséges szabad 
[...) erdőnek szoktunk hívni, nem azért mint
ha minden embernek [...] eddig is szabad lett 
volna élni, sőt inkább azért, hogy csak az ne
mesi szabadsággal élő embereknek volt sza
bad élni (Aranyosszéki Constitutio, 128.) —>
II. 4. is.

szabad erdőlés: korlá t lan  erdőhaszná la t .  
Kővári L., 1866: A határőrség felállítása [...]
16. A tisztek számára szántóföld sem egyen
ként, sem összesen ki nem szakasztatik, ha
nem szabad legelés és ~ engedtetik, együtt a 
községgel. [Az 1763. okt. 8-áról kell „Mária 
Theresia s gr. Bethlen Gábor udv. cancellár 
aláírásával ellátott szabályzaf '-ból.]  (VI.
127.). Mkikj. 1910: A Hargita alatt elterülő 
hegyi faluk lakosságának egy jókora része 
anyagilag leinkre julolt már akkor, amikor 
neki a ~t és szabad legeltetést eltiltották 
(12.). Tagán G., 1943: A ~nek a hatóságok 
által bevezetett tervszerű erdőgazdálkodás 
vetett véget. [Az 1879-cs erdőtörvény alap
ján.] Ettől az időtől kezdve a közbirtokosság 
szükségletére minden évben megjelölik a ki
vágásra szánt területet: a vágteret [...]. (33.) 
Szvarság. J. Orbán B., II. 1869: így van el
készítve az enyészet számára [aszalással] a 
terjedelmes térségnek [Tábla puszta - Uz vi
déke] több százezer fája. s ha az erdőkezelés 
nem rendeződik, ha az erdőfaló fűrészek ide 
is behatolnak, akkor ily megsemmisülés lesz 
sorsa a bérezek gyönyörű szűz erdőségeinek 
is. (56.) Cssz.
szabad gazdálkodás: az erdők állami keze
lésbe vétele előtti erdőgazdálkodás (Mkikj. 
1892. 71.).
SZABAD HASZNÁLATÁT 
MEGTILTJA:
1. erdőt tilt. Szabó T., 1978/1590: aztis mon
dod hogy az wáros mól na gatthiára warosul 
egy darab erdőt tiltotthúnk volna meg (256.). 
Szu. Jakab-Szádeczky, 1901/1666: A falu a 
maga határán erdőt, vizet, mezőt tilthasson, 
szabadíthasson és végzéssel élhessen. (394.) 
[Kőrispatak falutörvénye].
2. felfog. Barabás , SzO. 1699: -o t t  Avasban 
[—>] minden szál fa egy forinttal tilalmazta
tik (201.) Zalán. Cs. Bogáts IX. I9 4 3 /\ l \0 :  
Mikor az sarjut egyező akaratból az határ-
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birák feli fogják Senki lovát tehenit barmát 
oda bocsátani se merészcllyen. Hsz. EO. II. 
1788: a falunak vagyon egy darab közönsé
gesen =va most, recenter [újonnan], a többi 
szabad erdő (607.) A 1 törj a. felfogni EO. II., 
1803: minden közönséges e rdőknek  na
gyobb része tilalom alá -tatnék (850.) Kvh.
3. felült. SzO. VI. 1658: az Kozmás felé be
függő [beékelődő] cserét =olták (213.) EO.
I. 1733: Azt is tudjuk, hogy az nemes szék 
[Asz.] tisztei ezen erdőt, amint és amikor 
akarták, akként bírták, amikor akarták, an
nak valami részét -o tták  (687.) Asz. Hargi
ta, 1872: Kopár és egyéb czélra úgy sem al
kalmas h e ly e in k e t  t i l tsu k  fel. a hol 
szükséges, alkalmas maggal vessük be s ne
veljünk újból te ljes ig y e k ez e t te l  e rdő t 
(145.). Veszély K., 1868: Ezen erdőnek jö 
vedelme is - pedig már régtől fogva fel van 
tiltva [...] A pusztítás [...] az erdőnek [...] 
történt teljes í'eltikásával szűnt meg. (164.) 
Bárót.
4. megtilt. Szabó T 1976/1736: Gyér fánál a 
’Cséhnél van egy darabotska Tziheres ha 
meg tiltanak Tűzifa teremne benne (1 178.) 
Buzásbesenyő.
5. tilalmasban tart. Székely perlekedés 18361 
1609: mű nekünk a tű veletek nem köz élő 
helyünk, erdőnk: ’s méltán tilthattuk ’s bévi- 
hettük marhátokat, mert régen is tilalmasba 
tartottuk mikor akartuk (NT 1836. 88.).
6. tilalmaz. EO. 1, 1699: hogy az szabad er
dőt hordóknak marháj ok az szabad erdőn ki- 
bocsáttathassék kár nélkül és az szabad erdő 
ne ^tassék. (622.) Asz.
SZABAD HASZNÁLATÚ ERDŐ:
1. közönséges erdő. EO. II, 1788: az osdolai 
=re erdőinek (607.) Oroszf.
2. szabad-élő hely. Dániel G., 1875: A tilal
masokból csak némely épületekre adatnak 
fák. és csak oly szükségre, melyre a =t nem 
lehet kapni (73.).

3. szabad erdő. EO. 1, 1699: Sok panasz j ő 
vén a nemes szék eleiben, hogy a =t csegezi 
és hidasi uramék mód nélkül vágják (621.) 
Asz. Hn. Szabaderdő (Janitsek J., 1974. 
151.) Miklósvár.
4. szabadja. EO. I, 1699: holott a szék ~ ’t 
senki magának örökösen el nem foghatja. 
(622.) Asz
5. tilalmatlan erdő. SzO. VI, 1639: Tilalmas 
és =t (1 1 17. sz.) Segesvár.
SZABAD H A SZ N Á LA TTÓ L E L T IL 
TOTT ERDŐ:
1. avas. Várnai Sándor: ~: „tilalmazott erdő
rész, igen gyakran  dű lőnév"  (EL 1886. 
481.). Hszm. északkeleti része.
2. felfogás. EO. II, 1788: azon kívül két da
rab új ~ (608.) Peselnek.
3 . feltiltott erdőség. ÁLt- Cs, 1881 E cé 1 re az 
azelőtt vágás alatt állót most ~nek használ
tatnak (78. 51.). Csm.
4. tilalmas. Szabó T 7976/1756: az Al falvi 
ha tá rban  K erek bűk névű = B űköcske  
(1117.) Szárhegy Benkő K., 1853:  Most 
csakugyan kezdettek imitt amott =okat fel
hagyni, mivel az erdők prédálása keményen 
gátoltatik (35.). Endes M. 1938: Csík erdei
ben [...], -oká t  csak 1856-ban hagytak meg. 
Az 1880. év óta az erdőtörvények segítettek 
a bajon. (465.). tilalmas erdő. Imreh I., 
1973/ M I I : szabad legyen három szekér fát 
hozni a —bői (112.). Árkos. Hn. Tilalmas 
(Köz G. Kiss Ferenc: Erdély. 1906.) Geges. 
tilalmas erdős hely. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1850: A folyo év 1850. Januárius 5en 
ezen tilalmós Erdős helyen az Erdőpásztorok 
[...] megtalálták erdőlni. tilalmas szálas. EO.
I, 1640: az falu felett való ~t [tiltott száler
dőt] bírja csak az falu [Hidas] külön [...]. ki 
most is tilalmas szálos erdejek (440., 443.). 
Asz. tilalmat nem tud. Cs. Bogáts D. 1943! 
1591 az B odolara  ezüggeo  [beékelődő] 
erdwnek tulso oldalánál teob ~. Hsz.
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5. tiltott erdő. Vitos, Cs/7., 1894: a ~k cs lege
lők felügyeletére kapuszám szerint mindenki 
kötelezve volt (512.). J. avasnak fogták. 
Tagányi K., 1896: Az Avas erdőnem [...] De a 
későbbi adatokból az látszik, hogy a makkos 
erdőket értették alatta, a mikor pedig [...]. hogy 
az erdőt ~ (XIV.) (—» 1.3.1. Erdőnevek.) (Vö. 
Csíkszttamási Ft. 1676-ból. SzO. VI. 358.). 
szabadirtás: az erdőnek elsősorban szántó
földekké való átalakítása bárki állal, ui. egy 
1569-ből származó oklevél szerint az erdő 
irtása mind szegénynek, mind gazdagnak 
és a faluközösségnek - szabad volt (—> 1.4.1.) 
(Vö.SzO. II. 1569. 283; Vámszer G.. 1938. 
58.).
szabadít: a tiltott használatú erdők szabad 
használatát újból megengedik. Jakab-Szá
deczky, 190111666: A falu a maga határán er
dőt, vizet, mezőt tilthasson, -hasson és vég
zéssel é lhessen  (394.).  (K őrispa tak  
falutörvénye.). EO. II, 1748: Ökörpásztorok, 
tehénpásztorok, disznópásztorok falu enge
delme s szabadságán kívül ha tovább men
nek, az hova az jámbor falu ~sa [...] (63.). N- 
bacon, Ft. erdőt megszabadít. Sz.abó T 19781 
1761: a Balas Telkiek egy darab =ván, az 
egész vidék hordotta mi is tűzre valami Cson
kokét [tuskókat] hordottunk. Harangláb KK 
(217.). felszabadít (EO. I, 1733. 689.) Asz. 
szabados: nem tilos. EO. I, 1733: Az előtt 
pedig sehol nem volt tilalmas [... az erdő], 
hanem mindenütt ~ volt (692.) Asz. 
szabadosan él: szabadon  használ.  EO. I, 
1733: annak hordásától nem tiltották az ara
nyos-székieket, hanem ezen nemes széknek 
akármely lakosi is ~ték mint közönséges 
[közös] szék erdejét (679.) Asz. 
szabadsága vagyon: megengedeti , szabad. 
Urbárium, 1743: Tilalmas erdejek ugyan az 
E xponens  [m egha ta lm azo tt]  u raknak  és 
ngoknak a Killyén falvi határon nincsen, 
mind az állal [...] bé bíró Poszeszornak [—>]

~ a Falu erdejéből eő Ngoknak Udvar szük
ségére fát erdőltetni és hordattatni (454.). 
SZABÁLYRENDELET: „önkorm ányza ti  
testülettől alkotott, saját hatáskörében érvé
nyes rendelet” (ÉKsz). EO. 1, 1699! 1896: 
1699. Aranyosszék ~c szék szabad erdejéről. 
(621.) Endes M., 1938: 1838. július 21-én 
tartott gyrás gyűlésen [székgyűléscn] elfo
gadták Menaságnak [Cssz.] az erdők pusztí
tása tárgyában hozott ~ét [...] fel vannak em
lí tve a «B ükkös  hclyek»: C saterősc .  
Czontaczt, Vasand, Béd. Bedorján, Vigaszó 
fenyőkkel együtt és Bagolylető (253.). 
SZABÁLYZAT: szab á ly o k  és e lő írások  
összessége. EO. I, 169411896: Kivonat Sep- 
si-Szent-György városának ~ ából az erdők 
használatáról (617.) J. „6. Sem tilalmas sem 
szabad erdőkön harapot égetni szabad ne le
gyen [...]" (EO. I. 1694. ó l 7.). 
számadás practizátiója: a számadás (szá
monkérés) gyakorlása. EO. II, 1747: látván 
és tapasz ta lván  város és falunkban sok 
időktől fogva az eddig megtörtént közönsé
ges nagy kára inkat erde inkben . [...], az 
egyenetlenség és antecedens [előző] bírák 
számadásának nem practizátiója miatt (63.) 
Ssztgy.
szánkás: kézi szánnal fát közelítők és szállí
tók. EO. III, 1840: ~ok által az erdőknek 
szerfelett való pusztítások, (451.) Asz. 
„szépit” növeszteni: Imreh /., 1983: Étfal
ván (1825-1835) a falubeliek célja cserefát 
nevelni, és ahol nincs, ott a nyár, gyertyán és 
bükk -  (250.).
szer: „ s o r re n d ” (ÉK sz,  1972.) Imreh  /., 
1983: A „~” nem kímélte a nemesembert 
sem, sőt erdőbírónak, - inspektornak, - felvi
gyázónak szokás volt immunis [—>] posses
sor urat választani. (256.). 
sziszke: „más határon faizó falu” Árokalyi, 
1839: Szörcse és Tamásfalva tartoznak illy 
ősi jogot ~ ’s kovásznai erdőségekhez (195.).
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szolgáló emberek erdőlése: jo b b á g y o k  és 
zse llé rek  e r d ő h a s z n á la t a .  C o n s c r ip t io  
Gy remete, 1820: Valyon a Szóigák) E m 
berek az Erdőlést úgy használhattyák-é .  
hogy abból kereskedhessenekis [...] Igenis 
szabadoson használhattyák-é a Közlakó- 
sok az Erdőlést Kereskedésre nézveis. Sza
bad lévén Tutalyat Készíttetn i,  D eszkát 
mettszeni. L é tzeke t  s egyéb  sz ü k ség e s  
Fákot faragni (6.).
szorosan: szigorúan. EO. II. 1803: A tilalom 
alá vett erdők ~ őriztetnének (850.) Kvh. 
szoros tilalom: szigorú  tiltó rende lkezés .  
Szemerja Ft. 1771 1-mo Szemerjafalvának 
szabad erdeje nem lévén, minden erdejét ~ 
alatt kívánja tartani. [...] (406.). 
szőrin böcsüjin: élősúlyának értékében (?). 
EO. II, 1775. az marháját pedig ~ váltsa 
meg. ezzel büntetik (382.) Bárót Ft. 
szűk: kevés. Köpec Ft. 1774-1775:  4-to. Az 
tilalmas erdőkről, minthogy igen -  az er
dőnk, [...] (Imreh I.. 1983. 431.). 
támasszon törvényt: kérjen bírói eljárást. 
EO. I, 1717: hogy ha kételkednék benne, 
hogy őtet nem igazán vádlották, - a z  falu 
előtt (636.). Szacsva Ft. 
tegyen hírt: jelentse be. EO. II, 1748: és - ,  
midőn erdőnket eldőlik (62.) Nbacon Ft. 
tilalmas: m egtil to t t ,  meg nem engede t t .  
Connert /., 1906: Bardoczfiúszék községi 
törvényeiben csaknem minden falunak van 
rendszabása arról, hogy az erdő ~ (77.) ~ 
csere (Corpus I., 1885/1703-1773. 117.) 
Hsz.
tilalma van: használata tilos. EO. II, 1774: 
A makkos erdőknek tilalma volt (364.) Bo- 
dos Ft. J. Jelentős lépés volt a csíki erdőgaz
dálkodás történetében az 1676-ból szárma
zó csíkszenttamási falutörvénynek alábbi 
határozata: Tilalamban csere erdőköt senki 
ne vágja, horgya semmi szükségére falu 
híre nélkül. (SzO. VI. 358.).

tilalom: tiltó rendelet. Imreh /., /97J/1830: 
-alatt levő bércek nagy pusztulást szenved
tek (115.) Árkos.
tíz: —» tízes II. 4. Ozsdola Ft, 1774: 23-tio. 
Mikor a falu valami tilalmas erdőt oszt el, 
némely ember két, három embernek [részét] 
kívánja magának obtiniálni [—>]; kit egy s kit 
más szín alatt, a -nek  praejudiciumára [—»]. 
(Imreh I.. 1983.429.).
tizedes: egy tized vezetője. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1905: minden -köteles a tiziböli 
emberekről névsort vezetni [...] azon bevá
gásokra a fáknak a társaság tizedenkenti 
megosztását határozta oly megjegyzéssel, 
hogy minden -  köteles [...]. 
toties quoties: annyiszor, ahányszor (EO. I. 
1718. 639.) Msz.
törzsök rombolása: a törzs káros í tása .  
Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: Fészivel az 
fa Törzsökök rombolását meg ne engedgyék. 
tűzzel irt:—> 1.4.3. és sub eadem poena. 
Udvarhelyi Constituio: „1505-ben Székely
udvarhelyen tartott nemzeti gyűlés alkalmával 
összeírt hagyományos törvények és perrend
tartási szervezet” (Orbán B., I 1868. 43.) MJL 
VI, 1907: A székely örökségben való speciális 
öröklési rendet [ez természetesen az erdők bir
toklására is vonatkozott] az 1555. évi udvarhe
lyi constitutiók szabályozták. (420). 
usuál: használ: EO. I, 1723: csak az nemesi 
szabadsággal élő embereknek volt szabad 
élni, colálni [megművelni] és -ni a szék sza
bad erdejét és földjét (648.) Asz. EO. II, 
1788: A szabad favágásra való erdők két 
nyilakra osztatván, még eddig az első meg
tiltott nyilat nem -ták  (605.) Kantafalva, 
usuáló tövény: használt SzO. VII, 1727: 
Szemeria falvának régi elejitől reá deveniált 
[jutott] ab antiquo usualt [ősidőktől használt] 
és az mostaniaktól is ~ei esz szerint vadnak: 
[...] 2-do. Vadnak olyan erdeink, az melynek 
bírsága három forint minden szál fától, az

195



II. 1. Törvényhatósági jogszabályok -  falutörvények

több erdeinkenk bírsága penig egy-egy forint 
minden szekér fától, [...] (332.) Szemerja Ft. 
usus: szokás, gyakorlat, használat (EO. II, 
1788. 605.) Kantafalva. J. Vámszer G., 1938: 
Viszont tény az is, hogy az erdélyi fejedelmek 
és országgyűlések már a XVI. században tör
vényileg tiltották a Székelyföldön a régi «~~ 
-ra hivatkozva, a közös legelőknek és hava
soknak a felosztását, mivel ismerték a közös 
gazdálkodásnak az előnyeit. (58.).
VA G D A L: „tömegével levág” (ÉKsz, 1972.) 
EO. 11, 1749: a szénégetőket, seprűkötőket és 
juhokkal, kecskékkel járókat, kik ottan -ának, 
egy forint pocna [—> pena] alatt tiltsák ki 
(100.). Peselnek Ft.

végezés: végzés. Tört T 1907! 1628: Az ~ek 
pedigy így Ion [...] (289.) Bágy. Usz Ft. 
vicekirálybíró: al -. Oltszem Ft. 1806: [...] a 
tekintetes ~ úr eleiben való appellátió [—>] 
(Imreh I., 1983. 459.). J. Kállay F 1823: 
[...] a’ mái Vicekirály Birák. kikről először 
az 1594-béli Ország' Gyűlés végzéseiben 
van emlékezet. (174.).
vicinus: szom széd  (B arabás  SzO. 1632. 
192.) Udvarfva.
violái: megsért. Zalán Ft. 1699: Ha valaki 
ezeket ~ ni akarná [...] calumnián [rágalmon] 
maradjon. (Imreh I.. 1983. 333.). 
voxol: szavaz. Corpus /., 18851 \ 699: falu
ként ~ván (106.) Asz.
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2. Erdészeti felügyelet - Erdei kihágások 
Erdőrendészeti áthágások -  Erdőőrzés

„A kihágások száma éppen nagynak nem 
mondható s inkább olyan természetű, hogy 
«kár haszonba megy» mert a mit visz, saját 
szükségletére viszi, s no mondjuk, a 
magáéból viszi. Bűne tehát csak az, hogy 
nem onnan viszi, a honnan az meg van 
engedve, s hogy esetleg többet is elvisz, mint 
a mennyi a közvagyonból illetné.

(Vitos CsF 1894. 585.
Imre Dénes)

„A mezőnek szeme van,
Az erdőnek fii le van ”

(Kö/. Zilahy József: 
Nyr 25. 1 896. 430.) MT.

„Az erdőt a legelő állatok és az ember  
pusztítása s főként egyes birtokosok 
hatalmasodásai ellen a «szokás» töirényei 
védték.

(Kós K., 1972.)

ÁLLAMI ERDŐFELÜGYELET: az á l
lamnak az erdők felett gyakorolt ellenőrzése, 
mely a kutatott területen többek között az 
üzemterv szerinti gazdálkodás bevezetésével 
vette kezdetét, 1880. július 1-jén. 
álúton: jogtalanul. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1914: az előbbi vágásnál ~ egy fertály fa [egy 
űrköbméter] el vivisivel talaltatott meg [...]. 
angariatim: negyedévenként. EO. III, 1840: 
oly formán, hogy az alügyelők [alerdőfelü- 
gyelők] ~, a fők pedig fél esztendővel [... tar
toznak jelentést tenni] (450.) Asz. 
béhajt: behajt. EO. I, 1733: Mi hajtottuk 
egyszer bé a disznókat ebből az erdőből, azért 
tudjuk, hogy az nemes szék megtiltotta volt 
az makkot ebben az erdőben (676.) Asz.

behajtás felől: a háziállatoknak tilalmasból 
való befogásáért. Szabó T 197611600: var- 
gias falua az Almasiakkal perelnek vala tw 
kegtek eleot valamy marhaknak be haitasj 
felól. egy Erdeoból kit az vargiasiak eouek- 
nek vallanak vala az Almasiakis eoueknek 
(681.). Vargyas. Usz.
behajtó: „tilalmasból zálogba elhajló” Sza
bó T 19761\11\. Záloggal kénálta kél ver- 
sennis a ’ béhajtokot (682.) Vadad, Msz. 
bejelent: feljelent. ÁLt-M, 1881 mivel j e 
gyes kártevő emberrel eszik-iszik és barát
kozik [...] kötelességemnek tartom nevezett 
erdőt őrt ~eni (115. 92.). Ilyésmező. 
bejelentés: je lentés. Dánfalva Kbj, 1935: 
Madaras II részbe kijárt bizotságnak ~c. 
békét elpróbál: a kiegyezést megpróbálja. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1892: a társaság 
Gyűlés után kiszálván a fenyves erdőben és 
az ottani fenyő csemetéket meg olvasták és a 
gyerekek által letörőt és levágottatt tanaltak 
139. szálat mire nézve kötelezük az erdő 
gazdaurat a legkurtábbi üdöalat az irt tanito 
urakat a ~ni hogy hajlandók ke vagy nem 
[kártérítést fizetni].
bélyegtelen fa: lebélyegezetlen fa. Kászon- 
impér kbjkv. 1945:  az bélyegtelen  fákat 
nyolc napon belöl nyilvános árverezésen el 
adja a közbirtokosság (52.). 
berek-őrző: erdész (PP, 1708.). 
bírságlás: bírságolás. Pataki J., 19711X611: 
Törvénykezéseknek és ~ oknak módja és 
rendi (63., 99.) Csmadaras. 
bizalmas felügyelet: bizalommal végzett el
lenőrzés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1906: fc- 
nyőágokat ~ mellett kiadni meg határozta 
[...].
brachium continue: folytonos tiszti erő, 
hatalmi (EO. I, 1694. 618.) Ssztgy J.
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brachium: „tiszti erő, hatalomkar” (M űszó
tár, 1845.).
brigád: „négy-öt e rd ész” a lkotta  csoport 
(Marosi B., 1976. 3.) Hm. 
brigadér: több erdészkerült vezetője, kerületi 
főerdész. Nyolcvanos et, Lemhény, 1935: az 
erdőgazda több cserefát talált [...] a ~ kíséreté
ben. r. brigader silvic. vált. brigádéros (Amb
rus A.. 1959. 229.) Gy. brigádos (Barabás I.. 
1987 35.) Hm. szin. főerdész. Marosi B., 
1976: a ~ az erdőgondnokság embere (3.) Hm. 
cirkálás:
a. „puhatolás, kémlelés” (Köz. Deák Farkas: 
Nyr 39, 1910. 263.) Szf. J. közlés 1677-ből.
b. „(éjjeli) stárzsajávkálás” Sz.abó T., 1976/ 
1715: ászt hallottam, Czirkáláskor hogy Ko- 
lumban István hozott a Tilalmas Cseréből lat. 
Szárhegy. Gy.
Codul Silvic: erdőtörvény r. 
concernens tiszt: illetékes széki tisztviselő. 
EO. III, 1808: de a ~nek kötelességében áll- 
ván az erdőkre való vigyázat (6.) Usz. 
concludál: határoz. EO. II, 1775. - lá to tt  
anno 1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn 
őrizné a nyájat, büntettessék ad 12 dénár 
(368.) Szárazajta.
concurrál: hozzájárul. EO. Ili, 1815: tartoz
ván ezen bébírók [—>] az erdőőrizettel köz
költségekben is a proportione [arányosan] 
~ni (204.) Hsz.
controversiás hely: peres hely. Kászon széki 
fpj. 1784: mind ezen Controversias helyet 
meg jártunk, s meg is vizsgáltuk azért mivel 
edgyiknek is nem jött ki világos bizonyokbol, 
hogy melyik irtotta volna elsőbben (174.). 
convictus: elmarasztalt. EO. III, 1815; s min
den méltatlanul szenvedett vagy elveszett nap
ját a raboskodásnak [paraszt raboskodásának] 
20 krajczárral megfizetni tartozik a ~ erdőins- 
pector (206.) Hsz.
convincál: „elmarasztal, megítél” (Imreh I., 
1973.) EO. II, 1764: Ha maga pedig az ins-

pector praevaricálna [—>J, [...] az első cseleke- 
deteért - tartván 12 frtig büntettessék meg 
(228.) Mvh.
csaptató: „A -  egy karomvastagságú hu
sáng szokott lenni, amivel lecsapatják a 
megrakott szekeret, hogy le ne hulljon róla a 
fa” Tamási A., 1930 k.: Hát nem a magáé
ból vágta azt az egy fiatal fácskát? / De on
nét. hogyne vágtam volna onnét! De a saját
jából sem vághat már az ember, még ~ nak 
valót sem. engedély nélkül! Azért lett a bün
tetés ilyen kicsi, mert a magaméból vág
tam!” (200.). 
csempész:
a. engedély nélkül szá llít, eltulajdonít.
Nyolcvanos et, Lemhény, 1875: A ki az erdő 
levágása ideje alatt aluton fát ~ne és esetleg 
meg tanátatik.
b. fatolvaj. Nyolcvanos et, Lemhény, 1850: 
felügyelU)k [...] fclhatalmaztatnak minden 
nemű Csempészökött kik ott tanálondok | ...] 
felzálagolni.
csutakvizsga: vágásellenőrzés.  Dánfalva  
Kbj. 1936: a kettős gyűlés [...] jónak látja az 
első részen lévő csutak vizsga megtartását. 
Lukács Sándor: a csutak lehetett a földszint
jétől 20-25 cm. (Sz. gy.) Hrkarácsonyfa.
De conservatione sylvarum: Erdély 1791-ben 
hozott első erdőtörvénye (EO. II. 615.). 
delictum: vétség, bűncselekmény, 
deprehendál: elfog.
diaetalis articulus: országgyűlési törvény
cikk (EO. III, 1825. 3 5 1 . ) "  
docealja: „följelentést tesz” (Gergely P 
1978. 166.) r. J. doceál:  „bebizonyít, erő
sít” (Imreh I., 1973. 321.). 
dúló: szolgabíró (Négy közönség. 1865.
128.) Cstusnád. vált.: dúló, dullo. dulló. 
egyes: egyesült .  EO. III, 1808: ~ erővel 
pásztoroltatnak (5.) Usz. 
elbékül: megegyezik. EO. III. 1840: akármi 
idővel kitudatván a kárt tevő, vagy a kárt cl-
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békéllő. mind a kettő a fenncbbiek szerént 
büntettessék (451.) Asz. ÁLt-M. 1881 [az 
erdőőr...1 a tőkék ellopását ~te (115. 92.). 
Ilyésmező. elbékélni: békésen elintézni (Or
bán B.. I. 1868. 223.). Olasztclek. 
elcsempész: cltulajdonít. Nyolcvanas et, Lem
hény, 1903: 3 drb. csere és 1 drb nyálfát ~et. 
eldúlat: „dúlva clrontat” (Ballagi M.. 1873.). 
Vö. Sándor O.. 1647 92. 
elfog: megtilt. EO. 111. 1808: ezekhez hason
ló fák vesszejéből hogy kertet ne csináljanak 
nem lehet itten a lakosokat ~ni (5.) Usz. 
ellencselekvő: szabálysértő. Négy közönség, 
1867: a' 4. Község jegyzőjének kézbesíteni, 
kinek kötelessége viszont a’ 4. Község elöl
járóival egyet értőleg az ellen cselekvőkre a ’ 
büntetési kimondani (143.) Cstusnád. 
ellenőrző-blanketta: ellenőrző űrlap. Gyár
fás E., 1930: Mi azt óhajtjuk [...], hogy ezt a 
tisztességet ne az ~'k megsokszorozásában és 
más bürokratikus nehézkes formalitások be
iktatásával törekedjenek biztosítani, hanem az 
[erdészeti] igazgatás élén álló emberek talpig 
becsületes jellemével (220.). 
elmellőz: figyelembe nem vesz. Négy közön
ség, 1849: az iIlyen prcvaricatorokra nézve 
Ki Szabott Törvényes büntetést el nem mellő
zünk (28.) Cstusnád.

élő bizon: „tanú” (Kós K., 1977/1640. 57.) 
Cssztgyörgy.
épségben hagyás: sértetlen, érintetlen álla
potban való hagyás. Jkv. Hilibi Kb . 1940: 
valamint a fáknak [kitermelt faanyag] -á t  is 
ellenőrzi [...], hogy felelős lesz a fáknak 
-áról (72.).
erdei hatalmaskodás: erdei (fegyveres) erő
szakoskodás (EO. I, 1669. 572.).
ERDEI KIHÁGÁS: az erdő törvényekben  
meghatározott lopások és károsítások (er
dei kártételek), amennyiben a lopott do l
gok értéke, illetve az okozott kár a tör
vényben megállapítottnál kisebb (MJL. III. 
1900. 339.)."
1. erdei kihágás. Bedő A., 1885: ~t képez az 
oly erdei lopás, mely nem feldolgozott erdő
terményekben követtetik el. ha az ellopott 
dolog értéke a lopás alkalmával okozott kár 
beszámítása nélkül 30 Irtot meg nem halad 
(60.). MkikJ, 1913: [Csm...] ~i eset 6700 je 
lentetett fel; 500 esettel több, mint az előző 
évben; melynek összes pénzértéke 57 600 
korona, az előző évinél 14 200 koronával ke
vesebb (58.). - /  másodfokú bíróság. Erdély, 
1901 Fogalmat nyújt az itt [Csm.] folyó 
gazdálkodásról az, hogy az ~~ évnegyeden
k é n t  üléseiben átlag 125 ítéletet hoz egyen

II. táblázat. ERDEI KIHÁGÁS -  
Erdei kihágások a kutatott területen 1885-1894 között (Bedő A., 1896.)

Megye
Azon bejelentett esetek száma, 

amelyeknél a kiszabott 
pénzbüntetést behajtották

Erdei kihágásokért 
befolyt összeg forintban

Csík 4 052 6 657,79

Háromszék 7 213 11 309,01
1

Maros-Torda
t ..........

746 3 205,95

Udvarhely 4 748 2 064,83
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ként 50 korona közép arányú pénzbüntetés
sel, holott a kihágásoknak fele sem ju t a 
hatóságok tudomására. Ehhez hozzávéve, 
hogy évenként az erdőrendezés 40 000 koro
nát és az erdőőrzés legalább is ekkora össze
get emészt fel; már csak az egy gazdasági ág 
csaknem 100 000 koronával terheli a lakos
ság kiadását [...] (79. Bccze Antal alispán). 
erdőkihágás. Jkv. Hilibi Kb. 1934: Elnök a 
gyűlés tudomására hozza, hogy a kézdivá- 
sárhelyi járásbíróságtól megkapta az 1931., 
1932. és 1933. évi erdőkihágások büntetésé
nek ítélet másolatát és kéri a gyűlés határo
zatát, hogy miként hajtsák föl (29.).
2. erdei praevaricátió.
3. fakáros í tá s .  Nyolcvanas et. Lemhény  
1881 sem más növést clkárosíttani nem le
het sem töbU többet levágni, mit ha nem 
telyesitene va melyik és fa elkárosításon ta
láltatnék [...].
4. káreset. Vitos, CsF 1894: Cs íkvárm e
gye területén 1885-1893. évben bejelentett 
~ek 500 és 1068 között váltakoztak (577.) J. 
k ih ágás  m e g to r lá sa .  N y o lc v a n a s  e t , 
Lemhény, 1906: az erdő gazda illetékes 
hatosághoz bejelen tenni kőteleztetik a ki
hágás meg torlása [megbüntetése] véget. 
Rovatos erdei kihágási napló. SzN, 1886: 
Szabályzat a H árom székm egye területén 
közvetlen hatósági felügyelet alatt álló er
dőknek szakképzett erdőőrökkel leendő el
látása iránt [...] az 1879. évi erdőtörvény 41. 
§. értelmében vezetni rendelt ~ ba beje
gyezni. (febr. 13.).
ERDEI LOPÁS:
„ Fel-Csernáton kővágással él és falopással, 
Nem gondolnak az erdőben gyakor zálóg lássál, ” 

(XVIII. sz. SzEKN, 1889. 55.)
1. erdei lopás. Erdőtörvény, 1879: Az ~ról. 
Fekete L., 1880: Bíró: De hogy van az, hogy 
az ~ és károsítás csak kihágásnak van nevezve, 
hiszen a lopást és mások vagyonának megron

gálását a büntető törvény a büntettek és vétsé
gek közzé sorozza? Erdész: Az ~t és károsítást 
enyhíti azon körülmény, hogy az erdő fái sza
badon állnak, bekerítetlen helyen, és létrehozá
sukra az ember rendesen kevés munkát fordí
tott eddig, kivált nálunk [...] (285.).
2. facsempészés. Bözödi Gy. 1938: Csíkszent- 
domokos [...] Itthon foglalkozásnak számít a 
-is. ezzel aztán megölik az erdőket. (236.). 
?>.falopás. Gazda J., 1980. A = nem számí
tott úgy lopásnak, me ha száraz fáét ment. lá
bán száradt fáét, azt osztán szekérrel hozta, 
met reá vöt utalva |... | s muszáj vöt meny- 
nyen. Ezelőtt nem úgy vót az erdő, mint ma. 
(280). Káinok.
4. orzás. EO. 111, 1840: hogy pedfg annál in
kább eleje vételődhessék az -nak. mindenik 
erdejében fáért menni kívánó előre a pász
tornak [erdőőrnek] jelentse. (451.) Asz. 
erdőbéli praevaricátor: erdei ki hágó. erdő
rontó. EO. II, 1800: erdőpásztorok az -okai, 
ha mód lészen. vérontás nélkül fogják el 
(719.). Msz.
erdőbíráskodás: erdőbíróság (Színi L.. 1926.
12.) Gy.
ERDŐFELÜGYELET ÁLLAMI- 
ERDŐFELÜGYELŐ:
„Az erdőfeliigyelőa lelke az 
erdőtön'énynek

(Fekete Lajos. 1880)
1. erdő-bíró (MTsz. 1893. 497.) Fim. loerdő- 
bíró (Karatna Ft, 1739. Imreh I., 1983. 386.).
2. erdő- és határ felügyelő. SzEKN. 1884: Ma
rosvásárhely sz.kir.város. [...] ~: Jeddi Sándor.
3. erdőfelügyelő. EBK, 1844: Udvarhely szék. 
Keresztúr ‘s Bardoczczal (Székhely Sz. Ud
varhely) -  Osváth Zsigmond (36). Benkő K., 
1862: [Mvh] 1847-be a következő ranggal, 
számmal és fizetéssel voltak, úm. 1. Fő Bíró 
368 Rf 2xr Ezüst pénzbe [...] 24. Vizen in
nen erdő felügyelő 33 Rf 20 xr Ezüst pénzbe 
[...] Ezen 131 személyeknek összes fizetések
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[évi] 7775 Rf 41 xr E /ü s t  pénzbe (67.). 
ENHTN, /8 6 J :  Kiváltságos mezővárosok ta
nácsai m. Illyefalva Gazda István. Fekete 
L., 1880: ~ [...] a megyékben a kormánynak 
azon erdészeti tisztviselője, ki a törvény vég
rehajtásához szükséges erdészeti intézkedé
seket m egteszi és a tö rvénynek  minden 
irányban való megtartását ellenőrzi (199.). 
Tagányi K ., 1896: [...] ha II. József 1781-ben 
egész egyszerűen a magyarországi erdőrend
tartást oda [Erdélybe] be nem hozza, mely
nek főintézkedését, hogy ti. az összes tör
vényhatóságok  ~kct a lk a lm az zan a k ,  
1785-ben a főkormányszék külön rendelettel 
is meghagyta. (XXX.). kerületi ~. EO. Ili 

1815. 1815. április 17 Háromszéknek a fő
kormányszékhez fölterjesztett utasítása a 
széknek 6~ ~jc s a községi ~k részére. 
(220.). királyi Cscgezy P 1909: A = ~ 
[...] csak mint az erdészeti albizottság véle
ményezője szerepel, vagyis mint ilyen, csak 
az erdészeti bizottság üléseiben vesz részt, 
míg magának a közigazgatás plénumának 
még hivatalból sem tagja [...] (826.). megyei 

EO. 111, 1825. 1825. november 16. Kiss 
Józsefnek, Torda vármegye erdő fel ügy cl ebé
nek. az erdélyi főkormányszékhez beadott vé
leménye a = ~k és erdőbírák részére kidolgo
zandó utasítás felől. (331.).
4. erdöf elvigyázó. Eresei J., 1844: Téglási 
Eresei József, mérnök, a ’ tisztelt nemes me
gye ~ja és hites táblabírája. erdő főfelvigyá- 
zó. Imreh /., 1973/1842: s avégre felállított = 
az erdőpásztorokkal együtt, [...] a falusi bíró 
házánál keményen megeskettessenek (120.). 
Cstaploca. erdő-vicefelvigyázó  (Cstaploca 
erdőrendtartása 1842. Imreh I., 1983. 501.).
5. erdőinspector. cameralis fő =: állami er
dők főerdőfelügyelője (EO. III, 1825. 331.) 
J. camerales: kincstári, állami, circiiláris 
kerületi erdőfelügyelő. EO. Ili 1815: Ilye- 
falván, a méltóságos királyi tanácsos és fő-

administrator úr házánál tartatik a közelebb 
múlt marchalis széken [->] meghatároztatott 
commissio [bizottság], az ugyan akkor válo
gatott ~ ~ ok instructiójáról [utasításáról] 
(200.). Hsz concernens curator (erdő)in- 
spector: illetékes gondviselő (erdő)felügyelő 
(EO. III. 1825. 338.). conv ic tus  —> 
convictus. erdő inspector EO. i  1728: Hogy 
a mely faluk meszel szoktak égetni, obligatu- 
sok [kötelezve] légvcnek= atyánkfiának hírt 
tenni (664.). Asz. J. Kiss József 1825: az er- 
dőinspectorságra elkerülhetetlenül megkí
vántak) tudományokat, u. m. phisicát. che- 
miát. m e chan icá t .  b o lan icá t .  az e rdősz  
tudományt a maga kiterjedésében, geometri
át és rajzolás mesterségét nem hazánkban 
N.-Szcbcnben. amint most egy darabocska 
időtől fogva szokásba jött. hanem a selmeczi 
bányász és egyesült erdész institutumban ab- 
solvált és mindezekben jól felkészült ifjak 
legyenek (EO. III. 340.). localis ~ vagyis 
suhinspector: helyi vagy alerdőfelügyelő. 
EO. I l i  1815: Ezek az immunis [mentes] ne
mesek vagy a katonák közül választassanak, 
a paraszt ember ezen hivatalt ne viselhesse 
(202.). Hsz. localis erdő-subinspector. EO. 
I l i  1815: az egyenkint való communitások 
[faluközösségek] megegyezésével kineve
zendő =ok (201.). Hsz. megyei ~. EO. I l i  
1816: Kiss József mp. nemes Torda várme
gye erdőinspectora (290.).
6. fa-bíró  (MTsz I, 1893. 525.) Etéd, Um.
7 főgondviselő  (Cstaploca erdőrendtartása 
1842. 8. Imreh I., 1983. 501.).
8. f ő  iigyellő  (Nyolcvanos et, Lem hény, 
1850.).
9. havas felügyelő. ÁLt-M, 1876: Dékáni Er
nő = (115.5.) Szováta [Ősmarosszék havas- 
gazdasága].
10. inspector. Jakab E., 1878: 1785. márcz. 
15. a kir. főkormányszék, a hatóságtól hozzá 
az erdők állásáról beérkezett jelentések al
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kalmából, az erdőszabályzat 53. §-a 9-ik 
pontja [—» EO. II, 1781. 463.] kibővítésével 
minden vármegyében, székben és városban 
külön értelmes erdőfelügyelő (~) felállítását 
rendelte el (677.j. J. erdősáfár. Jakó Zs., 
1956: Az =i állási a hamuégetés folytán 
szükségessé vált fokozottabb erdővédelem 
látszatának a keltésére szervezték. (54.). 
Kraszna vármegye, 1817 k. 
ERDŐFELÜGYELŐI KERÜLET: egy er- 
dőfelügyelő körzete. J. EO. Ili, 1815:1  A ne
mes szék [Hsz] végzése szerint az erdőlés 
igazgatás rendjére nézve hat kerületek vannak 
ú.m. az oltmelléki, a feketeügymelléki. az 
alsó-kézdi, a felső-kézdi, orbai és miklós-vár
széki kerületek, mindenkinek külön- külön 
kerületbeli inspectora lévén [...] (203.). 
ERDŐFELÜGYELŐSÉG: „kormányható 
ság erdőfelügyeleti [-^] ügyekben" (PNL VI, 
1894.).
1. Erdészeti Felügyelőség (Hargita I. 1968. 
III. 15.)Csszda.
2. erdőfelügyelőség. Bedő A., 1896: Az álla
mi erdőfelügyelet teljesítésére az ország 20 
=i kerületre van felosztva (XIII.).
3. erdőinspectori hivatal. EO. III, 1825; 
hogy az ahhoz értő [...], még nem lévén 
felállítva (331.) Torda vm.
erdőhűtös: erdészeti ügyekkel megbízott ta
nácstag a falu székén. Négy közönség, 1842: 
Kozmás részéről fel Esküt Erdő biro Biro 
Gy. Katona Tamás János erdő Hűtösseivel 
közönségünk közös erdejébe [...] ki is ment 
(8.). Kozmás.
erdőkirendeltség: erdőfelügyelőségi (Ká- 
szonimpér kb jkv, 1944. 6.). 
erdőlopó: aki más erdejében lop.
1. erdők lopói. EO. 11, 1800; ha az = ellen 
eddig szokásban volt triduális processus 
[harmadnapos per] (762.) Ssztgy.
2. erdőtolvaj. Sz. „Az = mondja: Míg a fát le
vágtam. hittalak (a tulajdonost vagy erdőpász

tort a fejszecsattogással jelt adva): míg meg
raktam (fával a szekeret vagy szánt) váltalak: 
hogy elvittem, nem a tied, hanem enyim” (Köz 
Kriza János: Nyr 2. 1873. 231.). Szf.
3. falopó. Tamási Á., 1930 k.: Félóra múlva 
ismét megküzdött egy másik =val (248.).
4 . faor. Sz. „Szotyor Szűkölködés és sze
génység miatt nem vagy kom or/D e az tilal
mas erdőben, le gyakran vagy =/. (XVIII. 
sz. SzEKN, 1889. 53.). J. orv: „ to lvaj” 
(Köz. Kállay: Tsz, 1838.). 
erdőniérnökség: erdőgondnokság (Jkv Hili
bi kb. 1934. 27.). ~i rendelet.
ERDOOR: „az e rdőá llom ány  őrzésével 
megbízott dolgozó” (Elex, 1964.).
1. custos sylvarum.
2. erdőbíró. EO. II, 1788: Az eddig is tila
lomban tartott erdők erdőbíráira és pásztora
ira vagyon bízaltatva az erdőnek őrzése 
(605.). Karatna. EO. II, 1788: erdő-bírát va
gyis őrzőt tartanak (606.). Ikafva. fizetéses ~. 
Négy közönség, 1867■ a ’ 4 község kebeléből 
2 fizetéses erdő bíró neveztessek ki és a 
külbirtokosok közül egy se, ezen erdő fel
ügyelőknek kötelessegök lesz minden hata- 
rozat ellen cselekvőket meg zallagolni. és a’ 
4 Község jegyzőjének kézbesíteni, kinek kö
telessége viszont a ’ 4 Község elöljáróival 
egyetértőleg az ellen cselekvőkre a ’ bünte
tést kimondani (143.). Cstusnád.
3. erdőcsősz. Lázár J., 1871 [...] 31 . A ki 
az ~t szolgálata közben, vagy boszuból meg
veri, [...] (246.). J. SzD. 1784: tsöz: „kerülő, 
pásztor, őr, plájás” (80.).
4. erdőkerülő (Dánfalva, KbJkv, 1936.).
5. erdőőr. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: ál
lítsanak négy Erdő őrt [...] Az Őrök rendes fi
zetése lészen egy fél öl fa. a büntetésnek pe
dig fele része [...] el vállalták az örizettet [...] 
kézfogás melett. Vitos, CsF 1894: kezdetben 
(1884) az ~ök kik mintegy kényszerítve vé
gezték az erdőőrzést 1-15-20 írt évi bérért.

202



II. 2. Erdészeti felügyelet -  Erdei kihágások

nem bírva a kellő szakképzettséggel, legna
gyobb részt írástudatlanok is [...] régebben 
több mint a felét hallgatták el a kihágások
nak (578.). Székely udvarhely rendezett taná
csú város szabályrendelete, 1895: 53. §. 
Az ~ [...] s általában a tanács, a városgazda és 
erdői cl ügyelő rendeletéit híven megtartani 
[köteles] (41.). Egyed Á., 1975: A sáromberki 
(MTm) uradalomban [...] a kerekes 205 koro
nát [...] az erdőőr 84-et. a határpásztorok 50-60 
koronát [...] kerestek (178.) [századforduló]. 
államilag elismert ~ Jkv Hilibi Kb, 1935: mi
vel a közbirtokosság nem maradhat = ~ nélkül 
(36.). felesketett ~. AjMT, 1904: A magán er
dőknél 1903. évben 200 = ~ állott szolgálat
ban. a kik közül szakvizsgával csakis 2 bírt 
(56). hatósági ~ Vitos. CsF 1894: Az erdő
károk száma mindaddig nem fog apadni, míg a 
szakképzett ~ ~ [...] beállítva nincsenek (578.). 
kisegítő' ~ Jkv Hilibi Kb, 1934: és egy hangú 
szavazattal fölfogadja Kovács József szentlélc- 
ki lakost ~ ~ nek a hilibi közbirtokossághoz 
1935 Január 22-i-ketől 500 Lei (ötszáz) havi 
fizetés és a lefoglalt fák után 50% ahol a tettes 
meg van. (32.). megyei Hsz.ék Ekv, 1899: Az 
állami erdőkezelés alatt álló erdők védelmére 
és őrzésére 37 erdőőri állás van rendszeresítve, 
s az erdőőrzést az ezen állásokra kinevezett 
szakképzett s hatóságilag felesketett = ~ök tel
jesítik. (205.). J. ÁLt-Cs, 1852: Jelentés és 
költségvetés az úzvölgyi erdőőri házak 
javítására vonatkozóan (61. 50.). [Német nyel
vű szöveg]. J. Kós K., 1962: A XVIII. századig 
általában sorban járt a kisebb hivatalok - [...] ~ 
[...]- kijelölése is (373.) Szf. is
6. erdőői7.ő. Cs. Bogáts D., 1943/1659.: [...] Er- 
deo eorizeot. Hsz. Alsócsernáton Ft, 1665: Ha 
valakit a Falu tilalmas Erdeiben kaphatnak az 
Erdő őrzők [...] (Vö. MNy 1966. 103.; 1972.476.).
7. erdőpásztor. Cs. Bogáts D., 1943/1662: 
Erdeo pásztorok, Hsz. Alsócsernáton Ft, 
1665: Az Erdő pásztororoknak is sub poena

flór 6 [6 forint büntetés mellett] semmiféle 
meg tiltott fát szabados hozni ne légyen, ezis 
éppen a Falué. ENHTN, 1863: Ulyefalva [...] 
= 19. (66.). Nyolcvanos et, Lemhény, 1879: 
erdő pásztorok évi ideje lefolyt. ALt-Cs, 
1880: Az ~ok haza érkezésük után a töl lük ál 
vett nyugtáikot bátor vagyok beterjeszteni 
[...]. Cs. Dávid Iván: Az Rakják le a fát s 
mondják meg a nevüket, kiáltja [az - ] .  Az 
öreg megvakarja a fejét s a legény kéhez lor
dul: Te meg tudod-e mondani a tiédet, mert 
én elfelejtettem. Nemigen hiszem, mert az 
iskolába nem tanították, húzza el a száját a 
fiú. (Erdélvrészi Hangya Naptár, 1942. 59- 
63.). felelős ~. Dánfalva Kbj. 1942: hatósági 
erdő őr mellé felfogad [...] 1 felelős heljbéli 
erdő pásztort, feleskiitt ~. Négy közönség, 
1842: Midőn arra fel esküit erdő Pásztor, a 
ki Nemzetünknek örökös gyakorlata mellett 
le tett eskü utánni kötelessége szerént hitele
sít. kétséget se szenvedhet akkor, hogy gyil
kosok embertelen Cselekvéseik mentegeté- 
sérc puszta szavok hitelt érdemelhessen (9.). 
Kozmás. hitös-: felesketett EO. I, 1733: 
Tudja-e az tanú, [...] az nemes szék hidasi —  
át micsoda helyben verték meg (675.). Asz. 
közbirtokossági ~ (Tamási Á.. 1985/1932. 39.) 
közerdőkre felügyelő Imreh /., 1979: A 
közerdőkre felügyelő ~ok a határőrkatona
ság bevezetése után a vegyesen lakott tele
püléseken [...] így oszlanak [...] meg: egyet a 
határőrök, a «szabad rendiek» és egyet a 
provincialisták, a széki igazgatás alá tartozó 
jobbágyok és zsellérek adnak [...] (58., 294.). 
Zalán, községi ~ (Oláh I., 1987 37.) Hral
más. urasági ~. Egyed Á., 1978: Mikóújfalu- 
ban, ebben az egészében zsellérekből lakott 
faluban [...] itt ötven zsellércsalád részesült a 
felparcellázott irtványföldekből. Ugyanott 
az ~ =okat leváltották, s helyükbe maguk vá
lasztottak - o k á t  (46.) [1848.]. Imreh /., 
1973/1846: „Zalán, 1846.
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Erdőpásztorok eskü formájok:  Én eskü
szöm az Isten előtt arra, hogy a zaláni erdő- 
pásztorságot oly móddal vállalom ícl. hogy 
midőn akárkit a tilalom alatt lévő erdők lo
pásába mint tilalom ellen cselekedőt megta
lálok vagy cselekedni mástól is meghallok 
az olyanokat minden félelem, szeretet, barát
ság. atyafiság félretételével elhallgatni vagy 
azokkal titkon megbékéllni nem kívánok, 
hanem az olyanokat vagy mcgzálagolom 
vagy a közönségnek és elöljáróságnak béje- 
lenlem: senkii minden igaz ok nélkül vagy 
gyűlölségből vádolni és hurcolni nem kívá
nok: a közönségnek ok nélkül nyomorúságot 
szerezni kikerülöm; és ha mindezek ellen 
cselekedni törekedném, kívánom, hogy a 
Mindenható világi vagyonomba. gazdasá
gomba szerencsét, sem ezen. sem a másvilá
gon boldogságot és lelkinyugalmat ne en
gedjen. Isten engem úgy segéljen, és úgy 
adja lelkem idvességét. Ámen.” (121.).
8. erdész: az erdőőr 1948 utáni elnevezése 
(Barabás J.. 1987 35.) Hm. érd ősz. Nyolcva
nos et, Lemhény, 1868: Azonban a kinevezett 
böknek jutalmául adatik az általok béhajtott 
büntetésnek hason fele része. (1868.).
9. erdőszolga. ÁLt-M, 1905: Az =állása szin
tén választás útján töltetik be. (Erdőcsinádi 
székely nemes közbirtokosság szabályzata. 
487.) kisegíti)-. ÁLt-Cs, 1907: a helyi őrize
tet pedig a székelykeresztúri erdőbirtokosok 
által közösen felfogadott 2 = ~ teljesíti (43.).
10. erdővéd. ÁLt.-Cs. 1869: A Gyergyó Szt. 
Miklósi k. erdészeti és uradalmi hivatal [...] 
Zajaczkovski Manó m.k. ~ (75.). erdővédő.  
Négy közönség, 1842: midőn meg zálogol- 
ni akarták minő szomorú s elfelethetettlen 
eset követte erdő védő em bereinket (8.) 
[...] a meg Scbhct. s meg eletben lévő erdő 
védő em bereink  (9.) [...]. Kozmás. = s ze 
mélyzet.  ÁLt- Cs, 1880: A Csík Kászoni 
revcndikált  havasok | —> 1.3.2.) felügyele

tével megbízott ~ ~ által február hóban 
telyesitett szolgálatokról (78.).
11. gornyik. Kemény J., 1957/1936:  hol 
régi időkben szomjas = hasalt, bozontos 
bajszát a jéghideg vízbe mártogalva kéje
sen. ott kantin áll most (28.). Maros felső 
folyása.
12. hajtó  (MTsz I. 1893. 785.) Ludas és 
Radnót vidéke.
13. havasbíró. Endes M., 1938/1620: Havas- 
bírái által tett törvényben mindenki megnyug
szik. se a székre, se a táblára nem transmittál 
[nem küld át] (Ncgvedfélmegye rendtartása) 
(494.).
14. havasőr ÁLt-M, 1876: ~i fizetés [...]. 1878: 
a kezelő személyzet [...] 4 [...] (115. 8.) Szo- 
váta. J. ÁLt-M, 1884: =i jelvény (115. 148.) 
Szó ráta.
15. pásztor. EO. i  1733: Mi ugyan nem lát
tuk. hol verték meg a ~t a hidasi erdőben [...] 
(683.) Asz. (Vö. Imreh I., 1983. 267.) 
ERDŐŐRI LAK:
„A víz mentén, a nagy havas tövében, 
ahonnan indulnak erdő-nyilak, 
boruló bükkfa-bolt alatt sötéten, 
magában áll az erdőőri lak.

(Áprily Lajos: Halál madár, 1920.) 
(-> III.5.3. ERDEI LAK is)
ERDŐŐRZÉS:
„Kádcsináló, szurokszedőZáigon 
emlékezzél.
,4 fenyőfa vigyázásban igen serénykedjél,

(XVIII. sz. SzEKN. 1889. 54.)
1. erdőőrzés. Cs. Bogáts I)., 1943: 1684: 
Nagy Borosnyonak olyan törvénye van, hogy 
ki az erdőt nem őrzi, hanem könyörög az falu 
előtt, csak forinton büntetődjék (Vö. Karatna 
határozata 1756. 2. Imreh I., 1983. 395.). 
Hszék. EKv. 1899: ~. Egy-egy védkerület 
több község határára kiterjed s átlagosan 
7570 k. hold erdőt ölel fel. A védkerülctek 
nagy kiterjedése, valamint azon körülmény.
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hogy az erdőtestben elszórva igen sok ma
gántulajdont képező kaszáló van beékelve, a 
védelmi szolgálatot nagyon megnehezíti.  
(205.). Antal /., 1976: Az erdészeti szervek a 
közbirtokosságok és az állam közötti jogi 
szerződéseket mellőzve, különböző illetmé
nyeket írtak elő |...|  1938-ban a csíkszent- 
györgyi közbirtokosságot 31 500. a tusnádit 
30 200 lej [ ] fizetésére kötelezték. Még- 
sincs megoldva az ~. a falopások fokozód
nak oly annyira, hogy a közbirtokosságok 
maguk kénytelenek külön erdőőri személy
zetet tartani. (125.). Kocsis Lajos: inkább 
-ekkel foglalkoztam (Sz. gy.). Csernáton.
2. erdőpásztorság. SzO. IV 1663: 8. Ha va
laki falus bíróságot, eskiittséget és kert bíró
ságot. erdő és határ pászlorságot fel nem 
akarna venni, az ki érdem es reája. falu 
boszúján maradjon (302.). Sztmihály Usz. 
EO. II 1802: az ilyetén birtokosok szoríttat- 
nának az = által arra. hogy sánczokkal és élő 
fákkal kerítsék be magok helyeket ahol le
hetséges (798.) Hsz
3. pásztoriás. EO. II, 1800: erdőpásztorok 
[...] ha a reájok bízatott szorgalmatos =ban el 
nem járnának (720.) Msz. Nyolcvanos et, 
Lemhény 1868: ~ fizetési minéműsége válto
zást szenvedett [...] az ottan tanált prevari- 
kálások bűn díjának felerésze (Vö. Imreh I., 
1983. 267.).
4. vigyázás (Hsz. leírása versben a XVIII. 
századból).
5. erdő megtartása: erdők fenntartása (EO.
II, 1800. 716.) Msz. erdőknek conservatiója 
(EO. II, 1788. 606.) Volál. J. erdők vagyon
biztonsága. Vitos, CsF, 1894: Be kell tehát a 
népet erdejének jó  kezelésére tanítani s min
denek előtt pedig az erdőségek közgazdasági 
jelentőségének beismerésére vezetni [...]. 
Amíg ez meg nem lesz. addig az erdőnek va
gyonbiztonsága nem lesz szilárddá, addig a 
nép rongálja, a sajátját úgy, mint a más erde

jét (573.). Endes M., 1938: Csík, Gyergyó, 
Kászon 1844-ben megalkotta a rendőrségi 
szabályzatot: erdei és mezei károkról, határ- 
kijárásokról [ ...] (264.) J. erdőőrzést elé nem 
mondja: megtagadja (Imreh I.. 1983. 342.) 
Kilyén.
ERDŐŐRZÉS MEGSZERVEZÉSE
1 erdőőrség. N yo lcvan os  et, Lem hény . 
1886: Fel hozatok az erdő őrség félfogadása 
[...]. 1914: Vágás kezdetet veszi [...] az erdő 
őrség felügyelete al lat /.../ . kapuszeres ~. 
Nagy Gy., 1885: [Hsz.| Sok ideig szokásban 
volt. és sokhelyt még most is dívik különbö
ző czímek alatt az u.n. «= =» a mi abból ál
lott. hogy az erdőbíró (kisbíró, gazdalaná- 
csos) vezetése mellett kapuszám szerint 
sorban, rendben rendeltetlek ki a községi la
kosok (birtokosok) az erdők önzésére, és pe
dig a nélkül, hogy az illető köteles lenne ok
vetlenül maga személyesen állani ki ezen 
kötelesség teljesítésére; hanem kiállíthatta 
maga helyett a kocsisát, béresét avagy bárki 
más valakit is. (488.).
2. erdőpásztorok kötelessége. Imreh  /., 
1979: A XVIII. sz. végén azonban Hídvé- 
gen. Arapatakon [...] földesúr állította össze 
[...]. az erdőpásztorok kötelességét meghatá
rozó pontokat (58.) (Vö. Imreh I., 1983.
266., 407., 454. Zalán, Szemerja, Hídvég). 
erdőpraevarikátor: erdőkártevő, erdei kihá
gást elkövető. EO. II, 1807: A rendelendő er
dőpásztorokat a tisztek [—> 1.11.1.] előtt esket- 
tessék meg, hogy az -okát  mindenkor fel 
fogják fedezni (892.) [Az erdélyi főkormány
szék körrendeleté], -ok büntetése. Négy közön
ség, 1864: Kászonújfalvi Csűrös Moyses az 
erdő prevaricatoroktol fel vett büntetést át adót
2 f 50 x (95.) (Vö. Imreh I., 1983. 263.). 
ERDŐRENDÉSZET: «[•••] c £y szóval a 
törvény az erdei dolgokban bizonyos rendet 
állapít meg. A törvény ezen határozatainak 
és az azokra alapított hivatalos rendelkczé-
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Megye
Azon bejelentett esetek szám a,! 

amelyeknél a kiszabott 
pénzbüntetést befizették

Erdőrendészeti áthágásért 
befolyt összeg 

forintban

Csík 50 2 921.60

Háromszék 90 3 496,60

Maros-Torda 31 1 424.48

Udvarhely 23 1 268.80

III. táblázat. ERDORENDESZETI ÁTHÁGÁS -  
Erdörendészeti áthágások a kutatott területen 1885-1894 között (Bedö A., 1896.)

scknck összességet s ezek kivitelére, megtar
tására és a megtartás ellenőrzésére vonatko
zó in té zk e d ése k e t ,  egy szóval ezeknek  
kezelését: ~nek nevezik /’ (Fekete L.. 1880. 
261.) J. erdőrendőrség (Forstpolizei n.). 
ERDŐRENDÉSZETI ÁTHÁGÁS: „az er
dőtörvény által megállapított intézkedések 
ellen az erdőbirtokosok által elkövetett cse
lekmények és mulasztások” (MJL III, 1900. 
358.). Mkikj, 1913: [Csm.l ~ csak két eset
ben jelentetett fel (58.). 
erdőrontó: erdei kihágó. N yolcvan os  et, 
Lemhény, 1880: az ottani erdőrontokot ha
szonbérlő urral együtesen megbüntettni. ~k 
büntetése (Imreh I., 1979. 100.). 
erdős helyek védelme: erdők védelme. Négy 
Közönség, 1842: huzamos Evek sorai alatt co- 
munitásaink [faluközösségeink] nagyon kiterje
dő erdős helyei védelmére azon gyakorlat szo
kás mellett: hogy mindenik Közönség a 
közelebbi s maga keze ügyibe lévő Erdős he
lyeket Kölcsönös úgy védjük [...] (8.) Kozmás. 
erdőt megvágó: erdei kihágó. EO. II, 1800: 
Az ilyen erdőpásztoroknak légyen meghatá
rozott illendő fizetések és ne adassék nékik 
fizetésekre az -któl beszedni szokott bírság 
(754.) Usz. J. erdővágás. Kászon széki fpj, 
1782: [...] azt kívánom hogy az Erdő vágá
sért fizessen 27 magyar forintokat (64.).

esszejár: bejár (Szini L.. 1926. 23.) Gy 
exekvál: végrehajt (Sándor O.. 1622. 61.) Cs- 
sztmihály. exequál. EO. III, 1815. [erdő] 
inspectoroknak [...] jussa [joga] is van a fenn- 
cmlitett pontban kiszabott büntetéseket —tatni 
a dulló által (205.) Hsz. 
falunagy: falubíró (Köz. Hermann Antal: 
Nyr 21, 1891 478.) Hétf. szin. falusbíró 
(Kászon széki fpj. 1770. 28.).
FALOPÁS -> LOP.
felfedező: az erdei kárt felderítő és jelentő. 
Dánfalva Kbj, 1941 a fel fedezők mint ta
nuk szerepeljenek [...] a hatóságok mindig 
elnyomták a ~ket [...].
felfirtat: felkutat (Köz. Nagy Gyula: EL, 
1883. 672.) Dálnok.
felkel: fegyvert fogva az erdei lopások fel
kutatására megy. EO. III, 1840: Az orzások 
[lopások] felfedezésére [...], hogy kölcsönö
sen minden helység elöljárói a megtaláló fél 
részére ~ni, assistálni [segédkezni] kötelesek 
legyenek (452.) Asz.
felügyelő gazda: erdőgazda. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1891 atyánk fia mint a Nyolczva- 
nos erdőrésznek ~ ’ja.
felzálogol: zálogol.  Nyolcvanos et, Lem
hény, 1850: tizenkét pengő forintokig ~ni 
[.. .] f e lh a ta lm a z ta tn a k  [ ]. —> ERDEI 
LOPÁS.
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fiscaliter prosequál: ügyészileg üldöz (EO. 
III, 1808. 6.) Usz.
főinspector: főe rdőfe lügyelő .  Kintses J., 
1942: Bolyai [Farkas] az 1811. évi pénz
válság s a pár évvel rákövetkező szűk idő 
kényszere alatt pályaváltoztatással akart 
magán segíteni. Mivel szépirodalmi m űve
inek kiadása épp arra az időre esett, fiának, 
Jánosnak a bécsi katonai m érnök-akadém i
án taníttatását nehezen bírta, s még hozzá 
neje is megőrült,  folyamodott - s szülő vár
megyéje. Felső-Fehér, ajánlotta is az erdé
lyi Guberniumnak a Nagy Fejedelemség- 
beli kincstári erdők ~i állására (503.). 
főkirálybíró: a székely s/ékek élén álló, vá
lasztott tisztviselő, szin. főtiszt. 
fűrkészelni: kutatni, fürkészni, keresgélni 
(Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838.). 
generáils articulus: országos tövény. 
generális circálás: álta lános bejárás. E O .
III, 1808: ~ok alkalmatosságaival is az efféle 
praevaricátorokat [erdőkártevőket] szorgal
masan kikeressék. (6.) Usz. 
gyilkolás: gyilkosság. Négy közönség, 1842: 
mint tulajdonokba lett meg tamadtatásokért 
történt a közben a s több atyánkfiai halá
los megsebesitese a mely hamisagon alapula 
(8.) Kozmás.
gyökeres törvény: ősi eredetű, lényeges- 
(EO.II. 1800. 716.) Msz. 
hatalmasul elvitt: erőszakosan, többek ál
tal elvitt. Négy közönség, 1847: b izonyos 
elkészített Tűzifá jának nem (?) Lázárfalvi 
lakosok által K erekbük erdőből ~ fájáról 
tett H ivatalos ren d e lk ez ése  (23.). K oz
más.
HATÓSÁGI F E L Ü G Y E L E T : á l lam i e r 
dőfelügyelet [—>]. Hszék Ekv, 1899: Az er
dők összterületéből magántulajdont képez... 
141.234 hold. és 280.209 hold pedig az 
1879-ik évi XXXI. t. ez. 17 §-a alá tartozik, 
s ~ alatt áll. (202.) Hsz.

hír: tudomás. EO. I, 1668: és marhájokat, 
szekereket az udvarházhoz béhajtatván ~em 
nélkül ki ne adjon (562.) Msztgyörgy. 
hírré tesz: jelent, tudat. EO. II, 1764: az ins
pector az oeconomusnak [—>] s a bírónak 
hírré tévén (228.) Mvh. hírt tegyen: jelentse 
(EO. I, 1723. 724.) Karatna. 
hív eskütt: hűséges tanácstag. EO. II, 1807: 
minden faluban egy vagy két hív és az erdők 
mesterségéhez többet értő esküiteket [...] 
rendeljenek (891.) (Erdőrendt.). 
hüteszegett: hitszegő (Imreh I.. 1983. 501.) 
Cstaploca.
incurrál: hibáztat (EO. II. 1747 37.). 
inquirál: nyomoz, vizsgálatot tart. EO. II, 
1807: akik silvcstris ordól [erdőrendtartást] 
nem tartják. ~ tassanak kegyelmetek (892.) 
(Erdőrendt.).
inspektál: felügyel. Kovcich G., 1971/1773: 
Másodszor jelentjük alázatosan Felségednak 
aztat is, hogy a kézdi széki osdolaiak is kez
dettek ~ni az erdejeken való legeltetéssel, fák
nak gyümölcseitől, a tűzifának hordásától, 
holott ezen faluval is, midőn az erdő iránt 
perlekedett, együtt költöttünk, futottunk, fá
radtunk. (36.) Szászfva. 
inspekcióz: felügyeletet tart (Kocsis Lajos. 
Sz. gy.) Csernáton.
intacte: érintetlenül. EO. II, 1788: egyszer 
se vétetett meg ~ [a bírság], hanem kin fele, 
kin harmada, ki amint pusztította az erdőt, 
mely büntetés fordíttatott a falu szükségére. 
(606.) Karatna.
invadál: behatol, betör (EO. II, 607.) Szá
razpatak.
investigál: k iv izsgá l ,  nyom oz. EO. Ili, 
1815: Ha pedig valamelyik circularis ins
pector [kerületi erdőfelügyelő] paraszt sze
mélyt [...] méltatlanul megveretne [...], ~ 
tassék a panasz (206.) HSz. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1846: Invesztigáltottván a Dolog a 
helyszinyin [...].
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investigatió: vizsgálat, nyomozás. EO. II. 
1800: A helyscgbeli tisztek [—> 1.11.1] min
den esztendőben egyszer generális [általá
nos] ~t vitetnének véghez az erdőpusztítók 
ellen (714.) Hsz.
kert: kerítés (Lev. form.. 1813. 54.). 
kerülget: bejár. EO. III, 1825: Április [...] 
hónapban minden szorgalmatos erdőbírónak 
leggyakrabban kelletik erdejét ~ni (351.). 
készen fog: tetten ér. Nyolcvanos cí, Lemhény, 
1896: akarván elszállítani az erdő őrség ~ta. 
kiad: a feljelent. EO. II, 1800: Az olyan sze
mélyeknek is. a kik noha sem nem erdőbí- 
rák. sem nem erdőpásztorok, mindazonáltal 
az erdőpusztítókat ~nák (714.) Hsz. 
kibékül: megegyezik. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1886: az okozott kárról a tarsasaggal 
úgy amint lehet
kijárás: bejárás. EO. III, 1815: Ezen -okról 
készítsenek jegyzékeket (206.).
(ki)készít: elkészít, összeállít. EO. Ili, 1815: 
a subinspectorok instrucióját [községi erdő- 
felügyelők utasítását...] a hal circularis ins- 
pectorok [kerületi -] ~sék ki (207.) Hsz. 
kitanul: kikutat, kifürkész. EO. II, 1803: 
hogy az erdőket száraz időben meggyújtó, 
égető személyek szorgalmatosan -tatnának 
(850.) Kvh.
kivádol: feljelent. EO. II, 1800: vádolja a 
praevaricatorokat [erdőrontókat] a compctcns 
[illetékes] tiszt [—> 1.11.1.] úrnál (763.) Usz. 
kivilágosodás: nyilvánosságra  jövés.  EO.
III, 1812: a praevaricatió [erdei kártétel] ~ a 
(171.; XXXII. te. 1 1. pont), 
kolozsvári gubernium: erdélyi főkormány
szék (Erdély legfőbb közigazgatási hatósá
ga. a bécsi kancellária helyi kormányzó szer
ve volt.).
körlet: erdészkerület (Barabás I., 1987 33.) 
Hm.
környüljár: körüljár. EO. II, 1764: Az arra 
rendeltetett erdőpásztorokra [az erdőinspcc-

tor] szoros vigyázással legyen és minden hé
ten egyszer  m indenki hegyét maga ~ja. 
(2280 Mvh.
környűlmetélés: korlátozás. EO. III, 1808: 
az kiküldendő crdőinspectoroknak azon ha
talom engetődne. melyet a tisztelt kegyelmes 
rendelés ki lészen. így a birtokosok jussai 
[jogai] -ekre tágas út nyittathatnék (3.) Hsz. 
juss ~ em jogcsorbítás (EO. III, 1808. 3.) Hsz. 
köti a fát is: rakja a fát is. Tamási Á, 1930. k..

Maga ~ fel s látom. / Hát aztán itt elég van - 
barátkozott az ember [szekeres, aki fátjött lop
ni]/ Elég. s mind a másé! / Isten adta a fát. / 

Igen. de kinek áll pén/iben. s ki vágatta fel? 
(247.).
lapát: lapáttal való ülés (EO. II. 1764. 228.) 
Mvh.
lebélyegezve: bélyegzőkalapáccsal megje
lölve. Kurkó G\., 1970: Hol a bárcátok? 
Hol van ~ a fa? / Szóval lopott fa. Na. le
visszük a községháza eleji be. (149.) Csszt
domokos. Vö. megbélyegzés  (Barabás I.. 
1987 33.) Hm.
letiltott fa: lefoglalt fa. Kászonimpér kbjkv, 
1944: A köz gyűlés egy hangulag felfogad
ja  V áncsa  m G yörgyö t közbir tokosság i 
erdőörnek a következő havi fizettés mellett: 
7500 az-az hétezer ötszáz Ieú. és a le tiltott 
fának vagyis annak érttékéből \ 5 c/clékát 
kapja meg (23.).
loco delicti: a vétség helye. EO. II, 1764: 
akit pedig a pásztorok [erdőőrök] in ~ talá- 
nak (228.) Mvh.
LOP:
1. elhord.
„Almás, Páké, a zsendelyfát mind elhordja 
Zágon,
Ha fejedet soká tartod éjjel a vánkoson "

(XVIII. sz. SzEKN, 1889. 54.)
2. lopogat. Gazda J., 1980: Ezelőtt nem 
úgy vót az erdő. mint ma. S akkor így a 
szegényebb emberek mentek biza ~tak. Én
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es =tam. a míg nem vótam erdész. Amikor 
erdész lettem, kaptam rendesen, met akkor 
én vótam az e rdőbe  a gaz d a . . .  (280 .) .  
Káinok.
3. megereszt^ (Gazda J.. 1980. 280.) Kna.
4. oroz. EO. II, 1804: ami kevés még a 
szélvészektől meghagyatott vala. ne =za. 
ne pusztítsa. (858.) A kél Oláhf. orozol.  
Nyolcvanos et, Lemhény. 1874: ha még is 
ezen osztás után valamelyik részvényes 
más fele barátja illető részét =ná. orz.ok 
(PP 1708.).
megbékél: kihágást elnéz (Imreh I.. 1983. 
501) Cstaploca.
megláttat: szem ügyre vetet.  Jakab-Szá
deczky, 1901/1666: A csereerdők tilalomban 
vannak, a ki megszegi. 3. forintra büntette- 
tik, azonkívül emberséges emberekkel ~ják s 
minden szál fáért 32 pénzt kell a tettesnek fi
zetni (Kőrispatak Ft.).
Nyíltparancsbeli erdőtörvény: Erdélyben 
1858-1880 között érvényben levő -. 
nyilvános hatalmaskodás: k ö z t u d o m á s ú
erőszakoskodás. Négy közönség, 1868: s 
amennyibe fegyveres emberek is védték az 
elhordást [fűrészrönkök ellopását| ~ is kö- 
vettetett el (155.) Cstusnád.
NYOMOZ:
1. cirkál (Szabó T.. 1976. 1198.). ~ó bizott
ság: helyszínen ítélkező bizottság (Benkő 
K., 1868.60.).
2. ravaszolódik. SzO. VI, 1676: Az falu pa
takát [...] az három forintnak [...], a felét 
azoknak adgyuk, kik kimennek, ravaszolód- 
nak és behozzák s vigyázzák [azt. ki tilosban 
halászott] (359). Csszttamás (Vö. Imreh I., 
1983. 265).
ocol silvic: erdőgondnokság (Kemény J., 
1963. 330.).
ORGAZDA: „az órnak. a ’ tolvajnak oroz- 
mányát magához bé fogadó gazda” (Gyarma
tin S., 1816.) Szt.

ORSZÁGOS FŐERDŐFELÜGYELŐSÉG:
1809-ben alakult nagyszebeni erdélyrészi ~ 
(Lesenyi F., 1936. 16.).
ŐRIZ:
1. pásztorkodik. Tamási Á., 1930 k: Erősen 
lopják a fát, s valakinek ott kell pásztorkodni 
(246.)
2. pásztorai. EO. III, 1808: sokkal inkább 
épségben maradnak az erdők, ha egy darab
ban maradván, egyes erővel ^tatnak, mint
ha kicsiny darabokra felosztatnak (5.) Usz. 
Kos K., 1972/1869:  van ti la lm asok  is s 
pásztorollyák (28.) Csmadaras. pásztorló  
ember. SzO. VII, 1718: szedegettek volna 
[...] af fé le  m akkot: e rde jeke t  pász to r ló  
baczoni em berek .  [ | m egragadozván  
falujokba bevivén. kalodájokban csapták 
(256.) Cssomlyó.
PAGONY: nagyobb v több erdészkerület, 
pásztoroltatás: „őriztetés, p.o. erdőpászto- 
roltatás” (Lőrincz K.. 1861. 344.) Hsz. vált. 
pásztoriás  (Lev. form., 1813. 60.). 
pásztort állít: erdőőrt fogad v. megbíz EO.
III, 1840: a birtokosság és közönségek [ falu
közösségek] együtt bizonyos számú pászto
rokat úgy állítsanak, (453.) Asz. 
plájás:
a. „vég-hely-őrző, vég-őrös, ország vég1 szé
lein vigyázó” (SzD, 1784. 63.) ~ ÁLt-Kvár, 
Born, 1793. Görgény.
b. határszéli őr.
c. erdőőr (—>). plajás. Bornemissza A., 1667- 
1690: =ok honoráriumát (127.). ~ (MTsz II, 
1897 172.).
policai: (erdő)felügyelet v. -rendőrség. Ben
kő E 1781: A Policai dolga arra vigyázni, 
es a ’ kár tévőket meg büntetni (102.) n. e 
Polizci.
praetextus: ürügy (EO. III, 1 840. 453.) Asz. 
praevaricál: kárt okoz, szabálysértést követ 
cl. EO. II, 1764: Ha maga pedig az inspector 
~na, akár maga, akár más számára a megáit
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erdőből csak egy fát is vitetne, (228.) Mvh. 
EO. II, 1800: az erdőpásztorok [...] magok is 
ne -nának  (720.) Msz. (Vö. Imreh I., 1983. 
263. cs 432.).
praevaricáns: erdei kártevő. Négy közön
ség, 1842: hogy az érdekelt ~ok s egyszer
smind gyilkosok bűnök mentségéül azzal 
kiványák védeni magokat (8.) Kozmás. 
praevarikálás: erdőrontás, erdei károsítás. 
ÁLt-Cs, 1870: a fenn írt Szék havassai terü
letén [—> I. 3.2.) ~ nem történt. Kelt Cscke- 
falván 870 september hó 29-én Kontsag Ist
ván erdőfelügyelő.
prevaricátor: erdőkárosíló. Orbán B., V 
1871 minden egyes ~ra rótt 12 Irt büntetés 
alatt eltiltották a szabad erdők pusztítását 
(122.) Asz. praevaricátor  EO. II, 1804: 
=ok, erdőköt pusztítók és büntetést méltán 
érdemlők ellen illendőképpen animadver- 
tálna |fenyítene], (860.) [A két Oláhf.]. EO. 
Ili, 1808: Továbbá az kiküldcndő erdőins- 
pectoroknak azon hatalom engetődne, m e
lyet a tisztelt kegyelmes rendelés [ 1807 évi 
erdőrendtartás] kitészen. így a birtokosok 
jussa i  kö rnyü lm e té lé sek re  [—>] tágas út 
nyittathatnék, e legendőképpen  m egzabo
lázván azért törvényeink szentségei az er
dők -o k á t  a Decertum [Hármaskönyv] 3-ik 
része 33-ik tit. és a Compilata constitutio 
3-ik része 7-ik tit. 1-ső art. (3.) (3.) Hsz. 
processualis tiszt: perbeli hivatalnok (EO.
II, 1800. 755.).
protocollum: jegyzőkönyv  EO. Ili, 1815:  
[e rdőfe lügyelők]  a bün te tések rő l is ~ot 
tartoznak vinni (206.) Illyefva. fa lu  prot-  
h o c o lu m a  ( N y o l c v a n o s  e t ,  L e m h é n y ,  
1846.).
rombolás: károsítás, rongálás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1882: által megtett ~ felett [...] 
erdöörck igazolni nem tudják [...] 
series: sor, szer (Szemerja Ft. 1771. 8. 6. 
Imreh I.. 1983. 265.407.).

silvanális inspectorság: erdőfelügyelői te
vékenység. EO. Ili, 1825: ~ra felvétetendő 
ifjak (340.).
succisió: rongálás EO. II, 1800: A tilalmas ~ 
alkalmatosságával ha hol levágott fa találta- 
nék [...] (720.) Msz.
suhotolás: „alig hallható súrlódó, zizegő 
hang, melyet a gabona v bokrok közt lassan 
mozgó ember v. állat okoz" (Köz. Máthé Já
nos: Nyr 94, 1970. 216.) Mhermány 
számosán felkelvén: többen fegyvert fogva 
(EO I. 1669.572.)
SZEMLE: ellenőrzés. ÁLt-Cs, 1880: utalvá
nyozott zsendely fát mérc be és ít tartott az er
dőn. Beczc János erdőfelügyelő. (Napló A 
Csík Kászoni rcvendikált havasok felügyele
tével megbízott erdővéd személyzet állal feb
ruár hóban tellyesített szolgálatról.) (78. 49.). 
szoros őrizet: szigorú felügyelet. Szabó T 
1978/1840: az Erdő ~ alá tétessék sémi 
szükségre senki is Biro hirc nélkül egy szál 
fátis nyersfát le ne vágjon, se detzikának, 
se sémi szin alatt (338.) Tárcsáivá, szoros 
vigyázat. EO. II, 1800: Az erdőpásztorok 
mindenkor hittel lennének a =ra kötelesek 
(720.) Msz. (—> series is), 
szoros rámára vonattatnának: szigorú ki
vizsgálásra utaltatnának (?). EO. II, 1803: és 
ha valamely casus [ügy] vagy égetés követ
keznék ottjárásuk után, azok is ~ (851.) Kvh. 
TETTENÉRÉS:
1. rajtaérés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: 
kik a Tillalom ellen hibáznának rajta érés 
észettebe a tény minemüszégihesz keppest 
érészhettőllég még büntettni.
2. rajtakapás. ÁLt-Cs. 1879: A ~ ideje és he
lye (Nemes Csík megye havasi javait kezelő 
hivatala). (78. 49.). J. Négy közönség, 1864: az 
erdőbírák oda utasítanak, hogy az ilyes prae- 
varicatorokat meg zallogalják s a’ mennyibe 
tényén kapják beis hajtsák. (103.) Kozmás. 
Henter L., 1867: Ferenczi János uram ha élne
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elbeszélhetné, miként kötötték ökemét a sze
kérhez. mikor zádokfa [hársfa] hántáson 
kapták, s a lovak után fu tn ia  kelett 
N.-Tercméig. Ott ugyan szabadon eresztet
ték. (93.) Msz.
TILALOM FA:
1. tilalmas fa. Kászon széki fpj, 1763: tilal
mas fát le rontatot (39.).
2. tilalmifa. Nyolcvanos et, Lemhény, 1896: 
A gyűlés meg határozta hogy az erdő körül 
tillalmi fák és táblákat látasson el. 
TILOSBAN JÁ R . Seres A .. 1973: Az erdő
lő ember azt tartotta, hogy a mezőnek szeme 
van, az erdőnek füle van. Ezért ha tilosban 
jártak, inkább a harcsafűrészt [erdeifűrészt] 
használták. (4.) Krizba.
titulus: cím. EO. III, 1840: Külön pásztoro
kat [erdőőröket] több ~ok alatt egy birtokos
nak is szabad ne legyen tartani, hanem birto

kosság és közönségek együtt bizonyos szá
mú pásztorokat úgy állítsanak [...] (453.) 
Asz.
u n iv e rs i tá s :  szék közössége (EO. III, 1808.
6.) Usz.
űzetés: kergetés, hajszolás. Négy közönség, 
1842: anyivalis inkább mivel az 1838-ik Év
ben Kászony Ujfalvi Huszár Eülöp Jánosnak 
ki ellen Kozmasi Gy K: Bárt a Joscff ~e védel
mében lövést tett egy kis meg sebessitéséért 
160 Rhft kárpótlásul fizetettek (10.) Kozmás. 
vice e rdőb író :  a le rdőb író .  EO. II, 1802. 
mindenik erdőalji falu a nemes rendek közül 
egy fő, a katona rendből egy vice erdőbi- 
rákat. az falusi lakosok közül pedig az erdei
nek mennyiségéhez képest elegendő erdő
pásztorokat választana [...] (797.) Hsz. 
zére: „nesz (az erdőben)" (Köz. Szabó De
zső: Nyr 32, 1903. 330.) Cssztdomokos.
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3. Vélekedések az erdők pusztításának megakadályozásáról

(Latinosságok a székely székek törvényhatóságainak az erdélyi főkormányszék 
1800. május 14-én kelt körrendeletére adott válaszából)

admonitió: intés, felszólítás (EO. II. 798.) Hsz. 
animadvertál: megfenyít, észrevételez (EO.
II. 860.) erdőköt pusztítók és bünte
tést méltán érdemlők ellen illendőképpen 
~na, [ ]”
árendál: bérel (EO. II. 1802. 798.) Hsz. 
articulus: törvénycikk (EO. II. 719.). 
casus: eset (EO. II. 851.) „és ha valamely ~ 
vagy égetés következnék ottjárásuk után, [...]” 
citál: idéz (EO. II. 719.) „citált törvényekben'’ 
colonus: jobbágy (EO. II. 719.) „colonuso- 
kat és zselléreket arra szorítani, hogy épüle
teiket fedetlen ne hagyják. [...]” 
communitás: közösség, faluközösség. (EO.
II, 720.). nemes comonitcís (Négy közönség. 
1871. 239.) Cstusnád.
competens tiszt: illetékes - (EO. II. 763.) „vá
dolja ki a pracvaricatorokat a ~ úrnál” 
Compilatae Constitutiones: „Complitatae 
C o n s t i tu t i o n e s  R egn i T ra n s i lv a n ia e  et 
partium Hungáriáé eidem annexorum ” va
gyis „Erdélyországnak  és M agyaro rszág  
ahhoz  kapcso l t  r észe in ek  ö ssz eg y ű jtö t t  
végzem ényei” (EO. II. 716.) J. E lőzménye 
az „ A p p r o b a t a e  C o n s t i tu t i o n e s  az 
1653-ban öszszcállított erdélyi jogszabály- 
gyűjtemény
compilataris articulus: mint fent (EO. II. 
851.).
concernens tiszt: illető - (EO. II. 713.). 
concurrál: közreműködik (EO. II. 798.) „a 
pásztorok fizetésében is - janak” 
confirmál: megerősít (EO. II. 812.). 
confiscál: elkoboz (EO. II. 812.). 
conservatió: megőrzés, megtartás (EO. II. 
850.) „Az erdőknek conservatiójok” Vö. EO.
II, 1788.606. Volál.

constitutio:
a. falutörvény, a faluközösség alkotmánya.
b. erdőrendtartás. 1802. Asz.-nek a főkor
mány székhez fölterjesztett javaslata az erdők 
megóvásáról: 1 Minden helységben a pos- 
scssoratus [—>] a közönséggel [faluközös
séggel] cgyetértőleg legyen crdőinspcclort. a 
mellé erdőpásztorokat: ezenkívül maga hely
ségéhez alkalmaztatott erdőkről való ~kat ír
jon. [...] (EO. II. 812.).
consummál: fogyaszt (EO. II. 799.). 
decretum: határozat, törvény (EO. II. 850.). 
Decretum: Hármaskönyv (EO. II. 716.). 
deferál: bevádol (EO. II. 719.). 
derékszék: —» generális sedria. 
disinteressatus commissárius: pártatlan biz
tos (EO. II. 800.).
erigál: létesít (EO. II. 866.) „új határkertek 
ne - tassanak”
executiónális processus: végrehajtási per, 
-eljárás (EO. II, 813.).
exequál: végrehajt. 1800. Bsz.-nek a főkor
mányszékhez fölterjesztett véleménye az er
dők megóvásáról. 5. Az erdőpásztorokon a 
tisztek által -andó  mulctáknak [—>] fele ré
sze adattassék az erdőbíráknak és pásztorok
nak. hogy [...] (EO. II. 714.). 
exponál: elmond, előad (EO. II. 763.) „a 
vádlók által ~t fához hasonló” 
expositió: előterjesztés (EO. .II. 763.). 
fiseális director: pénzügy igazgató, közügy 
(EO. II. 719.). J. fiscalis:  kincstári: fiscus: 
kincstár.
generális sedria: generális szék. megyei v. 
széki közgyűlés, derékszék (EO. II. 858.) 
vált. generális congregatio, girás szék, gyrás 
gyűlés, gyrás szék —» marchalis szék.
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gubernium: főkormányszék (EO. II. 850.). 
J. guberniális korszak: az 1691 és 1848 kö
zötti időszak.
homágium: díj (EO. II, 813.) „büntetés fe
lett ~ok is tartozván fizetni” 
hüt: eskü (EO. II. 763.) Ssztgy. 
in conformitate: m egfe le lően ,  eg y ező leg  
(EO. II. 813.) ~ Approbatae Constitutio- 
nis”
in facto delicti: vétség elkövetésében (EO.
II. 812.) „ -tanáltatik”
investigatió: nyomozás, vizsgálat (EO. II. 
714.) „generális ~: általános - „szorgalma
tos ~: szorgalmas- (EO. II. 763.). 
jurisdictió:
a. közigazgatás, hatóság, törvényhatóság.
b. törvénykezés (EO. II. 713., 719., 772., 851.). 
1800. Bsz.-nek a főkonnányszékhez fölte rjes\. 
tett véleménye az erdők megóvásáról: Mint
hogy közöttünk a limitáncus katonák | —>] a 
provinczialistákkal [—>] elegyesen lakván, két 
~k vagynak, és a militáris részen [—>] valók 
nem gondolnak a kiadott tilalommal, hanem az 
erdőkben, főképpen a cserhántás által [...] nagy 
károkat tesznek [...]” (EO. II. 713.. 714.). 
kameralista: kincstári alkalmazott (EO. II.
754.).
limitáneus katona: határőr (EO. II. 715.). 
J. Az osztrák rendszerű székely határőri ka
tonaság 1764-től 1848-ig, azaz 84 évig állott 
fenn. Érintette a kis Bardócszéket is. A ha
tárőrkatonaság szolgálata terhesebb volt a 
jobbágyokénál, korlátozta a kereskedelmet 
és ennek keretében a fakereskedelmet 
mely létérdeke volt az alacsony termelé
kenységű határőrvidéki földeken, szűkös kö
rülmények között élő székelységnek; fékezte 
az ipar fejlődését stb.
magistrátus: városi hatóság (EO. II. 789.). 
malefactor: gonosztevő (EO. II. 719.). 
marchalis szék: vármegyei vagy széki köz
gyűlés ítélőszéke (EO. II. 812.) vált. mar

chalis congregationis, markalis —> generális 
sedria.
méta: határoszlop (EO. II. 800.) „örökös -  
militáris részen: határőrkatonai részen, a ha
tárőrkatonaság tagjai (EO. II. 713.). 
militáris tiszt: határőrkatona - (EO. II. 790.). 
mulcta: bírság, büntetés (EO. II. 714.) ( ^  
Szemerja Ft, 1771. Imreh I., 1983.406.). 
nótárius: jegyző (EO. II. 714.). 
novellaris articulus (articuli novellares): 
újabb törvénycikkclyek (EO. II. 716.). J. Er
dély 1669 után hozott törvényei, 1848-ig. 
Követték az ún. approbatákat és kompilatá- 
kat. (PNLXIII.  1896. 232.). 
observál: figyelembe vesz, megtart (EO. II. 
797.).
oculáltatás: megvizsgálás (EO. II. 718.). J. 
oculator: vizsgáló.
ordinarius: rendszerinti (EO. II. 719.): ordi- 
narius pnblicus tiszt: szolgálatban levő köz
hatósági tiszt( viselő).
ordinatió: rendelet (EO. II. 755.) „ordiná- 
tiók szerint”
plántál: ültet (EO. II. 755.) „fűzfák plántál- 
tassanak” J. A fűzfák ültetése gátak védelmé
re régóta szokásos volt (EO. I. 604.). Falutör
vények (Kantafalva 1720) szorgalmazták 
alkalmazását „az határnak nagyobb oltalmá
ért” is. '(Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 
1899. 81.) Az árkosiak azonban más vélemé
nyen voltak, amit 1825-ben így fogalmaztak 
meg: „2-do. Tapasztaltatott az, hogy a falu 
kerületein kívül, a mezőben sok falusi embe
rek magok földjök védelmére fűzberkeket ne
veltek. Melyből a lett, hogy a kártevő verebek 
ott szállást vervén, onnan nagy seregenként 
kijárva, az egész határunkon gabonáinkban 
megbecsülhetetlen károkat tettek. Jónak lát
tuk azért, hogy a falu kerületein kívül, a me
zőben akárholott találtatható íuz-égérfa mind 
levágattassanak. (475., 476.). —» FŰZFA
ÜLTETÉS I. 5.
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possessor: birtokos, birtokos nemes úr (EO.
II. 718.).
possessorátus: birtokos nemesség (EO. II. 
812.).
praetendál:
a. igényel , keresetet támaszt.
b. feltételez, 1800. Ssztgy. veteményes jelentése 
a főkormányszékhez az erdők megóvásának 
módjáról: [...] ha szorgalmatos invetigatió [—>] 
után valami világosság jő  ki, hogy a ~t prae- 
varicator [—>] életin [telkén] a vádlók által ex
ponált [—>] fához hasonló tanáltatik, [...] lehet
ne itten a büntetés egy részét a tiszt urak [széki 
tisztviselők] számára fordítani. (EO. II. 763.). 
praevaricál: kárt tesz. szabálysértési követ 
cl (EO. II. 720.) „magok is ne -nának” 
praevaricationis büntetés: kártevésért (er
dei kihágásért) fizetett büntelés (EO. II. 813.). 
praevaricátor: kártevő , p rédá ló  (EO. II.
755.): erdőbéli ~: erdőkárosíló. -rontó, „er- 
dőprédáló” (EO. II. 719.).
privata actió: magánper, -kereset (EO. II. 
719.).
privatus: magán (EO. II. 720.) hogy ha a 
~ vagy a communitás [—>] meg nem bűntet
temé, a tiszt kötelessége légyen ezeket pro- 
sequálni [—>], [...]”
processualis tiszt: perbeli tiszt, törvényszé
ki - (EO. II. 755.).
processu executionali: végrehajtási eljárás, 
-per (EO. 11.813.). 
proportio: arány (EO. II. 800.). 
proprietárius: tulajdonos (EO. II. 719.). 
prosequál: eljárást foganatosít, üldöz (EO.
11.719.).
provincialista: széki igazgatás alá tartozó, 
jobbágyszéken való (EO. II. 713.). —» juris- 
dictió; „provinciális személy” (EO II. 789.).

publica actio: közkereset, -i vád (EO. II. 
719.) „ -  deferáltatnék [—>] a fiscalis direc- 
tor [—>] úrnak.
publicus: közhatósági (EO. II. 719.) „ -tiszt” 
regulativum: rendszabály (EO. II. 800.) „a 
fennebbi -okát kihirdetvén, szoros [szigorú] 
megtartását kiparancsolnák” 
requirál: folyamodik, igényel, megkér (EO.
II. 714.).
semestriális investigatió: félévi nyomozás, 
-vizsgálat (EO. II. 720.) -  bán egy neveze
tes investigálandó [nyomozandó] tárgy” 
silvestris ordo: e r d ő r e n d ta r t á s  (EO. II. 
798). J. 1781. május 30-án kelt II. József 
E rd é ly  részére  k iado tt  e rd ő re n d ta r tá sa  
(EO. II. 445-463.). az állam első általános 
e rdészei;  in tézkedése ,  mellyel az erdők 
g o n d o z á sa  közüggyé  vált (Tagányi K.. 
1896. XXX.).
subscribál: aláír (EO. II. 858.). 
succisió: rongálás, kivágás (EO II. 720.) „A 
tilalmas -  alkalmatosságával [...]” 
tractál: kezel (EO. II. 720.) „mint erdőprae- 
varicátor - tassék”
triduális processus: harmad napos per (EO
II. 762.). J. 1765-ben az erdélyi főkormány
szék az élő fák „erőszakos” levágását vagy 
kérgezését a szóbeli harmadnapos törvény
szék ( -verbális - )  elé utalta (EO. II. 233.), 
mely jelentős eseménye volt erdészettörté
netünknek. (Jakab E., 1878. 673.). Vö. har
madnapos törvényszék (EO. II. 1791/1896. 
613.); triduale fórum (EO. II. 180. 892.). 
vicekirálybíró: alkirálybíró (EO. II. 714.). 
J. Minden székben léteztek. Az erdészeti, 
közös birtokossági ügyekkel ők foglalkoz
tak (Connert J., 1906. 48.) vált. vicejudices 
Regii  (uo.).
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(birtokosságok, közbirtokosságok, széki erdők stb.)

agrárkisajátítás: a /  1921. évi agrárreform 
(reforma agrara) szokásos helyi elnevezése. 
Közein /., 1978: ['...[ befejezték az -okai,  (54.) 
Cs.M. Bányai L., 1973.: Az 1921 -cs földre
form rovására írandó, hogy [...] megnyirbál
ták a székelyföldi közbirtokosságok főleg le
gelőkből és erdőkből álló birtokalapját is. 
(224.). ~i törvény:  a „Monitorul Oficial” 
1921. julius 30 - iki számában kihirdetett 
„Földreformtörvény” (László D.. 1926. 86.) 
-> KISAJÁTÍTÁS (Vö. Pál G.. 1923.). 
ÁLDOMÁS: Bíró G ábor* Az ~t az fizette, 
aki megkapta az erdőt [árveréskor]. Részt 
vettek a közbirtokossági tagok. Én sokszor 
két hétig is betege voltam az -nak. (Sz. gy.) 
Paraj d.
általány: járandóság. Dánfalva Kb/. 1942: 
[...] vegyesen a Község részére is úgy. mint 
az Egyházszemélyzet részére tűzifa ~ba fel
osztjuk [...].
alulértékel: leminősít. Molnár K.. 1974: Ha 
a fa látszatra minden előbb jelzett kívána
lomnak meg is felelt, de pirosság [vörösbél, 
álgeszt] volt benne, görbe állású volt és ko
pogtatásra tompán hangzott, akkor ~ték. s a 
következő osztályba jelölték. (308.) Kápol- 
násf.
antiqua sessio: régi (belső) telek. SzK, 1902: 
„az aránykulcs az arányosításnál [—>] az ~ il
letménye volt” (Bánffy Zsigmond) (377.). J. 
Az Approbáták az 1653-ban kiadott „Er- 
délyországnak és Magyarország hozzákap
csolt részeinek jóváhagyott végzeményei” - a 
közhatárok (közerdők) használatát az ~ sze
rint írta elő: „juxta quantitatem et numerum 
sessionum antiquarum” azaz a régi telkek 
mennyisége és száma szerint, meghagyva, 
hogy „kiki maga rata portiójával fráeső bir

tokrészé ve 1 ] légyen contentus [megelége
dett].” (AC III. rész. 29. cím. 1. cikkely) J. ~ 
után járandó fabéli rész (EO. III. 1815./204.) 
Asz. antiqua. Imreh /., 1944: Tehát főleg az ~ 
és az ehhez tartozó ingatlanok szolgállak az 
arányosítás kulcsául. (9.). —> ARÁNYOSÍ
TÁS is.
ARÁNYOSÍTÁS:
a. „Birtokrendezési eljárás, amelynek célja 
a közösségben részes felek és azok illetősé
geinek megállapítása.” (RNL XII. 204. —> a
II. rész többi fejezeteit is).
b. „Részesedési hányadok megállapítása a 
közjavakhoz való jogosultságnak és annak 
mértékének bírói ítéletekkel való meghatá
rozása.” (Pál G.. 1923. 47.).
1. erdőelkülönítés (Dániel G.. 1875. 78.).
2. kiarányosítás: a. ~ (Bözödi Gy., 1938. 
86.) b „az arányrészeknek gonosz szándék
kal való összevásárlása” (Barabás E., 1904. 
Um. 34.)
3. kimérés. Ambrus A., 1959: Okos dolog 
volt az, le ké’ üssem a fejemet, hogy nem 
kértem én is a =t (218.) Gy.
arányosítás elve. Csík vm.-nek 1890. okt. 30-án 
kelt feliratából: [...] az ~ annyiban tartatván 
fenn, hogy kinek-kinek birtoka arányában házi 
szükségéhez s a használat alatti erdők mérvé
hez képest a közigazgatási hatóság által jóvá
hagyott tőárban a szükséges famennyiség ki
adassák [...] (Endes M., 1938. 379.). 
arányosítás és tagosítás fifikái. Balogh £., 
1979: A falukutatók modorában panaszol
tam el [...] azt a nyomort,  melynek titkát 
számomra is Bözödi György fejtett meg a 
múlt századbeli ~ nyomán támadt életfor
ma-torzulások őszinte leleplezésével (148.) 
Vargyas.
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arányosítási ítélet. Bözödi Gy., 1938: Az 
összes jo g o s u l ta k  neveit  fe lso ro l ták  az 
-ekben, a részesedési arányokkal együtt, és 
ezzel végleges tulajdont szereztek a külbirto- 
kosok [—>] is, a törvény téves magyarázata 
jóvoltából. (73-74.).
arány osítási törvény. Sebess D., 1903: Az ~ 
[az 1871. LV te.) az antiqua szessziót [—»] 
említi, de hogy mi az, vájjon csak a belsőség, 
vagy a hozzá tartozó szántók-c, vagy az er
dők is, ezt külön körül nem írja. Ebből kelet
kezett a zavar [...].
elvetélt törvény. Pál G., 1928: Ez ~ [az 1871. 
LV te.] lehetetlen birtokviszonyokat hozott 
létre. Megsemmisültek néhány községben az 
ősi közlegv'l'^k és az erdők havasok címe alatt 
apró parcelláira osztattak fel a részesek kö
zött. mely utóbbiak nagy részben hirtelen le is 
tartoltallak. (-+.
hírhedt [székelyföldi] arányosítás. Kós K., 
1972: A legvagyonosabbak rövidesen ki is 
léptek a közösből [a közbirtokosságból], és 
csak azok maradtak bent, akikre a ~ sál alig 
jutott valami (Altízen és Feltízen átlag 5-10 
hold). (28.) Kászon. J. Ellenzék, 1880: Hava- 
sos erdők és legelők nem sokkal érnek töb
bet, mibe ma arányosításuk kerül. (X. 16) 
(Vö. Bözödi György: A székely kisgazdatár
sadalom pusztulása. Korunk 1938. 226-236.) 
ARÁNYOSÍTÁSI TERMINOLÓGIA: 
ARANY. a. ,,a közbirtokosságoknál a közbir
tokosoknak a közös használatú javakban  
való részesedési m értéke” (MJL I, 1898. 
288.). b. „az a mérték, amely szerint az egyes 
közbirtokosnak a közösségben való részese
dése meghatározható, és amely az egésznek 
bizonyos hányadrészében nyer kifejezést” 
(PNL II, 1893. 36.) birtok szerinti ~ (T. Nagy
I., 1891. 13.).
-JOG: „az. egyéni használatba vagy tulaj
donba ju to tt illetőség [ illetmény] ” (KE I.
1929. 246.) Sebess IX, 1902: Az egyes ~

=okat élelmes üzérek 10-15 forintért vásárol
ták össze, ső! U dvarhelym egyében  egy 
forintjával is. (30.) (—» ~ VÁSÁRLÓ). Tagóm 
G., 1943: Az erdő használata ~ ~ on alapul. 
(32.) Szvara Székely I). Gy., 1947: A köz- 
birtokossági tagok azonban a közös tulajdon
ból nem egyenlő mértékben és arányban ré
szesü lnek .  hanem aszerint,  hogy kinek 
mennyi, azaz hány hold a ~ ~a. Molnár K., 
1978: Az ~ ~ ok [Szentegyházasfaluban] a 
(Székelyudvarhelyi Telekkönyvi Hivatalban) 
661-es számú külön telekkünyvben szereptel
tek. mindenik közbirtokossági tag egy sor
számmal: 661/1. 661/2 stb. [...] Az ~ = elad
ható és örökölhető volt. Eladása általában 
pénzért történt. Elzálogosítására nem emlé
keznek. Az ~ =ot a család minden tagja egy
formán örökölhette, [...]. A közbirtokosság
nak tagja lehetett minden olyan családfő, 
akinek ~ ~ volt. (35.) erdő ~ (Molnár K., 
1978. 34.) Egyházasf.
1. -  RÉSZ: Maroskövesdi volt úrbéresbirto- 
kosság szabályzata, 1915: A  szavazásra jo 
gosultak szavazati jogaikat [...] ~ ~eik sze
rint gyakorolják. (ÁLt-M. 48. alap. 9.) SzK, 
1902: Bartalis Imre javaslata: [...] az ~ =ek a 
birtoktesttől elszakíthatok, illetőleg elvá
laszthatók ne legyenek, hanem a birtokkal 
együtt képezzék adás-vétel tárgyát. (385.).
2. ERDŐILLETMÉNY. SzK 1902: Ezelőtt 
a székely tekintet nélkül birtokainak nagy
ságára - annyi tüzelőfát hozhatott a közös er
dőből, a mennyire éppen szüksége volt; ezt a 
jogot senki cl nem adhatta, de nem is vette 
meg senki, mert az ilyen vásár a vevőre néz
ve haszonra nem járt volna [...] Sajnos, egy 
községben most is néhány ember állandó 
összeköttetésben áll egy tőkepénzes idegen
nel; ezek megveszik az =eket holdanként 
8-10 koronáért s tovább adják a tőkésnek 
20-30 koronáért (Páll Albert) (384.) Gyalf. 
közhelyi illetmény (Pál G.. 1928. 4. sz.).
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3. erdőjog. Ambrus, 1959: És sok ~ a volt?
- Majdnem százötven hold. (16.) Gy. székely 
= (Balogh E., 1979/1942. 30.) Vargyas. jog. 
Tagéin G., 1943: A vágtérről mindenki ~a 
után és meghatározott áron kaphat lat [...] Az 
egész évi költségeket ~ok szerint osztják cl: 
kinek mennyi ~a van. annyiszor fizeti az 
egységet. (33.) Szvarság.
Kurkó Gy., 1970.. A közösség keretein belül 
is vándorolt a ~ A szegény embernél gyak
ran előfordult, hogy nem látva értelmét a pa
píron levő -nak. pár deci pálinkáért lemon
dott róla. A -okát felvásárló „jobb gazdák" 
alapszabály-módosításhoz is értettek, s kimon
dották. akinek száz ~on felül van erdeje, az a 
maga részét kiszakíthatja és magánkezelésben 
veheti. [—> „százholdat"] így fajult el a köz- 
birtokokosság. | ...| (114.) Cssztdomokos. Ro- 
mániai M agyar Szó, 1948: A rendelet 
[132/1947 sz. miniszterközi | megszünteti az 
eddigi bárcafa-rendszert, és kimondja, hogy 
minden közbirtokossági tag reális szükségletei 
arányában kap fát tüzelésre, kerítéscsinálásra, 
házépítésre stb. A faosztás ezután tehát nem = 
ok szerint fog történni. (Czikó Lőrincz írásá
ból, jan. 10.) (Bárcafa: „ingyenfa, az a fa. amit 
a közbirtokossági tagok tagságuk fejében in
gyen kaptak”).
A.jogosultság. SzK, 1902: [...] s általában a 
nép közölt élő mindazok a férfiak, akik a 
székelység javát akarják, igyekezzenek a né
pet a saját nagy károsodásának elkerülése 
végett felvilágosítani, hogy a közvagyonból 
őt és törvényes utódait megillető =át senki
nek el ne adja. részesedési ~. Pál G., 1928: 
Mindez [a szerzőnek „Készülődések a közbir
tokosságok és úrbéres birtokosságok reform
jára” c. tanulmányának érvelése] meggyőző
en bizonyítja azt, hogy a közbirtokossági 
birtokokban való ~ = minden idők óta magán- 
tulajdon volt. Nem a község vagyonából fej
lődött ki a közbirtokossági birtok, hanem

megfordítva, a közbirtokosságok adlak át ér
tékes területeket a községeknek, hogy azok 
jövedelm e a községi kiadások terhei alól 
mentesítse őket. (6. sz.).
5. részesedés (László D., 1930. 303.) (—> fa
beli járandóság is).
-KU LCS:  „az a mérték, melynek alapján a 
közös használatú javak felosztása a közbirto
kosok közt végbe mehet... (MIL I, 1898. 
288.j. 1908: VII. te. Erdélyi birtokrendezés 
miniszteri indoklása: Az 1871. évi LV t.cz. 
[az arányosítási törvény] 4. §-a, midőn az ~ 
= gyanánt az egyéni birtok terjedelmét jelöli 
ki. a közösekben való részesedés jogosultsá
gát szabatosan nem írja körül, különösen 
meg nem állapítja azt, hogy mit kell külső 
birtoknak [—»] tekinteni és hogy belsőség 
[—>] nélkül külbirtok számításba veendő-e 
vagy sem. (MT. 1908. 21.). SzK, 1902: [...] 
az ~ = az arányosításnál a régi telkek illetmé
nye volt (Bánffy Zsigmond. 377.). felosztási 
kulcs. Imreh /., 1944.: [...] a felosztási alap
nak vett magánbirtok szintén hamis ~ volt, 
mert sohasem volt az a közerdőből való ré
szesedés alapja. (55.). részesedési arány
kulcs. Bözödi Gy., 1938: A * megállapítása 
még nagyobb veszteséget jelentett a nép szá
mára. (71.).
-  VÁSÁRLÓ: arányjogot vásárló —> ERD Ő
ILLETMÉNY 1908: VII. te. indoklása: [...] 
a közbirtokosságok vezető elemei, akik míg 
egyrészt tiltakoznak és óvást emelnek a kö
zösségek felbontása, a közjavak elfecsérlése 
ellen, megjelennek [...] mint ~ =k és elkülö
nítésre igényt tartó részes felek. (MT, 1908.
23.). arány rész-összevásárlás. 1908: VII. te. 
indoklása: A vállalkozók nem csak előleget 
adtak az -ára, [...] de előzetes szerződések
kel az erdők és havasok fatermékeit is bizto
sították a magok részére. [...] (uo.) [—> cso
portfő is.], összevásárolni az erdőjogokat. 
Ambrus A., 1959: ~. akkor aztán az egésszel
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kiléphet a közbirtokosságból, kiméretheti 
magának az erdő javát. (93.) Gy. 
BÉKEEGYEZM ÉNY:  a birtokrendező bíró
ságon jóváhagyott egyezség. Szentgericei 
közbirtokosság szabályza ta , 1911 [...] ~ 
szerint összesen 361 közös birtokos között 
arányosíttatott.  Az egyezségben az egyes 
birtokosokat háromszoros belső és egyszeres 
külső birtokaik szerint megillető járandósá
gok e g y é n e n k é n t  is m cgá l lap í t ta t tak  és 
1896-ban a telekkönyviben is kitüntettettek... 
(ÁLt-M. 48. alap. 2. §.) 
csoportfő: az a személy, kire arányrészüket a 
közbirtokosok a szín leges vásári szerződé
sek alkalmából átruházták, hogy ezáltal ma
guknak 100 holdon felüli illetményt teremt
ve, annak e lkü lönítését kérhessék, majd 
később megosztozzanak a kiszakított részen. 
(Az arányosítási törvény ui. erdő esetében az 
egyéni e lkü lön ítés t  csak a legalább 100 
k.hold nagyságú birtoknál engedélyezte.) 
elkótyavetyél: „áron alul elveszteget” (ÉKsz. 
1972.) —> ARÁNYJOG 
erdőarányosítás: erdők arányosítása (Vö. 
SZK, 1902. 367-391.: Krippel M.. 1901.: 
Nagy Gy., 1885. 483. stb.). Sebestyén István: 
arányosították az erdőt (Sz. gy.) Zetelaka. 
fejleszteni az arányosítást: a befejezett ará
nyosítást újból elvégezni (Sebess D., 1903.
10.) ÚJRAARÁNYOSÍTÁS.
„hamis egyesség”: az az eset, amikor a szá
zadfordulón hét papolci (Hszm.) közbirto
kossági tag kihasználva az arányosítás 
okozta zavaros erdőbirtokviszonyokat a 
falusi bírónak és a jegyzőnek tanácsára és 
vezetése alatt, egy nagyváradi fakereskedő
nek, -alapján közbirtokossági erdőterületet 
„bocsátott át” (Sebess D., 1903. 10.). 
havas: -> I. 3. 2. 1871: IV. te. 8.: Mindegyik 
közbirtokos kívánhatja a közös birtokból 
járó illetmények természetben való elkülöní
tését: [...]. 3. nádasoknál vagy -oknál, ha a

birtokosok birtokaránylagos többsége kíván
ja. (MT, 1896. 500.).
„ingyenhasználat tárgya”: a közbirtokossá
gi vagyon egyik jellege, feltétele. (Arányosí
tás alá nem tartozhatott az az erdő, amely -  
nem volt. Vö. 1871: LV te. 1 1. §.). 
„százhold” —> csoportfő. Ambrus A., 1959: - 
Oztán a ki méretett erdőt adtad el, ugye. a 
~at? (218.) Gy.
ÚJRAARÁNYOSÍTÁS:  „befejezett arányo
sítások újbóli felelevenítése a köznek a költ
ségén azon a czímen. hogy hiszen időközben 
összevásároltak száz holdon felül arányié- 
szeket" (Sebes D.. 1903. 10.).
,,utolsó kapocs”: „a közvagyonból jutandó 
erdő és legelő illetmény" (SzK. 1902. 369.). 
Endes M., 1938: Akinek kettő-három-négy- 
tíz hold jut a közösből. [...]. eladja jogosult
ságát s ezzel elvágja a legutolsó kötelékeit is, 
amelyek őt a községhez fűzik. (404.). 
„vándortarisznya”. Székelység, 1944: [...] 
az arányosítás során a belső birtok arányá
ban részesültek a külső birtokból, és így sze
gény emberek még nagyobb nyomorúságba 
kerültek, úgyhogy a ~ ’t vehették a nyakuk
ba. (IV Váró György).
V I S S Z A É L É S E K  A Z  A R Á N Y O S Í T Á S  
SORÁN.  ARÁ NYV ÁSÁRLÓ, csoport
fő, „hamis egyesség” Ú JRAARÁNYOSÍ
TÁS. 1 manipuláció. SzK, 1902: [...] =k 
[...]. melyek széltében-hosszában űzetnek 
[...] Csíkmegyében pl. 15 községben az ará
nyosítás újra kezdetett: a bírói határozat 
szerint hely adatik a közbirtokosság költsé
gére a kérelemnek. (382.) 2, üzérkedés az 
arányjoggal. Erdély, 1901 [...] a kisbirto
k osok  jo g a i t  egyes  üzérek  po tom  áron 
összeszedik, s mikor 100 holdat gyűjtöttek, 
[...] Nem lehetne törvényes úton gondos
kodn i,  hogy  az e rdő  és lege lő  egyéb  
belbirtoknak legalább bizonyos mennyisé
gig tartozéka legyen és azokat egyik a má

218



II. 4. A közerdők szókincse

sik nélkül eladni ne lehessen? (95.) (Ferenczi 
Károly) Gysztm.
„vörös k a k a s t E g y e d  Á., 1975: [...] a tette
sek az arányosítások miatti elkeseredésük
ben röppentették fel a Rolh kereskedő 
házára, aki potom áron vásárolta össze az 
arányrészeket cs jócskán meggazdagodott. 
(242.) Um.
ÁRVEREZ: árverésen [—»| valamit elad. ott 
cselekvőleg részt vesz (Ballagi M.. 1873.).
1. elkótyáz (Köz. Fejér József: Nyr 25. 1896. 
46.) Szf.
2. licitál (Lukács Zoltán. Sz. gy.) Sóvárad. 
ARVEREZES: ..olyan nyilvános verseny- 
tárgyalás. amelyeken a venni szándékozók 
ígért áraikat megállapított időhatárig adják 
tudtul az eladónak, és az eladó az ajánlatokat 
egyszerre és nyilvánosan tárgyalja, és belő
lük a megállapított feltételei szerint egysze
rűen csak kiválasztja azt az árat. amely reá 
nézve a legelőnyösebb és ennek ígérőjét fo
gadja el vevőnek. Krippcl M.. 1930.(202.) 
\. árverezés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1895: 
A Fenyves erdőben lebélyegzett fákból az ~ 
kezdetéit vette és az 1 ső sz: a 20as számig 3 
fr 99 kr bccsértékbcn kikiáltatott és legtöbb
ét igirrön Gál Jozcffen maraztaltatott el 6 fr 
24 kr. László [)., 1930: a közbirtokosságok 
erdei [...], üzem terveik elkészítése százez
rekbe kerül és jó váhagyása  éveket vesz 
igénybe. Az évi vágási területeket a legkö
rülményesebb eljárással kapják ki és az érté
kesítésre csak az ~t engedélyezik, amit a leg
több esetben nem a székhelyen [...] tartanak. 
(303.). árverés. Jkv Hilibi Kb, 1934: a tűzi fa 
vágás már ki is van nyilazva és lelt 126 drb 
nyíl és kéri az * napjának a megállapítását és 
az =i feltételeket is (30j.  Bíró Gábor:  előre 
tudtuk kié lesz az erdő =kor, összeköttetés 
kellett ehhez [két világháború között] (Sz. 
gy.) Parajd. áiverezési feltételek. Négy közön
ség, 1866: A Dullo úrhoz ~ két Jegyző és fu

varosnak [kiadás] 1 frt (147.) Cstusnád. 
ÁLt-Cs, 1870: árverezési feltételek 1. Kikiál
tási ár [...]. 2. Minden árverezni kívánó köte
les az árverezés megkezdése előtt a kikiáltási 
árhoz mért 10% bánatpénzt készpénzben le
tenni. Ezen bánatpénz az árverezés bezárása 
után a bérlőtől nyugta melleit benntartatik [...] 
(78. 16.) Cssomlyó. Jkv. Hilibi Kb, 1940: ár
verési feltételek. 1. Az árverésen részt vehet
nek a helybéli lakosok. 2. Lázsd [így] a mér
nök úr 170/940 számú engedélyét. 3. A vétel 
ár készpénzben azonnal fizetendő. 4. A meg
vásárolt fák szállításához. Szállítási illetve 
Erdőlési bárcza váltandó a biliokosság veze
tőségétől (71.). áuverési garancia. Bíró Gá
bor: a végleges szerződéskor ki kellett egé
szíteni a ='t, ami elég magas összeg volt 
[20-as évek] (Sz. gy.) Parajd. nyilvános szó
beli árverés. ALt-M, 1905: Azon esetre, ha a 
gyűlés az esedékes évi vágásterületen levő fa
tömeget értékesíteni óhajtja, ezen értékesítés 
csak is  k izáró lag  =en [ ] tö rténhetik .  
(Erdőcsinádi székely nemes közbirtokosság 
szabályzata.), zárt írásbeli átverés. Bíró Gá
bor: Az erdővásárlásoknál [...] rendszerint 
közbirtokossági erdőket vásároltunk [20-as 
évek] =en, amint az Erdőgondnokságon és az 
Erdőigazgatóságon Clujon és a Minisztérium
ban egyidőben tartottak (Sz. gy.) Parajd.
2. kótya.  (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 7, 1878.) 
Cs. J. kótyavetyélni: „elárverezni” (T. Nagy 
Imre). ~ fa. Dánfalva Kbj. 1941: ~ elkó- 
tyázni: árverezni, kótya-vetye. MA, 1604: ~: 
A u c t io  [árverés]  k ó ty av e ty é t -h án y o k :  
Auctionar [aukció: „műtárgyaknak v. köny
veknek kiállítással egybekötött árverése” 
ÉKsz]. J. kótyázáson fenntartott fa:  árveré
sen megtartott fa; kótyát vetni valamire: ár
verésre bocsátani (Sz. gy.) Dánfva. 
átkebelezés: bekebelezés. N yolcvanos et, 
Lemhény, 1911: tulajdonjogilag a társaságra 
valló átt kebelezése.
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„aviz” : „engedély” Antal /., 1980: Csíkme
gyében hamisították a minisztérium „ ~”-ait. 
A minisztérium meghamisított engedélyével 
erdő-ügynökök sorra járták a földreform [—> 
agrárkisajátítás] során sérelmet szenvedett lé
tező, sőt nem létező (!) egyházközségeket, és 
ígéretet tettek, hogy erdőt szereznek, ha azok 
már jó előre lemondanak az erdők háromne
gyed vagy négyötöd részéről. (151.) Cs. 
BARCA: „valamely pénzösszeg befizetését iga
zoló jegy. nyomtatvány v. érme” (ÉKsz, 1972.)
1 assignatió (EO. III, 1762. 227.) Mvh.
2. bárca. Péch I)., 1886: Utasíttatnak továb
bá az erdőbirtokosok, hogy vágás alkalmá
val saját költségükön nyomtatott ~'k segé
lyével eszközö ljék  a facladást. A vágás 
befejezésével ezen ~ ’k az erdőgondnokság
hoz fa marosvásárhelyi 1885. szept. 1 -jen lé
tesült] beterjesztendők. (525.). Dánfalva  
Kbj, 1942: a mi a ~ ’ba szám hiba lesz. azt 
minden egyén jelentse be a kitermelés idejé
ig [...]. Közein /., 1978: A székely csak lopva 
vághatott le egy-két szál fát, a ~'ra nemigen 
jutott pénze (I. világháború utáni esztendők) 
(49.) Cs. Kurkó Gy., 1970: Hát milyen ~ ’d 
van? Tűzifára (146.) Cssztdomokos. Jkv 
Hilibi Kb, 1940.: [...] az erdőiési napokon 
minden belbirtokos a ki erdőlni akar a neve
zett száraz fákból, az köteles minden egy 
terű fa után 1 egy pengős Erdőlési ~ ’t válta
ni. (Vö. Gazda K., 1980. 116. Esztelnek.).
3. boleta (Négy közönség, 1864. 102.).
4. cédula. Sebestyén István: ki kell váltsuk a 
~t (Sz. gy.) Zetelaka. czédola. Kászonimpér  
kb jkv, 1945: [ ...], Továbá a Gyűlés kimond
ja  hogy a szét osztásnál mind adég a = nem 
adatik ki a félnek a mig a fent irt 1500 leit le
nem fizeti [...] (68.).
5. cinkus (Szabó T., 1976/1840 k.) Görgény. 
fenyőfa cinkus. Jkv Hilibi Kb, 1943: A ~ok ki
váltására 15. nap álapitodik meg (104.). —»
III.2.1.10.

bárcás és nyilvántartási napló: Jkv Hilibi 
Kb, 1940: [...]. hogy a vezetőség akkor sze
rezze be a ~t (72.).
bebíró: külbirtokos, akinek belsősége (—>) 
nincsen. 1908: VII. te. miniszteri indokolá
sa: az 1871 évi LV t.cz. 15. §-a által kötcle- 
zőleg elrendelt arányosításokat megelőzően 
az idegen, a »~« a közös ingatlanok haszná
latából soha nem részesedett. (MT, 1908. 
18.). Bözödi Gy., 1938: A ioldcsuraknak. 
kiknek 15-20 községben szakítanak ki a nép 
közbirtokából [...], olyan községben, ahol 
soha nem laklak. (73.). bébirtokos (EO. II, 
1802. 274.) S. Szliván. Vö. Szabó T 1976. 
621. és 622.
belbirtokos: az a személy, aki abban a falu
ban lakott, ahol arányjoga a közös birtok
ban arányrésze volt. bébírós  v. bébirtokos 
v. közbirtokos a' faluba (Lőrincz K., 1861. 
317.) Hsz.
belközbirtokosság: „a község közelében 
levő -” Lukács Imre: Szárhegyen volt bel- és 
külközbirtokosság. Ez utóbbi havast jelen
tett. (Sz. gy.).
BELSŐSÉG: „gazdaságnak a lakóház körül 
v közelében levő része” (ÉKsz, 1972.). 
1908: VII. t.c. min. indokolása: Ellenben a 
[közbirtok] használat]a] minden székely em
bert, mihelyt ~et szerzett, füsttel [—»] bírt, 
megillette. (MT, 1908. 24.). 
birodalom: tulajdon (Úrbéri fr, 1769. 12.) 
(Vö. Szabó T., 1976. 907.). 
bíróság: községi bírói hivatal. Négy közön
ség, 1858: Járás Hivatal közbe járultával 
négyközségünkbe határozhasson el hogy sen
ki is épületnekvaló fát a ~ hírén és tudtán 
Kivül az erdőkben nevághasson többet mind 
a menyire Szüksége vagyon. (50.) Kozmás. 
egyesült [...] a 4. Communitások [falukö
zösségek] = ~ok egybenjövén (uo. 51.). 
birtokközösség: közös birtok. Pál G., 1928: 
Külön rendelkezéseket tartalmaz a székely
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-ekre az Approbatac Constitutiones is, a regi 
szokások megerősítésével (III. R. 29. cím. 
76.) (5. sz.) —> közösség is (Vö. Vámszer G.. 
1938.). 
birtokos:
a .földbirtokos, a „possessor" magyar meg
felelője. J. A magyar nyelv tört.-étim. szótá
ra szerint a ~ főnév első előfordulása: 1763. 
(I. k. 304.)
b. közbirtokossági tag (Jkv Hilibi Kb. 1941 
74.). közös ~. Szentgericei közbirtokosság 
szabályzata, 1911 A 3 négyszögölet járan
dósággal bíró = ~ok 1 szavazattal, a 6 = 
~ok 2 szavazattal, a 9 = ~ok 3 szavazattal 
stb. járulnak hozzá a gyűlés határozataihoz. 
(10. §) (ÁLt-M. 48. alap.), székely [úrbé
reseket nem vesztett birtokosok]. Dániel G., 
1875: [...] az ily vegyes községekben [pl. 
Vargyas] bíró erdő háromfelé osztassék. 
[mert olyan székelyföldi községben, ahol úr
béresek (jobbágyok) is voltak, három „osz
tály" volt az arányosítási törvény (1871) kibo
csátásakor: úrbéreseket vesztett birtokosok: 
úrbéreseket nem vesztett birtokosok (székely 
birtokosok): volt úrbéresek] és viszont a volt 
úrbéresek a maguk részüket közösen hasz
nálnák a törvény- és a körülményeknek meg
felelő arány szerint. (77.). 
birtokosság:
a. a közbirtokosság régies, de egész fennál
lása alatt használatos elnevezése. Dánfalva 
Kbj, 1935: A mai naptól kezdve a -éra  sémi 
nemű fáéi* meni nem szabad. (35.).
b. közerdő. Dániel G., 1896: [...] az úgyne
vezett hatod -nak  is választott elnökségét 
több éven át folytattam. (321.)
c. erdőbirtokosság. Csíkszép vízi 3 tizes szé
kely ~a. J. A ~ kifejezés a „possessoratus” 
megnevezést helyettesítette. Az 1898: XIX. 
te. az ún. közbirtokossági törvény előtti 
korszakban általánosan használt volt. cse
metekert: „birtokosok költségén telepített és

fenntartott csem etekert” (Kócsy J., 1898. 
905.) Hsz. - /  gyűlés. Szentgericei közbirto
kosság szcibályzxita, 1911 A ~ ~ érvényes 
határozatot csak akkor hozhat, ha a ~ ~en 
legalább 21 000 szavazatot képviselő közös 
birtokos van jelen. (34. §.) (ÁLt-M. 48. 
alap.). - /  gyűlésező. Kurkó Gy., 1970: Te. 
mi lelt téged, mióta lettél ilyen nagy ~ ~? 
(291.). - /  udvar. Kurkó Gy., 1970: Kerül
jünk beljebb, a ~~ra. atyafiak! (292.). - /  ve
zetőség. Kurkó Gy., 1970: A ~= elhelyezke
dett a farakás tetején (293.). 
bizalmi: a tagság bizalmát élvező személy 
Tamási A., 1936. k.: Elnök, jegyző s két ~ 
[...| (431). Erdőcsináuli közbirtokosság sza
bályzata, 1905. s.s. Szász Pál Ferencz s.s. 
Mihály Elek ~ férfiak. (ÁLt-M. 48. alap), 
bizottmány: bizottság. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1881 A jelen levő ~ felhívja erdő gaz
da. s egy szersmind pénzkezelő [...] urat. 
hogy miután az elmúlt 1878-79 és 80-ik le
folyt évekről nem számolt. [...] számadását 
megvizsgálás végeit előtárni [...]. 
biztos személyesei: bizalmasai. Négy közön
ség, 1848: Mü Csik Kozmás Tusnád Werebes 
és Lázárfalva 4 Comunitások [...] ~ [...] Tusná
don a nemes Lofő Korodi Albert, eő kégyelme 
házánál tatott Gyűlésünkben [...] (25.). 
bonum: „jószág" Műszótár, 1845: bona: 
„javak” 1908: VII. te.: A székelyföldön nem 
voltak egyáltalában feloszthatok az Appr. 
Const 5. r. 70. czíme szerint a lókötő helyek 
[—>] [...] és az Appr. Const. 3. r. 76. czíme 2 
fejezet szerint a havasok sem. Ezek a jog 
gyakorlat szerint a népnek felosztás alá nem 
eső ~ai (MT. 1908. 19.). 
codominium: közös  tu la jd o n  (D ósa  E., 
1861. 248.). J. Felosztható ~ volt pl. a köz
határ. és fcloszthatatlan pl. a családi hitbi- 
zomány.
commune terrenum: közföld (MT. 1908.
24.).
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compossessio: közbirtoklás (Dósa E., 1861. 
241.).
compossessor: közbirtokos, 
compossessoratus: közb ir tokosság .  J. Az 
EO-ban a compossessor. ~ kifejezéseket elő
ször 1802-ből olvashatjuk. (II. 801.) —> bir
tokosság is. erdő-kompossz.esz.orátus (Maro
si B.. 1976. 3.) Hm.
concambium: b i r to k c se re  (EO. I. 1723. 
649.) Asz.
contentus: megelégedett (AC. 1653. III. R. 
XXIX. tit. Art. 1.).
Csíkszeredái erdő és közbirtokossági 

kongresszus: —> közbirtokossági 
Csíkvármegye törvényhatóságának felirata 

1890-ben: Csík megye törvényhatóságá
nak Csíkszeredában 1 890. okt. 30-án tartott 
rendes közgyűlésén elfogadott felirata a kép
viselőházhoz. melyen az arányosítás szé
kelyföldi jogosultságát teljesen kizárta. [Ti
zenkilenc évvel az a rányosítás i  törvény 
m eg je lenése  után! ] (V itos ,  CsF, 1894. 
51 f-520.).
darabontok erdeje: gyalogos katonák kö
zös erdeje. SzO. V, 1578: [...] ebből a dolog
ból megtalálok vala az várhegyi kapitánt 
Cheffey Jánost és a kapitán akaratijából más 
erdőt adának az félj ül megmondott Somodi 
Györgynek és Somodi Ferencznek a több da
rabontokkal egyetembe. (1 10.) Dálnok. 
derékszék: „törvénybírói ítélőszék” (Szabó 
T., 1978. 332.). Vö. Dósa E., 1861. 196. 
directorium: k ö zb ir to k o sság i  veze tőség ,  
igazgatóság. Jakócs Imre: 5 tagú ~ volt a két 
világháború között a zetelaki közbirtokosság 
élén. Én 1925 és 1927 között erdőgazda 
[-»], majd 1928-1932 és 1938-1943 között 
birtokossági elnök voltam. (Sz. gy.) Zete
laka.
dissensio: meghasonlás (Aranyosszék hatá
rozata a szék szabad erdejének felosztásáról 
az egyes faluk között. EO. II, 1778. 412.).

drabantság: darabontok rendje, ~ erdeje. 
(EO. I., 1640. 443.) Asz. 
égett égyén: tűzkárosult. Kászonimpér kb. 
jkv. 1944: [...] a közgyűlés [...] Kászon Altizi 
lakosoknak mint -eknek egyenkint 200-200 
pengőt meg szavaz. (7.). 
egyenlő részesedési arány: Antal /., 1979: 
Az 1941. július 6-i gyűlésen a [cssztmihályi] 
közbirtokossági tagság a névjegyzék „törvé
nyes alapon'’ való összeállítása ellen, s az ~ 
érvényesítése érdekében olyan kemény ma
gatartást tanúsított, hogy az elnöklő szolgabí
ró a gyűlést feloszlatta. (492.). Vö. „egyenlő- 
ségi per’' Csmadarason 1936 és 1940 között 
(Bíró D.. 1988. 127.).
egymásra feloszt: egymás közt feloszt (Ba
rabás SzO. 1743. 393.) Páva.
EGY TÉTELBEN VALÓ ELADÁS:
1. egyetemes eladás. Nyolcvanas et, Lem- 
hény, 1897: kéri a gyűlést azoknak szálan
k én t  vagy ~ árol gondoskodni.
2. egytömbíí eladás. Antal /., 1976: Az erdők 
túlnyomó részéi = útján értékesítik [közbirto
kossági erdőket Csíkban a 30-as években], s 
nem osztják ki a tagságnak [arányjog alapján], 
hogy maguk módján termeljék ki. (125.).
3. együttesem eladás. Nyolcvanos et, Lem- 
hénx, 1894: a kicsibeni eladást megszüntette 
[...] = át [...].
él: használ (Szabó  T 1978/1744. 742.) 
Vécke, U. Tamás Á., 1930. k.: Elmondja [a 
jó  gazda, aki a második réteget képviseli a 
faluban], hogy minden likra törvény van 
most, de legkivált az erdőre, mert abból ~ 
most a nép egyedül, búzát a háznak és török
búzát, zabot a majorságnak, petróleumot a 
lámpának és dohányt a pipának csak abból 
lehet venni, mert egyéb kereset nincs. (200.) 
Farkaslaka. ~ő: élelmet nyújtó (Ballagi M., 
1873. 284.) ~ő okunk: megélhetést (haszná
latot) biztosító tárgy, élelmet nyújtó jövede
lem, élelem előidézője. 1804. A két Olálifalu
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tanácsának a főkormány székhez, küldött j e 
lentése erdeik állapotáról: [...] az egész or
szágbeli lakosok között ha valakinek, valójá
ban nékünk legszükségesebb  [az erdő], 
akinek csupán fából van minden (EO. II. 
858.). (Vö. EM 1946. 81J. ~ tünk utána. 
Gazda J., 1976: Azt mondta [apám], ha egy 
bokrot [erdőt] kapok es, ami az enyém, nem 
adom el. S jó es volt. Használtuk, s ~ ~. 
(Olosz Károly 535.) Kna. 
eldonál: eladom ányoz (Sándor O., 1914/ 
1609. 53.) Csvacsárcsi. 
elöljáróság: kö zb ir to k o sság  v eze tősége .  
Négy közönség, 1866: [...] négy közönsé
günk ~a gyűlésünket tartván [...] (132.) 
Cstusnád.
elrepárciál: eloszt. Molnár K., 1974: Ezt [a 
leltározást] követően ~ták a fát. A falu lakos
ságáról házszám szerint listát készítettek, s 
minden család, vagy minden személy után 
beírták, hogy a különböző osztályú fákból 
kinek-kit hány darab illet. (310.) Kápolnásf. 
r repartizare.
erdőbirtokosság: a közbirtokosság régies 
elnevezése. Bedő  A , 1896: Baróth -  (IV
498.). Kászonimpér kb jk v , 1944: Jegyző 
Könyv A mely fél vetetett Kászon Impér 
-szék házában 1944. Március hó. 20-án (1.). 
erdőelkülönítés: a földesúr és a jobbágyok 
osztatlan közös erdejének szétválasztása bir
tokrendezés útján, aminek következtében 
keletkeztek az úrbéres közbirtokosságok. —> 
úrbéri (úrbéres) elkülönítés is. Dániel G ., 
1875: Az ~i költségeket a volt úrbéresek ki
vételével, kik a fuvart és napszámosokat állí
tanák ki. az úrbéreseket vesztett, és az úrbé
reseket nem vesztett székely birtokosok, 
birtokuk, illetőleg részesedésük arányához 
képest hordoznák. (78.) Vargyas. 
erdőgazda:
a. erdészeti teendőkben jártasabb személy, 
aki az illető  erdőbirtok (közbirtokosság)

műszaki és felügyeleti teendőit irányította.
Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: Veres Alajos 
~ [...]. Kászonimpér kb jkv , 1944: Mihály 
István -á t  adja az ~i tárgyakat egy darab szá
mozó gép 18 drb számai [...] egy drb napló, 
1942-43 évi vágtér felosztási kimutatás [...], 
egy drb leltárkönyv 1944 évi vágterületről. 
(27.) Ambrus A., 1959: ~. [...] az erdő gazdá
ja  ő. Elnökök jöttek-mentek. a gazda pedig 
maradt. (65J. Antal I.} 1976: Csszttamás [...] 
az ~ [...] kitöltetlenül adja át a bárcalömbö- 
ket a gyárosoknak, hogy majd ezek segítsé
gével igazolhassák az erdőlopásokat. (124J. 
erdőbíró. Gazda J., 1980.: Megszámozták a 
fát. mondjuk, egyestől ezerig. Mindenki a ma
ga számát kellett keresse. Vagy ha elvágta [a 
daraboláskor], akkor vitte az ~t. és ha nem tud
ta egybe elhozni, akkor verte reá újra a számot. 
(273.) Gyszárhegy. erdőgonok (Nyolcvanos et. 
Lemhény. 1901.) számadoló =.
b. hatósági erdészeti közeg. Négyközönség, 
1858: Urunk [...] által az Erdő törvény lelt élet
be léptetésekor adig is mig [...] a Ja.frási] Erdő 
Gazdát kerületünkbe kinevezi (50.) Kozmás. 
erdőgyapja: „erdő kiterm elésre e ladandó 
(eladható) adott faállománya (anyaga)” Sz.a
bó) T 1982/1846: ezen erdők’ gyapja aránti 
betsű... (286.) Kál, MT. (Vö. MNy 1947. 54.). 
ERDŐIGAZGATÓSÁG: több e rd ő g o n d 
nokság irányításával megbízott, egykori er
dészeti hatóság. Antal /., 1980.: [...] A szél- 
döntö tt  fák k ite rm elésének  leple alatt a 
fakereskedők [1925 k.] olyan erdőrészeket is 
levágnak, amelyekhez nincsen engedélyük. 
Azt gyanítják, hogy az [Csíkszeredái] ~ is ré
szese a dolognak. (143.) Gysztm. 
ERDŐILLETŐSÉG: „a faizási szolgalom 
[az úrbéreseket a földesúr erdejében illetett 
haszonvétel] mértékének megfelelő erdőte
rület [...]” (PNL VI. 1894. 3 3 L) (Vö. A bac- 
kam adarasi erdőarányosítás  és tagosítás. 
ÁLt-M. 48-1065.).
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erdőkiosztás: „évenként kiadott vágásterü- 
let” (Jakócs Imre. Sz. gy.) Zetelaka. 
erdőközösség: az erdő közös tulajdona és 
használata. J. Tagányi K., 1896: Az -nél [...] 
az osztás ugyanazon szabályok szerint ment 
végbe, mint a szántóföldek vagy kaszálónál. 
Miként ezekből, úgy az erdőből is a község 
minden egyes tagja egyenlő részt kapott, oly 
módon, hogy előbb az erdőt, vagy annak fel
osztás alá eső részét annyi egyenlő részre 
mérték ki. a hány egyenjogú tagja volt a köz
ségnek. s azután az így felméri részek fölön 
maguk közt sorsot húztak, s a kinek amelyik 
rész jutott, azt vágta ki. amíg tartott benne, 
k ivágása  után pedig a községre szállott 
vissza, és a község a maga tagjainak megint 
másutt osztott erdőt. Mivel pedig a régi ma
gyar nyelv a sorshúzást „nyílvonás" -nak 
„nyíl-vetés" -nek nevezi bizonyosan azért, 
mert annál kezdetben a nyílvessző szerepelt 
magát a kisorsolt részt is „nyíl" -nak „nyilas" 
-nak, az erdőnél „erdőnyíl" -nak. az osztást 
„nyilas osztás" -nak hívták; (VI.). 
erdőlés: fahasználat. Conscriptio Szárhegy, 
1820: A Colonusoknak [jobbágyoknak] 
mindenütt oly szabadsággal valamint a Földes 
Uraságnak szabados. (5). ~ eszközfára. Cons
criptio Csrákos, 1820: Az ~= a Colonusoknak 
mint Tűzi Fára. úgy ezköz. és tökének is sza
bados, s nevezetesen tűzi fát napjaban egy szer 
könnyen hozhatni. (2.). ~ tőkének. Conscriptio 
Csmadaras, 1820: Az ~= mint Tűzi Fára mint 
ezköz. vagy tökének is melyből a deszkát met
szik szabad a Colonusoknak. (3.). J. csak 
erdőlhetés kedviért. Imreh /., 1979: A bebíró 
nemesek [birtokos nemesek, akiknek csak 
szolgáló emberük lakik a faluban] később is 
(1808) igyekeznek határőröktől telket vásárol
ni =, hogy így jogot szerezzenek a bőséges 
málnási erdőkhöz. (61.). 
erdőlési igazolvány: favágást engedélyező 
igazolás. Jkv. Hilibi Kb, 1941 Gyűlés az el

nök kérését tudomásul veszi és a tűzifa nyi
lakba [vágásterületekbe] hétfő, szerda és 
szombati napokat, továbbá az egy pengős és 
ötven filléres -okát kedd és pénteki napra ál
lapítja meg. (76.). 
erdőlési jog: favágatási jog.
1. erdőlésbeli juss. EO. III. 1808: sok kö
zönségek találtatnak itt olyanok, melyek 
csak ~ot kívánnak (4.).
2. beerdolési jog. Orbán B., II. 1869: Ezen 
beerdőlés és legclési jog miatt villongás tör
ténvén 1685-ben. Teleki Mihály és Mikes 
Kelemen székelyek generálisa volt kiküldve. 
kik a dolgot kikutatva, ez év febr. I5-én ki
adott határozatukban (mely a szeredai levél
tá rban erde t iben  m egvan) a szeredaiak  
beerdolési és legclési jogát jogérvénycsen 
megáilíták. (24.). béerdőlhetési jog. Négy 
közönség, 1867 Határozatott, hogy a' kül- 
birtokosság közül mindenki erdőlési jegyet 
kap ~ok kimutatása mellett csak is 2 írt clö- 
leges lefizetés mellett. (143.). Cstusnád. er
dői hetési jog. Négy közönség, 1866.: Továb
bá határozatott, hogy senki erdőlési jegyet át 
adni másnak bátor ne legyen [...] harmadik 
esetben =okat tovabra elvesztik. (132.) Cs
tusnád. erdőlési jog. Négy közönség, 1864.: 
Kászon ujfalusi Szász Péter [bebíró birto
kos] egy évi -áért fizetett [a négy közönség
nek ...] (95.). Cstusnád. Jakab E., 1878.: 
1769. nov. 13-ki szabályozó rendeleté által 
(Bizonyos Punctumok) a jobbágyi és földes
úri viszonyokat megszabván, az ~ot is ideig
lenesen elintézte; de ez csak néhol lépett 
életbe [Erdélyben ...], 1819-ben a második 
kormányi összeírást hajtotta végre gróf Czi- 
ráky: abban a földesurak és jobbágyi s zsel- 
léri viszonyok tisztázódtak, igen az -is, de 
az életbe egyik sem ment át, mint nem az 
1812-ki és 1846/7 törvényezikkek is. A sok 
százados bajt csak az 1848-ki általános fel- 
szabadulás orvosolta. (673.).
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Megye Sorszám A birtok megnevezése 
(egykori elnevezések)

|í

Megjegyzés

1 Csík megye közönsége

2 Gvergyó-Szent-Miklós
mezőváros

az 1896-os kiadásban: 1 
nagyközség j

Gyergyó-Szárhegy község

4 Gyergyó-Alfalu község

Csík 5 Csík-Szent-Domonkos község

6 Gyergyó-Ditró község

7 Szent-Péteri r. k. 
egyházmegye

8 C s ík - S ze n t - M árion 
és Csekelalva község

9 Gyergyó-Ujfalu község

1 Zágon község

: Háromszék
2 Bcrcck r. t. város az 1896-os kiadásban: község

3 Gróf Mikes Benedek és társai

4 Ozsdola község

1 Királyi erdőkincstár

2 Magyarói 
nemes birtokosság

Báró Bánffy Zoltán és Dezső

Maros-Torda
4 Báró Kemény Kálmán

5 Topliczai nemes birtokosság

6 Ős-Marosszék
havasbirtokossága

7 Szászrégeni tutajozó társulat

8 Sándor Tódor és társai

Udvarhely
1 Zetelaka község

2 Oroszhegy község

IV. táblázat, erdőnagybirtok -  10.000 k. holdon felüli erdőbirtokok 
a kutatott területen 1885-ben, Bedő Albert szerint
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3. rész a (köz)erdőkben. EO. III, 1808: az 
hol [Usz.] minden székelynek, akár melyik 
rendből való légyen, a nemes birtokához ké
pest része van a közerdőkben (5.) Usz.
4. vágási igény. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1914: ölt napon túl hameg nem jelénik a 
~itöl ellesik. J. ereléink használatából kizá- 
rattunk. Gazda L., 1971 Tömören tárja fél 
a székely parasztság helyzetét Papolc köz
ség közbirtokosságának az 1902. évi Szé
kely Kongresszushoz [—> is] intézett levele: 
„A folyamatban lévő arányosítás és tagosí
tás folytán Papolc község kisbirtokossága a 
pusztulás szélén ál [...] Okozza pedig ezt az. 
hogy erdeink használatából, melyhez ősi jo 
gok csatoltak, kizárattunk, legelőink ba- 
rom tenyész lésre nincsenek [...]. szarvas
m a rh a te n y é s z té s ü n k  tehá t  te l je sen  
veszendőben van az égbekiállóan igazság
talan erdőarányosítás és előrelátható mező- 
tagosítás folytán. (MT. 1971 IV 15.). J. 
földesúr köteles parasztjainak erdőlést és le
geltetést engedélyezni. Trócsányi Zs., 1956: 
Az 1791: XXX. te. ugyanis leszögezi, hogy 
az erdők tulajdonjoga egyedül a földesurakat 
illeti meg. Ebben a jogában az 1769-i Bizo
nyos Punstumoknak [...] az a rendelkezése 
k o r lá tozza ,  am ely  szer in t  ~. (70.) .  [—» 
FAIZÁS is].
erdőket: fakitermelést végeztet. Urbárium, 
1743: Tilalmas erdeje a néhai Groff Lázár 
Ferencz urunknak [...] ezen Remetei határon 
nincsen, s nem is volt szabad minden hely- 
lyekbcn ezen határon eőnmagának ~ni, ha
nem egy Dudán nevű hellyen [...] (370.). 
erdőnagybirtok: nagyobb erdőbirtok, kiter
jedésének megítélése korszakonként és vidé
kenként igen eltérő volt. Balogh E., 1979: 
Az arányosítás után amerikai gyorsasággal 
keletkezett székelyföldi ~ok ügye annak ide
jén politikai botránnyá dagadt, s közvetlenül 
a [első világjháború vége előtt már úgy volt.

hogy a vargyasi nép egyszerűen visszaveszi 
mindazt, ami valaha az övé volt. (31.) Var
gyas. „erdőnek es úgy nekifogtak": a fakiter
melést az előírásoknál jóval nagyobb mérték
ben folytatják. Kurkó Gy., 1970: Az, s az 
hogy nem tudom, mi lesz a gyermekeinkkel. 
(258.) Cssztdomokos. erdőlúlvágás (—>). 
erdőpanama: az erdővel kapcsolatos nagy
arányú botrányos csalás. Keleti Újág, 1930.: 
A csíki ~ ’k ügyében Voicu Nitescu igazság
ügyminiszter vezeti a nyomozást. (V 2.). 
(Vö. Endes M.. 1938. 405.) erdőüzérkedé. 
Antal /., 1976: a gycrgyóalfalusi nagyméretű 
=. az ún. Dobrcscu-ügy,. országos visszhan
got keltő panama volt (124 .). fapanama. Ke
leti Újság, 1930: Egy kis ~ Gyergyóban [...) 
399 széldöntölt fa helyeit 4000 darab levá
gott fát találtak Gyergyószcnlmiklós erdősé
geiben. Senki sem akarja vállalni a felelőséget 
az engedély nélkül űzött rablógazdálkodásért 
[...] (aug. 3.) (Vö. Antal I.. 1980.) KÖZ- 
BIRTOKOSSÁGI VISZSZAÉLÉSEK is. 
erdőpénz: erdei jövedelem (Négy közönség, 
1853.37.).
erdőtúlvágás: a lebélyegzett (megvett) erdőn 
kívüli jog ta lan  kitermelés, barátosi ~. 
1924-ben. Jeikeks Imre: [...] a Klein cég képvi
selője csináltatott egy olyan kalapácsot, mint a 
hatósági [bélyegző]kalapács, és engedély nél
kül bélyegezte a közbirtokosság erdőit [...], 
négy évig tartott a [kártérítési] per, végül a 
közbirtokosság 2 millió lej kártérítést kapott, 
amiből mindenki [minden közbirtokossági tag] 
kapott holdanként 64 lejt. (Sz. gy.) Zetelaka. J. 
A zetelaki közbirtokosság „Arányjog lajst- 
roirT-ában 1051 tag szerepelt, legnagyobb 
arányjoggal, 1240 hold 1000 négyszögöllel a 
Klein Géza cég (524. sorszám) majd Bíró Mi
hály (85. sorszám) 610 hold 576 n.öllel. Jakócs 
Imre, volt közbirtokossági elnök azt is el
mondta, hogy „később a Klein cég az erdőjo
got lábon álló erdőért visszaadta.
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érvényes névjegyzék: a közbirtokossági ta
gok nevét feltüntető olyan jegyzék, melyet 
az előírások figyelembevételével állítottak 
össze. Kászonimpér kb jkv, 1944: [...] a köz
gyűlés meg tartható a mennyiben az -ben  az 
erdő birtokosok 150-cn jelentek meg szemé
lyesen kiknek szavazat száma 642-re megy 
tehát név jegyzékben ki tüntetett 1223. sza
vazatnak felénél több szavazat van feltüntet
ve. (4.) arányjog lajstrom (Zetelaka közbir
tokosság. Jakócs Imre. Sz. gy.). 
esküdt:
a. a közbirtokosság legkisebb rangú tiszt
ségviselője. Molnár K., 1978: Az ~ck felada
ta volt a közbirtokossági [...[ gyűlések össze
hívása. (36.) Kápolánsf.
b. a falu elöljárója.
fabeli járandóság: az a természetben járó 
„fizetés” ami a kutatott terület közerdeinek 
tulajdonosait megillette.
1. évi fahozadék. László D., 1926.: ősrégi 
gazdálkodási rendszer fejlődött ki ezeken a 
vidékeken [Szf.], s a kevés szántóföld termé
se mellett az állattenyésztés és az = biztosítja 
a megélhetést, s így ezek fenntartása min
denkinek érdekében áll. (86.)
2. fabéli rész (EO. III. 1815. 204.) Hsz.
3. járandóság (Jkv. Hilibi Kb, 1943. 96.).
4. jutalék. Ambrus A., 1959: s a közbirtokos
ságtól kikértem vagy öt esztendőre való =ot 
(18.) Gy. Dánfalva Kbj. 1941: [...] egyesek, 
akik még nem termelték ki a -aikat. erdő ~. 
Kurkó Gy., 1970: Alig várta a telet, hogy jó  
szánul legyen, s a közbirtokossági = ~ot meg
kapják, de ez egyre késett. (114.). fa  ~ Fodor 
P., 1938: A közös vagyonból nemcsak ~ ~ jár 
[...], hanem a fa feldolgozásával kapcsolatos 
munkaalkalom is. J. Fodor Pál: A székely 
közbirtokosságok nehány időszerű kérdései 
(Hitel, Cluj, 1/1938.) c., jelentős dolgozatá
ban számos jótanácsot adott: „Ne engedjünk 
eladni egy vágásterületet sem, tartsuk meg

azt, ami még megvan arra, hogy évenként 
gazdáink megkaphassák a házi kitermelésre 
szánt ~ ~ ot.„: „[...] ne eresszük a fakereske
dőt az erdőbe, mert neki a fűrészgyára udva
rán van a helye” ; a közbirtokossági vezetők 
számára biztosítani kell a megfelelő fizetést, 
így „nem kényszerül a mellékesből hasznot 
hajtani s ezáltal visszaélést visszaélésre hal
mozni” Fodor egy évvel később, az Erdélyi 
Gazda 1939. jan. 1. számának hasábjain köz
vetlenül a közbirtokosságokhoz szólt, ismét 
hangsúlyozva a „saját házi szükségletre” tör
ténő fakitermelést, mert ha a saját udvarára a 
közösből behozott fát ő maga, a tag dolgozza 
fel és adja el, nem kell utána semmiféle keres
kedelmi vagy forgalmi adót fizetnie, vágási ~ 
(László 0.^1926.^93.).
5. osztalék. Pál G., 1928: A közös erdő évi 
~a az a néhány fa, melyet a közös birtokos 
évente arányrésze fejében kap. biztosítja a 
tűzi és épületfáját, és megszorultság esetén 
abból valami pénzt is kereshet magának. Ez 
az ~ az, melynek elérésére egész évben vár, 
hogy a hat hónapos télben a maga és mások 
fájának hazahozásával és k idolgozásával 
munkaalkalomra is találjon. (4. sz.). J. Ter
mészetesen az ~ nagysága közbirtokossá
gonként, egyénenként és évenként változott, 
mert többek között maga az arányjog (—>) is 
esetenkén t el térő volt. Erre vonakozóan  
m egem lít jük ,  hogy pl. K ápo lnásfa luban  
„minden használt holdterület után (szántó és 
kaszáló) egy arányjog  erdőrész t ad tak” 
(Molnár K., 1978. 34.).
6. yyOSztálj f a ,y (Dánfalvi Kbj 1941. 305.) 
osztályfa (Fodor P 1939. 33.). J. Sebestyén 
István: a közbirtokosság tőkefát adott, boro- 
nafát adott. (Sz. gy.) Zeteaka.
7. részesedés. Antal /., 1976: 1940-ben [...] a 
kászonimpéri tagság nehéz helyzetben volt, 
m a jdnem  te l je sen  tön k rem en t .  M ég az 
1929-19 30-ban  e lado tt  e rdők  után já ró
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veiket sem kapták meg, mert az igazgatóság 
az Impér gyárral bűnrészességben találtatott. 
(125 .) .  erdő~  (M o ln ár  K., 1974. 309.)  
Kápolnásf (—> ARÁNYJOG is). 
FAELADÁSI MÓDOK: Kl ippel M., 1930: 
Az eladó fának választéka szerinti eladási 
módok lehetnek tőárueladások [—>] és kész
árueladások [—»] (201.). eladás szabadkézből: 
„a lku tárgyalás” (Krippel M..1930. 202.). 
Mkikj. 1897: [Csm.] 3 ízben volt hirdetve ár
verés [...], azonban az eladás végre is csak 
szabadkézből történt meg. (40.). lábon való 
eladás: tőárueladás. EO. Ili; 1816: a nemes 
birtokosok, a kik fájókat ennek előtte a lábán 
szokták volt eladni (286.). tömeges erdőel
adás. Mkikj, 1905: A =ok révén nemcsak er
kölcsi testületeknek [jogi-], de egyes gazdák
nak is nagy összeg pénzek jutottak (7.) [...] 
így eladatott Csíkszentpétcr egyházmegye fe- 
nyőerdcje 3.452.400 koronáéi! (23). [...] Je
lentékenyen művelné közgazdasági fejlődé
sünket az is, ha az erdőeladások folyton 
szaporodó bevétele, mely többnyire politikai 
és egyházközségek pénztárában jövedelemre 
kilátás nélkül kezeltetik, országos, nemzeti, 
különösen székelyezélú közforgalomba vo
natnék. s annak jövedelmezősége fokoztatnék 
egyrészt a tulajdonosok, másrészt a befekteté
sek körül csoportosítható munkásközönség 
javára (24). tíz-tíz évi együttes eladás: az évi 
használatnak tíz évre való eladása. Vitos, 
CsF. 1894: A Románia felé hajló Il-ik határ
rész ezen erdeiből, miután a távoli és kedve
zőtlen fekvés miatt a birtokosság egyéni hasz
nálatának tárgyát egyáltalán nem képezik, 
10-10 évi hozam szokott eladás alá kerülni. 
(766). J. Az 1898: XIX. te. indokolásából, 
mely a közbirtokossági erdőkre is vonatkozik: 
Az eladásra szánt faanyagnak sem mennyisé
gét, sem értékét nem becsültetik meg a birto
kosok, hanem minden becslés nélkül, s több
nyire a nyilvános árverés kizárásával, kéz

alatt adják el a fölösleget; de többnyire ennek 
is csak a java részét értékesítik, a selejtesét, 
vagy elfecsérlik. vagy pedig az erdőben hagy
ják  vissza, hogy ott elrothadjon. (MTörv 
1898. 103.). Az indoklás elmarasztaló megál
lapítása bizonyára érvényes a vizsgált terület 
számos egykori erdőeladására is. A tárgyila
gosság. a tényeknek elfogultság mentes fel
elevenítése érdekében idézünk az EL 1887 
évf. VII. füzetében közölt „Versenytárgyalási 
hirdetmény”-ből, melyet a gyergyószentmik- 
lósi „községelöljáróság” tett közzé: „Alulírott 
községelöljáróság [...] Gyergyó-Szent-Miklós 
tulajdonát képező Fügésláb [...] Vitthavas er
dőségnek  [...] szakértői felmérés szerint 
42.529.48 m kereskedésre alkalmas fáknak 
az 1888-1892. években leendő kihasználására 
eladatik. [...] A faeladás a szóbeli árverés ki
zárásával, csakis rendes versenytárgyalás út
ján [tehát írásbeli árveréssel] eszközöltetik, 
erre tehát szabályszerűen elkészített s a 
23.391 írt 21 krban m egállap íto tt  érték 
10%-val mint bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
[... vétettek figyelembe].” 
fakakuk: „pálcázás” (Szabó T., 1971/XVIII. 
sz. 386.).
fakepe: papnak vagy kántornak járó fa. Jkv. 
Hilibi Kb, 1940: Papi és kántori fa kepekről 
intézkedés (73.).
feltartott fa: árverésen megvett fa (Dánfal
va Kbj, 1942.).
fidei commissum: hitbizomány. SzK, 1902: 
A  katonáskodó székely családok kisbirtoka 
[az 1764-től 1848-ig tartó osztrák rendszerű 
határőri katonáskodás alatt] csaknem -  jelle
gével bírván, arra a katonai hatóságok annyi
ra vigyáztak, hogy a székely katonaember 
végképp tönkre nem mehetett [...] (531.). 
földi illetmény: földilletmény. Kászonimpér 
kb. jkv, 1944: Az igazgatóság egyhangúlag 
fennhagyta Büdös széksorka kaszálót a ható
sági személyzet ~ fejében. (13.).
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füst: belsőség. —» II. 1. Egyed Á., 1975: A 
közbirtokossági földeket a birtokrendezés 
előtt a Székelyföldön általában az illető 
helységben -tel bíró családok, tehát a lakos
ság nagyobb része használta. (60.). 
gondnok: a közbirtok gazdasági ügyeit inté
ző személy. Négy közönség, 1866: Mai na
pon folyo 1 866 ik év Julius 8 ik napján alol- 
irt 4. községünk elöljárósága gyűlést tartván
4 község ~a Sánta Albert ur házánál (137.) 
Cstusnád. —> erdőgazda. 
GÖMBFAOSZTÁS. Gál Gáspár:  minden 
egyes arányjogra adtak egy köbméter tönk
fát. (Sz. gy.) Hilib.
gyalogkatona: gya logos  h a tá rő rk a to n a  
(Nyolcvanos et, Lemhény. 1846.). 
gyalogmunkás: kétkézi Ambrus A., 1959: 
A teremben [közbirtokossági nagygyűlés] 
ülők csodálkozva fordultak a bejárat felé, hol 
megjeleni egy -  [...], egy holdnál több nem 
látszott rajta (219.. 220.) Gy. —> II. 1. gya
logszeres is.
harisnyás közbirtokossági elnök: „fehér 
házi posztóból varrt szűk székely” nadrág
ban (ÉKsz, 1972. 517.). Kcicsó S.y 1974: A 
nagy erdőkitermelések idején annyi volt itt a 
pénz [mondta Puskás István bankigazgató 
Kacsó Sándornak], hogy -o k  ezerkoronás 
bankjegyeket ragasztottak a cigány homlo
kára a L au rcn tzy  k áv é házban .  H am a r  
elefelejtkeztek róla, hogy azelőtt bocskorban 
jártak eldőlni [...] (107.) Gy. 
hasított erdő: kimért -. EO. /, 1640: [...], de 
külön hasított erdejek, határok ebből az nagy 
erdőből [közönséges szék élő erdeje] soha 
nem volt az hidasiaknak (443.) Asz. 
hatalmasok uralma a közbirtokosságokban: 
a sok szavazattal bírók - -. Csegezy P 1909: 
A Székelyföld legtöbb vidékén a közös bir
tokosok ún. „hatalmasai” most is azon hit
ben vannak, hogy a közvagyon egyszersmind 
közpréda is [...]; míg a közbirtokosság sze

g én y e b b  tagjai fásult  lé lekke l  néz ik  a 
hatalmaskodók versenyző küzdelmét s tehe
tetlenül állnak azokkal szemben. (398). J. A 
közbirtokosság gazdasági ügyvitelét szabá
lyozó törvény (1898. XIX. te. 28. §-a) előír
ta, hogy az ügyek intézését a közös birtoko
sok gyű lé se  végezze.  A zá lta l ,  hogy a 
határozatokat - egyes esetektől eltekintve - a 
jelenlévő közös birtokosok arányrészcik sze
rint számított szavazással hozták, a törvény 
biztosította a gazdagok erős befolyását. (Vö. 
Kurkó Gy., 1970. 289.). 
határosztály: közföldek felosztása. Lőtsey, 
1837: [...] az Alperesek [...] a ’ Határ osztályt 
nem ellenzik, (1831. 83.) Zágon. 
havas: —> 1.3.2. J. Az arányosítási törvény 
(1871: LV te.) 8. §-a megengedte a -o k  fel
osztását a közös birtokosok többségének ké
relmére, függetlenül a részes illetmények 
nagyságától, a törvény szabta olyan körül
mények között, mikor az erdő esetében az el
különítés csak akkor volt lehetséges, ha a 
közbirtokos illetménye legalább 100 katasz- 
trális hold volt. A törvénynek ez a felületes 
megfogalmazása természetesen már eleve 
elősegítette a visszaélések láncolatát, hiszen 
a -  és az erdő között a gyakorlat képtelen 
volt különbséget lenni. Fodor P., 1938: A -  
a múltban nem sokat jelentett, értékké csak 
akkor lett, amikor letarolták legelőként. A 
vasút kiépítésével azonban a helyzet tökéle
tesen megváltozott. [—> III.2.3.8.] [...] A nép 
sehogy sem volt felkészülve erre [a nagy fa- 
keresletre], adta a fát, ahogy vették, nem na
gyon nézte, hogy nem visznek-e el többet, 
csak pénzt akart látni. Közbirtokosságaink 
vezetősége is tá jékozatlanul h im bálózott  
ide-oda a fakereskedők, az erdészeti és adó
ügyi paragrafusok [...] között, 
hétholdas mérték: az 1921. évi agrárkisajá
títási törvénynek a közbirtokossági erdőkre 
vonatkozó azon intézkedése, hogy ahol a la
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kosság házi faiparból is cl. családfőként 7 k. 
hold megtartandó. Pál G., 1923: Bár a szé
kelyföldi lakosság házi faiparból is él, a kisa
játításoknál mégsem alkalmazták egy köz
birtokosságnál sem a ~ et [...] M énaság 
Szent-Mihály, Taploca közbirtokosságokról 
egyenként több ezer holdat vettek el abból az 
erdőterületből, melyet a törvény megtartása 
mellett még pótolni kellett volna. (11.). 
huszárcsaládok: a székely határőr lovaska
tona családok utódai.
IGAZGATÓ TANÁCS: a közbirtokosság  
irányító testületé. Antal /., 1980: Az történt, 
hogy 1923-ban a [csíktaplocai] közbirtokos
ság erdejéből az ~ és a nagygyűlés tudta és 
határozata nélkül leváglak mintegy 100 000 
lej értékű fenyőfát [...) (143.). 
impediál: akadályoz (EO. I, 677.) Asz. 
incola: lakos. EO. II, 1778: [...] felosztván 
elsőbben a falukra, azután subdividáltassék 
[felosztassék] az erdőnek fája az individuu
mok [egyének] közölt a possessorok [birto
kosok] és a több ~’k között [...] (413.) Asz. 
interimár: időközi,  á tm ene t i .  C siby A., 
1939: [...] a közbirtokosságok ellenőrzési és 
fegyelmi jogkörét az illetékes járásbíróra ru
házza [az 1923-ban a kutatott terület erdősé
geire is érvényes „Codul Silvic” ], ki nem
csak levezeti a közgyűlést, hanem fegyelmi 
úton az igazgatóságot is elmozdíthatja és új 
igazgatóságot, úgynevezett —t nevezhet ki, - 
már élénk beavatkozást jelent a közbirtokos
ságok önkormányzati jogkörébe. (27.) r in- 
terimar.
járandóság: járulék. Bözödi Gy., 1938: Ha a 
székely közös birtok a magánbirtok ~a lett 
volna, akkor mindazon, akik magánbirtoku
kat eladták, a közös birtokot többé soha sem 
használhatták volna. (85.).
JARASBIRO: a járásbíróságon (judecato- 
rie) működő bíró. László D., 1930: Az erdő
törvény [Codul silvic] elrendeli azt is, hogy a

közbirtokossági ülésen a ~ [judecator] elnö
köljön, és ő gyakorolja a fegyelmi jogot az 
igazgatóság felett, amelynek tagjait elmoz
díthatja és újakat nevezhet ki. Határozatai el
len nincs fellebbezés, sem jogosorvoslat, s 
így a közbirtokosság az egyetlen intézmény, 
amely perrendtartási jogorvoslattal nem él
het, s kénytelen a bíró egyetlen jó vagy rossz 
határozatában megnyugodni. (303.). Kurkó 
Gy., 1970: - Ez a választás szabálytalan, nincs 
itt a ~ ordította meg l'ogjuk fellebbezni. 
(295.) Cssztdomokos.
JEGYZŐ: Molnár K , 1978: A ~ a nagy köz
gyűlés jegyzőkönyveit vezette és közbirtokos
ság irattárát kezelte. (36.) Kápolnásf. 
jogi személyiség: jogi személy („jogalany
nak tekinthető testület, intézmény" ÉKsz, 
1972). Csiby A., 1939: [...] az 1898: XIX. 
te., mely a közb ir tokosságok  gazdasági 
ügyvitelét szabályozta és amely törvény
cikk alapján nyerték el a közbirtokosságok 
-ükét.  (13.).
jogos: jogosu l t .  Kurkó Gy., 1970: Azt 
akarjuk, hogy az ötven -nak  es csak egy sza
vazata legyen, ne ötven [...] (294.) Csszt
domokos. (Oláh I., 1987 36.) Hral
más.
JOGOSULT: akinek közbirtokossági tag
ságra joga van. 1898: XIX. te. 29.§.: Ha az 
arányrészek egyáltalában meg nem állapít
hatók, a ~ak fejenkint egyenlő arányban gya
korolják szavazati jogukat mindaddig, míg a 
~ság aránya bíróilag meg nem állapíttatik. 
(EZsn. 1914. 430.). igény ~ (Oláh I., 1987 
36.) Hralmás.
JOGOSULTSÁG: közbirtokossági tagság
ra jogosító jogi helyzet, állapot, -uktól me
neküljenek. Csegezy P 1909: A szervezet
ien közbirtokosság erdőgazdasági ügyeit 
nem tudván kellően rendezni, anyagiakban 
is je lentékeny kárt szenved; a közterhek vi
selésére képtelen, adósságokba merül, a ta
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gok bizalmatlansága fokról-fokra nő, sőt a 
birtokossággal szemben alkalmazott törvé
nyes eljárást is zaklatásnak tekintik, s mind
ezek a körülmények a közös birtokosok j e 
lentékeny részét arra készteti, hogy ~=, azt 
elidegenítsék. (757.) Szf.
JÓLÉTI TÖRVÉNY: a társadalom (ezen 
belül a közbirtokossági tagok) jólétét segítő, 
büntető határozatot nem tartalmazó -. Csege- 
zy P 1909: Az 1898. évi XIX. t.cz. [...] ~ 
volt (397.).
juss: jog. Nyolcvanos et, Lemhény, 1868: mi 
~on erdői heteit [...].
kalákában ültet: a közbirtokossági tag in
gyen ültet csemetéi. Kurkó Gy., 1970.: [...] 
akik a kitermelés után mint a közösség tag
jai, ~ték be a területei. Ha a közösség úgy 
határozott, hogy az évi kitermelésre szánt er
dőt a lábán adja el, ez esetben fakereskedő 
vagy a gyáros kellett hogy ez újraültetést el
végezze. (114.) Csztdomokos. 
katonabirtokosság: —> volt kétág katona
ság, —> katonaerdő.
katonaerdő: közbirtokossági erdő, melyet 
az arányosításkor a határőr katonarendűek 
(huszárok és gyalogosok leszárm azottai)  
kapták. Imreh /., 1979: Bizony a ~ már csak 
felerészben az övék  [k a to n a re n d ű ek é  
Sepsibodokon, 1940-ben], holott régebben 
abban az erdőben más csoportbeli még „a lá
bát” sem tehette be. agyon es ütötték volna. 
(131.) —> kétág katonaság, 
katonai alap: háromszéki határőrvidéki ka
tona alap. Mkikj, 1906: Háromszék megyé
ben a király a volt székely határőrvidéki ~ot 
visszaadta a népnek [...], ezt a jelentékeny 
vagyont elaprózták, felosztották a katonai 
családok közt és elélték. (17.). 
kelő dűlőre hoz: elintéz. Kászonim pér kb 
jkv. 1946: Mivel az eléterjesztést nem hozták 
kelő dűlőre az ügy a továbi intézkedésig fel 
van fűgeszt ve (102.).

KENYSZERKÖZÖSSEG: állandó birtok
közösségre való kötelezés. KE III, 1929: 
[...] Ezért a későbbi agrártörvényhozás a 
közbirtokosságot védelmére vette és 1...] 
~ket léptetett életbe. (589.) Pál G., 1928: 
A birtokközösségek fenntartása [...] e lő re
haladottabb gazdasági és kulturális nívón 
álló országok törvényeiben is védelmet ta
lál. Ausztria magas hegyvidékén. Tirolban, 
továbbá Svájcban és a németországi po
rosz bajor,  badeni te rü le teken  is azok 
fenntartása elismert szükségesség. (4. sz.). 
kényszertársulat  (KE III. 1929.).
KÉRÉS A KÁSZONIMPÉRI KÖZBIRTO

KOSSÁGHOZ:^ 1 14. ábra.

114. ábra.

ffys //'/
'/ >!

yyéh íX  *,r~ZT

t, /£• —wW '
'-nAsrru — .SIa’ e-̂L/ fa

CZűtítn ÍJo 1A& L OlXt*Z

231



II. 4. A közerdők szókincse

„kereseti lehetőség” : Kászonimpért kb jkv , 
1947: A Gyűlés [...] odahatároznak hogy az 
Elnök tegyen lépéseket hogy sürgősen úgy a 
pénztár javára mint a nép javára a vágtér en
gedély adasék meg, minél hamarább, mivel a 
Közbirtokosságnak nincsen sémi más jöve
delme úgy szintén a nepenk sincs sémi ~e. 
(176..) ^
„Készülődések a közbirtokosságok és úrbé

res birtokosságok reformjára”: Pál G á
bor dr. jogtörténeti és birtokpolitikai tanulmá
nya, mely a Magyar Kisebbség (nemzetpoliti- 
kai szem le.  Lúgos.  1922-1942.)  1928. 
évfolyam 4-6. számában jelent meg. J. Pál 
Gábor dolgozata válasz volt Hodor V ido r  
közigazgat.iíí vezérfelügyelőnek arra a kor
mánynak u javaslatára, hogy vegyék állami 
kezelésbe a s/ckelyföldi közbirtokosságokat. 
Ugyanakkor K icsó Sándor Egész Székelyföl
dön végigvágc !• a  rémület c., a Brassói La
pokban megjelent riportjában mozgósította a 
közvéleményt a közbirtokosságok fennmara
dása érdekében, kifejtve mindazt, amit Fogy a 
virág, gyűl az iszap c., önéletrajzi visszaemlé
kezéseiben így összegzett: „Hiszen igaz, sok 
belső viszálykodásra, erkölcsi eltévelyedésre, 
visszaélésre szolgáltat alkalmat a közbirto
kossági vagyonkezelés, de mégiscsak ez az 
ottani székelyek igazi és úgyszólván egyetlen 
aratása.” (Kacsó S., 1984. 104.) (Vö. Antal I., 
1979.488.).
kétág katonaság: a szabad székelyek  kél 
ágának, a lovasoknak és gyalogosoknak kö
zös neve 1848 előtt.
„kettős gyűlés” : a közbirtokossági igazga
tóság és ellenőrző bizottság együttes gyűlése 
(Dánfalva Kbj, 1935.). 
kezelés: e rd ő k e ze lé s .  ALt-Cs. 1893:  A 
székelykeresztúrfalvi közbirtokosság erdejé
nek rendszeres ~ét a sz. keresztúri erdőgond
nokság teljesíti (43. 286.). községi erdők ~e 
(Bedő A., 1885. 57.).

kibárcáz: bárca kiállításával kioszt. Dánfalva 
Kbj, 1936: [...] az 1936-37 évi v ág ás területet a 
régi szokás s/erinl föl mérve és arány | —>) sze
rint ~va fölosztatik a birtokosok között, 
kicsatolt: leválasztott (Szász L.. 1976. 89.) 
Gycsomafva. Hn. Kicsatolt. („A közbirto
kossági erdőből ~ terület neve. uo.). 
„kijárók”. Antal /., 1980: Megkezdődnek a 
közbirtokossági erdőkkel való utolsó nagy pa- 
namázások, amelyekre az 1921 -cs földreform 
végrehajtása alkalmával elkövetett törvényte
lenségek [...] teremtettek kedvező lehetősége
ket. [...] Ebben a mozgalomban központi sze
rephez jutnak a [...] akik ajánlatokat tesznek a 
kisajátított erdők visszaszerzésére, ha a vissza
szerzett erdők értékének 40-50r/r-át ügyintézé
si honoráriumként megkapják. (142.) Cs. Ke
leti Újság, 1935: ~ forgatják ki ősi vagyonuk
ból a székely községeket és közbirtokosságokat. 
(...] A ~ „elkezdik” a területet |...| (jún. 9.). 
KIKIÁLTÁSI ÁR: „árverésen az a legala
csonyabb ár, amelyért vmit áruba bocsáta
nak” (ÉKsz, 1972.). Jkv Hilibi Kb, 1934: Ha 
a ~at a helybeli lakosok meg nem ígérik, ak
kor idegeneknek eladható (gclcnczci lakoso
kon kívül.) | ...] (31.).
kiküldött elnök: az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság megbízottja. Kászonimpér kb jkv, 
1944: Erős Béla. Csík vármegye Közigazga
tási bizottságának Gazdasági Albizottsága 
456/1944. véghatározata szerint ki-küldött El
nök (1.).
KIMÉR: „területet méréssel kijelöl” (ÉKsz.
1972.).
1. kimér. Boldizsár Lajos: akinek 100 hold
nál nagyobb volt az erdeje, joga volt -etni a 
részit (Sz. gy.). Kászonimpér.
2. kikerekít (Oláh I., 1987 36.) Hralmás.
3. kiszaggat. Balogh E., /979/1942: Igaz: a 
nagygazdák az arányosításkor [...] ~ák ré
szüket a közösből, s aki itt maradt, mind sze
gényebb ember. (31.) Vargyas.
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4. kiszakaszt (EO. II., 1781. 459.). E. erdőt 
szakaszt. EO. I. 1718: vagy magok emberek 
előtt illendő részek szerint való erdőt sza- 
kaszszanak [...] (638.) Msz. J. SzK. 1902: (...] 
erdőből vegyék ki. „kebelezlessenek ki” a le
gelőnek állandóan alkalmas területeket [...] 
(108.).
kinyilaz: vágáspásztát kijelöl. Jkv Hilibi Kb, 
1934: [...) a tűzi la vágás már ki is van nyi- 
lazva és lelt 126 drb nyíl és kéri az árverés 
napjának a megállapítását és az árverési fel
tételeket is. (30.).
KIOSZTÁS: a közbirtokossági tagokat meg
illető faanyag odaadása. Kebelei közbirtokos
ság szabályzata, 1908: A ~ az elnök és kikül
dött bizottság által a helyszínen, a gyűlés által 
esetről esetre meghatározott módon, mégpe
dig sorshúzás útján történik. (45. §). ~i je g y 
zék. A felosztásról jegyzék állítandó össze, 
amelyben a jogosullak nevén és arányrészén 
kívül a kiosztoll v. kisorsolt fa mennyisége és 
megjelölésre használt száma is bejegyzendő. 
A ~= hiteles másolatának egy példánya 30 
napig közszemlére teendő. [...] (48. alap). 
KISAJÁTÍTÁS: —> agrárkisajátítás. Pál G., 
1923: [...] a Földreformtörvény [...] a ~ alul 
való mentességet [...] nem terjesztette ki [...] 
acsíkmcgyci volt I. székely határőrezred [...]

b ir toká l lom ányára  (52.). N év jegyzéke  a 
zetalaki közbirtokosság tagjainak 1927. év
ből [...] kisajátíttatott az Agr. ref. által 
3.200.000 négyszögöl. Maradt a közbirto
kosság tulajdonában 7.808.914 négyszög
öl. (Sz. gy.). Hn. Csere: „1920-ban kisajátí
tott s felosztott esetés erdő volt.” (Janitsek J..
1973. 354.) Apáca.
kiszerez: beszerez .  K ászon im pér  kb jkv,  
1948: |...) nem bírom ki szerezni [...] —> KÉ
RÉS A K Á S Z O N IM P É R I  K Ö Z B IR T O 
KOSSÁGHOZ.
koccantás: a bevágás. Molnár K., 1974: | Ká- 
polnásf. közbirtokossága ...) Egy nap alatt 
50-60 részt osztottak ki. A kijelölt napon min
denkinek át kellett vennie a maga részéi, és a 
fáira egy fejszével a saját fajegyél rá kellett 
koccantsa. A fajegy (—> III.2.1.10.) lehetett 
egy vagy több -  [...) (310). 
kótya fa: „árverésen megtartott fa" (Dánfalva 
Kbj, 1941. elkótyázni: „licitálni, árverezni” 
(uo. Sz. gy.) (Vö. Nyr 26. 1897 429. Um.) 
kótyázáson fenntartott fa: „árverésen meg
tartott fa” (Varga Adorján, Sz. gy.) Csm a
daras. kótyát vetni valamire: „árverésre bo
csátani” (uo). —> ÁRVERÉS. 
KÖLTSÉGIRÁNYZAT: C segezy  Pál, 
1909: [...]: sőt a legtöbb közbirtokosság ~

V. táblázat. KISAJÁTÍTÁS -  Az 1923. december 1-jéig véglegesen megtörtént 
kisajátítások adatai. (M agyar Kisebbség, 1924., 257.)

Megye

i
iI

!

Összes 
kisajátított terület 

k. holdban

Ebből
erdő k. holdban !

j Csík 109 208 66 391

Háromszék 55 393 33 977

Maros-Torda 75 842 28 162

Udvarhely 20 707 12 666
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nélkül dolgozik s a költségvetés alapját képe
ző vagyon leltárát sem képes összeállítani. 
(399.) Szf. költségvetés. Jkv. Hilibi Kb, 1941: 
Kovács István a következőt adja át: [...] Ki
utalási könyv 34-36 [...] Adózó könyv [...] 
Betétt könyv [...] -  1940/1941 [...] Választók 
névjegyzéke Alap szabályok [...] (75.). 
kösség:
a. gyalogrendy harm adik rend. SzO. II, 
1569-1571 Ez az három nem az zekelsségben, 
tudni illik fco ember Lo few Koesseg [...] 
(283.) (—> közönség is);
b. faluközösség  (—> II. 1.).
KÖZBIRTOK: „vmely közbirtokosság tu
lajdonában levő osztatlan b. (ÉKsz. 1972), 
közbirtokossági és községi föld (Vö. Egyed 
A., 1975. 58.). Csíkvánnegye törvényhatósá
gának felirata 1890-ben (—»): Székelyíoldön 
azon ~, mely az ún. ingyenhasználat tárgyát 
képezi, úgy 1848 előtt, mint azután, mosta
náig [az a rányosítás ig ]  m inden községi 
bennlakó által szabadon használtatott, tekin
tet nélkül a társadalmi állásra [...], az erdőből 
annyi iát hordhatott, amennyi épületéhez és 
tüzeléséhez szükségeltetett, a nélkül, hogy 
ezért valakivel szemben pénzbeli szolgál- 
mányt teljesített volna. (Endes M, 1938. 378.). 
KÖZBIRTOKOS (compossessor): a köz
birtok résztulajdonosa. 1791. nov. 28. Az erdé
lyi országgyűlés által hozott XXX. töirényczikk 
az erdők megóvásáról (Erdély első erdőtön'é- 
nye): Mielőtt az erdőknek országszerte való 
föntartásáról további határozatot lehetne hozni, 
azok pusztítása tárgyában végezték, hogy ha
valamely ~ [...] (ECX II, 1791. 615.) J- Az EO a 
törvény latin nyelvű szövegét tartalmazza. 
Fordítás az „1540-1848. évi erdélyi törvények 
Bp„ 1900. 527.” nyomán. 
KÖZBIRTOKOSSÁG:
a. „Az a közösség, amelynek tagjai valamely 
osztatlan birtokot (rendszerint legelő- és erdő
terület) közösen használnak. ” (ÉKsz, 1972).

b. A társas birtoklás egy nemey az erdőközös
ség legfejlettebb formája volt a vizsgált terü
leten, melynek vagyona „használat és kezelés 
tekintetében közösségben hagyott magántu
lajdon99 volt (Székelység, 1938. 95.).
c. yyA közbirtok intézménye, birtokjogi szer
vezete”. (ÉKsz, 1972). J. A ~ok első világhá
ború előtti székelyföldi történetét az arányo- 
sítási (1871. évi LV te.), az erdő- (1879. évi 
XXXI. te.) és a közbirtokossági (1898. évi 
XIX. te.) törvények két jól elkülöníthető kor
szakra osztják. Az arányosítási törvény vég
rehajtása előtt ugyanis a ~i vagyon használa
ta. m ihely t valaki a faluban belsőséget 
szerzett, általában minden család számára 
biztosítva volt. Az arányosítás (—>) után 
azonban a ~ot rendszerint csak a továbbra is 
közösségben maradt tulajdonosok, a magán
birtokuk arányában vehették igénybe, a falu 
földnélküli rétegét ugyanis kizárták mint bir
tokost a -okból,  kik a legtöbb esetben az ág- 
fajuttatással meg kellett elégedjenek. (Ja- 
kócs Imre, a zetelaki ~ egykori elnöke: a ~ 
bőkezű volt. adott mindenkinek kevés díjért 
fát. Sz. gy.). Az erdőtörvény pedig üzemterv 
szerinti gazdálkodást (III. 1.3.) írt elő az ad
digi szabad használat helyett. Végül az 1898. 
évi XIX. (Vö. MNL.) a ~ok gazdasági ügy
vitelét szabályozta.
- I  ERDŐ:  „a volt úrbéresek és más ~ok (va
gyo n k ö zö sség ek )  erdei [.. .]” RNL, XII. 
204.). Nagy Gy., 1885: Ez idő szerint ugyan
is főleg a községi és ~=k tekintetében nagy 
zavarok és eltérések észlelhetők a különböző 
felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, 
kik a tulajdonképpeni «községi» erdők léte
zését a Székelyföldön egyáltalában tagadják 
és -nek állítják az összes u.n. községi er
dőket is, míg mások éppen ellenkezőleg vé
lekednek. (483.).
~ /  ERDŐELADÁS. Bíró Gábor  [fakereske
dő]: előre tudtuk’ kié lesz árverezéskor a ~i
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erdő, összeköttetés kellett ehhez. (Sz. gy.) 
Parajd. Szőke József: ~=a 30-as években: 
Baspataka - fel a gerincen, a biitiin bé az Uz 
völgye patakáig a területen a valóságban 
volt vagy 200 ezer köbméter, a cég fizetett
15 ezret és az elnök kapott vagy 20 ezer lejt, 
aztán Szercdában mulattak és Kiszelnik fi
zette a cehet [...] (Sz. gy.) Kászonaltíz. ~= 
villaépítések számára (Bözödi Gy 1938. 
157.) Szováta.
IG A Z G A T Á SI VA G Y IN T É Z Ő S É G I  

TAG: közbirtokossági vezetőségi tag a kél vi
lágháború közölt. Antal /.. 1976: Alig akadt 
közbirtokosság, amely ne lett volna adós. [...) 
A vezetőségek lelkiismeretlen gazdálkodása 
is lehetetlenné tette működésüket. „Maholnap 
valóságos becsületsértést fog képezni az, ha 
valakiről azt állítják, hogy olvassuk a
Gyergyói Lapokban. (127.).
~/ KONGRESSZUS:  a kutatott terület köz

birtokosságainak kérdéseivel foglalkozó ta
nácskozás. melyek közül az utolsót 1947 
április 13-14 napjain Csíkszeredában, a M a
gyar Népi Szövetség kezdeményezésére tar
tották meg. Székely Dávid Gy., 1947: A 
kongresszuson összegyűlt 300 székely gaz
da, az erdészeti szakemberek és politikusok 
két lehetőséget látnak: 1. Tisztázni kell a 
közbirtokosságok jogi helyzetét s ezzel kap
csolatban törekedni kell az arányjogok igaz
ságos elosztására. 2. Az erdőkitermelés és a 
faértékesítést új, lehetőleg szövetkezeti ala
pokra kell fektetni, és iparilag feldolgozni 
oly módon, hogy ezután ne csak a fa tőára. 
hanem az abból eredő minden néven neve
zendő haszon a székelység érdekeit szolgál
ja. SzSz, 1947: Karda Ferenc dr. az erdőter
mékek értékesítéséről és kihasználásáról 
tartott előadást: Sok szenny gyűlt össze évti
zedek folyamán, amelyet ki kell takarítani 
mondotta. A feketepiac, amely semmiféle 
közmunkából részét ki nem veszi, a maga

hasznára dolgozik és a szövetkezetek tekin
télyét igyekszik aláásni, amelyek pedig az 
állammal szemben, valamint a kulturális és 
népi kérdésekben a terheket elvállalták, (ápr.
17.). Kurkó Gyárfás: A kiszakított erdőket - 
folytatta vissza kell juttatni a közösségek
nek [...] Az elesetteket fel kell emelni [...] A 
jobbmódúakhoz szólt, ezután akiknek nem 
szabad clzárkozniok [...] (ápr. 17.) J. A ~~ 
idejében a kutatott területen a közbirtokos
ságok gazdasági je len tősége  k iem elkedő 
volt. mert csak a volt Csík megyei közbirto
kosságok több mint 100 ezer hektár erdő- és 
legelőterületet foglaltak magukba. Egységes, 
helyes alapokra fektetett alapszabályokra és 
olyan állami beavatkozás biztosítására volt 
szükségük - ezáltal elsősorban a „szakember 
és forgótőke" iránti jogos elvárásukat kielé
gítve -, mely révén elérhető lelt volna a köz
birtokosságok gazdasági fellendülése. [Vö. 
Kádár Zsombor: A Székelyföld erdészettör- 
téncte Bp., 1994.]
- /  KÖZGYŰLÉS:  közös birtokosok gyűlése 
(1898: XIX. te. 25. §.). közgyűlési Kurkó 
Gy., 1970: Tisztelt ~! kezdte beszédét az 
elnök. Minekután megbízatásunknak be
csülettel eleget tettünk, ezen megbízatást a 
mai napon a ^ k ez éb e  helyezzük  vissza. 
(293.). nyilvános ~. Molnár K., 1978: A köz
birtokosság ügyeit az öt tagú vezetőség in
tézte. Ezeket a közbirtokosság  tagjaiból 
==en választották. (35.) Kápolnásf. nagy~ 
Molnár K., 1978: Évente a szükségletek
nek megfelelően - négy-öt tartottak, min
dig vasárnap (36.) Kápolnásf. rendkívüli~. 
Molnár K., 1978: Ha a szükség úgy kívánta, 
dobszóval ~~eket is összehívhattak. (36.) 
Kápolnásf.
~I KÖZÖS VAGYON. Csibx A., 1939: A 
~~ok is tehát nem mások, mint használat és 
kezelés tekintetében közösségben hagyott 
magántulajdonok, mert: 1.) Nem szolgálnak
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községi köz jövedelmi forrásokul, hanem a 
közösségben maradt egyes tulajdonosok ér
dekeit szolgálják. 2.) Egyéni ingyenhaszná
lat tárgyait képezik, ami azt jelenti, hogy az 
egyes résztulajdonosok minden ellenszolgál
tatás nélkül élvezik a közös vagyon hasznait.
3.) Bizonyos esetekben arányosításoknak és 
felosztásnak is tárgyát képezik. (18., 19.).
- /  KÖZÖS VAGYONOK EREDETE: J. 
Egyes szerzők (A. Gociman, 1932. 6.) véle
ménye szerint a székelyföldi közbirtokossá
gok az arányosítási törvény (1871. évi LV 
te.) alapján létesültek, mely a községi erdő
ket közbirtokosságiakká alakította át. Ezzel 
szemben idéznünk kell ennek a törvénynek 
az 1. $-át. melynek szövegéből kitűnik, hogy 
1871 előtt is létezlek közbirlokok: „1 §. Az 
arányosítás tárgyát képezik nemcsak a jelen
leg köz.öscn cs osztatlanul használt külső fek- 
vőségek, hanem azok is, a melyek a közös 
birtokból a közbirtokosok beleegyezése 
nélkül, s a községi lég kezelt közös birtoknál 
az illetékes hatóságok jóváhagyása nélkül 
ezen törvény életbeléptét közvetlenül meg
előző 32 év alatt el foglaltattak.” Vagyis a 
törvény világosan megjelöli, hogy a közbir
tokossági vagyon ismertetőjegye a közös és 
osztatlan használat volt. mely jellemezte a 
közerdőt a székelység ősi katonai, társadal
mi és gazdasági berendezésének alkalmazá
sa idején is. (Ezzel kapcsolatban hivatkoz
nunk kell Tagányi Károlyra is: „A mi pedig 
a községek vagyonát illeti, nem lehet kétség, 
hogy eredetét az is a földközösségnek kö
szönheti.” Tagányi K., 1894. 213.) Kétségte
len továbbá az is, hogy az „újtípusú” közbir
tokosságok az arányosítást követő 1898. évi 
XIX. te. alapján, egy hosszú folyamat ered
ményeként jöttek létre, amit a háromszéki 
közbirtokossági erdők 1896-ban közölt vál
takozó elnevezései is bizonyítják: 
erdőbirtokosság, pl. Báróthi

közbirtokosság, pl. Bodosi -
volt kétág katonaság, pl. Bölöni -
volt kétág katonaság és szerzeménycsek, pl.
Al-dobolyi
kisebb birtokosság. pl. Fotosi - 
nagyobb birtokosság, pl.Fotosi - 
vásáros birtokosság, pl. Málnási - 
és társai, pl. Kökösi Molnár József 
települtek, pl. Zaláni 
székelyek, pl. Al-torjai 
vagyontalanok, pl. Feltorjai 
község birlokossága. pl. Pctőfalva - 
család közbirtokossága, pl. Pávai Marti - stb. 
(Bedő A.. 1896. IV k. 496-535.) 
Hivatkozhatunk továbbá egy 1884-ből kelt - az 
arányosítási megelőző 87 csíki erdőbirtokot 
felsoroló kimutatásra is (ALl-Cs, F. nr. 78. 57.), 
hol a tulajdonosok között több esetben szerepel 
a tízes (-^) elnevezés, pl. Csíkszépvízi 3 tízes 
székely  b irtokosság .). Pál G 1928:  A 
Székelyföldön sok községben a közbirtokosság 
az ún. „tízeséből fejlődött. 6. sz.).
- /  KÖZÖS VAGYONOK ISM ÉRVEI ~I 
KÖZÖS VAGYON ÉS ~I KÖZÖS VA
GYONOK EREDETE 
- /  KÖZÖS VAGYONOK NEMES HIVA
TÁSA. Pál G., 1923: vágterülctekct osztot
tak a község lakóinak, ebből tűzi- és épület
fával látták el magukat; az erdők értékesíté
séből készpénzt osztottak; ezen kívül kifi
zettek a tagság állami, községi és egyházi 
adóját: községi kiadásokat vállaltak maguk
ra; iskolákat, kultúrotthonokat, utakat épí
tettek cs más közhasznú építkezéseket pén
zeltek ; fü rdőhelyeket ta rto ttak  fenn; 
továbbá a közbirtokosság jövedelméből se
gítették a megszorultakat, a tűz- és árvízká
rosultakat, árvákat és a nagycsaládos hadi
özvegyeket; a vagyonközösség révén ébren 
tartották a tagok között az együvé tartozás 
érzését: a közös legelők lehetővé tették a 
korszerű legeltetést stb. (4-15. 46-57.). J.
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erdő haszna másé. Balogh E., 1979/1942: 
Nagyszerű munkaegyüttes ez a közbirtokos
ság, de [...] Jogi dolgokban járatlanok a gaz
dák, s az = (32.) Vargyas. J. szegények párto
lása -> Papolci Ft. r733, 1759. 1822. Imreh
I., 1983. 371
- /  TAG: közös birtokos (1898: XIX. te. 25. 
§.). Molnár K., 1978: Minden ~~ annyi sza
vazati joggal rendelkezett, ahány arányjoga 
volt. (35.) Kápolnásf.
- /  TAN ÁCS: a közbirtokosság vezetősége 
mellett működő, választott szerv. Molnár K., 
1978: A vezetőség mellett működött még a 
~~ is. [...] (35.) Kápolnásf.
~i társaság: kezdetleges erdőközösségi for
ma. melyre példa «Kölpényi 11» (Vö. 
Rugón falvi K.. 1939. II. 152.).

VAGYONOK AUTÓNOMl KEZELÉSE: 
a közbirtokosságok önkormányzaton alapuló 
vezetése, melyei a két világháború között 
többek között a közigazgatási hatóságok jog
talan beavatkozása, a járásbírók túlkapásai 
stb. sértettek. (Vö. Keleti Újság 1932. febr. 
Í8.).
~I VEZETŐK: a közbirtokosság vezetősé
ge. Vámszer G., 1938: Sajnálatos, hogy az 
egyéni érdekek érvényesülése miatt a ~~ ál
talában nem tudnak a közös vagyonnal cél
szerűen és becsületes módon a köz javára 
gazdálkodni. (59.).
~I VEZETŐSÉG. Bíró IX 1988: a — et az 
elnök, alel nők, jegyző, erdőgazda és pénz
tárnok alkotta. (1988.) Csmadaras.
~/  VISSZAÉLÉSEK. Antal Imre: Csík 
megyében (1934-1940). Korunk 1976, 124. 
127.
közbirtokosság népháza: székháza (Ká
szonimpér kb jkv, 1945. 39.). 
KÖZBIRTOKOSSÁGOK
~ADÓZÁSA. Keleti Újság, 1932: [...] A 
közbirtokosságok, mint erdőbirtokosok a vá
gás alá kerülő erdők után a bruttó érték, illet

ve a bruttó eladási ár után a következő adó
kat és egyéb közterheket fizetik: 1. Földadó 
12% 2. Pótadó [...]: 7 Adásvételi illeték 
8%. összesen 42%, amelyhez meg járult [...] 
az évenként fizetendő illeték-egyenérték [...] 
(III. 25.) [úgyhogy végül is. a közbirtokos
ságok minden egyes eladott köbméter fa 
után. a kapott összeg 51 -52%-át adóba fizet
ték] (Vö. Antal I.. 1979. 489.). J. Hogy mi 
mindent kelleti fizetnie a közbirtokosságok
nak. arról Fodor Pál 1939-ben az alábbiak
ban számolt be: Eladni [lábon fát] azonban, 
ismételten, csak azt engedjük, amit mi ma
gunk [a közbirtokosságok tagjai] semmikép
pen sem tudunk hazahozni. Mert az árából 
ma már úgysem látunk semmit, az mind el
megy adóba, erdőőrzésre, erdőkezelésre, 
üzemtervre, csemete árába, bírságokra, erdő
őr lakbérbe, gazdasági felügyelőség illetmé
nyébe. ügyvédi költségekre, sőt nemegyszer 
községháza vagy iskola építésére is. (Erdélyi 
Gazda. 1939. IJ .) . J. Jkv. Hilibi Kb, 1937 a 
kovásznai erdő mérnök úr kijelölte a helyet 
ahol a hilibi áll. iskola építés céljaira jóváha
gyott 200 m'fát [...] (54.).
~ÁLLAM I ERDŐKEZELÉSE: állami ke
zelés. Pál G., 1928: De azt is látjuk, hogy 
mit jelent az «állami kezclés». [...] A közbir
tokosságok a lelteit érdekek megóvása miatt 
jövedelmeikből állami autók fenntartására, 
erdészeti közegek részére lakóházak vásárlá
sára, állami tisztviselők részére jelentős ér
tékű fatömegek ajándékozására voltak reá 
utalva. (4. sz. 147.) Keleti Újság, 1929: [...] 
az állami erdőrendezés címén évente az ál
lam horribilis összegeket szed be a közbirto
kosságoktól, és bár az erdőigazgatóságoknak 
kellett volna elkészíteni az üzemtervet, még
is [...[ magánmérnökökkel kellett elkészíttet
ni a terveket [...] (dec. 5.). J. vált. államerdé
szeti kezelés (Mkikj. 1892. 71.). erdősítési 
biztosíték. Keleti Újság, 1929: [...] az -ként
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letétbe helyezett összegeket nem adják 
vissza a közbirtokosságoknak ez előírt idő 
után sem, így évek hosszú során át milliók 
hevernek letétben (uo.). kezelési díj. Keleti 
Újság, 1932: [...] Csíkcsicsó közbirtokosság
1930-ban 45.783 lejt fizetett erdő =ként.
1931-ben már 55.000 lejt kívántak és amikor 
a Csíkszeredái erdőgondnoksághoz csatolták, 
ez 103.943 lejre emelte fel a =at. (III. 23.). 
-FAKITERMELŐ SZÖVETKEZETEI: az 
első világháború és az államosítás között 
alakult olyan szövetkezeti szervezet, mely
nek legfőbb célkitűzése az erdő házilagos ki
termelése és termékeinek a kapitalista cégek 
kizárásával történő értékesítése volt. J. A ku
tatott területen a legismertebb az erősen fa
ipari jellegű csíkszentdomokosi Victoria álta
lános szövetkezet volt. melynek vezetője 
dr. Korda Ferenc azt példamutatóvá tette; 
az Első Székely Fakitermelő Szövetkezet. 
mely 1933-ban négy felcsíki község közbir
tokossági tagjaiból alakult. Sztankó Zoltán 
erdőmérnök szervező tevékenységének kö
szönhetően is. Kacsó S., 1974: A szövetke
zeti gondolat régi harcosa, Sztankó Zoltán 
erdőmérnök volt [...] A közbirtokosság évi 
vágásterületeit a [...] tőkések fakitermelő 
vállalatai vásárolták meg. Ezek nem sajnál
ták a vesztegetési pénzt a közbirtokossági 
vezetőségtől, ha a megvásárolt terület felmé
résénél a cég javára tévedtek. Sztankó mér
nök utálta a panamázó közbirtokossági veze
tőségeket. de bűnösöknek a céget tartotta. Ó, 
hiszen olyan nehéz ellenállni a csíki nyomo
rúságban a könnyen jött pénznek. (369., 
370.) (Vö. Gyárfás E., 1930. 220.: Bözödi 
Gy., 1938. 222., 223.; Antal I.. 1979.; Kozán
I., 1978. 81., 87.; Keleti Újság, SzSz stb.). 
-FELO SZTÁSA: Keleti Újság, 1932: A 
harm adik székelyföldi közbirtokossági 
kongresszus (Csíkszereda, 1932. febr. 14.): 
[...] Az értekezleten rámutattak, hogy a fel

osztást technikailag sem lehet megvalósítani 
és az annyi peres eljárást vonna maga után, 
hogy felőrölné a még meglévő székely java
kat is. (febr. 18.). „pántlika" Pál Gábor, 
1936: székelyesen ,,~Y’ [loldsávot] kapná
nak a gazdák (Keleti Újság. 1936. III. 14.). J. 
„Például Kibéden és Kisgalambfalván a fel
osztás után cgy-egy tag 42 m hosszú és 80 
cm széles területet kapóit” (Csíki Néplap,
1936. szept. 9. Vö. Antal I., 1979. 490.) utol
só mentsvár. Antal /.. 1979: Ha felosztották 
volna [a közbirtokosságokat, ami a nagygaz
dák óhaja volt], ami egy pár helyen megtör
tént. a többségben lévő. kevés arányrésszel 
rendelkezők nem tudták volna használni bir
tokukat már csak azért sem. mert ezek az 
úgynevezett II. határrészben elterülő erdősé
gek a falutól 25-30 km-rc voltak. Olcsó áron 
eladták volna a fakitermelő cégnek, és így 
-uktól is megfosztódtak volna. (492.). J. 
Egyed A.. 1975: A kortárs agrárközgazdász
ok többsége szükségesnek tartotta a közös 
erdők és legelők fenntartását, [...] (59.). er
dőosztályos per (S. Bíró G .. 1923.).
~HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE. Csegezy 
Pál, 1909.: A közbirtokosság autonóm testü
let [...]. erdőgazdasági ügyeit közgyűlési ha
tározatok útján, maga intézi; ámde éppen 
mert igen sok esetben jelentékeny közvagyon 
kezeléséről van szó, a ~ szükséges. (401.).
~REFOMRJA: azok a haladást segítő javas
latok és változtatások, amelyek a 20-as évek 
végén és a 30-as évek folyamán hangzottak 
el. illetve valósultak meg, azzal a céllal, hogy 
a kutatott terület közbirtokosságainak első
sorban gazdasági bajain segítsenek. Ezek az 
alábbiakra vonatkoztak: egyenlő részesedés a 
javakból (javaslat) (Vö. Antal I., 1979. 488.); 
közbirtokosságok szindikátusba [szövetségbe] 
tömörítése „olyan formán, hogy az egységes 
vezetés és az irányítás a szindikátus kezében 
legyen összpontosítva, azonban a birtokossá
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1 ____2 í  3 4 5 6 7
Csík 38 i 63,3 401,0 527,0 1248,9 7781

Háromszék__ 39 38,2 23,0 37,4 73,2 ______208___

Maros-Torda 40 !9.6 14,8 ! 65,1 63,3 _____ 226

Udvarhely 24 17,8 42.3 ; 120,7 193,9 853

Erdély _  4 4 ,0____ 40,6 1 53.6 _____86,4____| 470

VI. táblázat. KÖZBIRTOKOSSÁGOK STATISZTIKÁJA -  Közbirtokosságok a kutatott területen 1908-ban.
I.- Megye. 2.- Közbirtokosságok száma. 3.- A községek hány százalékában van közbirtokossági vagyon. 4.- Egy főre 
eső közbirtokossági vagyon koronában. 5.- Közbirtokossági vagyon értéke az összes községi vagyon százalékában. 

6.- Közbirtokosságok átlagos vagyona ezer koronában, 7.-Közbirtokosságok átlagos jövedelme koronában.
Forrás: M. Stat. Közlemények az 1908. évben. 39. k. 157-160. (Bp. 1913.)

J. 1908-ban Csík vármegye közbirtokosságainak 4 millió koronát meghaladó értékpapírjai voltak (uo. 157.)

gok autonóm jogköre tovább is sértetlenül 
fenntartassék. de a birtokossági vagyonok 
kommerciáltassanak (Keleti Újság 1931. 
nov. 15.): közbirtokossági unió. Fodor P 
1939: Meg kell barátkoznunk azzal a gondo
lattal. hogy mi magunk létesítsünk egy fel
ügyelő. ellenőrző szervet, egy ~t [...], s a hiva
talokkal szemben is egyenrangú, hatósági 
jelleggel felruházott szerv kell. hogy legyen. 
(34.) (javaslatok); közbirtokosságok szövetke
zetekben tömörítése. Antal /., 1979: Egyet
len megoldás mutatkozott a = [...] ha a köz
birtokossági tag a fát maga termelné ki és 
dolgozná le l [...] ( 4 9 0 . ) KÖZBIRTO
KOSSÁGOK FAKITERMELŐ SZÖVET
KEZETEI (Vö. Karda Ferenc: A szövetke
zeti munka külön feladatai Csík megyében. 
Csíki Lapok, 1937 ápr. 4.); központi jogvé

dő iroda felállítása „az egységes ügy- és va
gyonkezelés, valamint adó és jogvédelem 
szempontjából akkor is szükséges hangoz
tatták a harmadik székelyföldi közbirtokos
sági kongresszuson Csíkszeredán. 1932. feb
ruár 12-én ha a tervezett szindikálizálás 
nem volna keresztülvihető (javaslat) (Keleti 
Újság. 1932. febr. 18.) mellékkereset biztosí
tása azáltal, hogy a fát a közbirtokossági ta
gok dolgozzák fel (Fodor P 1938.); saját 
házi szükségletre történő fakitermelés —> fa
béli járandóság.
-STATISZTIKÁJA  -> VI. és VII. táblázat. 
K ÖZERDŐ: szabad használatú erdő. EO.
II, 1769: [...] a hol köz vagyis szabad erdők 
vagynak, [...] (295.). ~felosztása. Imreh /., 
1979: a szántóbirtok nagysága után osztot
ták meg a közerdőt (85.). -knek s határok

VII. táblázat. KÖZBIRTOKOSSÁGOK STATISZTIKÁJA -  Közbirtokosságok a kutatott területen 1936-ban. 
Forrás: Fodor F 1938. (Carpatpress 1936. évi 6. sz.) J. 1936-ban az ország közbirtokosságainak 18,4%-a. a tagok 

29.1%-a és a földterület 267r-a erre a vidékre esett. (Antal I., 1979. 490., Carpatpress, 1936. október 17.) 
Barabás E.. 1904. Um. szerint 1902 végén Udvarhely megyében 201.128 k. holdat kitevő erdőterület volt. melyből 

nemesi közbirtokossági birtok 121.174 k. hold. úrbéres természetű pedig 6032 k. hold (33).

i Közbirt. száma Közbirt. tagok száma Közbirt. összter. (ha)

Maros 47 8 725 13 000 !

Udvarhely 70 5 900 13 800

Háromszék 96 13 400 33 000 |

Csík 54 32 104 104 000
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nak felosztása. EO. III, 1808: Kész ezen ne
mes universitás [közönség] ezen pontot a 
Approbalae conslitutiok 3-ik része, 29-ik 
tit. 1-ső art. tartása szerint követni, [...] (3.) 
Hsz. közös erdő felosz.tása. Sebess I) ., 
1903: Itt van pl. egy levél, [...] a zabolai 
fö ldbirtokosok [földtulajdonosok] mind 
aláírták [ ] „Kegyelemre nincs szüksé
günk, hanem [...] igazságra, a mely azt vilá
gosan ki kell, hogy mondja, hogy a közös 
erdők csak azok között oszthatók meg. a kik 
azt közösen használták, úgy a nemzeti csa
ládok, valamint a katona és részben a volt 
úrbéresek közt [...]" (8.). közös erdő. SzK,
1902. Páll Albert Gyergyóallalu község 
megbízásából szólal fel [...] a birtok felsza
badítása óta semmi sem volt károsabb ha
tással a székelységre, mint éppen a törvény 
[az arányosítási-] kcrcsztülhajszolása. a mi 
csak a pénzüzéreknek használt. Ezelőtt a 
székely tekintet nélkül birtokának nagysá
gára annyi tűzifát hozhatott a -b ő i, a 
mennyire éppen szüksége volt; ezt a jogot 
senkinek el nem adhatta, [...] (384.). Vö. 
Ezsn, 1914. 394-425. E rdőtörvény  (az 
1879. évi XXXI. te.); MNL III. 1980. 329.) 
közhatár: közös terület, közhely (communc 
terenum) (Vö. Dósa E., 1861. II. 165. §.). 
EO. I, 1653: juxta quantitatem et numerum 
scssionum antiquarum [a régi telkek meny- 
nyiségc és száma szerint] osztassanak és bí- 
rattassanak a határok (496.) (A. C. III. r. 29. 
c. 1. cikkely). Kilyéni Sz. M., 1818/1817: Az 
Alperesek azt állíttyák, hogy a’ Nemes Szé
kely Nemzetben a’ Köz Határok fel osztása, 
szint úgy mint a’ Jószág le szállása a’ Vár
megyei Nemes Jószágoktól egészszen kü
lönböző Törvény alatt áll; (225.) Bögöz. 
közhavas: több falu közös erdős területe. 
Szabó T 1976/1820: azon colonusok [job
bágyok] pedig kiknek Földes Urak a’ tizen 
két Ealuk Havasadra, bé Birosok (622.)

Magyaros. U. Vámszer G., 1939: Jellemzé
sül arra. hogy milyen lehetett régenlc a 
közös nagy birtokok kezelése, röviden is
mertetem a Csíki Hétközség havasainak ke
zelési módját és feloszlását, ahogyan azt 
csíkdclnci Kánya Imre. 80 éves öreg székely 
nekem elmesélte: [...] (59.) —» 1.3.2. is. 
közhely: közös birtok (terrena communa). 
Löt sex, 183 7/1831 Zág o ni köz hel 1 y eket 
(78.). ED és OV, 1837• Sürgette a’ militare 
[katonai bizottság] a' székelységben a' köz 
helyek felosztását' megkívánta, hogy 
minden sessio [telek] után a' conscriptus 
[összeírt] katonák része kiszakasztassék. [...] 
(III. 143.) Sebess I)., 1903: De nem teljes ez 
a curai [legfelső bírósági| döntvény, mert 
csak a havasokra vonatkozik, azonban a be
függő erdőségek [—» 1.3.1.] után. a melyek 
nagy terjedelműek. melyek után szerény 
véleményem szerint éppúgy nem jár ~. még
is megkapta azt a bizonyos nagybirtokos [za
bolai ] úr. (9).
közjavak: köztulajdon. Pál G., 1923: Az a 
földreform [—» agrárkisajálítás], melyet a 
Székelyföldön nagyrészt már végrehajtottak, 
az évszázadokon át elidegcníthctetlcnül 
fenntartott és gyarapítóit ama ~at vette el, 
melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy 
közlegelővel segítsék elő a főfoglalkozást 
képező állattenyésztést, erdőségeiből tűzi- és 
épületfával lássák el a lakosságot és kész
pénzben nyert jövedelmeikből a közterhek 
viselését könnyítsék meg. (5.). 
KÖZMUNKA: itt a közbirtokosság vezető
sége által elrendelt közérdekű, közös 
Dánfalva Kb Jkv, 1936: | ...] a ki ki nem 
megy ~ 'ra azokon végrehajtási kell eszkö
zölni 10 szavazatra 1 napi 20 szavazatra 2 
napi [...] dijat készpénzbe föl kel hajtani. J. 
Tehát, a terheket is az arányjog száma hatá
rozta meg, mert ettől függőt a szavazatok 
száma.
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közönség:
a .falu, község egész népessége. EO II, 1802. 
Minden helységben a possessoratus [birto
kosság, birtokos uraság] a ~gel egyetértőleg 
tegyen erdőinspeclorl (812) Asz. Nyolcvanos 
et, Lemhény 1846: [...] általadta valla Közön
ségünk a / úgynevezettekét Lepataka közét 80 
személyének; Nyolcvanos et, Lemhény 1906: 
[...] 60. é\ telt le |...| hogy azon erdőrészt mel 
felel társaságunk ez idő szerént rendelkezik 
az őseink köz.ségiinkio\ megvásárolták. J. A 
falu erdeje az ott élők közös tulajdona volt, 
ezért nevezték ~ erdejének is, hiszen a ~ 
egyik régi jelentése; „egy helyen lakó embe
rek együttvéve, község’* (Ballagi M.. 1873. 
134.). vagyis közösség (falu). A gyakran 
használt ~ helyet később községei kezdtek 
mondani, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a 
„falu erdejéT-t gépiesen községi erdőnek te
kintsék és nevezzék. Mindez pedig azt ered
ményezte. hogy sokan mindent, amit az egy
kori faluközösség (communilás, eommonitás) 
bírt, községi tulajdonnak tárták. Ezért írhatta 
1885-ben Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő Há
romszék megye erdeinek tulajdonjogi osztá
lyozásánál: „Ez idő szerint ugyanis főleg a 
községi és közbirtokossági erdők tekintetében 
nagy zavarok és eltérések észlelhetők a kü
lönböző felfogások között. Vannak ugyanis, 
kik tulajdonképpen «községi» erdők létezé
sét a Székelyföldön egyáltalán tagadják és 
«köz.birtokossági» -nak állítják az összes ún. 
községi erdőket is: míg mások épen ellenke
zőleg vélekednek. (Nagy Gy., 1885.482.).
b. közösség. ALt-Cs, 1872: ns Csíkszék ~e 
erdeiben (78, 20.); birtokközösség. Lőtsey 
1837/1831 í\ Zágoni Birtokosok, és =, mint 
appellans [fellebbező] (78. j. szabad kö
zönség: szabad közösség (1812. 166.). 
közönséges:
a. mindenki által használható. Urbárium, 
1743: Ezen tilalmas [csere] erdőn kívül sem

mi némű nevezetű hellyekben ezen szárhegyi 
határon az Exponens [vallattató] uraknak és 
nagysnak tilalmas erdejek nincsen, hanem a 
Falusiakkal ~cn való erdei vadnak, úgy hogy 
ezen Szárhegyi határon levő erdőkből akár 
honnan tűzi, vagy egyéb épületre való fákot is 
hordhatnak, valamennyi kívántatik. (246.) .
b. közösen. EO. I., 1640: Tudom azt, hogy 
az Kő megett való nagy székely erdőből Hi
dasnak külön kihasított határa soha nem volt 
az Aranyos földétől, hanem az arany osszéki- 
ckkel mind egyaránt bírták ~en (440 .) .
c. a falu közföldje. Kovách G., 79 7 7 /1 7 7 3 :  
Úgy contribuálok [veszek részt], mint egy 
szabad ember, mégis midőn ~ ’bői valamit 
felosztanak, nékem csak fél részt adnak. 
(38 .)  Csókfva. -  erdő: (EO. II. 1802. 813 .)  
Asz. ~en: közösen (EO. II, 1788. 603 .) .  
közös birtokosság: Fodor P., 1938: A köz
birtokosság tulajdonképpen nem közbirto
kosság, hanem ~, több gazdának közösen 
használt magánvagyona.
KÖZÖS HASZNÁLATI JOGA: a közbir
tokossági vagyon használatának a 1908: 
VII. te. indoklása: És a ~ kötötte oda a legki
sebb birtokú községi lakost is a község társa
dalmához. (MT, 1908. 24.).
KÖZÖSSÉG; „közös élet- vagy munkavi
szonyok között élő, illetve közös eszmék, 
célok által egyesített emberek csoportja. 
(ÉK sz, 1 9 7 2 . ) .  [b irtokközösség]. SzK, 
1902: Páll Albert: [...] M égse’ szólana az 
ellen, hogy a kisbirtokosok -ben maradja
nak, ha oly rengeteg költség nem terhelné a 
~et. Fölemlíti, hogy Gyergyóalfaluban a 
múlt évi vágásterületről csak 5 holdra esett 
egy fa, a kisebb illetménnyel bírók nem 
kaptak semmit. (3 8 4 .) .  1908: VII. te. indok
lása: A kilenczvenes évek eleje óta már 
észlelhető a ~ek megbontására irányuló tö
rekvés. (MT, 1908. 19.). Csíkszék ~e. Endes 
M., 1938: [...] a király [a revendikált hava
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sokat] nem a/, egyes közbirtokosságoknak 
juttatta vissza, hanem ~ - ’nek adta, [...] 
(491.). -be vót. Gazda J., 1980: Akkor míg 
az erdő nem vöt kiosztva, [...] (278.) 
Csomakőrös.
közös székbirtok: a székely szék közbirto
ka. Szádeczky L., 1902: Nemcsak a falvak
nak, hanem a székeknek is volt közös birto
kuk [...] Ilyen ~ volt a marosszéki „Székha
vas . a gycrgyói u.n. „Közrcz” stb. (26.). —> 
nagy székely erdő.
közös vagyon: Benedek E., 1920.: Az erdő 
fája az én gyerekkoromban [sz. Kisbacon, 
1859.] Kiki annyi tüzelőt meg épülelfát 
hord cl onnan, amennyit csak bír: maga 
szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek 
kevés a szántóföldje, de van két lovacskája. s 
mert hamar végez a mezei munkával, hordja 
a fát piacra: ebből pótolja a kenyerét. Csak 
később semmisül meg a „régi székely tör
vény” mindenkinek földbirtoka arányában 
szabja meg erdő- és legelőjét az „új magyar 
törvény” (—» arányosítás), 
köz paskum: közlegelő . Négy közönség, 
1863: mint hogy ezen ~ Tusnád Közönségé
nek keblében van (88.) Kozmás. 
közre marad: közös marad. Szabó T., 1976/ 
1783: A Csíki Jószágban találtató Hovasok 
és a két darab Cziheres hely is közre mara- 
gyanak (1178) Mvh.
KÖZSÉG: „a legkisebb állam igazgatási 
egység” (ÉKsz, 1972.). szabad ~, ahol 
csak nemesi közbirtokossági közösség volt 
[—> 1871: LV te.], vegyes ~, ahol volt úr
béri kapcsolatokból eredő és nemesi közbir
tokossági közösség létezett [—> 1871: LV 
te.] vált. vegyes lakosságú falu. ~ I. VÚ Pest, 
1869: Faáruló székely. [...] A székelyeknél 
eredetileg közös, ~~ volt minden birtok. [...]. 
A legtöbb helyen, [...] a -  közösen birtokolja 
erdőségeit. Dániel G., 1875: Úgynevezett ~= 
erdőkben is van részem. [...] Az úgynevezett

de valósággal közbirtokossági erdőknek 
[...] tekintik. (77.) Vargyas.
- /  ELÖLJÁRÓSÁG. Pál G., 1928: Az a tény 
azonban, hogy a közbirtokosság a közös javak 
kezelését megfelelő szervezet hiányában né
mely helyen a ~~ kezelésébe adta, a vagyon 
községi jellegét meg nem alapította. (4. sz.).
~I TAXA. Keleti Újság, 1928: Per a bodoki 
Matild forrás tulajdonjogáról a közbirtokos
ságok és a politikai községek között. Ha a 
birtokosságok elveszítik a pert és a politikai 
községek nyerik meg, akkor a milliós per
költséget fizetik a birtokosságok. Ha pedig a 
birtokosságok nyerik és a politikai községek 
veszítik cl a pert, akkor a milliókat fizetik is
mét a birtokosságok, csakhogy ~=’k formá
jában. (jan. 20.).
~/  VAGYON. M. Stat. Közi., 19I3/1908:A 
régebbi közbirtokossági vagyonok azonos 
eredetűek a ~=nal, sőt elkülönítésük nem is 
történt meg mindenütt. (93. kötet, 153.). 
közvagyon: községi és közbirtokossági tulaj
don, több község által birtokolt terület. Deák 
L., 1882: [...] a havasok Ősi Marosszék ha
vasa egységes és soha semmi szín alatt fel 
nem osztható ~t képeznek, melynek jövedel
mei a közgyűlés által esetről esetre fognak 
közművelődési és jótékonysági czélokra for- 
díttatni. (42.). Kozán /., 1978: Szerencsém 
volt: az alcsíki járásban, már hivatalban lépé
sem előtt, befejezték az agrárkisajátításokat, 
[...] Olyan községek, amelyeknek több száz 
lakosa van. akik még egy holdnyi egyéni bir
tokkal sem rendelkeztek, máról holnapra ősi 
~uk nélkül maradtak. (54. 55.). 
külbirtokos: bebíró (—»), aki a faluban belső
séggel nem rendelkezik. Négy közönség, 1867: 
Határoztatott, hogy az 1867 ik év folytán a’ 4. 
község béli lakosság és úgy a’ ~ok is csakis a’ 
már [...] erdőlhesse. (143.) Cstusnád. 1908:
VII. te. indokolása: Vannak azonban [arányo
sítási] ítéletek, melyek szerint kül- és
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belbirtokos között különbség nem tétetett. 
Ezek értelmében jogosult volt mindenki, a ki 
a községben akár belső, akár külső ingatlant 
bírt. (Pl. Cscsatószeg). [...] A közös haszná
latra rendelt ingatlanokból olyanok is tete
mes mennyiségű részesedéshez jutottak, a 
kiket meg nem illetett, mint pl. a ~ok. akik a 
közös ingatlanok hasznaiban soha sem ré
szesültek. (MT, 1908. 22.) (Vö. Bözödi Gy..
1938. 73.). J. külső birtok: szántó, rét. szőlő, 
de a havas, erdő nem tartozott ide. 
LATIFUNDIUM: igen nagy kiterjedésű 
földbirtok. 1908: Vll te. indokolása: Van 
község, a melyben a lakosok száma 4.224, a 
hol a 12.972 holdat kitevő közös ingatlanból
5-10 egyén kilenczezer holdat egyéni tulaj
donná változtatott át, és csak a fennmaradó 
3.972 hold közhatár maradt az állandó kö
zösségre kötelezett birtokosság használatá
ban. [...] A tulajdonközösségek megbontása 
tehát nem hozott létre előnyös változást a 
földbirtok megoszlásában [...1 ~ teremtett 
ott, a hol azok nem voltak. (MT, 1908. 23.). 
leszavaz: valamely kérdésben állást foglal. 
Molnár K., 1978: Ezeken a nagy közgyűlé
seken minden soron levő ügyet ~tak. (36.). 
Kápolnásf.
listyás: a négy osztó (—>) közül az, aki a fa
nemeket felírta (Molnár K., 1974. 3 09 .)  —> 
viszonértékel is. Kápolnásf. 
lókötőhely: „a községi vagyonból kijelölt rész, 
amely a «hadban szolgálók» majd később a 
postai szolgálatot és ellenőrzést végző tisztvise
lők lovainak etetésére szolgált” (Corpus I. 1885. 
76.) Cs. Bogáts, 1943/1617.: lo keóteó hellye. 
Benkő J., 1778: Pasqua equorum (I. 421.) (Vö. 
Csszttamás Ft. 1667. Imreh I.. 1983. 318.). 
MAGÁNJOGI KÖZÖSSÉG: Csiby A., 
1939: A közbirtokosságok ~ek, míg a köz
ség közjogi alakulat. (20.). 
maga rata portioja: tulajdon része; —> con- 
tentus.

MANDÁTUM: megbízás, képviselői megbí
zatás. Kászonimpér kb jkv. 1944: Ki küldött 
Elnök hivatalosan meg állapítja, hogy a vál- 
lasztás a mai nap nem tartható meg. mi után a 
~ folyó év augusztus havában jár le. [...]. 
MANIPULÁCIÓ: ravasz mesterkedés. SzK, 
1902: [...] manipulácziók [...]. melyek szélté- 
ben-hosszában űzetnek. Egyesek ugyanis a 
törvény intézkedéseit kihasználva összevásá
roltak 100-200 hold földet, s az eljárási utasítás 
alapján kérték a külön kihasítást. (382.) Szf. 
megoszol: feloszlik . Negyedfél megye, 
1666: Ha valamelyik falu azon igyekeznék, 
hogy a havas ~jon, annak poenája [bünteté
se] 100 arany forint, annál inkább, ha 2-3 ju 
rátus [jogász] ember csclckedné. (MGSz 
VI., 1899^ 307.).
MEGRÖVIDÍTÉS: megkárosítás. Molnár K, 
1974: Mert. miután az ilyen panaszosnak az 
igényjogosságát utánvizsgálták, s a ~t megál
lapították, akkor azt a fennmaradt részből tud
ták megpótolni. (310.) Kápolnásf. 
megyegondnok: a Csíki Hétközség havasá
nak ügyeit intéző személy (Vámszer G., 
1939. 59.) —> Hétközség havasa, 
mekkoraság: „m ennyiség” (B allagi M., 
1873). EO. III, 1812: [...] azután pedig a le
vágásra határozott [erdő]rész a birtokosok 
között a birtokok -ához. avagy a régi sessiók 
[telkek] szám ához képest osztassék fel. 
(XXXIV te. 2.) (166.). 
nagygyűlés: a közös birtokosok gyűlése 
(Vö. 1898: XIX. te. 25. ő.) Imreh /., 1980: 
Az történt, hogy 1923-ban a közbirtokosság 
erdejéből az Igazgató Tanács és a ~ tudta és 
határozata nélkül levágtak mintegy 100 000 
lej értékű fenyőfát. (143.) Cstaploca. 
nagyszavazatú: sok szavazati joggal bíró. 
Kurkó Gy., 1970: A csendőrség eltűnt a hely 
színéről, s a « ~ak» közül ki kereket oldott, 
kit támogatva [véresen] vittek el [a piactér
ről]. (195.) Cssztdomokos.
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nagy székely erdő: Aranyosszék szabad er
deje (EO. I. 440.). J. A széki erdők közül 
legtöbbet az aranyosszékiről közöltek. Leg
utóbb Imreh István Földközösség Aranyos
széken (Korunk 1976, 120-123.) c. dolgoza
ta foglalkozott e témával, de maga Orbán 
Balázs is részletesen írt erről a közerdőről. 
Az 1699-ből származó szabályrendelete (EO.
I. 622.) pedig crdészeltörténetünknek azért 
értékes, mert ebben az erdő a szántófölddel 
egyenrangú fél lett: „Mivel penig az nemes 
széknek mint az mezőre úgy az erdőre is 
egyenlő szüksége vagyon” [...] (EO. I. 621.. 
Corpus I. 106-107.) —> közös székbirlok. 
nemesi erdőközösség: az erdőnek csak ne
mesek általi közös tulajdona és használata. 
Példa erre Hídvég az egykori Háromszék 
szomszédságában -, hol a tulajdonosok mág
nások (Mikók, Nemesek) és kisebb nemesek 
voltak.
nemesi közbirtokosság: a társas birtoklás
nak az a neme, mely ősidők óta szabad tulaj
donú birtokra és az azokkal kapcsolatos jo 
gokra vonatkozott. J. A székely közbirtokos
ságok is ide tartoztak. Az erdőstatisztika 
Bedő A., 1896. IV k. - a közbirtokossági er
dőket, vagyis magukat a közbirtokosságokat 
két csoportba sorolta: nemesi és egyéb köz
birtokossági erdők, valamint volt úrbéres 
közbirtokossági erdők, 
nemesi közerdők: a falu birtokos nemesei
nek külön erdeje a XVIII. sz. végén, a XIX. 
sz. elején (Imreh I., 1979. 60.). 
NÉVJEGYZÉK: a szavazásra jogosult köz
birtokossági tagok jegyzéke. Kászonimpér 
kb jkv, 1944: A ki küldött Elnök meg állapít
ja hogy a mai napon össze hívott köz gyűlés 
szabályszerűen a törvénynek meg felelően 
lett össze híva [...] Tárgyaltatik [...] 1. Erdő 
birtokosság ~ ki igazítása (108.). 
nyíl: vágáspászta. Jkv Hilibi Kb, 1942: A 
~ak eladás feltételei a régi szabályok és az új

erdészeti törvény pontos betartása mellett 
történhetik. (85.).
„nyűg a közbirtokosság szerencsétlen fo
galma...” : idézet a „Csíkvármegye törvényha
tóságának felirata 1890-ben” c. okiratából 
(—>), melynek felelevenítését a közbirtokos
ságok történelmi jelentőségének tárgyilagos 
elbírálása teszi szükségessé. (Vitos, CsF. 1894. 
515-518.). (Vö. SzK, *1902. 372-375. is.), 
oda határoz: azt határozza el. Kászonimpér 
kb jkv, 1944: A gyűlés egy hangúlag ~ hogy 
a múltbéli jegyzőkönyv határozatot nem má- 
sicsák meg (33.).
OKSZERŰ GAZDÁLKODÁS: korszerű . 
SzK, 1902: Sokan azzal érvelnek, hogy csak 
a 100 holdon felüli birtokosok űzhetnek ~t. 
Ez az állítás a tapasztalatokkal ellenkezik. 
Gyergyóújfaluban a nagybirtokosok 1900-ban 
négyezer holdnál többet kaptak ki, s ma [két 
évre rá] már csak egy birtokosnak áll körül
belül 300 holdnyi erdeje. (384.). J. Az erdő
törvény (1879: XXXI. te.) ui. a magánerdők 
esetében, ha az nem volt véderdő, csak azok 
kiirtását kortátozta.
osztály: birtokfelosztás. Szolga J., 1844: A 
‘[...] köz-havasok [...] ha a’ falvak között fel
osztatnak: az ~ a’ falvak’, és nem a’ falvakban 
lévő régi telkek’ száma szerént lesz [...], a’ ha
vasok elosztása [...] a’ falvak közt egyenlően 
köll főlosztatniak. (50.) Szabó T., 1982/\m: 
ha belé nem egyeznek a’ falusiak az erdő ~ba 
[...] (293.) Szu. Jakab E., 1878: [...], hogy a 
hol a pusztítást a felosztatlanság okozza, ott az 
~ azonnal végbeviendő rövid perfolyammal; 
[...] (679.). J. Jakab Elek ebben a jelentős erdé
szettörténeti tanulmányában itt Erdély első er
dőtörvényére, az 1791. évi XXX. te.-re hivat
kozott. (A törvény a „De conservatione 
sylvarum - Az erdők fönntartásáról” címet vi
selte.). Örökös osztály, 1884: Ezen ~t helyes
nek találván [...] Hilib. —» II. 1. is köz ~ (Négy 
közönség 1871. 239.) Cstusnád.
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OSZTATLAN: részekre nem osztott. Con
scriptio Gyalf 1820: A Communitás [falu- 
közösség] Erdeje ~ lévén határozatlan, [meg 
nem határozott], annak erdőlese [...] (3.). 
osztó: a közbirtokosság megbízottja, ki az 
évi „erdőrészesedés” elosztásában részt vett. 
Molnár K., 1974: A közbirtokosság vezető
sége, amikor a fakitermelés ideje elkövetke
zett. az osztás előkészítésére meghívta a köz
gyűlést. Ezen alkalom m al minden tízes 
[falurész] választott ~t. A választás szótöbb
séggel történt. [...] —> listyás is. (309) Kápol
násf.
osztott erdő: a közerdőből kiosztott SzO. 
IV, 1663. Senki pedig külső embernek se ba
rátságáért sem pénzért fát ne adjon, tudni il
lik a -bői. [...] (301.) Sztmihály, Usz. 
örökség: „belsőség” (Kós K., 1972. 27.) Ká
szon.
PÁTENS: törvényerejű rendelet. ÁLt-M, 
1900: Tárgy: a baczkamadarasi erdő arányo
sítás és felosztás. [...] «Baczka Madaras kö- 
zönsége» nevén felsorolt erdők azon birtok
ív adatainak felelnek meg, melyet az 1849. 
október 20-án kibocsátott legfelsőbb ~ [...] 
(48. 1065.). J. erdőpátens: Nyíltparancsbeli 
erdőtörvény —» II.2.
pénzesfa: „az erdőből hozott fa, amelyet a 
szomszéd városba fuvaroznak és ott elad
nak” Keleti Újság, 1936: Ma mindegyre 
gyérül a « ~» szállítása. [...] (X. 14.). 
pertinentia: tartozék (EO. I, 1653. 496.). 
POLITIKAI KÖZSÉG: állam igazgatási 
község. Pál G., 1923: [...] az egész Székely
földön a ~ek tulajdonát képező összes lege
lőket és erdőket a szükségletre és terjede
lemre való tekintet nélkül teljes egészben 
kisajátították. (8.).
presszionált segélyezés: „erkölcsileg kény- 
szerített” (ÉKsz, 1972.) Keleti Újság, 
1935: [...] és bizony már eddig is sok ~ tör
tént, ami a székely közvagyont gyöngíti. Jkv

Hilibi Kb, 1936: Elnök a gyűlés tudomására 
hozza az ozsdolai csendőr őrmester urnák 
szóbeli kérését amelyben egy nehány szekér 
tűzi fát kér a közbirtokosság erdejéből. (47.). 
pukkanó-bor: pezsgő. Erdély 1913: s Gyer- 
gyóban nagyon is panaszkodnak, hogy a 
közerdőkből egy-egyre jutott nagy összeg je 
lentékeny része a ~ra jutott [...] (Vargha 
György). (Vö. Endcs M., 1938. 415.) vált. 
pukkanó-sör.
quantitas: nagyság. EO. II, 1778: Az nemes 
szék közönséges [erdei] [...] felosztassék a fa
luknak ~sa és az antiqua sessióknak numeru
sa [régi telkek száma] szerént, [...] (412.) Asz. 
rendes dobszó: szokásos Kász.onitnpér kb 
jkv, 1948: Amely fölvétetett Kászon impéri 
Község és Közbirtokosság Nép házánál 1948. 
Március 12.én rendes birtokossági nagy gyű
lésen mely ~val ki let hirdetve (196.). 
részes: közbirtokossági tag. Pál G., 1928: A  
~ek között vannak tehát olyanok kik messze 
távol laknak attól a közösségtől, hol a közös 
vagyon van és számtalan egyén pedig sok 
különböző birtokosságnak tagja; [...] (4. sz.). 
részjogosult: arány rész (—>) tulajdonos. 
Imreh /., 1979: [...] 1934-ben [Sepsibodo- 
kon, az egykori „volt kétág-katona közbirto
kosság II. huszár-csoport”-nál] 87 jogból 
csak 51 és fél volt katonáé, 9 jog a [volt] job
bágyságot és 26 és fél a jövevényeket illette 
meg. Ha nem a jogokat, hanem a -akat néz
zük, azt látjuk, hogy azok 60%-a katona, 
10%-a jobbágy és 30%-a jövevény. (131.). 
rovatai: adó. Fodor F., 1939: Az osztály
fánkat [—» fabeli járandóság] meg kell ve
gyük pénzzel, mintha idegenből vennők: 
amikor 170-200 lej ~t fizetünk egy köbméter 
fenyőfa után [...] (33.).
„saját házi szükségletre” történjék a kiter
melés: Fodor P 1939: ~ [vagyis a bárcát el
adni ne lehessen, mert] akkor semmiféle ke
reskedelmi v. forgalmi adót nem kell fizetni,
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[ehhez szükséges volt, hogy] „a fát magunk 
kell hogy hozzuk az udvarra s ott kell feldol
goznunk” [...] (34.). J. Fodor Pál az Erdélyi 
Gazdac. folyóirat 1939. 1. számában megje
lent írásában még arra is felhívta a közbirto
kossági tagok figyelmét, hogy jóváhagyott 
üzemterv szerint gazdálkodjanak, mert akkor 
a földadónak az állami része is a felére száll 
le. (uo.).
sequestrum: „bírói zárlat alá vétel” (Dósa 
E.. 1861. 197.).
sessio: telek. SzK, 1902: Ugrón Gábor [...] 
Szóló gyermekkorában a Bach-korszak idejé
ben, atyjával nem egy községben fordult meg

az ötvenes években, hol a nép megszaporo
dott s elhatározták, hogy ezt vagy azt az erdő
részt felosztják maguk között; a hány -volt, 
annyi nyilat (—>) csináltak, betették a számo
kat s a nyilat kihúzták: a kinek három ~ja 
volt, annak három nyíl ment ki. (381.) Bara
bás E., 1904: 140 kát. hold pedig a székely 
közbirtokossági erdőt alkotja, mely 136 
~-ból [...] áll és 241 birtokos között oszlik 
meg [...) valószínűleg a székely pixidariusoké 
[gyalog katonáké] volt.) Szkeresztúr. co- 
lonicalis jobbágyi telek. (B. Nagy M.. 
1973/1751. 382.) Gcrnycszcg. 
siculus: székely (SzO. III. 1307 412.).

M II. táblázat, siculus -  folytatása cs magyarázata a következő oldalon

T erra  S icu lo ru m  [1]

Numerus el Civitales Lib. Urbes et Pagi Praedia Milliaria
Series Parti um Reg. vei Oppidia el Vici Geogr. Quadrata

! [2] Monlanae [3] [4]
[51

[6] [7]

LXXVIII. Sedes [8] Aranyos: Aranyos vei; í í ;
Arannyas Széke; Aranyoscher Stuhl [9] I

1 H l] ! 21 6,1
i 1. Proeessus Superior [10]: ! [13 ! n

2. Proeessus Inferior i 1 [ H l  í i o !

! LXXIX. Sedes Maros (aliis Marus)
Maros Széke; Maroscher Stuhl 1 [12] 1 [13] 126 26,4
1. Proc. Jobbágyfalvensis; 16
2. P Sellyensis; 1 [13] 15
3. P Sovathiensis; 12
4. P Abodiensis; 18

! 5. P Gálfalvensis; 16
6. P Káliensis; 1 [121 20
7. P Mezőbándiensis; 14
8. P Sámsondiensis; 15

LXXX. Sedes Udvarhely
(Udvarhely Széke; Odorhelyer vei;
Odorhelyer Stuhl) 2 [14] 128 51,0
1. P Bözödiensis; 34
2. P Farczandiensis; 31 i

3. P Keresztűriensis; 1 [13] 11
4. P Bögöziensis; 13
5. P Patakfalviensis; 1 [13] 10
6. P Oláhfalviensis; 10
7 P Homoródiensis; 10
8. P Bardócziensis 9
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T erra  S icu lo ru m  [1]
!

Numerus et j Civitates Lib. Urbes et Pagi Praedia Milliaria
Series Partium i Reg. vei Oppidia et Vici Geogr. Quadrata

[2] Montanae [3]
|

[4]
J5] [6] [7]

LXXXI. Sedes Csík (Csík Széke: 1
Tschiker oder Cscliiker Stuhl) 2 [15] 59 84,0
1. P Felső Csikiensis: i1 24
2. P Gyergyóiensis: 1 [15] 10
3. P Alsó Csikiensis: 1 [15] j 20
4. P Kászonyiensis 1 5

LXXXII. Scdcs Három szék (vei
Trisedes; Háromszék Széke;
Háromszékei' Drey Stuhler) 4 [16] 103 2 117] 54,8
1. P Szent-L élekiensis; 18
2. P A lsócsernátoniensis, 12
3. P Zagoniensis: j 13
4. P Zabolaiensis; ! 13
5. P F ekele-Ü gyensis 14 11171
6. P Alutensis; 18 1 [171
7 P Zalányensis 15

VIII. táblázat, siculus. (folytatás)
Forrás: Lipszkv J.. 1806. Terra Siculorum.

J. [11 Székelyföld (Vö. Előszó, III. 1 1 3. NÉGYZETMÉRFÖLD stb.)
[2] Az összetevő részek száma és megnevezése. [3] Szabad királyi vagy bányavárosok. [4] Városok és 

mezővárosok. [51 Falvak. [6] Puszták, elpusztult települések. [7] Négyzetmérföld (1 négyzet mérföld 10.000 k. 
hold. 57,54 knr). (Lipszky adatai szerint a Székelyföld területén volt 1 szabad királyi város. 10 mezőváros, 

437 falu. 2 elpusztult település: az öt szék együttes területe pedig 222,3 négyzetmérföld volt.) [8] Szék. [9J Szék. 
[10J Járás. [1 i] Fel-Vincz. [12] Maros-Vásárhely [13] Szereda.\ \4 )  Székely vagy Szitás Keresztúr és Udvarhely 

[15] Gyergyó-Szent-Miklós és Csík Szereda. [16] Sepsi Szent-György. Illyefalva. Kézdi Vásárhely. Bereczk.
[17] Talpatak. Egerpatak.

subdividál: feloszt. EO. II, 1778: [...]. azu
tán ~ tassék az erdőnek fája az individuumok 
[egyének] között [...1 (412.) Asz. 
summásan: nagyobb összegben. (Gazda K., 
1980.) Conscr. Czir. 406.) Esztelnek, 
szabad erdő: szabad használatú erdő. J. Szin.: 
közönséges erdő, szabad-élőhely, szabadja, ti- 
lalmatlan erdő, szabad erdő stb. —> II. 1. 
SZABÁLYZAT: a közbirtokosságok gaz
dasági ügyvitelére vonatkozó, az 1898: 
XIX. te. által előírt ~. ÁLt-M, 1904: ~ az 
erdőcsinádi székely nemes közbirtokos
ság osztatlan állapotában lévő, közösen 
használt erdejének gazdasági ügyvitelé
ről. (48.).

szakasztott erdő: kihasított erdő. EO. /. 
1733: Mi nem tudunk a hidasiaknak, vagy ott 
valami privátus [magán] embernek több ma
gános külön szakasztott erdejét (678.) Asz. 
szakgat: oszt. Kiss József, 1825: [...] nyilak
ra-ta tnak  [...] (EO. 111,334.). 
számozó bizottság: a kitermelendő fák le
származását végző (Bíró D., 1988. 126.) 
Csmadaras.
SZAVAZÁS: a közbirtokossági tagoknak a 
gyűléseken kifejtett azon cselekvése, hogy 
szavaznak. ÁLt-M, 1904: Szabályzat (—>) 
[...] -  esetében a szavazatok arányrészek 
szerint számítatnak. (19. §.) Erdőcsinád. ~ra 
jogosultak jegyzéke (1898: XIX. te, 29. §.)
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szavazat: a közgyűlésen a tulajdontársak által 
gyakorolható arányrészük nagyságához iga
zodó - szavazatszám. Jkv Hilibi Kb, 1942: [...] 
Jelen volt 38 személy 1169 ~tal [...] (87.) Ká
szonimpér kb jkv, 1944: [...] Mihály Dénes Ist
váné 9 -  (1.); 1948: [...] a közbirtokosságnak 3 
~tal rendelkező tagja vagyok [...] (Idézet egy 
kérvényből). ~i jog. Boldizsár Lajos: 10 ~= 
volt a legerősebb, 70-80 hold volt 10 szavazat 
(Sz.gy.) Kászonmipér.
székelybirtokosság: székely szabadparasz
tok utódainak közös tulajdonát képező erdő
birtok. Dániel G., 1896: Időközben pedig 
létre hozta a két fél közti békességet, mely 
szerint az egész praediumnak [pusztának] 
harmada a tulajdonába ment, két része pe
dig marad a családnak [br. Danieléknek] 
(318.). ÁLt-i 1907: Székelykeresztúri ~ 
(Simó Mózes ifjabb és társai) erdejének és 
véderdő kop< i^n ak  rendszeres gazdasági 
üzemterve (43. 286.).
Székely Kongresszus: Bedő Albert (Sepsi- 
kőröspatak, 1839-1918, Bp.) ny. államtitkár 
és országos főerdőmester ügyvezető elnöksé
ge alatt, Tusnádfürdőn 1902. augusztus 28 és 
30 között megtartott nagyszabású tanácskozás, 
melynek célja a kutatott terület földművelési - 
ezen belül az erdészeti-, ipari-, kereskedelmi 
és közművelődési érdekeinek szolgálata lett 
volna. (SzK, 1902.). J. A ~on elhangzott kö
zel ötszáz beszámolójelentés, felszólalás stb.
- csak az arányosítás [—>) megvitatásában 45 
felszólaló vett részt - értékes erdészettörténeti 
dokumentum, melyből számos tanulság von
ható le: az elfogadott határozatok azonban 
„pusztába kiáltott szók” maradtak, mert a 
-nak csak „füstje volt, tüze nem”, hiányzott 
ui. a határozatokat végrehajtó szerv; jelsza
vakkal melyektől a faipari szakcsoport 
kongresszusi működése sem volt mentes a 
lakosság problémáit (pl. az iparosítást) nem 
lehetett megoldani.

székely közbirtokosság: az egykori székely 
székek nemesi közbirtokossága (—> nemesi 
közbirtokosság, úrbéres közbirtokosság). Pál 
G., 1928: A -oknál a részesek az ősi alakulás 
óta szabad tulajdonosai az őket megillető 
aránynak |...j (4. sz.). székely nemes közbirto
kosság. ÁLt-M, 1893: lüzen erdőbirtok a k.re
metei közhelyeknek, erdők és legelőknek 
1886. évben történt arányosítása alkalmával 
maradi a k.remetei -tulajdonában. (48.). 
székely közös magánbirtok: székely köz
birtokosság. Fodor P 1939: Szándékosan 
írtam ezt a szokatlan címet [ —aink] Igen. 
mert a székely közbirtokosságok nem közva
gyonok. hanem közösen használt magánbir
tokok. (32.).
széki erdő: a székely s/ék kö/.ös erdőbirto
ka. Pl. a marosszeki S/ékhavas (Maross/.ck 
havasa, később Ősmarosszék Havasgazda
sága). a gyergyói Közre/ „Bardóc/.-filialis 
székerdeje" (Kese J., 1969.). stb. (—> 1.3.2.). 
Orbán B., V 1871 Aranyosszék közgyűlései: 
1807 jan. 12. Kövenden |...| a s/.ék közerdeit 
[—> nagy székely erdő] elfoglalt katonákkal 
békét próbálnak, de siker nélkül. (20.). 
szervezkedés: itt a közbirtokosságoknak az 
1898. évi XIX. te. alapján történő megszerve
zése. Csegezy P 1909: A s/óban levő tör
vény (1898. évi XIX. te.) tízéves fennállása 
alatt tehát nem sikerült elérni [...], hogy a bir
tokosságok legalább jelentékeny része a tör
vény 43. §-a értelmében szervezkedjék [...] 
(399.).
szindikalizálási indítvány:—> közbirtokos
ságok szindikátusba tömörítése, 
szolgálmány: szolgalom. Dániel G., 1875: 
Birtokostársaim között a közelebbi időben 
két terjedelmes erdőség felosztását eszközöl
tem, mely alkalommal mindnyájan láttuk, 
hogy mennyivel becsesebb egy oly erdő. me
lyet -  nem terhel [...] (76.) Szf. Vö. ERDEI 
SZOLGALOM (MJL III. 1900. 340.).
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TAGOSÍTÁS: szétdarabolt birtokok egyesí
tése (Vö. PNL XV 1897 884.). ÁLt-M. 1908: 
Szabályzat a kebelei «Szabad székely birto
kosod  osztatlan állapotban lévő, közösen 
használt erdőbirtokának gazdasági ügyvitelé
ről |...| Az összes erdőterület, melynek gazda
sági ügyvitelét a jelen szabályzat rendezi 0.58 
k.hold [...] A megelőző [ 1.] §-ban említett kö
zös erdő a kebelei szabad székely birtokosok
nak [...] az 1883. évben a közhelyek szabá
lyozásával egy idejűleg befejezett ~ 
alkalmával hasíttatott ki. A ~ utáni telekköny
vek elkészítése alkalmával az egyes jogosul
takat megillető járandóságok egyenként is 
megállapíttattak [...] tizenhárom jogosult já 
randósága (arányrésze) együttvéve 942 négy
szögölnek [0.58 kh[ felel meg [...] az erdő, 
melynek gazdasági ügyvitelére a jelen sza
bályzat vonatkozik, az 1899. évi [...] rendelet
tel jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem
tervben van részletesen leírva. (48.). J. Az a 
tény. hogy egy „tenyérnyi” alig félholdas 
közbirtokosság esetében is az arányosítást és 
tagosítást követően példánkban ez a birtok
rendezés 31 évig tartott rendszeres gazdasá
gi üzemtervet, majd működési szabályzatot 
kellett készíteni, az állami crdőke/clést végző 
egykori személyzet tevékenységét dicséri. 
Mindezt azért tartjuk fontosnak hangsúlyozni, 
mert a közbirtokosságok fennállásáig sokan 
javasolták azok felosztását, ami sok-sok ezer 
kis magánerdőbirtok alakulását eredményezte 
volna. Ezek pedig állami felügyelet üzem
terv szerinti erdőkezclés nélkül rövidesen 
megszűntek volna. (Vö. MNL V, 1982. 145.). 
TAGSÁG: közbirtokossági tagok összessé
ge. Antal /., 1976: A következő évben [ 1935] 
a csíkbánklálvi közbirtokosság pénztárosát 
jelentik fel csalásért, majd a szentmihályi 
közbirtokosság vezetősége kerül terítékre; az 
erdőket a ~ tudta nélkül értékesítik, s a pénzt 
személyes célokra fordítják. (124.).

tanácsos: a közbirtokossági tanács tagja 
(Lőrincz Pál, Sz.gy.) Oroszhegy. 
társulati erdő: több tag tulajdonát képező 
erdő. Hn. Nagyharam. Rafain Gábor: A tér
képeken Kishárom, Nagy három szerepel, de 
Alcsíkon senki így nem mondja, hanem Kis- 
haram, Nagyharam. a köztük lévő rész Ha- 
ram-köze. Nagyharam északnyugati oldala 4 
gazdáé. 6 gazdáé volt. ami egy kis társulatot 
alkotott: „a négyeseké”-!, „a hatosoké”-!. 
Annak folytatásaként a keleti oldal 20 gaz
dáé volt: „a húszasoké” Azon hátul volt „az 
iskoláé” (a tusnádi iskoláé), a Nagyharam 
keleti oldalán. Nagy háromtól lefelé, a vízvá
lasztótól nyugatra Vargyas pataka két olda
lán ki Nagybanimig. [...( a Várnyaki társula
té volt, [...] Pali bátyám volt a Várnyaki 
társulat utolsó elnöke. Veres pataktól kelet
re. hátra a Kukujzásig volt a 101-éké, ami fel 
volt parcellázva. Azon elöl volt fel nem par
cellázott rész, ahol közösen kasználtak. és itt 
20 rész volt. Ezt kapták azok a tusnádiak 
akiknak szántó területük volt a kozmási ha
tárban (ennyi szántó ennyi erdőrész). (Sz. 
gy.) Tusnád. 
taxa:
1 díj. Jakócs Imre: a közbirtokosság kevés = 
ellenében mindenkinek a községben adott fát 
(Sz. gy.) Zetelaka.
2. erdőkezelési járulék. Gyárfás E., 1930: 
E ~ ellenében az erdőhivatalok kötelesek 
volnának ingyen elkészíteni [a közbirtokos
sági erdőkre vonatkozó] üzemterveket is. 
Tényleg azonban ezeket nem készítik el. 
(223.) ^
3. taxa. limitáta ~: megszabott díj (EO. II, 
1764. 78.). J. teksás fák: díj fejében eladott 
fa. Sebestyén István: a közbirtokosság egyik 
jövedelme volt a = utáni jövedelem (Sz.gy.) 
Zetelaka. J. ~fiz.etés: bérfizetés. ÁLt-M, 1876: 
Marosszék havasa [...] 1874-ig kevés ~~ mel
lett szabadon használtatott (115. 5.).
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terrestris dominus: fö ldesúr, Urbárium, 
1743: [...] de ezen Havasokban a Bélbor ne
vű Havason kívül a Terrestris Dominusnak 
semmi része nincsen. Ezen Bélbor nevű Ha
vasban is pedig csak annyi része vagyon, 
mint egy szabad embernek, hanem a jobbá
gyok szintén úgy legeltethetik marhájokat. 
mint a szabad emberek. (246.) Szárhegy. 
TESTÜLETI ERDŐ: bizonyos célra egye
sült személyek közös erdeje. Péch Dezső, 
1886: A földművelés-, ipar- s kereskedelem
ügyi [...] minisztérium és a megye [MT] ~ 
birtokosai között 1884. szept. 14-től keltezve 
szerződés jött létre, mely szerint az üzemter
vek készítése és a ~k kezelése állami erdé
szek által fog végeztetni. (516.). 
tisztviselőség: vezetőség. Jkv Hilibi Kb, 
1940: Elnök előadja, hogy egy rendkívüli 
gyűlést kéne össze hívatni, hogy a birtokos
ság válasszon ~et, illetve alakuljon meg a 
választott vezetőség, mert a jelen vezetőség 
csak a bíróság útján van kinevezve. (72.). 
tízes: a faluközösség igazgatási egysége, a 
székely falu alapsejtje volt. ÁLt-Cs, 1884: Ki
mutatás a megye és egyes községi erdőterüle
tek. s az azok után fizetendő felmérési s keze
lési költsége vonatkozólag [...] 17 
Csíkszépvízi 3 ~ székely birtokossága 1479 
hold 244 négyszögöl [...] 76. Bánfalva al ~ 
birtokossága 158 hold 1279 négyszögöl [...] 
(78. 57.). Pál G., 1928: A Székelyföldön sok 
községben a közbirtokosság az ún. ~’“-ből 
fejlődött. (6. sz.). Imreh /., 1983: A legtovább 
a ~ talán Csíkszékben maradt fenn, „ — birto
kosság” formájában mint közvagyontulaj
donos, átvéve a polgári életrendben a hajdani 
communitás sok-sok funkcióját. (68.). -bíró: 
„a ~ élén álló személy” (Duka J., 1978. 188.) 
Cssztlélek. ~ polgár: „az a személy, aki a 
-bíró rendcleleit a lakossághoz továbbította” 
(uo.). ~tanácsos. Kurkó Gy., 1970: A község
háza ajtaja is megnyílott, s kilépett rajta Mi

hály, Péter, édesapám és a ~=ok. (292.). ~ va
gyon: „a közösből kiszakított és a ~ek számá
ra átadott terület” Duka J., 1978: Ezek a 
~~ok az 1871-ben és 1880-ban elrendelt ará
nyosítással szűntek meg. (188.) szin. tized 
(Cs. Bogáts D., 1943/1755.) Hsz. (Vö. Vám
szer G.. 1938.57.).
Tízfalu: Hétfalu és Krizba. Apáca, Újfalu 
(Orbán B., VI. 1873. 87 131.) Orbán B., VI. 
1973: Brassó [1850-ben] az addig a tízfalu
siak nevén volt és azok által is tényleg is bir
tokolt erdőkből 62.787 hold és 60 négyszög
ölet a maga nevére íratta, pásztorolni 
kezdette és a tulajdonos falukat kitiltatta 
(Vö. Orbán B., VI. 104-108: A tízfalusiak
nak erdőségeiktől való megfosztása.), 
töbigirő: legtöbbet ígérő. Kászonimpér kb 
jkv, 1948: A  gyűlés egy hangulag clhatároza 
nyiltárverésen ~nek kiadasék alul irt feltéte
lek mclet [...] (180.).
tulajdonjog négyszögölben: a közbirtokos
sági tag arányrészének négyszögölben történő 
kifejezése. Jkv Hilibi Kb, 1944: Az 1944. 
Junius hó 11 én nagy gyűlésen részvevők tu
lajdon jogaikról ~ [...] (102.). J. ÁLt-M, 1911: 
[...] a jegyzékbe felvett 381 jogosult járandósá
ga (arányrésze) együttvéve 137 600 
négyszögöl-nek felel meg [...] (2. §.) Sztgerice. 
újabb erdőtáblák kitermelése: rendkívüli 
fahasználat. Antal I., 1976: Ebben az idő
szakban [1934-1940] a legtöbb [csíki] köz
birtokosság csak bukdácsol egyik napról a 
m ásikra. A közbirtokosságok 90%-ának 
egész működése abban merült ki, hogy ré
szint a felhalmozódó adótartozások és bünte
tések rendezése céljából ~’t kérte, másrészt, 
hogy csoportosan járták a bíróságokat, tör
vényszékeket, ügyvédi irodákat végtelen pe
reskedéseikkel. (127.).
ÚRBÉRESEKKEL VEGYES KÖZBIR
TOKOSSÁG: volt szabad székelyekből, 
volt földesurakból és volt úrbéresekből álló
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közbirtokosság (Pál G., 1928. 6. sz.) (Vö. 
Bözödi Gy., 1938.74.). 
úrbéres közbirtokosság: az úrbéri rendezés 
alkalmából erdőilletőség fejében a volt úrbé
resek tulajdonába átment, közösen kezelt er
dőbirtok (Vö. 1898: XIX. te. 1. §.). Keleti 
Újság 1929: PálGábor [...] a székely közbir
tokossági vagyonok nem vonhatók a Romá
nia több részén m eglevő ~ok, vagy az 
agrárkisajátítások rendjén alkotott közbir
tokok, közvagyonok fogalma alá. (dec. 5.). 
úrbéres birtokosság. Pál G., 1928: Az = és a 
közbirtokosság magánjogi közösségek, a 
község közjogi alakulat. (4. sz.). volt úrbéres 
birtokosság. ÁLt-M, 1915: Maroskövesdi ~ 
[...] (48.). J. Bedő A.. 1896. IV szerint Há
romszék megyében 24 ~ alakult, melyek 
összterülete 9215 k.hold volt. Ennyi jutott 
végül is az 1848-ban létező 7248 Háromszék 
megyei jobbágycsalád leszármazottjainak, 
kiknek aránya akkor 48.94% volt. (Egyed 
Á., 1981. 105., 115.) úrbéri birtokosság. 
Gazda J., 1980: Akkor két birtokosság vöt. 
Az egyiket katona birtokosságnak hitták, a 
másikat -nak. S kinek melyikbe vót a része, 
abból kapott fát. (269.) Káinok.
ÚRBÉRI ELKÜLÖNÍTÉS: a volt jo b 
bágy-zsellérek erdőilletőségének kihasítása 
az urasági erdőből. —> erdőelkülönítés. 
UZSORÁSOK: Kacsó S., 1984.: Nem, ezek 
nem is bankárok! Ezek ~. A legterméketle
nebb szerepre kényszerítik a pénzt. Elveszik 
egyik kézből olcsón, s átadják egy másik 
kézbe drágán. [...] (102.). Hozzuk össze a 
bankokat és a közbirtokossági vagyonokat, s 
létesítsünk munkaalkalmat biztosító üzeme
ket! (144.). J. Idézetek Kacsó Sándor önélet
rajzi visszaemlékezésének II. kötetéből, me
lyekből m egism erhetjük reagálását a 
Gyergyóban 1928-ban talált és a Brassói La
pok hasábjain ismertetett nehéz gazdasági 
állapotokra.

ütettet: (üttetet, űtetet): maradt. Kászonim- 
pér kb jkv, 1944: Három drb. fa 1 köb. m. 42 
köb. centi. Köb. m. kinti ki-kiállítási ár 20. p. 
a mely 50 p. Dobra Józsefre Dobra József 
fizette (14.) [...] Mint legtöbigirőre Tamás 
Imrére űtetet. (37.).
üzletszerűleg saját kebelében végez: e 1-
adásra házilagos kezelésben végez (erdőki
termelést). Kászonimpér kb jkv. 1944: [...] a 
bánya fát a Közbirt. ~i (6.). 
vágásterület lemérése: - kimérése, kijelölé
se. Kászonimpér kb jkv. 1944: A Közgyűlés 
saját kebeléből az esedékes vágás terület le- 
mérésére kiküldi Balázs István burcsi. Bodó 
József káplár. Mihály Antal Istváné, Bodó 
Lajos gyargyán [...] az erdőgazda és Elnök 
(5-6.).
VÁLASZTMÁNY. ÁLt-M, 1914: Szabály
zat a nyárádköszvényesi székely nemes köz
birtokosság [...] gazdasági ügyviteléről [...] 
Az 1. §-ban megjelölt közös erdő és legelő 
birtokot eddig is a közös birtokosok elnöke, 
~ a, pénztárnoka és jegyzője kezelte. 4.§./ J. 
A ~ áll: elnök, erdőgazda, pénztárnok, jegy
ző, 12 közös birtokos (Szentgericei szabály
zat 44. §.) (48. alap).
VEZETŐSÉG: közbirtokosság vezetősége. 
Molnár K., 1978: A közbirtokosság ügyeit 
az öt tagú ~ intézte. Ezeket a közbirtokosság 
tagjaiból nyilvános közgyűlésen választot
ták. [...] A jelölések után következett a sza
vazás. [...] Minden közbirtokossági tag annyi 
szavazati joggal rendelkezett, ahány arány- 
joga volt.]...] (35.).
VISSZAÉLÉS: mások itt a közbirtokossá
gi tagok kárára történt intézkedés. Antal /., 
1980: [...] a gyergy óúj falusi közbirtokosság
ban már a húszas években elkezdődtek a ~ek, 
[...] (149.). J. Antal /., 1976.: A madarasi köz
birtokosság 1938. évi költségvetésében pél
dául a következő tételek szerepelnek: segély a 
politikai község részére 400 000 lej, [...]
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csendőrségi laktanya építésére 60 000 lej, a 
községi jegyző átköltöztetésére 30 000 lej, 
vagyis mind olyan kiadások, amelyeket [...] 
nem a közbirtokosságnak saját magát 
m egszűkítve kelle tt volna k ifizetn ie. 
(126.). terv szerű ~. Csegezy P-, 1909: Ha már 
ilyen ~ ~ történhetik a közvagyon kezelésé
nél, még könnyebben megtörténhetik az ott. 
hol [...] a népnek nincs érzéke a közvagyon 
megbecsiilésére. (402.). 
viszonértékel: ellen Molnár K., 1974: A 
négy oszló (—») közül egyik volt a listyás 
(—>). aki felírta a fancmcket, másik kettő ~le 
a fákat, azokat I eszi vei sorra megcsapta 
(megkopogtatta), majd egy lehasított kéreg- 
felület helyére ráírta a megfelelő számot 
vagy betűt. (309.) Kápolnásf.
VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG: itt a közbirto
kosság ügyeit kivizsgáló -. Antal /., 1980: A 
gyergyószcntmiklósi közbirtokosság [...] a 
közgyűlés ~ot nevez ki, azzal a feladattal, 
hogy a helyszínen mérje fel az erdőkárokat. 
[...] A ~ m egállapította, hogy jogtalanul 
10 604 m fát termeltek ki, amely 535 210 lej 
kárt jelentett [...] a ~ a közbirtokosság érde
keinek szigorú szem előtt tartásával a pert 
nem javasolja, nehogy fölösleges kiadása le
gyen a közbirtokosságnak. (144.). 
volt kétág katonaság közbirtokosság: „föld
közösségek a székelyeknél, melyek a köz

határok felosztásakor keletkeztek azokból a 
közhatárbeli illetményekből, amelyek a ló
fők és gyalogosok rendjéhez tartozott szé
kelyek ősbelsőségeinek (régi telkek, anti- 
quae) alapul vételével állapítattak meg ezen 
belsőségek tulajdonosainak" (Elekes A., 
1929. 1 17.). katona birtokosság (Gazda J., 
1980. 269.) Káinok, kétág katona közbirto
kosság (Imreh I., 1979. 297.) Sepsibodok. J. 
A zalán i kétág katona be függő erdőbirto- 
kosság jegyzőkönyve 1844-1872. (uo.) volt 
kétág katonaság. Bedő A., 1896: Bölöni ~. 
(498.) J. Bedő Albert erdőstatisztikai mun
kája szerint 1895-ben az alábbi 13 Három
szék megyei községben létezett 
Aldoboly, Árkos. Bodola. Bölön, Ercsztc- 
vény Káinok, Középajta. Kőröspatak, Lisz
nyó. Málnás, M iklósvár. Nagyborosnyó. 
Zalán. (Bedő A., 1896. IV k. 496-532.) 
ERDŐVIDÉK II.2.
zetelaki közbirtokosság évi vágása: a évi
vágásterületénck fatömegc, (-térfogata). An
tal /., 1979: „A ~ 6000 köbméter fenyő és 
3000 köbméter bükk. értékük 600 000, illet
ve 60 000 lej. A közbirtokosság kezelési és 
őrzési költségei 1 millió lej. köztartozása 
750 000 lej, vagyis 1 750 000 lejjel terhelik 
meg.” Ez meghaladta évi jövedelmének a 
háromszorosát. (Carpatpress. 1936. február 
17.) (490.).
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1. A rendszeres erdőhasználat műszaki és gazdasági feltételei

1. 1. Mértékrendszer és alkalmazása

1.1.1. Mérőeszközök

Csörgött a lánc Szakadát tetején, 
jeleket vertünk a földbe...”

(Bözödi György: Erdőmérés, 1937.)

„ Azt kívánván a közönséges igazság is, hogy 
minden rendek igaz mértékkel éljenek...” 
(AC, 1653. III. R. LXXXIV. C. 1. c. Art. 1.)

akózö-fa: „a hordó űrtartalmának mérésére 
szolgáló, akórovátkás rudacska” Szabó T., 
7976/1817: Akozo Fa, Mvh.
ÁTLALÓ.
1. fokoló. Kászonimpér kbjkv, 1945: Egyben 
útasicsák az Elnököt, hogy csináltason egy 
=t és mindenki fáját fokoltasa a leelenőrzés 
véget. (39.). hatósági -  (uo.).
2. kluppa. Sebestyén István: az első világhá
ború után jött be, addig csak lebecsültük a 
fát, ~'val mejjmagasságban mérték a fát. (Sz. 
gy.) Zetelaka. J. n. Baumkluppe, Kluppe 
(Divald-Wagner, 1868.). mérő -. Lőrincz 
Pál: gyerek voltam fűrészgyárnál, 
moszhordó [fűrészporhordó], a főnök mond
ta, hozd ide a -  ='t. (Sz. gy.) Oroszhegy.

115. ábra. Átlaló.

3. kötöző. Kemény J., 1963.: -  sarka: ~ szá
ra (106.) = (Farkas Gábor, Sz. gy.) Hrsztpál. 
f a -  (Bíró Benjámin, Sz. gy.) Nyselye. köblö- 
ző (Pál-Antal Sándor, Sz. gy.) Csmadaras.
4. mérő. csötört-. (Fekete Z., 1951. 60.). ko
bozó- Kemény J., 1963.: A -  -  két sarkát is 
össze tudják szorítani a cégi emberek 
hogy kevesebb köbmétert mutasson, amikor 
átveszik a rönköt. (92.). -  va^Lukács Imre, 
Sz. gy.) Gy.
5. tolómérce (Ambrus A., 1959., 185.) Gy. 
cólosfa: „mérték” (Kovács F., 1934., 141.) 
Gycsomafalva.
FAKÖRZŐ.
1. cirkli. Sylvester T., 1966: A  hosszabb léc 
hejétt ~t es használnak, de az nem elég pon
tos. Komandó. Antal S., 1975.: A  fa hosszát 
-vei mérik le. Maroshévíz. Varga Péter: - t  
minden parti [csoport] csinált nagának. (Sz. 
gy.) Magyaró.
2. hosszalló, hosszaid. (Antal S., 1975.) 
Maroshévíz.
3. hosszmérő. Kurkó Gy., 1970.: A  munká
sok között a vállalat embere klupával és -vei 
a kezében számva veszi a munkát. (189.) 
Cssztdomokos. (Vö. Ambrus A., 1959., 184.) 
Gy.
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4. mérő. (Gál Benjámin, Sz. gy.) Hilib.
5. mérőkecske. Balogh E., 1979/1961.: per
gette maga előtt a két méteres mérőkecskét, 
hogy kinek-kinek a teljesítménye számmá 
váljék a rubrikában. (104.) Vargyas.
6. zsidóláb. (Szőke József, Sz. gy.) Kászon. 
fertályöles léc: „1/4 öles léc” (Kós K.,
1972., 33.) Kászon.
HOSSZTOLÓLÉC.
1. hosszalóléc. Sylvcster T., 1966.: Amikor a 
fa még van terítve, akkor a ~cel lehosszálják. 
Komandó.
2. tőkemérőléc. (Bíró Benjámin, Sz. gy.) 
Nyselye.
kompona:
a.) Libra: mérleg (PPB. Addenda, 1767., 
404.)
b.) a súlymérték serpenyője (Ballagi M., 
1873.). J. tájszó. kompana. Pataki J., 
7977/1681: Ugyanezen bolt ajtaja előtt va
gyon egy eöreg vas ki mérő és bémérő mása, 
~val és hozzá való köteleivel edgyütt. (93.) 
Csszépvíz.

117. ábra. Hossztolóléc.

MÉRŐLÁNC:
1. falulánc (Csernátoni Múzeum).
2. lánc. (Bözödi Gy., 1979., 9.) J. mérláncz. 
(Divald-Wagner, 1868.)
mérőléc: „4-5 cm hosszúságú mérőeszköz” 
Antal S., 1975.: A ~cel mérik meg a deszka 
vastagságát. Maroshévíz.

MÉRŐVESSZŐ (ZSEB ):
1. colstok, colstak. (Horváth I., 1971., 399.) 
Mózd. coustok (Köz. Murádin László: 
NylrK IX., 1965.) Siklód, coustók. Turcsi l,
1966.: Ojan asztalos nincs és, amejiknek =ja 
ne vuóna. Kn. zolostokk (Ráduly Elemér, Sz. 
gy.) Mezőbánd. J. n. Zollstock.
2. méteres. (Antal S., 1975.) Maroshcvíz. 
metres (Szőke József, Sz. gy.) Kászonaltíz. 
métrés (Sylvester T., 1966.) Komandó. 
MÉRTÉK:
a.) „A mérés alapjául szolgáló meghatáro
zott mennyiség, nagyság ” (ÉKsz.)
b.) „Mérésre használt e s z k ö z (ÉKsz.). bé
csi -. Dósa E., 1861.: Törvényeink előtt is
meretes mértékek az A. C. 3. R. 45. czímé- 
ben láthatólag, az ejtelek, vékák, köblök, 
singek, fontok, mázsák és az A. C. 5. R. 84. 
E. szerint vedrek [...] a régiek helyébe az 
1766-ik esztendőben a ~ ~ek rendeltettek 
béhozatni (183.) hamis Bogáts D., 
1943/1679: ~ -kel ugi mint vékával, ejtellel, 
fontai, singel ki mért? igaz EOE II., 
1571.: minden rendbéli hordók ~ ~re csinál
tassanak (381.). mustra -. Dósa E., 1861.: 
Az idézett A. C. 3. R. 45. Cz. szerint a ~ 
-eknek  Kolozsvárit kell tartani. (184.). 
régi-. Dósa E., 1861.: A  ~ ~ volt a 
Hármaskönyv szerint a királyi öl (ulna 
regalis, mensura) [...] J. AC, 1653.: A szé- 
kelységen Udvarhelyről adatassanak ki a 
többi székekre és városokra, azokról a faluk
ra [hiteles mértékeket.]. (3. R. 45. c. 1. art.), 
nyércike: „fakérekből hajlított űrmérték” 
(Horváth I., 1971., 419.) Mózd.
öles: „öles beosztású mérőrúd” (Garda D.,
1978., 145.) Gyermete. Bogáts D., 1943/1748.: 
Hogy a' két ~ rudakkal méretetvén az helly. 
Hsz.
sing: 63 cm hosszú famérőléc (Gál Benjá
min, Sz. gy.) Hilib.
SUBLER: tolómérce. Antal S., 1975.: -: 
kluppa. Maroshévíz.
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TÚLMÉRET.
1. feliilméret. (Kopacz István, Sz. gy.) 
Szováta.
2. ráadás. (Kemény J., 1963., 97.) Felső- 
Marosmcntc.
3. ráhagyás. (Benedek Gábor, Sz. gy.) Szo
váta.
4. übermássz. n. Übermass. ibermájsz. Syl- 
vester 71, 1966: Az ~ot azétt haggyák a 
hosszak) lécen, mert a fa szárad, übermájsz 
(Portik János, Sz. gy.) Gy. SylvesterT., 1966: 
A hosszak) léc négy méter és négy centi, 
mert minden méterre van ety centi ~. 
Komandó. Vö. ácshajszál: „néhány millimé- 
ternyi megengedett eltérés a mérésben, az 
ács szakmában” (Köz. Horváth István, 
NylrK, XIV. 1970. 1. 179.) Ózd.

119. ábra. Túlmcret (1)
2. kúpozási túlniéret, 3. darabolási túlméret.

1.1.2. Hosszmértékek

„Le tét Igaz Hitünk szerint felmérvén három 
singes ölel az Udvarház helyet ”

(Bogáts D., 1943/1796., Hsz.)

arasz: „régi hosszmérték: kb. 15 cm” (Szabó 
T., 1976. 408.). Kós K, 1978/1816: 21 ezer 
Sendelj, két ~os (15.) K-(K) Küküllő-vidék. 
egész-: „71/2 hüvelyk [kb. 20 cm]” (Köz. 
Szabó Sámuel: SzK, 1867., 103.). elő-: „kis- 
arasz” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. sánta 

„61/2 hüvelyk” (Köz. Szabó Sámuel: 
SzK, 1867., 103.). (Vö. ÉKsz, 1972., 53.). 
BÉCSI HÜVELYKRENDSZER: 1766 bán 
elrendelt osztrák mértékrendszer, melyet hi
vatalosan 1874-ben váltott fel a méterrend

szer. (Vö. 1874: VIII. te. A  métermérték beho
zataláról.) Mkikj, 1904.: Kívánatosnak tartják 
továbbá [...] anomalia megszüntetését, amely 
már egyetlen európai államban sem létezik, 
hogy t.i. éppen a fakereskedelemben a méter 
mérték mellett a ~ még mindig honos. (36.). 
HÜVELYK.
1. hüvelyk. (ÁLt-Cs, 1872.: a fának átmérője ~ 
(78. 20.). bécsi 2,6340 cm (1874: VIII. te.).
2. col. Orbán Balázs: ez a véső fél = forma 
(Sz. gy.) Deményháza. zoll. ÁLt-M, 1879.: A  

legszélesebb lehet 19 = .  (115.51.) Szováta. J. 
n. r. Zoll.
3. ujj. új. (Olttutajozás, 1840.).
LÁB.
1. láb. ÁLt-Cs, 1872.: a fának hossza ~ 36 
(78.20.) bécsi 0,31608 m (1874: VIII. te.).
2. sukk. Kós K , 1978/X 877: Erre nézve a Hi
tesség [presbitérium] határozta, hogy Udvar
helyről 48 karjezáron párját, 10 suk hosszú, 
egy col fokos és egy suk széles deszka [...] 
(22.) Dombó. J. n. Schuh, s. Fuss (Divald- 
Wagner, 1868.).
lénia: „13 ~ = 1 cm” (Nagy J., 1945., 98.) 
Mvalkó.
linea: vonal, a hüvelyk tizenketted része. 
ÁLt-M, 1879: A  léczek vastagsága a kereszt- 
metszet szerint legyen 12 lineától 20 lineáig 
(115.51) Szováta.
m agyar posta-mérföld: „4400 bécsi öl” 
(KőváryL., 1847., 68. §.). 
marok: „négy hüvelyknyi mérték, mellyel a 
lovak magasságát szokták mérni” (Ballagi 
M., 1873.).
M ÉRFÖLD.
1. mérföld, ausztriai „7,5859 km” (1874:
VIII. te.). J. 1 ausztriai ~ = 4000 öl = 24000 
láb. földhivatali ~: ausztriai ~ (Ballagi M., 
1873.). magyar „8353,6 m” (PNL XII.,
1896., 544.). Újfalvy S., 1854.: Wesselényi 
[Miklós, 1796-1850] Zsibótól Kolozsvárig a 
kilenc és fél ~ ~ utat négy rendbeli paripán 
rendesen három óra és négy-öt perc alatt nyar
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galta (262.). német ausztriai ~ (Kőváry L.,
1847., 240.). posta 4400 bécsi öl (Kőváry 
L., 1847., 240.). J. Ereky A.: « ~ = ausztriai 
mérföld (177.).
2. mérő föld. Tamási Á., 1955.: még valami 
négy =et kellett mennünk (II., 123.).
3. mértföld. SzL, 1867.: Szájhagyomány 
után hallottuk, hogy a két Oláhfalu valame
lyik fejedelemtől engedélyt kért, miszerint 
legyen nekik Medgyesig egy ~, mert talán 
azelőtt egy ~nyi távolságig nem tartoztak 
semmit vámmal. A fejedelem jót nevetett 
ezen ügyetlennek látszó, kiszámított kérel
men, de a kérésnek eleget tett, s ezen szaba
dalom mellett meglehet, sokáig minden ter- 
heltetés nélkül árulta jó távolban is deszká
ját. (25.).
milás: „milliméteres” Gazda J., 1976.: A ti
zennyolc ~ból [deszka] csak keretet csinál
tak (540.) Kn.
ÖL.
1. klafter. Teleki J., 1799.: Paraidi ut Szárhe
gyig. Egy nehány fenyőfát meg mértem, a 
mely le volt vágva és 20, 25 =nyi magasnak 
találtam. (37.) klopter. „egy « fa” (Nyr 11.,
1882., 476.).
2. öl. bécsi-: 1,89648 m (1874: VIII. te.), há
rom singes bécsi ~. Lev. form., 1813.: az 
~nek három singnek kell lenni (6.). Szabó T., 
7976/1816.: széless. 7 öl 3 singes öllel. Va
dad MT. királyi ~. Szabó T., 7976/1780.: Da
rab erdő megmérettetvén Királlyi öllel. 
(1124.). Harasztkerék, MT. Fiatfalva, 1805.: 
Hoszszasága királyi ~ek 173 2/3. (Tabula 
mensurationis Fiatfalva Per actae.). Dósa E., 
1861.: ~ ~ (ulna regalis, mensura), vagyis 
azon hosszúság, mely előáll, ha azon vonal, 
mely a Hármaskönyv eredeti példányában az 
idézett helyen látható, tizenhatszor (158. §.). 
EML, 1945.: 1 -  ~ = 2,959 m (12.). Csőre P., 
1980.: Újabban [...] a ~ ~ mértékét 3,126 m- 
ben vélik megállapítani (68.). magyar ~. 
„Egy ~ ~: öt láb” (Köz. Incze György, Nyr.

öl láb hüvelyk vonal pont

1 6 72 864 10368 = 1,8965 m

1 12 144 1728 = 0,3160 m

1 12 144 = 0,0263 m

1 12 0,0023 m

IX. táblázat. ÖL.

10., 1881., 327.) Hsz. német bécsi 
Bogáts D., 1943/1815: Készítessék egy jo 20 
=-es Gyeplő, mellyel fog az egész tizedbeli 
kaszálló az Imetsfalva felől végin kezdve fel
mérettetni. Hsz. öli. Bogáts D., 1943/1816: 
Napkelet felől való szélje 13-ronr és * egy 
sing. Hsz.
3. orgia, orgyia (PP, 1708.).
4. ulna. (Dósa E., 1861., 158. §.) J. n. e 
Klafter: „hoszmérték, mely 6 láb vagy 72 
hüvelykre oszlik” (Divald-Wagner, 1868.). 
RŐF. bécsi ~: 0,7775 m (1874. VIII. te.). 
(Vö. MNL IV., 1981., 383.).
rúd: „2 öl” (Kőváry L., 1847., 240.).
SING: „A rőfnél rövidebb hosszmérték; kb. 
60 cm” (ÉKsz). Lev. form., 1813.: a' Sing
nek három elő arasznak és három újj nyom- 
nyinak kell lenni” (6.). Kőváry L., 1847.:
2 láb hosszú hosszmérték (240.). Kgl. 
1577.: singh: ulna (Köz. Pálfi Márton: Nyr
36., 1907., 368.). Mikes K., 1720.: Amely 
darab még fent áll, nem lehet magosabb har
madfél ~nél (34.). Nyolcvanos et, Lemhény,
1894.: 1/2 fertály erdélyi „két láb” 
(Milotai F., 1858., 27.). J. Rugonfalvi K.,
1939.: minthogy a székelyek a terményeiket 
a szász városokban, főleg Brassóban és Se
gesváron adták el és ott vásároltak fűszert, 
szövetet, stb., a szászok a köblöt megna
gyobbították, a ~et, ejtelt és fontot megki
sebbítették (I. 305, Báthory Gábor kora.). 
(Vö. MNL IV., 1981., 444.).
tenyér: Kós K., 7978/1816.: 21 ezer Sendely 
[...] és egy ~ [széles] (15.).
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1.1.3. Területmértékek

„Ha t.i. egy 50 vedres hordóban a' bornak 
hordó oldalát éró'felszínét 36 négyzetlábra 
tesziik, két akkora férejüben vagy 100 
vedresben, nem két akkora, hanem csak 
55 négyzetlábnyi lesz a' bor külterülete” 

(Vasárnapi Újság, 1839. 592. Kolozsvár)

bárd: „azon erdőrész, mely egy -dal egy 
nap alatt kivágható” (Hermán O., 1914., 
134.) Vö. EO I., XIII.
EKEALJ: „akkora darab föld, amennyit eke 
egy nap meg bír szántani” (Ballagi M., 
1873.).
1. aratrum. Csőre P., 1980.: Az ~ azonban 
idővel általános terület-mértékegységgé vált, 
amennyiben nemcsak a szántóterületet, ha
nem az erdőket és egyéb művelési ághoz tar
tozó területeket is kifejeztek. (66.).
2. eke. királyi ~. Dósa E., 1861.: ~ ~ (arat
rum regale), mely 150 királyi holdat tevő te
rület (188.). királyi mértékű ~: 113 k. hold 
(Ereky A., 153.).
3. ekealj. EO /., 1514: Werbőczy „Hármas 
Könyv”-e I. rész, 133. czím 25-33. pontjai
nak magyar fordítása az erdők országos 
becsüjéről: 27. §. Továbbá a nagy erdőt, 
melyet másképpen eresztevénynek monda
nak, a mely közönséges munkára és feldol
gozásra alkalmas és királyi mérték szerint 
három = területen alól van, -ankén t 10 
girára (32.).
dolabrum: „bárdalja, az erdők területének 
mértékegysége” [középkor] (Csőre P., 1980. 
66.).
ezerhatszáz bécsi négyszegletű ölnyi hely:
katasztrális hold (kataszteri hold) (EO II.,
1781., 448.).
férő, féreje: „területre vonatkozó kifejezés 
(valamennyi vékányi vetőmagot befogadó)” 
(Imreh I., 1973., 322.). Bogáts D., 1943/ 
1678: két köböl fereie. Hsz.

HOLD.
1. hold. hód (Apáczai Cs. J., 1653., 338.). 
hodáj (Köz. Sándor János: Nyr. 6., 1877., 
272.) Um. „sok ~ földje van” hold. Bogáts
D., 1943/1542: két ~ feold. Hsz. Jakab E., 
1867.: Az 1786-ki összeíráskor [...] egyéb
iránt egy -  két szebeni vékát tesz (543.) 
Agyagfva. Boldizsár Lajos: legkevesebb 
~unk volt. (Sz. gy.) Kászonimpér. katasztrá
lis ~ (Joch): 1600 négyszögöl, 0,5755 hektár, 
57,55 ár (1874: VIII. te.), királyi Dósa E.y
1861.: A régi mérték volt a Hármaskönyv 
szerint: [...] ~ ~ (jugerum regale), mely het
venkét királyi öl hosszú és tizenkét királyi öl 
széles földterület, s teszen mintegy 2051 
mostani négyszög ölet (188.). királyi mérté
kű 75,7 ár (Ereky A., 152.). magyar 
1200 négyszögöl, 43,16 ár.
2. jugerum. Calepinus, 1598.: Iugerum: Egy 
hold feold. EO III., 1825.: 8-10 ezer -  erdő 
megbírhat egy hamuzsír vagy üveghutát (51. 
sz.). Conscriptio Csrákos, 1820.: meg je 
gyeztetni kiványuk még azt, hogy az Juge
rum és Betsi Mérő it esmeretlen előttünk 
(4.). J. Csőre P., 1980.: A birtok (possessio, 
terra) területét legtöbbször a holdban 
(iugerum) vagy ekealjában (aratrum) adják 
meg. Az erdőt is ilyen mértékegységgel mé
rik. [Középkor.].
köblös föld: „fél hold föld” (Köz. Cserey 
Elek: Tsz, 1838.). J. Ballagi M., 1873.: két-, 
melybe két köbölnyi magot vetnek, 
kötél: földmérték. Sándor O., 1705.: töttem 
ezen jegyzésemet, az Egerkertet kiktől s 
mennyin vettem [...] Andi Péteré egy ~ flo. 7. 
(192.).
lánc: területmérték, „1 hold (föld)” (MTsz
I., 1893.) Szf. Kemény J., 1958.: nehány ~ 
kukoricás is (9.).
négyszegletű öl: négyszögöl (EO II., 1781., 
448.).
NÉGYZETLÁB: 0,0999 m2 (1874: VIII. 
te.).
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NÉGYZETM ÉRFÖLD: 10.000 k. hold, 
57,5462 km2 (4000 öles ~). Kőváry L., 1874.: 
Lénk az összes Erdély felszínét: 4800 ölös 
négyzetmérföldben 732 32/64, 4000 ölös 
négyzetmérföldben 1054 1200/1600, geog- 
raphiai mértföldekben 11028 négyzetmért- 
földre teszi. (6.) [...] A székely székek közül 
elfoglal: Csíkszék 78 120/1600, Háromszék 
51 1560/1600, Udvarhely szék 45 452/1600, 
Marosszék 24 1200/1600, Aranyosszék 6 
120/1600 négyzetmérföldet [összesen] 206 
328/1600 négyzetmérföld. Deák L., 1882.: 
Ősi Marosszék havasa [...] a tisztelt rendek az 
15.538 katasztralis hold (tehát több mint 
másfél négyzetmérföld) területű szép erdők 
és legelőkkel váltakozó havasoknak több íz
ben az adóját sem valának képesek saját jöve
delmeikből fizetni (41.) Msz. 
NÉGYZETÖL: 3,5966 m2 (1874: VIII. te.), 
nyíl: földmérték. Hermann O., 1914.: Le
arattam egy ~at. (285.) Bibarcfva. 
ugar: „mind hosszakra, s mind szélyekre 
nézve kétszáznegyven lábniak” (Apáczai Cs. 
J., 1653., 338.).

1.1.4. Térfogat- és űrm értékek

„mert minden jobbágyra egy-egy öl fá t 
vett tiszttartó uram, hogy vágjon, 
s ezt le is hozatták velünk Disznajáig 
Gye rgy ótól fogva ”

(KováchG., 1971/1803., 104.)

AKÓ. bécsi 0,5659 hektoliter (1874: VIII. 
te.). ~ ~: „40 pint = 80 itze = 160 meszely” 
(Ereky A.). Bh, 1839: 10 ~s (50 vedres) hor
dóhoz 20-25 dongát vehetni (589.). Ballagi 
M., 1873.: ~ (Magyarországon) 64 magyar 
itze. PNL, 1896.: a pesti és pozsonyi ~ = 60 
magyar ice [...]. Tamási Á., 1955.: Az öt kö
zül három tíz ~s volt, vagyis hatszáz és negy
ven itce fért belé, pozsonyi mérőben. (II.6.).

Akó pint itce meszely

1 40 80 160 = 56,589 liter

1 2 4 1,414 liter

1 2 0,707 liter

1 0,353 liter

X. táblázat. AKÓ.

BÉCSI MÉRTÉK: osztrák mérték. Dósa
E., 1861.: a régiek helyébe, az 1766-ik esz
tendőben a ~ek rendeltettek béhozatni, me
lyek [...] űrmértékek, még pedig a száraz 
dolgokra nézve, a négy fertályból álló ku
pa, mely ejtelnek is neveztetik, 16 kupából 
álló véka, négy vékából álló köböl; a fo- 
lyókra nézve a kupa és 8 kupából álló ve
der. (183.).
cseber: „űrmérték” (Szabó T., 1978.). 
ejtel: „kb. 1 kupa = 12,5 dl” (Köz. Ágoston 
János: Székelység, VII., 1937. 11.) Cs., „a 
négy fertályból álló kupa, mely ~nek is ne
veztetik” (Dósa E., 1861., 183.). Kgl. 1577.: 
egy eytel, pint: sextarius (Köz. Pálfi Márton: 
Nyr 36., 1907., 173.). Bogáts D., 1943/1634.: 
hogj minden korezmarosnak az Brassaj ~hez 
szabjanak ~t. Hsz. Comp. 1669.: mindenütt 
az országban méressék az ~ és a véka a ko
lozsvári ettelhez és vékához (V. R. 28. Ed.). 
Bíró V., 1957.: így 1588-ban [...] a székelyek 
[...] között [...] a kolozsvári ~t [...] tette köte
lezővé (77.). ejter (Kardalus János Nd.,
1983., 77.) Cssztdomokos. ej töl (MTsz I.,
1893.) Hralmás.
esszemarok: „szembefordított, teli marok” 
(Lőrinczi E., 1980., 123.) Árapatak. 
féret: térfogat (Bolyai F., 1820., 9.). 
fertály: „eggy bizonyos mértékegységnek a 
negyedrésze” (Köz. Melich János: Nyr 23.,
1894., 150.). „3 ~ egy liter” (Tóth Vince, Sz. 
gy.) Hilib. Bh, 1839.: egy félicze vagy más
fél bécsi ~ (604.). fortáj (Köz. Szánthó Gá
bor, Nyr 30., 1901., 444.) Két Oláhfalu. —> 
BÉCSI MÉRTÉK.
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folyóméter: magassága 1 méter 30 cm, 
hossza 1 méter, hasábok hossza 1,30 méter, 
vagyis egy -  = 1x1,30x1,30 mrt (Tagán G.,
1943., 37.)Varság.
hátfa: Kászon széki fpj, 1761.: Es ugyan 
Kászon Széki Felső falvi Lőrincz Páll 
Libertinus Es ugyan Kászon Széki Felső Fal
vi Máthé György primipillus mint ok ketten 
négy négy hátfát vágtak nagy Sorkon az Falu 
tilalmának [...] (32.).
hektó: hektoliter. Márton B., 1965.: Ety 
százméteres baksából, ha tiszta nyers, vizes 
a fa, nétyszáz-nétyszázötven ~ [faszén] lesz. 
(326.) Szováta. J. Közel hasonló kihozatallal 
találkozunk Tagán G., 1943-nál is. Bíró Gá
bor: a parti [csoport] hektoliterben kapta a 
díjazást [szénégetés, Sz. gy.] Parajd. ~s: hek
tóliteres (Nemes Z., 1974.) Torja.
HORDÓ: „40 veder” (Kőváry L., 1847., 
241.). Kőváry L., 1860.: E pinczéket ~k sora 
szegélyezé, melyek negyven vagy ritkábban 
nyolczvan erdélyi vedresek (11.). Ereky A.: 
Egy ~ bor = 10 akó = 565,89 liter (177.). J. 
EOE II., 1571.: minden rendbéli ~k igaz 
mértékre csináltassanak (381.). 
itze. m a g y a r 0,8484 liter (1874: VIII. te.). 
Tamási Á., 1955.: o szállított vala a múltkor- 
jában a fogadósnénak két százitcés hordócs
kával (21.).
kaszolyfa: két űrköbméter fa (Lőrincz Pál, 
Sz. gy.) Oroszhegy. kaszaly fa. Imreh /.,
1979.: „milyen kaszaly tűzifák vagynak itten 
[Oltszem, 1820.] és majd hétfőn mennyi tű
zifát hordanak Sepsiszentgyörgyre eladni” 
(299.).
kocsirakomány: vasúti kocsi, vagon (Mkikj,
1895., 75.).
köbcenti: 0,001 köbdeciméter. Jkv. Hilibi 
Kb., 1942.: Hiány... 297,46m 3 235,86= 
61,60 m3, azaz hatvanegy m3 600 dm3 (84.). 
Kászonimpér kbjkv., 1944.: Három drb fa 1 
köb 48 köb centi, Három drb fa 1 köb m 32 ~ 
(13.). J. A középiskolai műveltséggel nem

rendelkezők rendszerint nem ismerik a köb- 
decimétert, és azt, hogy 1 m3 = 1000 dm3 =
1.000.000 cm3. Abból kiindulva, hogy 100 
cm egy méter, 100 köbcentit egy köbméter
nek vesznek.
köbm éter: űrköbméter. Erdélyi Híradó, 
1888. Nov. 24.: Tűzi fa A legjobb hántolt 
cserfa, 4 ~ házhoz szállítva 8 frt. Kolozsvárt. 
[Hirdetmény.] J. Az űrköbméter (vagy rövi
den űrméter) az 1 méter magas, 1 méter szé
les és 1 méter hosszú farakás térfogata, a fa
darabok (hasábok, dorongok stb.) között lé
vő hézagokkal együtt. (Fekete Z., 1951., 
134.). Egy űrköbméter hasábfa (tömör) köb
tartalma nagy általánosságban 0,7 m3.

120. ábra. Köbméter
a) Tömörköbméter, b) Űrköbméter.

KÖBLÁB. bécsi 0,0316 m3 (1874: VIII. 
te.). Mkikj, 1894.: 1874-ben vette kezdetét 
mind az eladóra, mind a vevőre nézve helye
sebb és előnyösebb ~ szerinti számítás (95.) 
[Addig a gömbfa eladása darabszám szerint 
történt.]. Sebestyén István: a ~at használták a 
negyvenes évekig. (Sz. gy.) Zetelaka. Csergő 
B., 1978.: Megegyeztek a fizetés módozatá
ban is: a letermelt és kifaragott fa~a (1937- 
től köbmétere) szerint. (47.) Küküllőke- 
ményfalva. J. ~ mennyiség, Katolikus Nap
tár, Kvár, 1938.: A  11/12, 15 méretű fa ~
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mennyisége: 43,65. [Még 1938-ban is egy 
közkeletű naptár nem köbméterben, hanem 
köblábban adta meg a köbtartalmat!]. J. ÁLt- 
M, 1879.: 128 léczért, a mely tészen 32 ~at 
vagyis 1 köb métert (115, 51.) [Pontosabban 
31,6669-= 1 m3.] (Vö. Kardalus j., 1984., 31. 
Cssztdomokos).
KÖBÖL.
/ . cub, cubulus. 1. Rákóczi Gy., 7954/1631. 
k.: cubulus saxonicus: „szász köböl, kis kö
böl (kb. 47 liter)” (646.). Sándor O., 1690.: 
Zabot cub. (149.) Cssztmihály.
2. köböl, bécsi 6,821 m3. 0,1466 ~ ~ = 1 
m3. (1874: VIII. te.). J. 1 -  ~ = 216 bécsi köb
láb. erdélyi (kolozsvári) ~: „nyolc véka” . Jakó 
Zsigmond: 1549-ben az országgyűlés Erdély- 
szerte a kolozsvári köbölt tette kötelező gabo
namértékké. (EM L, 1945., 241.) négv véká
ból álló ~ (Dósa E., 1861., 183.). Kőváry L., 
1847.: 64 ausztriai kupa nagyságú gabona
mérték, „vagy is 4 véka” (240.). öreg „90 
liter körül” (I. Rákóczi Gy., 1954., 646.). 
PNL, 1893.: ~: 64 bécsi pint = 64 x 1,415 liter 
= 92,525 liter, szebeni ~. Bíró V., 1957.: így 
1588-ban [...] a székelyek [...] között [...] a ~ 
~t tette kötelezővé (77.). J. Sümegh /., 1898.: 
a megszárított cserkéreg köbölenként nyalá
bokba kötve tengelyen Brassóba szállítatván, 
köbölenként 5-6 forinton adatott el (982.).
3. kubiköl. ÁLt-M, 1878.: -  bükkfa (115., 
44.) kubik. Tamási Á., 1958/1932.: [...] van 
felvágott fa kilencszáz öllel, melyből négy
száz ~ (68.).
KUPA:
„ Elévettem a kupát,
Mind elmértem a búzát! ”

(Kriza, Vadr., 1862., 374.) Hsz.
a.) régi 1,4147 liternyi űrmérték.
b.) mérőedény. I. Rákóczi Gy., 1954.: ~, 
ejtel: „erdélyi bormérték a veder (11,3 liter) 
nyolcad része” (647.). Hermann O., 1914.: 
~: két iteze. (133.) Szf. Ökrös A., 1937.: na
gyobb volt [a ~] kb. 1/5 résszel a mai liternél

(81.). Kászonimpér kbjk, 1945.: [...] a követ
kező bér mellet: 1 véka rozs, 5 ~ kenyér ga
bona, 10 pengő. (63.). Tamási Á., 1976/
1953.: Mi a bükkmakkot a földről szedtük, 
[...] évenként csak tíz-húsz ~'val vittünk ha
za. (213.) Farkaslaka.
kupás: „durván egy liter” (CsM). J. fél ~ 
vagy ejtel = fél liter; félejtel = 1/4 liter 
(CsM). egy „egy kupa űrtartalmú, másfél 
literes” (Szabó T., 1978.) Mvh. 
mérce: „a' vékának negyedrésze” (Arokalyi,
1839., 195.) „négy kupás gabonamérő edény” 
(Köz. Ferenczy János: Tsz, 1838.), „a széke
lyeknél [...] a véka 16 kupás, a' véka a' köböl
nek, úgy a' mércze a' vékának negyed részét 
teszi” (Köz. Incze József: Tsz, 1838.). B. 
Nagy M., 1973/1629.: Egy küs fa~, kiben 
tárkon vagyon. (66.) Sztdemeter.
M ÉRŐ. bécsi ~: 61,489 liter (1874: VIII. 
te.). Divald A., 1871.: 10 köbláb szén egy 
mérőt tesz, s ennek súlya átlagosan 100 font 
(126.) J. (Metzen) = 1,947 bécsi köbláb” 
(Ereky A., 177.)
meszely: „1,414 liter” (PNL, 1896.). Tamási
A., 1955.: megiszik egy fél ~ pálinkát, de ab
ból az Albisen főzött szilvából (21.). 
negyedes: „űrmérték, 1/4 vékás” (Köz. Gen
csy István: Nyr 34., 1905., 265.).
ÖL. bécsi 3,4 m3. (78., 54.). Ált-Cs., 1884: 
Tűzifa. 1 0 - ~: 34 m3 (78.54). J. EO II., 1774.: 
Az öl legyen ~ ~, azaz szélességben hat, hos
szában három láb (366.) Debrecen, hosszú 
Ált-Cs, 1884.: Bükk ~ ~ a Szovát vize mellett 
á 3 f 50 (115., 148.). köb „térmérték, mely
nek széle, hossza, magassága hat láb” (Balla
gi M., 1873.). kubik köb ~. Milotai F., 
1858.: egy = ~ fának a ' magassága 1°, széles
sége ismét 1°, hossza is 1° (29.). J. 6 láb x 6 
láb x 6 láb = 216 köbláb. 216 köbláb x 0,0316 
m3/köbláb = 6,82 m3 [tűzifa sarang esetében 
űrköbméter]. Jelentés, 1878.: s biztos remé
nyünk van, hogy a Parajdon most létesült 
kőedénygyár részére évenként mintegy 300 =
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-  bükkfát hosszabb időn át eladni képesek le
szünk [Ősi Marosszék területén fekvő hava
sok székely nemes birtokosainak szövetkeze
te] (9.). kurta rövid Jakab E., 1877.: 500 
= ~ fenyőfa szállíttatik le a vizen (315.). méter 

„négy köbméter” ÁLt-M, 1879.: tehát jön 
egy köbméterért 9 f 32 xr, vagyis egy ~ -ért 
4szer annyi, t.i. 39 f 68 xr (115., 51.) Szováta. 
német-: 3,4 űrköbméter. Várnai S., 1886.: Tü
zelőfa legszebbje is, a bereczki bükkhasábfa, 
5 frt 10-5 írt 50 kr-ral kapható a helyi piaczon 

-énként” ; űrköbmétere tehát 1 frt 50-1 frt 
62 kr-ral. Kvh. normál 100 köblábat tartal
mazó (eszményi) 100 x 0,0316 m3x = 3,16 
m3 (Ezsn, 1914., 115.). J. 100 köbláb fatarta
lom = 1 normál öl (ETM, 1975., 48.). ÁLt-M, 
1879.: 1 n. öl = 100 köbláb, de a rendes 3' 
hosszú öl, csak 80 köbláb tömör fát tartalmaz 
(115., 27.) Szováta. J. Divald A., 1871.: [...] 
Görgény [...] A fenyvesekre és bükkösökre 
nézve a használati idő [vágásforduló] 80 év, 
és a holdankénti termés [folyónövedék] 1 ~ 
[normál ~], a tölgyre nézve a használati idő 
15 év, és a holdankénti fakészlet 10 ~. (76.) 
rövid 2,53 [tömör] m3. ÁLt-M, 1877.: fa
készlet 472,340 normál öl, vagyis 100 köböl, 
de a rendes 3' hosszú öl csak 80 köböl tömör 
fát tartalmaz, ennél fogva leend a jelenlegi fa 
tartalom 590, 425 rövid ~, mely tészen 
1.493,775 tömör köbmétert. Kozma F., 
1879.: Egy ~ ~ fa ára [tűzifa] házhoz szállít
va [...] 6-14 forint. Tehát itt a fa köblába 5-13 
krajczárba jő. (262.) Szf. J. 0,0316 m3 /c' x 
80 c' = 2,53 m3. J. Csőre P., 1980.: az öl mint 
faanyag mértékegység már igen korán kiala
kult (69.). 
ölfa:
a.) 8 űrköbméter tűzifa. Varga Péter: két 
méter széles, két méter hosszú és két magas 
[tűzifasarang hasábfákból] négy karó között. 
Az ölbe csak lobdát [hasábfát] tettek. A vé
kony fából ágölt csináltak, két méter magas, 
két méter széles, és hosszúsága, amilyen

hosszú volt az ág. (Sz. gy.) Magyaró. Farkas 
Gábor: ~, szekérre átszámítva négy szekér 
lett belőle. (Sz. gy.) Hrsztpál. Lukács Zoltán: 
~, négy méter hosszú, két méter széles és egy 
méter magas tűzifa. (Sz. gy.) Sóvárad.
b.) 4 űrköbméter tűzifa. Mlex, 1906.: Egy 
erdei ölben van 4 erdei köbméter, vagy 
ahogy a tömör köbmétertől való megkülön
böztetésül mondják, 4 űrméter. (245.). Ko
vács F., 1934.: A csomafalvi ~ 1 öl [l,89m] 
hosszú, 1 öl magas és 1 m széles. Az újfalvi 
~ minden irányban 1 öl. (141.) Tarisznyás 
M., 1970.: Mai napig használatban lévő 
mértékegységként ismert Gyergyóban az 
alfalvi öl (110) és az újfalvi öl (190-200 cm 
magas).
PINT. bécsi 1,4147 liter (1874: VIII. te.)
Divald A., 1871.: 48 pint pálinka [egy tutaj
szállítmány szükséglete Szászrégen és
Soborsin között] (125.).
pintóka: „fél fertály fele” (Nagy G., 1891.,
148.).
sestély: „egy bizonyos mértékegységnek a 
hatodrésze” (Köz. Melich János: Nyr 23.,
1894., 150.).
szapu: „a mérőnek mintegy nyolcad része” 
(Ballagi M., 1873.). „eredetileg a köböl ne
gyedrésze, de előfordul mint önálló, néha a 
köböllel azonos típusú mérték gyanánt is, sőt 
mint a köböl fele, ötödé stb.” (I. Rákóczi Gy.,
1954.).
szebeni m érték: Nagyszebenben őrzött, 
követendő, mérésre használt eszköz. 
Limitatio, 1744.: Véka, veder, font a ~ sze
rint legyen az egész Hazában (195.) —» 
MÉRTÉK, III. 1.1.1.
szekérfa: 2 űrköbméter tűzifa. Kozma F., 
1879.: A székelyföldi városokon egy szekér 
ilyen fát [tűzifa], melyben 40 köblábat számít
hatunk [...]. J. 0,0316 m3/c’x 40 c '=  1,3 m3. 
terű: a.) egy hozatal fa: „egy kétfogatú sze
kér hasáb, dorong vagy gallyfa” (Köz. Hajdú 
János: EL, 1887., 253.) Szf.
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&•) eSy 1° terh. Vectigal, 1700.: -  Szkompiá- 
tól Den. 20.
c.) Szekerni. Egy vitel = Vebes. (MA, 1604.).
d.) teher. Pataki J., 1971/1681.: fizetése [...] 
egy szénégetőnek egy * egy forint (109.). te
re. egy ~ fa: „egy kétfogatú szekérre felra
kott kádárfa” (Köz. Hajdú János, EL, 1887., 
254.) Szf. Kászonimpér kh jkv, 1945.: Bárca, 
amely 3 ~ fára lesz kiadva, hetenkint 30 pen
gő (65.). Tóth Vince: Behoztam egy ~ fát. 
(Sz. gy.) Hilib. terii. Veszély, 7868/1812.: a 
lakosok közül szekér számra minden ~ fától 
tartoznak fizetni két Garast az Ecclesiának. 
(143.) Bárót. Nyolcvanos et., Lemhény,
1937.: a három erdőpásztornak [...] 5-5 ~ fát 
felajánl. Dánfalva Kbj., 1943.: minden gaz
da, akinek két igavonó állatja van, az a köz
ség részére köteles egy ~ fát a birtokosság 
udvarába beszállítani.
tonna: „folyadék űrmérték, cseber; űrtartal
ma 12 ejtel” B. Nagy. M., 1973A652.: Egy 
tonnában fenyőszurok. Üres ~ N.3. Görgény. 
ur: (urna) „11 liter" Lederer E., 1923.: Az 

elnevezéssel Erdélyben találkozunk a 
XIX. Században (315-316.). 
ÜRKÖBMÉTER (űrméter): az 1 méter ma
gas, 1 méter széles és 1 méter hosszú farakás 
térfogata, a fadarabok hasábok, dorongok 
stb.) között lévő hézagokkal együtt (Fekete 
Z., 1951., 134.).
1. folyóméter. Tagán G., 1943.: a baksahely 
átmérőjének minden méterére 5 ~ fát számí
tanak. (38.) Varság.
2. köbméter. Fórum, 1980. dec. szám: 6000 
~ bükk méterfax.
3. méter. (Lőrincz Pál, Sz. gy.) Oroszhegy. 
Márton B., 1965.: Ety száz ~es baksa. 
Szováta. erdei 1,10-1,35 m magas tűzifa 
sarang. J. xméteres: erdei űrköbmétert tartal
mazó. métetfa: sarangolt tűzifa. Incze 
György: méterfának régen azt mondták: ölfa. 
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. (Vö. Márton B.,
1965., 327., Szováta.).

4. fertály. (Kovács Pál, Sz. gy.) Torja. J. „Fa
vágót kerestem. Aznap/másfél méter fát - jó, 
száraz bükköt vásároltam a piacon.” (Kiss 
Jenő: Favágó, részlet, 1935.). 
vas: „űrmérték, hordó, vidékenként változó 
tartalommal” (B. Nagy M., 1973., 395.). 
veder: „a' ~ tsak nyóltz ejtclnek [...] kell len
ni” (Lev. Form., 1813., 6.). „egy bécsi akó 
szerintünk 5 (Kőváry L., 1847 241.). 
„egy erdélyi -ben van 8 kupa” (Milotai F.,
1858., 30.). „vödör (-): 16 kupa” (Hermán
O., 1914., 134.) Szf. „11,3 liter” (ÉKsz).AC, 
1653.: Azt kívánván a közönséges igazság is, 
hogy minden rendek igaz mértékkel éljenek, 
[...] bort eladó minden ember -számokra al
kudni tartozzék, a vásárló is aszerént végye 
(III. R. LXXXIV. c. 1. Art.), vider. EOF Vili, 
1627.: igaz = számú legyen az hordó (406.) 
vödör (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 2., 1873., 
472.) Szf.
véka: „1 ~ba vagyon 16 erdélyi Kupa, azaz 
64 fertály” (Conscriptio Csrákos, 1820., 2.). 
„Tíz akós hordóba mintegy két -(32 bécsi 
pint)” (Bh, 1839., 606.), „-a  köböl egynegye
de, 16 kupa” (Kőváry L., 1847., 240.), „a -  
űrtartalma, a mai literrel mérve, kb. 22 liter 
volt” (Ökrös A., 1937., 81.)../. 16 kupás véka 
= 22,539 liter, 20 kupás -  = 28,172 liter, er-
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délyi -. SzK, 1867.: Erdélyi 16 kupás kis ~ 
(224.). SzK, 1867.: Több évek befolyása alatt, 
a székely földön be akarták hozni a bécsi, po
zsonyi és más mérő-vékák használatát; úgy a 
vedreket is [...] a székely nép azt [a fentieket] 
soha nem használta, s nem is fogja használni, 
marad őseitől átvett 16 kupás vékájával (55.). 
tizenhat kupából álló -  (Dósa E., 1861., 
183.). liter-. Kardalus J., 1980.: 1930 után 
bevezették a fergettyűs nagyfalusi szekeret, 
amelyre már 40-45, sőt 50 ~ ~ meszet is fel
raktak. (72.) Hralmás. mérő-: „a mérő vagy 
köböl egynegyede” (B. Nagy M., 1973/1629.) 
Sztdemeter. szkábás -: fémlemezzel foltozott 
~ (?). B. Nagy M., I973/H24.: a pince torká
ban egy ~ ~. (295.) Koronka.

1.1.5. Súly mértékek

„ 1 kászu [túró] súlya egyre-másra 28 lat 
(a kéreg külön 5, a benne lévő túró V4 

fontnyi); 1 mázsára minregy 115 kászut 
lehet számítani9'

(SzK, 1867., 103.)

„Egy köbláb nyers bükfa súly 55 font” (ÁLt- 
M, 1879., 115., 51.) Szováta.

FONT. bécsi -: 0,56006 kg (1874: VIII. te.) J. 
1,785 = ~ = 1 kg.ED és OV, 1837.: A’ -  min
denütt a’ bécsi legyen szokásban, 1701. máj. 
10-én rendeltetett. (III. 20.). a 32 latból álló -: 
bécsi ~ (Dósa E., 1861., 184.). vám -: 0,5 kg 
(1874: VIII. te.). Kászonimpér kbjkv, 1945.: 
Elüsmeri a gyűlés egy hangúlag a pásztor vá
lasztást [...] a következő bér melett egy darab 
marhára 1 véka rozs, 5 ~ kenyér (63.). fonth: 
mina, ein pfundt (Kgl 1577. Köz. Pálfi Már
ton: Nyr 36., 1907., \l l .) .  funt (PP 1708.). 
kompona: „32 font súlyú mennyiség” (Köz. 
Horger Antal: Nyr 34., 1905., 105.) Fboldog- 
asszony. „Ety ~ túró.” Urbárium, 1743.: Láz

ár vágás nevű Havas. Ezen két havasokét 
annuatim [évenként] egy ~ túrót: száz fontot 
szoktanak fizetni (643.) Gysztmiklós.
LAT. bécsi -: kb. 1,75 dkg (1874: VIII. te.) 
Ballagi M., 1873.: a közönséges fontnak 
1/32 része.
lót: „uncia” (Kgl 1577. Köz. Pálfi Márton: 
Nyr 36., 1905., 317.). J. uncia = kb. 30 g 
(ÉKsz). Ferentz A., 1828.: Ehhez tégy 
Albergleidat vagyis mázat 6 Lótot (56.) 
Cszttamás. Pácfestés, 1837.: \s vegyíts hozzá 
8 ~ terpentint (404.). Bh, 1839.: Mosd-ki jól 
a' hordót, száraszd ki 's tőlts 8-10 ~ faolajat 
belé (613.).
MÁZSA.
1. bécsi 56,006 kg (1874: VIII. te.). Lev. 
fönn., 1813.: a' má'sának száz fontnak [...] 
kell lenni. (6.). Kőváry L., 1847.: Súly mérté
künk ugyanaz a bécsivel. Egy ~ ~ 100 font, 1 
font 32 lat. (241.). ÁLt-M, 1879.: egy fuva
ros a havasból M. vásárhelyig jól fizetve sze
rez magának 16 ~, vagyis 128 lécz bevitelé
ért 6 f 40 krt (115. 51.).
2. centenarius.
3. méter 100 kg. Mikikj, 1892.: elszállítta
tott Szász-Régenből 3.257 ~ ~ cserkéreg [1892 
évben] (74.). Kozma F., 1879.: egy ~ ~ tört cser 
2-3 frt [a kovásznai csertörőben] (312.).
4. rég i-:  100 font (ÁLt-M, 1885., 115. 173.) 
Szováta.
5. vám 50 kg (1874: VIII. te.). J. 20 = ~ = 1 
tonna. J. mása: egy karú vasmérleg. Pataki J., 
797//1681.: Egy eöreg-, vasbul álló [...] hoz
zá tartozó fontokkal és mértékekkel. (93.). 
oka: 1,28 kg (PNL, 1896.) „A' székelyeknél 
nem a' híg, hanem a' kemény testekre vitetik, 
és teszen az igaz ~ két fontot' s egy fertályt, 
de most két fontra le van szállítva.” (Köz. 
Incze József: Tsz, 1838.).
VASÚTI KOCSIRAKOMÁNY: 10 tonna. 
Sümegh /., 1898.: Hsz. vm. összes erdei ipar- 
vállaltainak évi termése [1898-ban] 9452 ~ 
(991.).
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1.2 Határkijelölés - Határleírás - 
Határjelek - Erdőfelmérés, erdőtérképek

„fák között bujkáltunk, ágakon, 
bokrokon vesződtünk átal, megálltak 
néha ők, öregek, egyezkedtek, 
és újra mértük az erdőt, a földet...

(Bözödi György: Erdőmérés, 1937)

ária: terület. Fiatfalva, 1805: Ezenn őt darab 
Erdők ári aj a (49.).
bázis: „alapszélesség” Szabó T., 1976! 1816: 
A legg Alsó Nagy Berek Két Figurába mé
retett meg Keresztül mérve a Triángulum- 
nak Bázissá lett 30. öli az honná közép Szé- 
jesség 15 (öl). (609.) Radnótfája, MT. 
belesáncol: határárkot készít. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1919: Lemhényi lakos Tamás Ist
ván ~t és fel szolitatott hogy a kihánt sánczot 
betölti.
bütü: vég. Szabó T., 7976/1780: (A) Darab 
erdő megmérettetvén Királlyi öllel találtatott 
a' felső Bütüje Vln. Reg. 95... az alsó Bütüje 
Vln. 123. (1124.) Harasztkerék, MT. bűte. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1885: 1. halom tol 
nyugatra a 2ik halommig 50. lépés ától a 3ik 
sáncz =je.
bütükeresztfa: „határkeresztfa” Szabó T, 
1976/1160: egy Darab Erdő alsó Betűjen 
vicinussa az Bejáró U t ..., az végső betű [bü
tü] kereszt fáig. (1126.) Jedd, MT. 
csegély: háromszög (Árokalyi, 1839.) Kn. 
csegelyes: „három szögű” (Köz. Incze 
György: Nyr 8, 1879. 463.).
CSÓVA. 1. acsa: (Köz. Murádin László: 
NylrK VII, 1963. (116.) Szzsombor.
2. csóva: „tilalmi jel, mérnöki je l” (Köz. 
Várnai Sándor: EL 1886. 481.) Hm. észak
keleti része, „tilalomjel” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
csóvál: csóvával megjelöl. Bogáts D., 1943/ 
1750: a' legelő Bornyuk számára a' Város 
tsovált ki bizonyos helyeket. Hsz.

csőváz: „csóvával megjelöl” (MTsz I, 1893. 
350.) Szf.
csutak: „határtönk” Szabó T., 7978/1804: 
ott ki keresvén a' Régi Csutakot, asztt meg 
újjitták egy Cserefa ully Csutakkal, 232. 
Backamadaras, MT.
delineáció: „tervrajz, helyrajz, helyrajzi 
terv, vázlat” (Szabó T., 1978. 305.). 
delineáltatott: „kijelölt” (Szabó T., 1978. 
306.).
diferentialis hely felvétele: vitás terület fel
mérése. Négy közönség, 1853: Kiadás [...] 
Molnár Mártonak Futásfalvára a mérnök 
kőrjárásáért 2 Rft 30 x. Korodi Györgynek 
attam mikor a Mérnök Urral le járt a ~re 2 
Rft 30 x (37.).
disinteressatus comissárius: részrehajlat- 
lan biztos. EO II., 1802.: hogy minden faluk 
erdejének határa a szomszédosoknak jelenlé
tekben leendő kijártatásokra ~ok rendeltet
nének (800.) Hsz.
duktus: „határvonal” Szabó T., 1978/1831: 
ötven öllel távulabb amattol a ki vágót egyenes 
~ba határ halom rakattatott. (494.) Remete, Cs. 
elcövekel: „cövekeléssel birtokba vesz” 
(Szabó T., 1978/1820. 785.) Frákos. 
elcsóváz. 1. kitűz. Szabó T., 7978/1798: el 
voltanak tsovázva öt egyenlő részekre. (793.) 
Illyefva, Hsz.
2. tiltó jellel ellát (EO III., 1825. 346.). 
ELHATÁROLÁS: határral elválasztani. 
Etört, 1964: erdők -akor gyakran katonai 
beavatkozáshoz vezettek (153.). 
eljár: „határt kijelöl” Szabó T., 7978/1627: 
Del után menenk arra az erdeore melliet Bak 
Cziereienek hinak, el iarok hoszszattába keo- 
tellel fele (!) mereok, az fakat meg hatarozok, 
nylat vonank ra (988.). Galambod, MT. 
elmér: „felmér” Szabó T., 7978/1701: azon 
megh irt erdö(ne)k két felöl határát kijárván ... 
Az alja tíz ölös kötéllel, es egy fél öllel el mér
ve talaltatek szeljire, tizennégy kötéllel egy öli 
helján (1075.) Gyulatelke, Kolozs megye.
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erdőhatárt megvizsgáló. Négy közönség, 
1858: A Négy Közönség erdőhatárait meg
vizsgáló Személyek Számára [kiadás] 18 ft 
(59.) Cstusnád.
ERDŐK FELMÉRÉSE. Jakó Zs., 1956: 
Az 1791 -ik évi XXX. te. a közös erdőknek a 
földesurak közötti felosztását is szorgalmaz
ta. (14.) E felosztást azonban meg kellett 
előznie az erdők felmérésének. (15.) EO III., 
1825. Kiss Józsefnek, Torda vármegye erdő
felügyelőjének javaslatai az erdők felméré
sével kapcsolatosan: ezen commissiók mé
ressék fel és osztassák vagy tábláztassák ki a 
vármegyék erdőinspectorai áltla először is a 
még organizálatlanul tanált [...] erdőket 
(333.) [...] Ami pedig az így felmért erdők
nek topographica delineatióján [helyrajzán] 
esendő és a jövendőbéli gazdálkodás rendjé
nek fenntartására oly elkerülhetetlenül meg- 
kívántató kitáblázásokat illeti [...] (342.). 
erdő megmérettetvén: erdő felméretvén 
(Szabó T., 1976/1780. 1124.) Harasztkerék. 
FELMÉRÉS: területm eghatározás. Pau- 
singer J., 1885: Az 1823-dik évben, tekin
tettel az akkoriban még hiányos mérő esz
közökre, igen nagy szorgalommal keresztül 
vitt ~ szerint az egész görgényi uradalom 
területe 106.446,87 hold, 10,64 négyzet
mérföld, vagyis 61.206,85 ha (754.) Gör- 
gény. Szádeczky K. L., 1927: [Mária Teré
zia] sűrűn egymásután adta ki a rendeleteit, 
melyekkel az adófizetés módját és rendsze
rét egyszerűbbé, olcsóbbá, gyorsabbá és 
igazságosabbá tenni igyekezett. 1774. aug.
6-án az adórendszer állandósítása érdeké
ben elrendelte a telkek ~ét. [...] A guber- 
nium [...] Hat lajstromot mellékeltek a ren
deletekhez, melyek közül [...] A 6-ikba pe
dig azokat [foglalták], kik a közös erdőkből 
fát hordanak a városba, vagy hetivásárokra 
[eladni ...]. A székelyek nem örvendtek a 
földmérési rendeleteknek és tiltakoztak [...] 
Azzal érveltek, hogy minden székelyföld

kiváltságos, nemes természetű, melyet ők 
úgy bírnak, mint a vármegyékben a neme
sek a magokét (348., 349.). 
felméretés: felmérés. Benkő K., 1862.: 1786 
[...] Ugyan ez évben: egész Erdélyben a föl
dek ~e elkezdődik s az Úrbériség [—>] bé ho
zatala is (148.).
FÖLDMÉRÉS. EDés. OV, 1837: 1790 [...] 
A' háromszéki és fogarasi ~ aktái Segesvárra 
tétettek volt bátorságos megtartás végett (III. 
215.).
FÖLDMÉRŐ.
1. geometra (ÁLt-Kvár, Born. 1793) Gör- 
gény. EO II., 1807: az efféle közerdőket az 
illető geometrák által vagy örökre osztassák 
fel, [...] (809.).
2. geométer. Endes M., 1938: 1815. május 29- 
én tartott gyrás gyűlésen [—>] Csíkban egy ~ 
alkalmazása rendeltetett el [...] 1838 Jánosi 
Márton Csíkszék ~e (242.). Hn. Háromlábú- 
kút (forrás, erdő): „A tagosításkor a mérnök a 
forrás mellett állította fel »háromláb« állvá
nyos műszerét” (Fejér M., 1972. 135.) Zabola. 
halmozó: határhalmot készítő. Négy közön
ség, 1866: A  Kápolna mezőbenni halmozók
nak napidíj (147.) Cstusnád. 
háromszögös mértani méret: háromszöge
lés. Kőváry L., 1847: Erdély nagyságát egye
dül a ~ határozhatná meg; mi ugyan végre is 
hajtatott az utolsó években, de hihetőleg a 
munkálat még kitisztázva nincs (6.).
HATÁR. L garánic (MTsz I., 1893.) Hm.
2. mesgye (EO III., 1825. 51. sz.). Hn. Határ
út (út). Fejér M., 1972: Ez az út a haralyi és a 
gelencei erdőt választja el a zabolaitól (135.) 
Zabola.
HATÁRHALMOT KÉSZÍT.
1. dombot hány. Barabás L., 1980: Új dom
bot hánytak, attól kezdve megszűnt a peres
kedés, de az erdőt azóta is peres birtoknak 
nevezik (212.) Nymente.
2. halmoz (Lukács Sándor Sz. gy.) Hrkará- 
csonyfva.
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HATÁRHALOM-KÉSZÍTÉS.
1. halmozás. Nyolcvanos et, Lemhény, 1922: 
a ~ keresztül vitetett még pedig a Nyolcva
nos erdőnek a nyugati oldalán ki indulva. 
Négy közönség, 1864: határ = ra meg je- 
lennyenek (111.).
2. hompolás. Barabás L., 1980: A ~ akkor sem 
maradt el, ha semmi hibát nem találtak (205.). 
Ny mente. J. Orbán B., IV. 1870: Lenn, a Vár
mezőn, egy kőrakás van, melyet Rákóczi ha
lomnak a hagyományok szerint azért nevez
nek, mivel a görgényi uradalomhoz tartozó 
kőhériek (egy falu) erőszakosan elfoglalták a 
remeteiek határát, s azért ezek az egykor itten 
vadászó I. Rákóczi Györgynél panaszt tettek. 
A fejedelem határkijárást tétetett, a most is ne
vét viselő halmot rakatta, s hogy emlékezetben 
maradjon, az erőszakoskodó prevarikátorokból 
néhányat e halmon meg is csapatott (95.). 
határjárási könyv. Négy közönség, 1852: 
Kiadás [...] 6. Kozmási Kömény Jánosnak 
hogy a határ járási Könyvet tisztába hozta 2 
Rhft 30 x valtoban (34.).
HATÁRJEL.
„ Falunk egész határát szépen megkerültük 
S a határhompokat jókarba helyeztük, 
Ifjúságainkkal jól megismertettük 
S azokat, hol láttuk, figyelmükbe véstük.,,

(Bandi D., 1980.) Sztháromság, Mm.
1. halom. Nyolcvanos et, Lemhény, 1881: a 
- jav ítá s  is vittessék keresztül [...] a ~ felja
vítás [...] = újításba beleegyezvén.
2. határhomp. Barabás L., 1980: A fiatalok 
[...] általában ők újítoták meg a falvak hatá
rait jelző dombocskákat, a -  okát is. (204.) 
Nymente. h á r m a s határhalom három köz
ség határának találkozásánál (Barabás L.,
1980. 206.) Nymente.
3. határjegy. EO II., 1807: és ha netalántán 
az =, mely által egymástól meg voltak külön
böztetve, elromlott volna, más tartós és lát
ható jegyeket tétessenek. (Az erdélyi főkor
mányszék körrendelete).

4. homp: „egy darab fűvel benőtt, begyepe
sedett s többékevésbé szabályos (tégla alakú) 
föld” (Köz. Nagy Gyula: EL 1883. 672.) 
Dálnok.
5. jegy fa. Nyolcvanos et, Lemhény, 1898: út 
mellett lévő jegy fák helyett halmokkal je- 
leztetett meg. J. hás fák: „a határon H-val 
jelzett fákat jelenti” (Köz. Ercsényi Béla: EL 
1885. 1129.) Alcs.
6. lázok köve. Benkő K., 1868: E nagyobb 
szék havasának szomszédai: [...] a Ferenczi

mely nagy határjel lévén, arra a faluk 
plájások neve fel van metszve (245.).
7. méta. Benkő K., 1868/\13\ : tartozik min- 
denik falu egyenlő akaratból kimenni, és a 
mostan erigált [felemelt] és megújított kát 
újabban felhányni, és megújítani (237.). EO
II., 1802: örökös -'kát tennének (800.) S.- 
Szentiván. EO III., 1808: a ~'knak elrontói, 
criminális [büntető] kereset alá vettessenek 
(6.) Usz. tábla métái: évi vágásterület határ
jele (EO III., 1825. 349.).
8. métafa: „az erdő szélét, mezsgyéjét jelző 
embermagasságú visszahagyott fatörzs” 
(Horváth I., 1971.) Mózd. Métafa: „Nagy 
cserefa, az 1906-os tagosításkor, a határt je
lölték vele” (Janitsek J., 1971. 357.) Vargyas.
9. metalis. Jakab E., I877IXS21: a szék ha
vasbirtokának -á t a fehérvári káptalanból 
meg kellene szerezni (330.). J. -  per: határ
per. EO II., 1807: a generális székeken [me
gyei v. széki törvényszéken] a -  -eket elővé
tetvén (892.).
10. szélsas: határoszlop (Vándor, 1839. 
159.). (vö. Keresztes fák mint erdőhatárje
lek. Ethn. 1940. 248. MT). 
határkerülés: „határjárás” Barabás L., 
1980: A kisebb falvakban [Nymente] minden 
14-15 évesnél idősebb legény és felnőtt férfi 
részt vett a -ben (204.) [...] A ~ is ilyen le
gényavató alkalomnak bizonyult, és ezekben 
a falvakban kizárólag a ~hez tapadt (213.). 
(vö. Szabó T., 1984. 1185. határjárás címszó).
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HATÁRLEÍRÁS. Pausinger J., 1885: Az 
egész görgényi uradalom határairól egy 
1734-ben latin nyelven írt ~ készült, mely
ben a főbb határpontok csillagászati felvéte
lek alapján határoztattak meg a legnagyobb 
pontossággal úgy, hogy azok most is bármi
kor fellelhetők s meghatározhatók. (755.). 
határsánc: határárok (Nyolcvanos et, Lem
hény, 1919).
határszéj: „határszél” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
HATÁRT MEGÁLLAPÍT.
1. határt tesz. Szabó T., J976/\15\: a hol a 
Remeteiek fákot jedzegettek hogy hatart te
gyenek meg azon felyül aszaltak bükfát 
fenyőfát az Vár hegy alat (455.) Remete, Cs.
2. határt vet. Szabó T., 1978/IS26: akkor is 
jelen voltam mikor a Baktsi família az ma
gok Erdejek körül -ének, és mondám Ura
im ezen két élű Dombot hagyakki [860.] 
Albis.
határvetés: „határmegállapítás” (Köz. Hor- 
ger Antal: Nyr 36, 1907. 326.) Ozsdola. „Or
szágos ~ vót itt és a tavaj.”
KATASZTER: „(Községi) telekkönyv, a 
földadó nyilvántartási könyve” (ÉKsz). ÁLt- 
Cs. 1898: Muzsnai ev. ref. és unit. egyház er
dejének rendszeres gazdasági üzemterve. Te
rület: ~i birtokív szerint 5 kh 1036 négyszög
öl, új felmérés 7,94 kh (43.). 
kereken: egész körben. Dánfalva Kbj, 1935: 
~ [...] a határjeleket meg csinálták, 
kereszt: kereszt alakú határjel. Szabó T., 
1978/1759: a' második Kereszt egy torsok 
tővű tsere fiatal [tölgysarj] tővére nap nyűgöt 
felőli vagyon vágva. (103.) Jedd, MT. 
kicsóvál: határjeleket helyez el. Kászonim
pér kbjkv, 1947: a Gyűlés a felfogását ezen 
területnek [elfogadja és megbízza az elnö
köt, hogy a területet] csováltassa ki (150.). 
kihalmaz: határhalmot készít. Négy közön
ség, 1864: a Közös Erdő és legelő helyek ha
tárait jövö Julius ho eleén, a kozmasi határtól

a Csatoszegi határ szélig, halmaztassanak 
rendesen ki (110.) Cs.
kihalmozás: határhalmok létesítése. Ká
szonimpér kbjkv, 1947: egyben utasítatik az 
elnök hogy tetese a községben köz hiré hogy 
minden szomszédos birtokos [...] helyszínén 
jelenjenek meg a mikóra a nap ki lesz tűzve a 
ki halmozásra (152.).
kijárás: bejárás. EO III., 1815: Valahány
szor az erdőknek határjegyeiről és ezeknek 
—iról [...] kérdés támad (206.) Hsz. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1899: 1885 Április ho 
12-éni ~t vétte irány pontul, 
kijártatás: a bejárás, határ -. EO II., 1802: 
ahol efféle ellenkezés [erdőhatárviszály] va
gyon, törvényesen kijártassa (813.) Asz. 
körülírás: leírás. Jelentés, 1878: a birtokos
ság havasai területének biztosítása végett in
tézkedtünk, a havasok területének ~a érdeké
ben (7.).
megkeresztez: kereszt alakú határjellel ellát. 
Szabó T., 1978/\15\: bizonyos tserefa tsut- 
kokkal meg jegyzett Metán bizonyos élő fá
kat meg kereszteztetvén (233.) Koronka, MT. 
mérce: lépték. ÁLt-Cs, 1907: a gazdasági 
térkép 1906 évben eszközölt újfelmérés 
alapján 1” :80° [egy hüvelyk 80 öl] -'ben ké
szült (43.286.).
mesgyéltet: (természetben) kijelöl, kitűz. 
EO III., 1825: ezen tábláknak a természet
ben is már előre ki kellett -niek (51. sz.). 
métafa: „magasságjelző fa” (Murádin L.,
1967. 139.) Csszépvíz.
metalis differentia: határkülönbözés. EO
111., 1808: A metalis differentiáknak eligazít- 
batások módjairól különös írott törvények 
lévén (4.) Hsz.
metális levél: határjáró levél (EO III., 1808.
4.) Hsz.
metáztat: határjellel ellát. Szabó T., 1978/ 
1751: jó  tserefa tsutkokkal meg ~ván ezen 
Tabla [233.] Koronka, MT. métázott (Imreh
1., 1983. 263.).
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oculál: helyszíni szemlét végez (EO II., 
1807. 892.). -ás (EO I., 1699. 622.) Asz. 
oculátor commissarius: helyszíni szemlét 
végző biztos (EO II., 1807. 892.). 
parcellák rajza: üzemtervi térkép (Marosi
B., 1976. 3.) Hm.
planum: tervezet (EO III., 1808. 9.) Usz. 
protocollált méta: jegyzőkönyvezett határ
jel (EO II., 1800. 751.) Nagyenyed. 
reambulál: újból kitűz. EO III., 1825: mint 
métájukat elvesztettek, -tatásokhoz közel- 
getnek (51. sz.).
reámbulátor: a határ újbóli kitűzését elvég
ző személy. Benkő K., 1868: A sellyei kö
zönség Marosszéknek közönséges havassá- 
ból némely helyeket maga számára elfoglal
ván, ezen határ felett [...] eligazítására -okát 
a maga kebeléből rendelt (207.) Msz. 
reambulaxió: határjelek újbóli kitűzése. Ja
kab E., 1877: a kik ezelőtt is a méták megújí
tásakor vagy ~k alkalmával (330.) Msz. 
sánc: árok, árok a kihányt töltéssel. EO II., 
1800: Olyan helyekre, azhol csak az helynek 
mivolta megengedi, sánczokat ásatván, azo
kat eleven bokrokkal ültessék be [...] Az 
ilyen sánczokat betölteni, vagy az azokba ül
tetett bokrokat kivágni (755.) Usz. -iben 
vesz: árokkal körül vesz. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1899: a nyolczvanos társaság er
deje sáncziban vétesék. 
szakaszt, külön -: kijelöl. Szabó T., 1976! 
1760: Parochialis Házak, Czintermek Con- 
servatiojara az Eklesiának eddig való három 
darab Erdejehez még egy darabot külön 
-ának [ 1192.] Koronka, MT. J. ~ ani: „szakí
tani” (Tsz, 1838.).
SZEMBECSLÉS. Csőre P., 1980: Egy adott 
terület nagyságának megállapítása a hosszmé
résen alapult. Ez eleinte becsléssel történt. A 
-sel (visu considerando, visu oculorum) meg
állapított távolságmérést később a kötéllel 
(funiculus), a rúddal, illetve mérővesszővel 
(virga) való mérés kezdte kiszorítani (66.).

TELEKKÖNYV: „az ingatlanokra vonatko
zó adatokat, azok tulajdonviszonyát és a raj
tuk levő terheket nyilvántartó könyv” (ÉKsz). 
Etört, 1964: A -vei rendelkező többi tarto
mánnyal szemben, itt [Erdély] csak 1860-ra 
készültek el a nyilvántartások (II. 148.). J. 
Négy közönség, 1865: most midőn szerencsek 
vagyunk a' telek könyveket bírhatni és látjuk 
hogy sokan 3-5 krok után be erdőlést kíván
nak gyakorolhatni (127.) Cstusnád. 
TÉRKÉP.
1. fóldabrosz. Tamási Á., 1955: ismerte az 
egész =t (II. 25.).
2. mappa. Teleki S., 1842: Vegye, kedves apám, 
Európa ~ját elő. J. Giurescu C. C., 1976: Erdé
szeti jelentőségű régi térképek közül megemlí
ti: Reichersdorf, 1532 - Chorographia Transyl- 
vaniae. Sybenbürgen; G. Delisle, 1717: Carte 
particuliére de la Hongrie, de la Transylvanie. 
Paris. J. Székelyf, 1941: megemlíti Lakatos Ist
ván 1702-iki kéziratos munkájához csatolt tér
képét a Székelyföldről, valamint Scheint Dáni
el, egykori borszéki fürdőorvos 1833-ban meg
jelent munkájához csatolt térképet [—» Scheint 
D., 1833.] A kutatott területre vonatkozó jelen
tős régi erdő -ek Divald Adolf [—» Divald A., 
1871.] és Bedő Albert [—> Bedő A., 1885/ 
1896] idézett munkáihoz csatolt térképek, 
topographica delineatió: topográfiai rajz, 
területfelvétel. EO III., 1825: az ily felmért 
erdőkről megkészülendő ~t illeti, annak nem 
kell ugyan czifrának lenni (51. sz.). 
ÚJRAFELMÉRÉS. Bözödi Gy., 1938: Több 
helyen szükséges az -  az arányosítás [—>] so
rán, mert pl. Gyergyószentmiklóson a telek
könyvi és kataszteri adatok hatezer holddal 
kevesebb közbirtokossági területet tüntettek 
fel, mint a valóságban volt. Máshol viszont az 
történt meg, hogy az -nél pár ezer holddal ki
sebb területet találtak, mint ami a telekkönyv
be bejegyezve állt. (78.) —> KATASZTER is. 
ÜZEMTERVI FELMÉRÉS: területmegha 
tározás az erdőgazdasági üzemtervek térké
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Maros szék

Csik szék

Segesvár szék

Udvarszék erdészeti térképe (Divald A., 1871) 

erdő

székhatár

' r\
^ Felső Fejér megye

Baróth Háromszék

122. ábra. Térkép. Udvarhelyszék erdészeti térképe 1871-ből. („A kolozsvári m.k. jószágigazgatóság átnézeti 
térképednek része.) Méretarány 1 bécsi hüvelyk = 8000 bécsi öl, azaz 1 57 600 (1 öl = 72 hüvelyk,
72 x 8000 = 576.000) (Divald A, 1871.).

peinek elkészítése során (ÁLt-Cs. 43.1900. 
k.). J. Mkikj, 1896: [Um] Az állami kezelés 
kezdetétől, vagyis 1889-től 1896. év végéig 
253 erdőbirtokról, 86.769 hold területtel vé
geztettek el a részletes felmérési és becslési 
munkálatok (49.).
vágtér leszakítás: vágásterület-kijelölés. 
Tagán G., 1943: A szabad erdőlésnek a ható
ságok által bevezetett tervszerű erdőgazdál
kodás vetett véget. Ettől az időtől kezdve a 
közbirtokosság szükségletére minden évben 
megjelölik a kivágásra szánt területet: a 
vágteret (~) (33.) Szvarság.

1.3 „Feltáblázás” - Vágásszabályozás - 
Üzemterv szerinti gazdálkodás - 

Erdőgazdasági üzemtervek

„Értsük meg jól: a kapitálist fogyasztjuk 
egyfelől s veszni engedjük másfelől.,>

(Kozma Ferenc, 1879. 265.)

ÁLLAB: faállomány. Sümegh /., 1898: az 
orbai és kézdi járásban inkább a tűlevelű, a 
sepsi és miklósvári járásban ellenben a 
lomblevelű ~ok kihasználására [...] szorult 
(975.).
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Tag Osztag Terület
kh

Termőhelyi
viszonyok Állahjcllegzes

Talaj és kőzet Fekvés, 
haj lás 

és lejtszög

Termő-
képességi

osztály

Fanem 
‘s elegy- 
arány

Fa töm ég
kor
év

zárlat

„B” üzemosztály rendes üzemben kezelt részek

II 5 4,7 Középmély 
száraz, néhol 
köves agyag 

talaj kárpáti ho
mokkő felett

780 m, 
D 
10-
15°

III Tölgy=
1,0
1-1

nyírrel

25 0,9

Jelen fatömegkészlet Jelen évi növekedés

Holdanként Egészben
Holdanként Egészben

tölgy nyír Összesen

tömör köbméter tömörköbméíer

„B” iizemosztály rendes üzemben kezelt részek

40 188 188 1.9 8

XI. táblázat. Á LLABLEÍRÁS.
Maksai volt úrbéresek erdejének üzemátvizsgálási munkálata és új rendszeres gazdasági iizemterve. 
A „részletes állableírás” csak az 5.osztag adatait tartalmazza.
Megjegyzés: A rendszeres gazdasági üzemterv 1912-ben készült.

ÁLLABLEÍRÁS: állományleírás. ÁLt-Cs, 
1893: írásmellékletek [...] 2. Részletes ~ 
(43.) -> GAZDASÁGI TÉRKÉP, 
annuatim  oszszák fel: évenként osszák fel. 
Corpus /., 1749: itt lakó Possessor Uraknak, 
és a Falunak egygyezésiből mennyit, és hon
nan adjanak, a le-dölt és fekütt fákot a tilal
masokban ~. (430.) Peselnek. 
anticipandó: előzetesen. Vitos, CsF, 1894: 
némelyik [erdőbirtokos] nagyobb pénzszük
ségletük fedezetére ~ kérték és nyertek enge
délyt több évi területnek egyszerre való ki
használására [Imre Dénes] (587.). 
bárd alá való lehessen: vágásérettséget el
érjen (EO II., 1781. 447.). J. Tagányi K., 
1896: Hasonló értékűnek mondja tarrifánk 
[Werbőczy az ő Hármaskönyvében] a bárdos 
erdőt [mint a makkos erdőt], a mely vágásra 
és vadászatra s mindennemű munkára alkal
mas (XII.).

birtokszabályozás: birtokrendezés. Ellen
zék, 1888: És elég gyakran csik meg, hogy a
-  költségei oly tetemesek, hogy messze túl 
haladják azt az előnyt, mclylyel a szabályo
zás esetleg járhat. (297. sz.). 
célszerénti erdőlés: rendszeres erdőgazdál
kodás (Bocskor, NT 1838. II. 35.). 
cirkumvicinált: „szomszédosított, ki/körül- 
szomszédolt, körülhatárolt” Szabó I ,  
7976/1780: ezen Cserefás -  és dimetiált [—>] 
erdő adottatik pótlásban a' Negyedik Táb
lához. (1205.) Haraszkerék, MT. 
commassál: összevon, tagosít. EO III., 
1825: erdők [...] csekély kiterjedések mián 
[...] commassáltassanak (337.). 
dimetiált: felmért —> cirkumvicinált. 
egyenlőíteni: egyenlővé tenni. Bolyai F., 
1820: De jóllehet a fák növetét felszámítva, 
lehetne az első turnusban [—» vágásforduló] 
a részek [évi vágásterület] kisebbítésével az
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éveket illető részeket' az azutáni rendbe jö- 
vésért [—»], ezen első egyenetlenség elnézhe
tő. Csakugyan a legvénebbeken kell a vágást 
kezdeni (12.).
egyesített vágás: több évi vágásterületnek 
összevonása (ÁLt-Cs, 1898. 43.). 
EGYSZERŰ VÁGÁSOSZTÁS: „lényege 
abban áll, hogy az egész üzemosztályt, [...] 
annyi évi vágásterületre osztunk fel, a hány 
évet a már ismert elvek szerint meghatáro
zott vágásforduló magába foglal” (Fekete L., 
1898. 67.). -> SZABÁLYOS ÁLLAPOT is. 
ÉLŐFAKÉSZLET: „valamely nagyobb te
rületen levő faállományok összessége” 
(Muzsnay G., 1912.9.).
1. erdőtőke. Mkikj, 1899: A magán erdőbir
tokosok nagy része [...] magát az erdő-tőkét 
is fogyasztják s nem csupán annak hozamát 
(43.).
2. kapitális. Barabás J., 1842: Az erdő 
ollyan, mint egy kamatra adott tőkepén, 
mellyből ha többet költünk évenkénti kamat
jánál, bizonyos idő múlva sem kamatunk, 
sem tőkénk többé nem lesz. így erdőnkből is 
ha többet vágunk ki évenkénti növésinéi, 
végre egy szál fánk sem marad. Hogy mi már 
rég a' capitalisba vágtunk [...] (42.).

ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMMÓD: „gaz
dasági mód (üzemmód) az erdő tenyésztésé
nek és kihasználásának a módja” (Muzsnay 
G., 1912. 9.). szin. üzem.
- cziher - -  (cseije-üzem) (Lázár J., 1871): 5-10 
éves vágásfordulóban kezelt sarjerdő ~ (70.).
- cserhántó ~ mód: „kéreghántó erdő” (ELex, 
1964.). Hszék Ekv, 1899: A tölgy [...] Bikkfal- 
va község határán Csigavár nevű és Zabola 
község határában Odortető nevű hegyhátak 
még erőteljes növekedést mutatnak és -  -  
módban kezeltetnek (203.).
- középerdő **mód: „Ha minden vágás alkal
mával egyes szép rudak, s a korább megma
radt öregebb fák közül is az életrevalóbbak 
főfáknak meghagyatnak, keletkezik a 
(Fekete L., 1898. 15.).
- legelőerdő- »: „itt tehát nem a fatermés, ha
nem a minél nagyobb fűtermés és a legelte
tésnek lehető legkiterjedtebb mérvben való 
gyakorolhatása a főczél” (Gyöngyössy Béla, 
Sz K, 1902. 106.). ÁLt-Cs, 1907: Székely ke
resztúri székelybirtokosság (Simó Mózes if
jabb és társai) erdejének és véderdő kopárjá
nak gazdasági üzemterve [... ) A „B üzemosz
tályban a hozamszabályozás úgy vitetett ke
resztül, hogy az 1907. évtől kezdve 10 év

Az üzemmódok megoszlása
Terület Fakészlet Évi fahozam

k. hold tömörköbméíer

1. szálerdő üzemben kezelt erdők 71.343
21.772

111.165

fenyő 12.005.543 98.993
tölgy 822.836 16.044
bükk és más lombfa 13.085.919 138.661

2. sarjerdő üzemben kezelt erdők
tölgy 25.433 672.027 24.405
bükk és más lombfa 50.496 1.521.742 40.230

Összesen: 280.209 28.108.067 318.333

XII. táblázat. ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMMÓD.
Az állami kezelésbe vett háromszéki erdőknél alkalmazott üzemmódok megoszlása terület és fanem szerint 
a XIX. század utolsó éveiben; az akkori fakészlet és évi fahozam (Hszék Ekv, 1899. 206.).
Megjegyzés: Háromszék vármegye -  Emlékkönyv (más nevén a Potsa-féle nagymonográfia) szerint az erdők 
összterülete 1899-ben 421.443 kataszteri hold volt, melyből magánerdőt 141.443. kh képezett.
Az állami kezelésbe vett 280.209 kh 416 erdőbirtokot alkotott.
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alatt az üzemosztály egész területe a faállo
mányok előhasználata útján legfeljebb 0,5 
záródásig kigyérítve az üzemosztály legelő 
erdővé alakíttassék át” (43.286.).
- sarjerdő ~ mód: „Ha a lombfaerdőt még fi
atalon vágjuk le, egymást követő évi vágá
sokban, azok a jövő évben újra kisarjadza- 
nak és ezt így folytatva jön létre a ~ ~” (Fe
kete L., 1898. 16.).
- szálerdő ~ mód: „Ha az erdőt csak oly kor
ban vágjuk, mikor már szálfákat ad, akkor 
szálerdő üzemet folytatunk” (Fekete L., 
1898. 16.), „szálerdőgazdaságnál a felújítás 
magból történik, mégpedig vagy közvetle
nül, vetés útján, avagy természetes úton, 
magvetésből, vagy pedig magból nevelt cse
meték ültetése által; s a fákat szálfákká ne
veljük és magasabb korban használjuk ki” 
(Muzsnay G., 1912. 9.). 
ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMTERV: „hosz 
szabb időre érvényes erdőgazdasági termelé
si terv” (ELex, 1964.).
L általános gazdálkodási terv. Bedő A., 
1874: Székelyföld [...] Egyik legközelebbi 
feladat alkalmas jelesebb szakemberek által 
~et készíttetni, tekintettel az erdők termesz
tése, a lakosság szükségletére és az eladandó 
fafelesleg értékesítésére.
2. erdőgazdasági üzemterv. SzN, 1886: A 
közigazgatási bizottság gyűléséről. Nagy 
Gyula kir. erdőfelügyelő [...] Kökös község 
ismételt felhívás és figyelmeztetés után is 
nem terjesztette be sem a rendszeres, sem az 
ideiglenes ~et (70. sz.). 
gazdasági terv (Fekete L., 1880. 246.). Fekete 
L., 1898: Az így külön választott erdőterülete
ket üzemosztályoknak nevezzük. Mindenik 
üzemosztályra külön-külön kell aztán az ún. 
gazdasági üzemtervet elkészíteni. (37.). J. Az 
1879. évi XXXI. te. 17. §-a a magánerdőkre 
nem írta elő —ek készítését. J. Vitos, CsF, 
1894: jelenleg nagyobb részben ideiglenes ~ 
keretében mozog a használat (585.). rendsze

res gazdasági üzemterv. Mkikj 1897: Az er
dők fentartását, tartamos használatát és az ok
szerű gazdálkodást biztosító ~ jóváhagyva és 
életbeléptetve lett 1897. év végéig [a Mvh. 
kamara területén] 303 erdőbirtokra, 
195.014,67 k.hold területtel (52.). J. Az ÁLt- 
Cs. nyilvántartása szerint 1892 és 1915 között 
294 Udvarhely megyei erdőbirtokra 326 ~ ké
szült el.
rendszeres üzemterv. Hszék Ekv, 1899: Hsz. 
vm. területén az erdőtörvény életbelépte óta
1895. év végéig összesen 293 erdőbirtokról 
89 697 hold területről készíttetett 93 birtok 
184 912 hold területtel ideiglenes üzemterv 
szerint kezeltetik és 30 erdőbirtok 5600 hold 
területtel terv nélkül van. üzemterv. Erdőtör
vény, 1879. XXXI. te. 17. §: -  kellékei. Ezen 
gazdasági tervek tekintettel az erdők terje
delmére, állapotára, az erdőbirtokos szükség
leteire és az erdők okszerű jövedelmezésére - 
akként készítendők, hogy az erdők jó karban
tartása s használatuk tartamossága biztosítas- 
sék, s a fatenyésztésen kívül, az erdei mellék
termények használata is szabályoztassék. J. 
Fekete L., 1898: Az általános ~ a dereka az 
egész erdőrendezési munkálatnak, melyhez an
nak többi részei, mint gyökerek és ágak csat
lakoznak (63.) [...] Az általános ~ elkészítésé
ben a legfőbb dolog a vágások tervezeteinek 
megállapítása. Mindenek előtt el kell határoz
ni, hogy az egyes erdőrészletek, vagyis tag
részletek milyen sorban jönnek egymás után 
vágás alá [...] mely évben vagy években kell 
nekik szolgáltattok az évi hozadékot (64.). 
ÁLt-Cs. 1912: Magyarhermányi közbirtokos
ság Magyarhermány község határában fekvő 
erdejének üzemterve [...] Az erdőbirtok 1882 
óta [...] F. M. r. által megállapított ideiglenes = 
szerint kezeltetik. (43.). Dánfalva Kbj, 1935: 
az = elkészítésével szorítanak. Molnár K, 
1978: Egyházasfalu a 7200 hold erdő mellett 
ugyancsak 7200 hold használható földterüle
ten (szántó, kaszáló) gazdálkodott. Ilyenfor
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mán a falut 7200 erdőarányjog illette. A 7200 
holdat az erdészeti hivatal felosztotta százéves 
fordulóra; a felosztást =nek nevezték (34.). 
üzönterv (Molnár K., 1974. 309.) Kápolnásf.
3. szakértői terv. Dániel G 1875: ~et kelle
ne készíteni, és azt szigorúan alkalmazni, ezt 
kívánja az egyesek, mint tulajdonosok érde
ke, azt követeli az állam érdeke nemzetgaz- 
dászati szempontból (76.) Szf. 
erdő gyapja, - szőre: „az erdő levágni való 
faanyaga” (MNy 43, 1947 54.) Mezőzáh. 
„megvette az erdőt, s a gyapjából kihozta az 
árát: kivágván a fákat, a föld ingyen maradt 
neki” (Köz. Gyallay Domokos: MNy 51,
1955. 312.) Bencéd.
erdőkiszabás: a vágásterület kijelölése. EO
II., 1781: a józan okosság javasolja, hogy az 
~ és annak vágatása ottan kezdődjék, a hol 
alkalmas levágatni való fák találtatnak 
(Erendt). szin. kitáblázás (Lev. form., 1813.
57.)- „
ERDŐLEÍRÁS: „A részletes -  az erdő in- 
ventáriuma, tárgyjegyzéke, melyben minden 
térrészlet fel van tüntetve” (Fekete L., 1898. 
59.) EO ü l., 1825: Vigyázni kelletik a rajta 
levő fáknak különböző nemeire és életide- 
jekre, ti. hogy az erdőnek melyik hajlatában 
uralkodik a cser, tölgy, gyertyán, fenyő és 
több ilyen fák és hogy azok mintegy hány 
esztendősök (Kiss József, 341.). (vö. Pausin- 
ger J., 1885. 754. Görgény). 
ERDŐRENDEZÉS: „az erdőgazdaságnak 
hosszabb időre kiterjedő oly szabályozása, 
hogy az a gazdaság megállapított céljának és 
az erdő feladatának lehetőleg megfeleljen” 
(Fekete Lajos, 1903.).
1. erdők rendezése. Vitos, CsF., 1894: Az = 
és az erdőgazdaság mai tevékenysége alig 
egyéb, mint a nagyapák hibáinak az unokák 
érdekében való helyreigazítása (572.).
2. erdőszabályozás. Újfalvy S., 1854: létrejött 
a tagosítás, váltórendszerrel és az erdő szabá
lyozás, 1826-ban Erdélyben legelőbb itt. (74.).

3. kitáblázás. Dániel G., 1875: Sehol sem 
tudok a Székelyföldön kitáblázott községi 
erdőt, a fadöntés az év minden szakában a 
fentebb jelzett erdőkben szórványosan vagy 
egyes csoportokban történik (74.).
4. rendezés. Endes M., 1938: Csík várme
gye erdőségeit az állam 1883. január 1-én ~ 
alá vette 29 évi kötelezettséggel (399.). ~i 
költség. SzN, 1886: Csíkmegye területén le
vő 353.283 hold erdőség ~ ~e az évenként 
fizetendő 16 000 frt mellett [...] 20 év alatt 
300 000 frtra rúgna [...] (54. sz.). ~i munká
latok. Vitos, CsF. 1894: ~ =, mely áll: 1. a 
birtoktest részletes felméréséből, 2. az azon 
levő fatömegek pontos megbecsléséből, 3. a 
belső munkálatokból, mely a térképelést s a 
gazdasági tervnek összeállítását foglalja 
magában (574.).
5. üzemrendezés. Kócsy J., 1898: Az ~ gyor
sabb menetét a birtokviszonyok rendezetlen
sége gátolja (903.).
ERDŐRENDEZŐ: „oly szakképzett erdő
tiszt, aki az erdők berendezésével van megbíz
va és avval foglalkozik” (PNL, 1894.). Vitos, 
CsF 1894: ~nek feladata az illető hivatal keze
lésére bízott erdők műszaki teendőit, úm. fel
méréseket, becsléseket és üzemtervezési mun
kálatokat stb. a hivatal által melléje adott mun
kaerőkkel teljesíteni [...]. Imre Dénes 1886. 
jún. 1-jével ~vé neveztetett ki (584.). 
ERDŐRENDEZŐSÉG: „hivatal, melynek 
élén egy erdőrendező áll [...]. Személyezete 
a nyári hónapok alatt rendesen külső mun
kákkal (erdőfelmérés, beosztás, becslés) van 
elfoglalva; a téli hónapokban pedig az erdő- 
gazdasági üzemtervek elkészítésével járó 
szobabeli munkálatokat végzi” (PNL,
1894.). Vitos, CsF. 1894: gyergyó-szentmik- 
lósi ún. ~ [...] a csík-szeredai m. kir. erdőhi
vatal kirendeltségének tekintendő (584.). 
erdőrész: „az erdő egy része” Sylvester T., 
1966: Ez az érdőrész mán megérett a toro
lásra. Komandó.
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ERDŐRÉSZLET: „az erdőnek olyan ön
magában véve többé-kevésbé egyöntetű ré
szét értjük, amely a szomszédos területektől 
termőhelyi, avagy faállomány viszony ok te
kintetében lényegesen különbözik” (Muzs
nay G., 1912. 8.).
1. osztag. (ÁLt-M, 1893: A kösz vény es re
metei székely nemes közbirtokosság »Má- 
tyus« nevű erdejének általános leírása. 48. 
alap.) J. Véssei M., 1907: A sínylődő erdősí
tések fejlődésének elősegítését célozta a te
lep [Szabédi erdészeti kísérleti] 10., 26. és 
28. -a iban  a csemeték töveire belapátolt 
chilisalétrommal való kísérletezés (48.).
2. revier. Benkő F , 1871: ~ az Erdőnek app- 
róbb gond viselésekre való osztása, öt hat 
iIlyen teszen egy nagy osztást. J. Várnai Sán
dor közlésében, az EL 1886. évi száma hoz
za az „álladék” (481.) és „láb” (483.) Hm. 
északkeleti részén gyűjtött helyi kifejezése
ket is, erdőrészlet jelentéssel.
ERDOTAG: az erdő állandó gazdasági be
osztása.
1. dűlő (ÁLt-Cs, 1900. k. 43.) Szu.
2. erdőparcella (Zsigmond J., 1979. 219.) 
Magy aró.
3. parcella. Lukács Z , 1978: A  1 egeíő és er
dő ~'kra volt felosztva (Sz. gy.) Sóvárad.
4. tag. ÁLt-M, 1898: A  somosdi ev. ref. egy
háznak mívelési ág megváltoztatás iránti ké
résére vonatkozó szakvélemény XI. =, 11. 
osztag 0.94 kh. (48.).
5. tábla. ÁLt-Cs, 1881: Az erdők idáig még 
csak természetes határok közé szorított ~'kra 
vannak felosztva. Vágásuk a Besztercze vizén 
lévő fűrészekre az I. és VI. ~ van kijelölve 
(78. 51.). J. ÁLt-M, 1879: A  makkolásra kije
löltetett 8 ~, ebből három vétetett igénybe a 
többi nem jövedelmezett (115.53.) Szováta. 
ERDŐTEST: valamely erdőnek az erdőtag
nál nagyobb része.
I. erdőtest. ÁLt-Cs, 1907: Az erdő 7 különál
ló -e t képez (43.286.).

2. tábla. Marosvidék, 1895: a marosszéki ha
vasi birtokunk 10 000 hold bükkszál erdő te
rületén [...] 3 ~'ra felosztva (203.). Szováta.
3. iizemosztály (Köz. Reuter Camillo: Nyr 
97, 1973. 336.).
esztendő számokkal való kő: határkő az évi 
vágásterület évszámaival. Benkő F., 1781: Az 
Erdők levágásában egyenes Lineat kel tartani 
és a' szegeletekre, -veket, a' következendökre 
nézve hogy a' régi osztás meg maradgyan, 
vagy penig más idegen fákat (104.). 
FAHASZNÁLAT-FÉLESÉGEK.
- kényszer kitermelés: az erdőtörvény előírá
sait kijátszó, rendkívüli fahasználat. Kemény 
J., 1965: cégi érdekből a »kényszer« - kiter
meléseket rendeljenek el a véderdősávokban 
(229.).
- mértékfeletti kihasználás —» túlhasználat. 
Kozma F, 1879: [Um] 1876-ban [...] az erdő 
~, káros legeltetés (szarvasmarha s különö
sen kecske a fiatalosok és friss vágásokban) 
és befásítás hiánya s kisebb mérvben harapé
gés következtében, 1860 óta kipusztult [...]
II.236 hold (256-257.).
- moderatus usus: mérsékelt használat (EO
III., 1825. 51. sz.).
- rendkívüli fahasználat: az üzemterv elő
írásaitól eltérő, az évi hozadékot rendsze
rint meghaladó fahasználat AjMT, 1904:
1903. évben a vármegyében [MT] 38 erdő- 
birtokos nyert engedélyt [...] ~ra (57.). 
Mkikj, 1912: Udvarhely vármegyében 20 
erdőeladás közül 13 -  (34.).
- rendszerezett használat. Vándor, 1839: az 
elpusztított fenyvesek, ~ mellett, hamar ki
nőnék magokat (161.). szin erdőlési szép
rend (EO III., 1825.331.).
- túlhasználat: az üzemterv előírásait meg
haladó vágás. Mkikj, 1893: A  könnyebben 
hozzáférhető területeken ellenben csaknem 
általános a ~ (51.).
felparcellázott erdő: üzemtervezett erdő. 
Lukács Z , 1978: A -  bői a tulajdonjog sze
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rint mindenki a saját részére vághatott fát. 
(Sz. gy.) Sóvárad.
feltáblázás: a vágásszabályozás és egyben 
az erdőrendezés kezdeti formája —> erdőki
szabás, ERDŐRENDEZÉS. J. Benkő F., 
1781: Arra kel vigyázni, mind a privatus 
Gazda, mind a Publicumnak, hogy az az 
Erdőt jó móddal sokáig meg tarthassa erre 
szükséges az Erdők el osztása, és azok el 
nevezése hogy idő szakaszonként élné az 
Ember (103.). EO III., 1815: tábláztassák 
fel annyi táblákra, ahányra a környülállá- 
sokhoz képest szükségesnek találtatik, hogy 
azon táblák közül minden esztendőben 
egyet-egyet vágjon le a communitás [közös
ség, falu -] (204.) Hsz. Jakab E., 1877: Egy 
bizottság 1827-ben [...] ajánlotta [...] az er
dők [Ősmarosszék havasgazdasága] táblák
ra osztását [...] azonban újból foganatlanul 
(322.).
FORDASZAK: fordulószak, a vágásforduló 
egyenlő része, rendszerint 20 év. ÁLt-Cs, 
1893: A fordulószaki fahozamok 2318-2943 
m3 közt változnak, legnagyobb az I. és legki
sebb a IV. ~ban (43.).
GAZDASÁGI TÉRKÉP: az erdőgazdasági 
üzemterv térképe —> ÁLLABLEÍRÁS. 
HOZADÉK (HOZAM): „az a fatömeg, 
amelyet a fahasználatok során az erdőből ki
veszünk” (ELex, 1964.), „meghatározott fa
béli quantum” (EO III., 1825. 338.). vö. le
hetőség (Marosi B., 1976.). J. r posibilitate = 
hozadék. „lehetséges” fatömeg (uo.). 
HOZAMSZABÁLYOZÁS: a hozadék sza
bályozása. Fekete Z , 1946: A hozadékszabá- 
lyozás feladata a hozadékokat úgy kiszabni, 
hogy az egyenletes hozadékszolgáltatás le
hetőleg biztosíttassák s az erdő szabályos ál
lapota hosszabb-rövidebb idő alatt megköze- 
líttessék (110.).
kikebeleztet: valamely területet más, na
gyobb területből kivesz. SzK, 1902: A szé
kely közbirtokosságok és községek tulajdo-

123. ábra. Gazdasági térkép.
A maksai volt úrbéresek erdejének gazdasági térképe 
J. A 76,3 k. hold kiterjedésű erdőbirtok két 
üzemosztályból (A üo. „legelő erdő” = 13,0 kh 
és B üo. „rendes üzemben kezelt részek” = 63,3 kh) 
és a 8 osztagból (—> Erdőrészlet) állt. A térképen 
szereplő római számok (I—IV) a négy fordulószakot 
(—> FORDASZAK) jelzik -  4-et mert 40 éves 
vágásforduló (—>) és 10 éves fordulószakot 
alkalmaztak vagyis azt, hogy mely időszakban 
kerül egy-egy erdőrészlet (vagy annak egy része) 
kitermelésre. Pl. az 1913-1922. évi fordulószakra 
(régiesen fordszakra) a legidősebb erdőrészletből, 
a 7-ből 15,9 k. hold volt előirányozva.) A 15,9 kh 
a B üzemosztálynak megközelíthetőleg egynegyede. 
Megfigyelendő az is, hogy a 7. erdőrészletből 
az a terület, mely 1913 és 1922 között kitermelésre 
volt előirányozva, a térképen 10 évi vágásterületre 
van felosztva.

nát képező erdőkből vegyék ki, »kebeleztes- 
sék ki« a legelőnek állandóan alkalmas terü
leteket, ahol a birtokosok kérelm ezik,... a le
geltetésre nem alkalmas legelőterületeket 
pedig az erdőhöz soroztassák be (108.).
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KOROSZTÁLY: több, korra nézve egymás 
után következő faállomány, 
közönséges élés: szabad használat. EO II., 
1803: hogy minden közönséges erdőnek na
gyobb része tilalom alá felfogattatnék s 
renddel esztendőnként bizonyos darab része 
szabadíttatnék fel a -re  (850.). 
megtartás: fenntartás. EO II., 1781: az erdő 
-á t a közönséges [köz]szükség és a különös 
[egyes] emberek haszna kívánja (446.). 
mérettek fel: osztattak fel. Benkő K., 1862: 
Ezen összes erdők [Mvh. 1377 hold 182 
négyszögöl erdeje] Mérnök Jékeli Sámuel 
Ur által (:ki azt nékem maga beszéllette el:) 
1823-tól 1825-ig mérettek fel száz táblákra 
ugyan annyi évek alatt egyenkint vágandók- 
ra vagy tisztítandókra (8.). 
nyíl: erdőrész, erdőtest. EO II., 1788: A sza
bad favágásra való erdők közül -akra osztat
ván, még eddig az első megtiltott -a t nem 
usuálták [használták], minthogy a más részről 
elégséges tűzi fát kaphattak (605.) Karatna. 
NYILADÉK: „nagyobb erdőtesteket határoló, a 
terepalakulatoktól függetlenül egyenes vonulatot 
alkotó, 4-10 m széles famentes sáv” (ELex, 1964.).

1. egyenes Liena (Benkő F., 1781. 104.).
2. pláj. Kemény J., 1958: A tisztáson túl is
mét sétányszerű, szép széles út alakját veszi 
fel a - [...], a - -n y ila d é k  [...] (231.). 
nyírágos tábla: nyír vágásterület. EO III., 
1840: [...] az egészen -'kban, minthogy azt 
semmiféle marha nem eszi, minden eszten
dőben legeltethető (450.) Asz.
okszerű erdőgazdaság: ésszerű erdőgazdál
kodás. SzK, 1902: az állattenyésztés a szé
kelység létfenntartásának egyik [...], az -  a 
másik főtényezője [...] A Szf.-ön az erdőgaz
daság nem szorítkozhatik kizárólag a fahasz
nálatra, azaz a fatermésre, hanem segédkezet 
kell nyújtania a mezőgazdaságnak [...] A 
Szf.-ön az állattenyésztésnek egyik főfeltéte
le a nyári legeltetés (Gyöngyössy Béla, 102.). 
OSZTAGOZÁS: Az erdő gazdasági beosz
tásának kialakítása. Fekete L., 1899: az -  az 
erdőrendezés alapja (43.). 
rablógazdaság: rablógazdálkodás: „a pilla
natnyi haszon érdekében a természeti kincse
ket a jövővel nem törődve, mértéktelenül kiak
názó gazdálkodás” (ÉKsz). Kozma F., 1879: a
-  nem csak Udvarhelymegyében dívik (257.).
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kh év Kát. hold kh év kh év kh év 7W» kh év m-1

II 3 7,8 10 7.8 7,8 7,8 45 700

II 4 11,0 5 11,0 11,0 9,3 30 760 1.7 40 78

II 5 4,7 25 4,7 4,7 4,7 50 320

II 6 6,3 3 6,3 6,3 6,3 38 318

I 7 31,5 32 31,5 31,5 15,9 37 1080 15,6 47 1186

I 8 12,0 20 2,0 2,0 0,2 35 6 1,8 45 48

Összesen: 63,3 31,5 4,7 2,0 25,1 63,3 15,9 1080 15,8 1192 15,8 1128 15,8 1096

XIII. táblázat. KOROSZTÁLY. Maksai volt úrbéresek erdejének üzemátvizsgálati munkálata és új rendszeres 
gazdasági üzemterve. Korosztálytáblázat és általános vágásterv.
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124. ábra. Osztagozás. Egy hegyvidéki üzemosztály vázlatos rajza és felosztása 145 tagra (—> ERDŐTAG).

REND. Krippel M., 1901 [Krippel Móric 
gysztm. -i járási erdőgondnok, majd egyete
mi tanár]: De nem tudom felemlítés nélkül 
hagyni, az itt, Gyergyóban, az erdők hazájá
ban élő ellenszenvet az erdőkkel szemben. 
Szabad erdőlés, szabad legeltetés - rendezett 
erdőlés, rendezett legeltetés! Oly két külön
böző és távoleső fogalmak [...] De hogy mű
velt, vezető erők is a haladást jelentő ~nek 
ellenségei legyenek, nem csak magukban, 
hanem nyilvánosan is - evvel erkölcsileg hat
va az egyszerű székelyekre -, azt végtelenül 
csodálom s szívem mélyéből fájlalom (83.). 
rendbe jövés: szabályos állapotba hozás 
(Bolyai F., 1820. 12.).
rendivel: rendén, előre megállapított sor
rend szerint. EO II., 1802: szükséges szaka

szonként a fák levághatására ~ az erdős he
lyeket meghatározni (798.). Hsz. 
RENDSZERTELEN ERDŐGAZDÁLKO
DÁS: „erdőlés, hol semmi rend a pusztítás
ban” (Kőváry L., 1842. 137.). Hszék Ekv, 
1899: Az életbeléptetett erdőtörvény [1879. 
XXXI. te.] gátat vetett a -nak. (204.) J. ÁLt- 
Cs, 1907: Az állami kezelésbe vétel előtt az er
dő használat rendszertelen szálalásból és kor
látlan legeltetésből állott (286.). J. A rendsze
res erdőgazdálkodás szabályait az évszázadok 
során az erdészeti szakembereken kívül mások 
is megfogalmazták. Ezek közé tartozik Bocs
kor János is, kinek alábbi két „tanácsa” nagy 
gyakorlati szakértelméről tanúskodik: „lször. 
Minden közönség közelebbi, és több nyilakra 
osztandó fenyveseit, a' majd évenként sorral
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Korosztály

Összesen31-40 21-30 11-20 1-10

éves

kát. hold

Jelen van 31,5 4,7 2,0 25,1 63,3

Szabályos fordaszaki 
[fordulószaki] terület 15,9 15,8 15,8 15,8 63,3

Több van 15,6 9,3 24,9

Kevesebb van 11,1 13,8 24,9

XIV. táblázat. A M aksai volt úrbéresek erdejének rendszeres gazdasági üzemterve.
I. Az erdőbirtok általános leírása. II. Az erdőgazdálkodás czélja és feladata. III. Üzem és hozamszabályozás. 
IV. A szabályos állapot és vágássorrend kimutatása. *—» KOROSZTÁLY. J.Idézet az üzemtervből:
„A »B« üzemosztály rendes üzemben kezelt részeken a szabályos állapot akkor áll be a midőn: 
az I. fordaszaki területen 31-40, a II. fordaszaki területen 21-30, a III. fordaszaki területen 11-20, 
a IV. fordaszaki területen: 1-10 éves teljes záródású állabok lesznek.” (6.).

használhatókat, tartsa legszorosabb tilalom
ban, és neveljen idő' múltával tutajra alkalmas, 
egyszersmind a' közel létei miatt könnyebben, 
hamarább haza szállítható fenyőket; [...]
2szor. A' már nyilakra osztott, és nagygyá 
nevelkedett fenyőkből senki se vágjon éven
ként több szálakat, mint a' mennyit egy télen 
eladás végett bizonyosan haza hordhat [...]” 
(Bocskor J., 1838.11. 28.). 
részlet: vágásra kijelölt állófák egy csoport
ja. Nyolcvanos ety Lemhény, 1881: A máso
dik ~nek vagyis 50 szálfának - 50-től 100-ig
- becsértéke 's kikiáltási ára 7 f 20 kr. v. é. 
revír: körzet, „pagony” (Divald-Wagner, 1868.). 
Kemény J., 1958: kiterítve maga elé az asztalra a 
Rókás-patak környék erdészeti térképét [...] A ti
zenkétezer holdnyi területet három »~«-re 
osztotta fel (77.) -> ÜZEMTERVEZÉS is. 
revisió: üzemátvizsgálás (ÁLt-Cs, 1893. 43.). 
SZABÁLYOS ÁLLAPOT: „az erdőnek az a 
teljesen rendezett, eszményi állapota, mely 
mellett az állandóan, évről évre mennyiség és 
minőség tekintetében egyenlő fahozamot ké
pes szolgáltatni” (Muzsnay G., 1912. 11.) 
Vitos, CsF 1894: Ha a most nyilvántartott [...] 
erdő úgynevezett ~ban volna, vagyis 1-től 100 
évesig minden korú erdő akkora területtel vol-

125. ábra. Szabályos állapot.
Példánkban egy 20 éves vágásfordulóban kezelt 
sarjerdő vágásbeosztását látjuk. A vágásforduló 1-ső 
évében az 1. vágásterületet vágjuk tarra, a másodikban 
a 2., a harmadikban a 3. kerül vágásra... A kitermelés 
befejezésével az erdő szabályos állapotba kerül, mert 
a következő vágásfordulóban a kitermelés alkalával 
mindegyik állomány 20 éves lesz, és. mert az évi 
vágás terű letek egyenlők, az évenkénti kitermelt 
fatömegek is közel egyenlőek lesznek. A térképen az 
egyes vágásterületek számai alá zárójelben írott 
számok az állománykorokat mutatják abban az évben, 
amelyben a második kitermelés alkalmával az I. 
vágásterületet vágjuk tarra.

na képviselve [...] mint az egész terület egy 
századrésze -, [...] akkor évenkint itt Gyergyó- 
ban 1808,24 kat.hold esnék vágás alá [...], s így
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évenként 270.000 m3 műszaki czélra és 180.000 
m3 tűzifát kellene termelnünk (Imre Dénes, 
587.). J. Muzsnay G., 1912: A szabályos fa 
készlet a ~ban levő erdő összes fatömege (15.). 
szakaszt: kimér, kihasít. EO II., 1807: az ef
féle közerdőket az illető geometrák [földmé
rők] által vagy örökre osztassák fel, vagy a 
silvcstris ordónak [erdőrendtartásnak] tartá
sa szerint bizonyos részekre úgy -ássák, 
hogy addig, amíg ezen részek rendre hasz
náltatnának, az előbb levágott részek felnő
hessenek (Erendt., 890.). J. EO /., 1718: 
vagy magok emberek előtt illendő részek 
szerint való erdőt szakaszszanak, vagy az 
árából igazságosan részeltessék (638.) Msz. 
TARTAMOSSÁG: állapot, amikor a hoza
dék hosszabb időn keresztül állandóan bizto
sítva van. SzN, 1886: Az erdőgazdaságok ki
tűzött és elérni szándékolt czélja kivétel nél
kül az, hogy az erdő jelen állapota mellett a 
lehetőleg nagyobb fahozamok legyenek ki- 
használhatók és főként, hogy azokban a -  
biztosítva legyen (92. sz.). vö. örökerdő-gaz- 
dálkodás (Marosi B., 1976. 3.) Hm.

„ Vén ez az erdő... A biikkök, tölgyek 
Korban s erőben nem szűkölködnek.
Magasra nőttek... Felhőkig érnek...
Öröktől való, mit végig éltek.
Néznek a múltba - jövőbe látnak:
Ósi szokása ez afáknak.
Árnyékuk alatt megáll a költő,
Zsong a lombok közt száz emberöltő:

Így zsong az erdő, mely irtva-fogyva,
Az évszázadokat átsilbakolta.
Árnyéka alatt mereng a költő:

Mik lesztek, vén fák?
Kereszt? Vagy bölcső?”

(Finta Zoltán: Erdőzsongás.
Erdélyi Helikon, 1939. 644.)

TERVSZERŰ KEZELÉSRE KÖTELEZ-
VE: üzemterv szerinti gazdálkodásra köte
lezve. —> XV. táblázat.
TORLASZTÁSI TERV: fahasználati terv. 
ÁLt-Cs, 1893: A székelykeresztúrfalvi köz
birtokosság erdejének rendszeres üzemterve, 
írásmellékletek [...] Részletes -  (43.). 
ÜZEM: „azoknak az erdőgazdasági művele
teknek az összességét értjük, melyek által az 
erdőt megtelepítjük, felneveljük és kihasz
náljuk” (Muzsnay G., 1912.). ÁLt-Cs, 1901: 
a D véderdő üzemosztály pedig szálaló 
»~«ben kezelendő (43.) —> ERDŐGAZDA
SÁGI ÜZEMMÓD is.
ÜZEMOSZTÁLY: „gazdasági egység, erdő
terület, amelyen a gazdálkodás ugyanazon 
főbb elvek szerint történik” (Muzsnay G., 
1912.). Péch D., 1890: Ősi Marosszék nemes 
székely birtokosságának erdejéről. [...] Az er
dő három ~ra van osztva. Az egyik a külön
váló, Iszujka nevű erdőrész, fokozatos felújí
tó vágású szálerdő üzemben; a második - a B. 
(~) 18. sz. Marosszék havasai I. 3. 2. 
ÜZEMTERVEZÉS: erdőgazdasági üzem
tervkészítés. Pausinger J., 1885: a görgényi 
erdőknek végleges rendezése 10-12 év előtt 
nemigen várható, ideiglenes üzemtervek fel
állításához kellett fognunk [...] minden erdő
gondnoksághoz tartozó pagony egy önálló 
gazdasági egésznek vétetvén (1105.). 
vágás: „kivágott erdőrész” (Köz. Márton 
Gyula: Nyr 82, 1958. 363.) Pálfva. J. ~: „az 
erdőnek az a része, amelyben a fakitermelés 
folyik” (ELex, 1964.).
VÁGÁSFORDULÓ: „az az idő, amely alatt 
valamely üzemosztálynak valamennyi erdő
részlete egyszer kihasználtatik és felújítta- 
tik” (Muzsnay G., 1912. 9.).
/. forda. ÁLt-Cs, 1894: A küsmödi ev. ref. 
egyház erdejének üzemterve. [...] sarj erdő
üzem, 40 éves ='val lesz kezelve (43.). 1. for
duló: „a székelyföldön a határnak azon része, 
amelyet egyszerre mívelnek, ez tehát igen jól
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A törvényhatóság 
és járás neve

Összes
erdőterület

Tervszerű kezelésre

kötelezett nem kötelezett

erdők

kataszteri hold

I. Maros-Vásárhely 
szab. kir. v. 1.403 1.369 (98%) 34 ( 2%)

II. Csík megye 402.105 380.201 (95%) 21.904 ( 5%)

1. Kászon-alcsíki 71.390 70.949 441
2. Felcsíki 123.973 120.307 3.666
3. Gyergyó-tölgyesi 60.458 60.458
4. Gyergyói 146.284 128.487 17.797

III. Maros-Torda megye 343.170 250.192 (73%) 92.978 (27%)

1. Felső-marosi 9.800 1.290 8.510
2. Alsó-marosi 10.849 2.102 8.747
3. Régeni-felső 180.581 124.368 56.213
4. Régeni-alsó 98.129 89.424 8.705
5. Nyárád-szeredai 43.405 32.602 10.803
6. Szász-Régen rendezett tanácsú v. 406 406

IV. Udvarhely megye 210.172 169.254 (80%) 40.918 (20%)

1 Udvarhelyi 97.515 88.151 9.364
2. Homoródi 74.027 65.031 8.996
3. Keresztúri 37.897 15.387 22.510
4. Székely-Udvarhely rend. tan. v. 733 685 48

V. Háromszék megye 422.068 308.315 (73%) 133.753 (27%)

1. Sepsi 102.824 61.993 40.831z. is.ezcii 
3. Orbai 106.741 92.728 14.013

4. Miklósvári 148.580 95.322 53.258

5. Bereczk r. t. v. 41.140 36.585 4.555

6. Sepsi-Szt.-György r. t. v. 22.783 21.687 1.096

XV. táblázat. TERVSZERŰ KEZELÉSRE KÖTELEZVE. Gazdasági rendszeres üzemterv szerint kezelendő 
erdők [—>1879. évi XXXI. te. 17 §] a kutatott területen 1885-ben (Bedő A., 1885. II. k. II. rész).
J. Az Erdőtörvény 17 $-a szerint tervszerű, azaz rendszeres gazdasági üzemterv szerint kellett kezelni 
az állami, törvényhatósági, községi, egyházi, közalapítványi, magánalapítványi, hitbizományi, közbirtokossági 
és részvénytársulati erdőket.

és egyszerűen kifejezi a fogalmat” (Köz. 
Simonyi Zsigmond: Nyr 25, 1896. 551.).
2. turnus. Bolyai F., 1820: Ezen visszafordu
lás ideje -nak  neveztetik. (11.). Vitos, CsF. 
1894: A faipar fejlesztése tekintetéből a fa
iparosok kifejezést adtak 1895. év óta azon 
óhajtásoknak, hogy az erdőbirtokos közsé

gek és városok ne adják el egyes nagy ezé- 
geknek egy tömegben erdőiket, hanem -okra 
osztva, kisebb részletekben bocsássák el
adásra, hogy így a kisebb tőkével bíró iparo
sok is juthassanak hozzá (598.).
VÁGÁSI KOR: „vágatási kor, amikor a fa
állomány, illetőleg az alkotó fák vágás alá
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kerülnek” (Muzsnay G., 1912.). vágáskor. 
Fekete L., 1898: így pl. egy 20 éves ~ra be
rendezett szabályos sarjerdőben az I. korosz
tály áll a 20-16, a II. korosztály a 15-1 1 [...] 
éves állabokból (22.).
VÁGÁSSORREND: „a vágások tér- és idő
beli egymásutánjának rendje” (ELex, 1964.). 
EO II., 1802: Hogy minden külömböztetés 
nélkül az fák vágattatván, az erdős helyek fá
inak rendével való levágatása edd igeié fel 
nem állíttatott. (796.). Bolyai F., 1820: Csak
ugyan a legvéncbbeken kell a vágást kezdeni 
(12.). ÁLt-Cs, 1898: Homoród Remete köz
ség erdejének rendszeres gazdasági üzemter
ve [...] A tervezett ~ megállapításánál figye
lem fordíttatott a kihasználás alá kerülő terü
letek egymáshoz való csatlakozására, a je 
lenlegi állabok korára, a terepviszonyokra, a 
mellékhasználatok érdekeire és különösen a 
czélba vett szabályos állapot mielőbbi eléré
sére (43.).

VÁGÁSSZABÁLYZÁS-FÉLESÉGEK ÉS 
MEGNEVEZÉSEK: „annak az eljárásnak 
a megállapítása, hogy az erdőből hol és men
nyit vághassunk?” (Muzsnay G., 1912. 147.)
- avasra fog: „meghagyja a fákat a mai fogalmak 
szerint vágásérettségig” (Csőre R, 1980. 197.).
- favágatás renddel. EO III., 1825: a favága- 
tás oly renddel folyhasson, hogy ne mindig 
csak a közelebb levő részek rongáltassanak, 
a hátrább levők pedig elhagyattassanak (Kiss 
József, 333.).
- használatok rendezése. Mkikj, 1893: A ~ 
folytán, a köz kárára űzött deszka és épületfa 
szekeres kereskedés most már csak az évi 
vágásokból egyeseknek jutó és a magán 
szükség fedezése után felmaradt, nem nagy 
mennyiségre szorítkozik. (71.).
- kerülve vágja. Kőváry L., 1847: Mária Thc- 
résia renddé, hogy erdeink évszámokra osz
tályozhassanak, de azért ma a teremi urada
lom, mely 30-33 éven át ~ erdő tábláit, a n.

126. ábra. Vágássorrend. A vágások rendjének képe a Mária Terézia-féle erdőrendtartásból 
1. legidősebb, vágásérett faállomány, 2. kitermelt vágásteriilet hagyásfákkal (3), 4. felújult vágásterület.
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egyedi collegium, melynek 80 éves táblái 
vannak, s némely kamarai erdők és szász
helységek csak kivételes példákként vágják 
kerülve erdő tábláikat. (28. §.).
- renddel esztendőnként. EO II., 1803: hogy 
minden közönséges erdőknek nagyobb része 
tilalom alá felfogattatnék s ~ bizonyos darab 
része szabadíttatnék fel a közönséges élésre 
(850.). Kvh.

vagdalás szabályozás (Kőváry L., 1842. 
188.) —> II. részt is.
VÁGÁSTERÜLET: „az erdőnek az a része, 
amelyen fakitermelési munka folyik”
„ mintha megszámlálhatatlan sok 
csoda-hajó szállna 
himbálózva úszik fel a holdas égre 
friss vágottasokból 
az aznap ledöntött 
sokezernyi szálfa...”

(Molnos Lajos: Favágók este, 1978.) 
/. darab. Szabó T., 1978/1618: az nagy nia- 
rast, a Pap erdeje tetejennis egy ~ ot [erdőt 
bírt] (255.) Marossztkirály. J. 1776: Kezdett 
otton egy ~ at irtoni. (255.) Ádámos, KK.
2. forda. ÁLt-M, 1879: egy tönknek a - ’bani 
készíttése vagyis vágatása 10 kr [...] a ~'ból a 
fűrészhezi szállítás 20 kr (115.51.). - horda. 
[így, helyesen forda] Jakab E., 1877: az er
dős részek 120 hordára (turnus) osztattak fel 
[...] a bükkes hordáknak pedig csak tized ré
sze volt az eddigi években elhasználható [...] 
rendszeres hordák teljes értékükben és kiter
jedésükben használtassanak (315.).
3. levágott rész (EO II., 1781. 168. sz.).
4. nyíl. Imreh /., 797J/1830: a szélyen már 
elkezdett ~ egészen Súgó árkáig folytattas- 
sék és levágattassék (114.) Árkos. Orbán B., 
VI. 1873: Brassó [...] a községeknek [Hétf.] 
csak szűkén kimért =akat enged át használat
ra (135.). erdőnyíl. Kós K., 1972: esztendőn
ként kijelölt = (29.) Kász.
5. rész. Bolyai F., 1820: s évenként egymás
után vágattatván télben le egy-egy = (12.).

6. szál. Benkő F., 1781: a' fenyő fa minthogy 
nehezen nő, és ki nem ujjul a' Gyökeriről, 
ezért 80-100 -okra is osztyák, míg viszsza 
jönö. (104.).
7. tábla. Szabó T., 7978/1780: ezen Cserefás 
circumvicinált, és mimetiált [—>] erdő [...] adat- 
tatik pótlásban a Negyedik Táblához (101.) 
Harasztkerék, MT. Benkő K., 1862: 1823-tól 
1825-ig mérettek fel [Mvh. erdeje] száz ~'kra 
ugyan annyi évek alatt egyenkint vágandókra 
vagy tisztítandókra [...] mindezekről a Tanács
hoz be adott rajzot készített, s az ma is a Város 
levéltárában van (8.). Száva F., 1867: szüksé
ges lenne azt, hogy az erdők =”ra osztassanak 
fel s csak sorra jöjjenek elhasználás alá, mialatt 
rendre ismét kinőnék magukat (257.). ALt-M, 
1879: igen magasra vagynak hagyva a csuta
kok [...] a ='k felső részéről le szállítandó fák
nak akadályára állanak [...] Azt sem tartom 
czélszerűnek, hogy csak a víz folyam hoszszá- 
ban vágassanak az ölek [...] a ~'k ki felé az 
oldalon vétessenek vágás alá (115.53.). EL, 
1887: ~: vágásra „kijelölt terület, amelyet ren
desen 3 év alatt vágnak le” (587.) Gy. Endes 
M., 1938: a rendezés [erdő-] költségeinek kön
nyebb hordozása céljából évenkint minden 
községben egy ~ erdő eladásra kiszakíttassék 
(398.). László Lőrinc: volt olyan ~, hogy 4- 
5000 köbméter is volt benne (Sz. gy.) 
Gy remete, épület- és tűzifás táblák (EO III., 
1825. 337.). erdő ~ EO III, 1815: amely « 
='nak fája levágatik, annak helyén teljességgel 
nem szabad semmiféle marhának járni (205.) 
Hsz. Ilyefva. esztendőnként fejsze alá fordu
landó ~. (EO III., 1825. 51. sz.). nyirágos ~ 
(EO III., 1840. 450.) Asz. szabad ~: „azon er
dőrész mely épen vágás alatt áll” (Köz. 
Goldner József: EL 1887. 587.) Gy. Csergő B., 
1978: A ~ ~'ban [a kijelölt évi vágásterületen] a 
közbirtokosság vezetősége a lábonálló fákat ki- 
köbözte, megszámozta, lebélyegezte, majd pa
píron szétosztotta arányjogok szerint. (42.) 
Küküllőkeményfva. tiltott =: „vágás, hol a lácz-
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fákat [—>] már levágták; visszamaradt tircsfák- 
tól [—>] várva a terület bevetését; többet ugyan 
vágni benne nem szabad, de - a nép, fájdalom, 
úgy hiszi legeltetni igen” (Köz. Goldner Jó
zsef: EL, 1887. 587.) Gy. vágás =. Kemény J., 
1958: a ~ k-ban a nemrégiben elcsendesedett 
fejszék egy-két napon belül ismét nekivágnak a 
fák törzsének (106.). -erdő. Endes M., 1938: 
—»tábla. =s = (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye. 
Hn. Táblaerdő (Erdély 1903. 91.), Göcs.
8. vágás. Divald A., 1871: A tölgyerdő nehány 
év előtt 80 ~ra osztatott be és azokból éven
ként egy, vagy néha több is használtatott föl 
(121.). ÁLt-Kvár, 1908: átadatott illetve átvé
tetett a mesterpataki bükk ~ (Born) Görgény.

10. vágterület. Bartó /., 1973: az erdőből 
-eket mértek. Csmadaras.
11. vágott. —> III. 2. 1. 3. is.
VEDERDO: „az erdőtörvény szerint az az 
erdő, mely magasabb hegyek kőgörgetegein, 
havasok fennsíkjain vagy hegytetőkön és ge
rinceken, meredek hegyoldalakon és azok 
lejtőin fekszik és hegyomlások, kőfolyások, 
hócsuszamlások és vízmosások támadásának 
megakadályozására szolgál, vagy amely el
pusztulása folytán alantabb fekvő területek 
termőképessége vagy közlekedési utak biz
tonsága veszélyeztetnek, vagy szélvészek 
rombolásának út nyittatnék.” (PNL XVI, 
1897.733.).

127. ábra. Véderdő, a) Véderdők %-os aránya a kutatott területen az első világháború előtt (EZsN, 1914. 320.).
(J. A zárójelben közölt adatok a megye erdősültségét fejezi ki, szintén %-ban.) b) Véderdők a Borszéki-medencében 
(Szőnyi, B., 1958. 47.).
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1.4 Erdőbecslés
(faméréstan, dendrometria)

„ Hogy pedig el ne maradjon vagy egy, 
darabonként [...] mindenik megmért fát 
krétával körül lehet jegyezni s azonfelül 
szeget kell verni belé, még pedig különböző 
színű fejű  szegeket a különféle fákba; s meg 
lévén előre a skatulyákban volt szegek 
számlálva megtetszik a végin, hogy 
melyikféle fa  hány volt ”

(Bolyai Farkas, 1820. 9.)

aestimáló: becslő. J. Divald-Wagner, 1868.: 
becslő n. Taxator.
álamány: faállomány. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1900: kik meg bírálván az erdőben a 
fenyő fa~ mennyiségit, 
általmérő: átmérő. Eresei J., 1818.: húsos 
som [...] Mint fa felnő 24-30 lábnyira 12-18 
hüvelyknyi alsó -vei (137.).
ÁTLALÓVAL MÉR. (MEGÁTLAL).
1. átlalóval köböz. Kocsis Lajos: átlalóval 
köböztük a fát (Sz. gy.) Csernáton.
2. bemér: Jkv Hilibi Kb, 1937.: az iskola épí
tésre adott 200 m3 fenyő fának a lebélyegzé
se és bemérése céljából. (57.).
3. fokol. Kászonimpér kbjkv, 1945: Egyben 
utasicsák az Elnököt hogy csináltason egy 
hatósági fokolot és mindenki fáját ~ tasa a 
leelenőrzés véget (39.) le -  (Gazda J., 1980. 
44.) Madéfva.
4. kluppáz (Szőcs István, Sz. gy.) Bereck. le ~. 
Molnár K., 1978.: A 72 holdon levő minden
féle fát mejjmagasságban ~ ~ tak (34.) Hm. 
becsárázva: becsült értéke megállapítva. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1872: 23 szálfa [...] 
~ vagynak. Összesen 2 fr 80 xrba. 
becsérték: becsült érték. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1880.: A fenjelzett 120 drb fának ~e 
20 frt [...] A gyűlésen [...] a kijelölt fára 5 K. 
adatott [1917]. Mkikj, 1913: A -kel, mint kiki
áltási árral szemben [...] többet éretett el (57.).

BECSLÉS.
1. aestimatio: „az értékeknek pénzben kife
jezett becslése” (MJL I, 1898. 118.) (Vö. Cs. 
Bogáts D., 1943/1719. Hsz.).
2. betsü (PP, 1708.) bötsü (PPB, 11767.) 
becslési tariffa: díjszabás megközelítő ér
tékek alapján. Tagányi K., 1896: Az erdők 
szerepét a régi magyar gazdasági életben 
abból a - ’ból ítélhetjük meg leginkább, me
lyet róluk Verbőczy az ő hármaskönyvében 
felsorol (XII.). —> becsü (Vö. Imreh I., 
1983. 244.).
becsü: értékbecslés. EO l., 1486: Az erdők or
szágos ~je (magyar fordítás). EO /., 1514: Ver
bőczy Hármas Könyve I. Rész 133. Czím 25- 
33. Pontjainak magyar fordítása az erdők or
szágos -jéről. Nyolcvanos et, Lemhény, 1870: 
minden egyes fa numerust és -  alá jöjjön. 
BECSÜL (MEG ).
1. aestimál.
2. becsül Szabó T., 1976/1774: egyebütt nem 
betsűltűk az erdőbéli vágásokat (645.) Vaja 
MT. Tagán G., 1943: A régi időkben minden 
fát külön —ték, és így állapították meg az össz
értékét pénzben, most a fák osztása köbméter 
szerint történik. Előbb megállapítják a 
vágtérben levő fák mennyiségét köbméterben 
és elosztják a jogok számával, így mérés útján 
meg kell állapítani, hogy minden szálfában 
hány köbméter van. A megállapítás módja: —> 
PRÓBAFA. (33.) Szvarság. le~. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1911: fenyő fák 46 darabb a mai 
napon szám szerint = -tettek. Lukács Imre: ~ 
-tem az erdőt (Sz. gy.) Gy.
3. leköböztet (Oláh I., 1987. 37.) Halmás. J. 
1898: XIX. te. Indoklásából: [közbirtokossá
gi erdők] Az eladásnak szánt faanyagnak 
sem mennyiségét, sem értékét nem -tetik 
meg a birtokosok, hanem minden becslés 
nélkül, s többnyire a nyilvános árverés kizá
rásával, kéz alatt adják el [...] (MTörv.). 
bélyegző: bélyegző kalapács (Sebestyén Ist
ván, Sz. gy.) Zetelaka.
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128. ábra. Bélyegző fejsze, a) kerek, a kivágandó fák, b) 
négyszögű, a visszamaradt (hagyásfák) megjelölésére.

bélyegző fejsze: fejsze alakú bélyegző kala
pács. (Jkv Hilibi Kb, 1941.). 
beró (fát): „bevágással megjegyez”, fejszével 
megcsap, hajkol. Szabó T., 7976/1810: el is 
mentünk a fát meg nézni s hát a fa jegyzet
len... egy darabig béis rodtuk de el ősteledvén 
hazajöttünk (818.) Sóakna, MT. 
cseter: „a fa dereka; megmérni a fa ~jét: vas
tagságát” (Kriza, Vadr., 1862.). J. Lőrincz K., 
1861: csütört v. csetert v. cseter: „fadereka 
(megmérni a' fa csütörtjét v. vastagságát)” 
(320.) Hsz.
cseterkt: „kerület” (Köz. Újlaki István: EL 
1883) „Nagy ~je van a fának = nagy kerülete van.” 
csetert.
a.) átmérő (Árokalyi, 1839.) Kn, „megmérni 
a fa ~jét” (Ballagi M., 1873.).
b.) kerülete v. vastagsága (átmérője) vmely 
kerek tárgynak (MTsz I., 1893.). Hm. 
ÉLŐFA KORA. Bolyai F.f 1820: Az ~'t meg 
lehet tudni, ha keresztül vágatva simán meg- 
faragtatik s faggyúval megkenetik, meglehet 
csak vizezni, vagy fűvel is dörzsölni, hogy a 
gyűrűk meglátszódjanak, de a gyűrű formá
lódásig, míg a gyengébb csemete táplálására 
való megkeményül, néhány évet oda kell 
hozzávetőleg számítani (9.). 
ERDŐBECSLÉS.
1. erdészeti becslés. Antal /., 1976: Az egy 
tömegben eladott erdőknél az ~ alapján álla
pítják meg az árakat is. Ám ez a becslés csak 
megközelítő; megtörtént, hogy a vásárló cég

többet kapott, mint amennyit megfizetett 
[1934-1940] (125.) Csm.
2. erdőbeli becsü (EO III., 1816. 289.).
3. fa-mértan (Lázár J., 1871. 169.) J. AJ 
MT, 1904: Havasügy. Az Ősmarosszék 127 
községe egyeteme [...] 13 604 hold 484 
négyszögöl erdő [...] A faállomány a múlt év 
folyamán is értékesítetlenül maradt [...] az 
eladni kívánt erdő becslését a szovátai erdő
gondnok végzi (69., 71.).
erdő gyapja: „az erdő levágni való faanya
ga” Szabó T. 1971/1869: Az egész Fickó er
dő őszves gyapjáért, 12 év alatt levágandólag 
40 000 frt készpénzt ígért (299.) Magyaró. 
ERDŐK ORSZÁGOS EGYSÉGES ÉRTÉ
KELÉSE. Csőre P, 1980: Az ~nél is értékmeg
határozó tényezőként szerepelt az erdő makkter
mő volta. Ez a körülmény és a vágásérettség 
(bárdos erdő) jelentették a legmagasabb értékka
tegóriát [középkor] (193.) Vö. ERDŐK ORSZÁ
GOS BECSŰJE (EO I., 1514. 32-33.).
ERDŐK TISZTA JÖVEDELME. Kolozs
vári naptár, 1866: Statisztikai adatok Erdély
1862. [...] A lotteria bevétele 407.874 frt volt, 
ebből kiadás 266.350 frt, a tiszta jövedelem te
hát 141.524 frt. [...] Erdők [állami erdők] után 
bevétel 74.353 frt, kiadás kezelésre 40.556 frt, 
erdőszeti kölcségek 59.918 frt, más kiadások
kal együtt 105.889 frt volt tehát deficit 31.537 
frt. (198.) EL, IV. 1865: Sőt tudok esetet, hol 
egyesek erdeik birtokából egyenesen kitagad
ták magukat, mert a jövedelem teljes hiánya 
miatt az erdőre rótt adót fizetni nem akarták, 
nem bírták (15.) [Divald Adolf székfoglaló ér
tekezéséből. E-re vonatkozó megállapítás.]. 
FATERMÉS. Fekete L., 1898: Mindazonál
tal úgy kell az erdőt berendeznünk, hogy 
minden évben levághassunk belőle bizonyos 
mennyiségű fát, és ezt -eknek nevezi az er
dész (18.).
fejlődség: méret. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1905: hogy míg a fenyő erdő rész nagyobb 
~re nem vergődhetik.
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A törvényhatóság neve

Az
erdőterület 

aránya 
az összes 

területhez

Esik egy lélekre
Az erdők 
kataszteri 

tiszta jövedelme

az
erdőterületből

a fa
termésből összesen holdanként

% k. hold mVév forint kr

Csik megye 47,5 3,6 7,73 27.916 1
Háromszék megye 61,6 3,4 5,76 80.212 19
Maros-Torda megye 47,6 2,4 5,22 58.378 17
Maros-Vásárhely sz.kir.v. 24,6 0,1 0,24 2.440 174
Udvarhely megye 41,2 2,0 3,48 37.272 17

Országos átlag 27,1 0,96 1,71 57

XVI. táblázat. Erdők tiszta jövedelme.
A kutatott terület erdeinek kataszteri tiszta jövedelme 1885-ben (Bedő A., 1885. I. k. I. táblázat).

Megye
A megye összes erdőterülete Az erdőterület évi fatermése

k. hold
összesen

m3
holdankénti

átlag

Csík 402.105 857.580 2,13
melyből: III. t.o. 58.716 176.820

IV. t.o. 254.441 556.388
V. t.o. 88.948 124.372

Maros-Torda
és Mvh. 344.573 766.509 2,22
melyből: II. t.o. 23.810 75.505

III. t.o. 145.577 341.043
IV. t.o. 173.570 348.669
V. t.o. 1.616 1.292

Udvarhely 210.172 367.131 1,74
melyből: II. t.o. 1.589 3.224

III. t.o. 95.363 187.082
IV. t.o. 106.708 168.822
V. t.o. 6.512 8.003

Háromszék 422.068 721.434 1,71
melyből: II. t.o. 5.012 10.521

III. t.o. 126.216 215.987
IV. t.o. 276.755 482.361
V. t.o. 14.085 12.565

J. t. o. =  term őhely i o sztá ly  (I. L egjobb . II. Jobb. III. Jó. IV. K özépszerű . V. g y en g e . VI. R o ssz)

XVII. táblázat. FATERMÉS. A megyék erdőségeinek évi fatermése 1885-ben (Bedő A., 1885.I.k.I. és III. Táblázat).

FELVÉTEL (A TÖRZSEK ~E).
1. erdőszámozás. Lőrincz Pál: menyünk er
dőszámozni (Sz. gy.). Oroszhegy. tőszámo
zás (Boldizsár Lajos, Sz. gy.) Kászonimpér.
2. felmérés: Sylvester T., 1966: A döntés 
előtt felmérik a fát étyhármincas méjmagas
ságba. Komandó.

3. felszámítás. Bolyai F., 1820: az első a =, 
hogy tudassék, mi van (10.).
4. felvételezés. Jkv. Hilibi Kb, 1937: 200 m3 
fát föl lehet vételezni a kidőlött és beteg 
fákból és ez a ~ meg is történt [...] és találta
tott 233,18 m3 (54.). [...], 1941: a fák újbóli = 
éré [...] (79.).
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5. fólleltározás. Kászonimpér kbjkv, 1948: a 
havas területen lévő széldöntöt fákot föl lel
tározni és kör béjegzövel elátni [...] (187.). 
leltárba vesz (Barabás I., 1987. 33.) Hm.
6. inventarium. EO III., 1825: erdőket in- 
ventálni (51. szám).
féret: térfogat,.köbtartalom. Bolyai F., 1820: 
akármely formájú ágnak ~jét [...] (9.). 
fojósorszám: sorszám. Molnár M., 1978: 
Mindenki fa ~ot kapott, ezt bélyegző forgóka
lapáccsal ütötték a fára (35., 38) Kápolnásf. 
gömbfát mér: középátmérőt és hosszat mér 
(VZ, 1981.73. Sz.) Vármező. 
kerék: kör alakú. Orbán B., //., 1869: a ~ 
tönk (fatörzs) (55.).
kisebb vége: felső átmérő, vékonyabb vége. 
Kászon Altíz jkv, 1856: a mely fák kissebb 
végének is hat czolosnak kelletik lenni (6.). 
kiszemlett: kijelölt. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1868: a ~ fák árverezése is megtörtént. 
KÖBÖZÉS: „az egyes fák és farészek térfo
gatának meghatározása” (Elex, 1964.).
1. Felvetése a ’ faderekak köbös bennékjének 
(Kalendáriom, 1835.63.). J. Kassán 1835-ben 
kiadott „Mindenkori tökélyes erdei- és vadá
szati kalendáriom” (mely a kutatott területen is 
használatos volt) egy köbözési példát is bemu
tat. A középátmérő 20 új, a hosszúság 24 láb, a 
gömbfa köbtartalma 52 köbláb 576 köbúj.
2. köbözés. Kát. Napt., 1938: Faragottfa (épü
letfa) köbözési táblázata köblábakban. Vastag
ság és szélesség hüvelykben (colokban). Hosz- 
szúság méterekben. [...] Kedves Péter gazda a 
fenyőfaosztalékából kifaragott 4 drb épületfát. 
Összesen hány köbláb a 4 szál faragottfa [...] 
Mindenki a saját érdekében ragaszkodjék a 
táblázathoz, mert a kereskedők a métert csak 
három lábnak számítanak. Egy nagyobb mére
tű fánál azonban az elhanyagolt 0,16 láb 2-3 
köblábra is fel növekedik, ami csak egy szál fá
nál kb. 50-60 Lei veszteséget jelent - az eladó 
számára (114.). J. A naptár néhai Szabó Lajos 
zetelaki közbirtokossági elnök tulajdona volt.

listya: táblázat. Molnár K., 1978: A fa (a tő) 
vastagságát, magasságát és sorszámát egy 
~'ra vezették (35.) Kápolnásf. 
MEGÁTLALT (VÁGÁSRA KIJELÖLT) 
ÁLLÓFÁK MEGJELÖLÉSE.
1. fákot jegyez. Sándor O., 1651: az mely erdő
ben ugyan a felyel megírt esztendőben és na
pon kijárván, az határát és -vén (98.) Csicsó.
2. fá t bélyegeztet. Vámszer G., 7977/1930: De
cember [...] Saját erdejükben =nek (181.) Cs.
3. pecsétel. Sylvester T., 1966: A fákat forgó
kalapáccsal - ik  le. Komandó. J. bélyegtelen 
fa  (Jkv Hilibi Kb, 1934.30.). 
megmérés: méret. MA, 1604.: ~ „Dimensio” 
MEGSZÁMOZ.
1. leszámoz. Lukács Sándor: -tűk  az összes 
fákat (Sz. gy.) Hrkarácsonyfva.
2. numeruzál. Nyolcvanos et, Lemhény, 1881: 
a fák m eg-ását [...] bizottsági tagok [...] 
kötelesek fát -n i és becsülni, nemeruzál. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1885: a fák a társa
ság által -tassanak meg.
3. számoz. Nyolcvanos et, Lemhény, a 1868: 
ha olyan fákott sertene meg, vagy levágni 
mereszelné melyek ~va nem volnának azon 
esetbe minden szálfáért fizett egy forintott. 
megszemelés: megszemlélés. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1885: 4 szál fa ~ére és kijelölé
sére erdőgazdája testületünknek [...].

megjelölése. 1. folyószám (—» fojósorszám).
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megvágni a fát: fejszével megcsapni az ál
lófát. Tamási Á., 1976/1953: a közbirtokos
ság vezetősége [...] Az erdőben aztán a te
nyeres fejszével megvágták a fákat, s a 
könyv útmutatása szerint a vágott helyekre 
betűket írtak, ami a gazdáknak kétszeres 
munkát jelentett, mert először ki kellett a be
tűk alapján találni, hogy kié lesz ez a fa és 
amaz; s másodszor pedig le is kellett vágni a 
fát (213.) Farkaslaka. III. 2.1.3. is. 
méjmagasság: mellmagasság, 1,3 m (Syl- 
vester T., 1966.). mejjmagasságban mértünk 
(Boldizsár Lajos, Sz. gy.) Kászonimpér. 
m intatér: próbatér. Hn. M inta-tér (k). 
„Nagy erdő vót ott. Egy darabot leváktak 
belölle mintavágásnak, me elatták.” (Tibád 
L., 1978. 224.) Kecset.
NÖVEDÉK.
1. fagyarapodás (Marosi B., 1976.).
2. felnövés. Benkő F., 1781: A Fákban neve
zetes hogy az első fel növését hamarább ve
szik mint minden Állatok és Plánták is.
3. növeí (Bolyai F., 1820. 12.).
PROBAFA: „mintafa, m intatörzs” (Elex, 
1964.). Tagán G., 1943: A  megállapítás [a 
faállomány fatömegének a meghatározása] 
módja: a vágtéren levő minden egyes fa vas
tagságát mellmagasságban kluppával (mérő
vas) lemérik s a fát folyószámmal látják el 
(így a vágtérben levő fák darabszáma is 
megállapítást nyer). Ezután a 10, majd a 10- 
20, végül a 20-30 stb. cm-es átmérőjű fákból 
levágnak két-két darabot és megmérik a le
vágott egyes fák hosszúságát. Ezek a ~'k. 
így csoportonként megállapítják a fák átlag 
hosszúságát, majd kiszámítják, hogy min
den levágott fában hány köbméter van. A 
köbméterek számát összeadják és elosztják 
a jogok számával. (34.) Szvarság. 
próbatétel: próbamérés. EO III., 1825: ta
nulja ki a mérő inspector -éből azt is, hogy 
[...] egy jugerumnyi helyen [...] hány öl jöhet 
ki tűzifában (51 sz.).

próbát tesz: megbecsül. EO //., 1781: annak 
utánna próbát kell tenni, az egész erdő meny
nyi fát tart magában (447.). 
sudara: „a szálfa vége” (Köz. Várnai Sán
dor: EL 1886. 484.) Hsz. 
summa: összeg. Bolyai F., 1820: féretjének 
summája (9.). 
szál:
a.) állófa. Bogáts D., 1943/1560: az pras- 
mary erdeobe, ki az fekete wyz mellett wa- 
gyon ott wagthanak zylffat és teolgyfat két 
zaaz zalat. ÁLt-M, 1879: 30 ~at próbaként 
fel fog dolgozni (115.51.) Szováta.
b.) darab. ÁLt-Kvár, Born, 1849: Az hidak
hoz vittek 28 ~at [deszkát] Görgény. 
számozás: törzsfelvétel folyószámozáSsal. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1868: az el adható 
fenyő fakot meg számozzák, és az minden 
szám alatti fákot érdem szerent meg határoz
va adják, leszámoz. Lukács Sándor: =tuk az 
összes fákat (Sz. gy.) Hkarácsonyfva. 
SZÁMOZÓKORONG.
1. forgókalapács (Sylvester T., 1966.) 
Komandó.
2. számozó forgókalapács (Bíró D., 1988.
126.) Csmadaras. számozógép. Kászonimpér 
kbjkv, 1944: egy drb számozo gép 18 drb 
számai, megjegyzetik hogy a gép belső gyű
rűje el van szakadva (27.). Lukács Sándor: 
Mi, a birtokosság leszámoztuk a fát géppel 
(Sz. gy.) Hrkarácsonyfva.
ver: „a szám vétel, illetve köbözésnél a kialku
dott köblábonkénti vágási és leszállítási bér 
mellett bizonyos összeg mutatkozik, így pl. egy 
19 m hosszú 6-os tutaj 80-120 forintot ~” (Köz. 
Göldner József: EL 1887. 585.) Gyergyó.
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2. Fahasználat

2.1 Fakitermelés

2.1.1 A faanyag tulajdonságai és hibái - 
A fa tartósítása - Fatakarékosság, 

fahelyettesítés, fapazarlás

acélos: „kemény, tömör” (ÉKsz). 
acintos: „nyersen hántott és fedél alatt szá
radt (eszközfa)” (Köz. Máthé János: Nyr 
94,1970.204.) Mhermány.
ÁGGÖCS, GÖCSÖSSÉG.
1. bikfa-bigyo: „bikfa oldalbog” (Köz. Bu- 
czy Tsz, 1838.) Szf.

2. bog (Köz. Incze József Tsz, 1838.) Szf; 
apruó ~: „15 mm-nél kisebb átm érő jű -” 
(Tarcsi I., 1966.); á r t a t l a n „vad rostréteg 
[?] a fában, amely a megmunkálást nem 
akadályozza” (uo.); benőtt ~ (Lőrincz Pál 
Sz. gy.) Oroszhegy; élüő ~ (Tarcsi I., 
1966.); fekete~: „sötétszínű ~” (Sylvester 
T., 1966.); hiányzó~. Antal S., 1975: A ~ ~ 
héjén juk van; huód~: e lha lt- (Tarcsi I., 
1966.); kerek~. Antal S., 1975: A ~ ~ a 
deszkát merőlegesén fogja át; ke réz~: ke
reszt- (Tarcsi I., 1966.); kih u lló -{Antal S., 
1975.), kijesüő~ (Tarcsi I., 1966.); ovális-  
(Antal S., 1975.); tartós- (Antal S., 1975.).

131. ábra. Ággöcs, göcsösség.
a) benőtt bog; b) élő bog; c) huód (elhalt) bog; d) kérez (kereszt) bog; e) kihulló bog; f) kihulló a bog a göcs kiesése után.
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bag (Varga Péter Sz. gy.) M agyaró. Sz. 
„Agasbogos az diófa teteje,” (Mailand O., 
1905. 49.)M bükkös.
3. bötkő (Köz. Cserey Elek Tsz, 1838.) Szf.
4. cemere (Lőrincz K., 1861.).
5. csap (Bors György Sz. gy.) Cssztkirály.
6. csög (Tarcsi I., 1966.). ~ös fa (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1883. 671.). csők (Köz. Kanyaró 
Ferenc: Nyr 13, 1884. 328.) Csm.
7. fa-guja, fa-gusa (MTsz, I. 525.) Hm.
8. gics-göcs (MTsz, I. 695.) Um.
9. göcs (Köz. Gáborfi Károly: Nyr 5, 1876. 
36.) Hsz. ~ örtös (MTsz, I. 712.) Hm.
10. görcs (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
482.) Hm. Sz. „Nagyranéző s fennyen lépő 
fenyő ~ös Páva” (SzEKN, 1889. 54.).
11. homp (Fejér M., 1972. 135.) Zabola. 
apad: „összeszárad” (Kristó T., 1980.) Cs
sztdomokos.
aszú: száraz (Szabó T., 1976/1754.) Vaja, 
MT. -hegyű: „csúcsaszályos” (Köz. Várnai 
Sándor: EL, 1886. 481.) Hm. 
ausussz. Sylvester T., 1966: Em mán csak ~, 
csak a tűzre jó, nem haszonfa. 
bélrész: bél (Gazda J., 1979. 191.).

bonkos, bontos: bunkós (MTsz, I. 198.) Szf. 
borzos: „szőrös Molnár I., 1970: a fűrész
nyom -sága (344.) Kőrös, 
burtukos: „ágbogas, a fának torzonborz nö
vése” (Köz. Gáborfi Károly: Nyr 4, 1875. 
561.) Hsz; burzukos (MTsz, I. 200.) Csszt- 
györgy.
csapos: göcsös (ÚMTsz, I. 1979.) Nbacon. 
csapszin (ágszin): „növési hiba, főleg a fe
nyőnél” (Bors György Sz. gy.) Cssztkirály. 
CSAVARODOTT NÖVÉS.
1. böke (SzD. 1784. 14.) Ev.
2. csavarodotnövies (Tarcsi I., 1966.), csa- 
varatos növés (FDN 1972. 36. 11. Márton 
Béla) Szováta vidéke; csavaros erű (Kovács
F., 1944. 192.) Gycsomafva.
3. facsaratos (Zsigmond J., Tsz 1979.) 
Magyaró; facsarós (Köz. Máthé János: Nyr 
94, 1970. 208.) Mhermány.
4. facsintos (Köz. Hajdú János: EL, 1887.) 
Szf.
5. kosszarvas szálalású (Molnár I., 1969. 
298.).
6. seres (Gazda J., 1976. 540.) Kovászna.
7. tekeres (SzD, 1784. 86.); tekerős (Sebes
tyén István Sz.gy.) Zetelaka. vö. tekeredés 
(FDN 1972. 36. 11. Márton Béla) Szováta 
vidéke.
8. visszáros (MTsz, II. 1009.) Um. J. Seres 
A., 1978: Még azt is tartották [Erdővidéken], 
hogy a csavarosan nőtt fák közül az hasad 
jobban, amelyik a nap járása után csavarodik 
és nem fordítva. (121.).
cséplyés, csepelyeges:
a. „szilánkos-fa” (Lőrincz K., 1851. 319.);
b. nyomott fa, vaseresség.
csepűs: „vadszálú, görbeszálú” (Sándor Mi
hály Sz. gy.,Gyremete).
CSEREPES KÉRGÜ, M EGREPEDE
ZETT, FORRADÁSOS.
1. höbörcsös (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
669.) Dálnok.
2. huproncsos (MTsz, I. 908.) Szf.132. ábra. Bélrész. (1), 2) Kéreg.
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133. ábra. Csavarodott növés, a) Álló fán a kéregre
pedések mutatják a csavarodás irányát, b) Jobbra csava
rodás jelei egy lekérgezett törzsön, c) Csavarodott 
rönkből vágott deszka, d) Csavarodott fa (szénrajz) 
(Kusztos Endre. Új Élet 1987/3.).

3. kipattogzoít (Haáz F., 1942. 25.) Telekfva.
4. serkés (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
5. varas (Haáz F., 1942. 25.) Telekfva, Um; 
varos: „harapégés miatt repedezett kérgű” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
csetert: „szijjas, bogos, rosszul hasadó” 
(Mezei András Sz. gy.) Sóvárad. 
csillagbél: bélkorhadás (Bors György Sz. 
gy.) Cssztkirály.

DAGAD.
1. deged (Salamon S., 1974. 332.).
2. dobzik (Tarcsi I., 1966.).
3. gebed (uo.); méggebbed (Köz. Murádin 
László: NylrK, 1965.) Kézdialmás.

135. ábra. Dagad. Dagadt fűrészáru keresztmetszete.
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DOLGOZIK.
1. élhorgad (Tarcsi I., 1966.).
2. görbül (uo.).
3. hájlik (uo.).
4. korikorodik (uo.).

136. ábra. Dolgozik. Méreteit és alakját változtató fa 
torzított képe annak keresztmetszetében.

durál: tart, ki-, el- (SzO VII., 1732. 364.). 
egyenes erű: a fatengellyel párhuzamos ros- 
tú (Kovács F., 1944. 192.) Gycsomafva. —» 
CSAVARODOTT NÖVÉS, 
elkájlul: elkajszul (Nemes Z., 1974.) —» 
KAJSZA is.
elkövülés. Antal S., 1975: Az ~ kövön vagy 
sziklán nőtt fák esetén fordul elő. 
elrémül: megreped (Köz. Szlávik Ferenc: 
Nyr 39, 1910. 237.) Zetelaka.

elterpett: terpeszség (Bors György Sz. gy.) 
Cssztkirály. Szin. tőgyes tövű törzs.

elveti magát: „megreped, felhasad” (Sylves- 
terT., 1966.).
eres: rajzos erezetű (Pátzfestés, 1837 405.). 
FAANYAG TARTÓSÍTÁSA.
1. favágási időszak. Sz.K, 1867: A fák tartós
ságára nagy befolyása van a ~ nak, [...] a leg
jobb ~ a decemberi. (263.).
2. horganyhalvag: cinkklorid. Sümegh /., 
1898: Telítőszer gyanánt tiszta vízzel hígított 
[...] = ot használnak (1004.) Komandó.
3. hamv: hamu. Bolyai F., 1820: Legtartó
sabb, a mely legtöbb ~at ád. (12.).
4. szenez: felületi elszenítése a faanyagnak. 
Bolyai F, 1820: [...] akármiféle fát, mely 
földben megyen, a meddig az eső felcsap, 
lángon pergelve meg kellene =ni (12.) szin. 
megéget, megsüt (Tölgyes E., 1978.) Ev.
5. sós víz. Jancsó E., 195511796: Hogy ha a 
sendelyt ~ be áztatják, azután nem ég láng
gal, ha meggyűl is. (178.).
6. telítési kazán. Sümegh /., 1898: Gábor-fű- 
rész Komandón, üzembevétetett 1889. év 
őszén, felszerelése: [...] egy = [...] évenként 
80 ezer drb. bükk vasúti talpfa s ezen felül 
nagy mennyiségű bükk burkolati koczka te- 
líttetik. (908.).
7. trágyalé. Gazda J., 1979: Miután elké
szült, a faragott kapulábakat s a kapunak 
minden porcikáját belerakták a ~ be. (199.). 
fabetegség: fahiba (Sylvester T., 1966.).
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A törvényhatóság A törvényhatóság területén levő azon községek száma, melyek határában

.• neve összes
közsé
geinek
száma

nincs
erdő

erdő
van

10.000 k. 
holdnál 

több

5001-10.000  
k. holdig 
terjedő

1001-5000 k. 
holdig 
terjedő

1-1000 k. 
holdig 
terjedő

erdő van

Maros-Vásárhely 
sz. kir. város 1 1 1

Csík megye 66 15 51 12 9 21 9

Maros-Torda megye 210 22 188 10 1 23 154

Udvarhely megye 136 136 3 7 33 93

Háromszék megye 114 39 75 13 8 30 24

Összesen 527 76 451 38 25 108 280

XVIII. táblázat. FAHIÁNY. Erdővel bíró és erdővel nem bíró községek a kutatott területen 1885-ben  
(Bedő A., 1885. I. k. XX. táblázat.)

FAHIÁNY.
1. fabéli szükség. Conscriptio Szárhegy, 
1820: ~ : nintsen, noha távúiról kelletik azt 
hordani. (8).
2. fának fogyatkozása. Conscriptio Gy- 
remete, 1820: Nádas Hely: Vagyon vala
mi kevés a Marosnak Szakadékjai között, 
de minthogy a ~ nintsen, nem használta
t ó .  (3.).
3. fa  szűke. NT, 1840: Erdős hazánk' szin
te 2/3 részében érzik már a' tűzi fa’ szűkít, 
’s a’ helyett hogy új erdőket nevelnének, 
vagy legalább a m eglevőket kím élnék, 
ezeket évről évre pusztítják. (I. félév.
127.).
fakímélés: fatakarékosság. J. Bolyai F., 
1820: A 3-ik pont vala fölebb a mindenkori 
~, melyre nézve 1. első az, hogy minden 
használ tassék, a mi a fát pótolja, [...] (19.) J. 
Dániel G., 1875: Meg kell említenem azon 
balvéleményt, mely a nagyobb kiterjedésű 
erdőkkel bíró községekben gyakran ottho
nos, mely azon hiedelemből áll, hogy soha 
se lehet az erdőket kiélni, [...] (75.). 
fapréda: fapazarlás. Újfalvy S., 1854-1855: 
Majd minden sütéskor feljajdulás történik a

nagy ~ra. (178.). J. Dániel G., 1875: [...] 
hogy ne kelljen nagyot hajolni, m ellmagas
ságnál csak egy lábbal vágatik mélyebben a 
fa. (74.).
faseb: „szerszám okozta sérülés a fán” (Tar
csi I., 1966.).
fatükör: bélsugártükör (Tarcsi I., 1966.). 
fehérfa: „egészséges, jó fa” (Köz. Goldner 
József: EL 1887. 587.) Gy. 
férgesedik: rovarrágott lesz. Benkő F., 1781: 
A' Nedves fa [...] meg ~. (105.).

139. ábra. Férgesedik. 1. hőscincér rágása tölgyfán.
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fodor: fodros (Köz. Lukács István: Nyr 35, 
1906. 221.) Bodos.

FÜLLEDÉS.
1. befőtt, be van főve  (Csinádi Lajos Sz.gy.) 
Görgényüvegcsűr. megfőtt (Csergő B., 1978. 
42.) Küküllőkeményfva.
2. füllött (Lőrincz Pál Sz.gy.) Oroszhegy. 
Benkő J., 1796: össze ne füljenek (VIII.).
3. megdohosodott (Tarcsi I., 1966.).
4. megrökönyödik (a fa) (Kriza, Vadr., 1862.). 
GÖCSMENTES.
/ .  bogmentes (Sylvester T., 1966.).
2. bogotlan (SzL 1867. 25.) Oláhfalu.
3. csögnélküli (Debreczy S., 1946. 55. 
Csomakőrös).
4. tiszta (Garda D. 1978. 145.) Gyremete. 
gömbölyeg: „gömbölyű” (Köz. Szánthó Gá
bor: Nyr 30, 1901. 444.) Fenyéd.
GÖRBE, GÖRBESÉG.
/ .  bőke (Köz. Cserey Elek Tsz, 1838.) Szf.
2.fintoros (Tarcsi I., 1966.).
3. hájladt. Kriza, Vadr., 1862: meghajlad, pl. 
a faedény a napfényen.
4. hargas (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró. 
horgas (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 482.) 
Hm. horgas-borgas (PPB, 1767.).

gusás: „dudoros” (Köz. Nagy Gyula: EL 
1883. 125.) Gelence.
guzsaradás: „zsugorodás” (Zsigmond J. 
Tsz., 1979.) Magyaró.
hájlad: „zsugorodik*’ (Salamon S., 1974. 
332.).
hajlandós: „hajlós” Kónya /., 1914: [...] ~ 
vesszőkkel. (129.).
háncsos: „szálkás, szálas” (Nemes Z., 1974.). 
hasadósság: hasíthatóság (Tarcsi I., 1966.). 
hasas: „vastag” (Haáz F, 1942. 37.) Szvar- 
ság.
héverő: fűtőhatás (Eresei J., 1844. 89.). J. 
Téglási Eresei József Nemes Tordamegye 
Flórája c. könyvében a fűtőértékekre vonat
kozó adatokat mindig a bükkhöz viszonyí
totta.
hoporcsok: „kidudorodó egyenetlenség” 
(M olnári., 1970. 361.).

KAJSZA.
/ .  kajács, kajcsa (Kriza, Vadr., 1862.).
2. vincsif (n. Windschief).
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kékség: kékülés (Antal S., 1975.). 
keresztcsög: ágörv (Gál Benjámin Sz. gy.) 
Hilib.
KESKENY ÉVGYŰRŰSZERKEZET.
7. aprónövésű (Kovács F., 1934.) Gycsoma
fva.
2. gyakor növésűfa (Köz. Ercsényi Béla: EL
1885. 1129.) Alcsík.
3. tömött (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 
484.) Hm.
kétbelű fa: ikerbelű fa (Miklós Márton Sz. 
gy.) Csmadaras.

kikorhad: korhadás következtében m eg
semmisül. Gazda J., 1979: Van hogy a facsu
tak [tuskó]
KORHADÁS (REVESEDÉS, ROTHA
DÁS); KORHAD(T).
7. avult (meg -) (Szabó T., 1978/1688/1789. 
307.) Görgénysztimre.
2. dolliky el - (Merényi L., 1867. 551.).
3. evődött (Köz. Hajdú János: EL 1887. 
254.) Szf.
4. göthe  (K öz. S zab ó D ezső : N yr  
32,1903.326.) Cssztdomokos.
5. megodvasodás (Apáczai Cs. J., 1653/
1977. 306.).
6. pirosság (Molnár K., 1974. 308.) Kápol- 
násfalu.
7. puharothatt (Sylvester T., 1966.) Koman
dó.
8. putregáj (Horváth I., 1971.), putregájos 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK 1959.); putriga 
(Nemes Z., 1974.), putrigáj (MTsz II, 235.), 
putrigájos (Köz. Márton Gyula: Nyr 82, 
1958. 362.) Árapatak, putrigás (Nemes Z.,
1974.), putrikás (Köz. Várnai Sándor: EL
1886. 483.) Hm.
9. Rawasfa (Kgl 1577. Köz. Pálfi Márton: 
Nyr 36, 1907. 175.).
10. ré (Köz. Goldner József: EL 1887. 587.) 
Gy. rév, redv (Köz. Incze József Tsz, 1838.), 
redves (Nemes Z., 1974.), reves (EL 1887. 
587.) Gy. (Bíró R, 1846. 316.).
11. rőkönyödik (Kriza, Vadr., 1862.).
72. tárhul (Köz. Márton Gyula: Nyr 82, 
1958. 363.) Nbacon, eltarhul (Szabó T., 
1978/1761. 343.) Nernye, tárlóit (Köz. Már
ton Gyula: Nyr 82, 1958. 363.) Nbacon.
13. torhadt (Köz. Buczy Tsz, 1838.).
14. udvas (ÁLt-M, 115.173.1885.)Szováta. 
75. veresfa (Köz. Goldner József: EL 1887.
587.) Gy.
kön, könig: „megedződik, m egkem énye
dik” Újlaki István, EL 1883. 525: Meg kö
nig a fa, ha sokáig vízben áll. Csm.
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lúgos: „a fa ha sebeitől kifolyt nedve a kér 
get fehéríti” (Köz. Ercsényi Béla: EL 1885 
1129.) Alcsík.
meg-ered: „hasadni kezd” (MTsz, I. 1893 
497.) Szf.
megperkel: „kissé m egéget” (Kovács F. 
1934. 140.) Gycsomafva. 
megrökönyödik: „meggörbül” (Haáz F. 
1942. 20.) Fenyéd.
megtarkul: színeződik (Gazda J., 1980
271.) Kovászna.
mekkönt: „önmagában félig megaszott 
megacélosodott fa” (Köz. Murádin László 
NylrK IX , 1965. 177.) Csszépvíz. 
minőséges: jó minőségű (Gazda J., 1976 
540.) Kovászna.
nyers fa: nedvkeringésben levő fa (Alsó 
csernáton Ft, 1665.).
nyirkas: nedves. Sz. Kriza, Vadr., 1862. 
Olyan nedves, mind a ~ fa. 
odv: „odú” (Gyarmathi S., 1816.), udvc 
(Köz. Kanyaró Ferenc: Eth. XIII. 463.). 
odvasság: üregesség, korhadás (Bíró P. 
1846. 308.)
pattog (a fa). Lőrincz Pál: Csak ~tak a fák
2-3 centire meghasadtak a 25-30 fokos fagy
ban. Ezek más évben ki is száradtak. (Sz 
gy.) Oroszhegy.

145. ábra. Pattog (a fa), a) fagyrepedés és annak 
következm énye a fagyléc b).

pimpó: penész (MTsz, II. 148.) Um, meg- 
pimpósodik (Kovács Mózes Sz. gy.) Fsófva. 
Garda D., 1978: a fa száradjon és ne pimpó- 
sodjék (145.) Gyremete. 
poronyó.
a. laza szerkezetű (Debreczy S., 1946. 55.).
b. törékeny. Nagy Gyula, EL 1883: mint a 
fűz (670.) Dálnok.
ripacsos, visszás: hullámos növésű fa. Me
zei András: kaszálóbeli vad fa, a gyalut akár
merre forgattam, szaggatta a fát. (Sz. gy.) 
Sóvárad.

146. ábra. Ripacsos, visszás, a) keresztmetszet; 1 
bütü; b) hosszmetszet.

roszog: „»rossz« hangot hallat” (Ballagi M., 
1873.). Madaras András: a fa kongásából ki 
lehet venni, hogy erősen vörös bélű, ekkor ~, 
ha gyengébb veresbélű, akkor tompa hangja 
van. (Sz.gy.) Gysztmiklós. 
rugonyás: rugalmas. Eresei J., 1844: luez 
[...] Fája fejér, könyű, ~ (49.).
SUDARLÓS, SUDARLÓSSÁG.
1. konikusság (Kopacz István Sz. gy.) Szováta.
2. murokfa (Bors György Sz.gy.) Cssztki
rály. murokhegyű (Varga Péter. Sz. gy.) Ma
gyaró.

147. ábra. Sudarlós, sudarlósság.
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3. ostorhegyes (Birtalan Árpád Sz.gy.) Erdő- 
sztgyörgy. őst őrhegy esség (Kopacz István 
Sz. gy.) Szováta.
rusnya: rossz, hibás (Haáz F., 1942. 43.) 
Szvarság.
sülleg: senyved (rosszul ég) (Benkő K., 
1868-1869. 54.).
SZABÁLYOS ROSTFUTÁSÚ.
1. egyenes erű fa  (Kovács F., 1944. 192.) 
Gycsomafva.
2. egyenes szálalású (Molnár I., 1969. 298.). 
szánállnak való (Haáz F., 1942. 20.) Fenyéd.

148. ábra. Szánállnak való (állófa).

SZÍVÓS, SZÍVÓSSÁG. 1. cséplyés (MTsz,
1. 291.) Hm.
2. szíjos (SzD, 1784. 73.) , szijjos (Eresei J., 
1844. 88.), szijjas. Tölgyes E.y 1978: Az a jóu 
köürizsfa, amelyik jóu=, a kell a járomnak.
3. szilánkos (Lőrincz K., 1861.).

149. ábra. Szú-ette fa (a-d).

szú-ette fa: Lignum cariosum (PPB, 1767.). 
J. pircegtet. Horváth /., 1971: „szú zaja rá
gás közben a fában” (422.). 
szuroktáska: gyantatáska (Lőrincz Pál Sz. 
gy.) Oroszhegy.

150. ábra. Szuroktáska.
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taplóbogos.
1. „korhadt belű” (Zsigmond J., 1979. 220.) 
Magy aró.
2. korhadt ággöcsű  (Bors György Sz.gy.) 
Cssztkirály.
tarha, torha: „buja, kövér növésű, törékeny 
szövetű növény, fa” (Köz. Máthé János: Nyr 
94, 1970. 217.) Mhermány, torhó: „széles 
évgyűrűjű fa” (Portik János Sz.gy.) Gy. 
teknős. Madaras András: a kipattintott 
halokból nyert próbát hosszirányba elhasít
juk és megnézzük, hogy sima vagy ~ a szá
lak lefutása; ahol a szél éri a fát, ott ~ön ha
sad (Szgy.) Gysztmiklós. 
tiszta: göcsmentes (Haáz F., 1942. 48.). 
toplós: taplós (Nemes Z., 1974.). 
tőgyestövű: terpeszes (állófa) (Birtalan Ár
pád Sz. gy.) Erdősztgyörgy. —> elterpett. 
tőkeveres: „egészséges törzsű, de korhadt 
tövű fa” (Sylvester T., 1966.) Komandó. 
TŰZIFATAKARÉKOSSÁG. J Bolyai Fy 
1820: 7. Vagy annál a tűznél kell sütni, a me
lyek főznek vagy közönséges [közös, nyilvá
nos] sütőkemencéket kell állítani, melyek ki 
nem hűlhetvén, kevesebb fát kívánnak, mint 
azok, a melyek mindenkor ki hűlvén, a má
sik használásig merőben új hevítést kíván
nak. (19.).
varas (kérgű): „kipattogzott” (Haáz F., 
1942. 25.) Telekfva.

152. ábra. Villásodás.
(a) és ikerbelűség (b) 1. kéregbenövés

VILLÁSODÁS (IKERBELŰSÉG).
1. ágas (Varga Péter Sz.gy.) Magyaró.
2. ikerfa (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 
482.) Hm.
3. Hn. Kétágú-fa (sz.). Tibád L., 1975: Vót 
ott en naty kétágú vackorfa, pontosan a határ 
közepin. (197.) Szentlélek.
viszosfa: „szabálytalan rostszálú fa” (Tarcsi
I., 1966.).
vörösbél, piros -: álgeszt (Zsigmond József 
Sz.gy.) Magyaró. Szin. vörössé, vörösség.
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2.1.2 A fa erdei választékai*

* Az alfejezetnek az alábbi összevont (taka
rékos) formában történő bemutatásával nem 
csak a változatosságra való törekvést szol
gáltuk. A főcél annak bizonyítása, hogy a 
könyv kettős célkitűzésének csak azáltal te
het eleget, ha szócikkei minél teljesebb tarta
lommal jelennek meg. (A közölt évszám ok a 
forrás megjelenésének időpontjai.) 
abronts fa (1665): hordóabroncsfa. 
ácsolt fa (1874): faragott fa. 
ágasfa (Sz.gy.): az „ölfát” (tűzifasarangot) 
két végén összefogó fa.
AGFA (GALLYFA).
1. ág ( 1867), ág bog (1716), ágfa (Sz.gy.).
2. bakocz (1873).
3. bozlán ( 1816).
4. cárnok (1862).
5. czire (1857).
6. csap (1938), csapág  (1942), aszúcsap  
(1781). csapdarab  (1966).
7. csapodás (1893).
8. csapos (1905).
9. fácskó ( 1971).
10. facsomó, gally - (1896).
11. falom  (1886).
12. gészáta (1916).
13. gezemuza (1952), gezsemuza (1816).
14. hevitíöfa (1974).
15. krécs (1966).
16. mezeje (1958).
17. nyesés (1874).
18. pezde-fa (1897).
19. pözme, pezme ( 1816).
20. térmelék (1888).
21. vész (1959).
22. zsúp (Sz.gy.).
23. zsorda (1886).
ÁRBOCFA. arbocz (1577), árbuc-fa (1842). 
árgócfa (1972): „nagy fenyőszál” 
aszalván (1751): „aszalás útján nyert fa
anyag” asszú  (1935).

aszszu fa (1663): kiszáradt fa. aszúság (1779).
aszútőke (1781): „száraz (reves) fatörzs”
azsag (1880): „karó, melylyel az égő fát a
kemencében összekavarják”
bakoc (1903): „sütéshez való fa”
bitang vég (1884): „az elhulló rönkő- vagy
tönkvég”
borna (Sz.gy.): „18-30 cm közötti gömbfa” 

ÉPÜLETFA is. 
brák, brákfa (Sz.gy.): „ipari feldolgozásra 
alkalmatlan fa”
bütü (1893): „levágott vég”. J. vö. Mándoky
I., 1972. 170.
celoza (1946): cellulózfa.
cire (1845): gömbrúd.
cömpöj (1862): „levágott magas fáknak sze
kérre rakható része” 
cövek (1838): faoszlop, 
csaptató (1784): „feszítőkaró” 
csereke (1838): „ma teszi azon ágas-bogas 
fát, mellyen az erdei sima fákra mászni szok
tak”, cserekje (1873) ua. 
csereklye (1888): „a fenyőfának levágott és 
a földön megszáradt ágai” 
csömpő ? (1791): „kb. ághulladék” 
csutak (1943): tuskó, —»TUSKÓFA is. J. csu
takmagasság; csutakvég: rönkvég (Sz. gy.). 
csűrűk (1943): „rövidre vágott, vékonyabb 
fadarab”
DORONGFA.
1. gombojag-fa ( 1893).
2. gömbfa (Sz.gy.).
3. gömbméter (Sz.gy.).
4. gömbölyűfa (Sz.gy.).
5. kutyoró (1937).
6 .lé v (  1955).
7. silingér (1897).
8. zsorda (1886).
duláb fűrész tőke (1870): palló nyerésére
alkalmas fűrészrönk.
écetfa (1966): falepárlás fája.
ÉPÜLETFA.
1. épületbeli borna (1830), rakóboma (1771).
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2. épületre való fa  (1622), épületben való fa  
(1723), épülethez való fa  (1799).
3. haszonfa (1978).
4. konstrukcijafa (1966). r. lemn de cons- 
tructie.
5. koszorúfa (1978).
erdei léc (1907): mezőgazdasági fa, lécfa. 
Hn. Lécfalva.
erdei termény (1895): erdei választék, 
esztrafa (Sz.gy.): hídgerenda, 30/30-as szel
vényáru.
facska (1978): „tűzgyújtó szálka, szilánk, 
fatörmelék”, „forgács” 
fagyapot (1604): „Bambacium” 
faragnivaló fa (1918): „35 cm-nél vasta
gabb fenyő szálfa” 
faszulykakaró (Sz.gy.): babkaró. 
favég (1975): facsúcs.
FEN Y Ő GA LLY .
1. csereklyés csap (Sz.gy.).
2. csesenye (1891).
3. csetenye (1887).
4. zöldág (1867).
F Ű R É SZ R Ö N K .
1. deszka tőke (1743).
2. fűrész alá való fa  (1966).
3. fűrész tőke (1870).
4. fűrésztönk  (1884).
5. gáterfa (Sz.gy.), gáterrönk  (Sz.gy.).
6. trom (1913).
7. tőke (Sz.gy.), tőkefa (1796).
8. tönk (1869), kerék tönk (1869). 
gongafa (1896): fasínpályafa.
G Ö M BFA .
1. gerenda (Sz.gy.).
2. gombolyagfa (1971), gömbölyeg fen yő  fa  
(1681), göm bölyű fa  (1894).
3. gönfa (1966).
4 zsidófa (1977).
gömbrőd (Sz.gy.): „10 cm-nél vastagabb rúd” 
görcs (1926): „kerek alakú lyukas fadarab” 
gurbancs (1862): „ágas-bogas, girbe-görbe, 
csomós buczkós fa”

gyalu alá való fa ( 1781): kerékgyártó fa. 
hajófa (Sz.gy.): „első osztályos faragott ge
renda”
hangszerfenyő ( 1972): fenyő hangszerfa. 
hántott tölgyfa ( 1886). vargafa.
HASÁBFA.
1. blán (1813), blána (1821) r blaná.
2. cseter ( 1862), cseterék ( 1942), J. cseter: 
orosz-ukrán csetvor. „negyed” (Kis K., 1972. 
31.), cseterfa ( 1692), csetert ( 1740), csötört 
( 1708), csütort ( 1861).
3-félfa ( 1978).
4. hasáb ( 1866), hasáb-fa ( 1708), méteres 
hasáb ( 1892).
5. hasogatott fa  ( 1932), hasogatott tőke ( 1708).
6. kaszajfa ( 1794).
7. lobda ( 1959), lobdafa (Sz.gy.) r lobdá. 
haszon-fa ( 1963): értékesíthető fa. 
hegedű rezonanz: hangszerfa (Bolyai F., 
1820. 15.).
hegy ( 1751): favég. 
hordófa ( 1632): dongafa. 
hordo falfa ( 1604): oldaldonga, hordó fal
nak való fa ( 1978/ 1581). 
hosszgömbfa (Sz.gy.): hossztolatlan gömbfa. 
H U LLA D ÉK FA .
1. aszú fa  ( 1736). aszuság ( 1800).
2. bakocz ( 1873).
3. candra (Sz.gy.).
4. cserekje ( 1978).
5. faradék ( 1784).
6.fekü-fa ( 1862), fekütt fa ( 1749.).
7. gac ( 1974).
8. gezsemuzsa ( 1838).
9. hula fa, hullafa ( 1936), hullás (Sz.gy.).
10. leesendőfa ( 1781), le „hullott” fa ( 1879).
11. perzselt fa  ( 1936).
12. szedelék ( 1913).
13. szélyel heverő fa  ( 1781).
14. teksafa (Sz.gy.), taxafa.
15. terme lék, törmelék ( 1897).
16. tsög-bog ( 1779), tsüg-bug ( 1906).
17. vész-fa ( 1862).
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hutyorók: (1784): „hoszszu sugár veszszők” 
IPARIFA.
1. anyagfa (Sz.gy.).
2. eszközfa (1824).
3. haszonfa (1899), haszonra való fa (1877).
4. iparfa ( 1930).
5. mesteri művekre kívántaid fa  (1853).
6. mív fa  (1816).
7. műbe való fa  (1716).
8. műfa (Sz.gy.), műszerfa (1825).
9. portékafa (1934).
kádár-fa (1909): „dézsák s egyéb faedények 
készítésére alkalmas -” 
KARÓFÉLESÉGEK.
1. borsó s paszulj karó ( 1854).
2. capka (1860).
3. csapkaró (1825).
4. csapos (1894), csapos szöllőkaró (1853).
5. faszújkakaró (1801). fuszujkakaró (1978).
6. harács (1966).
7. hasábkaró (1604).
8. karó (1646).
9. koszt ( m i ) .
10. osztoró (1894), ösztörü (1784).
11. parazsina (1897.) r prajiná.
12. paszulykaró ( 1885).
13. sarju fenyő-karó (1883).
14. szoeloekaro (1604), szoeloe karó (1577).
15. zsarda (1894).
kepefa (1942): „a lelkészeknek járó  fa” 
klaviatúra (1972): hasított hangszerfa. 
kotyafa (Sz.gy.): „kisorsolt fa” 
kölömp —> ramaz.
kútosor (Sz.gy.): „8 cm-nél vékonyabb rúd” 
—» 153. ábra.
landinafa (1979): „vastag rúd, göm brúd” , 
telefonoszlop.
LEMEZIPARI- ÉS FURNÉRRÖNK.
1. derulázs (Sz.gy.) r derül aj.
2. simarönk (Sz.gy.).
lésza (1631): léc, oszlopféleség, 
mértékes fa (1894): megszabott méretre ter
melt (vágott) választék.

nyosztalék (1910). „a nyosztás által ke
le tkeze tt ág-, gally -, levé lhu lladék , tö r
m elék”
O S Z L O P F É L É K . > ->  154. ábra
1. ágas (1961).
2. árgusfa (1947).
3. koszt ( 1838).
4. pózna (1604), lám papózna (1957), tele
fonpózna (Sz.gy.).
5. rozsnyók (1883).
6. sas (Sz.gy.). kertsas (Sz.gy.) szin. kapuzá- 
bé (1978), nagykapu oszlop (1978), kiskapu 
oszlop (1978).
moszt (1978): forgács. J. fűrészpor is. 
osztoró-fa (1897): „létrául szolgáló ágasfa” , 
osztoru, ösztörű.
PAPÍRFA .
1. celaloza (Sz.gy.), cellulóz (Sz.gy.), celulo- 
zé (Sz.gy.).
2. sejémfa (1966).
pattanyú (1883): „sugár, hosszú mogyorófa 
szál, ”
pipiri (Sz. gy.): vastagabb rúd. pipiri léc: 10 
cm-nél vékonyabb -.
ramaz (1873): „rövid tőke” , „három láb hosz-
szú hasítatlan fatő” stb.
rezonánt (Sz.gy.): hangszerfa. —> 155. ábra.
R Ö N K .
1. cömp (1795).
2. gerenda (1979).
3. szakasz (1976).
4. tőke (1716.) cándura tőke (1870), duláb 
tőke (1870), fenyőtőke (1688), rönktőke 
(1984).
5. tönk (1802).
R O Z SÉ  (FA).
1. bakócz (1909).
2. cire (1941).
3. cserebura (1838).
4. csozga (1838).
5. gátág (1883).
6. gézdélice (1964).
7. görnye (1960).
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153. ábra. Kútostor. Gémeskút (Lukács Zoltán sóváradi tanár rajza).
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154. ábra. Oszlopfélék. 1 nagykapu oszlop, 2. kiskapu oszlop, 3. knputiikör (Kardalus János: 168 éves 
székelykapu. Műv., l ‘)78. aug. 25.) Oklánd.

8. kéve (Sz.gy.).
9. korosnya ( 1887).
10. mereje (1968), mezeje (1968).
11. pézme (1965).
12. rügye (Sz.gy.).
13. sznóp (Sz.gy.) r snop. vö. M árton Gy.,
1979. 2. 232-238.
RÚDFA.
1. botfa (1886).
2. fáklyafa ( 1652).

3. koszt ( 1784). koszta (1907).
4. kurunc (1937).
5. léc (1896).
6. lésza (1784).
7. petrence rúd (1885).
SARANGOLT FA.
1. felvágott fa  ( 1970).
2. fertály ( 1894).
3. kaszajfa (1831), kaszai fa (1976), kazalfa 
(1980).

305



III. 2. Fahasználat

1. Hegedű ; 2. H egedűtest (hangszekrény, hangláda) ; 3. Felső lap (fedőlap, 
mell, h a s ); 4. Alsó lap (hátsó lap, hát) ; 5. Nyak ; 6. F e j ; 7. Csiga ; 8. Dí- 
^zítőmotívumok (tulipán, margaretta, levél, szá r ); 9. Hangnyílás (rezonón- 
cianyílás, F hangok) ; 10. Oldallapok (Kantnik) ; XI. Húrtartó ; 12. Küszöb 
(alsó- és felsőnyereg) ; 13. Kulcs ; 14. Gomb (tartógomb) ; 15. Töke (alsó 
és_ felső) ; 16. Palló (hegedűiébe ; 17. Hegedűvonó (részei: vonó, vonófej, 
szőr, kápa, csavarm entes szorító) ; 18. Hanggerenda ; 19. Lélek; 20. Fogólap.

155. ábra. Rezonánt.
Az albisi Bőd Károly által készített hegedű részei és azok elnevezése. 
(Kádár Gyula: Az albisi ezermester. Műv., 1977/2. 52 -53 .).
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4. méterfa (Sz.gy.).
5. ölfa (1970).
sövény (1867): kerítés, vessző.
speciális fa (1716): különleges fa.
subbia (1898): „négyzetes keresztm etszetű
bükkhasítvány”
szál (1724): darab.
SZÁLFA.
/. borona (1887).
2. fenyőszál (1839).
3. gömbölyű szálfenyő (1918).
4. hosszú gerenda (1980).
5. szálfa (Sz.gy.).
szálka, gyújtó - ~ (1888): „gyújtó” 
szarvazatnak való (1900): fedélszerkezet fája. 
SZER SZÁ M FA .
/. csiitörty esetért, cseter (1862).
2. eszközfa (1795).
színfa (1886): „a törzs- és a vastagabb ágfa” 
talp (1862): talpgerenda, 
tengelyfa (1724): tengelynek való fa. 
tőfa (1979): „tőrész”
T Ő K E  (favágásra használt tuskó).
1. csönkő (1905).
2. favágócsutak (1971).
TŐ K E  (szálfánál rövidebb gömbfa).
1. tőke (1652).
2. tőkefa (Sz.gy.) J. tőke: „hántolt fa [gömb
fa]” (Tagán G., 1943. 34.) Szvarság.
TÖ N K  (rövid és rendszerint vastag rönk).
1. cömp (1942), cöm pő (1783), cöm pöly 
(1792).
2. csutak (1905), csutkó (1959).
3. döröng (1861).
4. kölöp (1968). kölöpfa (1980).
5. ramaz (1903).
6. tömpöly (1979).
7. tönk (1616). tönkfa (Sz.gy.). 
truzsilt-fa (1979): „a nedvkeringés szünete
lésekor döntött fenyő”
TUSKÓFA.
/. butykó (1974).
2. csutak (1606), csutka (1785), csutkó (1751).

3. csűrnek (1970).
4. gurbancs (1838).
5. tőke (1781).
6. tusakfa 
TUTAJFA.
1. gerenda (1838), tutajgerenda (1873).
2. hengeres tutajfa ( 1867).
3. tutajfa (1887).
TŰZIFA.
1. aszúfa (1736).
2.facska  (1974).
3. fojtó  (1862).
4. gujafa (1938).
5. hasított méterfa (Sz.gy.).
6. hevítő  (1957).
7. kaszajfa (1831).
8. kóha (\93S).
9. lobda (Sz.gy.).
10. méterfa (Sz.gy.).
11. szálkafa (1883).
12. szenesfa (Sz.gy.).
13. tüzelő fa  (1775).
14. vágott fa  (Sz.gy).
15. vékony rendű tűzi fa  (1793). 
végfa (1886): „a szálfa sudara”
VESSZŐ.
1. csigolya (1838).
2. fűzfa-porongy (1893).
3. haj la (1878).
4. husáng (1838).
5. hutyoró (1838), hutyorog (1816).
6. rakottya-veszsző (1767).
.7. suhogó (1893).
8. szilony (1862).
9. venyige (1825).
10. vésze (1577).
11. virgáncs (1897).
vész (a fa vesze) (1971): „a k idön tö tt fá 
ról le takaríto tt hulladék: csúcs, gally, ké
reg”
zsendelyfa (Sz.gy.): „25-30 cm -nél vasta
gabb, göcsm entes fenyő-göm bfa” 
zsilib-fa (1736): vízépítési faanyag.
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2.1.3 A fakitermelés tervezése 
és szervezése - Vágásvezetés

„Az Erdő vágásának a' lég jó b b  ideje sokak 
szerint Novembertől fogva  M artiusig; mert 
a' nedvessége kevesebb lévén hamaráb szá
rad. Télben könyeb is hordani, a' munka sem  
áll ellent ”

(Benkő F., 1781. 105.) 
asszúhét: „június 24-25-e” M árton B., 
1973: Épületfának valót vagy tél elején dön
töttek, vagy pedig június 24-25-én, »~én«. 
(9.) Sófva.
bárcázó: anyagkiadó (László Ferenc Sz.gy.) 
Gy.
béjár. Sylvester T., 1966.: A brigádos a váktér- 
kezelővel ~ja a párkétot [vágásterületet], 
bészerel: szervez, be -. László Ferenc: húza- 
tókat ~ni mentem (Sz.gy.) Gy. 
cinkus: faosztáskor a sorshúzás által kihúzott 
jel. Imreh /., 797J/1782: [...] az falu tilalmas 
Avassából [...] minden em bernek egy-egy ter
he [terű] fát [...] ~ szerint (113.) Étfalva, 
erdei beosztás: erdőkiterm elési m unkakör 
(Kemény.!., 1963.56.). 
erdővágás: erdőkiterm elés (Antal I., 1979. 
488.).
fajegy: személyi jegy a kidöntendő fán. —>
III. 2.1.10.
favágatási előirányzat (A Lt-C s 78/54. 
1884).
FAVÁGATÁSI ENGEDÉLY.
/ .  cédola (Szabó T., 1976/1766) Híd vég, 
Hsz, cédula  (Im reh I., 1973/1842. 116.) 
Cstaploca.
2. kihasználási engedély (Dánfva Kbj, 1936.).
3. vágtér engedély (Kászonim pér Kb. jkv. 
1947. 176.).
FEJSZÉVEL VALÓ MEGCSAPÁS.
1. csaplásolás (Zsigm ond J., 1979. 219.) 
M agy aró.
2. hajkolás (uo.), halkolás (M olnár I., 1969. 
296.) Kőrös, Hm. ->  III. 1.3. is.

fokolt fa: átlalóval megmért fa, lebélyege
zett - (Nemes Z., 1974.). 
hajkolni v. halkolni: „rovatékot vágni a' 
fán, halkat vágni jegyül a' levágatható fára - 
erdőszetnél; [...]” (Lőrincz K., 1861. 330.). 
hótfotta: „holdfogyta” holdfogyatkozás. 
Haáz F. R.y 1932: Arra igen vigyáz [a székely], 
hogy az eszközfát ősszel vágja és kizárólag 
~'ra, mert az újságkor (újholdkor) vágott igen 
súlyos és hasadó. (17.) Usz. J. A favágatások 
idejével kapcsolatosan utalnunk kell Apáczai 
Csere János Magyar Encyclopaedia c. munká
jára is, melyben szintén azt ajánlja, hogy az 
ipari fát (épületfát) „holdfottára” kell vágni. 
(1643)/1977. 351.) (vö. Seres A., 1978. 121. 
Ev. és Gazda J., 1976. 536, 1980. 270. 319.). 
hujaaa, heeejj: „az erdőkitermelési munka 
befejezését je lző  k iá ltás” (Zsigm ond J.,
1980.) Magyaró.
keblileg: házi kezelésben (Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1914.).
kikért fa: igényelt fa (Imreh I., 1973/1830. 
115.) Árkos, kikérő: igénylő (Im reh I., 
1983/1830. 478.) uo.
KITERMELT VÁGÁSTERÜLET.
1. vágás (Barabás Árpád Sz.gy.).
2. vágót (ÁLt-Cs, 115. 44. 1878.) Szováta, 
vágott (Köz. Goldner József: EL, 1887. 588.) 
MT.
márkázott: „jelzőkalapáccsal m egjelölt” 
(Zsigmond J., 1979. 219.) Magyaró. 
megcsap: „megkopoktat” (M olnár K., 1974.
310.). J. M adaras András: Ha a fa kong, ak
kor az jó. Ilyenkor vesszük a próbát. (Sz.gy.) 
Gysztmiklós.
megvágatás: kiterm elés (ÁLt-Cs, 78. 20. 
1872.).
mérő: rönkbem érő (Benedek Gábor, Sz. gy.) 
Szováta.
NEDVKERINGÉS ALATT VÁGOTT.
/. leviben vágott (Bolyai F., 1820. 19.).
2. mézgen döntött (Sylvester T., 1966.) 
Komandó.
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nyflvonás: sorshúzás (Imreh I., 1983. 250.) 
Étfva. Szin. nyilazás (uo. 407.). 
riktol: elrendez (Portik János Sz.gy.) Gy. 
szere: sora (Bartó István Sz.gy.) Csmadaras. 
TARRA VÁG.
/. tarol (Nyolcvanos et, 1894) Lemhény.
2. tőkére vág (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
484.) Hm.
TARVÁGÁS.
1. tarolás, letárolás (Nyolcvanos et, 1905.) 
Lemhény. torvágás (Lőrincz Pál Sz.gy.) Orosz- 
hegy. torolási vágás (Nyolcvanos et, 1911.).
2. megmeztelenítés (Bolyai F., 1820. 12.).
3. vágottas (Farkas Á., 1971.) —> 1.5. is.
tíz: tízes csoport által k iterm elt terü let 
(Nyolcvanos et, 1894) Lemhény. 
tutajvágás: tutajfatermelés (Száva F., 1872.
33.).
újság: újhold (Seres A., 1978. 121.) M her
mány. Márton B., 1973: Ha valaki »~ra«, új
holdra hajkolta be [a bükkfát], a fa meggom- 
básodott, s ledőlt magától. (9.). Kovács M ó
zes: ~ra ne vágj fát, még tűzifát sem (Sz.gy.). 
Fsófva. vö. Haáz F. R. 1932. 17. Usz. 
VÁGÁSPÁSZTA.
1. fogás (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
2. erdősáv (Zsigmond J., 1979. 219.). sáv 
(Barabás Árpád Sz.gy.) Gy.
3. nyíl (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886.483.) Hm.
4. parcella (Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgény- 
üvegcsűr.
5. pászma (EO III., 1825. 51 .). pácm a (Szász 
L., 1971. 226.) Gycsomafva.
6. pászta (Köz. Gödry: Tsz, 1838.).
7. tábla (Szász L., 1971. 226.) Uo. kicsi táb
la (Szász L., 1971. 226.) Uo. 
VÁGÁSTERÜLET.
1.forda  (Jkv. Hilibi Kb. 1937. 31.) Hilib. tű
zifa ~ (uo. 49.).
2. parkét (Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgény- 
üvegcsűr. párkét, párkétt (Szász L., 1971. 
226.) Gycsomafva. parketta  (Hargita, 1968. 
V. 18.) Csszereda. J. r parchet.

3. tábla (Köz. G oldner József: EL, 1887.
588.) Gy. erdőtábla (Ambrus A., 1959. 153.) 
Gy. táblaerdő  (Bíró Benjám in Sz.gy.) 
Nyselye. vágástábla (Kemény J., 1965. 179.).
4. vágás (Portik János Sz. gy.) Gy. Hn. Pál Fé
lix ~ a (Székely Zs., 1978. 416.) Csmadaras. 
vágástér (Jkv. Hilibi Kb. 1941. 78.) Hilib.
5. vágat (Eresei J., 1844. 114.). vágatt (Szász 
András Sz. gy.) Erdőcsinád.
6. vágó (Garda D., 1978. 145.) Gyremete. 
Hn. Pap János vágottya (Tibád L., 1979. 
108.) Szsztmihály.
7. vágott rész (Szász András Sz.gy.) Erdőcsi
nád.
8. vágtér (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. váktér (Ko
vács Lajos Sz.gy.) Csernáton. —> III. 1.3. is. 
VÁGÁSTERÜLETET KIJELÖL, VÁ- 
GÁSTERÜLET-KIJELÖLÉS.
1. elhasít, ki - (Gál Gáspár Sz.gy.) Hilib. Vált. 
léhasitt (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
2. kinyilaz (Jkv. Hilibi Kb. 1934. 30.) Hilib.

156. ábra. Vágásterület. 1. csermely, 2. patak, 
3. traktorút, 4. főtraktorüt, 5. erdei gépkocsiút; 
Pl—P14 — vágási pászta.
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3. kiszakít (M olnár K., 1974. 309.). vágtér 
leszakítás (Tagán G., 1943. 33.) Szvarság.
4. lészakaszt (Szász L., 1971. 226.) G ycso
mafva. -o ttak  egy táblát (Gazda J., 1980.
272.) Gyszárhegy. Vált. kiszakaszt (Szász L.,
1971. 226.) Gycsom afva.
VÁGÁSVEZETŐ.
/ .  biztos (Portik János Sz.gy.) Gy.
2. erdőmester. M arosi B., 1976: az ~ a kiter
melés embere, (3.) Hm.
3. felügyelő  (Portik János Sz. gy.) Gy.
4. gazda (Kardalus J., 1984. 32.) Cssztdomokos. 
vágató~ (Nyolcvanos et, 1894.) Lemhény.
5. manipuláns (Lukács Imre Sz.gy.) Gy.
6. patakfelelos (GardaD., 1978.146.)Gyremete.
7. sáfár (EO I., 1606. 286.).
8. vágtér-mester (VZ, 1981. I. 18.). vágtéri 
m ester (Hargita, 1968. V. 18.)C s.
9. váktérkezelő (Sylvester T., 1966.) Koman
dó. J. zavit (V. Arvinte, 1957. 175.) Visó —> 
MUNKAVEZETŐ (III. 5.1).

2.1.4 Fakitermelési eszközök 
és azok karbantartása*

* A szóanyag bem utatása a 2.1.2 szócikkcso
portnál közölt indokolás szerint történt.

„ Erdőn által agyatlan kutyák ugatnak.”
(Mi az? Fejsze.)

(Kriza, Vadr., 1862. Találós mesék. Hsz.)

acéltatás. (1873): acélozás 
BUNKÓ.
/ .  bot (1934). fa-hasító-~ (1758), fahasigató ~ 
(1905), fahasogató = (Sz.gy.). favágó ~ (1905), 
sulyok ~ (Sz.gy.), sulyog ~ (1979). bat.fa ~ 
(Sz.gy.), sujag ~ (1979), sujak ~ (1979).
2. botóka (1914).
3. bunkó, faragó -  (1979). 
buta:
a. „tompa, életlen (kés, fejsze)” (1893).

157. ábra. Bunkó. 1. feje, 2. nyele (Kovács F., 1934. 
141.) Gycsomafa.

b. „a vágószerszám  (fejsze) elkopott é le”
(1952); megbutul: „tompa élű lesz” (1971). 
CAPIN.
1. capin  (1963), fülem arakuti ~ (Sz.gy.). 
capi (1887, 1978). ~a (1971), -vas (1958). 
szapin (1887). szabina (Sz.gy.).
2. csákány (1594), erdőlő ~ (1971), fahúzó ~ 
(1884), fülem arakuti * (Sz.gy.), húzató *
(1970), m arakuti ~ (Sz.gy.), tőkehúzó ~ 
(Sz.gy.); csákán (1969), csokány (1893).
3. csáklya  (1979).
4. fokos  (1838).
5. galyhó  (1816).
ÉK.
1. cók  (1966).
2. ék  (Sz.gy.), fa-hasító— (1841), nyomtató 
~ (1974); megékel (1975). ík (1867), ík-szeg 
(1736).
3. pánya  (1966). J. r paná.
4. p ecek  (Sz.gy.), fahasító = (1979), fa~ 
(Sz.gy.); pocok (1862).
5. szeg  (1688), has ító - (1781), nyom ató-
(1971), nyomtató -  (1971); zeg (1577/1907), 
hasító -  (1577/1907).
FEJSZE, FEJSZEFORMÁK (-FÉLESÉ
GEK)
-BALTA: „félkézre való szélesb fejsze rövid 
nyéllel” (Ballagi M., 1873), „küsebbik balta, 
a nagyobbik fejsze” (Sz.gy.), balta (1647).
-D AR ABO LÓ  FEJSZE, ródaló f. (1887, 
1942).
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158. ábra. Capin. a) napjainkban használatos capin; b) egykori capinféleségek; 1. orr, 2. füle, 3. foka, 4. nyél, 5. 
makk, 6. konty (A kutatott területen használatos elnevezések); c) A „csákány” részeinek gyergyócsomafalvi 
elnevezései: 1. hegy, orr, 2. vászna. 3 fii. 4 foka, 5. konty, 6. a nyél „dereka” és 7. „pistaj nyél” (Kovács F., 1934. 140.).

J. Zsigmond József: A cégi raktárban a 30-as években kétféle capint árultak: az általános használatút, az ún. 
fülemarakutit (ez import eszköz volt), mely nagyban hasonlít a ma használatos capinhoz; és a fuvarosok által 
használt típust (—> ábra b/2 és b/3, melyet a csafling kihúzásánál alkalmazták (nagyobb belföldi műhelyek 
készítették). Ez utóbbi (—» b/2-t a madár csőrére gondolva „kányá”-nak is nevezték (Sz.gy.) Magyaró.

„.. .fent a havasokban / hatalmas csendjében az estnek / most épp lobogó tűz köré / heverednek le / a törődött testű 
favágók / kézügyében / mintha ájultan / hevernek fűrészek fejszék botok”
(Molnos Lajos: Favágók este. Részlet. 1978.)

J. Zsigmond József: A 20-as és 40-es évek között az a) típushoz hasonlót a fenyődöntésnél használtak, pl. a visói 
munkások, kik fenyődöntők voltak. A b) típussal a Felső-Maros mente (pl. Magyaró) erdőmunkásai dolgoztak és 
mindenre használták. Az elkopottakból otthon favágó, tűzifaaprító fejsze lett. (Legvégül tökvágást végeztek velük.) 
Tehát, mielőtt szabványosították volna a fejsze gyártását, a ma gallyazónak nevezett volt az univerzális típus. A c) 
típust a Nagybánya környéki tűzifatermelők használták. Ez volt a legnehezebb. A cégi raktárakban (ezek a 
fűrésztelepeken voltak) többféle fejszetípust árultak és azokat különféle súlyban. A magyarói erdei munkás 
magának az 1,40 kg-ost vette, míg az ifjak 1,0 vagy 1,25 kg-ossal dolgoztak. (Sz.gy./Magyaró.) vö. Szécsi Zs., 
1894. 173., ahol a szerző ugyanezt fejtette ki: az erdei munkások a „vidékenként dívó fejszével végzik a döntést 
legallyazást és hasítást”, vagyis egyféle fejszét használtak.
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-DÖ NTŐ FEJSZE.
1.féligelő  f. (Sz.gy.).
2. nagy f. (Sz.gy.) nagyfészi.
3. ródaló  f. (1655).
4. rovó  f. (1871).
-ERDŐLŐ FEJSZE: „döntő- és gallyazó f.” 
(M olnári., 1970. 333.), „nagyobb, keskenyélű
f.” (Kós K., 1972. 30.). Cs. Bogáts 1929/1664: 
égi Öregh erdőlő Feiszi. erdőlőfészi (Kós K.,
1972. 30.) Kászon. J. Lőrincz Pál: az erdőbe 
egyféle fejszét vittek) (Sz.gy.) Oroszhegy. 
FARAGÓFEJSZE: ->  III. 2.2.1.
FAVÁGÓ FEJSZE. Cs. Bogáts 1929/1659: 

Égj favago fejsze.
-GALLYAZÓFEJSZE.
1. csapazó  f. (Sz.gy.), csapoló f. (Sz.gy.).
2. vesszővágó- f. (1794).
-H ARGASFÉSZE  (1978) -> 1 6 1 . ábra. Szin. 
szalu (1725).
-H ASÍTÓ FEJSZE .
1. hálkoló hasittó fé sz i (1966).
2. hasogatóf. (Sz.gy.).
-K Ö T Ő -F E JS Z E : „Securis arborarius” * 
(PPB, 1767), „favágó f.” (1893) J.* élőfa f. 
szin. bányászfejsze (Birtalan Árpád Sz.gy.) 
Erdős ztgy.
-M A R A LIN  FEJSZE: „széles élű, kis él
szögű, fenyőnél és a vízi építkezésnél, az 
osztrák és olasz m unkások által használt f.” 
(Sz.gy.).

-NAGYFEJSZE: „hasító fejsze” (Haáz F..
1942.), „nagyobb döntő f ” (Sz.gy.). öreg f. 
(1882/1626).
-TÉSZLA: „hornyoló-fcjsze” (1897). 
-TŰGYES FEJSZE: „széles-élű f.” (1897). 
„nagy élszögű f.” (Sz.gy.) (vö. Ethn. 1940.
228.: balták és fejszék Börzsönyben). 
FEJSZÉK KARBANTARTÁSA, 
acéloz: „edz” (1812) EOF 1882/1626: Egy 
öreg fejszét aczéljanak meg tizenkét pénzért, 
csorba kifenése (1971). 
elváslik (1971) szin. megbutul (1971). 
fejszeacéllás: „fejszeaeélozás” (1982/1641). 
feysze köszíirü (1736). 
fészedéréce (1952): „a régi, vasból kovácsolt 
fejszéknek acélból forrasztottak vágóéit, ez 
volt a: ~”
íeszibékötő (1971): „védőtok”
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fészifcnés (1971): „élesítés” J. fen: élesít, 
fészi mekfenése (1971). 
kicsorbul (1971): csorba lesz, fészi-. 
kiver (1971): „Ha nagyon kivastagodik a 
fészi élle, akkor a kovácshoz viszik -e tn i,” 
kíiszürű: köszörű.

nádal (1971): „megvásott fejszeélet ráhegesz- 
tett acéllal kitold”
tákolgat (1897): „megékelget, [...]” 
tonka (1897): „tompa, hegyetlen, életlen” 
ülőbe vág (Sz.gy.): az elkopott fejsze élét (él
vonalát) eredeti állapotba hozza. 
FEJSZENEVEK: féci (1893), féisze 
(1962), fejsze (1767), féjsze (1767) feysze 
(1604), feyze (1578), féjszi (1665), fésze 
(1862), fészi (1838).
FEJSZE RÉSZEI, 
bütü (1979): fok. 
fák (Sz.gy.): fok.
fokatartó vas (1934): „a fejszét a nyélhez 
rögzítő rész”
nyak (1934): a tok és a pofa közötti elkeske
nyedett rész. 
orr (1971): hegy. 
sorka (1971): sarok, 
tábla (1971): pofa.

fen (1980): élesít, 
fénkő (1971): fenőkő. 
furu (1943/1759): fúró.
FŰRÉSZ
FŰRÉSZFORMÁK (-FÉLESÉGEK) 
-ERD E I FŰRÉSZ.
1. harcsaf. (1887).
2. g á terf  (1971).
3. h asasf  (Sz.gy.).
4. keresztf. (1975).
5. keresztvágóf (1979).
6. kétkézf. (1971).

163. ábra. Fejsze részei.
a) a kutatott területen használatos általános elnevezések
1. fok, foka, fák; bütű
2. tok; fokatartó vas
3. lyuk
4. nyaka
5. pofa; tábla
6. él, éle
7 hegy; orra
8. sarok, sorka
9. nyél, nyele
b) A „fészi” gyergyócsomafalvi elnevezései:
1. foka, 2. nyaka, 3. éle, 4. orra v. hegye,
5. sorka, 6. nyele, 7. fokatartó vas 
(Kovács F., 1934. 138.).
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7. kézif. (Sz.gy.).
8. metélővas (Sz.gy.).
9. nagyf (Sz.gy.).
10. szaggatóf. (1938).
11. szakasztóf. (1971).
12. tőkemetélőf. (1973/1688).
13. zsindelyvágóf. (1972).
FÉLKÉZ FŰRÉSZ (1973/1724): egykézi f.

-HASÍTÓ FŰRÉSZ (Sz.gy.): talpfapoligon f. 
-HASÍTTÓFŰRÉSZ (1971): „nagyfogú, 
nehéz f., am ellyel rendszerint a padlódeszkát 
fűrészelik a rönkből”
KÁVÁSFŰRÉSZ (Sz.gy.): kengyeles f. 

-MATORFŰRÉSZ (Sz.gy.): motorf. 
FŰRÉSZKARBANTARTÁS 
fokhús, fokköz kitörögetése: „foghús eltávo
lítása” (1971).
m eg-ereszt (1893): „megfen, m egélesít” 
megjáró (1971): „fogkihajtogató m érce” 
mekfenés (1971): élesítés, fűrész mékfenése. 
stócolás (1971): „az erdei fűrész foghegyívé- 
nek kiegyenlítése”
TERPESZTÉS.
1. foghányás (Sz.gy ).
2. fogosztás (Sz.gy.). fűrészosztás (Sz.gy.). 
m egosztás (1971).
3. srang, srangolás (Sz.gy.). 
TERPESZTŐVAS.
1. foghányó  (Sz.gy.) fű rész- (Sz.gy.)

2. fűrész osztó (1887).
3. osztó (1934), fogosztó, fogosztóvas (1971). 
FŰRÉSZ RÉSZEI (ERDEI F. RÉSZEI). J
„Vászna, foga és nyele volt a hasasfűrész
nek.” (Sz.gy.).
fii, file. 1. „fogantyúhüvely” (1971). 2. „fo-
gantyútüske” (1934).
fok (1971): „háti él”
mankó (Sz.gy.): fogantyú.
meddő (emésztő) (Sz.gy.): fogalaptávolság.
nyél (1971): fogantyú.
nyéltartó (1974): fogantyúhüvely.
oldal (Sz.gy.): lap.
sorka (1934): fog nélküli laprész.
vászna (Sz.gy.): lap.
fűrésznyom (Sz.gy.): vágásrés. J. Varga Pé
ter: Szárít a fűrész, kicsi a nyama, nincs jól 
elasztva a faga. (Sz.gy.) Magyaró. 
hiccet kap (1978): „fehér lánggal ég” 
KÉRGEZŐ ( FA, -VAS) -> III 3 1 5 
kötél (1692): „erdőlő kender Kötél” 
lánc (1696): „erdőlő láncz” 
MOTORFŰRÉSZ.
1. druzsba (Sz.gy.). duruzsba (Sz.gy.). J. 
druzsbás.
2. gép fűrész (1987).
3. matorfűrész (Sz.gy.).
4. retyezát (1978).
nyisztor (1934): „capinhoz hasonló emelőrúd” 
RESZELŐ.
1. rész (Sz.gy.), rész (1971).
2. élreszelő (1971).
RÖNKFORDÍTÓ (-HOROG).
1. haken (n Hacke Sz.gy.).
2. kapacán (Sz.gy.).
3. macska (Sz.gy.).
4. manarin (1979). rönkfordító ~ (Sz.gy.).
5. „mariska” (Sz.gy.).
6. tőkefordító (Sz.gy ).
szaka (1978). lyuk. J. „szakát vága a nyél 
beillesztése céljából”
vazsbot (1971): ékek beverésére szolgáló 
kalapács (hasító-).164. ábra. Terpesztővas.
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165. ábra. Fűrész (erdei-) részei.
a) Gyergyócsomafalvi elnevezések: 1 oldala, 2. file, 3. nyele. (Szász L., 1971 A fűrésznyél lehet igyenes, 
vagy béfelé hajlított, béfelé hajló. 227 G ycsom afva), 4. háta, 5. sorka, 6. éle (Kovács F., 1934. 137.).
b) Fogak és azok keresztmetszete (c): 1 a páros, 2. a páratlan számokkal jelölt fogak iránya.
(Kovács F., 1934. 137.) Gycsom afva.
d) Kápolnási elnevezések: 1 lap, 2. fogazat, 3. nyéltartó, 4. nyél (Molnár K., 1974. 310.).
e) A vizsgált területen használatos egyéb elnevezések: 1. fii, 2. fok, 3. oldal, vászna, 4. torka, 5. mankó.

166. ábra. Motorfűrész.
1. váz, 2. fűrészlánc kerete, 3. fűrészlánc, 4. fogantyú,
5. konty, 6. tartály, 7 dugó (Zsigmond József Sz.gy.) 
Szováta.

167. ábra. Rönkfordító.
a) rönkfordító-manarin.
b) fordító horog.
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2.1.5 Fadöntés

állás: „a ledönteni szánt fatörzseknek ferdén 
nekidöntött vagy tám asztott fiatal fenyőfák, 
a melyen állva dönti le a székely néha 3-5 
mtr. magas tuskót is hagyva a túlélt és alól 
bélkorhadtnak vélt avagy gusának (dudoros) 
ta lált fenyőfákat” (Köz. Nagy Gyula: EL 
1883. 125.) Gelence.
bátorságos hely: biztonságos hely (EO II., 
1781.454.).
befűrészel a döntéshez: döntővágást végez 
(Bíró Benjám in Sz.gy.) Nyselye. Vált. szem 
befűrészel (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. 
csap: vág. Kurkó Gy., 1970: ~ jálsza még 
vagy kettőt belülről is, [...] (147.) Cssztdo
mokos.
csutak: tuskó. Varga Péter: nagy csutkát 
hagytál (Sz.gy.) M agyaró. 
csutak mékhántása: „a tuskó kérgezése” 
(Szász L., 1971. 229.) Gycsom afva. csutak
hántás (uo.).
DŐL, DŐLÉS, dűl (Varga Péter Sz.gy.) 
M agyaró, dülés (Kovács F., 1934. 139.) 
Gycsom afva. Sz. „A fa ott marad, a hova 
dő l” (K özm ondás) (Köz. G áborfi Károly: 
Nyr 4, 1875. 187.) Hm. 
döndül: „egyszerű  döngő hangot ad” 
(EKsz.). „A nagy fát levágtam, ujant (olyant) 
~t, hogy messze elhalozott.” (Köz. Borcsa 
Mihály: Nyr 6, 1877. 231.) Bácsf.
DÖNT, DÖNTÉS.
1. dönt. Sylvester T., 1966: A ~ők nem csak 
~nek, hanem a csapolást [gallyazást] és vég
zik. Komandó. le~és. Kászonim pér kbjkv, 
1944: Vágtér ~ ~ ~ és le kérgezés (16.).
2. ejtés (EL 1874. 459.) Szf.
3. kidőjt (Nemes Z., 1974.) Torja.
4. ledóltés (EO II., 1781. 449.).
5. vág. fa levágás  (B író B enjám in Sz.gy.) 
N yselye. fa vá g á s  (Kovács István Sz.gy.) 
M agyaró. levág. G azda 1976: N yárba 
leg többször =tuk. (536.) Kna. m egvágás

(Lombossy, 1847.). vág (Dániel G., 1875. 
74.). vágás (Szász L., 1971. 228.) Gycsom a
fva.
6. vagdal. Kőváry L., 1842: Gyergyó [...], s 
mint izzadnak =va a kijelelt egyenes fákat. 
(186.) Szf.
él: használ. „A hol a fa dolgában nagyobb 
szükség vagyon, ott a fejsze helyett, a mely 
inkább hasogatni való, fűrésszel kell ~ n i” 
(EO II., 1781. 449.). J. Boldizsár Lajos: cé
geknél vágták fűrésszel, az egyeseknél csak 
fejszével (Sz.gy.) Kászonimpér. 
faéket üt: ékel (Gazda J., 1980. 272.) Kna. 
fárgácsat ad neki: „fadöntéskor az első 
beróvás fölött úgy vág a fejszével, hogy nagy 
forgácsok repüljenek aló la” (Horváth I., 
1971.404.) Mózd.
fésű: felszakadás (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. 
fiisű  (Varga Péter Sz.gy.) Magyaró.

168. ábra. Fésű (1). 
2. hajkalap.

fogja: „tartja” Sylvester T, 1966: Ára erős- 
sen kél ügyelni, hogy a halok [—>hajk] ne 
légyén fénnebb mind a fürészélés, met asz 
~a fát. Komandó.
földszínben vágatás: döntés a föld színével 
nagyjában egy vonalban (EO II., 1800. 716.) 
Msz.
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169. ábra. Fogja.
1. hajk, 2. fűrészelés —> fűrésznyom.

fűrésznyom : döntővágás (Zsigmond József 
Sz.gy.) Magyaró. Vált. fűrészelés. 
hágóra döntés: hegy felé döntés. Szász L , 
1971: ~, lűtőre [völgy felé] döntés (228.) 
Gycsomafva.

H A JK .
/ .  bevágás (Györffy I., 1937. 211.).
2. bréjelés (Ráduly Elemér Sz.gy.) Mezőbánd.
3. csapás (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886.
481.) Hm.
4. félig , féligelés  (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy.
5. giibii (Köz. H orváth Károly: M Ny 43, 
1947. 18.).
6. hajk. Gyarmathi S., 1816: egy nagy fa le
vágásakor azon nagy forgátsok hellye, mely 
a' le vágásra szolgál. CzF, 1864: Vágj na
gyobb ~ot. Kettős ~kai vágni. Székely szó. J. 
„a halok, ~ szóban ősi finnugor m űveltsé
günknek egy fontos em léke őrződött meg” 
(Köz. Horváth Károly: MNy 43, 1947. 23.). 
halk, halok (Köz. M urádin László: N ylrK  IV. 
165.) Krizba. Ambrus A., 1959: A fejszés 
rést, úgynevezett halkot vág a fának azon az 
oldalán, merre dönteni akarják. (163.) Gy. 
(vö. EL 1887.586. Gy)
7. rovatk  (Lázár J., 1871. 122.) (vö. M Ny 
1947. 17-23.).

171. ábra. Hajk.
1. hajk, 2. fűrésznyom (—>).
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HAJKOL: hajkot készít.
1. beró  (B oldizsár Lajos Sz.gy.) K ászon
impér.
2. beröhel (Köz. M urádin László: N ylrK  
VII., 1963. 118.) M arossárpatak.
3. fé lig e i (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy. be~ 
(Zsigm ond J., 1979. 219.) M agyaró. beféle- 
gel (Gálffy M., 1980. 40.) M agyaró.
4. forgácso t vesz (Köz. Goldner József: EL,
1887. 586.) Gy.
5. h alkol (Köz. M áthé János: N yr 94, 1970. 
210.) M herm ány. Am brus A., 1959: Úgy 
történt, ahogy m ondta, nem ~tak elég m é
lyen, s most éket kellett verni a fűrész után. 
(163.) Gy. be~  (Lukács Im re Sz.gy.) Gy. 
halkot vesz (L ukács S ándor Sz.gy.) 
H rkarácsonyfva. m eghalkol (C sergő B.,
1978. 42 .) K ükü llőkem ényfva. béhakol 
(Sylvester T., 1966.) Komandó. hakkol (Ba- 
rabási L., 1987. 25.) Cs.
6. ró. Kurkó Gy., 1970: A m ásodik tőkének 
-ttu k  az oldalát, am ikor vagy száz m éternyi
re tőlünk m egjelenik az erdőgazda. (124.) 
Cssztdom okos. be~. Boldizsár Lajos: elébb 
~~tták (Sz.gy.) Kászonimpér.
7. roudal (Köz. M urádin László: N ylrK  IX,
1965. 177.) Siklód.

HAJKOLÁS HAJKOL. 
halkoló: hajkoló (Portik János Sz.gy.) Gy. 
hálkoló. Sylvester T., 1966: A döntőcsopórt- 
ból az egyik a ~. Ha csak éccér lehet, a ~ úty 
kél mégaggya a hálkot, hogy a fa heggyel ki
felé dőjjön. Komandó. —» hágóra döntés is. 
húz a fa: „az ágak egyoldali kifejlődése mi
att egy oldalra hajlik” (Köz. Goldner József: 
EL, 1887. 587.). Gy.

173. ábra. Húz a fa. I ín.
2. hajk. 3. fűrésznyom (—»), 4. csutak (—»).

húzása odakap: a fa természetes húzási irá
nyától eltér (Gazda J., 1980. 271.) Kna. —» 
ín, innya.
ín, innya: törési léc. G azda  / ,  1980: [...] 
aszontuk: »inára ügyelj, ne vágd el.« M et 
ha elvágja egyik inát, akkor a húzása oda
kap [—>], s akkor nem oda esik a fa, ahova 
kell. Tudni kellett azt es. Belé kellett jőni 
abba es. G yerm ekkorátó l kezdve. (271.) 
Kn.
keresztül vág: nem a közelítés irányába 
dönt (Gazda J., 1980. 272.) Kna. 
lehúzás: levétel (Bérezés Albert Sz.gy.) Szf. 
mégbütülés (a fa ~e): a szakáll levágása 
(Szász L., 1971. 229.) Gycsomafva. Szin. 
torzsa lefűrészelése.172. ábra. Hajkol, fejszével.
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meghajt: irányít. Zsigmond J., 1979: a fű
résznyomba vert ékkel -o tták  [a dőlő fát] 
(219.) Magyaró. —> nyomat is. 
megródal: „levagdal” Kozma F., 1879: A 
szegletekben egy nehány darab ~t (fejszével 
száradás végett levagdalt) eszközfa (102.) 
Szf.
moszt: fűrészpor. Ambrus A., 1959: gyorsan 
kezdett járni kezükben a fűrész, s felváltva 
köpte kétoldalra a ~ot (163.) Gy. 
mucikol: „tompa élű fejszével vágja a fát” 
(Köz. M áthé János: N yr 94, 1970. 214.) 
Mhermány.
nyomat: nyom. Tagán G., 1943: Fűrészelés 
közben a fát ~ják fejszével. Szvarság. —> 
meghajt, nyomtatás is.
nyomtatás: „ékveréssel történő irányítása a 
dőlő fának” (Garda D., 1978. 145.) Gyreme- 
te, (vö. Gazda J., 1980. 272. Kna: ékelni, 
nyomatni).

175. ábra. Nyomatás.
1. irányító hajk, 2. döntő hajk, 3. fadarab,
4. döntőék, 5. a döntőékre ható ütés iránya.

patula: állvány, melyet a hangszerfa dönté
sénél állítottak fel (FDN, 1972. 36. 11. M ár
ton Béla köz.) E. 
ró: vág (EO III., 1825. 347.).
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síríteni a vágást: „a fa dőlésének irányítása 
a hajkolás »vezetése« által” (Köz. Goldner 
József: EL 1887. 587.) Gy. 
sors. Garda D., 1978: A fadöntés megkezdé
se előtt a kivágandó erdőrészt a nyáj [a m un
kacsapat] nagyságától függően és sorshúzás
sal osztották el egym ás között (kalapból húz
ták a „~ot” ). (144.) Gyremete. 
térpe csutak: alacsony tuskó. Szász L., 
1971: Az is követelmény, hogy az irányító- 
hajkot a gyökfőbe süllyesszék, vagyis ~ra, 
alacsony csutakra vágjanak. (228.) G ycso
mafva.

1

176. ábra. Térpe csutak (készítése).
1 térdvédő (->111. 5.4.).

torzsa: „szakáll” Szász L., 1971: a ~ lefűré- 
szelése (229.) —> megbütülés 
TŐHASADÁS: dóska (Szász L., 1971.
228.) G ycsom afva, (Csinádi Lajos Sz.gy.) 
G örgényüvegcsűr. dáska  (B arabás Árpád 
Sz.gy.) Gy. háska (Csinádi Lajos). J. dásko- 
lás: a „dáska” levágása (Barabás Á.). 
váglap: döntési vágáslap (Sümegh I., 1898. 
1011.).

2.1.6 Gallyazás, göcsök lefaragása - 
A csúcs levágása

ÁGGÖCSÖT LEFARAG.
1. bogól. Sylvester T., 1966: A  -áshoz jó  éles 
fészi kél, met csak úgy lehet a fát jő  simmára 
=ni. Komandó.
2. csögöl (uo.).
csapok kikarikázása: az egy magasságban 
levő ágörvek töveinek kiiurészelése (Haáz 
F., 1942. 11.) Szvarság.

177. ábra. Csapok kikarikázása.
1. ágörv, 2. csap (—>1. 2.2.4.).

élrógják a fa hegyit: levágják a fa végét 
(csúcsát) (Szász L., 1971. 229.) Gycsomafva. 
felpucolás: gallyazás és kérgezés a fa csú
csáig (Szőcs István Sz.gy.) Bereck. megpu- 
colás (Gazda J., 1980. 270.) Kna.

178. ábra. Felpucolás.
1. felpucolt rész, 2. hegy (—>).

GALLYAZ.
/ .  csapokat lecsapdos  (M olnár K., 1974.
311.) Kápolnásf.
2. csapol (Lőrincz Pál Sz.gy.) Oroszhegy. le~ 
(Tarisznyás M., 1978. 28.) Gy. csapai Varga
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Péter: Volt, aki csak ~t. (Sz.gy.) Magyaró. 
csapoz (Zsigmond J., 1979. 219.) Magyaró.
3. lecsapdos (Kányádi Sándor: A fenyő úgy 
látta, 1965.).
4. lepucol (Gazda J.. 1976. 537.) Kna.
5. nyes (Seres A., 1978. 120.) Mhermány. 
Kurkó Gy., 1970: - Én döntöm, s te ~ed - ad
ta ki András a parancsot. (147.) Cssztdom o
kos. k i-  (Csergő B., 1978. 42.) Küküllőke- 
ménylva.
6. vagdos, le -  (Zsigm ond J., 1979. 219.) 
Magyaró. J. RIGYÁZOM: arborum ramos 
reseco (PPB, 1767).
GALLYAZÁS.
1. ágazás (Kós K., 1971. 339.) Kászon.
2. csapolás (Tagán G., 1943. 34.) Szvarság. 
(Csinádi Lajos Sz.gy.) G örgényüvegcsűr. 
csapalás (Varga Péter Sz.gy.) M agyaró. 
csaplevágás (Szőcs István Sz.gy.) Bereck. 
csapozás (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy.
3. nyesés (Portik János Sz.gy.) Gy. k i-  (Cser
gő B., 1978. 43.) Küküllőkeményfva. meg- 
(Szász L., 1971. 229.) Gycsomafva.
4. tisztítás. -  az ágaktól (ÁLt-M , 115. 182.
1885.) Szováta. meg~ (Fodor, 1838. 139.). J. 
leollójszák, lenyúlfilezik a csapokat: e lna
gyolt gallyazást végeznek (Szász L., 1971. 
229.) Gycsomafva.
hegy (a fa ~e): a fa csúcsa (Szász L., 1971.
229.) Gycsomafva. J. Lombossy, 1847: [...] a 
fa ~ét [közvetlenül a döntés után] nem vág
ják le, mert csak így szárad jól ki, [...]. 
lecsapo lt: legallyazott (G azda K., 1974. 
243.) Észtéinek.
lecsonkol: „lebütüz” (Kós K., 1972. 39.). 
lecsukabukázn i: „fenyőfa tetejét lény írni” 
(Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903. 325.) 
Cssztdomokos.
ródal: „vagdal” (Köz. M áthé János: Nyr 94,
1970. 216.) Mhermány.
vész: „az a fenyőgally, am elyet a kidöntött
fáról letakarítanak” (Takács L., 1978. 249.)
Szf.

2.1.7 Kérgezés, rönkfordítás 
(-> III.3.1.5 is)

borozdolás: „a kéregnek a törzs egész hosz- 
szában tenyérnyi széles csíkban való eltávo
lítása, a lekérgezés könnyítése czéljábó l” 
(Köz. Goldner József: EL 1887. 586.) Gy. 
CSIPKÉZ(ÉS).
1. megborozója a fá t  (Szász L., 1971. 229.) 
Gycsomafva.
2. megcifráz (Nyolcvanos et, 1874) Lem 
hény.
3. megcsíkoz (Szőke József Sz.gy.) Kászon- 
altíz.
4. megtarkáz (Kovács F., 1934. 138.) G ycso
mafva.
5. struzsolás. Sylvester T., 1966: Ha nem 
táblákba széggyük le a kérget, akkor -n ak  
híjjuk. Komandó. struzsolás: „téli kérgezés, 
a kéreg lefaragása té len” (Portik  János 
Sz.gy.) Gy. turuzsolás (M iklós M árton 
Sz.gy.) Csmadaras. Dánfalva Kbj, 1941: [...] 
a tűzifából kiválogatott faanyagot eladták 
[...] le hám ozva illetve turuzsolva.
6. szalagolás (G arda D., 1978. 145.) 
Gyremete.
csögleni: „fiatal fának a' haját meghántani, 
hogy kiforrjon; innen csöglött bot, hántott 
szúrós v. bogos bot (Köz. Kállay: Tsz 1838). 
duvad: „(a fa kérge) lefejlik, leválik a fáról” 
(Köz. Balogh Ödön N ylrK  V. 1961. 78.) 
Gyimes. guvad (Köz. Hajdú János EL 1888. 
254.) Szf.
fuksz: vezényszó rönkfordításnál, a göm bfa 
hengergetésénél, eregetésnél. Lőrincz Pál: 
vágj egy ~ot, nem tudsz egy jobb ~ot vágni 
(Sz.gy.) Oroszhegy. III.2.1.10., III.2.3.1. 
hó marina: „dallam osított szó, ha a fát hely
ben kell m egfordítani” (Kovács F., 1934. 
140.) Gycsomafva.
KÉRGEZ.
/. guvaszt (Zsigm ond J., 1979. 219.) 
M agyaró.
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2. háncsúz (M Tsz I., 1893. 800.) Hm.
3. hárít. Szabó T., 1984! 1751: Csere erdeit 
kik vágták, hordották -o tták  volna (1034.) 
Szárhegy. el~. Oroszhegyi M., 1655: az héját 
~~ván. le~ (Nyolcvanos et, 1860) Lemhény. 
meg~ (Fodor, 1838. 139.) Gy. hántol (Tarcsi
I., 1966) Kna.
4. kérgei (Zsigmond J., 1979. 219.) Magyaró.
5. lehúz. Gazda J.f 1980: Nyárba legtöbb
ször levágtuk. S meg es hántottuk a héjától. 
~tuk úgy m ezgésen. (270.) Kna.
6. meghéjaz (Á Lt-M . 115. 295. 1890.) 
Szováta.
7. nyúz (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 483.) 
Hm. le= (M olnár K., 1974. 312.) Kápolnás- 
fa. J. SzD, 1784: hámzom  „hámozom, hán- 
tom, héjalom, hajolom ” (36.). J. PP, 1708: 
héj azom.
K É R G E Z É S .
1. hámozás (Garda D., 1978. 145.) Gyremete.
2. hántás (PP, 1708.), (Tagán G., 1943. 34., 
Szvarság) (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. fa tő k e -  
(Bíró Benjám in Sz.gy.) Nyselye. héja le~ 
(Fodor, 1838. 139.). kéregé  (Szász L., 1971.
229.) G ycsom afva. hántogatás (EO II., 
1800. 718.) Msz. hántolás (Tagán G., 1943.
34.) Szvarság. vö. lehántolt kéreg (uo. 35.).
3. kérgélés (Szász L., 1971. 229.) Gycsomafva.
4. kuvasztás (Köz. Nagy Gyula: EL 1883. 
669.) Dálnok.
5. nyúzás. Portik János: A kérget vagy le- 
hántották, vagy lenyúzták (Sz.gy.) Gy. 
K É R G E Z E T T .
1. bántott (PP, 1708.). héjától meg~ (Fodor, 
1838. 139.) Gy. hántatt. Varga Péter: Volt 
kérges és ~ bányafa. (Sz.gy.) M agyaró.
2. meghámlott (vö. Czeglédy J., 1969. 213.). 
K É R G E ZŐ V A S - » III.3.1.5.
lesírül: „hirtelen és könnyen lemegy, lehull, 
le tö rlőd ik” (Köz. N agy G yula: EL 1883. 
671.) Dálnok.
megcifráz: csipkéz (Nyolcvanos et, 1874.) 
Lemhény.

mezgésen: nedvkeringésben (Gazda J., 
1976. 536.) Kna.
RÖNKFORDÍTÁS.
1. forgatás. Sylvester T, 1966: Nyáron az 
egyik ódalát lekérgezik, s osztán váj öt-hat 
hétig úty haggyák, s csak azután forgassák 
még. Észt hijják -nak . Komandó. Portik Já
nos: ~ -  hossztolás, megfordítás és kerekítés 
(Sz.gy.) Gy. fa r  gatás (Varga Péter Sz.gy.) 
M agyaró.
2. marinálás. Zsigmond József: ~ rönkfordí
tás capinnal. Erdei rám pán csak capinnal 
dolgoztak, ott ~ volt. (Sz.gy.) Magyaró. vö. 
m anarinálás (Zsigm ond J., 1979. 218.) 
Magyaró.
3. zsirálás (Portik János Sz.gy.) Gy. J. zsirál: 
forgat.
tőke: „hántolt fa” Tagán G., 1943: A  hántolt 
fa neve (34.) Szvarság.

179. ábra. Rönkfordítás.
„Ha ürittésnél a fa vastagabb fele elébb van, mék kell 
zsirálni [forgatni].” (Sylvester T., 1966.) Komandó.

tövin hámozni a fát: lábán kérgezni (Bo
lyai F., 1820. 14.).
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2.1.8 Darabolás, választékolás - 
A kivágott rönk hengergetése - Kúpozás

átalhajt: (rönköt) előrehajt (Sylvester T., 
1966.) Komandó.
BEMÉR(ÉS), VÁLASZTÉKOL(ÁS).
1. faválasztékolás. Lőrincz Pál: úgy mondták 
a zsidóknál is, hogy ~ (Sz.gy.) Oroszhegy.
2. félosztájoz. Sylvester T., 1966: A szórtatór 
a fát ^za. Komandó.
3. hosszally hoszál: „hosszanti irányban mér 
(fát). H osszajja a fát.” (Antal S., 1975.) 
Mhévíz. hosszalás. Lukács Imre: A ~t csi
nálták fejszenyéllel, csákánnyéllel, hosszaló- 
val (Sz.gy.) Gy. lehosszal (Sylvester T.,
1966.) Komandó. meghosszal (Zsigmond J., 
1979. 220.) M agyaró.
4. kimérés. Varga Péter: Kimérted a fát? Mit 
adott ki? Nyolcast, négyest... (Sz.gy.) Magyaró.
5. kiszed. Sylvester T., 1966: Kiszéggyük a 
műfát, k iszéggyük a tűzifát, s a végin 
kiszéggyük a krécsét [ágfát]. Komandó.
6. leértékel (Lukács Sándor Sz.gy.) Hrkará- 
csonyfva.
7. méretezés (Lukács Imre Sz.gy.) Gy.
8. rönkölés (Palkó D om okos Sz.gy.) Ko- 
rond.
9. szórtál (Sylvester T., 1966.) Komandó. r sorta. 
bütül, bütüz: „véget csinál, vminek a végét 
egyenesre vágja” (M Tsz I., 1893. 209.). 
bütülés. Portik János: Jól van-e megbütülve 
a tőke (Sz.gy.) Gy. bütüzni (Köz. Incze Jó
zsef: Tsz. 1838.).
DARABOL, DARABOLÁS.
1. druzsbáz (Antal S., 1975.) M hévíz.
2. elszaggat (Csergő B., 1978. 42.) K üküllő
keményfva.
3. elvagdal (Lombossy, 1847. 1200. hasáb).
4. felszabdal (M olnár K., 1974. 312.) Kápol
násf.
5. firészél (Köz. M árton Gyula: N ylrK  XII, 
1968. 122.) Albis. lefűrészel (Gazda J., 1980.
273.) Kna.

180. ábra. Darabol, darabolás.
a-b) fejszével; c) erdei fűrésszel.

6. méretre felvág  (Lukács Imre Sz.gy.) Gy.
7. metsz (Kovács F., 1934. 140.) Gycsoma
fva.
8. ró. Oroszhegyi M., 1977! 1655: az héját el 
hántván nagy bajjal el-~ják. el-n i (Köz. Vár
nai Sándor: EL, 1886. 482.) Hm.
9. ródal (Orbán B., IV., 1870. 80.) Selye. be-  
(Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 1961. 74.) 
Gyimes. e l -  (Sebestyén Gy., 1903. 336.). J. 
elrudalni: „rudfát kellő hosszra vágni” (Köz. 
Várnai Sándor: EL, 1886. 482.) Hm. ródalás 
(Bíró Benjámin Sz.gy.) Nyselye.
10. rönkölés (Tagán G., 1943. 36.) Szvarság. 
f e l- .  Kászonimpér kbjkv, 1947: [...] a Gyűlés 
kimondja hogy ezel szemben mivel a 
vágterület szét osztásnál a gyalog szeresek is 
fát kapnak osztalékba s így köteleztetnek 
anak a fának a ~~ére még pedig köz munká
ba (172.). rankalés. Varga Péter: a -  t har
csafűrésszel csinálták (Sz.gy) Magyaró.
11. szaggatás. Sylvester T., 1966: A szórtálás 
után jő a ~. Komandó.
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12. szakaszol (M Tsz II., 1897. 477.) Hm. 
fel~  (Csergő B., 1978. 49.) Küküllőkem ény
fva.
es: S kapocs (Csanádi Lajos Sz.gy.) Gör-
gényüvegcsűr.
esezés: kapcsozás (—> fent).

1

181. ábra. Esezés. 1. „S”-kapocs.

fűrésznyom: vágásrés (—> fent), 
hosszaló: bemérő, hossztoló (Zsigmond J., 
1979. 220.) M agyaró.
hó volté: „dallam osított szó, am elyet akkor 
használják, am ikor a fát a csákányheggyel 
szúrva gu rítják” (Kovács F., 1934. 140.) 
Gycsom afva.
kivesz. Bíró Gábor: az erdőből a vállalkozó 
kivette a talpfát és a méterfát, a méterfából 
égettette a szenet (Sz.gy.) Parajd.
KÚPOZ, KÚPOZÁS.
1. felcsapta az orrát kereken (G azda J., 
1976. 538.) Kna.
2. kerekítés (Lukács Imre Sz.gy.) Gy.
3. körbefaragás (Zsigm ond J., 1979. 219.) 
Magyaró.
4. legömbölyítés (M iklós M árton Sz.gy.) 
Csmadaras. meggömbölyít (Garda D., 1978. 
145.) Gyremete.

) f -  1/6-1/3 D 
i i

182. ábra. Kúpoz, kúpozás.

5. megkerekítés. László Ferenc: a tövit meg
kerekítettük (Sz.gy.) Gy. Sylvester T., 1966: 
A fa végit körbe mek kell kerekítteni, hogy 
ne botójjon. Komandó.
6. sproncolás (Zsigm ond J., 1979. 219.) 
M agyaró. vö. V. Arvinte, 1957: a face spront 
(169.).
manarinálás —> III.2.1.7 és RÖNKFORDÍ
TÁS.
pájszfogás daraboláskor —> 183. ábra (—>
III. 2. 1. 10 is).

183. ábra. Pájszfogás daraboláskor.
a) a rönk felemelése a kétkarú emelőként használt 
capinnal és b) hengergetése. 1. pájsz, 2. rámpa, vagy 
felhajtófa (FELHAJTÓFA III. 2 1 10.).

ravás: rovás (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). 
rönkmérő: hossztolóléc (Kopacz István 
Sz.gy.) Szováta.
suba: „Ha a fa nem fordul, akkor csúsztat
ják; ezt nevezik ~'nak. Ha nem hönkörödik 
[gördül] a fa, akkor ~'ba taszíccsák.” (Antal
S., 1975) Mhévíz.
szóltérozó: osztályozó (Zsigmond J., 1979. 
214.) M agyaró. r sortalor. fő-szortírozó  (Ke
mény J., 1958. 124.).
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2.1.9 Szerhasáb- és tűzifatermelés - 
Vágástakarítás

„A gyergyói erdei munkás rangjánál alacso
nyabbnak tartotta, hogy tűzifával dolgozzon

(Portik János Sz.gy.) Gy.

cseterfavágás: szerhasáb term elés (Sz L, 
1866. 43.) Szf.
csetertel: „(fatönköt) négyfelé hasogat” 
(ÚMTsz I. 1979.) Gyimes. 
dermesz: sarangkaró. Csanádi Lajos: kider- 
meszeljük a rakást (Sz. gy.) Görgényiivegcsűr. 
J. dermeszt: merevít (Ballagi M., 1873.). 
elvágása: a hasáb hasított része. Gál Benjá
min: öl fa: 2 m hosszú 2 m magas és az -  1 m 
(Sz.gy.) Hilib.
HASÍT, HASIÍTÁS.
1. kipattintás (M olnár I., 1969. 297.) Kőrös.
2. pattogtatás (uo.).
3. ront (Köz. Várnai Sándor: EL. 1886. 483.) 
Hm. J. ~sd el a fát: „vágd fel” (Köz. Schild Á.: 
Nyr 10, 1881. 48.) MT.
4. tincsei (Köz Incze József: Tsz, 1838.). J. 
vö. Ballagi M., 1873.
kalicka: kalodás rakás (a tűzifasarang vé
gén) (Gál Benjámin Sz.gy.) Hilib. ~'ba rakás 
(Kristó T., 1980. 28.) Cssztdom okos.

lyukak: az űrköbméterben levő hézagok és 
üregek (Kemény J., 1963. 97.) M aros felső 
szakasza.
SARANG.
1. figura. Sylvester T.y 1966: 1,10 m magas 
és több méter hosszú tűzifarakás. Komandó.
2. kaszaj. Alsócsernáton Ft, 1716: A Tűzre 
való fátis hordják ki rakják ~ba közönséges 
[közös] helyre pénzé tévén fordítsák a Falu 
szűkségire, [...] (Imreh I., 1947. 28.). kazal. 
Újfalvy S., 1854-1855: A  tűzi fa felvágva 
sokban áll az udvaron. (313.).
3. rakás (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. —> III. 2.
1. 10. is.
SARANGOL.
1. félh álm oz . Sylvester T., 1966: It figurákba 
elébb ~zák a tűzifát, s azután kuskájokon 
[hordozható csúsztatókon] leerégetik. Ko
mandó.
2. ölberak  (B író B enjám in Sz.gy.) N yse
lye.
szádolás: hasábfakészítés (Haáz F., 1942. 
46.) Siklód.
szárazság: aszásréteg a tűzifánál (Lőrincz 
Pál Sz.gy.) Oroszhegy. 
törött fa: törmelék, hulladék. Sylvester T., 
1966: A vákteret mék kell tisztíttani a törött 
fáktól, csapdaraboktól. Komandó.

184. ábra. Dermesz (1). kidermeszelt tűzifarakás (tűzifasarang) (2.).
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185. ábra. Hasít, hasítás.
a) fejszével (1) —> HAJÍTÓFEJSZE III. 2.1.4.); b-c) fejszével és ékkel (2); 
d) fejszével és bunkóval (—> BUNKÓ III. 2.1.4.).

TŰZIFA III.2.1.2. 
TŰZIFATERMELÉS.
1. kaszalyfacsinálás. Gazda J., 1980: Csi
náltam kaszalyl'át es a társam m al, [...] (273.) 
Kna.
2. méterfateremlés (K ántor Árpád Sz.gy.) 
Ratosnya. J. metárar (V. Arvinte, 1957. 155.).
3. ölfát vágni. Orbán B. VI., 1873: M ihelyt a 
sürgősebb mezei munkán túl esett, a férfi 
népség egy része az erdőkre megy ölfákat 
vágni (145.) Hétf. (vö. ölfavágás: Imreh I., 
1983. 501. Cstaploca). 
VÁGÁSTAKARÍTÁS.
1. csapszedés. Dánfalva Kbj, 1936: [...] a ré
gi rendszer szerint közmunkával lesz elvé

geztetve a csap szedés is. csap gyűjtés (Varga 
Péter Sz.gy.) Magyaró.
2. gaz feltakarítása  (Gazda J., 1980. 44.) 
Madéfva.
3. gályák gyűjtése. Kiss J., 1825: A fejsze 
alatt levő tábla már megmezítelenült pász
m áiról az hasznosabb galyakat gyűjtessék 
össze [...] (347.). J. tiszta a vágó [vágásterü- 
let] (Garda D., 1978. 145.) Gyremete. 
vágásterület felszabadítása: a kitermelés 
szabaddá tétele bárki szám ára (Bíró D., 
1988.) Csmadaras.
vessze: „a kidöntött fáról letakarított hulladék: 
csúcs, gally, kéreg” (Szász L., 1971. 229.) Gy
csomafva.
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2.1.10 Számbavétel - Rakodás - 
Erdőgazdasági rakodók - Tárolás

„ kaszaly: farakás: 
a Székelyföldön mindenütt”

(Köz. Porzsolt Ádám: Nyr 8, 1879. 474.)

APADÉK.
1. vesztés (Bolyai F., 1820. 19.).
2. veszteség (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy. J. 
SzD, 1784: apály: apadék, apadás, apadtság. 
Lázár J., 1871: aszréteg, száradási réteg 
(124.).
BÁRCA.
1. bárca. Kurkó Gy., 1970! 1920. k. - M it ke
restek a falu erdejében? Hol a - 'tok?  Nem 
tudjátok, hogy - ’val is csak hulladékot vihet
tek? (124.) Cssztdom okos. Dánfalva Kbjkv, 
1936: A kettős gyűlés [...] kiküldi -  csinálni 
2 igazgatósági és 2 ellenőrző bizottsági ta
got. Bartő István: Abban az időben a szám o
zást ecsettel írták a fákra és szemmel becsül
ték, nem centivel mérték. A - ’ba bele írták, 
kinek milyen szám jutott. (Sz.gy.) Csm ada
ras. erdőlési~. Jkv Hilibi Kb. 1934: A  fa csak 
erdőlési bárczával szállítható. (31.).
2. cédula (Ambrus A., 1959. 196.) Gy —> II. 4. 
bélyeg: jel. Ambrus A., 7959/1930 k.: - Hö- 
hö, ez [famérés] fáj in állás, csak le kell mér

jem  a fát, s - e t koppantsak a tövire, aztán két 
példányba cédulát [-»  BÁRCA] róla, s me
het a fuvar. (196.) Gy. bütü beljeg (Dánfalva 
Kbjkv, 1941.).
dézsmafa: a vágásterület felszabadítása [—>
III.2.1.9] után maradt fa, amit bárki kiter
melhetett (Bíró D., 1988. 126.) Csmadaras. 
eléhajt: „e lő rehajt” (Antal S., 1975.) 
M hévíz. csákányoz, el~: előrehajt capinnal. 
Antal S., 1975: Csákányozd arébb észt a fát. 
A munkás elcsákányozza a fát a rámpán. 
hajt. Antal S., 1975: Az üríttő  [leterhelő  
munkás] a bandára [szállítószalagra] hajcsa 
a fát. Mhévíz.
eléhajtó: előrehajtó. Sylvester T., 1966: Ez a 
munkás üríttő és -és. M ind a kettőt csinájja. 
Komandó.
FAJEGY.
1. családjegy (Csergő B., 1978. 43.) Kükül
lőkeményfva.
2. fa jegy  (Sebestyén Gy., 1903. 333.) Cs.
3. ismertetőjel. Bíró D., 1988: A  fák leszá- 
mozását követően, a fára jogosult gazdák a 
közbirtokossági irodában, az ellenőrző bi
zottság előtt, a bárcatöm bből kihúzták az 
arányjog után já ró  bárcát és kifizették az 
azért járó  díjat. Ezután a fatulajdonosok el
mentek a vágtérre, megkeresték azokat a fá
kat, am elyeknek számai megegyeztek a bár-

186. ábra. Fajegy. Fajegyek: a) Cssztdomokosról és b) Gyergyóalfaluból (Sebestyén Gy., 1903. 334., 335.).
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cán lévő szám okkal, s azokra ~et vágtak. 
(126.) Csmadaras.
4. rönkjegy (M NL II, 1979. 17.) Gy.
5. tönkjegy (Sebestyén Gy., 1903. 333.) Hsz. 
fatönktulajdonjegy. Sebestyén Gy., 1903: ~ek: 
[...] a székelyek erdőirtáskor ismertetőjegyeket 
rónak a szálfákra, hogy a hegyről való csúszta
tás vagy a folyókon való úsztatás közben ösz- 
szekeveredett tömegből utóbb ki-ki kiválogat
hassa a magáét. Ezek a rovásjegyek a rovó tulaj
donjegyei. (vö. Györfi I.-Viski K.: A magyarság 
néprajza. II.9.) —> kecskeköröm, kereszt. 
FAM ÉRÉS. Am brus A ., 1959 /1930. k.: 
M ajd megtanítom és 'kölyök koromban esz
tendőkig ezt csináltam , ismerem minden fur- 
fangját a ~nek. (180.) Gy. —> III. 1.4. 
FARAKÁS.
1. bál (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903. 
324.) Cssztdom okos.
2. csomó (Nyolcvanos et, 1914) Lemhény.

3. farakás (MA, 1604.). rakás fa (PP, 1708.).
4. fertály. Nyolcvanos et, Lemhény. 1874: 
erdőfelügyelő Ur el rendezése szerén! egy 
egy~ba rakott csomó fát vágni [...].
5. kaszaj —> III.2.1.9. J. ~fa: „ölberakott fa” 
(Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903. 327.) 
Cssztdomokos.
6. kaszat (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886.
482.) Hm.
7. kászta. „~'ba rakta a feldarabolt fát: sorba 
egymás m ellé” (Köz. Inczc G yörgy  Nyr 9. 
1880. 175.) Szf.
8. kréccs. Nemes Z , 1974: Krcdzsbc rakta a 
fát. J. cráci (r): ág, ágfa.
9. ölfa. eöll fa. Pataki J., 1971/1681: Egy -  
vágásáért húsz pénz [...] (109.) Kiss J., 1825: 
[...] és az ölfákat [...] a tábla szélére [...] fel
vert karók közé rakják, [...] (347.).
10. rakás. Varga Péter: m éterfa- (Sz.gy.) 
M agyaró. —> III.2.1.9 SARANG is.

187. ábra. Farakás. A tűzifasarang számbavétele ferde terepen.
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fát készít a reniorkára: gömbfát rakodásra 
előkészít (Szász L.. 1969. 80.) Gycsomafva. 
felemelték az ölikbe. Gazda J., 1980: [...], 
mikor én már kezdtem erdői ni [Kovács Sa
mu, sz. 1900], a szörcseiek rudakat hoztak, s 
úgy s úgy lettek a talyigába a fát. De hát 
amit ők m egcsináltak négyen, én egyedül 
megcsináltam capinával. (270.) Kna. 
FELGURÍT(ÁS).
1. felhajtás  (Zsigmond J., 1979. 221.) M a
gyaró.
2. felhöngörít (Kovács F., 1934. 140.) G y
csomafva. —> clchajt, H ENGERGET is. 
FELHAJTÓFA, TERHELŐ-.
1. baláncs (Zsigmond J., 1979. 221.) Ma- 
gyaró. baláncsa (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratos- 
nya. J. V. Arvinte, 1957: fr. balance, ital. 
bilancia, germ. Balancier, r. „cumpáná” (138.).

188. ábra. Felhajtófa, terhelő- (1).

2. gurítófa  (Zsigmond J., 1979. 218.) M a
gyaró.
3. hajtófa  (uo.).
felró: bevág. Sebestyén Gy., 1903: E faje- 
gyeket [—>] a székely gazdák, erdőm unkások 
és tutajosok leggyakrabban a ledöntött s 
esetleg »elródalt« (több törzsre elvágott) fe
nyőtörzsek kérges oldalaira szokták fejszé
vel »~ni«. (336.).
felstószolva: máglyázva, kásztázva. Ambrus 
A., 1959: egy csomó deszka volt ~ (12.). 
feltróliz: felcsörlőz (Szász L., 1969. 80.) 
Gycsom afva —> III. 2.3.9. 
felülkészít: a meghatározottnál többet ter
mel (ÁLt-M, 115. 261. 1888.) Szováta. 
FELVÉTELEZÉS.
1. átvételezés: „bemérésen alapuló szám ba
vétel” (Zsigmond J., 1979. 220.) M agyaró. 
átvétel (Csanádi Lajos Sz.gy.) Görgényüveg- 
csűr. J. felvételi könyv. Szőes István: a -b e  
bele volt írva a rönk hossza és vastagsága 
(Sz.gy.) Bereck.
2. bem érés (Kemény J., 1963. 106.) M. for
rás vidéke.
fiók: rakodórám pa-lépcső (Zsigm ond J., 
1979. 221.) M agyaró.
fojó: hosszirányú ászokfa. S ylvester T., 
1966: Ezek a rönkök a szakaszoló rám pa 
szél in a ~k. Komandó. lungon. Sylvester T., 
1966: A -oknak  úgy és szokták mondani, 
hogy fojó. Komandó. r lungon —> RÁMPA, 
fuksz: „vezényszó, ekkor a munkás a csá
kánnyal felülről vágott a rönk alatt levő 
bélgyába és így taszította előre a rönköt, ez 
pedig csúszó mozdulatot végzett, miközben 
a csákány nyelét felfelé em elte” (Portik Já
nos Sz.gy.) Gy. III.2 .1.7, III. 2.3.1. 
fukszol, fukszolás. Zsigmond J., 1979: rako
dórámpán vagy ászokfán a rönk egyik-m ásik 
végét -ássál tolják előre-hátra azáltal, hogy a 
fokával felfelé fordított csákány [capin] he
gyét vágják a rönk alatti ászokba [...] (218.) 
Magyaró. —> paluga is.
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189. ábra. Fukszol, fukszolás.
a) a rönk hengergetése (—> megköti a fát)
b) a gördülő fa megállítása
1. rakodórámpa (fojófa v. hajtófa) —» RÁMPA.

galicka: „rövid, keresztbe rakott fákból épí
tett rámpa alap, egyenlőtlen terepen” (Kovács
F., 1934. 139.) Gycsomafva. —» RÁMPA, 
hajtófa: „a rámpára, annak padlására szege
zett fa” (Kovács F., 1934. 139.) Gycsomafva. 
—> RÁMPA.
HENGERGET.
/ .  gurít (Sylvester T., 1966.) Kom andó. 
guritt. Sylvester T., 1966: Ha a fa segges, a 
vékony végit elé kell ~ani. Komandó.
2. hengerget. höngörget. M olnár K., 1974: A 
tökevető területek [rönktér] között egy 5 m é
ter széles utat hagytak, amin a tőkét a fűrész
hez [vízifűrészhez] ~ték. (318.) Kápolnásf. 
tőkehöngörgető út-
3. vóltáz. Sylvester T., 1966: A rönkbeadók a 
fát m áglyára ~zák. Kom andó. —> eléhajt, 
FELGURÍT(ÁS), höngörödik.
hé-rukk, hó-rukk: a rönk felterhelésénél 
használt kiáltások (Kemény J., 1963. 104.) 
M. forrásvidéke.

hibázik: hiányzik (Nyíró J., 1938. 162.). 
hó-he: „a »pájszolás« [—>] dallam osított sza
va” (Kovács F. , 1934. 140.) Gycsomafva. 
hömpölyeg, hömpöjeg: „gurító henger” 
(M Tsz I., 1893. 898.) Szf. 
höngörödik: gördül, gurul. Antal S., 1975: 
A fa a baláncsán [—> FELHAJTÓFA] ~ vé
gig. Mhévíz.
kalapácsol: számozó kalapáccsal számoz. 
Szőcs István: egy évig ~tam (Sz.gy.) Bereck. 
kalapácsos: az a személy, aki ~ (uo.). 
kalocsa: a. >Jarakást megkötő gúzs” (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34, 1905. 84.) Gy. 
b. „csomó, máglya”, „erdőn a dorong ágfát 
kalócsába rakják” (Köz. Máthé János: Nyr 
94, 1970. 211.) Mhermány. 
kecskeköröm: „egymással szöget alkotó vona
lakból álló fajegy” (Sebestyén Gy.,1903. 336.). 
kereszt (ferde ~, bak): „egym ást derék
vagy hegyesszög alatt metszett vonalakból 
álló fajegy” (Sebestyén Gy., 1903. 336.). 
keresztbe rakni: kalickás rakást készíteni. 
Kovács Mózes: méterfát keresztbe is raktam 
(Sz.gy.) Fsófva.
KERESZTRÚD, ELVÁLASZTÓ-.
1. dermesz (Garda D., 1978. 146.).
2. kereszpárna. Sylvester T., 1966: A párna
fákra [—>] osztán kérészbe rakják a ~'kot. 
Komandó.
3. spangli (Garda D., 1978. 145.) Gyremete. 
->  MÁGLYA is.
kiürítés: kirakás (Kopacz István Sz.gy.) 
Szováta. megürít. Ambrus A., 1959: az utolsó 
szekeret is -e tték  (13.) Gy. 
kocsiterhelés: vasúti kocsi rakodása (Zsig
mond J., 1979. 226.) Magyaró. 
láncser: oldalvillás em előtargonca (Antal
S., 1975.) Mhévíz.
leüresít: „leterhel” (Nemes Z., 1974.) Torja. 
MÁGLYA: „Iparifa-választékok készletezési 
formája. A választékok hossztengelyükkel 
párhuzam osan, oldalkitám asztás nélkül 
feküsznek egymáson.” (ELex, 1964. 454.).
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1. csomó. Kiss J., 1825: [...] a haszonra való 
műszerfákat pedig előre kiválogatván, külön 
~ba gyűjtsék össze. (347.).
2. isztiva: réteges máglya. Lőrincz Pál: az ~'nál 
egy sor után jött 2 rúd (Sz.gy.) Oroszhegy. Gar
da D., 1978: A rakásolásnál a fa »~'ba« van 
rakva a »dermeszekre«, [...] (146. J. r. stivá.
3. mágja (Árokalyi, 1839. 195.). J. Lőrincz 
K.} 1861 kiveszni indult szó (357.). 
mágia (MA, 1604.) tároló ~ (Kopacz István 
Sz. gy.) Szováta. máglya. J. MTSz /., 1893: ~ 
(mágja, mágia):
a. rakás;
b. fa-rakás (1383.) Szf. A fenti két értelem 
ben csak a Szf. van megjelölve. J. V. Arvinte, 
1957: miglá magi, magl(y)a.
4. rakás (Kántor Á rpád Sz.gy.) Ratosnya. 
Garda D.f 1978: [...], de ism eretes a nyári ~ 
is, amikor az elszállítandó fát egyszerűen 
egymásra rakják. (146.) Gy remete, fa  ~ (An
tal S., 1975.) Mhévíz.
5. taszon (Sylvester T., 1966.) Komandó J. r 
tason.
MÁGLYÁZ(ÁS).
1. berak (Sylvester T., 1966.) Komandó.
2. fakásztázás (B író B enjám in Sz.gy.) 
Nyselye. J. ELex, 1961. szerint kászta csak a 
fűrészáru máglya.
3. felmáglyáz (Kovács F., 1934. 140.) mág- 
láz (Kopacz István Sz.gy.) Szováta.
4. isztiválás (Székelység IX, 1938. 12.) Ditró.
5. rakásolás (Zsigmond J., 1979. 215.) M a
gyaró.
manarinálás -> III.2 .1 .7 . R Ö N K FO R D Í
TÁS. J. manarin: rönkfordító (Zsigmond J.,
1979. 218.) M agyaró.
megköti a fát. Zsigmond József: ~ hogy ne 
csússzon le a baláncson [—> FELHAJTÓFA] 
Magyaró.
megont: máglyát bont. Antal S., 1975: -o tta  
a farakást. Mhévíz.
MEGSZÁMOZ. Gazda J., 1980: ~ták a fát, 
mondjuk egyestől ezerig. (273.) Gyszárhegy.

190. ábra. Megköti a fát (1).
2. baláncs (->  FELHAJTÓFA, TERHELŐFA III. 
2.3.5.). 3. Fukszol (->).

mekterítt: „szétterít” Sylvester T., 1966: 
M ikor leszéggyük a fát a drukról [truckról] 
megteríccsük. Komandó. 
mérő: erdei választékot bem érő személy. 
Lőrincz Pál: voltam 1935 és 1969 között: 
döntő, ~, erdőkezelő és erdőm ester [erdőki
term elési m ester] (Sz.gy.) O roszhegy. ~: 
„anyagfelvételező, ki vagonra m ért” (Lukács 
Imre Sz.gy.) Gy. átvevő- ~: „átvételezett a 
döntőktől” (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. Szin. 
rám pafelügyelő (Kemény J., 1963. 99.) M. 
forrásvidéke.
nyilai: rúddal emel (Gazda J., 1980. 274.) Kna. 
padlás: „a rám pa pado lása” (Kovács F.,
1934. 140.) Gycsom afva —> RÁMPA, 
pájsz: pájszoláskor (—>) a capin alá tett fada
rab (Zsigmond J., 1979. 218.), illetve maga a 
pájszolás. Kovács F., 1934: —nál a tám asz
pont a konty (—> CAPIN ábra) (140.). 
pájszolás, pájszfogás: a rönk hosszanti 
irányba való m ozgatása kétoldalról, capin 
segítségével (Zsigmond J., 1979. 218.) M a
gyaró (—)► III.2.1.8 is).
paluga: görgetés közben a rönk lemaradó, vé
konyabb végének az oldalra fektetett csákány 
nyelével alányúlva történő megemelése és elő-
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191. ábra. Pájszolás, pájszfogás.
1 pájsz, 2. capin, 3. konty.

retolása (Zsigmond J., 1979. 218.). Sylvester T.t 
1966: A zsirálás (-> III.2.1.7 RÖNKFORDÍ
TÁS) azt jelenti, hogy az ember fukszot (—») 
vág a fa vastagabb végihez, s a vékonyabbat 
~'val eléveti. Komandó. vess ~7: „a csákány 
nyelét a fa alá téve emelj” (Kovács F., 1934. 
140.) Gycsomafva. (vö. V. Arvinte, 1957. 92.). 
pap: a rám pa elején felállított függőleges 
rúd, a fák legördülését akadályozza meg, 
„faakadály” (Kovács F., 1934. 139.) Gycso
mafva —> RÁMPA.

192. ábra. Rámpa, a) egyszerű; b) lépcsős vagy kirakodó vagy kanapés (Zsigmond József: nevezik még fiókos 
rámpának is. Sz.gy. Magyaró); 1. ászok, 2. baláncs, 3. alsó fiók, 4. felső fiók (Zsigmond József Sz.gy. Magyaró); 
c-d) gyergyócsomafalvi elnevezése a rámpának (Kovács F., 1934. 139.); 1. galicka, 2. alap, 3. unterlag, 4. rámpafa,
6. padlás, 6. hajtófa, 7 pap; d) ászok. 1. gombák, 2. bélgya.
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párnafa: a földre párhuzamosan elhelyezett 
gömbfa. Sylvester 71. 1966: A ~'kat brákból 
[—> III.2.1.2.] csinájják. Komandó. 
RAKODÁS.
1. rakásolás (Zsigmond J., 1979. 215.) M a
gyaró.
2. rakosás (Kriza, Vadr. 1975/1862. 451.).
3. terhelés (Kurkó Gy., 1970. 147.) Cssztdo
mokos. m eg- (Portik János Sz.gy.) Gy. 
RAKODÓ. Lőrincz Pál: vigyük ki a ~ba. Ez 
a név szerepelt. A házam előtt is ~ volt. 
(Sz.gy.) Oroszhegy. -h é j:  felső rakodó 
(Sylvester T., 1966.) Komandó.
RÁMPA: „rakodó tér” (Szász L., 1974. 
271.) G ycsom afva. padolás. Sylvester  71, 
1966: Mi régebben -n ak  hittük, de most úty 
híjják, hogy rámpa. Komandó. kirakodó ~ 
kanapés ~ (Antal S., 1975.) M hévíz. rámpa- 
mester: átvevő (Kemény J., 1963. 106.). 
rovás: „egyenes, szabadon álló vonalakból 
szerkesztett fajegy (—>) (Sebestyén Gy., 
1903.336.).
spanglira rak: réteges m áglyázást végez. 
Garda D., 1978: Ha a fa [...] nyers, akkor 
~ták, [...] (145.) Gyrem ete —> MÁGLYA, 
számbavevő: szám adó (G azda J., 1980. 
277.) Magyaró.
támasz. V. Arvinte, 1957: tamos. Din magh. 
tamasz „proptea, reazám, sprijin” (171.).

telep:
a. alsó rakodó.
b. fűrészüzem  rönktere (Szász L., 1974. 
271.) Gycsomafva.
c. fatelep.
d. fűrészüzem. J. Haszmann P., 1971: már a 
~en [komandói fűrészüzemen] vagyunk [...] 
(V. 11.) Komandó.
untellag: ászokfa. Gazda J.y 1976: Akkor ~ra 
raktuk [a béeresztett fát] elébb, az út mellett, 
s osztán úgy télben akkor könnyen bántunk 
vele. (536.) Kna. n Unterlage. Szin. párnafa, 
unterlag: a rámpa része —» RÁMPA, 
volta:
a. vezényszó a rönknek capinnal történő  
hengergetésére (V. Arvinte 1957. 175.). Por- 
tik János: Vezényszó, am ikor „fuksz”-szal a 
rönköt m ozgásba hozzák; ekkor a csoport 
többi tagja a csákány hegyével tovább m oz
gatta a rönköt. (Sz.gy.) Gy.
b. Jeladás a munka kezdéséhez” Antal S., 
1975: Aej, volta!. Mhévíz.
vonás: feljegyzés, számbavétel. Nyolcvanos
et, Lemhény, 1874: mikor az erdő leszakadt
és ~ szerént el osztatott.
zsandár: a máglyában levő fákat biztosító,
földbe beásott gömbfa (Kántor Árpád Sz.gy.)
Ratosnya.

2.1.11 Vegyes kifejezések

„Hova, hova, barna legény?/ Az erdőre, 
Száraz ágér, siitni-főzni /  Menyegzőre.”

(Kriza, Vadr. 1975/1862. 215.)

beerdől: „(engedéllyel) éli az erdőt” (Szabó 
T., 1976/1766. 658.) Hídvég. 
beerdőlés: „erdőlés/használat” (Szabó T., 
1976/1784. 658.) Máréfva. béerdőlés (Imreh
I., 1979/1803. 100.) Illyefva. 
behulatni. Jkv. Hilibi Kb., 1942: Új határo
zatba kimondja a választmány a kitermelés-
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kor az utakra gond fordítódik ~ nem szabad, 
mert kihágást követ el. (84.). 
bister: „alkalmi vállalkozó, üzér. fa~: favá
sárlásai, -feldolgozással és -értékesítéssel 
fog lalkozó” (Köz. M áthé János: N yr 94, 
1970. 205.) Mhermány.
Casa Pádurilor (Casa Autonom á a Páduri- 
lor Statului): Állami Erdők Autonóm Vállala
ta (Keleti Újság, 1931. aug. 19.). 
csapanyó: „rézsútos” (EL 1887. 588.) MT. 
csutkázik: tuskót irt (EO III., 1840. 451.) 
Asz.
egyhosszban termel: hosszúfás term elést 
folytat (M olnár K., 1978. 35.) Kápolnásf. 
ekszpedíció: „szállítási részleg” (Antal S.,
1975.) M hévíz. 
él -> II. 4.
elél: „letarol/pusztít” (Szabó T., 1978/1794. 
851.) M ezőmadaras.

elerdőltet: „leerdő ltet/taro l” (Szabó T., 
1978/1826.) Albis.
élés: „használat” (Szabó T., 1978/1603. 
865.) Usz.
elhányattat: „(földből) kivettet” Szabó T. 
7978/1781: ...a Nagy Fakot Puska Porral ha- 
nyatatta el... [...] (941.) Balavásár. 
eltakarít: kiszállít. Nyolcvanos et, Lemhény 
1868: vásári ott fák -tására  mostantól fogva 
pedig egy kerek évi idő állítattot meg. 
E R D Ő E LA D Á SO K : az erdő faállományá
nak lábon történő eladása. J. A vizsgált terü
letre vonatkozóan ez, D. Ivánescu, 1972. 
181. szerint, általánosságban 1920. és 1940. 
között az évi növedéket 2-3-szor haladta túl. 
(vö. Vitos, CsF., 1894. 589-590. és Mkikj, 
1906. 17.; 1911. XI.; 1912. 31.). szin. ER
DŐÉRTÉKESÍTÉS (vö. Pál G., 1923. 46.), 
ERDŐVÁSÁR (Mkikj, 1910. 24.).

“  Í72

'ö a lr r ? o g y o n £ z  c r t

Q  b ( m *  a ila g a s  o la d J s i d jT

^  r koronQ

194. ábra. ERDŐELADÁSOK. Eladott famennyiség (a) és az eladásánál elért összes (b) és átlagos ár évi 
viszonylatban az állami erdőkezelés alatt álló erdőkből 1900 és 1909 között, Csík megyében (Mkikj, 1909. 32.).
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ERDŐIPAR: a fa kitermelését, szállítását és 
elsődleges feldolgozását végző ipar, SzK, 
1902: [...] iparágak, m elyekben a székely 
népnek legtöbb hagyom ánya, legtöbb já rtas
sága, legtöbb tudom ánya van [...] az 
(137.). Gyáripar, 1 9 0 1 /1898: Erdélyi ~ 
részv. társaság gőzfűrésztelepe Gyulafalván 
(IX. füzet. Faipar).
erdőkezelő: részlegvezető  (Portik  János 
Sz.gy.) Gy. fő~.
ERDŐKITERMELÉS.
/. erdőkitermelés. Gazda J., 1979: -b e  es 
vótam, [...] (201.) Zetelaka.
2. erdőle vágatás. Nyolcvanos et, Lemhény 
1894: az ~nál a fatörzsnek 1/2 fertály sing 
magoság maradjon meg. J. erdőt ró (Gazda 
J., 1980. 270.) Kna. vágni já r t a havasra 
(Zsigmond J., 1979. 215.) Magyaró.
3. erdőmunka. Bözödi Gy., 1938: Egyetlen 
faluban 500 em ber kenyér nélkül! Ezek nap
számra járnak, főleg ~'ra. Óriási távolságra. 
(159.) Fsófva.
4. erdővágás (Seres A., 1973. 4.) Krizba.
5. havasolás (Zsigm ond J., 1979. 214.) 
Magyaró —» FAKITERM ELÉS is.
erdő körül: erdő táján (D ánfalva Kbj,
1935.).
erdői:
a. „erdőre megy szekérrel, levág egy szálfát 
s haza viszi a szekeren” (Köz. Nagy Lajos: 
Nyr 3, 1874. 324.) Hsz.
b. „fát vág v. gyűjt az erdőn és szállít onnan 
haza” (M Tsz I, 1893. 497.) Um.
c. „erdőre já r ” (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 
1905. 82.) Gy.
d. „az erdőről fá t h oz” (Cs. B ogáts D.,
1943.).
e. ,Ját vág az erdőn és hazaszállít” (Köz. 
Márton Gyula: Nyr 82, 1958. 359.) Ikafva.
/. „erdőt vág, irt”  (Nemes Z., 1974.).
g. „(erdőn/erdőről) szálfát vág”, „(erdőre) 
szálfa vágni (és hozni) já r ”, „(erdőt v. fát) 
vág és hord” (Szabó T., 1982. 290.) Szf.

h. szálalás útján erdőt kitermel. J. Kászon  
széki fpj, 1764: [...] ketten [...] két szekér tűz
re való Csere fát erdőitek (35.). ~ni: „az er
dőt használn i” (Köz. Várnai Sándor: EL,
1886. 482.) Hm. Imreh I., 1979: Demeter 
M ihályt [koronkai jobbágyot] előszeretettel 
küldték »~ ~«, s jó  állattartó lévén, szállíta
nia, fuvaroznia is többet kellett [robot fejé
ben], [...] (144.).
erdőlés: —» erdői. J. Kőváry L., 1842: s tud
hatni mint megy az hol semmi rend a 
pusztításban (137.) Szf. Kőváry L., 
7866/1763: A [határőr] tisztek szám ára [...] 
szabad ~ engedtetik , együtt a községgel. 
(127.) Szf. Csergő B., 1978: Az ~, a fa kiter
melése télen történt.) (42.) Küküllőkem ény
fva. Szin. erdőkiélés. A gerdoelles (M A, 
1604)—>11.4. is.
erdőlő: „erdőlésre való” (M Tsz I., 1893. 
497.). ~szekér. Salamon S., 1974: Kennyéték 
még az ~ szekeret, hozzátok ki a kam arából 
az ~ láncot. (338.) Réty (vö. erdőlő napok: 
Imreh I., 1983/1840. 478. Árkos.), 
erdőspekuláció: erdőkitermeléssel kapcsola
tos üzérkedés. Keleti Újság, 1926: A csíkme
gyei tanfelügyelő a szegény tanítókkal finan
szíroztatta ~it (V. 2.) —> erdőpanama is II.4. 
erdővállalat: erdőkiterm elési Keleti Új
ság, 1926: [...] Ezt az összeget a 235 üzlet
rész arányában fogják fizetni a székelyud
varhelyi ~ tagjai. (II. 25.) szin. cég  (Garda 
D., 1978. 142.) Gy re m e te ./a  (Kemény 
J., 1942. 53.), favá lla la t (Ellenzék, 1927. 
XII. 2.).
fáiz: erdői. Száva F., 1872: Egy óriási bikk- 
fa itt [lővétei erdőn] m ondják  4, m ond: 
négy kiskrajczárral fizetődik, s egy forintért 
egy pár m arhával, egy egész éven át bárki is 
-h a t belőle s vihet a m ennyit épen el tud 
vinni. (33.).
faizás: „az úrbéreseket a földesúr erdejében 
illetett haszonvétel” (PNL VI, 1894. 659.). 
szin. lignationis usus (EO II., 616.).
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FAKITERMELÉS.
Lf á s  szakma (Kemény J., 1963. 76.).
2. favágás. Lombossy, 1847: [...] kárt, melly 
a számítás s okszerűtlen ~ miatt a havasban 
történik, falevágás. (EO II., 1781. 458.). fa- 
vágatás (ÁLt-Cs. 43. 1893.).
3. k ih aszn á lás). Nagy Gy., 1884: A [Szé
kelyföldön] k ihasználn i szokott 62% -ból 
körülbelül 40% -ra teszik a lakosság saját 
belfogyasztását. K ivitelre ju t tehát az erdők 
term ésének csak 22% -a. Az ág, gally és 
gyökérfa  h aszn á la tlan u l hagyatik  hátra. 
(76.).
4. letárolás. Nyolcvanos et, Lemhény 1897: 
[...] erdőgazda [...] a fák -án á l igen sokat fá
radozott. J. puhafa kitermelés: fenyőkiter
melés. Mkik, 1912: ~. Kam ara területünk 
legfontosabb ipara [...] (95.) —> ERDŐKI- 
TERM ELÉS.
fakölteni: fát eladni (Köz. Hermann Antal: 
Nyr 37, 1908. 426.) Hosszúfalu. 
fakupec: nyerészkedő fakereskedő. Kozán 
/., 1978: Ahol pedig elfogyott az erdő, [az I.- 
világháború utáni esztendőkben] a ~ felgyúj
totta a gyárát, s vonult tovább, vagy beállt 
kisvállalkozónak, a kapuról kapura járva vá
sárolta a fát, am elynek eredetével nem törő
dött. (49.). Cs. -kedés. Balogh E., 1979: [...] 
és főleg ~~sel foglalkozó pénzes gazdák [...] 
(15.) Vargyas.
faricskálás: a rönk felületének megsértése 
(Kemény J., 1965. 142.) M. forrásvidéke, 
fázni:
a. „saját faszükségletet fedezni”,
b. ,xfát tűzre tenni” (Köz. Várnai Sándor: EL,
1886. 482.) Hm.
FELKÉSZÍTENI:
„levágni és a kiszállításra előkészíteni a fát” 
(Köz. Goldner József: EL, 1887. 5%1 .).fészi
vei el is készíteni (Alsócsernátoni Ft, 1665. 
Imreh I., 1983. 307.). kikészíteni (Köz. G old
ner uo.) Gy. lekészít. Kurkó Gy., 1970: Ha le
hel, még ma ~ünk egy terű fát a havasiból, s

holnap hajnalban hazarántsuk, [...] (121.) 
Cssztdomokos. megkészíteni (Köz. Goldner 
uo.) vö. ölező (—>).
FELKÉSZÍTÉS.
1. készíttés. ÁLt-M , 115. 51. 1879: egy tönk
nek a fordábani [a vágásterületen történő] ~c 
vagyis vágatása 10 kr. Szováta. fakészítés 
(Gazda K., 1980. 95.) Észlelnek.
2. vágás (Portik János Sz.gy.) Gy.
3. vágatás (ÁLt-M, 115. 27. 1877.) Szováta. 
felpóznál: lazán felrak (Gergely L., 1866. 
196.) Mvh.
fenyőni: fenyves kitermelése. Jakócs Imre: 
nálunk inkább télben volt a fenyőlés, vízke
reszt napjától (Sz.gy.) Zetelaka. 
gépészet: gépesítés. Orbán B., V. 1871 Oh 

jőjön cl a le országod. (21 1.). 
gombolyagul: göm bfa alakban (Gazda J.,
1980. 280.) Kna.
határozatlan erdőlés: tetszés szerinti fa
használat. Conscriptio Gyalfalu, 1820: A 
com unitás [faluközösség] Erdeje osztatlan 
lévén határozatlan, annak erdőlésc úgy hogy 
a menyi fát hordani Tűzre vagy eladni tetszik 
anyit hordhat (3).
hátas: a fát hátán hordó személy (EO III., 
1840. 63.) Asz.
házi kezelés: házilagos erdőkiterm elés. 
Gyáifás E., 1930: Magam részéről elism e
rem a ~ előnyeit [...], másfelől azonban úgy 
hiszem , hogy a ~nek csak a döntés és 
ölberakásig kell mennie, ellenben a fa feldol
gozását, szállítását és forgalomba hozatalát 
teljes egészében át kell engedni a magán-vál- 
lalkozóknak. (220.).
heverőben találtatik: elfekve - (Nyolcvanos 
et, Lemhény 1917.).
HOLDING: „részvény fel vásárlási társa
ság” Árvay J., 1971: A  báró Groedel-család 
Budapesten és Bécsben élő tagjai esztelen 
költekezésük miatt a csőd szélére jutottak. 
Ebből a helyzetből csak úgy sikerült kimene- 
külniök, hogy a külföldi hitelezőkkel együtt
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[1931-ben] egy ~ot [...] alapítottak, [...] (III.
21.). Komandó.
karámgazda: „alvállalkozó” (Barabási L., 
1987. 26.) Cs.
KARTELL: tőkés vállalatok között túlzott 
piaci ár tartására, a verseny kiküszöbölésére 
létesült monopolegyezmény (KLex, 1968.). 
Etört, 1964: A XX. sz. elején [...] a fa -b e  
bevonták a legjelentősebb erdélyi fakiterm e
lő vállalatokat is [...] (321.). 
kecel, kecetel: „faragcsál, vagdal” (Köz. Új
laki István: EL, 1883. 522.) Csm. 
kezelő: „olyan iskolásform a em ber” (László 
Ferenc Sz.gy.)Gy.
kilóggatni: „a' fát gyökeréből kim ozgatni” 
(Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838.). 
KITERMEL.
1. kitakarít (Dánfalva KbJkv, 1941.). letaka- 
rít (Imreh I., 1973/1830. 114.) Árkos.
2. letermel (Csergő B., 1978. 47.) Küküllőke
ményfva —» ERDŐ KITERM ELÉS, FA- is. 
komponálódik: „egyensúlyozódik , súly- 
egycnbe jő ” (M Tsz 1893. 1161.) Gazda J., 
1980: [...] egy kicsi kom ponálója vót [a fá
nak] (273.) Kna.
LEKÖT: „(Á rut) későbbi eladásra, ill. 
(munkát) későbbi teljesítésre szerződésben 
megígér” (ÉKsz, 1972. 839.). Bíró Gábor: 
Vegyen erdőt, termeljen szenet, én a szenet a 
Nitrogén részére -öm . (Sz.gy.) Parajd. 
leszakadt: kivágatott. Nyolcvanos et, Lem
hény 1874: a vágás alá jö tt fa m ind egy 
szálig-; mikor az erdő-, 
lignatio.
1. fahasználat. EO II., 1788: [...]; de quoad 
-nem  [ami a fahasználatot illeti] az előtt va
ló usust [szokást] observálják [tartják meg] a 
katonaságra való nézt (608.). Ikafva.
2. faszedés  (MA, 1604.). J. Lignator: Fasze- 
doe, Favago (MA, 1604.). 
megkecegtetett (fa): száradás elősegítéséért 
fejszével bevágott (-). Kurkó Gy., 1970: [...], ő a 
szántaipaláshoz szükséges anyagot válogatta ki

a szerszámfák közül, amiket még a tavaly állo- 
gattuk a sarokba, hogy -oldalukon jól kiszárad
janak. (118.) Cssztdomokos. (vö. 301-305: Táj
szavak jegyzése, Bonyháti Jolán összeállítása.), 
megmeztelenült: tarra vágott (EO III., 1825. 
51.).
mellyeszt: „kopaszt” (MTsz I., 1893. 1426.). 
Gazda J., 1980: Senki se kapálta [az erdőt]! Az 
ember elment az erdőre, vett egy fát, -ette meg, 
s alászolgája. Pénzt adtak érte. (280.) Kna. 
mezőföldi: síkvidéki (Gazda J., 1980. 270.) 
Kna.
minőségi prima: m inőséggel kapcsolatos 
prémium (Bíró Gábor Sz.gy.) Parajd. 
NAGYTERMELŐ: nagy erdőipari vállalat. 
Mkikj, 1909: A jobb áru [fűrészáru] szállítá
sát csakis a -k  [végezhetik], akik a fájuk ja 
varészét akkor döntik, am ikor fel is vághat
ják, miután vasút vagy sodronypálya áll ren
delkezésükre [...] (29.). 
odahátra: távol a falutól (Gazda J., 1980. 
271.) Kna.
oeconomia: gazdaság. EO II., 1788: [...] tél
ben annyi fát szoktak magok szám ára horda
ni, hogy nyáron által az -  körül forgolódnak 
(608.) Peselnek.
osztás: a kitermelésre kijelölt vagy a közö
sen kitermelt fa szétosztása a jogosultak kö
zött. Imreh /., 1983: Az -  eléggé korán rend
szeressé vált a székely székekben. (250.). 
részlet: kibélyegzett törzsek egy csoportja. 
Nyolcvanos et, Lemhény 1881: A m ásodik 
-n ek  vagyis 50 szálfának 50-től 100-ig 
becsértéke ’s kikiáltási ára 7 f  20 kr. v. é. 
részvény: rész. N yolcvanos et, Lemhény 
1918: [...] a vágás határ napul meg határozta- 
tik 6 nap a mely meg je lö lt napok allat az 
illető - t  ki nem vágná [...]. 
rosszátlódik: „tágul, lazul” (Köz. Gencsy 
István: Nyr 34, 1905. 86.) Gy. 
rúdvágás: „m ellmagasságban 16 cm-en alu
li átmérőjű fák kiterm elése” (Zsigm ond J.,
1979. 215.) M agyaró.
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szektor: részleg (B enedek G ábor Sz.gy.) 
Szováta. r sector.
tere: terű, rakomány. Gazda J., 1976: met 
olyan ~'t hoztak (538.) Kna. -fa: egy (sze
kér) rakomány - (uo.).
tőkéz, el—: „tőkékre vágva elpusztít” (MTsz
II., 1893. 780.) Csm. „Azt a szép erdőt el~ték.” 
tökölődik: „vesződik, bajlódik, erőlködik” 
MTsz //., 1897: Né tökölőgy aval a nagy fá
val, hiszen látod, hogy nem birod! (780.) Szf. 
uzuál: „használ” (Szabó T., 1978/1775. 
742.) Bodok. -á s :  használat (Szabó T., 
1978/1821. 865.) Szövérd. 
üzem: „termelt áru, kereseti lehetőség” Ko
vács M ózes: itten a legnagyobb ~ volt a 
deszka, szarufa, zsindely akinek fogatja 
volt -, akinek nem volt: kézimunka, talpfafa
ragás, hajófa, métervágás (Sz.gy.) Fsófva. 
ÜZLET:
1. üzem. ÁLt-M. 115. 25. 1877: fenyőerdő 
üzlet, bükk erdő üzlet.

2. vállalat. Mkikj, 1912: Üzletünket két rész
re osztjuk, u.m. fakitermelés és gőzfűrész
üzemre [...] (112.) Szf. 
verssel: alkalommal. Gazda J., 1980: Én is 
vótam vagy öt-hat ~ Hévíztől le egészen 
Régenig. (277.) Magyaró.

2.2 A fa erdei megmunkálása faragással, 
hasítással és fűrészeléssel 

2.2.1 Fafaragás
(Faragott gerenda - Dongatermelés - 

Talpfafaragás - Kerékgyártófa)

BÁRD.
1. E R D E I-:  faragó fejsze, nyele 1 m-nél is 
hosszabb és a bárdlap síkjában fekszik; az = 
-d a l dolgozó munkás a törzsön áll (Szécsi 
Zs., 1894. 164.). szin. PLANKÁCS (->). J. 
Lőrincz Pál: bárd [faragó ~] és plankács

195. ábra. Bárd. a) ERDEI—  kétkezű bárd; b) KÖZÖNSÉGES—  b/1 ácsbárd (20x29 cm) Kristó T., 1980. 30. 
Cssztdomokos; b/2 félkézbárd; 1. alig 30 cm hosszú görbe nyél, a bárd nyele 3. orra, 4. éle, 5. pofája, 6. sorka 
(Kovács F., 1934. 141.) Gycsomafva; c) a közönséges bárd (ács, félkéz) használatának módja.
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ugyanaz (Sz.gy.) Oroszhegy. szin. csoplin: 
„hosszú nyelű faragóbárd” (Köz. M árton 
Gyula: Nyr 82, 1958. 359.) Nbacon. szin. 
kétkezű-  (Birtalan Árpád Sz.gy.) Esztgy.
2. KÖZÖNSÉGES  rövidnyelű, egykézi 
melynél a nyél nem fekszik a - lap  síkjában, 
hanem ettől kifelé hajlik, hogy a nyelet tartó 
kéz szabad teret nyerjen, mivel itt a faragó 
munkás oldalt áll (Szécsi Zs., 1894. 164.). 
szin. ács -  (Kristó T., 1980. 30.) Cssztdom o
kos. faragó  -  (EL 1887. 587.) Gy. félkéz 
Seres A., 1978: félnyersen ~ -d a l és lapos 
kézvonóval faragták ki az oldal- vagy 
odordeckákat. (121.) Ev. félkézreva ló-  (Kós 
K., 1972. 31.) Kászon. ->  FARAGÓ FEJ
SZE, PLANKÁCS, SZEKERCE is. vö. Cső
re R, 1980. 204., 205.
BÁRDOL.
L le~. Gazda J., 1980: Félkézbárddal = ~om 
egyenesen, [...] (319.) Zetelaka. meg-  (Pau- 
singerJ., 1885. 861.) Görgény.
2. nagyol (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). 
nagyából (Pausinger J., 1885. 861.) G ör
gény.
3. vág. Ambrus A., 1953: Egy hatalmas bárd- 
dal - volt vagy két arasz az éle - olyan sim ára 
tudta ~ni a fa oldalát, m int a gyalu [...] 
(198.). Gy. J. bárdolt-deszka  (Cs. Bogáts D., 
1943/1770.) Hsz.
bokáz: „a fentök felső végére csapot farag” 
(Tölgyes E., 1978.) Ev. 
bréjelés: „oldalas beróvás faragásnál” (Rá- 
duly Elemér Sz.gy.) M ezőbánd. 
bütje, bütjére: „vége, végére” (Csergő B.,
1978. 43.) Küküllőkeményfva. 
csaplál: „fejszével nagyjából m egfarag” 
(MTsz I, 1893. 268.). - ni: „faragni fejszé
vel” (Lőrincz K., 1861. 319.) Hsz. 
csaptatóvíz: „az ácsok piros festékből készí
tett folyadéka, m elybe a fa m egcsaptatása 
előtt a csaptatónak [—> FARAGÓZSINÓR] 
nevezett spárgát belem ártják” (Nem es Z., 
1974.) Torja.

cseberfal: bél nélküli hasáb (Kovács F.,
1944. 192.) Gycsom afva —> csutak, 
csutak: rövid tönk (Kovács F., 1944. 192.) 
Gycsomafva.

197. ábra. Csutak (a), b) kihasított cikk; c) cseberfal 
1. bél (Kovács F., 1944. 192.) Gycsomafva.

deszkát ácsolt. - faragással előállít (Janitsek 
J., 1970. 368.) Bodos.
DONGA, donga (Szabó T., 1978/1841. 
465.) Bölkény. bükk-. Mkikj, 1894: E lszállít
tatott a kovásznai állomásról [1894-ben] 10 
vagon « -  is. (101.). - fa  (Szabó T., 
1978/1840. 465.) Bölkény. dunga (Köz. Gál 
Benjámin Sz.gy.) Hilib. dungó. Cs. Bogáts 
D., 1943AS50: Egy kis rakás Hordo Dungo 
fák [...]. Hsz.
DONGATERMELÉS -> 1 9 8  ábra.
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199. ábra. Dungahasítás. a-b) fenyődonga hasításának két módja, a csutak (—>) biitüjén szemléltetve; 1 negyedha
sáb, 2. a hasítás iránya, 3. évgyűrű.
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donga tisztítása: donga faragása (Haáz F., 
1942. 37.) Szvarság.
dungahasítás —> 199. ábra. Hajdú Imre: a ~t 
a sarka irányából kezdi, hogy a növése [az 
évgyűrűk] essen keresztbe (Sz.gy.) Hilib. 
dungahasító bot: dongahasításnál használt 
sulyok (Hajdú Im re Sz.gy.) Hilib. vált. 
fahasítóbot (Tóth Vince Sz.gy.) Hilib.

dungahasogató: dongahasító  szerszám
(Hajdú Imre Sz.gy.) Hilib.
ejtős v. jóejtő: „a* faragó szerszám, ha jól
fog” (Lőrincz K., 1861. 323.) Hsz.
faracskál: „a farag kicsinyítő képzős alakja”
(Köz. M áthé János: N yr 94, 1970. 208.)
Mhermány.
FARAGÁS IRÁNYÁT ZSINÓRRAL KI
JELÖLI.
1. cérnáz (M iklós M árton Sz.gy.) Csm ada
ras.
2. csaptat (Kovács F., 1934. 141.) G ycsom a
fva.
FARAGÓ. ~ ember. Cs. Bogáts D., 1943/ 
1681. jo  ~ ~. Hsz. plenkácsos~ plankáccsal 
dolgozó ~ (Szom orú M iklós Sz.gy.) M a
gyaró. siper ~: talpfa ~ (Lőrincz Pál Sz.gy.) 
Oroszhegy.

201. ábra. Faragás irányát zsinórral kijelöl.
1. bélgya (Kovács F., 1934. 141. Gycsomafva),
2. kapocs (uo.) 3. csaptatóspárga (uo.) —» 
FAFARAGÓZSINÓR, 4. faragási irány.

faragóágy: faragásnál használt ászokfa, 
bakállvány (Csergő B., 1978. 49.) Küküllő
keményfva.
faragóba járás: fafaragás. Csergő B., 1978: 
A ~ valószínűleg az 1800-as évek harm adik 
harmadában kezdődött, am ikor m egindultak 
a nagyobb építkezések, [...] (49.) uo. 
faragócsutak: faragásnál használt tuskó. 
Kurkó Gy., 1970: [...] és melléje gurítottuk a 
~ot is (210.) Cssztdom okos. 
F A R A G Ó F E JSZ E :
a. „ács-szekerce” (Köz. Ősz János 30, 1901.
46.) Kibéd.,
b. „hosszúpengéjű fejsze fa jta , mely fara
gáskor sima felü letet hagy maga után99
(M árton B., 1973. 176.) Parajd,
c. ,Jéloldalas y egy kézi rövid nyelű bárd99
(Vass Dénes Sz.gy.) M akfva; balogos ~ (M e
zei András Sz.gy.) Sóvárad. hódas fejsze: „a 
~ névváltozata” (M árton B., 1973. 176.) 
Parajd. lapos ~ (Szabó T., 1982/1859. 209.) 
Bodok.
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a 1 b

202. ábra. Faragófejsze, a) Balogos faragófejsze és részei 1. foka, 2. küpii, 3. nyaka, 4. orra, 5. éle, 6. sarka (Mezei 
András Sz.gy., Sóvárad), b) Haáz Ferenc Udvarhelyszéki famesterségek c. könyvének rajza (50.).

FA R A G Ó K  F E L S Z E R E L É S E . Csergő B., 
1978: A darabolófésze, palonkács, rész 
[elő], fénkő, harcsafűrész, sújtócérna, vaskap
csok, colstok; [...] (47.), Küküllőkeményfva. 
F A R A G Ó Z SIN Ó R .
1. cérnázó  (Kós K., 1972. 33.) Kászon.
2. csapózsinór (Cs. Bogáts 1943/1809.) Hsz.
3. csaptatóspárga  (Kovács F., 1934. 141.) 
Gycsomfva.
4. sújtócérna. C sergő B., 1978: a -h o z  szük
séges porfestéket a kantinban vagy a legkö
zelebbi falu boltjában is kaptak (47) 
Küküllőkeményfva.

fartcskál: „céltalanul farag, piszmog a fara
gással” (Salamon S., 1978. 402.) Réty. 
F E N É K D O N G A , fenék. Hunyadi János: 
tető és ~ (Sz.gy.) Mrégen. fenék darab. Bh, 
1839: A' tölgy törzsök arra való részét don
gáknak [oldaldongának] és -n ak  kivagdalják 
[...] (587.).
fész ita rtó  —> 204. ábra.
fríz e n : „fenyő-faragottfa” (Zsigm ond J.,
1979.215.).
h a jo k : „nagyobb forgács” (Orbán B., VI
1973. 136.) Hétf. „Szédd össze a ~at István!” 
(Köz. Hermann Antal Nyr 21, 1891. 478.) 
uo. halok (Köz. Benedek Elek: Nyr 9, 1880. 
42.) Ev, (M áthé János, M T 1969. V. 3.) 
Mhermány. holy, holyka (Köz. Steuer János: 
Nyr 18, 1889. 370.) szin. doska (Zsigmond 
J., 1979. 222.) Magyaró. 
ha lk : „keskeny kihasítás a fa törzséből, amit 
a faragó-fejszével vágnak, illetve hasítanak 
k i” (H aáz F., 1942. 11.) Um. Kristó T., 
1980: Amíg a fa még fennáll, kiveszek belő
le egy ~ot (darabot), ezt felhasogatom, és ha 
jól hasad, akkor az anyag megfelelő. Csszt
domokos.
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204. ábra. Fészitartó. (Koós K., 1972. 30.) Kászon.

hasítóvas: hasítókés (Haáz F., 1942. 37.). A 
~ sorjában kiveszi a dongákat.” (uo.) —> dun- 
gahasítás.

205. ábra. Hasítóvas.

kalóca:>  kaloda (Seres A., 1978. 121.) 
Mhermány.
kerékfal: keréktalp. Imreh /., 1983 /1830: 
Mint népes com m unitásunkban [közössé
günkben] com m unitásunk tagjai épületbeli 
bornákot [épületfát], eszközfát, ~at kérnek 
szükségekre a szokott tilalmas erdőből, [...] 
(478.) Árkos.
K ERÉK GY Á RTÓ FA . Kurkó Gy., 1970: A 
kerékagy jó , a falak közül kettőt s a fentőből 
[...] (210.) Cssztdom okos. —» III.2.3.5 FA
KERÉK is.

206. ábra. Kerékgyártófa.
a) kerékagy (->KERÉKAGY III. 3.3.5.)
b) kerékfal (->) (—>KERÉKTALP III. 2.3.5.)
c) fentő (—>KÜLLŐ III. 2.3.5.).

K É TN Y E L Ű  K ÉS PADJA.
1. dongázópad  (Kardalus János Műv., 1984.
5. 30.) Kászon.
2. faragószék  (Szabó T., 1982/1769. 697.) 
Koronka.
3. késelőpad  (Haáz F., 1942. 37.) Szvarság.
4. kézvonolópad  (Mezei András Sz.gy.) Só
várad. Kovács F., 1944: A ~ a papucsnak láb
bal való m egnyomásakor a talphoz szorítja a 
fadarabot. (193.) Gycsomafva. J. kákkantó.
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207. ábra. Kétnyelű kés padja.
a) Gyergyócsomafalvi
1. feje, 2. talpa, 3. papucs vagy lábítója, 4. lábai (Kovács F., 1944. 193.)
b) Udvarhelyszéki (Haáz F. R., 1932. 19.)
c) Kászoni (Kardalus János Műv., 1984. 5. 30.).

Hajdú Imre: A = a kézvonolópad leszorító 
lábítója. (Sz.gy.) Hilib. kézvonópad  (Hunya
di János Sz.gy.) M régen. kézvonószék (B. 
Nagy M., 1973/1688.) Cskozmás.
K É Z  V O N Ó . kézvonó. Cs. Bogáts D., 
1943/1664: égi küsdégh Hsz. ~ (Tsz, 1838 
Köz. Kállay) Szf. kézvonókés (Kurkó Gy.,

208. ábra. Kézvonó. a) egyenes; b) görbe 
1. éle, 2. lapja, 3. foka, 4. sorka, 5. nyele, 6. fogója 
(Kovács F., 1944. 193.) Gycsomafva.

1970. 118.) Cssztdomokos. kézvonoló (Lő
rincz K., 1861. 335.) Hsz. vonókés (Szatmári 
Béla Sz.gy.) Berekcresztúr.
-FÉLESÉGEK.
1. egyenes, egyenes kés (Hunyadi János Sz. 
gy.) M régen. szin. lapos -  (Seres A., 1978. 
119.) Ev.
2. görbe, hargas -  (Kovács F., 1944. 193.) 
G ycsom afva. horgas -  Cs. Bogáts D., 
1943/1840: Horgos kádár Hsz. tisztító -  
(Hajdú Imre Sz.gy.) Hilib.
kézvonol: kézvonóval farag (Kós K., 1972. 
119.) Kászon. -ás. Kurkó Gy.f 1970: - A ~ ~t 
inkább hagyd reám, csak a nagyolást végezd 
el szépen (118.) Cssztdomokos. 
kézvono ló : kézvonó (Lőrincz K., 1861. 
335.) Hsz.
kon tya : foka —> BÁRD.
K Ö T Ő F E JS Z E : „kalapácsszerű, tömzsi fej
sze, lyukvésésnél, tetőállításnál [erdei épüle
teknél is] használatos” (Gilyén J., 1963. 69.). 
Szabó T., 7982/1812: Kőtő fejszét nadolni és 
atzelalni 30 xr. (809.) F. rákos.
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küszürű: köszörű —» III.2.1.4. 
leszögletesít: élárut készít (Kós K., 1972. 
90.) Kászon.
m acska: „kapocs (Kovács F., 1934. 141.) 
Gycsomafva.
m egnagyábolt: nagyjából m egbárdolt (Be
dő A., 1912. 210.). nagyábolt. D ivald A., 
1871' [...] a Görgény vadvizén letutajozható 
fát [...] 2 oldalról ~ állapotban [...] (121.). 
vált. nagyolt, nagyolás (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
m egtisztít: simító faragást végez. Haáz F., 
1942: Először a ródaló fejszével kinagyol
ják, azután pedig a faragó fejszével ~ják. 
(21.) Fenyéd.
negyedfa: „négyfelé hasított göm bölyű fa” 
(Tölgyes E., 1978.) Ev. 
nyolcadfa: „nyolcfelé hasított göm bölyű fa” 
(Tölgyes E., 1978.) Ev.
OLDALDONGA.
1.fal. EOE VIII, 188211627: Az ki =t teszen 
az hordóban, minden - tó i adjanak három 
pénzt. (466.). Kovács F., 1944: [...] a kád 26 
~ból szokott összetevődni (192.) G ycsom a
fva.
2. donga. Mezei András: a cseberoldal ~'ból 
van (Sz.gy.) Sóvárad. ~ fa l  (Kristó T., 1980. 
25.) Cssztdomokos —> kalicka III.2.1.9. 
pangát: máglya, farakás. Csergő B., 1978: 
Minden darab kiterm elt rönköt, kifaragott fát 
krétával megjelölték és a rakóágyon ~ba rak
ták. (49.) Küküllőkeményfva.

210. ábra. Oldaldonga.
a) tölgy oldaldonga faragása; b) és végleges formája.

PLA N K A C S:
a. „ erdei bárd, a nyél a bárdlap síkjában  
fek sz ik ” (Szécsi Zs., 1894. 164.);

211. ábra. Plankács.
a) általános képe b) használatának módja (a rajzból 
kitűnik, hogy a nyél a bárdlap síkjában fekszik); 
c) egykori rajz (PNL VI: 1894. 275.)
1. egy méternél is hosszabb és a bárdlap síkjában fekvő nyél.
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b. „[...] a bárdnál hosszabb pengéjű [...], 
amely arasznál is hosszabb, és mindkét ol
dalon sima élével, 1-1,10 m-es egyenes 
nyélbe húzva még ma is használatos99 (Zsig
mond J., 1979. 218.) M agyaró.
c. „kétkezes faragófejsze99 (Orbán Balázs Sz. 
gy.) Deményháza.
d. „ácsbárd” (Murádin L., 1965. 323.) Siklód. 
palankács. Farkas Gábor: először faragófej
szével lenagyolták, utána -csa l lepucolták 
(Sz.gy.) Hrsztpál. palonkács (Csergő B., 1978.
47.) Küküllőkem ényfva. plankács (Lukács 
Sándor Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. plánkács (Or
bán Balázs Sz.gy.) Deményháza, (Murádin L., 
1965. 323.) Siklód, plenkács (Zsigmond J.,
1979. 218.) Magyaró. polonkács (Kovács M ó
zes Sz.gy.) Fsófva. J. „Csákány [capin] és a 
plenkács Az élet fentartó” (Szom orú M.,
1941.) Magyaró. —> FARAGÓ, plenkácsos 
is. (vö. Nyr 1979. 84.).
SZEKERCE:
a. „széles lapú, rövid nyelű fejsze, melyly el 
simára faragják á f á t 99 (Ballagi M., 1873.);
b. ,Jaragó bárd, traktorekevasból én csinál
tattam, nyele elhajolt, egyoldali élezett, ez
zel faragom ki a dongát99 (Losonczi Imre 
Sz.gy.) Nysztimre;
c. „könnyebb, mint a bárd, szeghúzó rése 
van, ácsmunkánál inkább szegezésre hasz
nálják, szükség esetén faragnak is vele99 
(Birtalan Árpád Sz.gy.) Esztgy. Sándor O., 
19/4/1594: ez is veri vala egy szekercze fo
kával (42.). szekertzétske (PPB, 1767) vált. 
ácsszekerce, faragó-.
TALPFA.
/ .  keresztül-fa (M Tsz I, 1893. 1106.) Szf.
2. normál. Sebestyén István: volt filkó és ~ 
(Sz.gy.) Zetelaka.
3. slipper, ®/a (n. Schlipper) (Csanádi Lajos 
Sz.gy.) G örgényüvegesül, siper, vasúti ~ 
(Lukács S ándor Sz.gy.) H rkarácsonyfva, 
sipér (Tagán G., 1943. 35.) Szvarság.
4. tálfa (Sylvester T., 1966.) Komandó.

212. ábra. Szekerce.
a) féloldalas egykézi ácsszekerce (Gilyén J.. 1963. 68.).
b) balkézi, hosszabb nyelű szerkerce (Koós K., 1972. 30.) 
Kászon.
c) Hunyadi János kádár szekercéje (Sz.gy.) Mrégen. 
melynek „egyik oldala van ráfenve”
d) Mezei András szekercéje, melyet háztetőn használ 
(Sz.gy.) Sóvárad.
1. szeghúzó.
e) Losonczi Imre kádár szekercéje (Sz.gy.) Nyárádszentii

5. váltó: váltótalpfa (Bíró Gábor Sz.gy.) Parajd.
6. vasúti ászokfa (Kozma F., 1879. 262.). 
KISVASÚTI
1. filkó  (Sebestyén István Sz.gy.) Zetelaka.
2. firkosiper (Lukács Sándor Sz.gy.) Hrkará
csonyfva.
3. kicsi siper (Sebestyén István Sz.gy.) Zete
laka.
TALPFATERMELÉS csanakpaligon: „ha 
nem adta ki a 2,60 m hosszat, levágták a vé
gét 2,4 m-re, ennek mondták azt, hogy ~” 
(Varga Péter Sz.gy.) Magyaró. 
huszár: méreten aluli talpfa (Varga Péter Sz. 
gy.) M agyaró.
kant: „a deszka éle” Sylvester T., 1966: A  
tálpfának le kell faragni a kantyát.
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213. ábra. Talpfatermelés.
a) mérőléc - normáltalpfa méretekkel (Zsigmond József Sz. gy.) Magyaró;
b) paligon. Keresztmetszet egy 3 talpfát adó „paligon”-on (A rönk vékonyabb vége 45 cm);
1. kalap (Zsigmond József Sz. gy.) Magyaró;
c) ródal; 1. plankács (—>), 2. holy, halyka (—> hajok, halok);
d) talpfavágó-fűrész; 1. fogantyú, 2. alsó fogantyú, 3. rögzítő fa és (Zsigmond J. rajza)
e) talpfavágó-járom (Zsigmond József: Ez a típus a Felső-Maros mentén nem volt szokásos. Sz.gy.); 1. ék.

mérőléc —>213. ábra.
paligon: talpfapoligon. Varga Péter: volt ket
tős, hármas, négyes - fe l nyolcig (Sz.gy.) 
Magyaró.
ródal: „a kifaragandó fát 30-40 cm-es távol
ságban oldalról »becsapja«, hajkolja, majd a 
behajkolt részeket lehasítja” (M ezei András 
Sz.gy.) Sóvárad.

talpfavágó-fűrész: talpfahasító-fűrész. Lő
rincz Pál: a ~t kettő húzta, egy alul és egy fe
lül (Sz.gy.). O roszhegy. vált. hasítófűrész 
(Zsigm ond Jószef Sz.gy.) M agyaró, kézi 
gáterfűrész (vö. deszkavágó-fűrész, Barabási 
L., 1987. 28. Cs.).
vaskapocs: ácskapocs (Csergő B., 1978. 47.) 
Küküllőkeményfva.
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2. 2. 2 Zsindely- és dránicakészítés*

* Munkahelye az erdő is.
(vö. M olnár I., 1974. 332.)

„az Sendely tsinálót ne tartsd  
lég kisebbnek ”

(Oroszhegyi Mihály, 1655.)

bástolás: „a zsindely élének egy hosszú gya- 
luval való elkészítése” (MNy, 1905. 429.) Hsz. 
bástoló-gyalu: „az a gyalu, melylyel a zsin
delynek a másik zsindely bevágásába illeszt
hető élét készítik” (MNy, 1905. 429.) Hsz. 
béhasítás: sugaras hasítás a dránicakészítés- 
nél (M adaras A ndrás, Sz.gy.) G ysztm . J. 
„igyenesen hasad, teknősen hasad” (uo.). 
BÜKKFAZSINDELY.
1. bükkfa-tégla  (Herm án O., 1914. 67.) Hm.
2. fatégla. Veszély K., 1868: fedni való ~ 
(173.) Bárót.
3. iszkala  (MNy, 1907. 330.) Parajd. iszkola. 
Kovács Mózes: az ~ 40 cm hosszú, nem volt 
hornyolva (Sz.gy.) Fsófva.
4. tégla. Szinte G., 1900: A = oly falemez, 
melynek hossza fél öl, szélessége négy hü
velyk, vastagsága egynegyed hüvelyk. Oly 
vidéken készítik , hol bőven van bükkfa, 
egyik végébe faszöget ütnek s oly módon ag
gatják föl a léczekre, mint a cserepet szo
kás.” (105.) —> DRÁN ICA is.
cándra: „a zsindelynek szánt lapok közül a 
selejtes és rósz” (Köz. N agy Gyula: EL,
1883. 125.) Gelence.
csutak: „zsindely hosszúságának megfelelő 
zsindelyfa (tönk)” (H aáz F. 1942. 12.) 
Szvarság.
daraboló kés: a dránicakészítésnél használt 
hasító kés (M adaras András Sz.gy.) Gysztm. 
DRANICA: „véset nélküli, mindenütt egyenlő 
vastag, deszkaalakú zsindely” (Szécsi Zs., 
1894. 142.). bükkfadrányica. Szabó T., 
1976/1821: [...] bikfa drányitzával fedve

(1116.) Görgény; cserefa-dróuiyica. Sz.abó T., 
197811821: [...] Tserefa drányitzával (98.) 
Görgény; daránicza: „hosszú deszka zscn- 
dely” (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 2, 1873. 
426.) Szf. J. daránicz.a, gránicza: „bükk - vagy 
cserfazsindely, facserép, lengyel: dranica” 
(Nagy G., 1891. 149.); dránic, dránica r. 
gránic (Cs. Sebestyén K., 1941. 88.) Szf; 
dránica. Haáz F., 1942: A bükkfa-zsindelyt 
Varságon ~'nak nevezik. (15.). Kovács Móz.es: 
ugyan fenyőfa az is, nincs hornyolva, lapos, két 
felől éle van (Sz.gy.) Fsófva; dránitza: „tscr- 
fából való 4 arasznyi, vagy hosz'abb sindcly, 
zsendely” (B. Szabó D., 1803. Toldalék); 
drenica: „afféle rövidebb dccka [...]” (Malo
nyay D., 1909. 104.) Fsófva; gránic: „hosszú 
zsindely” (Szinte G., 1900. 104.) Szf., grá
nicza: „nagyféle bükkfa-zsindely” (Köz. Szilá- 
dy Zoltán: MNy 3, 1907. 330.) Szu, grányicz.a 
(Orbán B., II. 1869. 28.). Hn. Dránica-csapás: 
(e., „valamikor itt vágták a zsindelynek való 
fát”) (Janitsek J., 1980. 99.) Efülc. J. Madaras 
András: egy 50 cm átmérőjű iából 180 darab 
dránica jő  ki (Sz.gy.) Gysztm. szin. lapocska 
(Ambrus A., 1959. 247.) Gy. 
elremököl: „a zsindelyfát négy felé hasítja” 
(Haáz F., 1942. 12.) Varság. vált. fclremckel 
(Márton B., 1973. 9.) Sófva. 
eltincselni: „széthasogatni »zsindelylevc- 
lek«-ké a zsindelynek való fát” (Köz. Nagy 
Gyula: EL 1883. 123.) Gelence. szin. elpat
tantam. Gazda J., 1980: Zsendelykészittők 
es vótak. M egalkudtunk, mennyibe csinál
ják. ~ segíttettem, osztán az övék vót a hor- 
nyolás, lepucolás. (280.). Kna. szin. fölszálal 
(Márton B., 1973. 9.) Sófva —> béhasítás is 
fa-farkas: „késelőpad” (Szabó T., 1982). 
1688. 619.) Kozmás, Cs. 
fánc: „horony, véset (zsindely)” (Haáz F., 
1942. 12.) Varság ZSINDELY, 
foka (zsindely-): „zsindely vastagabb széle, 
am elyet »béhornyolják« (Kós K., 1972. 48.) 
Kászon.
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hegy: „kétszáz darabból álló zsindely-m ág
lya” (Haáz F., 1942. 14.) Varság. 
héj: kéreg. Márton B., 1973: Az olyan fából 
lett jó zsindely, am elynek ~a sima volt és 
kissé „rózsaszínű” az ágai pedig lefelé irá
nyultak. (9.) Sófva.
HORNYOLÓ.
1.fáncoló  (Haáz F., 1942. 46.) Varság.
2. horony. Oroszhegyi M 1977/ 1655: De 
tsak szükség ehez faragó kés s' ~, [...] (74.). 
horny (Márton B., 1973. 9.) Sófva. hornyo
ló: sidely ~ vas (Cs. Bogáts D., 1943/1844.) 
Hsz. zsendely ~ (Kós K., 1972. 30.) Kászon. 
hornyolócövek: „alacsony, négy lábú, erős 
[hornyoló]pad, am elynek a közepén egy 
ékalakú bevágású, vastag (30 cm átm.) cövek 
van beerősítve” (Haáz F., 1942. 14.) Varság.

214. ábra.Hornyoló.
zsindelyhornyoló (Koós K., 1972. 30.) Kászon.

hornyolópad: „a zsindely hornyolására 
szolgáló pad” (—> fent), 
késelőpad, kézvonópad stb. —> III.2.2.1 —> 
kákkantó is (uo.).
kiciráz: a zsindelyvégződéseket két oldalt 
kissé kihegyezi (Haáz F., 1942. 55.) Fenyéd. 
kiélez: „a zsindely egyik oldalát elvékonyít
ja, ez lesz az éle” (Haáz F., 1942. 12.) Var
ság. vált. megélesít.
körbe megrajzolás: dránicakészítésnél, sab
lon segítségével a fa bütüjén, ácsceruzával 
végzett kirajzolás (M adaras András Sz.gy.) 
Gysztm.

215. ábra.Hornyolócövck (a) és hornyolópad (b. c) 
(Haáz F., 1942. 18. és 19. kép).

labda: „hasáb, amelyből 8 darab dránica kell 
kijöjjön” (M adaras András Sz.gy.) Gysztm. 
J. r lobda. —> remök is. 
lepucolás —> eltincselni. 
lobdál: „négyfelé hasítja a fatönköt, hogy 
drányicát vághasson belőle” (Köz. Balogh 
Ödön: N ylrK  III, 1959. 112. (Gyimes, szin. 
elremököl (—»).
mágja: „négyzet alakban egym ásra rakott 
zsindely-csom ó” (Haáz F., 1942. 14.) Var
ság.
megcánkol: „m egkóstolja a fát a zsindely 
csináló” (Köz. Nagy Gyula: EL 1883. 123.) 
Gelence. —> próbahalk is. 
megélesít: „elvékonyítja a zsindely egyik 
szélét” Kós K.y 1972: A felhasított darabokat 
aztán egyenként beteszik a kézvonópadba, 
ahol a kézvonóval egyik sorkát (szélét) ~ik, 
[...] (48.) Kászon. szin. kiélez.
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megfáncol: „hornyol” (Haáz F., 1942. 46.) 
Varság.
megfő: megfülled. Haáz F., 1942: A bükkfa
zsindely [dránica] [...] nem olyan tartós, 
mint a rendes zsindely, mert ham ar ~, [...] 
(15.) Varság.
meghalkol: egy keskeny „kihasítás”-t [hal
kot] vesz a fa törzséből (Haáz F., 1942. 11.) 
Varság —> próbahalk.
megkésel: „kézvonóval a késelőpadon [—» 
KÉTNYELŰ KÉS PADJA III. 2.2.1.] a zsin
delyt kialakítja” (Haáz F., 1942. 12.) Varság. 
szin. kikézvonóz (Gazda J., 1980. 293.) Kna. 
megkonkorodik: elgörbül (Haáz F., 1942.
15.) Varság.
összefáncol: „összeilleszt (zsindelyeket egy
más rovátkába)” (M Tsz II, 1897. 540.) Szf. 
próbahalk: kim etszett próbadarab. M adaras 
András: egybe kellett k ipattin tani a ~ot 
(Sz.gy.) Gysztm. J. vö. Molnár István: Szita- 
és rostakéreg készítése Kőrösön (Kovászna 
megye). A luta I., 1969. 296-297.

216. ábra. Próbahalk (1).
2. rovás (Madaras András Sz.gy.) Gysztm.

remök: „zsindelykészítésnél nyert negyed 
hasáb (főhasáb)” (Haáz F., 1942. 12.) Var
ság. remek (M árton B., 1973. 9.) Sófva. 
specificatio: részletezés. SzO VII, 1898/ 
1732: S ignanter [jelesül] pediglen vagyon

azon ~ban is tabella [lajstromban], hogy az 
nevezett két passusra [hágóra] 69 ezer 
sindelyt [...] administrálnának [kezelnének]. 
(364.).
szálalóbot: zsindelykészítésnél használt fél- 
kézbunkó. Márton B., 1973: Ezt követően a 
»zsindelycsinálópadra« vagy kézvonoló pad- 
ra ültek, a remeket a térdük közé fogták, a 
fejszét bal kézbe, a »~ot« jobb kézbe vették, 
s a rem ekeket »fölszálalták« zsindelynek. 
(9.) Sófva.
tekerős: csavarodott növésű. Haáz F, 1942: 
Ha viszont ~, vagy kajsza (görbe) a zsindely, 
[...] (14.) Varság.
trájozás: „a zsindely kihegyezése” (Haáz F.,
1942. 15.) Varság.
vetés: „öt levél zsendej” (Haáz F., 1942. 14.) 
Varság. —> zsindely-levél, 
vonja: kétnyelű késsel (kézvonóval) alakítja. 
Tamási Á., 1968/1950 k.: Benke pedig, mia
latt így szemléli őt a kutya, nagy buzgalom
mal szabja és ~, hornyolja és formálja a zsin
delyeket. (493.).
ZSINDELY.
L lapocka  (Köz. Balázs Márton: Székelység
III, 1933. 5.).
2. zsen déj (nem zsindej; zsendéjes, nem 
zsindejes; zsendéjezni, nem zsindejezni. 
Székely szavak. Köz. Incze József: Tsz, 
1838). J. sendel (Cs. Bogáts D., 1943/1613), 
sendelj: ein schindel (Kgl 1577) (Köz. Pálfi 
M árton: Nyr 36, 1907. 424.), sendely, SzO 
VII, 1631: [...] Zetelaka [...], hogy ők régi 
szokások szerént a hadban való szolgá- 
lattyok helyett esztendőnként tartoznának 
százezer ~t m agok saját költségeken ide 
Fejérvárra fiscusunk [kincstárunk] számára 
alászállítani [...] (86.); zsénde (Köz. Gencsy 
István: N yr 34, 1905. 266.) Gy, zsendej. 
Benkő K., II. 1853: Rákoson készítenek leg
jobb -ek e t egész Csíkban, nagyon alkalmas 
fáji létezvén e végre a H argitában. (26.), 
zsendel. SzEKN , 1889: Halász, vadász és
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217. ábra. Zsindely. 1. foka (tompa fele), 2. fánc. 
„Kézdi Vásárhelly egy nagy de nem szépen épült Város, 
többnyire mind al-Házakból áll, a’ mellyek ittis 
valamint az egész Székellységen sendellyel vagy 
deszkával fedettek.” (Hazai utaz., 1796. 90.).

madarász =t csinál Zágon / A szeme já r só
hajtozva nyest után az ágon. (53.) zsendely. 
Kőváry L., 1847: ~t sokat készít a két Só fal
va és Zetelaka. (227.). zsindely. Sümegh 
1898: ~, a mely tisztán csak házi szükséglet 
fedezésére term eltetett, úgyszintén az épü
letfa is, a termék fölösleg csupán csak a há
romszéki piaczokon értékesíttetett. (978.). 
Sz. Hordja a' zsendelyt utánna = elszidja. 
Közmondás. (Lőrincz K., 1861. 363.) Hsz. n 
e Schindel.
ZSINDELYFÉLESÉGEK: aprózsindely. 
Szabó T., 1976/1148: Apró Sendely nro 1000 
(385.) Csicsó, Cs.
füstös zsindely. Szinte G., 1903: Nem szereti 
a székely a zsindelyfedelet, m ert m indig

reperálni kell; de mit tehet róla, ha már tilos 
a szalm afedés? Egész más a házon, hol a füst 
járja; de a csűrön ham ar pusztul. ~t használ
nak; de ez sem tart a csűrön 8-10 évnél to
vább. (11.).
kurta zsendej: „a Nyárád mentén használt 14 
colos zsindely” (Haáz F., 1942. 12.). 
levél zsendely: durva zsindelyhasítvány. 
Haáz F., 1942: lehet 6, 8 vagy 10 ~ is egy re- 
mökből (—>) (12.).
nagyalakú zsindely: kerek vagy hegyesvégű 
deszkadarab (Huszka J. 1895.58.). 
tejkezsindely: „kupás zsindely” (Vám szer
G., 1977. 162.).
ZSINDELYKÉSZÍTÉSSEL KAPCSO
LATOS TOVÁBBI KIFEJEZÉSEK
Zséndéj-hégy (Hn). Árvay J., 1943: A hegy 
ma kaszáló. M iként a csernátfalusi Zsindely
bérc helynév, ez is a hegy egykori erdős álla
potának és annak az em lékét őrzi, hogy az 
egykori erdő fáiból itt a helyszínen készítet
ték a zsindelyt. (170.) Hosszúf. 
zsendelyfa. SzEKN, 1889: Almás, Páké, a ~'t 
m int elhordja Zágon, / Ha fejedet soká tartod 
éjjel a vánkoson. (54.). 
zsindelyen munkálkodik. Tamási A., 1968/ 
1950. k.: Jelenleg Ott ül nagy buzgalom 
ban, a kézvonókkal és a hornyoló szerszá
mokkal, [...] (492.).
zsindely-faragás. Kiss J., 1825: A -n ak  eddi- 
gelé gyakorlott módjáról is az lévén a kedv-

Törvényhatóság 1890-ben 1900-ban

Marosvásárhely 
törvényhatósági jogú város 80,8 80,0

Csík megye 88,5 89,3

Háromszék megye 79,3 81,4

Maros-Torda megye 39,8 46,7

Udvarhely megye 56,8 51,3

1900. évi népszámlálás főbb demográfiai eredményei, Bp. 1902. 33.

XIX. táblázat. ZSINDELY. Száz lakóház körül zsindely vagy deszka tetővel volt.
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telen tapasztalás, hogy ezen m esterséget 
folytató parasztok sokszor tíz nagy élőfát is 
levágnak és elrothadni hagynak, amíg egyet 
olyant tanálhatnak, melyből zsindelyt készít
hessenek: [...] (EO III., 344.).

218. ábra. Zsindelyhasogató acél.

zsindely hasogató acél: „fahasító” (Kós K., 
1972. 32.) Kászon.
ZSINDELYKÉSZÍTŐ.
1. sendelly csináló. Teleki J., 1937 /1799: 
Korond [...] M inden em ber itt vagy fazakas, 
vagy -  (35.). sendely-hornyoló  (M GSz VI, 
1899. 184.).
2. zsindely m ester (Kós K., 1972. 48.) Ká
szon.
3. zsindelyvágó. Mkikj, 1894: Házi ipar [ . . . ] -  
Felsősófalva 31 .(166 .). 
zsindely-levél: „vékonyra hasogatott fa, a 
melyből zsindely készül” (M Tsz II., 1897. 
1077.) G elence. zsendej-levél. Haáz F., 
1942: A frissen felhasított -e k e t halom ba 
rakva, jól összeforgatva száradni hagyják, 
[...](12 .) Varság.
zsindely vágó fűrész: erdei fűrész. Kós K., 
1972: A két em bernek való tőkemetélő, -  
[...] még később került a közhasználatba. 
Száz évvel ezelőtt ez még olyan drága volt, 
hogy egy-egy falu vagy tízes együtt szerzett 
be egy ilyen fűrészt. (32.) Kászon.

2.2.3. Vízifűrészek - 
A „deszkametszés” és annak termékei

„Feltehetőleg m ára  XV században nagyobb 
számú fűrész működött Gyergyóban.

(Tarisznyás M., 1982. 135.)

áttételes vízifűrész: a meghajtó erőt szíj haj
tással módosító vízifűrész (Palkó Domokos 
Sz.gy.) Korond.
bélkerék: „a vízi kerék göröndjén tengelyén 
lévő nagy »fogaskerék«” (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1885. 1128.) Gy. szin. fogaskerék. J. 
bélkerékfog (Szabó T., 1976/1725. 769.). —> 
VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
bélyegzőbizottság. Biró D., 1988: M etszés
re, fűrészelésre csak a fák [fűrészrönkök] el
lenőrzése után kerülhetett sor. Ez úgy tör
tént, hogy a fatulajdonos jelenlétében és a 
bárcák alapján egy ~ engedélyt adott a vá
gásra. Ezt a bizottságot az erdőgazda, a kerü
leti főerdész és egy állami vagy közbirtokos
sági ellenőr alkotta. (126.) Csmadaras. 
beszálkál: a fűrészárunak eredeti, rönk alak
jában , hézaglécek közbeiktatásával való 
m áglyázás. (A kereskedelem ben az ilyen 
árut boules-nek is nevezték.) Szőke József: 
minden gömbfát külön ~tak. ~ta a deszkát. 
(Sz.gy.) Kászaltíz. J. vö. kiszálkázta. Miklós 
Márton: A kertek mellett ~'k a vékonyabb 
deszkát. (Sz.gy.) Csmadaras. —> felszálkáz. 
botosfa: „a fűrészkeret hajtó rúdja” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy. botos
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(Bálint Ferenc Sz/gy.) Csmadaras —> VÍZI
FŰRÉSZ 233. ábra.
buksa: „persely” (Balogh Ö., 1932. 337.) 
Gyimes.
bütü: „valaminek a vége” (Köz. Guelmino 
József: Nyr 43, 1914. 333.) Gy. Antal S.t 
1975: Minden, deszkának két ~je van. —> 
DESZAKÉL.
bütübélyegző: az a bélyegző, mellyel a kerüle
ti főerdész a felfűrészelendő gömbfát lebélye
gezte - és ezzel engedélyt adott a felfűrészelés- 
re ha a bárcában lévő szám megegyezett a fán 
levővel. (BíróD., 1988. 126.) Csmadaras. 
bütügerenda: „a fűrészépület két bütüjére 
párosán elhelyezett gerenda” (Molnár K.,
1974. 316.) Kápolnásf.
cándra: a. „vékony lécdarab” (Köz. Biro 
Árpád: Nyr 30, 1901. 544.) Csmadaras.
b. „hasábos forgács” (Köz. Konsza Samu: 
Nyr 45, 1916. 233.) Nbacon. „deszkafor- 
gács” (Murádin L., 1965. 177.) Kézdialmás.
c. „deszkahulladék” (Köz. Balogh Ödön: 
NylrK V, 1961. 76.) Gyimes J. Portik D. D e
zső: a mi kiesik ~ (Sz.gy.) Remete-Eszenyő. 
cándrahordó: hulladék- (Szőke József 
Sz.gy.) Kászaltfz.
cándrakötöző-kecske: hulladékkötöző-bak 
(Sylvester T., 1966.) Komandó. 
cápin: „fűrészmalomban fejszeszerű hegyes 
eszköz a fatönkök emelésére v. megigazítá- 
sára” (UMTsz I, 1979. MNy 1939.) Kápol
násf —> III.2.1.4.
cimborabíró: a „cimboraság” (—>) gyűléseit 
összehívó, ezt levezető stb. személy (Molnár 
K., 1974. 315.) Kápolnásf. Jakócs Imre: a 
járomfolyófát és a tőkevivő szekér kerekeit 
hájjal ha nem kenték meg, a ~ azt, aki ezt 
nem csinálta, megbüntette és a következő 
cimboragyűlésen egy liter pálinkát kellett fi
zessen büntetésből (Sz.gy.) Zetelaka. 
cimboragyűlés: a vízifűrész tulajdonosai
nak a gyűlése (rendszerint 10-12 gazdáénak) 
(Miklós Márton Sz.gy.) Csmadaras.

cimboraság: résztulajdonság (Szabó T.,
1976. 1185.). J. Csergő B.t 1978: A múlt 
század vége felé a falu [Küküllőkeményfva] 
alsó végén a Küküllőre építettek egy fűrészt 
~i alapon (közösben). (43.). 
cimborasági tulajdon: helyi jellegű, néhány 
tagot magába foglaló társulás, csoportos tulaj
don. Molnár K , 1974: A  vízifűrészek majdnem 
kivétel nélkül ~ban voltak. (315.) Kápolnásf —> 
FŰRÉSZTÁRSULÁS, társasági fűrész, 
culág, cullág: betét. Portik D. Dezső: a ~gal 
a deszka vastagságát szabályozták, anynyi 
féle volt, ahány vastag deszkát vágtak (Sz. 
gy.) Remete-Eszenyő.
csap: „a vízi kerék fatengelyének végébe 
ütött, esztergályozott öntvény tengelyvég” 
(Márton B., 1973. 176.) Parajd küsső- (Sza
bó T., 1939. 126.) Hr. —> tengéjvég. 
csatlókaró: a felfűrészelendő rönk leszorítá
sára szolgáló eszköze a vízifűrésznek. Portik 
D. Dezső: az egyik oldalon a ~, a másik ol
dalon a cullág (Sz.gy.) Remete-Eszenyő. 
cserépalávaló: „28/48-as léc” (Szőke József 
Sz.gy.) Kászonaltíz. 
csigapalló (néha „spontosfa”):
a. „a fűrészszekér két oldalfája”.
b. „karikásfa” alatt levő vezető gerenda” 
(Köz. Nagy Gyula: EL 1885. 1127.) Gy. 
csúrgó: „lábszár vastagságú facsatorna, 
mely bevezeti a vizet a lajból [—> VÍZCSA
TORNA] a tengely végére, hogy hűtse azt” 
(Márton B., 1973. 176.) Parajd. 
CSŰSZÓSARU.
/ .  csúszó. Portik D. Dezső: a járomoszlopon 
vannak a ~k (Sz.gy.) Remete-Eszenyő.
2. járomfelfogó (uo.)
3. lemez. Szász Károly: vaslemez, melyből 8 
darab rá van fogva a járomra, és 8 darab a 
nyíl fára [-> KERETVEZETŐ OSZLOP]; 
ezt gépolajjal zsírozzuk; vas vason megy 
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
DESZKA: decka (Köz. Kövér Sándor: Nyr
18, 1889. 527.) Angyalos, deczka (Gyarma-
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thi S., 1816.), deszka (Sylvester T., 1966.), 
dezka. Cs. Bogáts D., 1943/1592: Égj forint 
Arra Dezkatt fi. 1 [t. i. vettem], doczka. O r
bán B., III. 1869: a tönköket a fűrészekhez 
összevonják, hol ~'nak (deszka) felszeldelve, 
a székely m essze vidékre elszállítja nyikorgó 
szekéren (65.), doszka  (NT 1834. 270.) 
Oláhf, dozka  (Szabó T., 1978. 337.) 
Karácsonyfva. (vö. Csőre P., 1980. 203.) Sz. 
Deckavágó Kovászna (Szőts E., 1971.). 
DESZKAÉL.
1. fok . D ebreczy S., 1946: a -ára állított 
deszka (55.) Csornakorös. foka  (Fórika János 
Sz.gy.) Vasláb-Heveder.
2. kantni (Szász Károly Sz.gy.) Görgény- 
üvegcsűr.

220. ábra. Deszkaél (1).
2. bütü, 3., 4. lap, lapja, 3. a deszka „bal” oldala, 
4. a deszka „jobb” oldala (->  színe).

DESZKAFÉLESÉGEK
béldeszka: „a (fenyő) rönk belső, java részé
ből vágott deszka” (Szabó T., 1976/1749), „a 
színdeszka vagy széldeszka után következő 
deszka” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885.) 
Gysztm. béldecka (Csergő B., 1978. 44.) Kü
küllőkeményfva.

221. ábra. Béldeszka (1., 4.). derékdeszka (2), 
színdeszka (3.) J. —> széldeszka, —> színdeszka is.

222. ábra. Bölcsőtalp alakú deszka.

bölcsőtalp alakú deszka: teknős d. (Antal S.,
1975.) Maroshévíz.
bőrdeszka: „vékony széldeszka” (Sándor
Dávid Sz.gy.) Szováta*
candura: „2,5 m hosszú, 2 cm vastag, 15 cm
széles deszka; 300 db alkot egy tutajt”
(Köz. Erdődi György: EL. 1884. 787.) Gytöl-
gyes.
colos deszka: a. „24 mm-es deszka” (Biro 
D., 1988. 126.) Csmadaras.
b. „28 mm-es deszka” (Szőke József Sz.gy.) 
Kászonaltíz
csapszínű deszka: hosszirányú lapgörbe 
deszka (Bors György Sz.gy.) Cssztkirály. 
cseredeszka: tölgyfadeszka (Szabó T., 1978. 
1761. 96.) Siménfva.
derékdeszka: „legjava, legértékesebb desz
ka” (Köz. Horger Antal: Nyr 38, 1909. 236.) 
Maksa, „szélezett fűrészáru” (Köz. Nagy 
Gyula: EL 1883.) Bereck. darék doszka  
(Cs. Bogáts D., 1943/1754) Gelence —> bél
deszka.
dupla-fenyődeszka: két colos deszka, palló. 
Szabó T.y 1978/177: 9. szál duffla fenyő fa 
deszka (498.) Mvh.
égerfa-deszka. Szabó T., 1978/1813: [...] a 
másik zúgó... még félben áll készítetlen, 
mely ujj eger fa deszkákkal van meg padolva 
(567.) Koronka.
facsavaros deszka: „csavaros növésű fából 
lett deszka” (Bors György Sz.gy.) Cssztki
rály III.2.1.1 KAJSZA. 
fedődeszka, fődő-: „legvékonyabb deszka” 
(Miklós Márton Sz.gy.) Csmadaras. vált. te
tődeszka (Biro D., 1988. 126.) Csmadaras.
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fejdeszka: a kászta fedelét ferdén tartó desz
ka. Antal S., 1975: A fejdeszka a fedelet tár
csa. Mhévíz.
feles deszka: „colos deszka” (Miklós Márton 
Sz.gy.) Csmadaras.
fokosdeszka: vastag deszka (Kós K., 1972.122.). 
foszni deszka: —> palló (Biro D., 1988. 126.) 
Csmadaras.
fűrészdeszka: fűrészelt deszka. SzO VI., 1629: 
tizenkilencz szál fűrész deszka (93.) Szu. Sza
bó T., 1984A636: A pincze padoltatott eöregh 
fűrész dezkakkal (467.) Siménfva. 
háromnegyedes deszka: kerítésdeszka, 18 
mm vastag deszka. (Miklós Márton Sz.gy.) 
Csmadaras.
hullás décka: „olcsóbb, nem egészen hibát
lan deszka” (Köz. Horger Antal: Nyr 33, 
1904. 245.) Kibéd.
huszonnégy milás: 2,4 cm vastag deszka 
(Gazda J., 1976. 540.) Kovászna. 
marosi deszka: colos-deszka, 24 mm vastag
d. (Tarisznyás M., 1982. 147.). J. A Maroson 
tutajjal szállított deszka rendszerint ilyen 
vastag volt, ezzel fizették a malmok gátjain 
való átkelést (uo.), marosi tutaj deszka (Kós 
K., 1978. 23.) Dombó.
mértékre való deszka: méretre készült desz
ka. Szigethi Gy., 1831: De különösen Zetela
ka készít deszkákat, különböző fákból ’s 
mértékre - valókat [...] (82.). 
milás: milliméteres (Gazda J., 1980. 279.) Kna. 
negyedes deszka: fedődeszka (—>). 
odordecka: a szuszék oldaldeszkája (Seres
A., 1978. 121.) Mhermány. 
öregdeszka: nagyméretű deszka. Vectigal, 
1700: Száz öreg Deszkától Den. 20. J. A fű
részáru olcsóságára utal az, hogy ugyanak
kor „egy vad Matska bőr bélléstől 2 táblás
tól” vámja szintén 20 dénár volt. (uo.) 
szegydeszka:
a. „a színdeszka után következő azon desz
kák, melyeken még a tönk felületéből (eset
leg kérgéből) több-kevesebb rész rajta van a

széleken” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
125.) Bereck;

223. ábra. Szegydeszka.

b. „az egyik oldalán domború széldeszka” 
(Molnár I., 1970. 344.) Körös. —> széldeszka 
is (vö. MNy 1969. 75. Reuter C. írása), 
szegyeletlen deszka: szélezetlen deszka 
(Szőke József Sz.gy.) Kászonaltíz. vált. sze
gyes deszka, szin veses, veses deszka.

székely deszka: székelyföldi deszka. Kós K., 
1978: Ilyen ~ volt az oláhfalvi keskeny desz
ka, a fokos deszka, széllyes székely deszka 
és zsilipdeszka. (30.).
SZÉLDESZKA:
a. „a színdeszka után következő azon deszka, 
mely oly czélból vágatik, hogy ez által a 
tönk belső részéből kikerülő ún. derékdesz
kák a kívánt szélességet megkapják” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1883. 127.) Bereck;
b. „az, amit csak egy fűrész érintett” (Kopacz 
István, Sz.gy.) Szováta.
1. szél-deszka. Cs. Bogáts D., 7943/1758: 
szél, vagy szín Deszkákból karok közé csi
nált nemigen jo kert. széjdecka (Szász Kár
oly Sz.gy.) Görgényüvegcsűr.
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225. áb ra . Széldeszka.
J. Rajzunk egy vegyes széldeszkát szemléltet. Ennek első fele (1) lapos széldeszka, a hátsó része (2) pedig 
gömbölyű széldeszka, (vö. Krippel Móric: Erdészeti kereskedelemtan. Sopron. 1930. 62.).

226. áb ra . Színdeszka. (1-5  ), 6. Prizma.

2. színdeszka (Köz. Erdődi György: EL
1884. 787.) Tölgyes.
3. vesdeszka (Köz. Goldner József: EL, 
1887. 587.) Gy (vö. MNy 1969. 75.). 
színdeszka: a. „[...] azon első négy szelet, 
mely által a kerék tönk (fatörzs) négyszöggé 
tétetik” (Orbán B., II., 1869. 55.);
b. „a tönk felületéről vágott legkülső desz
kák, melyek tehát nem bírnak okvetlenül és 
mindig a tönknek teljes hosszával, pl. a hirte
len vékonyodó (sudarlós) tönköknél” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1883. 127.) Bereck;
c. „előbb a tőke négy oldaláról metszettek le 
egy-egy szálat, ez volt a színdecka vagy szél

deszka” (Csergő B., 1978. 44.) Küküllőke
ményfva;
d. „a széldeszka utáni deszka” (Kopacz Ist
ván Sz.gy.) Szováta. széjdecka. Szász Ká
roly: ~ vagy színdecka ugyanaz (Sz.gy.) 
Görgény üvegcsűr. J. Hegyi /., 1978: szín
deszka: a felfűrészelt rönknek az a két oldal
só deszkája, amelynek csak egyik oldala fű
részelt, a másik szín, vagyis kérges, dombo
rú. (106) Északkeleti-Bakony. J. Hasonlóan 
határozta meg a színdeszkát Portik D. Dezső 
(Gy) is. J. Cs. Bogáts D., 1943/1153: Szín 
doszkát Gelentzeit vettünk száz szálat Istálló 
padlani, 3 fo. 58 dr. —» béldeszka.
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tetődeszka: háromnegyed colos deszka, 18 
mm vastag d. (Molnár K., 1978. 37.) Egyhá- 
zasf. földi való (deszka) (Szőke József 
Sz.gy.) Kászimpér.
törvénydeszka: vámdeszka [?] Urbárium , 
1743: Ezen Fűrész malom tőke hányóhely- 
lyén [rönkterén] találtunk tőrvény fenyő  
deszkát őtőd fél száz szálat, őtven három 
szál [...] attanak most nem régen kölcsön 
negyven szál törvény deszkát, vittenek el in
nen két száz szál törvény deszkát tutajon 
(451., 452.) Csomafva. 
veses, veses deszka: szélezetlen deszka 
(Szász Károly Sz.gy.) Görgényüvegcsűr. szin 
szegyeletlen deszka (vö. MNy 1969/1. 75. 
Reuter C.).
deszka- és lécvágó: vízifűrész-kezelő, „mec- 
cő”. Mkikj 1894: Háziipar [...] ~ Kápolnásoláhf 
(134.) -> deszkás, VÍZIFŰRÉSZ-KEZELŐ. 
DESZKAFŰRÉSZELÉS. Kőváry L., 1847: 
A ~nek főhelye Oláhfalu, Lővéte [...] (227.) 
—> deszkametszés, metszés, szaggat, vág. 
deszka meczeő fűrész: vízifűrész, fűrész
malom. Pataki J., 7977/1691: ~ minden 
késségieul [felszerelésével] eszkeöziuel 
edgyütt (115.) Csmadaras. 
deszkametszés: rönkfűrészelés (Orbán B., I.
1868. 72.).
deszka szála: „hosszanti rostok iránya” Tar
csi /., 1966: Szálára [rostirányban] könnyű 
gyalulni. Kovászna.
deszkás —> deszka- és léc vágó. Duka J., 
1957: A dánfalviakat »deszkásoknak« neve
zik, mert kiterjedt erdeiből régebben nagyon 
sok fenyődeszkát vágtak, amit kóberes szeke
reiken messze földre elszállítottak. (90.). 
deszkásság: deszkaárulás szekérrel (Molnár 
K., 1978. 38.) Kápolnásf. 
dugódeszka: zsilip (Portik D. Dezső Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő.
elölfoglaló (balta): „a fűrésztönk első végé
nek megerősítésére szolgáló vaskapocs” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1128.) Gy.

ELŐTOL(ÁS).
1. eléb eléb vonogat. Urbárium, 1743: [...], 
mely kerék is a Deszka tőkét szokta =ni, mi
kor deszkát vágnak (451.) Csomafva.
2. előre tolás (Pausinger J., 1878. 746.) Gör
gény.
3. húzza a kanapét (Portik D. Dezső Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő.
4. stájerung (Szőke József Sz.gy.) Kászonal- 
tíz.
elszel dél: felfűrészel (Orbán B., II. 1869. 5.) 
Gy.
eplény: „a vízifűrész kocsijának része, a 
rönk befogására szolgált” (Bálint Ferenc 
Sz.gy.) Csmadaras. vö. ~: a szán keresztfája, 
erősítő: „vaslemez a járomfelfán” Portik D. 
Dezső: erre jönnek az ékek (Sz.gy.) Remete- 
Eszenyő.
erőszaporító: áttétel (Gazda J., 1980. 279.) 
Kna.
eszteke tengely (ösztökélő tengely): előtoló 
tengely. M olnár K., 1974: cserefa vagy 
bükkfa. Ebből egy rúd [hajtóeszteke] nyúlt 
ki, s ennek végére volt szerelve a vaskanál 
(-»), aki rúgta a fogaskereket (317.) Kápol
násf ->  VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
esztekekerék: „az előtolást biztosító kerék” 
(Bálint Ferenc Sz.gy.) Csmadaras. —> TO
LÓKERÉK. Tarisznyás M., 1982: A hajtó
eszteke (—») a túlsó végén ütést gyakorolt az 
~re. Ez tengelyen forgott [... erre] csavaro
dott rá a húzókötél, később a húzólánc, 
amely a tőkehordozót [tőkeszekeret] m oz
gatta. (145., 146.) Gy; eszkerék (Palkó Do
mokos Sz. gy.) Korond. stájerung kerék  
(Fórika János Sz.gy.) Vasláb-Heveder —> 
VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
fakarika: görgő, melyen a tőkét vivő szerke
zet - a tönkszekér - gurul (Molnár K., 1974.
317.) Kápolnásf.
farbaütő kapocs —» hátulfoglaló.
fark: „a fűrészlap alsó vége” (Köz. Nagy
Gyula: EL 1883. 127.) Kovászna.
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fejedelmi fűrész-malom. Kőváry L., 1842: 
Oláhfalunak Bethlen Gábortól kiváltsága 
van, m inélfogva Udvarhelyszék alól ki va
gyon véve, s benne idegennek bírni nem 
szabad. Ezért Fejérvárra évenként 2000  
deszkát kellett önköltségeken vinniök, s e l
tűrni egy ~ -malmot, m ellynél ők dolgozá- 
nak. (92.)
fehér fűrészelt áru: fenyőfűrészáru (Mkikj, 
1911. XIII.).
félcólozza: a deszka szélességét felveszi 
(Sylvester T., 1966.).
felcsavaró lánckerék: „a fűrészkocsi [a 
tönkszekér] visszahúzására szolgáló kerék” 
(Fórika János Sz.gy.) Vasláb-Heveder, 
felszálkáz: a deszkát száradás végett „há
rom-négy darabonként felállogat” (Molnár 
K., 1974. 319.) Kápolnásf. ->  beszálkál. 
feltép, feltépés: felszakad, -ás. Antal S., 
1975: A féltépés sújos deszkahiba. Mhévíz. 
fencsel: „spriccol” (Molnár K., 1974. 316.) 
Kápolnásf.
fésű: a rönk 8-10 cm hosszú, fel nem fűré
szelt vége (Szász Károly Sz.gy.) Görgény- 
üvegcsűr. vö. Szabó T., 1978. 342: deszkatu
taj; —> rost is.
fogas: „a fűrész szekér [—> TÖNKSZEKÉR] 
alján lévő fogas gerenda” (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1885. 1126.) Bereck. vált. fogasfa (Sza
bó T., 1939. 126.) Hr.
foglaló: „az »elölfoglaló«-nak, vagyis: a 
»baltá«-nak karikája, mely ezt az »első  
párná«-hoz (zsámoly, vánkos) erősíti” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1885. 1 128.) Gy .fo g la ló  
vas: „a közönséges erdei fűrészen a tönköt 
oda foglaló kapocsvas” (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1885. 1126.) Hsz. foglantyú  (Fórika Já
nos Sz.gy.) Vasláb-Heveder, 
fokos: vastag. Lombossy, 1847: 3-4 hüvelyk 
~ deszka; 1-1 1 /2 - 2  hüvelyk -ságú d. ~ság: 
vastagság. Gazda J.y 1979: Azt a fát gáteren 
kihasítjuk tizenöt centiméteres ~ ~ra [...] 
(194.).

fordított kapocs: „kapocs, amivel fűrésze
léskor a rönköt rögzítik” (Szász Károly 
Sz.gy.) Görgényüvegcsűr. 
főtengely: a vízikerék tengelye (Szász Kár
oly Sz.gy.) Görgényüvegcsűr. 
fűrészárok: „vízifűrész vízkivevő árka” 
(Csergő B., 1978 43.) Küküllőkeményfva. 
Hn. Fűrészés árok: „Több mint száz évvel 
ezelőtt itt fűrészmalom vo lt” (Janitsek J.,
1971. 348.) Vargyas.
fűrészgáter: ,,[fűrész]gyár” (Kós K., 1972. 
32.) Kászon.
fűrészgazda (- gondozó): a társasági fűrész 
vezetője (Tarisznyás M. 1984.). 
FŰRÉSZKENGYEL.
/ .  befogó kengyel (Palkó Domokos Sz.gy.) 
Korond.
2. bigli (Portik D. Dezső Sz.gy.) Remete- 
Eszenyő.
3. fűrész-kengyel (Cs. Bogáts D., 1943) 1789.).
4. kantár (Szász Károly Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr.
5. korona (Fórika János Sz.gy.) Vasláb-He
veder, (Bálint Ferenc Sz.gy.) Csmadaras.
6. tányérkarika és kakasszeg (Molnár K., 
1974. 317.) Kápolnásf. kakasvas (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 1126.) Bereck. 
FŰRÉSZKERET.
1. járom (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885, 1127) 
Gy. ÁLt-Kvár, Korda cslt, 1697: Fűrész ma
lom: „... jármával együtt jók melyben az nagy 
fűrész vagyon; (Zsigmond József Sz.gy.) 
Görgény. fa~  (Portik D. Dezső Sz.gy.) Remete- 
Eszenyő. fű rész-  (Pataki J., 1971/1677.54.). 
fűrészpenge- (Köz. Ercsényi Béla: EL, 1885.
1129.) Alcsík.
2. fűrész-ráma (Cs. Bogáts D., 1943/1848.) 
->  VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
fűrész klobni: fűrész hasábfa (n. Kloben- 
holz) (ÁLt-M, 115. 148. 1884.) Szováta. 
FŰRÉSZPENGE ( LAP).
1. fűrész (Sz.gy.). gátér~  (Antal S., 1975.) 
Mhévíz.
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2. fűrészvas (Portik D. Dezső Sz.gy.) Remete- 
Eszenyő. Cs.Bogáts D., 194J / l634: égi Furez 
vasat czináltattnk. deszka metsző~ Cs. Bogáts 
D. J943f\12\: deczka m ecző- m etszővas 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy.
3. vas. Gazda J.f* 1976: A fűrész [...] fel volt 
szerelve szabályszerűen két ~sal, három =sal 
(540.) Kovászna.
FŰRÉSZPENGE VÉGEINEK VASALÁSA.
1. fűrészlap foka (Portik D. Dezső Sz. gy.) 
Remete-Eszenyő.
2. vas fő: „a fűrészlap felső vége, czimpája” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy. 
FŰRÉSZPOR.
1. korpa (László Gábor Sz.gy.) Cs. Bors 
György: legelőször volt =, utána lett moszt, 
most fűrészport mond a munkás, de fűrész
por az, ami a levegőben volt és utána leszállt. 
(Sz.gy.) Cssztkirály. korpa. Gazda K., 1978: 
A serdülőkornak [...] a fűrészgyáraknál ~'t 
hordtak, lécet kötöztek. (216.) Esztelnek.
2. fűrészmoszt (Lőrincz K., 1861. 327.) Hsz. 
fűrészmusztika (Szabó T., 1984/1719. 470.) 
Cssz. moszt. Kurkó Gy., 1970: A  gyártelepen 
hét-nyolc éves gyermekek hordják a candrát 
és a ~ot. (189.) Cssztdom okos. -hordó. 
(Sz.gy.) Marosmente.
3. fűrészpor. J. firispor (V. Arvinte, 1957. 
147.) Moisei.
fűrészudvar: „a vízi fűrész rönkterének kije
lölt része” (Miklós Márton Sz.gy.) Csmadaras. 
FŰRÉSZTÁRSULÁS.
1. fűrészbirtokosság. Sümegh /., 1898: a na
gyobb vizek mentén az úgynevezett ~ok kö
zönséges vízifűrészeket építettek (999.).
2. fűrészcimboraság. Vámszer G., 1977: 
Csíkmadarason a kis fűrésztulajdonos gaz
dák [...] ~ba társultak, hogy így érdekeiket 
jobban megvédhessék (108.). Jakócs Imre: a 
= vezetője a cimborabíró volt (Sz.gy.) Zete
laka —> társasági fűrész.
gangos: „a' deszka-metsző malomnak egy ré
sze” (Köz. Incze József: Tsz, 1838.). Cs. Bogáts

D., 1943/\%\4: Vagyon egy ~, egy csap, három 
nagy karika, retzés Vas, Pofa Vasak szoritto ka
rikával együtt, Párnába való két fogantyú bele 
járó horoggal együtt, Két Eszteke.
GERENDA —» szegy.
gerendely: tengely. Pataki J., 7977/1677: 
három vas karikás ~ e (54.) Csmadaras. ÁLt- 
M. 115. 81. 1879: 2 db csap a ~re. Szováta. 
gombolyagszeg: „a penge alsó végébe (farká
ba) verni szokott vasszeg, a mely t.i. a hajtó rúd 
felső végéhez (két oldallapjához) köti a penge 
alsó végét, ha t. ez a keret alsó fején keresztül 
nyúlik, különben pedig a keret alsó fájához” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy. 
gondozó —» fűrészgazda, 
görbe kötőfa: a medve talpat [—>] a koszo
rúgerendával összekötő görbe gerenda” 
(Szabó T., 1939. 125.) Hr. vált. görbekötés 
(Molnár K., 1974. 316.) Kápolnásf. 
görbevas:
a. forgattyú (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885.
1127.) Gy;
b. hajtókar (Bálint Ferenc Sz.gy.) Csmada
ras. Pataki J., 7977/1673: az víz kerék tenge
lyén egy vas csap, belül egy görbe vas (43.) 
Csmadaras. —> könyök, —> VÍZIFŰRÉSZ  
233. ábra. vö. Szabó T., 1939: A  vízkerék 
tengelyét a Z alakú görbevas kapcsolja a 
botosfa [—»] végéhez, [...] (126.) Hr. 
hajtórúd: a vízifűrész keretének fel-le jára
tát biztosító rúd (Portik D. D ezső Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő. szin. botosfa —> VÍZIFŰ
RÉSZ 233. ábra.
háncskötél: „hárskötél” Tarisznyás M., 
1982: A  ~ a farkashárs nevű fa háncsából ké
szült [...] (146.).
hánt: kérgez. Molnár K., 1978: A  rönköt a 
kéregtől a fűrész előtt -ották meg fejszével 
(36.) Egyházasf.
hasogat: „élesre” vág (Szász Károly Sz.gy.) 
Görgényüvegcsűr.
haszonbér a fűrész után: a vízifűrész hasz
nálata után fizetett bérösszeg. Sümegh /.,
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1898: A ~ évenkint rendesen 30-50 frt között 
váltakozott, mely bérösszeg a fűrésztulajdo
nosokat feljogosította annyi tönkfa vágatásá- 
ra, a mennyit egy éven belől feldolgoztatni 
képesek voltak. (977.). 
hátulfoglaló (farbaütő kapocs): „a fűrésztönk 
hátsó végének megerősítésére szolgáló vaska
pocs” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1128.) Gy. 
hód, hódkarika: „a penge felső végébe ver
ni szokott vasék meggörbült, ékalakú vas
szeg” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 1885.
1128.) Kovászna, Gy.
húzókerék: haj tókerék. Portik D. Dezső: a ~ 
húzza a kanapét. (Sz.gy.) Remete-Eszenyő 
->  VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
húzókötél: a vízifűrészeknél alkalmazott 
kötél, amely a tőkehordozó (-»  TÖNKSZE
KÉR) előtolását biztosította (Tarisznyás M., 
1982. 146.).
húzólánc: a húzókötelet felváltó alkatrésze a 
vízifűrésznek (uo.) Portik D. Dezső: a ~ von
tatja a kanapét [...] a lánc helyett régen egy fa 
volt, amelyen fafogak voltak - meg volt vés
ve a fa -, ennek segítségével ment előre a ka
napé (Sz.gy.) Remete-Eszenyő. 
idomít: felfűrészel. Orbán B., ///., 1869: [...] 
a deszkává ~ ott fát (129.) Szaláncpataka. 
járomkereszt: „a keret alsó keresztfája” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1128.) Gy. 
kankó: „horgas végű fa vagy vas” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1883. 129.) Bereck. 
kapocs: „S alakú vasdarab, kapocsfogóba 
helyezik, ezekkel rögzíthető a párnákra [—» 
párnafa] merőlegesen lefektetett tőke: fenyő
rönk” (Szabó T., 1939. 126.) Hr. ~ verő kala
pács (uo.).
karikás fa: a tönkszekér (—>) egyik része. 
Molnár K., 1974: ~: erre van szerkesztve a 
fogas fa, valamint a vágásra feltett tőkét tar
tó alsó és felső  párnafa (—>) (317.) 
Kápolnásf. Szabó T., 1939: Magát a fűrész
szerkezetet két fűrész alkotja: a ~ és a járom. 
(126.) Hr.

karikás padló: „a vízifűrész szerkezeti ré
sze, bükkfából készült. Cserefa szegekkel 
hozzá van szegezve minden egyes gerendá
hoz.” (Molnár K., 1974. 317.) Kápolnásf.
KASZTA. Szabó Dezső: ~: „deszkarakás a 
fűrésztelepen” (Nyr 32, 1903. 327.) Cssztdo
mokos. Sylvester T., 1966: Nálunk nem rak
nak ~'kot csak Kovásznán, a deszkát oda vi
szik. Komandó. Antal S., 1975: ~, ~ alap, ~ 
fedél. MÁGLYA (III.2.1.10 és III.2.2.3) 
és KÁSZTÁZ.
KÁSZTÁZ.
1. kásztáz (Sz.gy.) Marosmente, felkásztáz• 
Portik D. Dezső: =zuk a deszkát. (Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő. kásztál. Tóth Vince: bé van 
~va (Sz.gy.) Hilib.
2. máglyáz (Antal S.,% 1975.) Mhévíz. mágláz 
(Kopacz István Sz.gy.) Szováta. fe l~ (Antal
S., 1975.) Mhévíz.
3. rakásol. Tarcsi /., 1966: A -ást ügyesén 
kell csinálni, hanem a fa nem szárod hamar. 
Kna.
4. sztivál. Szőke József: a gömbfát mágjáz- 
ták, a deszkát ~'ták. (Sz.gy.) Kászonaltíz r. a 
stivui.
kecske: bak, fűrész-. Antal S., 1975: A ~'n 
vágják fel a cándrát. Mhévíz. vált. cándrakö- 
töző-. Sylvester T., 1966: Ez és a = ~'n ül 
ahhejjétt, hogy dógozna. Komandó. 
kengyel, kengyelrúd: „a fűrészkeretet hajtó 
forgattyúrúdnak feje és maga a rúd” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1885. 127.) Zabola. 
keréktűgy: „a vízkerék része, a lapockákat 
(—>) befogja és tartja” (Molnár K., 1974.
317.). szin. korona (Szabó T., 1939. 126.) 
Hr.
KERET-FELSŐHEVEDER.
1. járomfelfa (Bálint Ferenc Sz.gy.) Csma
daras.
2. járom fő  (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885.
128.) Gy.
3. járom gerenda  (Szőke József Sz.gy.), 
Kász. ->  VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
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KERETOSZLOP.
1.járomáll (Molnár K., 1974. 317.) Kápolnásf.
2. járom oldalfája (Pataki J., 1971/1677. 
54.) Csmadaras. járom oldal (Szőke József 
Sz.gy.) Kász.
3. járomoszlop (Portik D. D ezső Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő —> CSÚSZÓSARU. 
KERETVEZETŐ-OSZLOP.
1. járomfolyófa  (Bálint Ferenc Sz.gy.) 
Csmadaras.
2. járomtartó (Tarisznyás M., 1982. 145.). ~ 
oszlop (Palkó Domokos Sz.gy.) Korond.
3. járomtok (Portik D. Dezső Sz.gy.) Re
mete-Eszenyő.
4. nyílfa. Szász Károly: két ~'ban mozog a 
járom (Sz.gy.) Görgényüvegcsűr —> VÍZI
FŰRÉSZ 233. ábra.
kihasználás: kihozatal. J. Az 1860-as évek
ben a közönséges vízifűrészeknél a kihozatal 
igen alacsony volt, vagyis 1 m3 rönkből csak
0,30-0,35 m3 fűrészárut állítottak elő. Ké
sőbb a ~ elérte az 50%-ot is. (vö. EL, 1878. 
398.).
kimetsz: felfűrészel (Csergő B., 1978. 43.) 
Küküllőkeményfva. J. „A tőkéket ~eni [...] 
szállították.” (uo.) Vagyis, tőke = fűrésztönk. 
királyi kettős fűrészmalom. Teleki 1799: 
Hordugás Toplitza mellett. [—> Orbán B., II. 
1869. 139. is] Nevezetes itt az ~ a' víz egy 
Canalison le hozza a tőkéket a' havastól a' fű
rész malomhoz: a mellynek hossza 26 klafter 
[öl]. Innen machinák által könnyen fel teheti 
két ember is a nagy tőkéket az nagy nevezett 
szekérre (Wagen) a mellyet a víz elébb hajt, 
[...], minek utánna [a fűrész] le vágott egy 
deszkát, le veszik a szekérről és ki húzzák a 
canalis mellé. És a mikor a víz megnő, a víz
re eresztik; ez le viszi a Marosig. Ezen le 
menyen Marosvásárhelylyig, innen Fejér- 
várra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész 
machinát három ember dirigálja. [...] (39.). J. 
álladalmi műfűrész (Orbán B., II., 1869. 
139.).

kopogtató: „az előtolást fékező, vagyis az 
előbbretolt fogaskereket alátámasztó vas” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 129.) Kovászna. 
koppantórúd: a vízifűrész előtoló-berende- 
zésének egyik része, a keret mozgását vitte 
át a koppantótengelyre (Tarisznyás M.,
1982. 145.) Gy. ->  VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
koppantótengely. Tarisznyás M., 1982: a ~ 
nem forgott, csak a koppantórúddal mozgat
va, mérlegszerű mozgást végzett (145.) Gy. 
korong:
1 ,, a fogaskerék [bélkerék] forgását a szíj
tárcsának - a szijjaskeréknek - átadó kerék”
(Fórika János Sz.gy.) Vasláb-Hevered;
b. „a fogasgerendába kapaszkodó kerék 
(Szécsi Zsigmond szerint: kerék orsó”) 
(Köz, Nagy Gyula: EL, 1885: 1126.) Bereck 

VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
korongos fűrész: korongos (—>) áttétellel 
később esetleg szíjhajtással is, mint pl. a vas- 
lábi vízifűrész esetében - működő vízifűrész. 
Tarisznyás M., 1969: ~ek a régebbiektől ab
ban [is] különböztek, hogy már felülcsapós 
vízikerékkel rendelkeztek. Ezek a főtengely 
segítségével egy »talponfogazott« kereket 
hajtottak, mely a korong és a korongtengely 
segítségével hozta működésbe a fűrészt. (3.) 
Gy. Tarisznyás M., 1982: a ~ a múlt század 
közepén már túlnyomó többségben volt 
[Gyergyóban]. így például Tölgyes-Putnán 
1863-ban 23 fűrész közül 16 volt ~ és csak 7 
volt szimpla (—>) (143.). 
koszorúgerenda: „a lábakat [—»] felül össze
fogó 4 gerenda” (Szabó T.,1939. 126.) Hr. 
könyök: a lendítőkereket és a hajtórudat 
összekötő része a vízifűrésznek (Palkó D o
mokos Sz.gy.) Korond —» görbevas. 
kötőfa: „erős fakaró, melyet bedugnak a ví
zikerék fentői közé, s úgy állítják meg a 
nagy kereket forgásában” (Márton B., 1973.
176.) Parajd.
láb: oszlop (Szabó T., 1939. 125.) Hr. vált. 
fűrész- (Molnár K., 1974. 316.) Kápolnásf.
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laboda:
a. „a vízikerék szekrénye vagy lapátja” (
Köz. Nagy Gy. EL. 1885. 1129.) Gy.
b. „a vízikerék lapátja” (Szász Károly Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. Urbárium, 1743: [...] 
víz kereke vagyon, ennek tengellye, és kari
kái szil fából, ~i pedig fenyő fából valók 
(349.) Ditró —> lapocka.
labodás vizikerék: felülcsapott vízikerék 
(Tarisznyás Márton Sz.gy.) Gy. 
láger: csapágy. ÁLt-M., 115. 148. 1884: Uj 
öntött ~ réz 2 f. Szováta. n s Láger, 
lapocka:
a. „saját magát megállító szerkezet, mely el
vezeti a vizet és ezzel kikapcsolja a vízifű
rész működését, miután a rönk fel fűrészelése 
megtörtént” (Palkó Domokos Sz.gy.) Ko
rond;
b. „a vízikerék lapátja”. Molnár K., 1974: A 
vízkerék részei: a tengely, rászerelve a tizen
két ~'t befogó és tartó keréktűgygyel. (317.) 
Kápolnásf —> laboda. vált. kerégbe való la
pocka (Szabó T., 1939. 126.) Hr. 
lappancs: deszkából készített szerkezet, 
mely a vizet rá- vagy elvezeti a vízkerékről 
(Molnár K., 1974. 317.) Kápolnásf. szin. re
tesz (Szabó T., 1939. 126.) Hr.
LÉC. Létz (MA, 1604). Cs. Bogáts D ., 
1943/1158: jo Fenyő szarufákon és -eken jo  
szalma fedél alatt való két odru Tsür. Hn. 
Lécfalva.
LÉCFÉLESÉGEK metszett léc: fűrészelt 
léc (ÁLt-M. 115. 186. 1885.) Szováta. 
spali léc: „vakoláshoz használt léc” (Sylves
ter T., 1966.) Komandó. 
lehúz: húzva végigvág. Sylvester T., 1966: A 
cirkulásnak ára kél ügyelni, hogy egyenes- 
sen húzza le a deszkát. Komandó. 
lehúzó: segédkörfűrészes (Sylvester T., 
1966.) Komandó.
lejárta: „keskenyre elhasználta a fűrészla
pot” (Portik D. D ezső Sz.gy.) Remete-Esze- 
nyő.

LENDÍTŐKERÉK.
1. sungkerék. Fórika János: felveszi a sungot 
(Sz.gy.) Vasláb-Heveder, sungrád (Teplán- 
szky Miklós Sz.gy.) Régen, n s Schwungrad.
2. szélkerék. Tarisznyás M., 1982: Egyik vé
gén egy kis ~ volt elhelyezve, amely sungot 
(lendületet) adott. (143.) Gy.
lépeséi: spriccel. Tarisznyás Márton: A lajt 
[—> VÍZCSATORNA] annyira volt megdűl
ve, hogy a víz ne -jen . (Sz.gy.) Gy —> 
VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
lepite-kerék: alulcsapott vízikerék (Tarisz
nyás M., 1982. 143.).
leveselni: „a fűrésztönknek első szegélyezé
se” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1129.) Gy. 
Portik D. Dezső': 1 eveseljük a deszkának a 
szélit (Sz.gy.) Remete-Eszenyő.

227. ábra. Leveseit tönk.

leveseit tönk: prizma (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1885. 1129.) Gy.
machina: szerkezet, gépezet, berendezés (Tele
ki J., 1799. 39.) —» királyi kettős fűrészmalom, 
macskafa: „kakasülő” (Szabó T., 1939. 
126.) Hr.
MÁGLYA. ELex, 1964: A fűrészelt válasz
tékból alkotott ~t kásztának is nevezik. 
(454.). J. máglyáz, máglyázás, máglyázó 
(Antal S., 1975.) Mhévíz KÁSZTA. 
MÁGLYÁZÓLÉC.
1. deszkaszálka (M iklós Márton Sz.gy.) 
Csmadaras.
2. hevederléc. Szőke József: ma már spangli
léc. Kászonaltíz.
3. kásztázóléc (Hankó István Sz.gy.) Bereck.
4. spangli (Kopacz István Sz.gy.) Szováta. 
Portik D. Dezső: ~t vágunk (Sz.gy.). Re

362



III. 2. Fahasználat

mete-Eszenyő. ~ léc (Birtalan Árpád Sz.gy.) 
Erdősztgy.
5. szellőztetőpáca (Mezei András Sz.gy.) Só
várad.
makk: „felfűrészeletlen rész” Miklós M ár
ton: üsd le a fejszével a deszkának a ~ját 
(Sz.gy.) Csmadaras. szin. rost (—>). 
manipulál: kidolgoz. Sylvester T., 1966: Ezt 
így ki kél ~ni, hogy az ódalszegy (—> szegy] 
sehol se maraggyon a deszkán. Komandó. 
medvetalp: a vízifűrész épületének része, a 
hosszanti oldalon párosán egymásra tett, földön 
fekvő vastag gerenda volt, ezeken merőlegesen 
álltak a lábak (—>) (Szabó T., 1939. 125.) Hr. 
megszinítni: visszavágni, „a fűrészrönknek 
második szegélyezése, vagyis leveseit tönk 
(Szécsi Zsigmond szerint az ún. »prizma«) 
oldalt fordíttatik és megsziníttetik.” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1885. 1129.) Gy. 
megtalpalni: „a fűrészre teendő tönk végét 
laposra faragni, hogy a vánkoson (párna, 
tönkszék, zsámoly) jól feküdjék” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1885.) Gy. —» párna is. 
megvág: a fűrészlapot élezi, reszeli (Szabó 
T., 1939. 127.) Hr.
mékpucól: megtisztítja a kéregtől. Sylvester 
T., 1966: A calelózások mekpucolják a 
cándrát. Komandó.
MÉRETTARTÓ BETÉT.
1. bájlag. (Kopacz István Sz.gy.) Szováta. 
báj lóg. Sylvester T., 1966: [...] a = vastagsá
gától függ, hogy a fűrészek mijen messze es
nek egymástól. Komandó. n e Beilage.
2. mérőlapát (Tarisznyás M., 1982. 146.) Gy.
3. mérő-lapocka (Molnár K., 1974. 318.) 
Kápolnásf.
4. mérték (Szász Károly Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr.
mérték: méret. Szigethy Gyula Mihály: De 
különösen Zetelaka készít deszkákat külön
böző fákból, s ~re valókat, sendelyt, lécze- 
ket, szőlő karókat, apró s hosszú padokat, 
asztalokat, ernyőket [...] Zetelaka még rak

fából egész házakat, istállókat, pajtákat, me
lyeket az alföldiek megvévén elbontanak s 
kalákás szekereken elhordanak [...] (Jakab- 
Szádeczky, 1901. 553.). 
metsz: fűrészel (ÁLt-Kvár, Jósika lt, 1897.) 
Görgény. mecc. (Jakócs Imre Sz.gy.) 
Zetelaka. -> VÍZIFŰRÉSZKEZELŐ is. 
metszés: fűrészelés (Oroszhegyi M. D., 
1655.). M etzés (MA, 1604.). 
metszett: fűrészelt. Szabó T., A 1978/1150: 

jó kapu, melynek kapufélfái vastag csere- 
lábul csinált ~ kapufélfák (310.) Papolc. 
mosztos fele: „azon fele [a deszkának], mely 
fűrészeléskor alul volt és a miatt czafatok 
csüngenek azon, főleg rossz erdei fűrészek
nél” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy 
-> FŰRÉSZPOR.
mutató vége: „a deszkának vagy a rönknek 
átfűrészelt vége” (Köz. Nagy Gyula: EL, 
1885. 1127.) Gelence. szin. olvasó vége. 
návár: „a vízkerék része”. M olnár K., 1974: 
A lapockák (—>) között fekszik a tizenkét da
rab (317.) Kápolnásf. 
odros fa: „a fűrész szekér [—> TÖNKSZE
KÉR] alatt lévő vezetőgerenda” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 1126.) Bereck. 
oláhfalvi deszkametszés. Orbán B., /. 1868: 
[...] a két Oláhfalu, melyek Innenső vagy Ká- 
polnás és túlsó vagy Szentegyházas Oláhfa
lunak neveztetnek (72.) [...] Tehát a deszka
metszés főipara az oláhfalviaknak; 61 társu
lati fűrészen évenként több százezer deszkát 
vágnak ki és hordanak szét, [...] (74.). Tró- 
csányi Zs., 1956: Oláhfalvát így írja le egy 
utazó [Sándor István: Székelyhoni utazás a 
két Homoród mentén s. a. r. Benczédi Pál. I-
II. Kvár, 1942], aki 1846 nyarán járt fenn a 
faluban: »Itt a folyó (a Homoród) bé van vé
ve a faluba, annak utcáján végig foly, s a fű
részek oly sűrűk rajta, hogy csaknem egy
mást érik, melyek [...] deszkát és lécet [...] 
vágnak [...] A kivágott deszkák és lécek ra
kással állanak a fűrészek mellett.« (4.).
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ölti és pataki fűrész: közönséges vízifűrész 
(Vitos, Cs. F., 1894. 580.). 
olvasó vége (a deszkának vagy a felfűrészelt 
tönknek): „átfűrészelt vége” (Köz. Nagy Gyu
la: EL, 1885, 1127.) Gy. szin. mutató vége. 
orr: „a fűrészlap felső vége” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1883. 128.) Kovászna. 
örrös: „a deszkának vagy a felfűrészelt 
rönknek át nem fűrészelt vége” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 127.) Kna. örrös vége —> 
vasmegálló is.
őrszeg: a vízifűrésznek a vízikerékhez tarto
zó része, mely miután a rönk felfűrészelése 
megtörtént, automatikusan biztosítja a kerék 
megállását azáltal, hogy egy szerkezet a vi
zet a kerék fölött elcsapja (Molnár K., 1974.
318.) Kápolnásf.
PALLÓ.
/. duláb: „5,5-7,0 cm vastag, 27-29 cm szé
les, 4,8 m hosszú padló neve az al-dunai fake
reskedelemben” (EL 1884. 759.), duláp: „5 
m hosszú, 4-5 cm vastag padlódeszka. Egy 
tutajban van 300 drb. czandura (—>) vagy 100

228. ábra. Palló. 1. színeit palló.
J. Napjainkban pallón 3 8 -1 0 0  mm vastag és 
vastagságánál legalább kétszer szélesebb, de 
minimálisan 100 mm széles és legalább kétoldalt 
fűrészelt, párhuzamos lapu fűrészárut értünk.

drb «” (Köz. Erdődi György: EL, 1884. 787.) 
Tölgyes. J. r dulap. Vitos, Cs. F., 1894: Még 
leginkább elfogadhatónak látszik az a ma
gyarázat, hogy a [dulap ...] »doi láb«-ból ke
rült [...] a padló deszkák úgynevezett deszka 
tutajban úsztattatván, úgy vágatnak ki, hogy 
minden két szál padló deszka az egyik végén 
összefügg, hogy a két szál közötti metszés 
közé behúzott vékony színdeszka segélyével 
a tutajba kötés eszközölhető legyen (Imre 
Dénes) (592.). dulápdeszka  (dulábdeszka) 
(Tarisznyás M., 1982. 147.).
2. fokos, fokos deszka (Szőke József Sz.gy.) 
Kászonaltíz.
3. foszn i (Lukács József Sz.gy.) Ditró. 
fosznideszka  (Bors György Sz.gy.) Cssztki
rály./ősz// (Molnár K., 1974. 319.).foszten. 
ÁLt-M., 115. 51. 1879: egy egyszerű fűrész 
[—> szimpla fűrész] felvághat naponta 100 
drb 20'" [linea -»] ~t, a melyekből kivágatik 
a körfűrész által 500 db léc, vagyis 125 köb
láb [közel 4 m3].
4. kétcolos deszka (Birtalan Árpád Sz.gy.) 
Erdősztgy.
5. ötven milás: 5 cm vastag palló. Gazda J., 
1976: s az ~t asztalosárunak, ajtóknak, ajtó
tokoknak vették az asztalosok (540.) Ko
vászna.
6. pálló. Sylvester T.y 1966: A ~, az jó fokos 
deszka.
7. pastadeszka. Varga Péter: Főleg fenyőnél 
van. Ablakat, ajtót ~ból szabják. (Sz.gy.) 
Magyaró.
posta: „2 colos deszka” (Szász Károly Sz.gy.) 
Görgényüvegcsűr. J. V. Arvinte, 1957: fosta: 
scindurá groasá de 5-6 cm. Variantá: posta. 
Din germ. Pfosten „scindurá groasá” (148.). 
parajdi hét fűrészmalom. Teleki J., 1937/ 
1799: Páráid [...] A' falusiak 120 gazda, desz
kát vágnak, fűrész malma 7 vagyon (36.). 
parasztfűrész: közönséges vízifűrész. Mkikj 
1892: Szentegyházas- és Kápolnás-Oláhfalu, 
Oroszhegy és Zetelaka, ahol ősidőktől fogva
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a fatermény képezi a lakosság létkérdését [...] 
számtalan ún. ~ áll fönn, [...] (72.). Divald A., 
1871: Egyes völgyekben továbbá egy pengé
jű ~ek lettek magánosok által fölállítva, s az 
ott metszett deszkák minden 1000 darabja 
után a bérlő 20 frtot kapott. (121.) Görgény. 
parasztfűrészáru. Sümegh /., 1898: [...] fű
részáru, mely az ún. paraszt [...] vízi-fűrésze- 
ken [...] termeltetett [...] leginkább 4-6 m 
hosszúság, 1'-1 l/2”-2” vastagság és 12” és 
nagyobb szélesség divatozott. (978.). 
párnafa (első- és hátulsó párna): „a fűrész
szekér azon részei, melyekre a tönköt fekte
tik (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1128) Gy. 
eső párna, háccsó - (Szabó T., 193. 126.) Hr. 
rönkbefogadó párna  (Palkó Domokos Sz. 
gy.) Korond -> vánkos is. 
párosjárom: keret-felsőheveder 2 vékony 
gerendája (Szabó T., 1939.). 
perceptum: pénzfelvétel. Sándor O., 1914/ 
1705: Percipial [behajt] a fűrész malomból 
ismét deszkát nro. 200, ..., különben ad 
minus 100 iratik ~ba (190.) Kvár. 
pipefa: a keretvezetőoszlopra erősített befo
gófa. Szász Károly: 4 ~ befogja a jármot 
(Sz.gy.) Görgényüvegcsűr. 
plattlik: lemezke (ÁLt-M., 115. 148. 1884.) 
Szováta J. n. Platté
ráf: a vízikereket összefogó abroncs (Szabó 
T., 1939. 126.) Hr.
rámpafa: felhajtófa (Portik D. Dezső 
Sz.gy.) Remete-Eszenyő. 
ratio: számadás. Sándor O., 1914/1105: 
Percipial [behajt] a fűrész malomból ismét 
deszkát nro. 200, holott a régi ~k szerint két 
ennyi is kell vala lenni [...] (190.) Kvár. 
recés fa: „a fűrész szekér [—> TÖNKSZE- 
KER] alján lévő fogas gerenda” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 1127.) Zabola vidéke, 
recés kerék: „az eszteke [—> hajtóeszteke] 
által taszigált fogas kerék. (Szécsi Zs. sze
rint: toló kerék)” (Köz. Nagy Gyula: EL,
1885. 1126.) Bereck.

ROM ÁN V ÍZ IFŰ R É SZ : a parasztfűrész 
vagy szimplafűrész egy típusa. Illés N., 
1869: A dobrai völgyben láttam az oláh fű
rész malmot ős eredeti minőségben [...] Vas
ból lehetőleg legkevesebb van rajta: a fűrész 
penge, a forgatyú s a fogas kerék; - avval vé
ge. A mozgató erő a forgatyúról a fűrész ke
retére alsó végén meggörbült rúd segélyével 
vitetik át. Nem geniális gondolat ez? Hát 
még a szekér tolása? A keret egy rajta ke
resztül fekvő rúdhoz ütődik; csak úgy kopog: 
a rúd fel emeltetvén taszító mozgásba hozza 
a fogas kereket forgató gerendelyt. Még a fo
gas rúd is, a mely a szekeret tovább viszi fa 
fogakkal bír, mint azt a malom kerekeken 
látjuk; s a szekeret vissza kötél húzza. De 
van is ám eredmény: 10 másodpercz alatt 
nyolczszor emelkedik a keret, nyolczszor 
koppan a hozzá ütődő rúd. (263.). Pausinger 

1878: Az oláh fűrészek alig fél méter át
mérőjű, gyorsan forgó kerekeikkel munka-

229. ábra. R om án vízifűrész (m űködési elve). 
(Sburlan-Ghelmeziu, 1 948 .97 .)
1. fűrészlap, 2. a legalább 3 m, deszkacsatomán vezetett 
vízesés, 3. 5 0 -6 0  cm átmérőjű vízkerék, mely percenként 
120-150-et forog, 4. forgattyú és hajtórúd (5), melyek a 
körforgást alternatív főmozgássá alakítja át.
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képesség, tiszta vágás és olcsóság tekinteté
ben az újabb keletű műfűrészekkel állíthatók 
egy színvonalra. [...] Ilyen keretek egy perez 
alatt közönségesen 170-180 vágást tesznek, s 
ha egy szegélyező s két kettős keret dolgozik 
együtt, egy év alatt 6-7000 köbméter fát fű
részelnek fel. (746., 747.). Sümegh /., 1898: 
[...] az Ojtoz-völgyében, Baszka, Bodza és 
Gelencze patakán 30 [...] oláh fűrész” (977.). 
rost: „fel nem fűrészelt része a deszkának” 
Fórika János: ~ja maradt a deszkának 
(Sz.gy.) Vasláb-Heveder. ~os vége (a deszká
nak vagy a felfűrészelt tönknek): „át nem fű
részelt vége” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 
1127.) Gy. —> fésű, makk is. 
rovátka: kialj zott rész. Tarisznyás M., 1982: 
Az oszlopok belső oldalán levő ~ban a fű
részjárom [—> FŰRÉSZKERET] mozgott. 
(145.) Gy J. rovátkás kerék (Pataki J., 
1971/1677. 54.) Csmadaras. 
sarka: „éle” (Szász Károly Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr.

230. ábra. S arka. (1) 2. „sarfkant” (éles élű) gerenda.

serte: „a fűrésztönk érdes, egyenlőtlen vé
ge” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 127.) Gy. 
J. Ezt a véget a felfűrészelés előtt le kellett 
»nyírni«, vagyis a tönköt meg kellett »bütüz- 
ni«. (uo.).
sikottyú: „a fűrészkeretet hajtó rúdnak felső 
két oldallapja (pofája), mely közéjön ti. a fű

rész penge alsó vége (farkas)” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy. sikajtyú. ÁLt- 
Kvár, Born. cslt. 1688: vas fűrészt vonó vas 
~ jó vas karikával. Görgény. sikoltyú. Pataki 
J., J971/\613: egy mecző fűrész vas, alul 
ezen egy vas ~ (43.) Csmadaras. 
spanolni a gátért: pengebeosztást készíteni 
(Gazda J., 1980. 279.) Kna. 
specificatio: részletezés. A por P., 1903/ 
1725: A korcsomaháznak avagy vendégfoga
dónak mennyi fenyő gerenda [...] kívántatik 
[...] s az ~t küld be (159.). 
stájerung: előtolás. J. A gőzfűrésztelepek 
elterjedésével a vízifűrészek személyzete 
több németes műhelyzsargont vett át. Ezek 
közé tartozott pl. az esztekekerék, eszteke- 
tengely stb. helyett használt, a „stájerung” 
zsargonnal kapcsolatos különféle szóképzés. 
(Fórika János Sz.gy. Vasláb-Heveder), 
szaggat: fűrészel, kezdetlegesen Várnai 
Sándor, 1886: [...] össze-vissza vagy 20 fű
részmalom ~ja deszkává a kitűnő szövetű 
tönkfát. (EL, 415.) Kvhely. 
szakasztolni: darabolni, „felszabdalni fű
résztönkké a döntött fát” (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1883. 125.) Bereck. 
szálaz: szálanként adja el (Gazda J., 1980. 
281.) Kna.
szarvazat: a vízifűrész-épület tetőzetének 
váza (Szabó T., 1939. 126.) Hr. bokor ~ 
(Molnár K., 1974. 316.) Kápolnásf. 
szegy: csonkaél. Szőke József: éles ~, tompa 
~ (Sz.gy.). Kászonaltíz. ódal ~. Sylvester T., 
1966: Az ~ ~ét úty kél kihasogatni, hogy a 
tisztába maraggyon. Komandó. —> manipu
lál. ~es gerenda: tompaélű ~ (uo.). J. sarf
kant gerenda: éles éllel szélezett gerenda 
(uo.) n. scharf: éles, e Kanté: él. szegyős 
(Farkas Gábor Sz.gy.) Homoródsztpál. 
szegyei: szélez. Székelység IX, 1938: Fel
mérem szép pontosan a tőke vastagabb vé
gét s kiszámítom, hogy lesz belőle öt kes
keny szél, ha pedig nem ~i le, úgy négyet,
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231. ábra. Szegy.
a-c) szegyes deszka; 1. tompa szegy, 2. éles szegy, d). sarfkant, éles élű gerenda; e) szegyes gerenda.

de szélesebbet ad ki. (Köz. Belénessy Ala
jos. 91.). le van szegyőlve (Farkas Gábor 
Sz.gy.) Homoródsztpál. 
szegyelés: szélezésnél leesett rész. Tarisz
nyás M., 1982: ~en a tő felé vastagodó részt 
értették, mely a feldolgozás során leesett. A

rövidebb tőkéken ez a veszteség sokkal ki
sebb volt. (147.) Gy.
székelyudvarhelyi Fűrészgát (SzO. VI. 
1639. 145.).
székely vízifűrészközpontok. Kós K., 1972: 
Azt találjuk, hogy az erdélyi fejedelemség

232. ábra. Szegyelés (1). J. a. a rajzon feketén jelzett rész a) Élesvágás szín-sarfvágás (n scharf = éles), telivágás 
(rtáiere pe plin); b) Prizmázás (előrevágás + visszavágás); 2. a prizma (—> leveseit tönk) Visszavágás után (—» 
megszinítni is).
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idején már kialakultak azok a ~, melyek 
nemcsak a vidéket, de Erdély s Moldva nagy 
részét is ellátták deszkával. Ezek között is je 
lentős volt az udvarhelyszéki Oroszhegy, 
Zetelaka, a Vargyashoz közel eső Egyházas- 
falu. Iparuk fejlődését a fejedelmi kiváltsá
gok is bizonyították (Orbán B., I. 1868. 65.,
74., 105.) (23.).
szekérhúzó lánc: előtolást biztosító lánc 
(Palkó Domokos Sz.gy.) Korond —» húzókö
tél, húzólánc is.
Szék fűrésze: Ősi Marosszék nemes székely 
havasbirtokossága majd Ősmarosszék Ha
vasgazdaság vízifűrésze. ÁLt-M. 115. 117 
1883: A ~'hez kováts munka: a botos fához 
egy más darab srofos csapot újra kovátsolás 
[...] Szováta.
szer: sorrend (ÉKsz.) M olnár K., 1974: 
Megbízott, alkalmazott, gáteres nem volt. 
Mindenki maga metszette a deszkát. Olyan 
eset azonban volt, hogy az, akire a -  jutott és 
nem volt ideje a metszésre, maga helyett fű- 
részjáratót fogadott, akinek napszámot fize
tett. (316.) Kápolnásf. ~es gazda: a közös fű
rész egyik tulajdonosa. Biró D .f 1988: A  ~ 
~'k a vízifűrész kezelésére fűrészmestert, 
úgynevezett metszőt fogadtak. (126.) Csma
daras. ~es vágatási nap: a közös (szeres) fű
részek tulajdonosainak, a vízifűrész építésé
hez való hozzájárulás arányában kiadott fű- 
részelési nap. (uo.).
szijjaskerék: szíjtárcsa (Fórika János 
Sz.gy.) Vasláb-Heveder, szíjkerék  (ÁLt-M. 
115. 148. 1884.) Szováta. 
szimpla fűrész: „hol függő zsilipen (»laj«- 
on) át rohan a víz az aránylag kis átmérővel 
bíró s e miatt felette gyorsan forgó hajtóke- 
rékre (vízikerékre), [...] hiányzanak az erőt 
áttevő és átvevő fogaskerekek (bélkerék)” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1129.) Gy. 
színe: „a deszkának a bele felőli része, a 
jobb oldal” (Lukács József Sz.gy.) Ditró. 
Böjthe Elek: színt színnel nem lehet összera

gasztani, mert elvincsül a darab (Sz.gy.) 
Mvh. Birtalan Árpád: általában a fa a ~'re 
domborodik (Sz.gy.) Erdősztgy. 
színeit: „szélezett” Gál Benjámin: le van 
színelve (Sz.gy.) Hilib. 
szorittó: „az első párnában [—» párnafa] a fa
rönk rögzítésére szolgáló ék-féle” (Szabó T., 
1939. 127.) Hr.
szortíroz: osztályoz (Kopacz István Sz.gy.) 
Szováta. szoltéroz (Zsigmond J., 1979. 214.) 
Magyaró. ~ó munka (uo.). szortéroz. ^ 6. An
tal S., 1975: A  deszka ~ ~ a deszkákat ~za 
minőség szerint. Mhévíz. r sorta, sortator. 
talián fűrész: Gyergyóban a XIX. század 
folyamán az útépítésnél dolgozó „talján”-ok 
közvetítésével elterjedt vízifűrésztípus. Ta
risznyás M., 1982: Itt a laj [—» VÍZICSA
TORNA] alsó része majdnem teljesen füg
gőleges volt, [...]. A kerék itt is alulcsapós 
lévén, a laj követte annak formáját. Alkalma
zása igen előnyös volt a kis vízbőségű, de se
bes folyású hegyi patakokon. [...] (143., 
144.) -> VELENCEI FŰRÉSZ is. 
társasági fűrész: több tag tulajdonát képező 
vízifűrész, társulati fűrész. Bözödi Gy., 
1938: A  két Oláhfalu községben a múlt szá
zad derekán 61 ~ dolgozta fel a fát [...] 
(203.). közszékely fűrésztársaság  (Kós K., 
1972. 31.) Kászon -> FŰRÉSZTÁRSULÁS, 
szin. szeres fűrész (Biró D., 1988, 126.) 
Csmadaras.
temérdek: a. nagyságú, méretű, vastagságú. 
EOE VIII. 1882/1627: Az oláhfalvi deszka 
[...] két ölnyi hossza, két arasznyi széles, más
fél ujjnyi ~ [...] (467.). J. Ballagi M., 1873: ~:
b. rendkívüli nagy, rendkívüli sok (628.). 
TENGELY. Cs. Bogáts D., 1 9 4 3 /m 6 :  [...] 
a víz kereke hasznavehetetlen, a ~e fenyőfa, 
de élhető. Tarisznyás M., 1982: A  ~nek az 
építmény alá benyúló részét a botos vagy 
botlás fogta le. Rendeltetése az volt, hogy 
megakadályozza a ~ kimozdulását eredeti 
helyzetéből. (145.) Gy.

368



III. 2. Fahasználat

tengőj: „a vízikerék vastag fatengelye” 
(Márton B., 1973. 176.) Parajd. 
tengéjvég: „a vízikerék vastag fatengelyé
nek végébe ütött fémcsap, mely jobban el
lenáll a kopásnak” (Márton B., 1973. 176.) 
Parajd —> csap.
TOLÓKERÉK: a rönk előtolását biztosító 
kerék -> VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
TOLORUD: az előtolást biztosító része a ví
zifűrésznek, az esztekekereket (—>) mozgatja. 
/. eszteka (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 
1126.) Bereck. esztike (Portik D. Dezső 
Sz.gy.) Remete-Eszenyő. hajtóeszteke (Ta
risznyás M., 1982. 145) (—> esztekekerék is).
2. etető karó (Palkó Domokos Sz.gy.) Ko
rond.
3. fűrész-ösztöke (Cs. Bogáts D., 1943/ 
1789.).
4. kapa. Szász Károly: a ~ löki előre a rön
köt, vagyis egy fogaskereket, ez pedig húzza 
előre a szekeret (Sz.gy.) Görgényüvegcsűr.
5. papucs rúd (Fórika János Sz.gy.) Vasláb- 
Heveder.
6. taszigáló vas (ÁLt.-Kvár, Jósika lt. 1697) 
Görgény.
7. vaskalány rúggya (Szabó T., 1939. 126.) 
Hr. -> VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
TOPLICAI DESZKA ÉS ZSINDELY. O r
bán B., II. 1869: Toplicza [...] az itten folyta
tott nagyszerű fakereskedést, mely oly mér
vű, hogy évenkint 16 000 negyed tutajon kö
zel két millió deszkát, pár millió zsindelyt, s 
nagy mennyiségű épületfát szállítanak le a 
Maroson. (137.).
tőkebütülés: darabolás, hossztolás. Miklós 
Márton: 4 m hosszúra elvágták a szálfát 
(Sz.gy.) Csmadaras.
tőkehány óhely: rönktér (Urbárium, 1743. 
451.) Csomafva.
tőkevetőhely: rönktér (M olnár K., 1974.
318.).
tőkevivőkerék: előtolást végző kerék. Cs. 
Bogáts D., 1943/1758: vagyon egy jo szalma

fedél alatt uj Fűrész vassal és a Tőkét elebb 
vévő kereken való hasonlo uj fogas vasakkal 
és más minden eszközökkel fel készült jo  
Fűrész, szin. esztekekerék —» VÍZIFŰRÉSZ 
233. ábra.
tönkre vág: tönkárut készít (Gazda J., 1980.
278.) Kna.
TÖNKSZEKÉR.
1. csiga (Bálint Ferenc Sz.gy.) Csmadaras. 
csigapalló  (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
129.) Kovászna.
2. kanapé. Portik D. Dezső: a ~ görgőkön 
megy előre, a ~ húzótengelyen van a lánc és 
az esztike kerék [—> esztekekerék) (Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő. J. V. Arvinte: canapea: 
„partea mobilá pe care se a$azá trunchiul ce 
urmeazá a fi táiat in ferástrául de apa” (141.). 
kanapés tőkehordozó. Tarisznyás M.y 1982: 
Amint neve is mutatja, a kanapé formáját kö
veti [...] (146.) Gy.
3. lésza (Szőke Jószef Sz.gy.) Kászonaltíz.
4. osztováta (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883.
129.) Kovászna. karikás ~(uo.) Bereck.
5. szekér. Pataki J., 1971l\611\ tőke tartó 
nyolcz karikás ~ (Palkó Domokos Sz.gy.) 
Korond. tőketartó  ~ (ALt-Kvár, Born. lt. 
1688) Görgény. tőkevivő  ~ (Jakócs Imre 
Sz.gy.) Zetelaka.
6. tőkehordozó. Tarisznyás M., 1982: Két 
változata: a görgős és a kanapés volt ismere
tes. (146.) Gy -> VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra. 
TURBINÁS FŰRÉSZ: a vízifűrész fejlet
tebb formája, mely Gyergyóban a XIX. szá
zad második felében, az idegen tőke behato
lásával egyidőben terjedt el; jellemző volt rá, 
hogy a laj (—> VÍZICSATORNA) első része 
enyhén lejtett, majd teljesen függőlegesbe 
ment át (Tarisznyás M., 1982. 144.) Gy. J. A 
turbinás fűrész méltatását kifejtve annak 
erdőgazdasági jelentőségét a Csíkmegyei 
Fűzetek 593. oldalán Imre Dénes, ottani ve
zető erdőtiszt írta meg. (vö. Gazda J., 1980.
279.) Kna.
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újítás: főjavítás. ÁLt-Kvár, Jósika irattár  
1694: Ezen fűrésznek az talpfái meg kezdet
tek rothadni ~t kívánnak, 
vág: fűrészel. Palkó Domokos: a fűrészen 
-nak fosznit [pallót], collost, háromnegyed- 
est, félcolost (Sz.gy.) Korond. egy vasra ~: 
egy fűrészlappal -  (Gazda J., 1980. 279.) 
Kna. ki ~ (Antal S., 1975.) Mhévíz. J. járat
tam a fűrészt (Gazda J., 1980. 265.) Kna. 
vágat: fűrészeltet. Gazda J.y 1976: Ha nem 
volt úgy rászorulva a pénzre, télen erdőit, 
deszkát ~ ott [...] (Olasz József) (535.) Kna. 
vágató gazda: a szeres fűrész társtulajdono
sa, aki éppen fűrészeltet (Biró D., 1988. 
126.) Csmadaras. 
vánkos:
a. „a tengely vég alatt lévő tölgyfa gerenda,
a mai csapágyház őse” (Márton B., 1973.
177.) Parajd;
b. „a  fűrészszekér [—» TÖNKSZEKÉR] azon 
része, mire a tönköt fektetik” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1885. 1126.) Zabola. —> párnafa is. 
vasas-kerék: „a előtolást fékező és szabá
lyozó fogaskerék” (Köz. Nagy Gyula: EL,
1883. 128.) Kovászna. vált. vaskerék (Szabó 
T., 1939. 126.) Hr -> TOLÓKERÉK, 
vaskanál: a vízifűrész előtoló szerkezetének 
egyik alkatrésze. M olnár K., 1974: Eszkete 
tengely [ösztökélő tengely] [—»]: cserefa 
vagy bükkfa. Ebből egy rúd nyúlt ki, s ennek 
végére volt szerelve a ~, aki rúgta a fogaske
reket a vaskerék fogaiba akadva a kanál 
nyelvével minden mozdulatnál egyet lökve a 
keréken, azt lassú forgással állandó mozgás
ban tartotta. Ezt a szerkezeti részt a járom 
emelgette. (317.) Kápolnásf. szin. papucs 
(Fórika János Sz.gy.) Vas láb-Heveder, vált. 
vaskalány (Szabó T., 1939. 126.) Hr. —> 
VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
vasmegálló: „a tőke felvágatlan része” 
(Jakócs Imre Sz.gy.) Zetelaka. —> örrös, rost. 
VELENCEI FŰRÉSZ: talián fűrész (Vitos, 
CsF 1894. 593.) (-»), faszerkezetű keretfű

részgép, melybe legfeljebb három pengét 
fogtak be (PNL XVI, 1897. 912.) Sümegh /., 
1898: Zágon község határában a Schmidt- 
Ungar és Grosz ezég [...] A fa feldolgozására 
3 velenczei vízi fűrész [...] szolgál. (988.). 
villa: a fűrészrönk első végének rögzítésére 
használt U alakú vas (Szász Károly Sz.gy.) 
Görgényüvegcsűr.
VÍZCSATORNA.
1. laj. Czirják G., 1979: A Somlyó vizét 
mesterségesen kiemelték a medréből, és ha
talmas, állványokra felépített =on vezették a 
nagy vízkerékre (196.) Gycsomafva. futam o
dó  -(M olnár K., 1974. 317.) Kápolnásf./w- 
tó~  (Bátky-Győrffy-Viski, 1941. 290.). víz ~ 
(Palkó Domokos Sz.gy.) Korond. víz~t 
(Vámszer G., 1977. 24. fénykép).
2. vízre menő vállu (Pataki J., 1971/1681. 
91.) Csszépvíz.
3. vízszekrén (Pataki J., 1971/1673. 43.) 
Csmadaras.
VÍZIFŰRÉSZ.
7. deszka-metsző malom (Köz. Incze József: 
Tsz, 1838.).
2. fűrész (Szabó T., Bp. 1978/1799. 312.) 
Nyújtód. M olnár K.y 1974: A  rákoshomoródi 
=ek, illetve tulajdonosaik: nagyhomoródi », 
földvári «, gödörbeli Andrásfiak =e, [...] 
(323.) Kápolnásf. Hn. Bolond -  (Molnár K., 
1978. 38.) Egyházasf. Hn. Fűrészmező 
(Árvay J., 1943. 149.) Hosszúi'.
3. fűrészm alom . Szabó T.y 1984/1590: 
wagjon egy fwrez malmúnk Zetelakan [...] 
(468.) Cs. Bogáts D .y 1 9 4 3 /1614: Byrok 
Egy fwrez Molnot, mely mostan puszta. 
Lambrecht K ., 7973/1694: Apafi utasítása a 
csíki vashámoros részére: »Ide való a = is. 
A bél és széldeszkákat vágass.« Az oklevél 
későbbi részében a fűrészm alm okat 
»fűrésznek« nevezi. (112.). PPB , 1767: fű
rész malom: Mola ferraria eine Ság-Mühle. 
Vándor NT, 1840: Deszka fűrészmalmok 
vannak ugyan Csíkban, de a’ belszükség ki-
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233. ábra. V ízifűrész. Szerkezeti rajzok Szécsi Zs., 1894. 589/456. és 457. ábra nyomán.
J. A bemutatott általánosan elterjedt vízifűrésztípus részei ábécé sorrendben szerpelnek, éspedig végig nagybetűvel 
ha a szakirodalom (pl. Szécsi Zs., 1894. 58 8 -5 9 0 .) ezeket a m egnevezéseket használta.
A szakkifejezések amennyiben a szótárban külön is nem szerepelnek, *-el vannak m egjelölve.
bélkerék (22), botosfa (5), szin hajtórúd, esztekekerék (14) —» TOLOKERÉK is, fogas ( 1 2 FŰRÉSZKERET (2, 3).
(Megj.: a keret függőleges oszlopai, vagyis a keret oszlopok a rajzon nem látszanak.) FŰRÉSZPENGE (1)
(Megj.: A fűrészkeret a fűrészpenge felem elésekor a tolórúd egyet taszít a tolókeréken, illetve a felfűrészelendő  
tönkön.), görbevas (6), hajtórúd (5), hátulfoglaló (11), karikás fa (13) (Megj.: Szécsinél KERÉKORSÓ.)
(Ebbe kapaszkodik a fogasgerenda), KERET-ALSÓHEVEDER* (3), KERET-FELSŐHEVEDER (2) ->  párosjárom 
is, KERETOSZLOP (4), KERETVEZETŐ-OSZLOP (4) koppantórúd (16), koppantótengely (17) (Megj.: A 16 
és 16/aegy szögem eltyűt képez.), korong (23) (Megj.: Szécsi Zs., 1894. 588 .-nál görönd.), LENDÍTOKERÉK (21), 
párnafa (9 és 10) (Megj.: Szécsinál zsám oly v. tönkszék. Uo.), ROGZÍTŐKAMPO (18), RÖNK (7) szin-tönk, 
fűrész tőke (Szabó T., 1984. 470.), TOLÓKERÉK (14) —> tőkevivő-kerék, esztekekerék, húzókerék, vasas-kerék, 
TOLÓRÚD (15), TÖNKSZEKÉR (8) tönkszekér visszahúzására szolgáló kis vízikerék* (20), vaskanál (15/a), 
vízikerék (19).

elégítésére is alig elégségesek. (196.) J. 
Lambrecht K., 1913: 1504-ben Erdélyben 
fűrészmalmok végzik az erdőtermékek ipa
ri előkészítését (106.) (vö. MNy 1963. 
353.)
4. gájter (Molnár K., 1978. 36.) Egyházasf.
5. vízifűriész (Köz. Márton Gyula: NylrK 
XII, 1968.) Hsz. Hn. Fűrész-köze, Nagy 
Dezső fűrésze (Janitsek J., 1980. 100. 102.) 
Efüle. J. Vízifűrészek elterjedése. Tagányi 
K., 7596/1428: A XV. század elején (1428.) 
különösen a városokban már fűrészm al
mokra találunk, melyek jelentékeny fameg
takarítást hoztak létre. (XIV.). Lambrecht 
K., 7973/1661: Vánds falunál, Udvarhely 
várától keletre »nehány száz« [fűrészma
lom] (Ez talán Kápolnás-Oláhfalu, ahol ma

is sok a fűrészm alom .) 125. Endes M., 
1938/1720-21: Fűrészmalom volt M adara
son 3, Madéfalván 5, Szépvízen 1, Szentki
rályon 1. (382.). EDésDV, 1837: Gyer- 
gyóban a' kamara magának fűrészmalmot 
kezdett állítani 1723-ban, de ezt a' guber- 
nium is ellenezte, azon havasok és helyek 
privátusok [magánosok] tulajdonai lévén. 
(III. 78.). Kolozsvári N aptár 1850-re: [...] 
Fűrészmalom [Erdélyben] 544 (Adatok Er
dély statisztikájához). Kozm a F., 1879: 
Gyergyóban 125 egy kerekű fűrészmalom 
(vízmű-fűrész) van időszakonként munká
ban. Al- és Fel-Csíkban szintén mintegy 
enynyi [...] (261.). Nagy Gy., 1884: Három- 
székmegyében [...] 160-200 fűrészmalom, 
melyek közül Zágon 50, Papolczra és

371



III. 2. Fahasználat

Kovásznára 20-20, Bereczkre 15, Gelen- 
czére 14 esik. (76.). Nagy Gy., 1884: Ud
varhelym egyében nagyobb mérvű fafo
gyasztás azon 60 fűrészmalomban történik, 
a melyek termékei Segesvár és Medgyes fe
lé egész N agyszebenig ju tnak el. (79.). 
Jakócs Imre: a Sikaszó részen több mint 15 
vízifűrész, az Ivó vizén 20-nál is több mű
ködött. (Sz.gy.) Zetelaka (vö. Szabó T., 
1984: fűrészm alom  cím szó és Imreh I.,
1983. 257. 258.).
VÍZIFŰRÉSZ-KEZELŐ.
1. fűrészbíró (Gazda J., 1980. 278.) Cskőrös.
2. fűrész-deszka csináló (EOE VIII, 1627. 
467.).
3. fűrészes. Pataki J., 7977/1680: Azt is tu
dom, hogy [...] hámori =volt (83.) Csszépvíz. 
Palkó Domokos: a fiát is úgy hívták, hogy ~ 
[...] (Sz.gy.) Korond.
4. fűrészjárató  (M olnár K., 1974. 316.) 
Kápolnásf. fűrészjártató. G azda J., 1976: 
azt mondták az öregek, száz szál deszkát 
egy ~ ki kellett egy nap vessen (540.) 
Kovászna. Sümegh /., 1898: Minden fűrész 
vezetése és kezelése egy-egy =ra volt bízva, 
kinek munkadíja a fűrészhez szállított tön
kök felvágásáért élelmezés mellett minden 
szál deszka után 2-2,5 kr. és a 20-adik szál 
deszka volt, (978.).
5. fűrészmester. Bartó István: Össze társul
tak az emberek és úgy építettek fűrészeket. 
Ezek fogadták a ~ eket, akik március 15-től 
július 1-ig vágták a tőkéket a gazdáknak. 
(Sz.gy.) Csmadaras.
6. fűrészm olnár (ÁLt-Kvár, Born. esi. 
1843.) Görgény.
7. meccő. Székelység IX, 1938: - Hát, akkor 
legyen jó s futtassa sza meg ahajt azt a vasta
gabb tőkét, hogy lám a színdeszkákon küjjel, 
hány csűrpadlás deszka lesz belőle, mert én 
ennek a »~«-nek nem hiszek. (Köz. Blénessy 
Alajos 91.). metsző. Tarisznyás M., 1982: A 
« kötelességei a következők voltak: A gon

dozó utasításainak és a tagok vágási sorrend
jének betartása; [...] (140.). (vö. Biró D., 
1988. 126. Csmadaras).
8. molnár. Takáts Sándor, 1907: Mivel a ré
gi időben minden olyan gépelyt malomnak 
neveztek, a melynek kerekeit vízi vagy álla
ti erő hajtotta: [...] a fűrészmalom, papírma
lom [...] nemcsak hogy mint malmok szere
peltek, hanem a körülöttük szolgáló embe
reket is akárhányszor =nak nevezik, noha 
őrléssel nem foglalkoztak. (Századok, 
1907. 52.).
vízi műfűrész: tökéletesített vízifűrész, me
lyet turbina vagy vízikerék hajtott meg. ALt- 
M, 115.186. 1885: egy keretes, 3 pengével 
bíró Szováta. Mkikj, 1893: Van [...] Csík
megyében nem említve a 38 nagyobb ~t 
125 apró fűrészmalom. (48.). gátér (Tarisz
nyás M., 1982. 144.) Gy. 
vízkerék: vízikerék. ÁLt-M, 115.148. 
1884: maga a fűrész áll egy három méter 
magas új -bői. Szováta. vízi kupás kerék. 
Pataki J., 7977/1673: kupás jó  víz kereke 
(43.) Csmadaras. szin. fűrészkerék (Szabó 
T., 1984. 468.) Görgény VÍZIFŰRÉSZ 
233. ábra.
vízsajtár: vízikerék lapátja (Palkó Domokos 
Sz.gy.) Korond.
zájmol: visszavág, zejmol (Portik D. Dezső 
Sz.gy.) Remete-Eszenyő, —» megszinítni. 
záportartó: duzzasztógát udvara (Csergő 
B., 1978. 43.) Küküllőkeményfva. 
ZETELAKA FAIPARA. Orbán B., I. 1868: 
Zetelaka. Utolsó tanyája ez az embernek, 
[...] innen jön a fél Erdély szükségleteit fede
ző deszka és zsendely, a zetelaki, oláhfalvi és 
csíki székely kenetlen szekerén egész 
Hunyad megyéig elviszi fakészítményeit, s 
ott becséreli gabonáért, mi nála szűkén te
rem; (64.).
zuhanó: zúgó (Portik D. Dezső Sz.gy.) 
Remete-Eszenyő.
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2.3 Erdészeti közelítés és szállítás

2.3.1 Közelítés csúsztatással

„Itt-ott eregetőkfehérlő, kicsiszolt vonala kí
gyózik le ezüst szegélyként a hegyoldalak  
zöld szőnyeges lejtőin ”

(Orbán B., III. 1869. 65.) Tusnád.

ÁTSZÁLLÍTHATÓ TŰZIFACSÚZDA.
1. kók (Bíró Benjámin Sz.gy.) Nyárádselye r. 
scoc.
2. kuskáj. S ylvester T., 1966: A tűzifát 
=okon eregetik a kánálhoz. Komandó. kuskó 
(Szabó József Sz.gy.) Gytölgyes. r cuscaie.
3. strapa (Varga Péter Sz.gy.) Magyaró. J. V. 
Arvinte, 1957: stroapá (83.) Felsővisó.

a) egy szakasz; b) keresztmetszet.

bajion: kitámasztó karó, villa. Portik Já
nos: Minden odorhoz (—») tartozott egy 
(Sz.gy.) Gy. r. bailon.
bakonta: „faeregető bakszán v. talpszán” 
(Lőrincz K., 1861. 317.) Hsz. 
bauff: eregetésnél használt jelszó. Sylvester 
T., 1966: Ha a fa mán úgy felgyűlt, hogy a 
postás (—») nem tuggya eregetni, ~ot kiájt. 
Komandó.

2

M a s #

í v
/ f \ )

/i
235. ábra. Bajion (1).
2. odor (-» ); 3. kasica (—> III. 2.3.2.).

béakaszt: bever. Sylvester  71, 1966: A 
capina (—> CAPIN III.2.1.4) horgas hegyit 
bé kell akasztani a fába. 
beereszködik: „hegyoldalon bejön” (MTsz
I., 1893. 499.) Homoród vidéke, 
bélgya: keresztászok. Garda D., 1978: A ~t 
száraz időben öntözték, télen pedig hóval 
szórták be, hogy jobban csússzék. A csúszó 
fát sokszor fékezni kellett, ilyenkor égetett 
földet szórtak a ~kra. (145.) Gyremete. r. 
beldie (-> hidalás) (-> KERESZTÁSZKOLT 
ÚT III. 2.3.2 is).
csákánnyal meghúzít: capinnal megindít 
(Gazda J., 1980. 272.) Gyszárhegy. 
csoszó: „bakonta elébe akasztó szánorr, fa- 
becsúsztató” (Lőrincz K., 1861. 320.) Hétf.
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CSÚSZTATÓ CSATORNA.
1. csatorna (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy. fa  
eresztő  ~ (ÁLt-M. 115. 148. 1884.) Szováta. 
száraz ~ (Orbán B., II., 1869. 139.) Toplica.
2. csúszó (Lukács Sándor Sz.gy.) Homoród- 
karácsonyfva. fő ~  (ÁLt-Kvár. Born. lt. 
1876.) Görgény.
3. csuszora (Lázár J., 1871. 128.).
4. eregető. Orbán B., //., 1869: Oly oldala
kon, hol víz nincsen, =k vannak, ezen ~k ge
rendákból összeszegezett száraz csatornák... 
(139.) Toplica. m éter-:  tűzifacsúzda (Lő
rincz Pál Sz.gy.) Oroszhegy. ergetyű  (Divald
A., 1871. 109.).
5. kanális (Csinádi Lajos Sz.gy.) Güvegcsűr. 
Portik János: ~ 7 vagy 9 fás rönkcsúsztató, 
mindkét oldalon voltak odrai (—» odor), a 
plánkának (—>) csak a völgy felől. (Sz.gy.) Gy. 
kánális. Varga Péter: Volt száraz és vizes ~ 
(Sz.gy.) Magyaró. kánál (Gazda J., 1976. 536.) 
Kna. száraz~. Sylvester T, 1966: A ~ ~  fenekit 
parafinozzák, azon csúszik a fa. Komandó.
6. plánka: „5 fás rönkcsúsztató” Portik Já
nos: [...] 3 fa volt a fenék és 2 az odor. 
(Sz.gy.) Gy. (vö. V. Arvinte 1957, 82.). 
Csúsztató út (Hn): (1972, Zabola, Fejér M., 
1972. 133.).

237. ábra. Csúsztató csatorna.
Tűzifa „kanális” képe.

EREGET.
1. becsap (Gazda J., 1980. 275.) Kna.
2. bevet (Kászonimpér kb-jkv, 1948. 198.).
3. ereget Sylvester T., 1966: Ezt a sok tűzifát 
mind kánálon ~ik le a vasúthoz. Komandó. 
bé~  (Nemes Z., 1974.) Torja, eröget. Csergő  
B., 1978: a darabokat tővel vagy heggyel a 
lejtőn bé~ték (43.) Küküllőkeményfva.
4. ereszt (Gazda J., 1976. 536.) Kna. le~ 
(Portik János Sz.gy.) Gy. -get. Lombosy, 
1847: [...] utak mellé ~ik (1200. hasáb) Ma
ros forrás vidéke.
5. hány. Gazda J., 1976: Osztán ha olyan 
helyt vót, ~ni kellett a fát bé, [...] (536.) Kna. 
bé~  (Kovács F., 1934. 140.) Gycsomafva.
6. korhenél (Sylvester T., 1966.) Kdo. r. 
corháni

EREGETÉS.
1. béhányás. Gazda J., 1976: A * vót nehe
zebb. (537.) Kna.
2. csákányos munka (Ambrus A., 1959. 
136.) Gy.
3. eregetés (Portik János Sz.gy.) Gy. ergetyű- 
zés (Divald A., 1871. 109.).
EREGETŐ.
1. béhányó (Kovács F., 1934. 140.) Gycso
mafva.
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2. csúszdakezelő (Kemény J., 1958. 70.) F- 
Maros mente.
3. kórhénáló (Sylvester T., 1966.) Komandó. 
r corhánitor.
4. méterj'aeregető: tűzifa (Lőrincz Pál 
Sz.gy.) Oroszhegy.
eregető nap: eregetésre kijelölt nap (Gazda 
J., 1980. 272.) Gyszárhegy.
Eregető oldal (Hn): „e” (1901, Sztmihály 
Um, Erdély 1901. 31.). 
faeregető: „fabecsúsztató hely” (Msz I., 
1893. 525.) Hm.
fahúzó csákány: capin. Kurkó Gy., 1970: A 
[fahúzó] csákányt alája [a szálfa alá] dugta, 
hogy a megmozdulásnál segítsen. (147.) 
Cssztdomokos —> CAPIN III.2.1.4. (vö. EL
1884. 787.).
fát költeni: „fát közelíteni, csúsztatni” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1883. 129.) Hétf. 
féltórlaszolódik: „összetorlódik” (Sylvester 
T., 1966.) Komandó. szin. felgyűl —> bauff. 
fukszol: a gömbfát (szálfát) a hegyoldalon 
megindítja. Garda D., 1978: Ha útközben 
megáll a fa, akkor csákánnyal »~ják«, vagyis 
megindítják. (146.) Gyremete —» III.2.1.7.,
III.2.1.10. (vö. V. Arvinte, 1957. 89., 144.) n 
rFuchs: róka.
gergé: egyezményes jelszó.
a. „amikor indították a fá t, az aki engedte 
»~«-t kiáltott” (László Ferenc Sz.gy.) Hm.
b. „a posztok (—>) kiáltották egymásnak mie
lőtt az eregetés (csúsztatás) megindult volna; 
kezdésnek ezt a jelt alulról, a munkavezető
től kapták” (Portik János Sz.gy.) Gy. 
gyűjteni: „közelíteni” (Köz. Várnai Sándor: 
EL, 1886. 482.) Hm.
hábáuf: „egyezményes jelszó, amellyel a 
csúsztatás leállítását jelentették; lentről ad
ták le, vagy az a poszt (—>) kiáltotta, ahol a 
baj történt” (Portik János Sz.gy.) Gy. (vö. V. 
Arvinte, 1957. 151. n aufheben = töröl, ér
vénytelennek nyilvánít; felszólító mód: hebe 
auf).

hányó: természetes földcsúsztató (vizes-je
ges). Gazda 1976: [...] s patakforma ~, 
met vót víz es benne” (537.) Kna. Hn. 
Fesőtönkányó: „út” (1972, Zabola, Fejér M., 
1972. 134.).
hidalás: csúsztató út. Garda D., 1978: Ere
gettek a vízcsúszdán (->) is és végül »~sal«. 
Ez úgy történt, hogy a csúsztatás irányában 
két fenyőrudat fektettek le, s közéje 
»bélgyákat« (—>) (keresztléc) raktak. (145.) 
Gyremete DORONGÚT is III.2.3.2.

239. ábra. Hidalás. 1. bélgya (

hólni: „egyezményes jelszó, a »hábáuf« (—>) 
figyelmeztető szó után adták le, ezzel jelez
ték, hogy tudomásul vették a csúsztatás leál
lítását” (Portik János Sz.gy.) Gy. 
kapu: „a rönkcsúsztató szádánál (—>) ke
resztben elhelyezett 1-2 rönk” (Portik János 
Sz.gy.) Gy.
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kárgá: egyezményes jelszó csúsztatásnál. 
Sylvester T, 1966: Ha a postás (—») a vonalat 
[pályát] mekszabadította ~t kiájt. Komandó. 
kázálítés: közelítés. Varga Péter: Jüsz kázá- 
líteni? (Sz.gy.) Magyaró. 
kiparaflnoz: parafinnal megken. Sylvester 
T., 1966: A kánál (-> CSÚSZTATÓ CSA

TORNA) fenekít ki kél parafinozni, hogy a 
fa jobban csússzon. Komandó. 
kűriig: kampó. Sylvester T., 1966: A postá
sok (—>) ~gal eresztik tovább a fénnakatt 
fákot. Komandó. szin. kankó (uo.) r cirlig. 
leeresztés: csúsztatás (Portik János Sz.gy.) Gy. 
meghúzít: meghúz. Gazda J., 1980: A fát 
[...] csákánnyal ~sák. (272.) Gy. 
odor: hárítófa (Portik János Sz.gy.) Gy -» 
CSÚSZTATÓ CSATORNA, plánka. 
pájsz/ól: „szedi le” Sylvester T., 1966: A 
capinával -ójják a fát. Komandó. ~húzás. 
Zsigmond J., 1979: Ezután [„a sproncolás 
esetleges megigazítása uán” (—>)] a rönk elül

241. ábra. Odor (1). 2. bajion (—»), 3. a plánka feneke (—» csúsztató csatorna).
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ső, megkerekített végét egy karvastagságú 
csúsztatófára szedték csákánnyal, és néhány 
~~sal csúsztatgatva elindították: lendületet 
kapva a patakig meg sem állt. (220.) 
Magyaró. —> III.2.1.8. és III.2.1.10. J. Pájszo- 
láskor a capint kétkarú emelőként használják, 
postás: őr. Sylvester T., 1966: Ahol nem elég 
nagy a lőjtő, ott ~ok állnak a kankóval (—> 
kűriig) eresztik tovább a fát. Komandó. szin. 
poszt. Portik János: a -okát, a csúsztató őrö
ket látó és halló távolságra helyezték el. 
(Sz.gy.) Gy.
sproncolás megigazítása: a kúpozás ~ 
(Zsigmond J., 1979. 220.) Magyaró —> pájsz. 
száda: „a rönkcsúsztató torka, szája” (Portik 
János Sz.gy.) Gy. J. Szécsi Zs., 1894: a torok
nak mindig a legnagyobb esést kell adni (298.). 
talp: „ászokfa a rönkcsúsztatásnál” (Portik 
János Sz.gy.) Gy.
túra: „működés” Sylvester T., 1966: A csa
torna most nincs ~ába, met nincs amit 
korhénálni [—> EREGET]. Komandó. J. 
túra: „forduló, fordulat” (ÉKsz, 1972). 
untellag: ászokfa (Gazda J., 1980. 270.) 
Kna. n Unterlage: alap. 
váltó: „csatorna elágazás S ylvester T., 
1966: A kánál [-> CSÚSZTATÓ CSATOR
NA] végződésinéi ~k vadnak, s amikor éty 
héjén mán igén sok a fa, akkor a fö kánált 
átváccsuk égy másik elágazásba, hogy oda 
és hújjon. Komandó.
várda: „egyezményes jelszó, csúsztatásnál 
használt utolsó figyelmeztetés, felülről lefelé 
kiáltották; ekkor mindenki elvátolodott a 
csúsztató környékéről, csak a posztok (—» 
postás) maradtak a helyükön” (Portik János 
Sz.gy) Gy. Szabó József: ~: figyelmeztető 
szó az eregetésnél (Sz.gy.) Gytölgyes. J. V. 
Arvinte, 1957: varda: o (velencei dialektus): 
vigyázat, vigyázz. —> III. 5.4. is. 
vízcsúszda: nedves csúsztató. Garda D., 
1878: Eregettek a ~'n is és végül »hidlással« 
(->). (145.) Gyremete.

2.3.2 Vonszolásos közelítés emberi 
és állati erővel vagy traktorral - 

Összehordás

„[...], hol ő  [gyergyói székely] és társa s 
marhái mindig életökkel játszanak egy 24, 
olykor: 48 óra alatt, hogy egy szál tutajge
rendát levonczolhassanak a M aros széléig , s 
ezért [ ...]  fizetnek neki 70, néha 80 kicsi 
krajczárt [ . . . ] ”

(Köz. Száva Farkas: Hargita, 1872. II. 8.)

bájnál: öntöz. Sylvester T., 1966: Kivát ijen 
száraz időbe ~ni kell az utat, met ha nem, a 
tregus [—>] nem csúszik. Komandó. ~ó leán 
(uo.). szin. vontatóutat öntöző leányka: „aki 
száraz időben vízzel locsolja a rönkvontató 
hidlásutat, hogy csúszósabb legyen” (Zsig
mond J., 1980.) Magyaró.
„Mi vagy te, öcsém? Szolgalegény, kérem alásan. 
Szolgáltál-e lovak mellett? Nem én kérem 
alásan! Ökör mellett voltam én mindig, most 
is a mellett vagyok.” (ESz Naptár, 1868.). 
BALRA TERELÉS (ökör)
1. hajcz-nyé (Hermán O., 1914. 124.) Nyr 
32, 1903. 326.) Cssztdomokos.
2. héjk va (Horváth I., 1971. 408.) Mózd. 
hóék-hójék (Köz. Murádin László: NylrK
VI, 1962.) Pipe. hóidé, hőidére (Orbán B., I.
1868. 88.) Szf.
bicsak: „négyszögű vasból kovácsolt, erős 
lánc, melyet a terhelt erdőlő szán állára (tal
pára) kötnek, hogy a meredek, jeges lejtőn 
fékezze” (Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 
205.)Mhermány.
csá, csára: „jobbirány” (Orbán B., I. 1868. 
88.) Szf. Szabó T., 19781X112: az első téslás 
ökör Csávái bé felé téré, (9.) Szentháromság, 
MT J. Ballagi M., 1873: csá: az ökröket 
jobbra terelő felkiáltás, 
csábeli: „balsó, balról való” (Szabó T. 
1978/1771. 9.) Mezőmadaras, MT. Nemes 
Z., 1974: A szürke a Torja.
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CSAFLING:
a. „láncos szeg” (Köz. Goldner József: EL 
1887. 587.) Gy;
b. „ vontató szeg” (Bíró Benjámin Sz.gy.) 
Nyselye;
c. „a' melly valami hasitto szeg forma vas, a ' 
melljet a ' Tőkékbe szoktunk ütni, 's az ahoz

foglalt karikákba akasztyuk a' lántzot”
(Szabó T., 1978) (1803. 10.) Toplica.
1. csafring (Molnár K., 1974. 314.) Kápol
násf. csapiing (Gazda J., 1980. 274.) Kna J. 
V. Arvinte 1957: ciofring (V. Dornei), ciof- 
lincá (Viseu) (143.).
2. erdőlőlánc (Tóth Vince Sz.gy.) Hilib.

242. áb ra . Csafling. a) húzatás csaflinggal; 1. csaflingszeg, 2. csaflinglánc, 3. kankó, 4. késafa; b) csafling (b/1) 
és dáncos (b/2); 5. csaflingnyelvek, 6. bajusz, azaz a tézslához csatolt horog (b: Zsigmond József Sz.gy.) Magyaró.
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3. kaflantyú, kankószeg (Köz. Nagy Gyula: 
EL, 1883. 123.) Gelence; (fába vert) kankós 
karika (Gazda K., 1980. 96.) Esztelnek, 
csaflingnyelv: rönkhúzató ék. Kovács F., 
1934: Minden egyes csaflinglánc -ben vég
ződik (139.) Gycsomafva. szin. csaflingszeg 
(-> CSAFLING ábra). Kovács F.} 1934: Ne
hezebb (nagyobb) fába 2-3 nyelvet is kell be
verni, hogy »ki ne szakadjon« a nyelv. 
(139.).
csaflingolás: húzatás csaflinggal. Lőrincz 
Pál: jól megfizettük a ~t az IFET-nél is 
(Sz.gy.) Oroszhegy.
csaflingos: „karikás-láncos vasékes” Szabó 
T., 7975/1843: Egy Béres szekér -  tézslá- 
val, két járommal (10.) Magyaró, MT. 
cságat: „balról jobbfelé hajtja a barmot” 
(Kriza, Vadr. 1862.), (igába fogott állatot) 
jobbra tereglet (Nemes Z., 1974.) Torja. J. 
(igás állatot) csávái (balra v. jobbra) hajto
gat/terelget (Szabó T., 1978/1804) (10.). 
cságatás: ökröket terelő, hajtó kiáltás. 
Konsza S., 1957: A ~ csak hallatszik, s hát 
amikor közel érnek, [...] (155.) Kovászna. 
csá-hó nye: „ökörterelő a balról levőnek” 
(Hermán O., 1914. 124.) Nyr 30, 1901. 193.) 
Cssztkirály.
csávái járni: „jobbra hajtani az ökröt” (Köz. 
Nagy Gyula: EL, 1883. 671.) Hsz. 
dáncos: vékonyabb rönk a vonszolásnál. 
Zsigmond 7979: az első sor gerenda 
[rönk] végéhez ugyanúgy rögzítették az egy 
vagy sok esetben két sor utánfutós, -nak ne
vezett gerendasort. (220.) Magyaró. 
DORONGÚT.
1. dorongolt út (Biró Gábor Sz.gy.) Parajd.
2. hídlásút (Zsigmond J., 1979. 220.) 
Magyaró. hídlásolt út (uo.). hídlás: „az útak 
fenyű-törzsekből összerakott burkolatú, 
hogy az eső ne tegye tönkre” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32, 1903. 326.) Cssztdomokos. 
hidalt út (Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr.

3. padolt út (Lukács Sándor Sz.gy.) Hkará- 
csonyfva. pad lózo tt út (Sümegh I., 1898. 
1006.) Hsz. Hn. Padolt-út (1980, Efüle, 
Janitsek J., 1980. 103.). J. V. Arvinte, 1957: 
patlaj (80.) Pipirig. r. P  Neamt. 
előhúzat: kiközelít (Gazda K., 1978. 215.) 
Esztelnek.
EMELŐLAP (TRAKTOR ).
1.fémplacc (Barabási L., 1987. 30.) Cs.
2. lapát. Lőrincz Pál: Ráhúztad a =ra. 
(Sz.gy.) Oroszhegy.
3. szápa. Barabás Árpád: Ne állj fel a ~'ra. 
(Sz.gy.) Gy r. sapá.
erdőlőlánc: erdőlésre való -. Szabó T., 1982/ 
1743: Erdölő láncz őtven szemből allo (291.) 
Tekerőpatak, Cs.
ereszködik: „hegyoldalon bejön” (Köz. Vas 
Miklós: Nyr 23, 1894. 43.) Homoródvidék. 
ésszeszédik: összegyűjtik (Szász L., 1971. 
229.) Gycsomafva. Barabás Árpád: Meg
szedtük a fát (Sz.gy.) Gy.
FAHORDÓ GYALOGSZÁN -> III.2 3.5 
forgó: „a tézsolarúd csaflingkarikáját a csaf- 
lingláncokkal összekötő rész” (Kovács F., 
1934. 140.) Gycsomafva —> HÚZATÓRÚD 
245. ábra.
futópadlás: padolat. Sylvester T.y 1966: A  
-okát ojan héjén épittik, ahol nagy a löjtő. 
Komandó. szin. spicc (—>).

243. áb ra . Futópad lás. 15-17 cm vastag rudakból 
készült padlás (rajz: Szécsi Zs., 1894. 313.).

hájc, hője: „balról jobbra tereli az ökröt” 
(Hermán O., 1914. 124.) Nyr 5, 1875.) Hn.
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hájc-nyé: „balra hajtja a marhát” (Köz. Sza
bó Dezső: Nyr 32, 1903. 326.) Cssztdomo
kos.
halokra lépik: „pl. az ökör: lassan, de erővel 
és kimérten” (Köz. Fejér József: Nyr 25,
1896. 47.) Szf.
HÁRÍTÓFA.
1. márdzsinafa. S ylvester T., 1966: A 
fődutak szélire -k o t tésznek. Komandó. r 
márginar.
2. odrozás. Zsigmond J., 1979: az oldalas ré
szeken épített dorongutaknak csak a belső, az
az völgy felőli részére, míg a hídlásolt, padok 
utaknak mindkét szélére * került. (220.) Ma

gyaró. odorfa: hárítófának használt szálfa 
(uo.). adar (Varga Péter Sz.gy.) Magyaró. ad- 
raz: hárítófát elhelyez. Varga Péter: A belgyá- 
ra [—>111.2.3.1.] ~ att. szin. bémardzsináz. 
hezzával hajtani: „balra hajtani az ökröt” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 671.) Dálnok. 
hó: „ökörterelés: megállítás” (Hermán O., 
1914. 125.) Nyr 38, 1909. 143.). 
hócs: „jobbra (marhaterelő szó)” (MTsz I.,
1893. 877.) Hm.
hóhahó: „baromcsendesítő” szó (Nyíró J., 
1938. 154.).
Hó ide - Hoide-ne: „ökörhajtás” (Hermán
O., 1914. 125.) Nyr 12, 1883. 477.) Um.

244. áb ra . H árító fa  (1). A hárítófa alkalmazása (a-c) és hiányának következménye (d).
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„76. Midőn sok járássa l azkot [fenyőfákat] 
fel-talállyák,
Ródaló fejszével az után le-vágják,
Az héját el-hántván nagy bajjal e-róják,
Vonó marhájokón víz mellé vontattyák.”

(Oroszhegyi M., 1977/1655. 116.)
HÚZAT.
1. behúzat. Kászonim pér kb jkv, 1946: A je 
len levők felhívják az Elnök figyelmét arra 
hogy Pisti Mátyásban a laposában ~ot a 
fákot [...] (99.). béhúzogat. C sergő  B., 
1978: Kisebb lejtésű terepen a rönköt 
capival [...], fejszével és rúddal ~ták a pa
takfenékre, út közelibe. (43.) Küküllőke
ményfva.
2. voncol. Kőváry L., 1842: Gyergyó [...] Ha 
valaki megszolgál a földön, ez emberek is 
meg minden nyerhető fillérért. Látni kellene, 
hogy vándorolnak e gazdák cselédeikkel a 
havasokra, [...] egyenes fákat [...], mint a 
hántják és ~ják. (186.). vonczol. Bocskor J., 
1838: ~l gerenda (II. 26.) Gy. le~. Vándor, 
1839: [...] A' kifaragottakat szánon ~ják a' 
Maros partjára [...] (143.) Gy.
3. vontat (Oroszhegyi M., 1977/1655. 116.). 
elé* (Szabó T., 1978/1801. 890.) Mvh. J. 
vontatófuvar (Kemény J., 1963. 106.), von
tatófuvaros (Kemény J., 1958. 223.) vontató
kocsis (Kemény J., 1965. 175.). vontatóló. 
Kemény J., 1957: Hosszú, alacsony faépít
mény, mintegy negyven ~ számára [...] Hat
van halálraítélt rabszolga [...] (28.). vontató
ökör (Kemény J., 1965. 171.). Hn. Kisvonta
tó: „út, e. (1972, Zabola, Fejér M., 1972. 
136.).
HÚZATÁS.
1.hurczolás (Lázár J., 1871. 126.).
2. húzatás: „közelítés, amikor a rönk egész 
hosszában a földön van” (Portik János Sz. 
gy.) Gy. tőke~ (Bíró Benjámin Sz.gy.) 
Nyselye.
3. rönkök előhúzása (Gazda K., 1980. 96.) 
Esztelnek.

4. vontatás (Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr. fa ~  (Gazda J., 1980. 273.) Kna. tő
től való-. Páter E., 1941: [...] = Ebben is a 
székely fuvaros bizonyult a legtanuléko- 
nabbnak [...] 5-6 sor fát kötve egymást köve- 
tőleg tézslája alá. Kelemen-havasok, 
húzató: fogatos (Zsigmond J., 1979. 215.) 
Magyaró. szin. kocsis (Szász L., 1971. 229.) 
Gycsomafva.
HÚZATÓRÚD.
7. csaflingrúd. Garda D., 1978: [...], majd a 
leeregetett fa mennyiséget »~dal« összehúz
ták, és rakást készítettek belőle. [...] A = 
hossza elérte a 4 métert. Erre volt helyezve 
egy 2 m-es keresztrúd és egy vezérfa. (245.) 
Gyremete.
2. tézsla. Szabó T., 7978/1843: Egy béres sze
kér csoflingos ~'val, két járommal (10.) 
Magyaró. tázsla (Zsigmond J., 1979. 215.) 
Magyaró. J. Cs. Bogáts D., 1943: ...v 1664 
tesoia; 1714 KétTéslás Ökrök; 1758 tésolya; 
1769 Tésla; 1838: tésolya. Hsz. tézsolarúd. 
Sylvester T., 1966: A csafling háromágú lánc, 
s észt a =ra akasszák. Komandó.

245. ábra. Húzatórúd.
a) csafling tézsolarűddal; 1. tézsolarúd, 2. tartószeg,
3. tartólánc, 4. bajusz, 5. keresztfa, 6. kankó, 7. hámfa, 
8. karikatartó szeg, 9. csaflingkarika, 10. forgó,
11. csaflinglánc, 12. csaflingnyelv
b) csaflingnyelv fába ütve, vontatásra készen (Kovács 
F., 1934. 139.) Gycsomafva.
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já rm as  m arha: igás állat (Horváth I., 1971. 
409.) Mózd.
JÁROM  246. ábra.

246. ábra. Járom.
a) kiiszködlős vonószíjas járom*
1. járomfej (juhar, kőris, szilva), 2. járom aljfa (nyír),
3. berce (nyír), szín bélfa, jarombélfa, bórdica,
4. járom pálca (tölgy, mogyoró), 5. szekémíd,
6. alsó küszködlő (bükk) szin kiiszkiillő,
1 felső küszködlő (fenyő), 8. vonószíj
b) módosított csíki járom 1. szekémkl, 2. első véset, 3. 
hátsó véset, 4. a járom vonószíja helyett használt kétsze- 
mes lánc (vonólánc), 5. járomfej, 6. rákláb (kovácsolt vas), 
7 járomfej megvasalása (Gömyey S., 1942. 273., 274.)
Cs. vö. A járom részei (Balogh Ö, 1932. 350.) Gyimes. 
*Tusnádtól északra volt elterjedve.

jégodor: „az erdőlő utak azon pontja, hol a 
patakok jégkérge be van szakadva (»Bele lé
pett a jég odrába«) (Köz. Nagy Gyula: EL,
1883. 123.) Gelence.
JOBB OLDALI (ÖKÖR).
1. csás (MTsz I., 1893. 273.) Hm. J. ÉKsz, 
1972: ~: A rúdtól balra, ill. néhol: jobbra be
fogott (szarvasmarha). 187.
2. hiszbeli (Kurkó Gy., 1970. 301.) Csztdo- 
mokos. hizbeli (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 
1903. 326.) Cssztdomokos. hócbali (Köz. 
Konsza Samu Nyr 45, 1916. 235.) Nbacon.

hojcbeli (MTsz I., 1893. 877.) Hsz. hözbali 
(Köz. Murádin László: NylrK IV, 1960.) 
Datk.
3. hócsos. Szilágyi Gy., 1926: Kozák a csás 
és Kakas a=. (91.) Szf.
4. szajbeli. Pál Gyula: ~: a szekérnél a jobb
felén levő ökör, tehén, bival, de már a ló 
hojszás (MNy 6, 1910. 466.) Bethlenfva, 
Um.
kankó: „a tézsolarúdnak a keresztfát a hám
fával összekötő része” (Kovács F., 1934. 
139.) Gycsomafva —> csafling is. 
kapka: „a kúpos lefaragás mögé vágott 2-3 
cm mély bevágás” Zsigmond J'., 1979: Min
den rönk elejére, a sproncolás mögé tenyér
nyi nagyságú, -nak nevezett [...], ebbe bele
verték a tézslához l—>HÚZATÓRÚD] csatolt 
csaflingnyelveket, hogy ne akadozzék vonta
tás közben [...] (220.) Magyaró. kápka (Var
ga Péter Sz.gy.) Magyaró. (vö. capcá: V. 
Arvinte, 1957. 141. Visó vidéke).

247. ábra. Kapka (1).
2. Csafling (—>).

kasica: kaloda (Zsigmond J., 1979. 220.) 
Magyaró r. cásifá (vö. V. Arvinte, 1957. 83. 
113. Visó vidéke).
KERESZTÁSZKOLT ÚT.
1. bélgyázott út. Zsigm ond J., 1979: A von- 
tatóút készítését a vágtértől kezdve befelé 
folytatták: 1,5-2 méteres távközönként láb-
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a

248. ábra. Kasica (a, b).

vastagságú dorongokat ágyaztak be keresz
tül az úttestbe [...] -nak  nevezték. (220.) 
Magyaró —» bélgya III.2.3.1 is.
2. balancsával kirakott út (Sylvester T., 
1966.) Komandó.
keresztfa: a tézsolarúdba (—» HÚZATÓ
RÚD) vésett fa (Kovács F., 1934. 139.) 
Gycsomafva.
késleg: „járómű nélkül csak -  hajtottam az 
ökröket az erdőre, mert a szekeret most csi
nálják” (Köz. Fejér József: Nyr 25, 1896. 
96.). J. ~: „hámmal, [...] de teher nélkül” 
(Ballagi M., 1873.11. 34.). 
kiszáradt a járma: „eldöglött a marhája” 
(Hermán O., 1914. 120.) Nyr 2, 1872. 232.) 
Szf.

lán cfaro k ra  köt: láncvégre (Gazda K.,
1978. 215.) Esztelnek.
leköltöztet: kiszállít. EO II, 1802: [...] az 
ilyetén fákat mindinkább szánúton szokták 
-ni (274.) S.szentiván.
Lóhalál (Hn): „Régen sok igásló döglött 
meg az erdőléskor, az itteni nehéz terepen.” 
(Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva. 
me, Jám b o r me: „ökörhivogatás (Hermán
O., 1914. 125.) Nyr 38, 1909. 143.) Hétf. 
megövezik: átkötik. Sylvester T., 1966: A  
rönköt húzatás előtt mék kél övezni dróttal. 
Komandó.
m orj: „ökör nyaka, ahol a járom megfeszül” 
(Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 235.) 
Nbacon.
négyeslő: „a vontatóút alja, hol az erdőlő- 
szekér hátulsó része hátra szokott hagyatni 
az erdőre menéskor, és ahol a taligával le
vontatott terű négy kerékre rakatik az erdőről 
jövéskor” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
122.) Gelence.
pad lód ik : „télen az út semlyékes részét 
bójt-tal [fenyőgallyal] letakarják, s ha a víz 
megfagy, akkor olyan lesz, mint a padló” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK III., 1959. 113.) 
Gyimes.
SAROGLYA. Gazda J., 1980: A  - ’n ka- 
szalyfát [sarangolt fát] hordanak. [...] 
Szán, talyiga, csapiing, ~, ezek az erdőlő 
szerszámok. (274.) [...] rakták a kazalfát, a 
meterfát [sarangolt tűzifát] ~'ra, kérem, fá
jós volt a lába, s odaállott, a -  fa readőlött, 
s a forcsokát [farcsokát] összetörte, [...] 
(276.).
sínszeg: „megvagdalt végű szeg” (Kurkó 
Gy., 1970. 150.). Kurkó Gy., 1970: Lán
cot és -e t  ide szólt András -, kapassuk 
oldalt [a szálfát] a patak folyására, hogy 
szekérre tudjuk vetni. (147.) Cssztdom o
kos.
spicc: „futópadlás” Zsigmond J.y 1979: Pa
takmedrekbe vagy gübbenők fölé rövid futó-
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padlást, azaz -eke t készítettek. (220.) 
Magyaró. —» futópadlás, 
stolmeister: istállómester. Szomorú Miklós: 
A patakfelelős után a -  volt a második em
ber. (Sz.gy.) Ratosnya. n. r Stall: istálló, 
szekérelő: a szekér első fele. Cs. Bogáts D., 
7945/1843: egy kiss szekér elő. Hsz. Kurkó 
Gy., 1970: A -re  felkínlódtuk a két tőkét. 
[...] s a szekérutót ráhúztuk a terű túlsó végé
re [...] (148.) Cszsztdomokos. szin. tengely. 
Tagán G., 1943: A vékonyabb fákat egy ló
val, ~ nélkül húzatják. (35.) Szvarság. 
szekérre vet: felterhel (Kurkó Gy., 1970. 
147.) Cssztdomokos.
szemlő: „az elszakadt lánc egyik szemét a 
másikon átdúgja, és abba egy megfelelő la
pos kis fát (szémlőt) beleverve, a láncot 
szükségből összetoldja” (Köz. Máthé János: 
Nyr 94, 1970. 216.) Mhermány. 
tartólánc: a tézsolarúd része, ezzel tartja a 
ló vissza az előre siető fát (Kovács F., 1934. 
139.) Gycsomafva.

terű: „terhelés” (Zsigmond J., 1979. 220.) 
Magyaró.
tesolja fej: tézsolafő. Alsócsernáton Ft, 1665: 
Ezeken kivül azon tilalmas Erdőből nyir, nyár 
és gyertyán fából Falubeli embereknek szük- 
ségire [...] -  et et similit [és hasonlót] pénz nél
kül szabad hozni [...] (Imreh I., 1947. 20.). J. 
Ballagi M., 1873: Tézsolafő azon fölfelé hajlí
tott fa, melynek segélyével a járom a rúdhoz 
van erősítve, (vö. Orbán B., 1982. 77. és 510.). 
trégus: „kisebb fajta, nyáron használt szán, 
mely a sárosra locsolt úton csúszik” r. trágá- 
tor. Sylvester T, 1966: Az utat locsojják, met 
a sáros utón a -  jobban csúszik, 
troli: csörlő r. troliu. J. trolis traktor 
(Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgényüvegcsűr. 
utánnaadás: „a szálfának az állatok vagy a 
traktor után való kapcsolása” Sylvester T., 
1966: Az - t  két munkás végzi. A mán nem 
nehéz munka. Komandó. 
úthéj: nyomvonal. Sylvester T., 1966: A 
döntés előtt az -jeket ki kel keresni.

249. ábra. Troli (1). 2. Emelőlap (—>).
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2.3.3 Közelítés hordozható vasutakkal 
és fasínpályával

„Az észak-keletirányú Húrdugás völgyén 
megy fel a gerendasíneken futó, 4000 öl 
hosszú vasút, oly vasút, melyhez se gőz., se 
lóerő nem kell,

(Orbán B., II 1869, 139.)

FAPÁLYA (FASÍNPÁLYA).
1. erdei fapálya. Mkikj 1892: ifj. Sultz Jó
zsef és társai, budapesti ezég, gőzfűrészgyá- 
ra Csík-Szent-Márton területén [...] A válla
latnak két gőzfűrésze és 35 krn hosszú ='ja 
van. (70.).

2. fá t  szállító fá n  csúszó vasút (Orbán B., II.
1869. 144.) gerendsineken futó vasút. Orbán
B., II. 1869: Mi is tettünk ezen sajátságos 
mozdonyon egy leutazást [...] a 4000 öl 
hosszú vonalat egy negyed óra alatt tettük 
meg. Az üres szekerek felhúzása lovak által 
történik. (139.). önmagától menő vasút (Or
bán B., 1869. 139.) Toplica.
3. vasút m ódjára épített fa ú t  (Vitos, CsF
1894. 765.) Húrdugás völgye.
LÓVASÚT.
1. görpálya. Hszék Ekv, 1899: Gyulafalvi er
dei ~k. Üzem: felfelé lovakkal, lefelé „gurít
va” (296.).
2. gurítópálya  (PNL, VIII. 1894. 350.).

250. ábra. Fapálya.
a) „rizsnaszerű” fakeretes csúszó járművel: 1. talpfa, 2. fasín, 3. járművet csúsztató első talp, 4. fakeret első 
átfogója: „eplény”, 5. kétoldali összekötő, 6. rakonca (ezek közé faszénszállító ládát is szerelhettek) 
(Zsigmond József közlése nyomán).
b) fasínpálya és annak járműve.

251. ábra. Lóvasút. Erdei görpálya (PNL VIII. 1894. 350.). Gurítópálya a háromszéki (kovásznai) havasokban.
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3. lóvonatú vasút (Mkikj 1895. 72.). Hszék 
EKv, 1899: (Erdélyi Erdőipar Rt. Gyulafal
va) A forgalomnak átadott vasúti hálózat áll: 
gőzmozdonyú vasutakból, siklóból és 
vakból és görpályákból. (294.). J. A szócikk 
olyan két vassínnel ellátott ideiglenes erdei 
pályára vonatkozik, melyeknél a kocsikat 
mindkét irányban (ide tartoznak a tkp. lóvas- 
utak) vagy csak felfelé lovak vontattak. (Ez 
utóbbiakat gör- vagy gurító pályáknak ne
vezték.).
sirüllő: „kanyarulat erdei fapályáknál” 
(Köz. Erdődi György: EL, 1884. 787.) Töl
gyes vidéke, (vö. Reuter C., 1973. 340.). 
surlató: „dörzsfák” (Köz. Erdődi György: 
EL, 1884. 787.) Tölgyes vidéke, 
vezérpálca: „kocsiirányító (sirüllőknél 
használják)” (Köz. Erdődi György: EL,
1884. 787.) Tölgyes vidéke.

2.3.4 Közelítés és szállítás 
úsztató csatornán

„A medenczébe pedig akként érkeznek a tön
kök, hogy a Topliczci vize egy szűk, mély ge
rendákkal béllelt csatornába van összeszo
rítva; ”

(Orbán B., II. 1869. 139.)

„ Házunk előtt folyik el a kanális,
Abban fürdik még a gólyamadár is,
Két szárnyával veri széjjel a habot,
Most tudtam meg, hogy a babám elhagyott 

(Műv., 1968. 11. 37.) Görgényüvegcsűr

Csatornás (Hn): „e” (1972, Zabola, Fejér 
M., 1972. 133.) Zabola. ~ úodal: „e”, ~ pata
ka: „e” (uo.).
DESZKAÚSZTATÓ CSATORNA: a desz 
ka úsztatására szolgáló vályú. Vitos, CsF. 
1894: A Domuk, Békás, Zsedánpatakon ter
melt deszkák Gura-Békásig 20-25 km távol

ságra a fűrészektől ~'kon szállíttatnak [...] 
(594.). J. Mkikj, 1892: [...], az Iványos, 
Domuk és Békás völgyein be van rendezve 
Miklós Antal és társának egy ~'ja, hasonló
képpen a Domuk és Békás völgyein Ur- 
mánczy János s társainak, a Békás völgyé
ben pedig Giacomuzzi Baptist és társának 
tönk és ~'ja, melyek a faanyagnak keletre va
ló szállítását lényegesen előmozdítják. (71.). 
fenékfa: „vízikánál része” (Szőcs István Sz. 
gy.) Bereck.
flauder: kiépített csatorna, amely úsztatás- 
nál az elveszett vizet volt hivatva pótolni 
(Portik János Sz.gy.) Gy. 
függő csatorna: jármokra épített úsztatócsa- 
torna. Hankó V., 1896: A Kis-Békás [...] szo
ros mentén épült ~ egész hossza harmincz 
kilométer. (279.). J. Tarisznyás M., 1979: 
Giacomuzzi Baptita és négy fiatal gyergyó- 
szentmiklósi munkatársa a természettel ví
vott kemény küzdelem árán [1887-ben] ké
szítette el a Békás-szoros helyszínrajzát és 
egy ~ tervét. Feltáró munkájuk nyomán ké
sőbb lehetséges volt az itteni műút megépíté
se is. (297.).
kanálozás: „a farönkök hegyi patakon v.e 
célra készített kanálison történő beeresztése” 
(Nemes Z., 1974.) Torja, 
lappancs: „a csatorna felső végét elzáró 
deszka”. Sylvester T, 1966: A  ~ot a korhéná- 
ló [eregető] mégnyiccsa, s a vizet megeresz
ti. Komandó.
marginár: „a rönkúsztató két utolsó fája, ol
dalt” (Szőcs István Sz.gy.) Bereck szin kor
látfa r marginar.
oldalfal: „3-3 fa jobbra és balra a rönkúszta
tó fenékfájától” (Szőcs István Sz.gy.) Be
reck.
RÖNKÚSZTATÓ CSATORNA.
/ . canalis. Teleki J., 7937/1799: [...] a' viz 
egy Canalison le hozza a tőkéket a’ havastól 
a' fűrész malomhoz: [...] (39.) Hordugás 
Toplitza mellett.
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252. ábra. Deszkaúsztatú csatorna.
Függő csatorna. Részlet a Kis-Békásszorosból (Hankó V., 1896. 280.).

Bükkhavas

1 1320

patakok, ahol 
deszkauszató 
csatornák voltak

Gyilkos-tó

Kupás Cohárd ^1512
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100 cm

253. ábra. Tűzifaúsztató csatorna. Úsztató csatorna az 1870-es években a görgényi kincstári erdőkben.
Ott alkalmazták, ahol a völgy esése 4-5% -nál nem volt nagyobb és elegendő vízzel rendelkeztek.
1 és 2. talpfák, 3. hárító, 4. ék, „miáltal a talpfák jól összeszorultak” , 5. ászok, 6. faszeg (Pausinger J. 1885. 950.).

2. csatorna —> mottó, víz ~ (Orbán B., II.
1869. 139.) Toplica.
3. rönkúsztató. Szőcs István: Mikestelep- 
Putna között 15 km hosszú * vízicsatorna 
volt (Sz.gy.) Zabola. tönkúsztató. Hszék Ékv, 
1899: Kristóf-gőzfűrész Csucsoron [...] A 
gömbölyű faanyag részben tengelyen és 
részben a vállalat által épített, 8,5 km hosszú 
tönk úsztató csatornán szállíttatik a fűrész
hez. (208).
4. vízikánál. Szőcs István: ~ 9 fából álló 
gömbfatáblákból készült, a szája 1,50-2,00 
m széles volt, rönköt hoztak vele (Sz.gy.) 
Bereck.
TŰZIFAÚSZTATÓ CSATORNA:
1. kanális (Nemez Z., 1974.) Torja. —> mottó.
2. méterfa úsztató (Szőcs István Sz.gy.) Be
reck.
3. úsztatócsatorna (Pausinger J., 1885. 950.) 
Görgény.
4. vályú. Portik János: a ~t egy darabból váj
ták ki, csak tűzifánál használt úsztató volt 
(Sz.gy.)
5. vizes kánál. Sylvester T.f 1966: A ~ felső 
véginél van égy bazin abból eresztik a vizet a 
kánálba. Komandó.

VÍZTÁROLÓ, -GYŰJTŐ:
/. bazin. (Sylvester T., 1966.) Komandó.
2. duga. Jelentés, 1878: 4 ~ és egy őrlak ér
téke a havasban 425 frt. Szováta.
3. pócs. Szőcs István: 15 km-ben volt hat ~ 
itt tárolták a vizet és a fát osztályozták az 
úsztatáshoz. (Sz.gy.) Bereck. —> III.2.3.10. 
VÍZGYŰJTŐ(GÁT) is.

2.3.5 Utakon való közelítés és szállítás
(Fuvarozás, szekereskereskedelem)

„Jó szánút, jó  fejsze , /  szán előtt két szürke. 
Szálerdő\ egyenes; /  repül a két d e r e s”

(Kányádi Sándor: 
Jó szánút, jó fejsze... 1969)

agrat: „megabrakol (lovat)” (Hermán O., 
1914. 298.) Ev.
állít: szerez, szervez. Nemes Z , 1974: Hó
nap hórgyuk a fát, két szekeret ~ok. Torja, 
apritt: „az ideges ló gyors, rövid, cifrázó lé
pésben já r” (Köz. Máthé János: Nyr 94, 
1970. 205.) Mhermány.
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ásott út: teljes bevágásban készített út 
(Kurkó Gy., 1970. 226.) Cssztdomokos —> 
mart is. szin. bévágás. Hn. Ásút (u., 1.) 
(Murádin L., 1977. 112.) Csszépvíz. ~ ajja 
(1.), ~ mejjéke (1., k.). ~ ódala (e.) (uo.).

254. ábra. Ásott út.
1. mart (—»), 2. sánc (—»), 3. Útpadka (—»).

beemel: felrak. Molnár K., 1974: A tőkét 
capival, öllel vagy segédrúddal a kerék fen- 
tői [—» FAKERÉK] közé tett rúdakra gurítot
ták, s ezekkel ~ték a szekérre. (314.) Kápol
násf.
béhord: beszállít. Nyolcvanos et, Lemhény 
1874: Az jelen évben levő levágott fa ~ásá- 
nál [...].
bekölt: „hazaszállít” (Kolumbán L., 1903. 
101.) Hétf.
bércút: élút. Szabó T., 7976/1625: min- 
deneöt az bircz utón az Musnai Zalasra 
menenek (807.) Agyagfva, U. 
berhe: „tartó istrángot szorító szijjatska” 
(Gyarmathi S., 1816) Szf. 
bészálló hely: éjszakázó - (Csergő B., 1978. 
45.) Küküllőkeményfva, szin. beállhej. 
betakarít: kiszállít (Nyolcvanos et, Lem
hény 1880.).
bévágás: „bevágással készült út” Sylvester 
T., 1966: Ezeket a hegyi utakat -nak hijják, 
met úgy készül, hogy bévágnak a hegy óda
lába. Komandó. szin. ásott út. 
brutakő: útalapkő (László Gábor Sz.gy.) Cs. 
r piatra bruta.
creal: létesít. Sándor O., 1681: Tilalmas jó 
szágán és erdőkben is ő kegyelme kárára utat

~t volt Kis Bük nevű helyben (141.) Cssztki
rály.
curukk: „vissza! hátra!” (Nyr. 1905: 105.) 
Gy. n zurück.
csaplalni: „ráfeszítőleg kötni farakott szeke
ret csaplófával” (Lőrincz K., 1861. 319.). 
csaponólag, csaponosan, csapanólag: „rézsut, 
rézsutosan, planum inclinatum -form ára” 
(Köz. Incze József: Tsz, 1838). 
csaptatódecka: „kötél, lánc megfeszítésé
hez használt kis deszkadarab” (UMTsz I
1979.) Szvarság.
csatló, -fa: „lánczrúd, mely mindig fiatal 
bükksuhángból készül és a fával megrakott 
szekér lánczának szorosabbá tételére szol
gál” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883.) Gelence. 
L csapófa  (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 
1916. 234.) Nbacon.
2. csatiás. Cs. Bogáts D., 1943/1791: lósze
kérre való tsatlások. fa~. Cs. Bogáts D., 
19431X695: Fa = 2.
3. tekerőfa  (MTsz II, 1897. 688.) Bm. J. 
Csaptatás, megcsaptatott szán (Hegyi I.,
1978. 274., 275.).
CSIKÓ.
1. csitkó  (Nagy G., 1891. 146.)
2. lófiú  (Nagy G., 1891. 156.) Cs. Sz. Csikó
nyúzó Papolc. Szőts E., 1971: Papolc a távo
li úttalan erdőkből fuvarozta a fát, ezért 
csinált út: épített út, műút. Teleki J.f 19377 
1799: ~, a' katonaság minden esztendőben 
kétszer reparálja. (40.)

255. ábra. Csinált út.
1. hánytföld (—>), 2. mart (-»), 3. kőútpálya 
(—> rakott út), 4. sánc (-»), 5. útpadka.
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csompó: „útjavításra való sírdomb alakú kő
rakás” (Köz. Hefty Gyula: Nyr 40, 1911.
163.) Cssztdomokos.
csontorag: „béna” (Hermán O., 1914. 303. 
Nyr 22, 1893.296.). -ló . Hsz. 
csögös: „a rossz lóról mondják, ha lába el 
van bogosodva” (Hermán O., 1914. 304. Nyr
10, 1881. 330.) Csm.
csúszóka: „rövid két részből álló nyári von
tató szán elülső része” (EL 1884. 787.) Bras
só vidéke.
csúszólag: csúszkálva (Gazda J., 1980. 274.) 
Kna.
csutakol: „összekötött szalmacsomóval tisz
títja a lovat” (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 
1916. 234.) Nbacon.
csűg-bűg ló: „rossz bogos ló” (Köz. Konsza 
Samu: Nyr 45, 1916. 234.) Nbacon 
deged: dagad. Kurkó Gy., 1970: A patakon 
végighajtottunk, hogy a kerekek -jenek 
(224.) Cssztdomokos. 
derékszeg:
a. yya fergettyűt a tengellyel és a szekér utó
ágasával összekötő szegy e körül fordul a 
»méterhordó szekérke« (Tagán G., 1943.) 
Szvarság.
b. „az a szeg, mely a szekér hátsó felét az el
sőhöz kö ti” (Hermán O., 1914. 88., Nyr 
7:41.) Cs.
derék szekér (MA, 1604). Ballagi M., 1873: 
derékszekér: hosszú igás szekér, 
derékút:
a. „(helyi érdekű) nagyút. Szabó T., 1978/ 
1682: az erdőre jaro derek ut (333.) Kakasd, 
MTm,
b. „töltött ú t Kriza, Vadr. 1862: derékút,
c. „a hegyoldal közepén végig vezető út, az 
élút és a völgyút között” (Köz. Várnai Sán
dor: EL, 1886. 482.) Hm. északkeleti része, 
derenducázni: „köves úton baktatni” (Me
rényi L., 1867. 526.).
deszkavitel: „deszkaszállítás/fuvarozás” 
Szabó T., 1978! 1589: [...] dezka vitelnek le

zallitasa feleol (343.) Szu. szin. deszkásság 
(Molnás K., 1978. 38.) Egyházasf. 
döccen: „a döcög ige mozzanatos alakja.” 
Salamon S., 1974: Egyet rántottam a gyep
lőn, s a kerék bé~ a sándzba. (334.). 
duvad: „omlik” Salamon S., 1974: Elduvatt 
a szekerem.
dühére: „vén ló” (Nagy G., 1891. 166.) 
Lőrincz K., 1861: dühercz, düher (322.). 
dürüszöl: „utat kapar” (Köz. Konsza Samu: 
Nyr 45, 1916. 234.) Nbacon. 
elbomlás: a vásár befejezése (Molnár K., 
1974. 322.) Kápolnásf. 
elebbed: elromlik. Gyarmathi, 1816: a' sok 
essö miatt az út Tavaszszal pedig a' fagy ki 
engedésekor Fel-ebbed, az az igen roszsz 
leszsz. EO II., 1800: nehézség lehet, hogy az 
utak majd az egész hazában vesszővel, fával 
csináltatnak, mely mián nemcsak ~nek és 
járhatatlanná tétetnek, hanem az erdők is 
nem kevésbbé pusztítatnak [...] (717.) Msz. 
el és csúszik jól. „Hónap el kéne mennyünk 
az erdőre. No most -  (t.i. a szán)” (Köz. 
Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 163.) Nbacon. 
élút: gerincűt. Nyolcvanos et, Lemhény 
1915: [...] a borosok erdeje szélétől [...] ki az 
éli uttra vágotason le [...]. 
elsepped: elsüpped, „elposványosodik/sáro- 
sodik” (Szabó T., 1978) (1757. 1174.) Ko
ronka, MT. 
eplén —> bakszán.
ERDEI UTAK
„ Patak mentén hágott az út /  bükkök között 

fenyők közé, /
kéklett az áfonya, / piroslott az eper /  
és sötét lomb alatt /  arany sátor csillant, /  
hol páfrányok k ö z t/a  sugár lever.

(Olosz Lajos: 
Havason. Részlet. 1927) 

/. erdőlő ú t Négy közönség, 1863: 6. ~ak 
reperatiojára 250 frt (80.) Tusnád. J. A közös 
erdőbirtok 1863-ik évre szóló összes kiadása 
1160 forint volt, melyből: perköltség 300 frt,
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az erdő őrzése 250 frt, ~ak javítása 250 frt, a 
közös erdőbirtok adója 180 frt stb. Orbán B., 
/. 1868: ~: „olyan út, melyen fát hordanak az 
erdőből” (114.). O ki Sz, 1902: ~: „amelyik 
út faluba nem, csak erdőbe vezet. Székely 
szó.” Hn. Kárhágó-úttya (~) (Janitsek J., 
1974. 156.) Köpec. Hn. Küőgrádics (erdő, 
út) (Fejér M., 1972/1787. 136.) Zabola. Hn. 
Küősziklaut (út) (Fejér M., 1972. 136.) Za
bola. Hn. Zalánpataki út (erdei út) (Janitsek 
J., 1973. 174.) Szárazajta.
2. kiút (Oláh I., 1987. 37.) Hralmás.
3. rönkszállító út (VZ, 1988. IV. 1.) Mm.
4. vágásterülethez csinálandó út (Dánfalva 
Kbjkv. 1935.) J. Erdővédelmi jelentősége 
volt az 1812. XXXIV. te (Erdély második er
dőtörvénye) 3-ik szakaszának az az intézke
dése, mely tiltotta a meglévő erdei utak fel
hagyását és újaknak nyitását „fiatalos erdő
kön” (EO III., 1812. 170.). J. Jelentős erdé
szettörténeti dokumentumunk Kiss József
nek 1825-ben kelt javaslata (EO III. 331 -

355.), melyből idézzük az alábbiakat: „No
vember 1. Minek előtte ezen hónapnak 15- 
ike, az erdők vágathatására meghatározott 
idő előállana, köteles minden helység erdő- 
bírája az erdőkben levő utakat feljárni és 
megvizsgálni, [...]” (346.) (vö. Székely Nép
lap, 1867. III. 30. 97.).
ERDÉSZETI SZÁLLÍTÁSI VISZONYOK. 
J. Orbán B.} II. 1869: Az Úz vidéke [...] a fo
lyamon hidak, melyekre lépni borzad az em
ber, mert azok akként alkották, hogy kéj; átve
tett gerendára reá vetnek egy halom színdesz
kát, melyek a lovak léptei alatt ide s tova 
csúszkálnak. Ilyek ezen félelmesen ingó hi
dak, melyek alatt néha nagy mélységben ro
han a sziklaéleken habbá tört folyam, s mely
re lépni csakis az ily borzadályos átkelések
hez szokott havasi ember és ló mer; (55.). 
ERDŐFELTÁRÁS: „az erdőterületnek az er
dőgazdálkodás részére való hozzáférhetővé té
tele” (ELex, 1964). J. Az egykori erdők hozzá
férhetetlenségének oka elsősorban a közutak

256. ábra. Erdőfeltárás.
Vázlat: 1. mezőhavas, 2. nehéz, meredek terep (itt a kiszállítás közelítő drótkötélpályával történik), 3. hegyoldal.
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A megye K özutak  hossza km -ben 10.000 k. holdra 
(1 □  m érföld) 

esik ... km hosszú útneve összterülete 
k. hold

állam i törvény,
hatósági

községi összesen

Csík 846.751 65.2 269 110 444.2 5,2 ( 7 kr)

Háromszék 685.204 80.3 334 610 1024.3 15,0 (19 kr)

Maros-Torda 721.443 83.6 342 647 1072.6 14,9 (17 kr)

Udvarhely 510.801 72.3 309 118 449.3 9,8 (17 kr)

XX. táb lázat. ERD Ő FELTÁ RÁ S.
Az erdők hozzáférhetővé tétele közutak által 1885-ben a kutatott területen. (Bedő A., 1885. I. k. XXII. táblázat 
és I. táblázat adatai). J. A feltártságsi mutatót követő zárójelbe telt, az erdők kataszteri tiszta jövedelmét adó érték 
(—> ERDŐK TISZTA JÖVEDELM E) szembetűnően bizonyítja az utak szerepét az erdőgazdálkodásban.

(-» KERESKEDELMI FŐÚTVONALAK) és 
a vasutak hiánya (—» VASÚTTALANSÁG) 
volt. A tarthatatlan állapotra többen -  köztük 
Krippel Móric, gyergyószentmiklósi erdő
gondnok -  felhívták a közvélemény figyelmét 
(—» mottó). Az ~ alacsony szintjének megvál
toztatásán azonban sokáig a vidék fő terméké
nek, a fának csekély ára miatt maga az erdő- 
birtokos sem segíthetett. Hn. Utatlanberek (er
dő) (Bogáts D., 1929/1722. 69.) Szacsva. 
erdőlő talyiga: fahordó taliga (Szabó T., 
1982/1791. 291.) Zágon. 
fahordó: fuvaros. Tamási Á., J985/X932: 
Megnehezedett minden a földön, de kivált
képpen az én szívem nehezedett meg. Úgy 
jártam-keltem egész nap, mint egy megcsö- 
kött öregember, s még ahhoz sem volt ele
venség bennem, hogy tréfálkozzam a ~ em
berekkel, [,..] (93.). J. SzO III., 1571: Mij 
Wdwarhel Zekij keossegh mijden falwbol az 
Biro harmad magawal az warbol es ezer 
zeker fath hordwunk... (340.) 
FAKERÉKRÉSZEK. 
boka: „a küllőnek a keréktalpba illő vége” 
(Haáz F. R. 17.). ~lik. -> KÜLLŐ. 
KERÉKABRONCS.
1. kerékpánt (Cs. Bogáts D., 1943/1850).
2. kerék rájf (Cs. Bogáts D., 1943/1848.). ráf 
(Samu Lajos Sz.gy.) Mvh. —» FAKERÉK 
257. ábra.

257. áb ra . Fakerék . 1. kerékabroncs (—>),
2. keréktalp (—»), 3. küllő (—>), 4. kerékagy (—>), 
5. kerékfej végkarika.
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KERÉKAGY.
1. kerékfej (Samu Lajos Sz.gy.) Hsz. kerek

fej. SzO, VI, 1676: fentőfát, kőrisfát, kerekfa
lat, =et maga szükségére ki ki vághatja [...] 
(359.) Csszttamás.
2. kerékfő (Kriza, Vadr. 1862.) -> KERÉK
GYÁRTÓFA III. 2.2.1.
KERÉKTALP.
1. fal (Balogh Ö., 1932. 350.) Gyimes.
2. falfa (Samu Lajos Sz.gy.) Kvh és Um.
3. kerékfal. Tölgyes E., 1978: A két fal bütit 
összepásziccsa, ha kel fűrészöli, addig 
igyéngeti amíg talál. Ev. kerekfal (Miklós 
Márton Sz.gy.) Csmadaras —> KERÉKAGY 
is. kerékfálja (Horváth I., 1971. 411.) Mózd 
->111.2.2.1 is.
KÜLLŐ.
1. fentő. (Alsócsernáton Ft, 1665. Fentoe 
(MA, 1604). Tölgyes E., 1978: Osztán leikü- 
lünk minden fentőüt. Ev. fentőfa —» KE
RÉKAGY. kerekfentoe (Kgl 1577. Köz. Pálfi 
Márton: Nyr 36, 1907. 176.) kerék~ (Köz. 
Cserey Elek: Tsz, 1838.) J. ~szár. „a ~ két 
vége közti rész” (Tölgyes E., 1978.) v. -váll: 
„a = alsó vésett része, amelyet a kerékfejbe 
ütnek be” (Tölgyes E., 1978.) Ev.
2. külő. MA, 1604: Kueloe az Kerekben. 
PERSELY: „a kerékagy vasbéllése” (Köz. 
Murádin László: MNy 58, 1962. 387.).
1. buksa (Balogh Ö., 1932. 350.) Gyimes.
2. péérse —> PERSELY értelmezése. Tat
rang. persó'. Molnár K., 1974: A kerékfej
ben van a ~ [...] (323.) Kápolnásf. J. Cs. 
Bogáts D., 19431X194: Vasas talpú egész 
Hordo Vágás Szekér ketteje kereke Perse- 
jes.
3. puska (Hermán O., 1914. 99.) Nyr 29, 
1900. 187.) Hosszúf.
tángyérkarika: „a kerékagy két végére alkal
mazott vaskarika” (Haáz F. R. Eth N. 24, 
13.) Usz.
végkarika, kerékfej-: „a kerékfej végére hú
zott vaskarika” (Tölgyes E., 1978.).

falu útja: községi út. Szabó T., 1978/X150: 
a' Cserére járó Falu uttya mellett (92.) Tom
pa, MT.
farkalló: „hegyével a szekér után kötött bo
kor, hogy a lőtőn [lejtőn] lejövő terhes sze
kér sebességét mérsékelje” (Köz. Tömlő La
jos: Nyr 14, 1885. 47.), „a szekér vagy szán 
után kötött ágas törzs” (Köz. Erdődi 
György: EL, 1884. 787.) fallató (Duka J.,
1957. 92.) Cs. farkazó (Köz. Balogh Ödön: 
NylrK V, 1961. 80.) Gyimes (—> szárnyaló, 
üstök is) Hn. Farkaló (1972, Zabola, Fejér 
M., 1972. 134.).
FAROL
„Atal a nagy erdőn, / hegy-völgyek hajlatán, 
ezer tél havában / farolvafut a szán ”

(Kányádi Sándor: 
Jó szánút, jó fejsze... 1969)

1. daruo  (Köz. Murádin László: NylrK VIII,
1964. 124.) Jobbágytelke.
2. fa llik  (Kriza, Vadr. 1862.), (Murádin L.,
1965. 322.) Siklód, bé~ Nemes Z., 1974: « 
~ a szán a sándzba. fa rá l (Horváth I., 
1971) Mózd. farlik (Köz. Balogh Ödön: 
N ylrK  III., 1959. 108.) Gyim es. fa r ta t 
(Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 208.) 
M hermány. farto ln i (Addenda, 1767 
403.).
3. seggel, seggöl (Köz. Paal Gyula: MNy 6, 
1910. 465.). -> HÁTRÁL is.
fás: fát szállító. Tört T., 1907/1662: Vala- 
menniszer ezek az ~, szénás szekerek Seges
várra bementek [...]. (305.). 
felhérc-csatlás: „azon keresztbe tett fa, 
melly a' kocsirúd' ágasán fekszik 's a ten
gely' végéhez két felől vassal van kötve 's a' 
mellyhez a' hámfák is vagynak kapcsolva” 
Kézdiszéki szó (Köz. Szabó Elek: Tsz, 
1838).
felvilleget: „Ki hat, ki hét korona egy szekér 
fa, kit Csíkszeredába ~nek (felvisznek)” 
(Köz. Szlávik Ferenc: Nyr 44, 1915. 89.) 
Cssztkirály.
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forduló: menés, járás (Kardalus J., 1980. 
73.) Halmás. szin. út.
föld vágócsákány: csákány. Hadnagy G á
bor: a capinnak úgy mondják, hogy csákány 
(Sz.gy.) Farkaslaka.
furmány: „kocsi, fuvar” (Kolumbán-Olasz,
1972. 204.) Usz. ~os: szekeres (Ballagi M., 
1873.).
FUVAR, FUVAROZIK, FUVAROZÁS, FA~:
1. fahordás. Kozán /., 1978: Ugyanígy az er- 
deinkben termő gomba, málna, szeder, 
kokojza, a gyógynövények begyűjtése is; ez 
lenézett, gyermekdolognak, »fehérnépnek 
való« foglalkozásnak minősült, pedig szö
vetkezeti feldolgozás, értékesítés esetén töb
bet lehetett volna keresni vele, mint a kő 
vagy a ~sal. (87.).
2. fuvarozás. Portik János: Nyáron a gyergyói 
húzatott, télen fuvarozott. (Sz.gy.). J. Szá- 
deczky KL, 1927: Mária Terézia [...] 1774 [...] 
az adórendszer állandósítása érdekében elren
delte [...] A 6-ikba [lajstromba] pedig azokat 
[írták össze], kik a közös erdőkből fát horda
nak a városba, vagy hetivásárokra [...] (348.).
3. szekerkőzik  (MTsz II., 1897. 514.).
4. vectura: fuvar, vecturázás: fuvarozás. 
Comp., III. R. III. cím, art. VII. 1669: A ma
rosvásárhelyi atyánkfiai a mely hidat a Ma
ros vizen tartanak, mivel privilégiumok extál 
[kiváltságuk létezik] az ott való vámról, vé
geztük, hogy a székelység közt lévő darabant 
rend is a vámadástól immunis [mentes] ne 
legyen, sőt mások is, kik quaestus gratia [ke
reskedés végett] holmi ~kat általvisznek 
azon vámos hídon [...] (CJH-ET 1900. 287.). 
bevekturázás (Szabó T., 1976/1789. 871.) 
Csszereda.
fürgetyű: fergettyű (Görnyei S., 1942. 274.) 
Cs.
gátág: rozsé. EO II., 1800: Ha a rossz utakra 
rakattatni szokott gát-ágak helyett azok a 
lehetségig kővel rakattatnának ki [...] (762.) 
Usz.

gázlat: „folyón lóval, szekérrel átmegy” 
(Kriza, Vadr. 1862.).
gébé: „rossz ló” (Köz. Hermann Antal: Nyr 
21, 1891. 478.) Hétf.
gerény: „gerinc” Fejér József: Mejen éles 
ennek a lónak a ~e! (Nyr 25, 1896. 46.). gö
rény (uo.).
gombolyag kő: „kavics” (Kós K., 1971. 
329.) Kászon.
göcös: „kis igényű, hegyvidéki teherhúzó lo- 
vacska” (Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 
Mhermány) Um.
gyöktet: „a ló, mikor nehézkesen halad”
(Hermán O., 1914.311.).
habot ver (ló): „habzik” (Szilágyi Gy., 1926. 91.).
hajc: „balra lónak” (Nyr 26, 1897. 44. Bu-
denz József hagyatékából, 1860) Almás.
hájc: „lóirányító szó balra” (Köz. Konsza
Samu: Nyr 45, 1916. 234.) Nbacon. J. hájc:
„a befogott ló jobbra terelésére használt űző
szó” (Nemes Z., 1974.) Torja.
hájdzbeli, hójdzbeli: „bal oldalra fogott
(ló)” (Nemes Z., 1974.).
hámistráng: „a hámnak az a vége, amelyet a
hámfába akasztanak” (Tölgyes E., 1978.).
hánytföld: „töltés” (Lőrincz Pál Sz.gy.)
Oroszhegy.
HÁTRÁL (ló, marha stb.).
1. fa r ta t  (MTsz I, 1893. 559.) Csm.
2. oklik  (Köz. Murádin László: NylrK IX,
1965. 178.) Kézdialmás.
3. seggöl (Köz. Murádin László: NylrK VII,
1963.) Székelyzsombor. —> FAROL is. 
HELYPÉNZ. vö. Molnár K., 1974. 323. Ká
polnásf.
hí elé nye: „indítás” (Hermán O., 1914. 
125.) Hétf.
hógatni: „megállásra szólítani lovat” (Lő
rincz K., 1861.331.) Hsz. 
hójcos: „jobb oldalra fogott (ló)” (Nemes Z., 
1974.).
hopocál: „ha pl. egy hosszú és vékony desz
kát rövid szekéren szállítanak, annak a meg-
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támasztatlan része (Köz. Fejér József: 
Nyr 25, 1896.47.).
hord: szállít. Pataki J., 7977/1681: Ezek 
hárman fát -anak az bányára, de fizetések 
nincsen. (101.) Csszépvíz. 
horgas: „kanyargós” (Nemes Z., 1974.). 
horpacs: „mikor az ökör, tehén vagy ló 
éhes” (Köz. Gombos Sámuel: Nyr 8, 1879. 
471.) Um.
höcc: „lóirányító szó jobbra” (Köz. Konsza 
Samu: Nyr 45, 1916. 234.) Nbacon. J. hójc, 
höjc: „balra terelő űző szó” (Nemes Z., 
1974.).
hürgész: „szekeret kormányoz rúdjánál fog
va” (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32, 1903. 326.) 
Cssztdomokos.
ideg: „ollyan sziju, mellyel a' hámot bővítni 
és szűkítni lehet” (Gyarmathi, 1816.). 
igetés: „ügetés” (Tsz, 1838). 
iromjáró: „iram banjáró-ló” (Lőrincz K., 
1861.332.).
iromlani: „szapora lépésekkel menni p.o. 
lónak” (Tsz, 1838).
jégodor: az út szélén jeges hóból kialakult 
hárítófal. Cs. Bogáts D., 1800: Erdőkbe fá
val megrakodván midőn a Jég odorba belé 
dőlvén magok az Esztelneki Lakosok 
segítének a Szánot kiemelni, 
jeszke: „ijedős ló” (Árokalyi, 1839. 195.). 
kaluppol: „galoppol, vágtáz” Kurkó Gy., 
1970: Már a gyár előtt -tünk [...] (273.) Cs
sztdomokos.
KANCA.
1. kabala (Köz. Márton Gyula: MNy 64, 
1968. 485.) Hsz, Cs, Gy. Nagy G ., 1891: 
„Usz-en a.m. ló, Hsz-en vén kanczát jelent ” 
(151.). «-/ó: Equa, Caballa (MA, 1604). 
kabila (Benkő K., 1853. 64.). kabola (Meré
nyi L., 1867. 527.).
2. ménös (Köz. Kriza János: Nyr 4, 1875. 
141.).
KANYAR (ÚT ~).
/. sirülő (Székelység IX, 1938. 12.) Ditró.

2. tekeredő  (Nemes Z., 1974.).
3. térü lő  (Nemes Z., 1974.).
4. út-kanyarék  (MTsz II, 1897. 86a.) Hm. 
kapálódzik: „vág a ló a lábával” (Hermán
O., 1914. 316.) Szf.
káré ment a lovam: „elpusztult” (Sz.) (Köz. 
Péter Mózes: Nyr 25, 1896. 524.) Hsz, Orbai 
járás.
KERESKEDELMI FŐÚTVONALAK.
Kőváry L., 1847: ~ c.) Brassó és Borszék 
közti vonal. Átfutja a belső székely-földet 
egész hosszában. [...] Ezen vonal Gy. Szent- 
miklósig el van igen jól készítve, [...] Terhelt 
szekérrel 4 napi járóföldet teszi. [...] e.) A 
Torda és Brassó közti vonal lenne Marosvá
sárhelyen át egyik legnevezetesebb és leg
nélkülözhetetlenebb útvonala Erdélynek, 
mint a mely a székely - földet és Brassót Ko
lozsvárral összekötné. [...] (70. 2.) J. Bogáts 
D., 1929: A második útvonal, vagyis: 
»Oroszút« Eresztevény, Maksa felől vezetett 
Dálnok, Alsó- és Felsőcsernátonon keresztül 
Karatna-Volál irányában. (53.) Hsz. 
kotyós: „marosszéki fuvaros” (Köz. Gencsy 
István: Nyr 34, 1905. 262.) Gy. 
kötött kerék. Kurkó Gy., 1970: Hogy 
merétek elindulni kötetlen kerekvel? (230.) 
Cssztdomokos. PP, 1708: kereket kötök me
redek helyen. Tölgyes E., 1978: Ha leéirtünk 
a hegyrőül kereket óudunk. Sz. Kötött kerék
kel hegyre bajos felmenni. (Lőrincz K., 
1861.363.).
KÖVEZETVÁM. Molnár K , 1974: [A vá
sárra ment deszkások], a városokon áthalad
óikkor ~ot fizettek, akár terüs [teherrel meg
rakott], akár üres szekérrel mentek. (324.) 
Kápolnásf.
KÖZÚT. Hn. Barassóút (Bogáts D., 1929/ 
1688. 61.) Káinok.
kúrál: gondoz. Kemény J., 1963: ~ni a lova
kat (109.).
küszküllő: „azon két fa, mely a jármot a 
rúdhoz erősítő úgynevezett vonószíj két vé

395



III. 2. Fahasználat

gén keresztül szúratik” (Köz. T. Nagy Imre: 
Nyr 8, 1879. 93.) Csm, „a járomszeget he
lyettesítő szíj végén levő kis fácska, amely 
megakadályozza, hogy a szíj kijöjjön a lyuk
ból” (Köz. M urádin László: NylrK VIII,
1964.) Gysztm. ~sök. Duka J., 1957: A bor- 
zsovaiakat »~=nek« csúfolják a környékbeli
ek Csíkban [...] (89.). küszködlő (Görnyei S., 
1942.) 273. Cs JÁROM 246. ábra. 
ládáskocsi: tehergépkocsi beépített, ládához 
hasonló tároló résszel. Lőrincz Pál: a -viszi 
a méterfát, celulózét, ágkötést (Sz.gy.) 
Oroszhegy.
lajtol: „nehezen cammog” (MTsz I, 1893.). 
Kriza, Vadr. 1862: a hegyre nagy bajjal ki~. 
Usz.
láncfalék: „a szán lekötő láncához toldott 
faágas, kötél- v. gúzsdarab” (MTsz I., 1893. 
1285.) Hm.
láncos fék. Cs. Bogáts D., 1943/1665 : égj 
lanczos feket elidegenítet.
LEJTŐ.
1. bucska, bucskázó: „igen meredek lejtésű 
útrész lefelé jőve a hegyről” (Köz. Nagy 
Gyula: EL, 1883. 122.) Gelence.
2. lö jtő  (Gyarmathi s., 1816). (MTsz I., 
1893. 1318.). lő tő  (Köz. Nagy Gábor: Nyr 
16, 1887. 47.) Kborosnyó. Görnyei S., 1942: 
~ s heré mennek. Csm.
lejtőlánc: lejtőn használt lánc. Cs. Bogáts 
D., 1943/1851: LőitőLántz. 
lekarucáz: leutazik. Kemény J., 1963: -nak 
a hajtányon a faluba (186.) r cárutá: szekér, 
leköltöztet: kiszállít. EO II., 1802: De mivel 
az ilyetén fákat [az épületbeli fákat és desz
káknak való tönköt] mindinkább szánúton 
szokták ~ni [...] (799.) Hsz. 
lepakol: lerak. M olnár K., 1974: A  vásárra 
ment deszkások ezen a piactéren telepedtek 
meg, s ~tak. Ez abból állott, hogy a kóbert 
[—> SZEKEREK, kóberes szekér] és az alatta 
levő felszerelést és takarmányt lerakták a 
szekér mellé, s így a vitt anyagot láthatóvá,

hozzáférhetővé, válogathatóvá tették. (322.) 
Kápolnásf.
liferál: „olcsón ad el” (MTsz I., 1893.) Hm. 
lik: lyuk, üreg. Sebestyén István: egy asz- 
szony Udvarhelyen a hetipiacon azt mondta 
nagy ~ak vannak a [szekéren levő tűzi-] fák 
között, mire a székely azt mondta, a -akat 
nem árulom, azért nem kérek semmit, csak a 
fáért kérem a pénzt (Sz.gy.) Zetelaka. 
lóhajtás (szekér előtt): „gyí; hű elé; hű ki; 
hájcz, hájcz; hájcz ide” (Köz. Paal Gyula: 
Nyr 12, 1883.477.) Um. 
lóterü: „lóteher” (Hermán O., 1914. 322) Szf. 
lótok, -badugó: „hám” (Nagy G., 1891.
164.) Cs.
lükkeni: „felmászni a hegre” (Köz. Benedek 
Elek: Nyr 9, 1880. 236.) Um. 
marasztaló: „hepehupás sáros hely az út
ban” (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 483.) 
Hm. északkeleti része, 
mart: rézsű: Kurkó Gy., 1970: Legény, hé, 
de jól megvetétek [a szekér rakományát 
elkészíttetétek], nem igen széjjes-é? Az ásott 
út ~ja lehúzza [...] (226.) Cssztdomokos. 
szin. part —> ásott út, csinált út. 
megereszt: „lovat a hámból, ökröt az igából 
kiengedni, hogy legelhessen” (Hermán O., 
1914. 324.) Szf.
megernyesédik: „megsíkul az út” (Kriza, 
Vadr. 1862.) Homoród v. 
meggebédesedve: leromolva. Tamási A., 
1955: A  szegény ló, Ádongó is, egészen ~ ál
lott ottan [...] (II. 142.). J. meggebed: meg
döglik (Ballagi M., 1873. II. 238.). 
meg-hökköltet: „hátra-faroltat, hátra-nyom” 
(SzD, 1784. 55.). J. vö. Hermán O., 1914. 
324. Hsz.
megközölni: „megközletni valamit a szekér
rel, úgy járni, hogy a kő vagy más útban levő 
tárgy a két igás és a négy kerék közt marad
jon el” (Hermán O., 1914. 97.) Cs. 
megnyilaz: „patkószeggel megsért, rosszul 
veri be a szeget, úgy, hogy az az eleven hús
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ba megy, s a ló megsántul” (Kolumbán- 
Olasz 1972, 205.) Usz.
megtalpal: „a szekér kerekét úgy köti meg, 
hogy a lánc a hegyen le a földet vágja, fékez
ze” (Horváth I., 1971. 417.) Mózd. 
megtekerőfáz: „tekerőfával megfeszít (sze
kérre rakott fa köré kötött láncot)” (MTsz II., 
1897. 688.) Zajzon. J. „Tekerőfázd még a fát 
a szekéren!”
mékhágat: „farával visszafelé terelget (lo
vat)” (Köz. Horger Antal: Nyr 23, 1905. 
105.) Arákos.
meleg vizek: meleg források. Mkikj J894: 
[...] 1867 előtt [...] Téli időben csakis a Ma
ros vizének befagyásakor, ennek jegén lehe
tett közlekedni [...] Ott, a hol ~ ömlenek a 
Marosba, ennek vize be nem fagyhatván, 
daczára a tél hidegének, azon át kellett gá
zolni. (93.). J. A Maros mentén, a havasi ré
szeken a közút közvetlenül 1867 után épült 
ki. (uo.) vö. Orbán B., II. 1869. 144. 
menedékes: „p.o. a hágó lejtő, melly egy 
helytt nem meredekebb, mint másutt” (Köz. 
Incze József: Tsz, 1838).
MEREDEK ÚTSZAKASZ.
1. hágó (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905. 
259.) Gy. Sz. Minden -n ak  van lejtője. 
(Konsza S., 1957. 495.). Hn. Kár-. Orbán
B., /. 1868: Régi időben nagyon rossz út lé
vén, sok szekér és ló ment kárba e hegyen, 
ezért lett neve ~ ~. (209.) Arákos.
2. kaptató (Köz. Incze József: Tsz, 1838).
3. láncozó (Fejér M., 1972. 138.) Zabola. 
Hn. Vizesláncozó (uo.).
4. mart (Hefty Gy., 1911. 300.).
mézgés: „a hágóra vezető erdei út, midőn 
esőtől ázva, ember, állat csúszik rajta” (Köz. 
Máthé János: Nyr 94, 1970. 214.) 
Mhermány.
mocsi: „indulatszó, melylyel a lovat hívogat
ják; ne ~ ne!” (Köz. Benedek Elek: Nyr 9, 
1880. 43.) Ev.
monyas: „ménló” (Lőrincz K., 1861. 341.).

napjában egyszer könnyen hoszhatni.
Conscriptio Madéfva, 1820: Az erdőlés a 
Colonusoknak [jobbágyoknak] mind épület 
mind Tűzi, valamint szintén Tőkének, és 
eszköz. Fanak használására nezet szabad, s 
napjában egy szer Könnyen hoszhatni. (3). 
nyír: „üt, hajt” Bodor Dénes: ~jed azokat a 
lovakat, hogy ménnyenek! (MNy 12, 1916. 
41.) Hsz.
nyirányos: „nyirkos-út” (Lőrincz K., 1861. 
343.).
nyírfa: „rossz fehér ló” (Hermán O., 1914. 
328.) Um.
NYOMTATÓRÚD.
/. kötélrúd  (Nemes Z., 1974.).
2. kötőrúd. Kurkó Gy., 1970: A rakást elvé
geztük. A ~at felnyújtotta, s beállott a lovak 
közé a szekérrúdra, hogy [...] (226.) Cssztdo
mokos.
oldaltogoson: oldalt (Gazda J., 1980. 274.) 
Kna.
ollóba venni: „egy nagy fa alá keresztben 
két rudat vetnek, és mikor így felemelik, 
mondják ollóba fel lehet venni” (Köz. Incze 
József: Tsz, 1838.).
ORSZÁGÚT.
1. derék út (Köz. Fejér József: Nyr 10, 1881. 
237.) Csm. derékút (Köz. Horger Antal: Nyr 
36, 1907. 326.) Dálnok.
2. nagy út (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 2,
1873. 471.). Hn. Nagy út vagy Órszágúttya 
(Janitsek J., 1974. 158.) Köpec.
3. országút. Dósa E., 1861: Az utak kétfé
lék, u.m. a) ~ ak [...]. b) vidéki utak, melyek 
a helységeket egymással s határaikkal kötik 
össze. (II. 175.). országos út. CJH-ET, 1653: 
Az -akban lévő hidak, töltések és utak, hogy 
jó  móddal megcsinálva tartassanak [...] 
(108.). J. Hszék Ekv, 1899: Első rendszere
sen kiépített út [Háromszéken] a Brassótól- 
Kézdivásárhelyen és az Ojtoz szoroson ke
resztül Soósmezőig, [...] Brassótól Kézdi- 
Vásárhelyig a síkságon keresztül a mai nyo
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mon épült meg 1826-tól kezdve az ~ Három
széken végig [...] Bereczktől Soósmezőig 
terjedő szakasza az 1854-1856. években 
nyerte járhatóságát. (265.).
ÖSVÉNY.
1. csapás (Kovács Pál Sz.gy.) Torja.
2. ösvény (Kriza, Vadr. 1862.). gyalogösvény 
(Nemes Z., 1974.). üsven (Köz. Bodor Dé
nes: MNy 12, 1916. 41.) Hsz.
3. pláj: „havasi ösvény” (Téglási E.J., 1836. 
115.). Kemény J., 1957: A = a havasok or- 
szágútja. (210.). p a lá j (Árvay J., 1943/ 
1865.) Bácsf. J. piai (V. Arvinte 1957. 160.) 
Borsa.
4. róna (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838). 
passualis hely: határátkelő - (Veszely, 1868. 
22.).
passus: átjáró, szoros. Sándor O., 1914/ 
1698: Minthogy a csíki rendek az ő [Leinin- 
gen tábornok] parancsára a ghimesi- ~ készí
tőit kifizetni nem akarják [...] (171.). SzO VII., 
1732: Mellékleten kimutatása a gyimesi és 
sz.miklósi vagy pricskei -hoz szállítandó ge
rendáknak [...]. (363.). SzEKN, 18891 XVIII. 
sz.: Osdola A varancsai ösvénynek ott van a ~
a, / Azt igen sok lator s jám bor titkosan 
nyomdossa. (54.). Teleki J., 1937/ 1799: 
Ojtozi ~ Beretzken túl az ember mindjárt kő
sziklás hegyre mégyen, az utót a kősziklába 
vágták, de most is igen rossz és keskeny [...] 
(50.). J. Az ojtozi szoroson átvezető út rossz 
állapotával kapcsolatosan -> Jókai Mór: A 
Damokosok. Bp., 1880. I. 156. Kőváry L., 
1847: 71. §. -ok. b) A tölgyesi szoros [...] c) A 
gyimesi szoros [...] d) Az ojtozi szoros [...]. 
piculafa: „a szekér hátulsó tengelye felett, a 
két rókanca között volt »beépítve«, ezzel a 
(tűzifa)rakomány magassága megemelődött; 
ez egy kicsit csalásos volt, így a szem jobban 
kapott rajta” (Sebestyén István Sz.gy.) Zete
laka.
pipál: „a ló, ha hőségben fejével bólingat” 
(Hermán O., 1914. 329.) Hsz.

pirkol: „küszködő erővel igyekszik előre 
(pl. igavonó állat a jeges, síkos kaptatón)” 
(Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 215.) 
Mhermány.
portéka: „áru” (Csergő B., 1978. 45.) Kü
küllőkeményfva. Kovács Mózes: szekeres- 
ségre vittem portékát: mosópad, hosszú sú
lyokkal; dagasztószékláb; kendertiló; ken
dertörő; hijubajáró-lajtorja; e volt a ~ (Sz. 
gy.) Fsófva.
pricskei vám. Tarisznyás M., 1957: 1607- 
ben létrejön a mely összefügg a tölgyesi 
szoroson át Gyergyó és Moldova között le
bonyolódó kereskedelemmel [...] Az örmény 
templom mellett lévő kapun át vezetett a ~on 
keresztül Tölgyes és Békás felé vezető út. 
(35., 37.) -> TÖLGYESI SZOROS, 
prizsma: „sóder”, folyami kavics (Köz. Mu
rádin László: NylrK VIII., 1964. 266.) Job
bágytelke, „útszéli kőrakás” (Köz. Szilády 
Zoltán: MNy 3, 1907. 332.) Szu. J. Az Erdő
VII, 1914: összesen hány -  szükséges az út 
megjavításához? (16. sz.) Görgénysztimre. 
RAKONCA: „A ' szán-eplényébe két felül 
két ki-’ s bejáró rudacska, mellyek közé a’ fát 
rakják” (Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838). 
rakoncza, rakincza (EL 1884. 784.) Brassó 
vidéke, rokoncza, rokincza (Gyarmathi Sá
muel, Tsz 1838). rókanca. Antal S., 1975: A 
~ tarcsa a rakományt. J. PP, 1708: Nintsen a' 
víznek rakontzája. (vö. MNL IV, 1981. 303.). 
rakott út: kövezett út. EH, 1840: Czofal- 
va, Réty és Sepsi. Sz. György közti vonalon 
át -  at készítenek. (II. 49.) —> csinált út. 
remorka.
a) utánfutó, pó tkocsi
b) u tánfutós tehergépkocsi, Lőrincz Pál: 
egy kocsi -fa , a -viszi a rönköt (Sz.gy.) 
Oroszhegy. Sylvester T., 1966: Élsijett a ~ 
ety kaszaj [rakás] fával. r. remorcá, fr. re- 
morque.
rémórkuca: „kis pótkocsi, traktor által von
tatott -” (Sylvester T., 1966) r remorcutá.
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rigye: „bevágása az útnak” (Köz. Cserey 
Elek: Tsz, 1838).
sánc: útárok. EO II., 1800: [...] utak [...] és 
két felől való sánczokkal segíttetnének 
(762.) Usz —» ásott út, csinált út. 
sárok: földtöltés. Alsócsernáton Ft, 1665: 
Az utakról és sártöltésekről. Az utakot és 
~ot, minden helyeken, valahol privata perso- 
nák [magánszemélyek] nem szokták csinál
ni, a falu közönségesen [közösen] csinálják 
[...] (Imreh I., 1983. 312.). 
sikájos: „síkos (út)” (Lőrincz K., 1861. 
348.).
sokadalom: vásár. Fodor L, 1938/1154: 
Ezen Városban a' négy sokadalmakon kívül 
semmi Asztalos munkát nem szabad árulni. 
(57.) Mvh.
só-útja. Száva Farkas, 1867: A parajdi úgy
nevezett -  a Bucsinon át Gyergyóba oly 
rósz, hogy nyelvgazdaságunk bő szótárából 
nem tudok szót találni [...] (Székely Néplap, 
1867. oct. 5. 261.).
suhintani: „vágni a lóra ostorral” (Tsz, 
1838).
sűrülés: „fordulás” (Tagán G., 1943. 52.) 
Szvarság.

szabados út: szabad használatú - CJH-ET, 
1900/1669: végeztük azt is, hogy ennekutána 
a régi -utakat senki, se nemes ember, se pa
raszt sub poena florenorum 12 [12 forint 
büntetés terhe alatt], el ne merészeljen fog
lalni (Comp. Const.) (286.). 
szállító: fuvarozás. C sergő  B., 1978: A 
lovasgazdák a mezőgazdasági munka idején 
is szakítottak időt arra, hogy a zsigmondtele- 
pi (ma Zeteváralja) és sikaszói fűrészgyárak
hoz 12, illetve 22 km távolságra -ért menje
nek. (46.) Küküllőkeményfva. 
SZÁNFÉLESÉGEK, 
bakszán: „szálfa-vontató szán” Szabó T.f 
7976/1851: vagyon egy nagy fákat vontató 
bakk szán (557.) Erdősztgy. Paal Gyula, 1905: 
-talpa [...] mintegy 110 cm, két lába s ezeken 
egy eplénye van, csak két [...] rókancája van 
[...] rézsútosan dőlve [...] a lábakon belül van
nak az eplénybe illesztve (Nyr 34, 277.) 
Bethlenfva. Haáz F., 1942: ~: legkisebb mére
tű szán, kicsi helyt nagyot fordul (20.) Fenyéd. 
J. Nemes Z , 1974: -: szán után kötött pótszán, 
melyre a szálfa hátsó végét teszik. Torja, 
bakó: a. „egy eplényű fahordó szán” (Köz. 
Balogh Ödön: NylrK V., 1961. 73.) Gyimes;

258. ábra. Bakszán. 1. szánáll, 2. eplény, 3. hosszú orszok, 4. forgattyú, 5. csatlókarika, 6. keresztorszok, 7. rúd, 8. 
talpaló lánc, 9. késefa (Molnár K., 1974. 313.).
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b) „rövid faszán, »bakszán«” (Szőke József 
Sz.gy.) Kászonaltiz.
bakonta: a. „faeregető bakszán v. talpszán” 
(Lőrincz K., 1861. 317. Hétf. Kriza, Vadr. 
1862);
b. „a szán hátsó része” (Köz. Erdélyi Lajos: 
Nyr 37 1908. 73.) Keresztvár, Bodola (vö. 
EL 1884. 787. Brassó vidéke).
c. „erdőlő szánnak azon nyúlványa, hová a 
terhet teszik” (Köz. Kolumbán Samu: Nyr 
16, 1887. 478.) Hétf. Hermann Antal: Ba- 
kontán menyünk Brassóba. (Nyr 21, 1891. 
144.) Hétf. vö. Seres A., 1973. 4. Krizba 
baksa: „kisebb fajtájú bakszán” (Haáz F., 
1942. 23.) Fenyéd.

derékszán (deréikszán): „kéteplényes kéttal- 
pas személyszállító szán” szin. úriszán (Töl
gyes E., 1978.) Ev
erdőlő szán: erdőrejáró szán. Cs. Bogáts D., 
1943! 1688: Három Erdőlni való szán. Hsz. 
Ambrus A., 1959: nagyon apró jármű ez az 
~: bár elég széles, hossza alig több egy mé
ternél, [...] (139.) Gy.
FÁTHORDÓ GYALOGSZÁN. 1. csáklya 
(Köz. Győrffy István: Nyr 21, 1891. 485.) 
Szf. csoklya. Hermann Antal, 1891: Hozánk 
egy * fát, me hideg van mán. (Nyr 21, 144.) 
Hétf. r cioaclá.
2. gyalogszán (Köz. Márton Gyula: Nyr 82,
1958. 360.) Árapatak. gyaloga (Köz. Incze

259. áb ra . F á th o rd ó  gyalogszán. J. Az alsó kép a Börzsöny Múzeumban kiállított, „román szánkódnak nevezett 
eszközről készült. (Vö. M úzsák 1983:3.6.).

400



III. 2. Fahasználat

János: Székelység VIII., 1938. 20.) Udvar- 
fva, Mm.
felrakószán (félrakóu szán): „a felvágott fa 
szállítására használt négy talpas szán” (Töl
gyes E., 1978.) Ev.
fenyédi szán —» Haáz F., 1942. 19-24. 
futkorászó szán: „könnyű szán” (Tóth Vince, 
Sz.gy.) Hilib. vált. futó-szán (Cs. Bogáts D., 
1943/1794).
háromeplényű szán (háromepléinyőü szán).
Tölgyes E.y 1978: A szán egyik talppárján két
eplény van. Nagy terhes szállításra többeplé-
nyű szánt is készítenek. Ev.
keresztes szán: erdőlő szánféleség (Gazda J.,
1980. 279.) Csomakőrös.
kételején csúszó: „szán” „(tréfás kifejezés)”
(Nyr 37, 1908. 140.).
kocsiszán: „utazó lovasszán” (Kós K., 1972. 
75.) Kászon.

kurta szán: rövidszán (Fodor, 1839. 139.). 
lajtorjás-szán: szekéroldalas (Cs. Bogáts 
D., 1942) XIX. sz. e. J. la jtorja : létra, sze
kéroldal (MTsz I., 1893.) Szf. n e Leiter: 
létra.
négyesszán: „talpa [...] mintegy 2 m, négy 
lába s ezeken két eplénye van [...], négy 
rókancája a lábakon kívül a két eplény négy 
végében függőlegesen áll” (Köz. Paal Gyula: 
Nyr 34, 1905. 277.) Betlehenfva. Sebestyén  
István: ~ két eplénye volt, tűzifát szállítottak 
vele (Sz.gy.) Zetelaka. vált négylábúszán. 
Cs. Bogáts D., 1943! 1808: Egy négy Lábú 
Szán Betsü Árrok 36 xr. ökörszán (Kós Kár
oly, Nd 1976. 12.) Usz. 
nyoszojás szán: a bakszán egyik alkalmazá
sa: a fergettyűhöz két kb. 3 m hosszú, földön 
(havon) csúszó rúdat szerelve fel (Haáz F., 
1942. 23.) Fenyéd.

260. ábra. Négyesszán. 1. orcok, 2. rókancák, 3-4. eplény, 5. láb (Haáz F., 1942. 31. kép).

261. ábra. Nyoszojás szán. 1. rókanca, 2. orcok, 3. nyoszoja, 4. keresztfa, 5. faszeg (Haáz F., 1942. 29. kép).
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262. áb ra . Száncsó.

paraszt szán: közönséges, teherhordó - (Ur
bárium, 1743. 26.) Szárhegy. 
rakószán: „olyan szán, amelyre rövid fát rak
nak, szembe a vontató szánnal, amellyel 
nagy tönköt vontatnak” (Köz. Konsza Samu: 
Nyr 45, 1916. 236.) Nbacon. 
száncsó: félszán, „rövid talpú szán” (Zsig
mond J., 1979. 215.) Magyaró. r. sanciu (V. 
Arvinte 1957, 83.).
szénás nyuszolya: szénaszállító szán felső 
része. Kurkó Gy., 1970: Estére készen állott 
az alig másfél méternyi szán, s a tavaszi ol
vadáskor elkopott állai megtalpalva, büszkén 
emelték orrukat az égnek. Hátulsó részéhez 
oda volt erősítve a négyméternyi nyuszolya, 
újonnan faragott, égnek álló szegekkel, hogy 
a széna le ne csússzék róla (118.) Cssztdo
mokos.
utószán: orcok és rúd nélküli bakszán (Haáz 
F., 1942. 23.) Fenyéd.
vontatószán (vontatóuszán): „hosszabb fa 
szállítására használt két vagy négytalpas 
szán” Tölgyes E., 1978: Esszé kapcsolunk 
lánccal két ~t úgy a húszméteres fát és el 
lehet hozni.” (vö. MNL IV, 1981. 550.). 
szánasság: „szánnal való járás, kereskedés, 
mint: szekeresség” Kriza, Vadr. 1862: El
ment ~ra. Usz.
száraz  keh: száraz kehesség. Kurkó Gy., 
1970: Ki a fene mert volna még csak gondol
ni es, hogy alig hároméves csitkóba ~ e le
gyen. (263.) Cssztdomokos.

száraz vám: útvám (AC, 1653. III. R. Tit. 
XXXIX. Art 1.) (CJH-ET). 
szárnyaló: „nagyesésű mély utakon ezzel 
fékezik a szekeret vagy szánt. All pedig két 
oldalt kötött egy-egy rúdfából, melyek az 
utat szegélyező partokhoz súrlódnak.” (Köz. 
Várnai Sándor: EL 1886. 483.) Hm. északke
leti része —> farkalló, üstök is.
Szászút (Szászokútja). Bogáts D., 1929: út
vonal, [...] melyen a szászok kereskedelmü
ket bonyolították le Kelet felé. Ez Brassóból, 
Prázsmár, Uzon, Laborfalva, Réty, Maksa, 
Dálnok, Csernáton, Torja irányába vonult, s 
valószínleg eltért Kézdivásárhely, Bereczk és 
Oljtozon keresztül Moldva felé.” (53.). 
szekerdergés: szekérlárma (Czirják G.,
1979. 221.) Gycsomafva.
SZEK ÉR (KOCSI- HINTÓ- stb.) FÉLESÉ
G EK  (vö. Hermán O., 1914. 102.)
Sz. „A' ki szekere sarkán ülsz, az énekét hall
gassad” (PP, 1708)
Sz. „Egy kicsitt ügyelj a szekérre, nehogy 
valaki valamit reategyen.”
(Köz. Kriza János: Nyr 9, 1880. 30.) Hsz. 
bakóca: „félvágás szekér, amelyben bakk- 
lőcs van” (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 
233.) Nbacon.
bakonca: rönkhordó szekér. Incze György: 
bakonczán kell vinni a kölöpököt (Nyr 8, 
1879. 462.).
borított szekér: „egészborítékú szekér, kóbo- 
ros szekér - ódalt két leleplezhető ablakkal”
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263. ábra. Szekér.
1. első kerék, 2. rúd, 3. előágas, 4. tengely, 5. felhérc, 6. késefa, 7 fergettyű, 8. rókanca, 9. hátsó kerék, 
10. utóágas, 11. tengely, 12. rókanca, 13. nyújtó, 14. lőcs, 15. kerékfej, 16. fertők, 17. kerékfal, 18. ráf 
(Molnár K., 1974. Kápolnásfalu).

(Lőrincz K., 1861. 319.) Hsz -> KÓBOROS 
SZEKÉR. Tamási Á., 1955: felelte látatlan
ban is, a ~ mélyéből, nagyapám (65.). 
borvizes szekér: ásványvizet szállító (VU 
Pest, 1864. 104.).
bölcsőszekér: „trágyahordásra, szántáskor 
használt szekér” (Barabás L., 1978.) Job
bágytelke.
bőrös kocsi. A por Metam, 1736: Mikor 
penig útra indultának feleségestől, az böcsü- 
letes nemességnek állapotjához képest kis 
-ja volt [...] (79.).
bőrszekér: „borozott hintófajta” (Szabó T.,
1976. 1066.).
CSÍKI SZEKÉR. Görnyey S., 1942: Csíkban 
két fő szekérféleséget ismernek: 1. sz egész
vágás szekeret [—>] és 2. a félvágás szekeret 
h»] (273.). 
egészvágás szekér:
a) „legnagyobb teherhordó szekér” (Kozma 
F., 1901.268.);
b) „135-140 cm nyomtávú, széles, 330-340 
cm oldallajtorja hosszúságú széna-, gabona
hordó szekér” (Köz. Máthé János: Nyr 94,

1970. 208.) Mhermány. Cs. B ogáts , D., 
1943/\%01: lévén három szekér, egy egész 
vágás hordó, más erdőlő, harmadik ide s tova 
járó ló szekér, egészvágású szekér. Tamási 
Á.} 1976: Este még az ~et is elkészítette 
apám [...] Másnap csakugyan hazahoztuk a 
sarjút [...] (197.) Farkaslaka. 
egyes szekér (egyes szekéir): „egy állat von
ta szekér” (Tölgyes E., 1978.) Ev. 
eggyes: „egy lovas szekér” Salamon S., 
1974: Az ~sel vótunk a városba. (336.) Réty. 
erdőlő szekér: a) „a szekéraljra rakott desz
kából és a rakoncáknak támasztott két oldal
deszkából alakult szekér” (Haáz F. R., 1932.
11.) Usz;
b) „hosszú, fahordásra átalakított szekér” 
(Tölgyes E., 1978.). Cs. Bogáts D., 1943/ 
1688: Erdőlő, vasas allyú szekér, 
fakó szekér: vasalatlan -.
1. fakó: „fából való” (Köz. O. Nagy Gábor: 
Nyr 94, 1970. 349.).
2. fakócza (Lőrincz K., 1861. 326.).
3. fakó szekér. B. Nagy M., 1973/1688: Há
rom hitván, (217.) Cskozmás. Haáz F. R.,

403



III. 2. Fahasználat

264. ábra. Fakó szekér. Fakószekér fatalpű kereke.
1. kopás a kerék talpába bevert keményfából faragott 
faszegek (Vámszer G. 1977 184.).

1932: ~ [...] Ötrészű kerékfala idővel 
elváslott, a kerék ötszöggé változott úgy, 
hogy joggal mondhatták róla tréfásan »nem 
gördül, hanem lépik«. (12.) Usz.
4. faszekér. Cs. Bogáts D., 19431X193: Egy 
kicsi fa szekér 4 rf 50. fatalpú szekér. Cs. 
Bogáts D., 794J /l  840: Egy fatalpú egész vá
gás 10 szekér. Sz. Fakó szekér, kendörhám, 
mind a kettő rossz szerszám! (Csergő B., 
1978. 50.).
fakós: vasalásmentes (Haáz F. R., 1932. 12.) 
fedeles szekér. Sándor O., 7974/1756: A fe
deles szekerem, kocsim, négy lovam [...] 
száll a feleségemre. (323.) Cssztkirály. 
fél vágás szekér: „110-115 cm nyomköz távú, 
keskeny, 220-240 cm oldalhosszú szekér 
erdőléshez, kő, fa, trágya stb. szállításához 
(Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970. 209.) 
Mhermány. félvágás  (uo.). félvágású lósze
kér (B. Nagy M., 1973/1724. 294.) Koronka. 
szin. fé l-ten ge lyű  szekér (MTsz I., 1893. 
566.) Mezőfele.
futkosó szekér: kisméretű szekér (Szinte G., 
1903. 15.).

futó-szekér: „könnyű szekér, melyen terhet 
nemigen visznek” (Cs. Bogáts D., 1943/ 
1658.). szin. ide-tova-járó szekér (uo. 1758.) 
háromfertályos szekér: „közepes hosszúságú 
és nyomtávolságú szekér” (Vámszer G., 
1977/1930. 186.) Cs.
HINTÓ, hympto (Kgl 1577, Köz. Pálfy Már 
tón: Nyr 36, 1907. 228.). m agyar hintó 
(Apor Metam 1736. 363.). orsós hintó: „ma
gyar hintó, melynek fedelét nem karfák, ha
nem orsók tartották” (Balló I., 1897. 96.). 
hordószekér: „gabonát és szénát hordó, két 
öl hosszú és fél öl magas fenyőfa lajtorjás 
szekér, hátul rendesen lőccsel, elöl rakoncá- 
val, ritkán 4 lőccsel ellátva” (Endes M., 
1938. 37..). Lőrincz K., 1861: hordó-szekér: 
takarmányhordásra való szekér kötőrúddal; 
van egészvágás és fél vágásszekér; van 
megint erdőlőszekér, és ez lószekérnek, az 
ennél finomabb pedig úri v. kocsiszekérnek 
hívatik. (331.). Cs. Bogáts D. 1943/1818: 
Egy hordo szekér vasas Lőttsivel [...]. Seres 
A., 1978: A szuszékot összerakva ~rel és kö
téllel lekötve szállították. (126.). 
kalodás szekér: „szekér amelyen a csőkérget 
kalodásan, keresztbe rakva, szállították (Ta
risznyás M., 1978. 28.). 
karuca: „kis fatalpú futkosó szekér” (Köz. 
Szabó Elek: Tsz, 1838) r. cáru(á. 
kasos szekér, a. „személy szállításra készített 
könnyű szekér, hátsó részét vesszőből fon
ják” (Tölgyes E., 1978.) Nbacon;
b. „szekér, amelynek dereka vékony vessző
ből van fogva” (Szini L., 1926. 14.). Samu 
Lajos: ~: ez már saroglyás szekér, első és 
hátsó saroglyával és négy lőccsel (Sz.gy.) 
Mvh. szin. sárhányós szekér (uo.). 
kicsiszekér: „deszkaoldalas kisebb szekér” 
Kovács Mózes: Sófalván három fajta szekér 
volt: ganézó szekér, taligának is mondták, ~ 
és hordószekér, két lajtorjája volt, ez nem volt 
bedeszkázva (Sz.gy.) Fsófva. J. Az erdőlő sze
kér a taliga volt. (vö. Haáz F. R., 1932. 11.).
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KÓBOROS SZEKÉR. 1. ernyős-szekér. Cs. 
Bogáts D., 1943/1596: két Ernyeos zekeret 
[...]. Ernyősszekér: Arcela (MA, 1604). J. 
Ernyőskoczi: Carpentum (uo.).

2. kóboros szekér (MTsz I., 1893. 1144.) 
Szf. kóberes szekér. Gencsy István: borí
tott szekér (Nyr 34, 1905. 322.) Gy. Barabás 
L., 1978: A század elején a tehetősebb gaz
dáknak kóberes-gyékényes szekerük is volt. 
Jobbágytelke. Kozán /., 1978: kóberes sze
kereikkel bejárták a csíki falvakat (110.).
3. sátoros szekér (Nemes Z., 1974.) (vö. Her
mán 0., 1914. 94.). J. kóbor: szekér fedele. 
KOCSI. Cs. Bogáts D., 1943/1592: Attam 
Edj kuczira Brassóban fi. 12 den. 50. B. 
Nagy M., 1973/X629: Az szekérszin alatt... 
Vagyon egy új hintó, egy konyha (69.) 
Sztdemeter. Apor Metam, 7975/1736: Az ~ 
vagy csak bakon lógos volt, vagy csak az 
tengelyre csinált volt; (79.) (vö. Hermán O., 
1914. 94.).
kocsiszekér: személyszállításra használt sze
kér. TamásiÁ., 19761X939: - Hamar a két lo
vat! Béfogni a nagy ~ elejébe. (73.) Far
kaslaka. pacérozó  ~ (Balogh Ö., 1932. 350.) 
Gyimes. n. spazieren: sétál. szin. lószekér 
(Kozma F., 1879. 102.). 
kötött szekér: „szekér, amelynek hossza nem 
nyújtható, állítható” (Samu Lajos Sz.gy.) 
Mvh.
küszküllőszekér: „a fakószekér egyik válto
zata [volt] a székelyek iél. A .ovid távú szál

lítás és kivált az erdőjárás szekere volt, 
amely igen erős készítésű, de nagyon gyér 
vasalású [volt].” (MNL III. 1980. 377.). 
ládás szekér: „szekér, amelyen »láda« van” 
(Samu Lajos Sz.gy.) Mvh. 
lajtorjás szekér: szekér létraszerű oldalakkal. 
Haáz F. R., 1932: a székely gazdának ren
desen két szekere van: egy erdőlő és egy ~ 
(11.) Usz. lajtorjás tehén szekér (Jenei Sán
dor Sz.gy.) Erdőcsinád. lajtrás hordó szekér. 
Corpus /.: C sík-gyergyó- és kászonszéki 
Constitutio [szabályrendelet], 1744: Limitá- 
tatik [megszabatik] egy Lajtrás Hordó szekér 
csinálása 3 fór., [...] (153.) szin. rajtojás sze
kér (Műv 1982. 3. 35.) Bélafva. 
négy lószekér: „nagy lovasszekér; így: kétló- 
szekér, egylószekér” (Lőrincz K., 1961. 342.). 
PARASZTSZEKÉR: „hosszú, rácsos oldalú 
szekér, melyen nagyobb terheket, gabonaké
véket, sarjút stb. szoktak vinni” (Ballagi M., 
1873). szin. lajtorjás szekér. Kőváry L., 
1847: Paraszt szekereket Kibéd, Várad [Só
várad ? ...] készít. (64.§.) 
remetei szekér. G ergely L., 1866: A  re
meteiek, köszvényesiek, mikházi- és de- 
ményháziak [...] Szekerök feltűnően egy
szerű; az egész csak a két tengelyből és 
négy kerékből áll, a tengelyekből négy ha- 
sábocska fa áll felfelé (a rakonczák), me
lyek a szekér lajtorjáját, lőcsét és oldalát 
helyettesítik. (197.).
RÖNK- ÉS DESZKAHORDÓ SZEKÉR. 
(Molnár K., 1974. 314.) Kápolnásf. 
szántószekér (szántóuszekér): „a szántáshoz 
szükséges eszközöket szállító szekérutó, 
amelynek elejét az eketalyiga képezi. Régen 
vetéshez is használták, szin. vetőszekér” 
(Tölgyes E., 1978.) Ev. 
társzekér: „A társzekerek vagy lőcsös szeke
rek alatt Erdélyben ugyanazt értették, mint 
ma, könnyű fedéltelen szekereket.” (Kőváry 
L., 1860. 114.). B. Nagy M., 1973/X629: Hat 
~ [...] ~re való öt ernyő, gyékén nélkül. (68.)

265. ábra. K óboros szekér, ernyő vagy kóbor (Haáz F. 
R., 1932. 15.) Usz.
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Sztdemeter. /. Rákóczi Gy. bgi, 1954/1643: 
Tarszeker elejben való eokreoket vettem no. 
14 per f. 128 (620.) Görgény. J. Napjaink
ban ~ alatt négykerekű, lapos rakfelületű, ló
fogatú teherszállító járm űvet értünk. 
(ÉKsz.).
udvarhelyszéki székely szekér. Haáz F., R. 
1932: Az erdőlő szekérnél csak hátul van lőcs 
és pedig az a fajtája, mely a hátsó hosszú ró- 
koncával egybeszerkesztve, a lőcsös rókoncát 
alkotja. (15.). Usz (—> 266. c, ábra), (vö. 
MNL IV, 1981. 605.). J. erdőlő szekér. Haáz 
F. R 1932: [~ részei]: L A  szekéralj; ez áll: a 
kerékből és a tengely szerkezetből. Két alj 
van, ú.m. elő- és utószekéralj; a kettőt össze
köti a nyújtó. Az előszekér-aljhoz tartozik a 
fergettyű, az utószekéraljhoz a tengelyszer
kezettel összeépített lőcsös-rókanca. A sze
kéraljhoz számít még a rúd s a lovasszekér 
felhérce a késefákkal.

2. A szekér felsőrésze az ún. erdőlő sze
kérnél a nyikómentiek szerint a taliga [-» 
TALIGA] - a puszta szekéraljra rakott desz
ka és a rókancának támasztott két oldal
deszkából alakul. Ezzel hordanak fát, trá
gyát, követ és homokot [...] a székely gaz
dának [...] rendesen két szekere van: egy 
erdőlő és egy lajtorjás [...] (11.) —» SZE
KÉR címszó ábrái. vö. Balogh O., 1932. 
350. Gyimes
vastalpú szekér: „vasráfos szekér” Imreh /., 
1979: 1817-ben Hídvégen [...] A négy lóistál
ló mellé sorakozik az új szekérszín a »vastal- 
pú«, vasráfos szekerek számára. (112.). 
vetőszekér: „szántáskor használt szekér, elöl 
az eketaligából, hátul a ládaszerű kordéból 
állt” (Vámszer G., 1977/1930. 187.)Cs. 
SZEKERES.
1. k irpács (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3,
1874. 564.) Bácsf. r. cirpaci: kontár.

266. áb ra . U dvarhely i székely szekér. Lőcsök, a) sutalőcs (feje, vagyis a vége villaszerű ágas); 1. lajtorja álla, 
2 . faszeg; b) sutalőcs (fején egy faragott lyuk van); c,) lőcsös rókonca (bágyi lőcs); c2) az utószekér lőcsös 
rókoncája; 1. rókonca, 2. lőcs; d) szarvas v. ágaslőcs; 3. vasból készült gúzs (Haáz F. R., 1932. 14.) Usz.
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2. szekeres. Pataki J., 7977/1673: Miklós Ist
ván -  (44.) Csmadaras. zekeres (Kgl 1577, 
Nyr 36, 1907.416.). 
szekeresség: szekeres kereskedelem.
„ Megrögződött parasztsággal Bereczk bá
torkodik,
Ha nem székereskedhetik, igen boszankodik. 
Az Ojtozban jó  hámvonó lovaiban bízik,
A nagykövek kerekeit ide s tova vetik.”

(SzEKN 1889/XVIII. sz.) 
Imreh I., 1973!\1%\\ Inctus ad haec [alperes 
ezekre]: azt adja okul, hogy ~re járván 
Szebenben deszkával, [...] (123.) Cstaploca. 
Molnár K., 1974: Rendszerint tavasszal és 
ősz felé indultak útra, mentek ~re. Tavasszal 
azért mentek, hogy kenyérnek való gabonát 
hozzanak a nyári munkához, [...] (319.) 
Kápolnásf. Csergő B.f 1978: A ~ a feljegyzé
sek szerint igen régi foglalkozás volt. Fakó 
szekéren [—»] is igen messze elszállították a 
fűrészárut. (50.) Küküllőkeményfva. szekeres 
kereskedés. Mkikj, 1892: A használatok ren
dezése folytán, a köz kárára űzött deszka és 
épületfa = most már csak az évi vágásokból 
egyeseknek jutó és a magán szükség fedezése 
után felmaradt, nem nagy mennyiségre szo
rítkoznak. (71.) (vö. Kardalus J., 1980. 73. 
Hralmás és vásározás MNL V., 1982. 506.). 
SZEKÉRKENŐCS -> III. 4. 2. 
szekerút: szekérút (MA, 1604). 
szekérutó: a rönk- és deszkaszállító szekér 
hátsó része [—>]. Kurkó Gy., 1970: András az 
egyik kereszteződésnél, mikor a vízen ke
resztülhajtott, a fogatot megállította, s a két 
parton nyugvó fa alá könnyűszerrel elhelyez
tük a ~t. (149.) Cssztdomokos.

szenes kas: szekérre helyezett, kosárszerűen 
fonott tartó, illetve maga a faszenet szállító 
szekér. Biró Gábor: hajnalban megindultak a 
~ok az erdőből tömegesen, 25-32 hektolitert 
hoztak le egy-egy szekérrel (Sz.gy.) Parajd. 
szökő: „kocsiúton kiálló kő” (Árvay J., 
1943.78.) Hétf.
szunnyodik: nem mélyen alszik. M olnár K., 
1974: Az értékesítés [...], de menet közben is 
szunnyodtak. (322.) Kápolnásf. 
talabor: kb. 60 cm hosszú, keréktalpszéles- 
ségre kivájt, fékezésre használt fadarab (Haáz 
F. R., 1932. 12.) Usz. Férenczi János, 1838: 
~: talpaló [...] Horgas, kikupasított, váluforma 
fa vagy vas, mellyet a' kerék' talpa alá tesznek, 
hogy a' kerék ne vássék 's a’ lejtő kövén az út s 
romoljék a' lánczczal való kötés miatt. (Tsz.). 
Kurkó Gy., 1970: Vesd alá azt a ~t, te kö
lyök. (227.) Cssztdomokos. szin. csúszó 
(Gazda K., 1980. 437., 444.) Esztelnek. 
TALIGA: „erdőlő szekér” (Haáz F. R., 1932.
11.) Nyikómente, „négykerekűalj” (Hegyi I., 
1978. 77.). erdőlőtajiga: „a szekér oldalak 
nélküli része, melyet fa szállításakor megfele
lő hosszúságúra nyújthatnak” (Köz. Márton 
Gyula: NylrK XII, 1968.) Hsz. J. Conscriptio 
Szárhegy, 1820: Ide járul az is, hogy ezen 
Helység Lakóssainak nagyobb része a faragás 
mesterségit gyakorolni és tudni szokván ma
goknak a Szántásra szükséges Taligákot, a Fa, 
és Széna hordására Szükséges Szekereket 
meg tsinálni tudgyák. (10.) (vö. Hermán O., 
1914. 109.; Gazda J., 1980. 273.) Kna. 
taligaút: kétkerekű, egylovas jármű számára 
alkalmas út. Sümegh /., 1898: A termelt szi
takérget lóháton, ritkán ~ akon szállították 
haza. (999.) Hsz.
TEHER, tereh (Finály-Régeni, 1858). terű  
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838) Tamási Á., 
1985/1932: Azzal eléadtam, hogy az utolsó ~ 
fáért [...] (145.).
teherszállító motor: tehergépkocsi (Tamási 
Á., 1985/1932. 145.).
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268. ábra. Taliga.
1 kerék, 2. tengely vált tenge (Miklós Márton Sz.gy.) Csmadaras, 3. nyújtó vált nyojtó (Balogh O., 1392. 350.) 
Gyimes, nyújtó (EOE VI. 1880. 141.), nyújtó-rúd (Tsz. 1838, nyújtószár (Samu Lajos Sz.gy.) Mvh. toldó nyújtó 
(Tölgyes E., 1978.) Ev, 4. nyújtószárnyak szin utóágas (Tölgyes E., 1978.) Ev, 5. rúd, szekér, 6. rúdszárnyak, 
rúdszárny vált szárny, szin előágas (Tölgyes E., 1978.) Ev, 7. rúdtartó szin eha, ilia (Tölgyes E., 1978.) Ev, vált 
héva (Köz. Gencsy István Nyr 34. 1905. 322.) GyJuhafa  (Samu Lajos Sz.gy.) MVH, léha (Nemes E., 1974.) Torja, 
szekér-ija (MTsz II. 1897. 514.) Olasztelek, szin elsősinej (Jenei Sándor Sz.gy.) Erdőcsinád, 8. felhérc \áh farhécz 
(Köz. Kolumbán Samu Nyr 16. 1887. 478.) Hétf, szin csatiás (MTsz. I. 1893. 279.) Hm. 9. hámfa szin késfa 
(Cs. Bogáts 1943/1788.) Hsz, vált késejfa (Zsigmond József Sz.gy.) Magyaró, kisa-fa (Tsz 1838.).

TENGELYEN: szekérrel. Kozma F., 1879: 
Most a szállítás, Gyergyó kivételével [a Szé
kelyföldön] ~ történik [...] (258.). Vitos. CsF. 
1894: [...] a [fatermékeknek helyben piaczuk 
nem lévén, a ~ való szállítás a fuvardíj a messze
eső udvarhelyi, ágostonfalvi, sepsi-szent- 
györgyi és kézdi-vásárhelyi vasúti állomásokig a 
faár nagy részét felemésztette. (571.). 
terhelő: rakodó munkás. Sylvester T., 1966: 
A taszonból [rakásból] a ~k rémórkucára 
(—>) rakják a fát. Komandó. 
térhely: sík, lapos terület. Conscripto Szár
hegy, 1820: [...], az útak pedig mind addig 
míglen az Erdőt el lehet érni, igen jók, és 
könnyen járhatók annál is inkább, mivelhogy 
azok -ben esnek. (6).
térpél: „aprókat lép a ló” (Köz. Szabó De
zső: Nyr 32, 1903. 329.) Cssztdomokos. 
tétovázó: kanyargós. EO II, 1781: az erdőkön 
keresztül menő utak egyenesek és nem ~k le
gyenek (457.). J. II. József-féle erdőrendtar
tásból, mely az állam első általános erdészeti

intézkedése volt. Ezzel az erdők gondozása 
közüggyé vált. (Tagányi K., 1896. XXX.). 
tócs: „zabliszt és polyva, vízzel föleresztve, 
lóeledel” (Nyr 27, 1898. 526.) Égé, Um. 
Tölgyesi-szoros. Kőváry L., 1853: ~. Jelen
leg e szoros nem hág többé a Tatárhágóra, 
hanem Borszék felé kerülve, csaknem hegy 
nélkül meg ki [...], mely útja 1851-2-ben lé
tesült. A szoros egy része a revendikált hava
sokra [—> 1.3.2.] esik, s a vám hivatalt csak 
1806-ban tették ide Piricskéből [—> pricskei 
vám], hol oly járatlan vala, hogy a múlt szá
zadban Benkőék csak lóval járhatták. (59.). 
Mkikj, 1896: ~ Kivitel [...] Szerszámfa 3 457 
600 kgr [...] Fűrészáru 13 731 518 kgr [...] 
Cser fenyő és egyéb 10 320 kgr [...] (49.) 
(vö. Orbán B., II. 1869. 127-134.). 
tört út: kijárt út. EO II., 1781: [...] a régi ~ 
tartassék meg (453.)
túrosodik: „megtúrosodik, uo. feltörik a ló 
háta, rendesen a nyeregtöréstől” (Hermán
O., 1914. 335.) Hm.
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tűr: „kerget; pl. »~jed azokat a lovakat«: 
gyorsan hajtsd (Köz. Péter János: Nyr 26,
1897. 429.) Csm.
tyé: „kötött út az erdőben” (Árvay J., 
1943/1865. 81.) Bácsf.
út: menés, járás (Kardalus J., 1980. 73.) 
Hralmás. szin. forduló, 
utánnafutó: utánfutó. Sylvester T., 1966: 
Gyertek na, met az ~ beleragatt a sárba, csak 
forognak a kerekei, de nem menyén! Ko
mandó.
útbiztos: a közutak karbantartására felügye
lő széki tisztviselő. Orbán B., IV. 1870: Ma
rosszék [...] 1848 előtt [...] s 8 ~.
ÚTÉPÍTÉS. J. Endes M., 1938: 19. § Kor
mányzat és közigazgatás 1691-1848-ig. [...] 
1714. A jobbágyokat kötelezték a közor- 
szágutak tisztítására és építésére [...] (311.) 
Cssz. (Az ilyen közmunkával csinált utakra 
mondták: Jó ez ingyen! vö. NT, 1839. 16. 
szám: »Reminescenták« 1837-ről). útcsiná- 
lás. Teleki M., 1886/X 822: Az ~sal összefüg
gőig előjött több armalistának [címeres ne
meslevéllel rendelkező birtoktalan vagy 
egytelkes nemes] ama panasza, hogy őket 
közterhekkel törvényellenesen terhelik. 
(49.) Msz.
ÚTGÖDÖR.
1. göbe, göbő  (Kriza, Vadr 1862.). göbecz 
(Lőrincz K., 1861. 328.).
2. lökkenő (Kriza, Vadr 1862.).
ÚTPADKA.
1. kövezetlen szél (Lőrincz Pál, Sz.gy.) 
Oroszhegy.
2. patka (Varga Péter, Sz.gy.) Magyaró —> 
ásott út.
útreperacio: útjavítás (Nyolcvanos et, Lem
hény 1896.).
úttya. Hn. Bükk ~ (Tibád L., 1978. 223.) 
Kecset. Csere ~ (Tibád L., 1978. 225.) Kisfa
lud. Nyir ~ (Tibád L., 1978. 225.) Kisfalud, 
üstök: „csomóba kötött (rendesen fenyő -) 
ágak, melyek szekér- vagy szán után kötve

fékezőül szolgálnak” (Köz. Várnai Sándor: 
EL, 1886. 484.) Hm. északkeleti része —> 
farkalló, szárnyaló is
vackor ló: „hitvány ló” (Hermán O., 1914.
336.) Szf.
vágás:
a) szekérnyom (Görnyei S., 1942. 274.) Cs.
b) nyomtáv (MNL II, 1979. 137.). 
vágóra köti a kereket: kerékvágásra -. G az
da K , 1978: A 16-17 év feletti [...] legény 
[...] Önállóan erdőit [...], szekeret rakott, je 
ges úton vágóra kötötte a kereket. (217.) 
Esztelnek.
Vágott út. Hn. ~ aja (1). ~ hegye: Vágott út 
teteje (e). (Tibád L., 1976. 92.) Bogárfva. 
vakút: „erdei út, mely nem visz sehova, 
»zsákutca«-szerű” (Szász András, Sz.gy.) 
Erdőcsinád.
vámadás: vámfizetés (CJH-ET, 1900/1653. 
240.).
vásott: a hóréteg mikor vékony lesz (Gazda 
J., 1976. 537.) Kovászna. 
vectigal: „útvám” Dósa E., 1861: ~ mind- 
azáltal az utak [...] használatáért fizettetni 
szokot vámot jelenti inkább. (II. 176.). 
verés: „csapás, félig-meddig járt út, egy-két 
szekér v. szán járta út” (MTsz II, 1897. 958.) 
Um, Hm.
VESZÉLYES ÚT.
/. dőlős. Salamon S. 1974: Vigyázz, met ~ az 
út! C 3 uy:*v.
2. fart 'v lőrincz K., 1861. 325.) Hsz.
3. ódallós (Kriza, Vadr 1862.).
vicinális út: „községi út” Kozma F., 1879: 
A faüzletre nehezítőleg hat még a községi 
(~)-ak rossz volta és az erdei utak hiánya. 
(260.).
zökötés: „zökögős-út” (Lőrincz K., 1861. 
355.) Hsz.
zúvatni: „ló vagy más jószág tolvaja után 
kutatni” (Hermán O., 1814. 338.) Szf. 
zsámoly: forgózsámoly. Antal S., 1975: A 
rakomány a zsámójra nehezedik. Mhévíz.
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2.3.6 Erdei vasutak - 
Szállítás erdei vasutakon

„Tisztelem a[z erdei] vasúti munkásokat, s a 
szívem nagy m elegséggel telik meg, amikor 
a pöfögő, szuszogó iparvonatról kalaplenge- 
téssel viszonzom köszöntésüket!

(Kemény J., 1942. 53.)

ágyalni: talpfát aláverni, a kavizságyat ren
dezni (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya.

269. ábra. Ágyalni.

ájektor: ejektor (Boldizsár Károly Sz.gy.) 
Felső-Maros mente.
alap: „erdei vasút koronaszélessége” (Kán
tor Árpád Sz.gy.) Ratosnya 
andráskereszt: útátjáró jelzése. Kincses 
Sándor: útátjárónál voltak az ~ek. (Sz.gy.) 
Szováta.
angol tolatás: „veszélyes, nem megengedett 
tolatási mód” (Kincses Sándor Sz.gy.) Szo
váta.
átszegelő kalapács: „a sínszeget ütöttük le 
vele” (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
baktercsákány: „a pályaőr által használt 
csákány” K incses Sándor: a ~ egyik vége 
görbe volt, ezzel szette ki a sínszeget, a 
másik végével pedig a sínszeget ütötte; 
nem kellett, hogy magával csákányt és 
külön kalapácsot vigyen” (Sz.gy.) Szo
váta
bankét: (föld)padka (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta —» alap is.

270. ábra. Alap (1). 2. bankét (—»), 3. humuszpadka (—»), 4. nyomtáv (—»), 5. oldal (—»), 6. sánc (—»).
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bika: vágányzáró ütközőbak. Kincses Sán
dor: a kifogó vagy holt vágány végén van a ~ 
(Sz.gy.) Szováta.
csapágyház: csapágytok (Boldizsár Károly
Sz.gy.) F-Maros mente.
csatiás:
a) csatló.
b) kapcsolórúd. Kántor Árpád: rúd amely 
összeköti a mozdonykerekeket (Sz.gy.) 
Ratosnya. ->  ERDEI VASÚTI MOZDONY, 
csillag: „kerékváz” (Boldizsár Károly Sz. 
gy.) F-Maros mente.
CSÚCSSÍN.
1. váltókés (Boldizsár Károly Sz.gy.) F-Ma
ros mente.
2. váltónyelv. Kántor Árpád: ~ az ami hoz
zálapul a sínhez (Sz.gy.) Ratosnya. nyelv 
(Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta.
csupor: „szigetelő a telefonoszlopon” (Kán
tor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. porcelán ~ (Kin
cses Sándor Sz.gy.) Szováta. telefon ~ (K. Á.). 
desznizés: kapacsolás (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta ->  KAPACSOLÓ SZEKER
CE is. talpfa ~ (uo.).
élescsákány: „rendes, természetes csákány” 
(Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
elszaladtak a kocsik: az erdei vasúti szerel
vény megszaladt (Kántor Árpád Sz.gy.) 
Ratosnya.

-  / • <

1

273. ábra. Csúcssín (1). Csúcssínes váltó 2. gyök (—>), 3. szív (—»), 4. (-») összekötőpálca.

271. ábra. Andráskereszt.

1

272. ábra. Csapágyház (1). Az erdei vasúti kocsik 
keretének a csapágy tokra való támaszkodása.
2. tengelycsap, 3. csapágy vezető villa.
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274. ábra. D eszn izés (1). 2. nyomtáv (—>), 3. talpfa (—>111. 2 .2 .1.).

emeltyű: belső vezérmű. Boldizsár Károly: 
az ~ lelke a mozdonynak, [...] előre tedd az 
~t (Sz.gy.) F-Maros mente; szin. „kormány
rúd” Kántor Árpád: -v e i irányították előre 
vagy hátra a mozdonyt (Sz.gy.) Ratosnya. 
erdei telefon: az erdei vasút üzemi telefon- 
vonala (Szőcs István Sz.gy.) Bereck.
ERDEI VASÚT.
1. gőzmozdonyú vasút. Sümegh 1898: Az 
erdélyi erdőipar rt [...] ~ja összesen 68,5 km.
2. iparvasút. Bokor J., 1905: Groedel-féle ~ 
Nagy-Baszka mentén. (144.).

3. kicsi vasút (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. Kán
tor Árpád: a ~nál dolgozik (Sz.gy.) Ratosnya. 
ERDEI VASUTAK.
Az erdei vasutak száma és hossza évenként 
változott, 1938-ban országosan meghaladta a 
3500 km-t (D. Ivánescu, 1972. 182.), amiből 
a kutatott területen mintegy 600 km lehetett. 
Ezek közül csak néhányat említünk meg. 
(vö. A. Gociman, 1929. 102. és 1932. 37.). 
Barátosi erdei vasút (Diósi-féle iparvasút), 
Barátos vasútállomás és Komandó között 
(42 km), elágazásokkal összesen 70 km (A. 
Gociman, 1932. 40.); (—>) FELÜLJÁRÓ is. 
GROEDEL-FÉLE IPARVASÚT (->) Ko 
mandói vasúti hálózat.
Gyulafalvi iparvasút. Lakatos Gy., 1910: Az 
iparvasutak között az Erdélyi Építőipar r. t. 
tulajdonát képező volt az első a Nagy-Dealu- 
Bátrin (Őrhegy 1403 m) feletti gyulafalvi te
leptől kiindulva. Kezdetben csak a »Koman- 
dó« tetejéig vezetett a Nagy-Baszka vize 
mentén a vasút, honnan Horn Dávid által 
Papolcz községbe épített szekérúton szállí
tották a fuvarosok a deszkát és innen újból 
más fuvarosok Brassóba. 1889-ben épült ez 
a modern erdei út 15,80 km hosszban, kb. 12 
ezer korona költséggel és már az 1890. év
ben Bartha Porzsolás havasokon át elkészült 
az iparvasút Szélkapu tetőig, [...] (71.).
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276. ábra. Erdei vasutak 1915 körül. I. Barátosi erdei vasút; II. Komandói vasúti hálózat. Fő vonalai 
-összekötötték Komandót Kovásznával (a); -  biztosították a Nagy-Baszka (b), és Kis-Baszka (c) 
és a Zabola patak (d) feltárását.

Komandói vasúti hálózat Hszék Ekv, 1899: 
[...] Gőzmozdonyú vasút összesen 65.000  
km. J. A. Gociman, 1932 szerint ekkor a ~ 
120 km hosszú volt. Haszmann P., 1971 for
rás szerint a — nál a síntípus 13,7 kg/fm volt, 
a legkisebb kanyarulati sugár pedig 40 m. Ti
zenhat gőzmozdony biztosította a keskeny 
nyomtávon a vontatást és két normál nyom
távú mozdony a vagokon tolatását a 
kovásznai állomáson. A „cég” 200 pár szál
faszállító ikerkocsival (truck) és 150 pőreko
csival (plató) rendelkezett.
Szászrégen-Laposnya közötti iparvasút. 
Mkikj, 1904: A tárgyalt évben [1904] kezdet
tek hozzá a ~ építéséhez, mely már az idén 
[1905] a forgalomnak át is adatott. E vasút a 
Görgényvölgyében levő, nagyobbrészben a 
kincstár tulajdonát képező erdőség kihaszná
lására épült, m elyet Goldfinger és Tep- 
lánszky ezég tart bérbe. (86.).
ERDEI VASÚTI MOZDONY.
1. gép. Kántor Árpád: Vigyázz, jön a ~ !  
(Sz.gy.) Ratosnya. gőz~ (K incses Sándor 
Sz.gy.) Szováta.

2. gőzös (uo.).
3. iparvasúti mozdony (Kemény J., 1958.
14.).
4. kávéőrlő  (Kemény J., 1958. 16.). J. 
-nevek: Kratofil, Krakó. Boldizsár Károly:

a baktai erdei vasút mozdonya 1927-28 
körül; „Jön a Krakó!”; később a mozdonyok 
számozva voltak. (Sz.gy.). Rózsi (uo). Tizen- 
ötös. Haszman R, 1971: A pálya emelkedik, 
s így nagy dohogással vonszolja terhét a ~. 
(V. 8.) Komandó. ~féleség: négy csatlásos: - 
csatlós mozdony (Kántor Árpás Sz.gy.) Ra
tosnya.
ERDEI VASÚTI SÍNAUTÓ.
1. drézina. Sylvester T.y 1966: Vigyenek el 
éngémét es a ~'val. r. dreziná, fr. draisine.
2. síneautó (Kemény J., 1958. 16.).
ERDEI VASÚTI SZEMÉLYZET: fékes: 
fékező, zár~; futtő: mozdonyfütő; gyomláló 
gyerek (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. J. 
Kemény J., 1942: Nélkülök üzemet fenntar
tani nem lehet, tudja a munkaadó: a vasúti 
munkás kezében száz meg száz ember életé
nek biztonsága. (53.) vezér: mozdonyvezető
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(Kemény J., 1963. 344.) stb. (vö. Látó A.,
1981. 129. Komandó).
FÉKEZŐÁLLÁS. fékeállás (Kántor Árpád 
Sz.gy.) Ratosnya. fék  (Boldizsár Károly 
Sz.gy.) F-Maros mente (—>) plató, TRUCK. 
fékrúd: „rúd, mellyel fékezték a pályako
csit” (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. 
fekvő felület: futófelület (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta —> nyomkarima, 
felboncsa: „feloldja” Sylvester T., 1966: A 
vazsrúddal ~ a rókincát [rakoncát]. Amikor ~ 
a kocsit, a rönkök ledúvadnak. 
felemelkedett a vasút (-» ) kirúg. 
FELÜLJÁRÓ. Haszmann P., 1971: A Barta 
nevű erdőrészen, ahol a hosszú egyenes végző
dött, a Grödel-féle vasútnak területén át szerző
dése volt a papolciakkal, e szerződés alapján a 
Dióssy-cég saját területén a Grödel-vonalat 
nem keresztezhette, mert nem engedték, ezért 
hatalmas költséggel ~t építettek, s azon vezet
ték a vasútvonalat tovább a Baszka jobb part
ján. (VI. 30.) ERDEI VASUTAK ábra. 
fémfűrész: „sínvágó kézi fűrész” (Kincses 
Sándor Sz.gy.) Szováta. 
fütyöl: „sípol” Kántor Árpád: ~ jön egyet 
vezér úr! (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. 
gyök: gyökkötés. Kántor Árpád: ~ az, ami
ben áll a váltó sarka, ahonnan mozog a váltó
nyelv (Sz.gy.) Ratosnya —» nyelv is. 
hébli: „emelőkar” Boldizsár Károly: -vei 
elzárja a fél Diesel-motor szelepét (Sz.gy.) 
F-Maros mente.
hézag: terjeszkedési- Kincses Sándor: a ~ 
függött a hőségtől; van ~oló lemez, ezt tettük 
be és ezzel ellenőriztük a ~ ot (Sz.gy.) Szo
váta —> ütköző is.
hézagoló lemez: hézaglemez. (—> f.). 
himba: kulisszaív (Boldizsár Károly Sz.gy.) 
F-Maros mente.
HUMUSZPADKA.
1. kanapé. Kincses Sándor: =t kell hagyni, 
hogy a föld ne omoljon a sáncba (Sz.gy.) 
Szováta.

2. ösvény. Kántor Árpád: =, ha volt (Sz.gy.) 
Ratosnya (—>) alap.
iparvonat: erdei vasúti szerelvény (Kemény 
J., 1942. 53.) (->) III.2.3.6. mottó. 
KAPACSOLÓ SZEKERCE (-BALTA, 
-FEJSZE).
1. deszli. Kántor Árpád: a ~'nek 1 m hosszú 
nyele volt; itt csinálta a kovács, vele bevág
ták a talpfát, hogy megdőlve álljon a sín 
(Sz.gy.) Ratosnya.
2. talpfadeszniző (Kincses Sándor Sz.gy.) 
Szováta.

kavics: homokoskavics. Kántor Árpád: a 
(—>) tartalmaz homokot is; -ölni a vasutat 
(Sz.gy.) Ratosnya.
kavicsvilla: kavicshányó villa. Kincses Sán
dor: a ~'t kavicsrostálni és ágyalni használ
ták (Sz.gy.) Szováta
kikönyökösödés: a sín bizonyos pontjának 
L alakúvá válása. Kincses Sándor: a ~nél a 
samut (—>) használtuk: kivettük a sínt, meg
tüzeltük, kétfelől két ember egy-egy vasrúd
dal leszorította a talpfákra, és a Samuval a 
könyökölési pontot addig ütötte, amíg a sín 
helyre ment; amelyiknek kisebb volt a kö
nyöke, azt a sínt nem vettük ki hidegen, a 
vasrudakkal beszorítva, vettük ki a könyököt 
a samuval (Sz.gy.) Szováta. 
kirúg: sínvégeknél oldallépcső keletkezik. 
Kincses Sándor: nagy esésben, rendszerint
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kanyarban, fékezéskor a sín vég az ütközés 
helyén ~, kifelé elmozdul; volt olyan eset is, 
hogy a sín oldal irányba nem tudott elm oz
dulni, ilyenkor a vasút felemelkedett (Sz.gy.) 
Szováta.
kocsi: erdei vasúti Kántor Árpád: inkább 
~t mondtunk, mint vagont (Sz.gy.) Ratosnya. 
(->) vasúti kocsik. J. kocsirakó munkás (Ke
mény J., 1958.70.).
konyha: (mozdony)sátor (Boldizsár Károly 
Sz.gy.) F-Maros mente, 
körmös vasrúd: sínszegkihúzó kecskekö
röm. Kincses Sándor: a ~at használtuk a sín
szeg fordítására; a -nak úgy is mondtuk, 
hogy kecskeláb (Sz.gy.) Szováta.

278. ábra. Körmös vasrúd.

krámpácsoló: „gyártelepi iparvasutak építé
sét és karbantartását végző munkás” Zsig
mond J., 1979: a m arosvécsieket pedig 
-knak gúnyolták (214.) F-Maros mente, 
kupla, kuplaszeg: kapcsolónyolcas (Boldi
zsár Károly Sz.gy.) F-Maros mente, 
laposhegyű vasrúd: sínszegkihúzó. Kincses 
Sándor: a -dal szedtük ki a sínszeget (Sz.gy.) 
Szováta.
macska: mászóvas (a telefonoszlopra), 
magasságjelző: lejtmutató. Kincses Sándor: 
felfelé mutatta a magasságot [emelkedést], 
lefelé az esést.

medve:
a) vágányzáró ütközőbak  (Kántor Árpád 
Sz.gy.) Ratosnya.
b) elmozdítható -  „biztosító eszköz a szabad 
pályán, hogy a kocsi ne tudjon elfutni” (Kin
cses Sándor Sz.gy.) Szováta. Kántor Árpád: 
tedd oda a -' a kocsi alá.

280. ábra. Medve (1).

megrakás: felterhelés (Kántor Árpád Sz.gy.) 
Ratosnya.
mozdonyitatás: vízfelvétel (Kemény J., 
1958. 154.) F-Maros mente. 
NYOMKARIMA. purganc (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta, spulkranc. Boldizsár Kár
oly: a ráfon volt a ~ (Sz.gy.) F-Maros mente, 
spurganc (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. n 
e Spur: nyom, r Kranz: karima, 
nyomtáv: nyomtávolság. Kincses Sándor: a
-  itt nálunk 760 mm volt (Sz.gy.) Szováta —> 
alap, desznizés.
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nyúlláb: „a váltó része a szív mellett” (Kin
cses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
oldal.
a) sínszál. Kincses Sándor: a kanyarban van 
külső és belső ~ (Sz.gy.) Szováta.
b) rézsű  (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya 
(—>) alap.
összeállít: összekapcsol. Kántor Árpád: ál
lítsd össze a vonatot (Sz.gy.) Ratosnya. 
összekötőpálca: csúcssínösszekötő-rúd. Kán
tor Árpád: az ~ a váltó két nyelvét köti össze, 
kettő van belőle (Sz.gy.) Ratosnya (—») 
csúcssín.
PÁLYA KOCSI.
7. pályakocsi. Kántor Árpád: a ~val a pálya
munkások a szerszámokat hordották (Sz.gy.)

Ratosnya. ~ ráma. Kántor Árpád: a ~ a négy 
csapágyra jött.
2. szeker. Sylvester T., 1966: a ~ négy fara
gott fából álló keskeny vasúti kocsi. Ko
mandó.
PÁLYAMUNKÁS.
1. fenntartó ember (Kincses Sándor Sz.gy.) 
Szováta.
2. havasi pályamunkás (Varga Péter Sz.gy.) 
Magyaró. (vö. MNL IV, 1981. 171.). 
plató: erdei vasúti pőre kocsi (Benedecsics 
Albert Sz.gy.) Komandó. plattó (Boldizsár 
Károly Sz.gy.) F-Maros mente, 
prizsma: homokoskavics (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta.
putri: szerkocsi. Kincses Sándor: a ~ból 
szerelték a mozdonyt, ez szállította a tüzelő
anyagot a mozdonynak (Sz.gy.) Szováta. 
ráf: kerékabroncs, kerékkoszorú (Boldizsár 
Károly Sz.gy.) F-Maros mente (—>) NYOM- 
KARIMA.
ráma: mell fal. Kántor Árpád: a -  a plató bü
tüje, a két végén levő fal, mely az anyagot 
fogja (Sz.gy.) Ratosnya (—») plató.

283. ábra. Plató, fékállással (1) (—> fekezőállás); (2) ráma.
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ránga: „vasrúd” (Kántor Árpád Sz.gy.) Ra
tosnya r. rangá.
reiszni: „sínfúró eszköz” Kincses Sándor: ir
tó nehéz volt a -vei dolgozni (Sz.gy.) Szováta. 
RÉZSŰT: „ferde” (ÉKsz). Kincses Sándor: 
-osan kell kiképezni az oldalt, hogy legyen 
egy az egyhez (Sz.gy.) Szováta (—>) alap. 
rókinica: rakonca. Sylvester T., 1966: Ha 
vasrúddal a ~'t nem tuggyuk felbontani, 
akkor [...]. Komandó (->) TRUCK. 
samu: „sínegyengetésre használt 10 kilós 
kalapács” (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
szin. barosza r. baros.
sánc: árok. Kántor Árpád: ki kell pucolni a 
-okát (Sz.gy.) Ratosnya (—>) alap. 
sasszé: „karosszéria”, kocsialváz. Antal S., 
1975: A ~ra rakják a rakományt, r. sasiu fr. 
chassis.
sátor: mozdonysátor (Kántor Árpád Sz.gy.) 
Ratosnya.
sínfordítópatkó: „a ~t akkor használtuk, ha 
a desznizés (—») lekopott és kidőlt a sín, ez
zel fordítottuk vissza a sínt; erősebb síneknél 
a sínfordító jármot használtuk” (Kincses 
Sándor Sz.gy.) Szováta.
SÍNGERINC.
1. sínnyaka (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya.
2. vászna (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta

sínkorona: sín fej.
SÍNHEVEDER
1. sima heveder: lapos - (Kincses Sándor Sz. 
gy.) Szováta.
2. vinklis heveder: szög - (uo.).

285. ábra. Sínheveder.
a) sima; b) vinklis; 1. sínösszekötő csavar (—>).

sínösszekötő csavar: hevedercsavar (Kin
cses Sándor Sz.gy.) Szováta —> sínheveder, 
sínűzetés: hézagszabályozás. Kincses Sán
dor: ~, az ütközők hézagolása, azaz az ütkö
zésnél szükséges távolság helyreállítása  
(Sz.gy.) Szováta.
sínűzető: „olyan volt, mint egy kalapács, ezzel 
a fékezés következtében levándorolt [sínván
dorlás] és a kanyarban kirúgott (—») sínt tettük 
rendbe” (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
SÍPJELZŐ.
1. sípkaparó. Kincses Sándor: ahol köte
lező volt a sípolás (Sz.gy.) Szováta.
2. fü tyülő tábla. Haszmann P t 1971: N é
hány perc s a ~'hoz érünk, egy éles kanyar

284. ábra. Síngerinc (1). 2. sínkorona (—>), 3. síntalp.

417



III. 2. Fahasználat

után már a Baszka patak árterületén vagyunk 
s következik a nagy híd. (V. 11.) Komandó. 
speciáltalpfa: váltótalpfa (Kántor Árpád 
Sz.gy.) Ratosnya.

stucni: „toldás” Boldizsár Károly: meg kell 
-zn i a megrövidült kazáncsövet (Sz.gy.) F- 
Maros mente.
súly: a váltókészülék ellensúlya (Kántor Ár
pád Sz.gy.) Ratosnya. J. körte a súlynak 
szoktuk mondani ~ is (uo.). 
sürgönydrót: telefonvezeték (Kincses Sán
dor Sz.gy) Szováta.
szabályozó: sebességszabályozó. Kántor  
Árpád: a ~val a mozdonyvezető a mozdony 
gyorsaságát szabályozta (Sz.gy.) Ratosnya. 
személy: szem élykocsi. Haszmann P., 1971: 
Szerencsések, akik fedett vagy zárt »~ben« 
utaznak, mert az erőltetett dohogástól a bun- 
kós [mozdony] kéményéből száll a szikra, s 
hol itt, hol ott kiéget kalapot, ruhát. (V. 8.) 
Komandó.
SZEMÉLY PÁLYAKOCSI.
1. hajtány (Kemény J., 1942. 53.) Mvécs.
2. karos pályakocsi (Kincses Sándor Sz.gy.) 
Szováta.
3. pillangó  (Kemény J., 1963. 342.). J. pil
langósok (Kemény J., 1958. 43.).
4. unibusz (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. 
szív: szívdarab, keresztezési öntvény, váltó
szív (Boldizsár Károly Sz.gy.) F-Maros men
te (—>) csúcssín.

tartány: víztartály a mozdony két odalán. 
Kántor Árpád: Van víz a ~ban? (Sz.gy.) Ra
tosnya.
tartólánc: „a két rakoncát összekötő lánc” 
(Portik János Sz.gy.) Gy (—>) TRUCK. 
telefonoszlop: vezetékoszlop (Kántor Árpád 
Sz.gy.) Ratosnya.
telep: alsó rakodó. Kántor Árpád: bejött az 
anyag a ~re (Sz.gy.) Ratosnya. 
Térrét-állomás: a komandói vasúti hálózat 
kovásznai állomása.
tirofon: síncsavar (Kincses Sándor Sz.gy.) 
Szováta r. tirfon, fr. tire-fond.

tolatóoszlop: tolatásjelző (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta.
tönkös kocsi: rönkszállító erdei vasúti kocsi. 
Bokor J., 1905: Az út hosszában gyakran ta
lálkozik az ember a vágányokról és töltésről 
lefordult -kkal, de fakereszttel is [...] (145.) 
Komandó.
törtkő: zúzott kő. Kincses Sándor: kézi ~, 
gépi ~ (Sz.gy.) Szováta.
TRUCK (FORGÓZSÁMOLYOS IKERKO
CSI). drukk (Varga Péter Sz.gy.) Magyaró. 
Sylvester T.f 1966: Gyertek te, met esmént jött 
éty csomó ~. A gömbfát ~ál szállíccsák. 
trükk.. Kemény J 1958: Megszokták a rönk
szállító =ok hosszú sorát is [...], amelyek nap 
nap után előttünk száguldoztak le a völgybe. 
(14.) eresztik a -ok át (Kemény J., 1958. 19.).
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289. ábra. Truck.
1. rókinca (—»), zsámójszár (—>), 2. fékezőállás (->), 3. zsámój (—>), 4. zsámójszég (—>), 5. tartólánc (—»).

túlbővítés: nyombővítés (Kincses Sándor 
Sz.gy.) Szováta.
tűzfogó: szikrafogó (Kemény J., 1958. 
152.).
tűzifás kocsi: tűzifa szállítására szolgáló pő
rekocsi (plató), melyet az egykori Erdélyi 
Erdőipari R.T. házilag készítette (Bene- 
dicsics Albert Sz.gy.) Komandó. 
ürítés: leterhelés. Kántor Árpád: Be kell ad
ni a kocsikat ~ alá! (Kántor Árpád Sz.gy.) 
Ratosnya. 
ütköző:
1. sínillesztés, „két sínvég találkozása”./zx ~: 
ikeraljas, talpas-, lebegő  ~: lengő - (Kincses 
Sándor Sz.gy.) Szováta.

290. ábra. Ütköző.
a) fix ütköző; b) lebegő ütköző.

2. sínmezők közötti hézag, „két sínvég kö
zötti rés” (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya 
(—>) hézag is.
vágányaláverő csákány: tömőcsákány az 
aláveréshez (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta.

VÁGÁNYMÉRŐ.
1. nyombőségmérő (Kincses Sándor Sz.gy.) 
Szováta
2. nyomtávmérő (uo.).
váltóállvány: váltóállító bak, készülék. 
Kántor Árpád: a ~on fekszik a súly (Sz.gy.) 
Ratosnya.
VASÚTI KOCSIK (->) kocsi, plató, putri, 
személy, tönkös kocsi, TRUCK, tűzifás ko
csi, ZÁRT ERDEI VASÚTI KOCSI.
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292. ábra. Vezérsín (1). 

vezérsín:
vezetősín. Kincses Sándor: a ~ útátjáróknál 
és 50-es-nél kisebb kanyarban használt sín 
(Sz.gy.) Szováta.
vezérsíntuskó: tám asztócsavar, öntött 
vastuskó. K incses Sándor: a ~ tartotta az 
előírt távolságot [csatornát], útátjáróknál 
67 mm-t, kanyarban 45 mm-t, de ez utób
bi függött az ív sugarától is (S z .gy .)  
Szováta.
vízállásüveg: vízállásmutató. K ántor Á r
pád: a ~ mutatja a víznek a mennyiségét a 
kazánban (Sz.gy.) Ratosnya.
VONORUD. Kincses Sándor: a ~ az össze
kötő pálcához (—») és a váltóállványhoz (—>) 
kötődik, ezzel mozgatják a váltót (Sz.gy.) 
Szováta. Kántor Árpád: a ~ húzza a nyelve
ket, mikor változtatják a váltót (Sz.gy.) 
Ratosnya (—>) gyök.

ZÁRT ERDEI VASÚTI KOCSI, FEDETT
1. bárka (Boldizsár Károly Sz.gy.) F-Maros 
mente, kórpás [fűrészporos] ~ (Sylvester T., 
1966.) Komandó.
2. duba. Sylvester T.y 1966: Ha megérkezik a 
~ fél és rakjuk a szenet.
3. tamba (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta. 
élelmi szenes Kincses Sándor: a szenes 
~ magas falú volt.
zsámój: forgó számoly. Sylvester T., 1966: 
A ~on ezek a hegyes fogak azett vadnak, 
hogy belemennyenek a fába s fogják. (—») 
TRUCK.
zsámójszég: a forgózsámolyból kiálló vas
szeg. Sylvester T, 1966: Ezekét a hegyes fo
gakat, amik a zsámojon vadnak ~nek hijják. 
(->) TRUCK.
zsámójszár: rakonca. Sylvester T., 1966: Mikor 
a kocsit üríttik a ~at leéngedik. (—>) TRUCK.
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2.3.7 A komandói sikló
(kéthatású fékpálya)

„ Miután a teherszállítás felülről lefelé törté
nik, erőfejlesztő gép teljesen szükségtelen és 
a sikló a ferde síkon való eséssel hasonlítható 
össze; a kötél fe lső  végéhez a teherkocsi, alsó 
végéhez pedig az üres kocsi van erősítve ”

(Hszék Ekv, 1899. 295.)

ALJZATKOCSI.
1. állvány. Haszniann P, 1971: A  felső és az 
alsó = [kocsi] vastag acélkötéllel [(—>) sikló
kötél] van összekötve, a felső, teherrel ellá
tott = vontatja az alsó ~t és rajta az üres kocsi 
[erdei vasúti kocsi], egyik le, a másik fel, a 
pálya közepén kitérő (—>) van, alulról a kité
rőig egy pár sín van lefektetve, a kitérőből a 
felső állomásig három sin húzódik. (V. 8.). 
sikló = (Benedecsics Albert Sz.gy.) Koman
dó. sikló-állványkocsi (Hszék Ekv, 1899. 
295.).
2. siklókocsi (Hankó V., 1896. 214.). 
alváz: „a siklóállvány futórésze” (Bene
decsics Albert Sz.gy.) Komandó. Sylvester 
T., 1966: Az ~on van a fedélzet (—>). (—>) 
ALJZATKOCSI.
Alsósikló: a komandói sikló alsó állomása. 
Látó A., 1981: A festőien szép úton kígyó
zó sínpár közvetlenül a nagyállomás mö
gött, a falu [Vajnafalva] felé vezető ország
út beszögeléséből indult, és meredek pá
lyán kanyargott felfelé ~ig. (20.). Hasz- 
mann R, 1971 Kovászna [...], ahonnan 
hatkilométeres vicinális vasút [keskenyvá- 
gányú vasút] húzódott [- ik] a Tündérvöl
gyön fel az úgynevezett ~ig. (V. 8.) (—») 
Térrét-állomás.
csuszló: „ritkán így is nevezik a siklót” 
Sylvester T, 1966: Annyit ne nyávogjon, ha
nem űjjön fél arra a ~ra. Ne fejjen, öt perc 
alatt leviszi.

dob: kötéldob. Benedecsics Albert: A Felső
siklón levő 2 ~on van a fékszalag szilfából 
készült féktuskókkal. (Sz.gy.) Komandó. 
Hszék Ekv, 1899: A  kötél a sikló felső részén 
saját tengelyük körül forogható -okra van 
körülcsavarva, [...] (295.) fékező kerék 
(Szigyártó Tibor Sz.gy.) Kna. 
fedélzet: az aljzatkocsi vízszintes rakodósík
ja. Sylvester T., 1966: A  ~ tetején vadnak a 
sínek, s a kocsi s az utasok és oda szoktak 
állni. (->) ALJZATKOCSI.
Felsősikló: a komandói sikló felső állomása. 
Látó A., 1981: Ha a kocsit [az üres aljzatko
csit] túlterhelték, a ~ról leereszkedő rako
mány viszont nem volt elég súlyos, csak 
könnyű cándrarakomány, könnyen megtör
ténhetett, hogy a sikló közepén vagy azon in
nen és túl megállt a két kocsi. [...] (20.) —> 
ALJZATKOCSI.
ficér: „siklóállvány [aljzatkocsi] biztosító, 
annak része, öt fogaskerekével összehúzza a 
talabort (—>)” (Benedecsics Albert Sz.gy.) 
Komandó (—>) medve.
fordulókerék: a sikló felső „gépezet”-ének 
(—») tárcsája. Benedecsics Albert: vízszin
tes kerék a Felsősiklónál, ezen fordul meg 
a kötél, erről megy az egyik dobra, ahol há
rom szor van felcsavarva (Sz.gy.) Ko
mandó. vízszintesen fo rgó  kerékdob. Hszék 
Ekv, 1899: [...] a kötél a jobb oldali dobot 
3-4-szeresen körülcsavarolva átvitetik egy 
merőleges tengelyű, =ra, onnan 3-4-szeres 
feltekeréssel a baloldali dobon halad ki és a 
vége a m egterhelt sikló-állványkocsihoz 
van kötve. (295.). m egtér ítő  kerék  
(Szigyártó Tibor Sz.gy.) Kovászna —> gépe
zet.
gépezet: a komandói sikló felső állomásán 
(Felsősikló) alkalmazott szerkezet. Hasz- 
man P., 1971: Ma is látom, hogy a kötél bal
ról egy vájatos keréken szalad, mely függő
leges állású, és két oldalán vannak a fa
pofák, innen a kötél vízszintes állásúra
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| fordulókerék] balra tekerőzik, majd áttér a 
jobb oldalra, ugyanolyan kerékre [dobra], 
mint a bal oldalon való. Ennyi a ~. (V. 8.). 
mekhanizmus (Szigyártó Tibor Sz.gy.) Ko
vászna.
gépház: a Felsősiklónál levő fékház. Hasz- 
man P., 1971: Fölfelé menet balról van a 
»~«, ami talán nem is födi a fogalmat, mert 
gépet sehol sem látni, csak kétfogantyús ke
reket, amelyek tulajdonképpen két-két pár 
féket, hol szorosra húznak, hol megenged
nek. (V. 8.).
Góri sikló: Lakatos Gy., 1910: Zabola pa
taka környékéről [...] tönköket (szálfákat) 
szállítanak a Komandó telepen levő gőzfű
részekhez, mégpedig az 1785 méter ma
gasságban levő »Gór« havasra gőzsiklón 
vontatva fel. (72.). J. gőzsik ló : ferde felvo
nó melynél a terhet felfelé az álló gép 
m ozgatta kötél vontatja, (vö. Látó A.,
1981. 123.).
homlok: (első hátsó ~): az aljzatkocsi ré
sze (Benedecsics Albert Sz.gy.) Komandó. 
homlokvas: „a két oldaltréger (—») vízszin
tes összekötő része, elöl és hátul van egy-egy 
belőle” (-» f.).
húzató ló: „a siklónál használt ló, a vasúti 
kocsit az erdei vasútról ráhúzza a siklóra” 
(Sylvester T., 1966.).
kitérő: „a sikló közbenső állomása” (Bene
decsics Albert Sz.gy.) Komandó.
Komandói sikló: kéthatású fékpálya, me
lyet az 1890-ben kezdetét vett komandói 
vasúti hálózat, Kovászna-Komandó szaka
szába építették be 1258 m hosszúságban, 
328,54 (1014,74-686,20) m viszonylagos 
m agasságban, 1,435 m nyomtávval. EH, 
1890: [...] a »Gábor« gőzfűrész [Komandó] 
ünnepélyes felavatása és hivatalos megnyi
tása f. hó 20-án [1890. nov.] folyt le. 
[Siklódy István a brassói közép faiparisko
la 1889/90-ik tanévéről szóló értékesítőjé
ben arról tájékoztat, hogy 1890 májusában

a komandói »Gábor« fűrészüzem építés 
alatt volt.] A meghívott és nagyszámban 
összegyűlt vendégek Vajnafalván a vállalat 
irodájában találkoztak [...] A reggeli után a 
vállalkozó [...] vezetése mellett vasútra ül
ve, a gőzsikló alá jutottunk, honnan - mert 
a gőzsiklón a személyszállítás tilos ré
szint lóháton a hegy tetejére haladtunk. Itt 
készen vártak a feldíszített vasúti kocsik, 
melyekre elhelyezkedve, [...] elértük a 
»Gábor« gőzfűrész telepét, hol egy perczre 
megállva, az egész társaság ennek eltelte 
után a vonaton tovább a »József« gőzfűrész 
telepre [Gyulafalvára] ment [...]. J. A fen
tiek szerint 1890. nov. 20-án „a kovász- 
nai »Térrét«-től kezdve a »Gábor«- és 
»József«-fűrészekig” vagyis Komandón 
át Gyulafalváig, erdei vasút létezett, a me
gye első vasútvonala melybe egy sikló 
(nem a mostani, mely nem gőzsikló) be 
volt iktatva, (vö. Sümegh I., 1898. 994., 
Látó A., 1981. 22., Árvay J., 1971. III. 21.) 
—> Térrét állomás.
KÖTEG: pászma. Sümegh /., 1898: Az 
Obach-féle kötél [-» siklópálya kötél] [...] 
114 szál sodrony 6 -re  osztva, egy kenderbél 
körül van fonva. (1009.). 
medve: „a siklóállványnak [—» aljzatkocsi] a
2 talabort (—>) összehúzó része” (Benede
csics Albert Sz.gy.) Komandó —» ficér. 
oldaltréger: „a siklóállványnak U vasból 
készített részei” n r Tráger: gerenda —> ALJ- 
ZATKOCSI.
rolni: vízszintes tengelyű, széles csiga, „fa
henger” Sylvester T., 1966:. A ~ arra jó, hogy 
a kötél ne csússzon a födön, s ne kopjon, n e 
Rolle: henger -»  ALJZATKOCSI. 
sebességmérő: az aljzatkocsi sebességét jel
ző szerkezet (Benedecsics Albert Sz.gy.) 
Komandó.
siklaji: „Komandó és a Siklótető között köz
lekedő erdei vasúti szerelvény” Sylvester T., 
1966: Jő a ~ A ~val menyek.
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siklópályakötél: a komandói sikló drótköte
le (vonókötele) (Benedecsics Albert Sz.gy.) 
Komandó. siklókötél. Sümegh /., 1898: A 
vállalat [Erdélyi Erdőipar Rt.] eddig kétféle 
szerkezetű ~et alkalmazott, űm. az Obach- 
félét és a wakefieldi George Cradock-félét. 
(1009.). kötél. Látó A., 1981: A siklón utazó 
újonc kimeredt szemmel figyelt. Ekkor vala
ki megszólalt tűnődő hangon: Furcsa ter
mészetű ez a ~, nagyon furcsa, el is szakad
hat. Megtörtént már. [...]. ~ csere. 
Benedecsics Albert: a ~ ~ 22 ezer terhelt ko
csi után történik (Sz.gy.) Komandó (vö. 
Hszék Ekv, 1899. 295.) —» rolni, 
szerelőmunkás: a komandói sikló szerelvé
nyét - a két aljzatkocsit - kiszolgáló munkás. 
Haszmann P, 1971 A  ~ok, szám szerint 
nyolcan-tízen, mert két váltásban dolgoznak, 
teendője: a 45 fokos pályán van két állvány 
[-» aljzatkocsi], egyik alul, a másik felül. Az 
alsó állványra rátaszítják az üres kocsit, rá
láncolják, ugyanez történik a felső siklón, ott 
a megrakott kocsit tolják az állványra s azt is 
megláncolják. (V. 8.). J. Benedecsics Albert: 
a sikló személyzete: 1 gépész (a féket kezeli, 
ő a sikló felelőse), 1 váltókezelő, 4 (2+2) ko
csitoló, 1 kocsirevizor, összesen váltáson
ként? személy (Sz.gy.). 
talabor: „rögzíti a drukkot [erdei vasúti ko
csit] a siklóállványon (fedélzeten —>), elöl- 
hátul van egy-egy, mindkettő mozgó” 
(Sz.gy.). (—> ficér) (-> .) . 
távmérő: „az állvány [aljzatkocsi] helyzetét 
mutató” szerkezet (—> f.). 
ütköző: „a siklóállomás része, ehhez ütközik 
az állvány” (—» f.).
váltóőr: a komandói sikló váltóját kezelő 
munkás. Haszmann P, 1971: A  kitérőnél 
(-») teljesít szolgáltatót a ~, aki minden fel
menő kocsit a váltóval irányítja. (V. 8.). 
villa: „az állvány része, ebbe van befogva a 
kötcl” (-» f.).

2.3.8 Vasút - Vasúttalanság
A fa szállítása normál nyomtávolságú 

vasutakon

„Legégetőbb és a rendezésre legjobban reá 
szoruló kérdés a vas út-ügy ” (SzK, 1902)

ENGEDMÉNYES: „személy, akinek javára 
vmely jogot átengedünk, személy, akinek 
igényjoga van” (Ballagi M., 1873). J. 1885- 
ben Dániel Gábor és Ugrón Gábor udvar
helymegyei közéleti nagyságok és »~«-ek 
meghirdették a Héjjasfalvától a Gyimesnél 
levő moldvai határszélig terjedő 213,2 km 
hosszú vasútvonal építését, mely Zetelakát, 
Vaslábot, Csíkszentdomokost érintette volna 
(SzN, 1885. 187-191. és 195. sz.). A felhívás 
bőviben volt a hangzatos kijelentéseknek, 
melyek jószándékát azonban egy évszázad
dal később sem vonhatjuk kétségbe: „Alul
írott ~ek nem látunk legyőzhetetlen nehézsé
geket, azonban a létezők leküzdésére szüksé
ges, hogy Udvarhely- és Csíkmegye tétová
zás nélkül az összevágó működésre és áldo
zatkészségre szánja el magát, [...]” (195. sz.). 
FELADÁS-LEADÁS: elszállítva - érkezett. 
Mkikj, 1896: [...] a kamara kerületének 1896. 
évi teheráru forgalma [...] összes fa feladás 1 
837 592 q, leadás 413 582 q [...] (49.). 
FŐVONAL: fővasútvonal KELETI 
VASÚT, nagy kerülő.
gőzös: vasúti mozdony (Kurkó Gy., 1970.
136.)* ^
HÁLÓZAT: vasúti hálózat. Vitos CsF, 1894: 
[...] Ágostonfalva-Baróth - Csík-Szentkirály 
egyetlen pont Csíkmegyéhez, hol a ~ot leg
kevesebb költséggel és legrövidebb úton 
össze lehet kötni. (790.).
Háromszéki vasút. Nagy Gy., 1885: A  
köpeczi parányi kis lóvonatú bányavasutat 
nem tekintve, Háromszékmegyében ez idő 
szerint még »egy talpalatnyi [vasút] sincs« 
(334.) —» nagy kerülő is.
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kalákavasút. Balogh E., 1979: Csoda-e, 
hogy éppen itt vetődött fel a Székelyudvar
helyt Sepsiszentgyörggyel öszszekötő ~ ter
ve? [...] százával-ezrével ajánlották fel in
gyenes munkájukat, csak hogy meglegyen a 
vasút. (24.).
Keleti vasút: Széchenyi István által 1848 ja 
nuárjában javasolt Arad-Károlyfehérvár- 
Tövis-Udvarhely-Ojtozi-szoros vasút, mely 
Erdélyt Galaccal kötötte volna össze (Ru- 
zitska L., 1964.). ojtozi vaspálya. Székely 
Közlöny, 1868: Az Ojtozon vezetett vaspálya 
a legrövidebb összeköttetés Galacig. („Kéz- 
di-Vásárhely föliratából, az erdélyi vasút 
ügyében”) (I. 11.). —> transzverzális fővonal, 
keskeny vágány ú: a mezőségi és a Marosvá
sárhely-Parajd (ma Szováta) közötti keskeny 
nyomtávú vasút (Mkikj, 1907. 68.). 
KOVÁSZNA VASÚTÁLLOMÁSÁNAK FA
FORGALMA -> 293. ábra 
KÖRVASÚT. Mkikj 1911: [...] a székely ~ 
építése 1909-ben befejezést nyert [...] (91.) —> 
székely körvasút. J. ~ (Kemény J., 1958. 79.). 
kubikk: „vasúti töltéshez kiásott föld gödrö
sen maradt helye”, anyagárok  (Zsigmond J. 
Tsz, 1979.) Magyaró.
nagy kerülő (óriási -): a kutatott terület vas
útvonala többségének jellem zője. Mkikj, 
1892: [...] a háromszéki helyi érdekű vasút, 
mely 1891-ben nyílt meg [...] e vasútvonal a 
forgalom természetes, kelet-nyugati, iránya 
helyett észak-nyugati irányban épült, miáltal 
a forgalom éles szög alatt kénytelen megtör
ni [•••] így azonban e vasút, a ~ miatt, annyi
ra drága és késedelmes, hogy csak részben 
teljesíthette a hozzáfűzött reményeket [...] 
(35.). Vitos CsF, 1894: A teljesen kiépítetlen 
vasút nálunk valóságos ellentéte a vasút esz
méjéhez kötött gyors forgalomnak, mert 
mind az áru, mind a fővonalra törekvő utas 
csak ~ úton juthat czéljához [...] (790.). 
nagy lehetőség elmúlasztása: a transzver
zális fővonal megépítése következménye-

A z  1 0 9 1 - b e n  fpraolombo adott 
szabványos nyomravú vasút
K ö z u ta k  nap jainkban 
M e g y e h a tá r napjainkban

I M I I  E rd e i v a s ú t

293. ábra. Kovászna vasútállomásának faforgalma 
1896-ban. A három szárnyvonal, melyek hossza = 44 + 
36 + 58 = 138 km vizsgált területről 1896-ban vasúton 
elszállítottak 18.376 vagon árut, melyből faválaszték 
12.362 v, azaz 67,4% volt. Kitűnik Kovászna teheráru- 
forgalma (5678 v), melynek 99%-a faáru volt.

ként jelentkező gazdasági előny ki nem hasz
nálása. J. A tengerhez vezető legrövidebb 
vasút tőkebeáramlást idézve elő, lehetővé 
vált volna a kutatott terület erdőségeinek fel
tárása és olyan faipari jellegű iparközpontok 
létesítése, melyeknek piaca a galaci kikötő 
közbeiktatásával a Közel-Kelet lehetett vol
na. A vázolt elgondolás nem volt utópia, 
mert Brassó kivételével az egész akkori Er
dély faipara fejletlen volt, és annak ottani ki
alakulásához a transzverzális fővonal kedve
ző feltételeket biztosított volna. —> KELETI 
VASÚT.
posta: postahivatal. Endes M., 1938: 1839- 
ben Csík-, Gyergyó-, Kászonban volt egy
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mezőváros [Csíkszereda], 86 falu, három 
predium [puszta], két vám, a ~ Csíkmárton- 
falván volt, Segesvár központtal összekap
csolva [...] (382.). J. Csíkmártonfalva beol
vadt Csíkszeredába.
sineg: „vasúti vágány” (MTsz II., 1897. 
397.) Szf. J. SzD, 1784: ~: „madzag, sinór” 
(77.).
strékk: „vasúti töltés” (Nemes Z., 1974.) n. 
e Strecke: pálya.
szabót: féksaru. Antal S., 1975: A ~ot a ke
rék elé rakják, r sabot, fr. sabot. 
SZÁRNYVONAL. Mkikj, 1906: Kézdivá- 
sárhely és Bereck között már épül egy rövid 
~ [...] (84.). J. A közvélemény a vasutat a fej
lődés akkori legfőbb mozgatójának tekintet
te, de egyöntetűen nem tudott örvendeni a 
-aknak, melyek nyomán azonnal jelentke
zett a hitelbe árusító külföldi gyáripar, az ő 
olcsó termékeivel, mellyel szemben a tőke
szegény, elavult munkaeszközökkel rendel
kező helyi kisiparos - kinek az iparszabadság 
(—> 1872: VIII. te.) helytelen alkalmazása ré
vén jelentkező kontárokkal is fel kellett ven
nie a versenyt tehetetlenségében alulma
radt, elszegényedett és egy részük elvándo
rolt.
székely körvasút: 1897-1907 közt épült 
vasút a kutatott területen (Tulogdy J., 1929. 
541.). Mkikj, 1903: Az egész székelység 
nagy érdeklődéssel várja a költségvetésileg 
is már biztosított ~ kiépítését [...] (93.). 
Mkikj, 1909: [...] Déda-Gyergyószentmiklós 
közötti szakasz 1909. november 28-án átada
tott a forgalomnak. (86.) —» KÖRVASÚT. 
Székelyudvarhely-Csíkszereda-vasútvo
nal. Mkikj, 1906: A ~ létesítését az 1895. évi 
VII. te. kormányzati programba vette. (81.). 
Keleti Újság, 1926: Kiépítik az Udvarhely- 
Csíkszereda közötti vasútvonalat (I. 30.). 
hargitai vasút. SzSz, 1947: Udvarhelyi fő
próba a vasútépítéshez. Megépítik a = at. 
(dec. 28.).

Székelyudvarhely-Zetelaka közötti vasút
vonal. Daniel-Ugron, 1885: Zetelakáig a 
vasutat minden esetben kiépítjük, hogy hir
desse mindenki előtt: nem Udvarhelymegye 
a hibás! Udvarhely megye fiai nem voltak 
hanyagok! (195. sz.). Mkikj, 1897: [...] a 
vármegyében a mintegy 25 ezer holdat kite
vő, nagyobbára ősbükkösök rendszeres ki
használása érdekében fölötte kívánatos a 
tervbe vett ~ mielőbbi kiépítése és megnyi
tása, [...] (48.).
TARIFAKEDVEZMÉNY. Mkikj, 1905: A 
főútvonal, a Maros a tárgyalt évben alkalma
sabb volt, úgy a nyers, mint félgyártmánnyá 
kikészített fa szállítására. De a vasúton is te
temes mennyiséget szállítottak különösen 
Törökországba, Németországba, Angolor
szágba és Egyiptomba. Az érdekkörök ma is 
kívánatosnak tartják, hogy a székelyföldi fa
kereskedés tekintettel arra, hogy a főforga
lom vonalaktól távol esik, -ekkel segítessék 
elő, [...] (23.).
TÁVBESZÉLŐ VONAL. H szék Ekv, 
1899: Háromszék vármegyében még ma
gán-használatú ~ak is vannak, [...]. Ilyen 
az »Erdélyi E rdőipar Részvény tá rsa
s á g i a k  Brassótól Kovásznáig létesített 
vonala, m elynek foly tatását képezi, 
ugyancsak K ovásznától a térréti vasút 
mentén s a siklón át Kommandó, Halom, 
Benedekhídja, Gyulafalva és M usáig ter
jedő igen számos beszélő állom ásra be
kapcsolt egész hálózata a telefon-vonalak- 
nak, mely a Dobroszláni második sikló fe
lé is ki fog bővíttetni saját területén 
(300.).
vakló: „lokomotív (tréf.)” (Köz. Paal Gyula: 
MNy 6, 1910. 467.) Mvh.
VASÚTI KOCSIK HIÁNYA. Mkikj, 1893: 
Székelyudvarhely [...] a ~ [...] főleg az 
őszi hónapokban érezhető. (55.). Mkikj, 
1910: a ~, régi sérelme a fűrészgyárosoknak. 
(65.).
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VASÚTTALANSÁG. Orbán B., IV. 1870: 
Hisszük azonban, hogy a rövid időn M. Vá
sárhelyig eljutó vasút elhanyagolt gyár- és 
műiparunknak előnyös lendületet fog adni. 
(6.). SzN, 1886: A következő 3 megye úm. 
Csík, Udvarhely és Három szék 11 466 
négyszögöl mérföld területtel, 341 737 lé
lekkel, azaz összes lakóikkal ki vannak zár
va a forgalmi összeköttetésből, (febr. 27.). 
T. Nagy /., 1891: Csíkország [...] Külön or
szág ez, hová a czivilizáczió csak borvizes 
vagy deszkás szekéren nyikoroghat be, de a 
közgazdasági élet felelevenítésére a legelső 
rugóul szolgáló vasutat egy évtized óta csak 
mérjük, czövekeljük, rajzoljuk, kérjük, 
óhajtjuk, reméljük, mind hasztalan.” (75.). 
Vitos, CsF 1894: Hogy a gyergyói erdőterü
letek mekkora értéket képviselnek? [...] en
gedd meg, hogy most ne írjak számot [...], 
mikor majd az óhajtva várt vasút vidékün
ket átszeldelvén, megtanít arra, hogy becsü
letes, szorgalm as és értelm es munkával 
mennyit csiholhatunk ki erdeinkből [...] 
(587.).

csille: függőkocsi. Lakatos Gy., 1910. 72. 
mottó. Szőcs István: ~nek két kereke és kb. 
170 kg súlya volt, az üres oldalon 200 kg-ig, 
a terhelt oldalon 1000-1200 kg-ig terhelték” 
(Sz.gy.) Bereck.

2.3.9 Erdőgazdasági kötélpályák - 
Csörlőzés

„Putnán nagy kiterjedésű telepe van a cég
nek / . . ./  Telefon útján érintkezik a gyártelep
pel, a legszükségesebbet pedig a csillék vi
szik fe l és le (téli időszakban)/’

(Lakatos Gy., 1910. 72.)

cangel: „keréktartó [csille-], minden állvá
nyon volt kettő” (Szőcs István Sz.gy.) 
Bereck.
csiga: terelőcsiga. Szász L., 1974: Köteled 
békötöm és megnézem, hogy valahó a ~, 
vagy rókanca mellé nincs-e beakadva. 
(271.) Gycsomafva. szin. csillekerék —> 
III.2.1.10.

294. ábra. Csille.
a) kötegelt fát szállító. 1. csillekerék, 2. csillekerék 
vájata, 3. csilleszára, 4. lapkaszni, 5. kötözőlánc
b) rönköt szállító (Szőcs István Sz.gy.) Bereck.

csillekerék: csiga. (—> f.). 
csillekerék vájata: csiga vájata. (—> f.). 
csilleszára: (függő) kengyel. (—> f.). 
csörlőgép kabinja: csörlőházikó (VZ, 1981.
1. 18. Ajtay László).
DRÓTKÖTÉLPÁLYA.
/ .  drótkötélpája. Sylvester T., 1966: Az 
Ölvesbe nincs ~. Ászt a Győrkébe lehet meg
nézni.
2. sodrony. Lőrincz Pál: -nyal szedtük ki 
(Sz.gy.) Oroszhegy. sadragy. Varga Péter: 
~nál dolgozik (Sz.gy.) Magyaró. sadrany- 
pája  (uo.). Hn. Ronkorindibiévágása (erdő).
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Fejér M., 1972: A század elején drótkötélpá
lya építésekor egy kisebb gerincet át kellett 
vágni. A munkálatokat vezető mérnök nevét 
őrzi a helynév. (138.) Zabola. 
DRÓTKÖTÉLPÁLYÁ(K) (SODRONY
KÖTÉLPÁLYÁK) Bereck-ojtozi Szőcs 
István: A  ~t 1931-ben építették a berecki 
vasútállomás és Ojtuz között 7,7 km hosszú
ságban. J. kétköteles (németrendszerű) kö
télpálya volt. (vö. A. Cociman, 1932. 40.) 
Vaslábi ~. J. A Vasláb-Libán közötti 15 km 
hosszú ~ 1908 és 1925 között működött. A 
Bleichert lipcsei cég által épített kötélpá
lya nemzetközi hírnévnek örvendett, amit 
az is bizonyít, hogy korának ismert erdő- 
használattan tankönyve, a K. Gayer, L. 
Fabricius: Die Forstbenutzung, Berlin 
(280.) is ismertette. Zernyei J. 1898 és 
1904 között, Zernyét M urdánnal összeköt
ve egy 13 km hosszú drótkötélpálya műkö
dött, majd miután lebontották  Zernye- 
Putna 11 km-es pályába építették be (A. 
Cociman, 1932. 18-19.), hol 1904 és 1912, 
majd 1918 és 1924 között állt fenn. Ekkor, 
Gelence község területén, a Mikes család

tulajdonában levő erdőségek értékesítése 
céljából korszerű erdőgazdaság létezett, me
lyet az idézett ~ ~'k mellett a községtől 
mintegy 9 km távolságban levő zernyei fű
résztelep és az a 17 km hosszú erdei vasút is 
igazolt. Ez utóbbi pedig az üzemet a Zabola- 
Páva és Imecsfalva közötti Zabola-fűrészte- 
lep elnevezésű megállóval kötötte össze, 
(vö. Mogy, 1906. I. Fűrészárugyártás.), 
egyenes sodrony: egyjáratú ingapálya. 
Garda D., 1978: Helyenként a fát már sod
ronnyal vontatják; ez lehet ~, amely a fát 
egyenként közelíti, s lehet körbeforgó sod
rony [—>], amely magába foglal 8 üres és 8 
teli járatot. (146.).
ésszetroliz: közelít csörlőzéssel (Sylvester 
T., 1966).
feltroliz: felcsörlőz. Szász L., 1974: És ~za a 
remorkára a fát (271.) Gycsomafva. —» 298. 
ábra.
feszítőőr: vonalőr. Szőcs István: 2 ~ volt a 
Bereck-ojtozi sodronypályánál, kik olajoz
ták az állványokon a kerekeket és a papucso
kat (Sz.gy.) Bereck.
fogastárcsa: az Ojtozon levő hajtómű része.

295. ábra. Zernyei drótkötélpálya.
1. Zabola-fűrésztelep, 2. Zabola-fűrésztelep és Zemye erdei vasút, 3. Zernye-Putna-kötélpálya.
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296. ábra. Egyenes sodrony működési elve.
1. teherhordó sodrony (—>), 2. húzókötél (—»), 3. futómacska (—>), 4. csörlőgép (-»  csörlőgép kabinja).

297. ábra. Ésszetroliz. a) drótkötélpályával; b) a csörlős traktorral. 1. csörlő.
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298. ábra. Feltroliz. 1. remorka (—> III. 2 . 3 . 5 . ) ,  2.  rönkfa (rönk), 3.  rókanca (—> III. 2 . 3 . 5 . ) ,  4. kötél (drótkötél), 
5, csiga (—>), 6. terhelőfa (—> III. 2 . 3 . 5 . ) .

FUTÓMACSKA.
1. csiperke. Bocskai Lőrinc: erezd le, húzd 
fel a ='t (Sz.gy.) Görgényüvegcsűr.
2. szekér. Lőrincz Pál: ~rel szeggyük össze 
(Sz.gy.) Oroszhegy.
húzás: egyszeri csörlőzés. Szász L., 1974: 
Azt nézem, hogy körülbelül nígy-öt köbmé
terig mennyén az e lső - ba. [...] Amikor 
féltrolizta, felállíccsuk a róukoncát, és újra 
kihúzzuk a kötelet, ismét, ami fémarat a ti
zenkét köbméterig, asz kétfelé osszuk, és 
félhúzassuk ászt is a másik ~ba, [...] És 
ugyanígy a harmadik ~t is. (271.) Gycsoma
fva —» feltroliz is.
húzókötél: vonókötél. Szőcs István: a ~ a 
Bereck-ojtozi sodronypályánál 18 mm vas
tag volt (Sz.gy.) Bereck. Sylvester T., 1966: a 
~ azétt van, met ah húzza a terét (—»). vö. vo
nósodrony (Marosi B., 1976. 3.) Hm. 
indító állomás: felterhelő állomás. Szőcs 
István: Az ~on volt egy csengő, amely jelez

te a 150 m távolságot, amikor lehetett indíta
ni a következő csillét (—>). (Sz.gy.) Bereck. 
kikapcsoló-bekapcsoló: kapcsolószerkezet 
(—> f.).
kötözőlánc: kocsiszekrény nélküli függőko
csi, „rönkszállító csille része” (—> f.) —> csille, 
körbeforgó sodrony: körbeforgó kötélpálya 
(Garda D., 1978. 146.) —> egyenes sodrony.

299. ábra. Körbeforgó sodrony.
Működési elv: 1. teherhordó sodrony (—»), 
2. húzókötél (—»), 3. állomási függősín,
4. kihorgonyzás, 5. spannolás (—>), 6. dob.
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lafkaszni: „az olajozócsille része, két kerék 
az összekötő hevederrel” (Szőcs István 
Sz.gy.) Bereck —» csille, 
lapkaszni: párnalemez, keretlemez. Szőcs 
István: a csillekerekeket összefogó heveder 
(Sz.gy.) Bereck.
manécs: Mineciu típusú sodronykötélpálya. 
Sylvester T., 1966: a ~ típusú sodrony, e sok
kal job mind Visszén. r Funicular tip Mineciu. 
olajozó csille: a tartókötél kenését végző ko
csi. Szőcs István: az ~ egy évben kétszer vé
gigment és a tartókötelet olajozta (Sz.gy.) 
Bereck.
pájván: „kötélpálya” (Köz. Muradin László: 
NylrK VIII, 1964. 108.). Gysztm. 
papucs: saru. Szőcs István: a ~, kötéltartó ~ 
az állványokon (Sz.gy.) Bereck —» csille, 
DRÓTKÖTÉLPÁLYÁK, 
ráma: kocsiszekrény, „a tűzifa v. deszka
szállító csille része” (—> f.). 
revizor: vonalőr. S ylvester T., 1966: Ha 
északad a kötél, a ~ ésszesrájszójja. Szőcs 
István: a ~ minden nap megjárta magát,

hogy nem szakadt-e meg a kötél, a ~ csinálta 
a vonókötél fonását is. (—> f.). 
sodronyállvány: —> állvány. (—> f.). 
sodronyista: drótkötélpálya-kezelő. Váli Jó
zsef: a vágtér ~'ja (Hargita I., 1968. V. 18.). 
spannolás: kifeszítés (Szőcs István Sz.gy.) 
Bereck. n.e Spannung: feszítés, 
súlybot: „a csille része, annak végén volt, a 
rönk szállításánál biztosította a függőleges- 
séget” (—> f.).
súlyláda: a tartókötél kifeszítését szolgáló kő- 
töltéses faláda, „a ~ a húzókötél merevítését 
biztosította, feszttartotta a kötélnek a balan- 
szérozását” (Szőcs István Sz.gy.) Bereck. 
tartókötél-kuplongolás: a tartókötél toldása 
ún. kapcsoló hüvellyel. (—> f.). 
teherhordó sodrony: tartókötél (VZ, 1981.
I. 18. Ajtay László) Mm. 
tere: rakomány. Sylvester T., 1966: A tartókötél 
tárcsa a ~t. Jó ~ van azon a csillén. tciribcL Szász 
L., 1974: A remokáro tizenkét köbméter fa mégy 
éty ~. (271.) Gycsomafva. J. te rüh: „tereh” (Köz. 
Balla Károly: Nyr, 1875. 328.) Szf.

300. ábra. Ráma.
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terhelő állomás (felső -): felterhelő állomás 
(Szőcs István Sz.gy.) Bereck. 
ürítőállomás: leterhelő állomás. (—> f.). 
J. terhelő és ürítő munkás. (—> f.).

301. ábra. Ürítőállomás.
Ürítőállomás a „Vyssen” sodronynál (—> manécs).

veres vas: vezető villa. Szőcs István: a ~ a hú
zókötelet vezette rá a kerékre, ha annak a 
szélmozgástól kilengése volt (Sz.gy.) Bereck 
-> DRÓTKÖTÉLPÁLYÁK.

2.3.10 Erdészeti vízgazdálkodás -  
Fahidak

„Bodor Péter [...]  eredményes ezermester 
is, mert a Maroson való hidat is ő  építette 
Remete szegnél”

(Tamási Á., 1955. 137.)

ágazat: ág (Székely L., 1981. 43.) Gyremete. 
alfa: „a zsilip jármát a fenekén haránt össze
kötő fa” (Jankó J., 1901. 198.) Asz. 
árka: szárazpatak. Hn. Eröüssvöügy rö
vid, szakadékos (Janitsek J., 1973. 169.) 
Szárazajta.
bárka: „gát, töltés” (Kriza, Vadr 1862. 422.) 
Usz.
beleszakad: „beleömlik/torkollik” Szabó T., 
1976/1801: A Magyaros Pataka a Szováta 
vizébe az hol belé szakad (759.) Szováta.

berbécs: „verőkos” Szabó T., 1976/1821: 
magamis eleget vertem a' czövekeket, eleget 
emeltem a' ~et [...] (804.) Radnótfája. 
berbécsállvány: bika (Birtalan Árpád Sz.
gy.) Esztgy.
Bodor Péter Maroshídja. Benkő K., 1862: 
1821. június 30-án: Az el romlott helyett épí
tendő új hídra a' Maroson tervet adván bé 
Bodor Péter a' Tanátsnak az a szerint készít
tetni rendeltetik. (173.) Mvh. Orbán B., IV. 
1870: [...] Bodor Péter a híres gépész [...] Ki 
a vásárhelyi híres piaczi kútat, és ugyan e vá
rosban a Maroson átvezető műhidat is csi
nálta. (197.) Mvh. —> mottó is. 
borona-gát: (faragatlan v. durván faragott) 
vékonyabb gömbfából készített gát. EO IIL, 
1808: A gátokra nézve pedig ezen kegyel
mes intézet [az 1807-ben kiadott második er
dőrendtartás] éppen nem követhető, mint
hogy a kőgátoknak építések a birtokosok te
hetségét és a malmok jövedelmeit jóval meg
haladná. A -okát pedig, nevezetesen a feny
ves környékeken, [...] (3.) Hsz. 
csapógát: „partvédő-vízvezető töltés” Sza
bó T., 7978/1800: a Csapó Gáton az Ujj 
Hidnál dolgoztatnak (31.) Mvh. 
csaponólag: rézsüsen (Fodor NT, 1838. 
149.).
csaptat: „(folyóvizet) eltérít” (Szabó T., 
1978/1754. 34.) Nykarácsonyfva. 
csínod, csinót: „víz-ér” (MTsz I., 1893. 
323.) Csm.
csonka: „partvédő” (Zsigmond J., 1978. 1.) 
Magyaró.
daru: „cölöpverő” (Köz. Konsza Samu: Nyr 
45, 1916. 234.) Nbacon. 
derekas: „jókora” (ÉKsz). EO  /., 1655: [...], 
hogy az Tatrang vizit oda alá az régi ~ mély 
árkában és szokott folyásáan ereszszék be 
(508.).
duga: gát (Orbán B., I. 1868. 74.) Oláhf. 
vált. dugás (Murádin L., 1967. 138.) 
Cszépvíz
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dugat: gáttal elzár. Sándor O., 1639: [...] és 
~ni, libere [szabadon] és fel~hassa, az mint 
akarja, sőt a gáthoz ő kegyelmének, mikor 
~ni akarná ő kegyelme, szabad menete le
hessen (90.) (Hely nélkül), 
dunás: „megduntatás = feldugás; feldunják 
a vizet a gáttal; ” (Kriza, Vadr. 1862.) Usz. 
elcsapat: (folyóvizet/eltérít) Szabó T., 
1978/1655. 787.) Cssztgyörgy. 
elgátol: „patakot, folyamot folyásában gáttal 
akadályoz” (Ballagi M., 1873). Orbán B., /. 
1868: Azonban az innenső oláhfalviak 
[Kápolnásfalu] sem akarván e tekintetben 
hátra maradni, szintén ~ták és a homorodi 
fürdőnél lefolyó Rákos-Homorodba átvették 
a Száraz Súgó, Gerendely patak és Fenyéd- 
vize egy részét (75.) —> OLÁHFALUSIAK 
VÍZELVEZETÉSEI is. 
ellent álló gerenda: „ellenálló-gerenda” Cs. 
Bogáts D., 1943 /1829: ~a' vízvetők mellé a' 
flügelre hoszsz 2 öl 2 láb. 
erdei hidak reparálása: javítása (EO III., 
1825. 354.).
erigálás: „felállítás” (CJH-ET 1900/163. 
109.).
exigál: „szed” CJH-ET 1900/1669: Végez
tük azt is, hogy a mely utakról, hidakról, a 
Rikában [...] vámot szoktanak ~ni a posses
sorok [birtokosok] [...] (Comp. III. R. III. 
cim art. III) (286.).

FELROBBANT.
1. elhány. Teleki J., 1937/H 99: Olt [...] Mert 
jóllehet különben hajokázhato volna de ezt a 
víz alatt levő kőszirtek megakadályoztatják. 
Jóllehet sok hellyt igyekeztek hogy ezeket 
puska porral =ják. (52.).
2. ellődöz. Fodor, NT 1838: [...] nagyon kiál
ló kősziklák [...] etetnének (139.).
3. elvettet (Bartó István Sz.gy.) Csmadaras. 
FŰZFAKERÍTÉS: egyszerű rőzsegát. Péch 
D., 1899: nagyobb méretű és kivált erősen 
lejtős vízmosásoknál azonban, [...] ~ek ok
vetlenül szükségesek (78.). Szabéd. 
gát-ág: „malmoknál gátkötésre használt ág, 
rozsé” (Cs. Bogáts D., 1943/1635.).
gátat köt: rőzséből gátat épít. Szabó T 
1976/1798: ezen erdőbe lehet találni töbnyi- 
re Magyarofákot, mellyek most apró abran- 
csok(na)k és gátat kötni jók (62.) Hagymás- 
bodon, MT.
gátlás: gát (EO II, 1800. 720.) Msz. 
Gátorok. J. Bogáts D., 1929: A majd min
den községben előforduló: »Gyep, Gyepü, 
Gát, Gátfarka, Gátszeg« régebben mester
séges védművekül, újabban a vetések bizto
sítására szolgáltak. (54.) Hsz. 
gáttanya: gátudvar. Palkó A., 1979: A gátak 
előtt - a »~'nál« - a víz általában lassú sodrá
sú, s így a kormányosnak marad elég ideje 
ahhoz, hogy szemügyre vegye a gátnak azt a

302. ábra. Fűzfakerítés.
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részét a »surrantó«-t amelyen a tutaj 
fennakadás nélkül lesiklott. (208.) Magyaró 
(vö. Gazda J., 1980. 278. Magyaró), 
göböl: „gödör a patakmederben” (Benkő L., 
1947. 19.). Hn. Nyomátipatak ~joe. Nysztlászló. 
gübe: „így a' folyam' mélysége neveztetik, 
kivált hol a' felülete tekereg” (Köz. Gegő 
Nicephor: Tsz, 1838) Cszsz; (gübü) „vízzel 
telt gödör” (Köz. Nagy Gyula: EL 1883. 
670.). gübec (Szabó T., 1984. 681.) Gysztm. 
GYALOGHÍD.
Lbürü  (SzD, 1784. 13.).
2. palló (SzD, 1784. 63.). Sz. Még találko
zunk egy száll ~n = még lehet közünk együtt 
(Lőrincz K., 1861. 361.). Hn. Pallóu árka 
(Janitsek J., 1974.) Köpec. pallódeszka  (Far
kas Gábor Sz.gy.) Hsztpál. Hn. Zöldpalló 
(Balogh E., 1979. 177.) Vargyas.
3. zséje (Kriza, Vadr. 1862).

Hidakra-is: J. Szabó T., 7978/1780: A' Veié
ben [...] meghagyván ritkán -ritkán a' Csere 
fiatalokat Vgy ~ a' Communitas [faluközös
ség] belölle administralhasson [adhasson] 
(103.) Harasztkerék, MT.
Hidas: Hn. Ásó—  (e). Tibád L , 1979: Ot 
sok árok vót, s rajtok körösztű hidakat 
csinátak (108.) Szsztmihály. 
HÍDFÉLESÉGEK
cimenteshíd: vasbetonhíd (Zsigmond J.
1979. 216.) Magyaró.
emelcsős híd: felvonóhíd (B. Nagy M., 
1973/1652. 95.) Görgény.
Fedeles híd a Kis-Küküllőn (MNL II., 1979. 
538.) Sóvárad.
ívalakú híd: ívhíd. Sümegh 1., 1898: [...] a Tér
réttől József-fűrészig 20 km hosszúságon 178 
áteresz, kisebb és nagyobb áthidalás [...], ~ak 
építése [...] szükségessé vált. (1008.) Komandó.
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303. ábra. Ivalakú híd (PNL VI. 1894. 281.).
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járó-híd: „komp” (Köz. Kállay: Tsz, 1838). 
KETTŐS FÜGGESZTŐM ŰVES FAHÍD 
—> 304. ábra.
vámos híd: híd, melynek használatáért vá
mot fizettek. CJH-ET 1900/1669: A maros
vásárhelyi atyánkfiai a mely hidat a Maros 
vizen tartanak, mivel privilégiumok extál 
[kiváltságuk létezik] az ott való vámról, vé
geztük, hogy a székelység közt lévő darabant 
rend [gyalogos katona -] is a vámadástól 
immunis [mentes] ne légyen [...] (287.). 
imreh  /., 1979: A Mikóknak az Olt hídvégi 
szakaszán van egy »hat rend cserefa lábakon 
álló hetven lépés hosszú« ~juk, amelynek ré
vén például 1826-ban 150 forint 25 krajcár- 
nyi összeghez jutnak (120.).

H ÍDNEVEK  SZÉKELYMUZSNÁN:
Középláb higgya. Nagypatak higgya. Pi- 
tyókakert higgya. Palló. (Hargita VI, 1973. 
XII. 13.).
HÍDRÉSZEK
gerendafa: hídgerenda. K ászonim pér kb 
jk v , 1945: Köség és Közbirtokoság vezető
sége eléterjeszti hogy a Katrosai hídhoz 
kérnek 14. drb. ~'t még pedig 32/32 vas
tagság 8 m 50 cm hoszúban (54.) 
hídkanapé: koronavastagság. Kincses Sán
dor: amire jött a párna, az a ~ (Sz.gy.) Szo
váta.
híd láb (PP, 1708).
híd-padlás/híddobogó (EO I., 1694. 617.) 
Ssztgy.

304. ábra. Kettős függesztőműves fahíd.
Az Ojtozi-szoros egykori hídja (Hankó V., 1896. 178.).
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305. ábra. Hídkanapé (1). 2. párnafa (—>), 3. védőfal.

híd szárny tzövek (Cs. Bogáts D., 1943/ 1817). 
jégtörő. Cs. Bogáts D., 1943! 1836: a neve
zett Hid hellyre állítására 11 Pilóták 4 Táma
szok 2 Jégtörők, 15 külömbféle kötőfák. 
karzat: korlát. Kincses Sándor: két oldalt 
volt a ~ (Sz.gy.) Szováta. 
pap: oszlop. Sylvester T., 1966: Az átereszt 
mán nem kérészkötéssel, hanem -okkal tá
masszák alá. r pop.
párnafa: sárgerenda, ászokfa (Kincses Sán
dor Sz.gy.) Szováta. 
ruktató: dúc. (—» f.).

306. ábra. Ruktató (1). 2. párnafa (—»), 3. tartógerenda 
(Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta, 4. hídgerenda.

sprengolt gerenda: ékelt tartó. (—> f.). 
szimpla gerenda: egyszerű fagerendatartó. 
(-> f.).
tzövek kapots: cövekkapocs (Cs. Bogáts D., 
1943/1817).

HÍDTARTÁS: gondoskodás a hídról, híd
fenntartás. CJH-ET 1900/1653: Háromszé
ken Málnás nevű falu határán az Olt vizén 
való ~t ezután is azok continuálják [folytas
sák], kik ennekelőtte, solutis de jure solven- 
dis [megfizetvén azt, a mit törvény szerént fi
zetni kell]. (AC. V. R. LXII.) (235.). 
HÍDVÁM: „hídon való átkelésért v. szállítá
sért szedett illeték” (ÉKsz). Teleki M., 
7886/1822: a székely csak ~ot tartozván fi
zetni, a piaczi, kapu s egyéb adótul magukat 
feloldoztatni kérik (47.) Msz. 
jászolgát: „jászoj-kert: kétsoros sövénygát; 
a melynek a köze kövekkel van megtöltve” 
(MTsz I., 1893); kettős sövénygát. Sándor
O., 1710: Ennek utánna András György és 
András Imre a magok jószágokat ~tal, vagy 
töltéssel oltalmazzák, tárcsák magok haszná
ra károknak eltávoztatására (203.) Vardotfva.

jégmenés: jégzajlás (Zsigmond J., 1978. 5.) 
Magyaró.
jó: „folyó” (B. Gergely R, 1982. 168.). Jód 
pataka. Ratosnya.
keringő: „gödör a patakban, ahol a víz for
gót képez (Benkő L., 1947. 19.). Hn. Kerin
gő, Cserefva.
ketté szakaszt: elvezet. Kőváry L., 1842: 
Oláhfalu [...] Van egy fűrészmalmot hajtó 
patakok, mit falvakon felül ketté szakaszta- 
nak: ezen patak malmaitól, le több falu hatá
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rán, egy egy köblöt vámol, mit ha megtagad
na egyik fél, a másiknak veszik vizit, s kény
szerítve vannak az adózásra. (91.). 
kígyózó csavargás: kanyargó vízfolyás (Fo
dor NT 1838. 149.) Gy. 
kiüt: a víz medréből kilép. EO /., 1655: [...]; 
hamikor pedig az Tatrang vize valamelyik fél 
határára ki akarna ütni [...] (508.). 
kötés, a víz mentségére: „parterődítés” , 
partvédelem (Köz. Goldner József: EL 1887.
587.) Gy.
Kurta patak: „nyáron száraz, rövid patak” 
(Janitsek J., 1974. 157.) Köpec. Hn. ~ higgya 
(híd, sz).
kuszu: „rovátkos vízrekesz” (MTsz I., 1893. 
1259.) Um.
küpíi: csőáteresz. Szabó T., 7976/1845: Szé
künk igen oldalos és árkokkal bővelkedő 
Völgyeiben számtalan, és olly költséges Hi
dak és ~k kivántatnak (1071.) Usz. 
láboló, lábboló: „gázló” (MTsz I., 1893. 
1276.) Hm.
lágyvíz: „a víznek csendes folyása” (Sztrip- 
szky H., 1902. 178.) Ürmös, Hsz. 
laj: „lezuhanó víz mély, gátalj (de Marosvá
sárhelyt a' zsilipre lohadó vizet mondják 
úgy)” (Lőrincz K., 1861.). 
lanka: „a víz lankája; lankás: lassulás” (Köz. 
Balássy Dénes: Nyr 8., 1879. 473.) Um. 
lyukas híd: híd hézagos pályával. Kászon
impér kb jk v , 1948: A gyűlés egy hangúlag 
át adja az községi bírónak az ~ felépítésére 
20 drb fát (198.).
MAROSSZABÁLYOZÁS: a tutajozás 
megkönnyítése és biztonságossá tétele érde
kében, a Maros medrében végzett munkála
tok. Orbán B., II. 1869: Ha a ~ és tisztítás ér
dekében mitsem tettek az itteni egymással 
versenyző [tutaj] társulatok, annál nagyobb 
tevékenységet és leleményességet fejtettek 
ki a faszállítás könnyítésére. (138.) —> VÍZ
GYŰJTŐGÁT. Mkikj, 1904: Maros folyó 
rendezetlensége [...] kisebb vízállás mellett

is eszközölhető lenne a tutajozás. Kívánatos 
tehát a Maros szabályozása. (36.).
MEDER.
1. ágy. Szabó T., 7976/1826 k.: [...] új =at 
akarnak árkoltatni (129.) Kelementelke, MT. 
ágyodra  (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 
233.) Nbacon.
2. folyam at. SzO VII, 1727: Ha ganéjt, vagy 
valami rútságot valaki patak ójában hányja, 
megbüntetik egy forintig. (334.) Szemerja.
3. víz-fészke  (MTsz II., 1897. 1011.). J. 
anya-meder: „a patak eredeti medre, a mely
től a dugát ássák” (MTsz I., 1893. 45.). 
Oláhfalusiak vízelvezetései. Orbán B., /. 
1868: Tehát a deszkametszés főipara az oláh
falviaknak; 61 társulati fűrészen évenként 
több százezer deszkát vágnak ki és hordanak 
szét, de Szentegyházas Oláhfalunak [ma 
Kápolnásfalu] nem volt folyója, hová fűré
szeit, ezen életfeltételező eszközeit elhelyez
ze, lakosai tehát azon merész gondolatra jöt
tek, hogy a Nagy erdő aljában lefolyó 
Vargyas patakát és a vele egyesülő Halaságot 
roppant dugákkal (gátlás) eltérítvén eredeti 
irányától, bevették falujukba s ekként adtak 
léteit a Nagy-Homoródnak, mely ezen eldu- 
gás nélkül nem léteznék. (74.) —> elgátolt, 
ketté szakaszt, VÍZGYŰJTŐGÁT és III.2.2.3 
oláhfalvi deszkametszés is. (vö. Zayzon Gé
za: Különös vízjogi esetek a Székelyföldön. 
Székelység XI, 1942. 53-54.).
Olt hidra meg kivántato csere fák. Négy 
közönség, 1854: Erdő vidék [Erdővidék] felé 
vezető országos utón lévő ~ ki eszközlése 
[engedélyezése] tárgyában fáradozo Verebe- 
si Biro Kováts Péter atyánkfiának é béli eljá
rásáért 21 magyar forint légyen a négy köz
ségek által fizetendő melynek ki adására 
jegyző Gábor Antal atyánkfia bízatott meg. 
(43.) Kozmás.
ÖRVÉNY.
1. bolygó  (Köz. Kispál Mihály: Nyr 15,
1886. 238.) MTm.
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Jelmagyarázat
-  erdőgondnokság-határ

-  erdőgazdasági 
üzem osztály határ

:  Szudvarhely-Csikszereda közötti út

fenyves

fenyő és bükk 
vegyeserdő

tölgyes

308. ábra. Oláhfalusiak vízelvezetései.
VIII. A Fenyédi Erdőgondnokság VIII. erdőgazdasági üzemosztálya. Egy általános erdészeti térkép nyomán, hol a 
XVIII. században végbementek az oláhfalusiak vízelvezetései. Erről a Bányai János szerkesztette Székelység c. 
folyóiratban az alábbiakat olvashatjuk: „Valóban a Kishomoród patak medrében, lefolyásra kerülő kisvíznek 
legtöbb 75%-a a Vargyas patak vízgyűjtőterületén fakadó források vize, amely -  ha régi oláhfalviak nem létesítették 
volna, s az utódok nem tartanák fenn azt a 5 drb. terelőgátat, amelyek közül 2 a Vargyas (Nagyiok) patak, 1 a Nagy 
vész, 1-1 pedig a Halaság és Pókád patakok medrében van -  a Vargyas patak medrében és nem a Kishomoródban 
folyna le és az Olt folyóba Ágostonfalvánál, nem pedig Homoródnál ömlene. Ezek azok a gátlások, amelyeknek a 
létesítéséért és fenntartásáért kaptak az oláhfalviak a Mária Terézia által 1764-ben megerősített szabadalom 
értelmében a «szaIadot» (zabot)...” (Székelység, 1942. 53-54.).

2. forgó  (Salamon S., 1978. 408.) Réty.
3. sürüllő(Murádin L., 1962. 385.) Farkaslaka.
4. tonya (Köz. Gencsy István: Nyr 34. 1905. 
260.) Gy. vált. örmén (NylrK VIII. 1966. 
108. Murádin László) Gysztm. 
padmaly: „vízpartnak ki-vájott ürege” 
(SzD, 1784. 64.). ~os: „hosszában alámo
sott” (MTsz II., 1897. 57.).
PART.
1. fart: „meredek part, partos sziklaoldal” 
(MTsz I., 1893. 549.) Telekfva, Csm.
2. m art Tsz, 1838: a' kisebb folyóknak ~ja, a' 
nagyobb folyóknak pedig partja van. T Nagy 
Imre, 1879: Jó pajtásim kik valátok, / Kik az 
víz martyán állátok, (Nyr 8, 240.) Cssztkirály. 
Áprily L , 1973/1939: A ~ok tajtékos vizébe / 
finom fenyőtű permetez. (150.).

3. p a r t  Sz. Lassú víz ~ot mos (Konsza S., 
1957. 494.) Mihátz /., 1779: A’ vizeknek 
partyait [...] (64.).
PARTVÉDŐ GÁT.
/ . veszelés (Kriza, Vadr. 1862).
2. vető-gát (MTsz II., 1897. 981.). vettető  
(uo. 982.). víz-vettető  (uo. 1013.).
PATAK.
1. ér (Benkő L., 1947. 18.) Hn. Víz ~ sánc 
(uo.) Nyszereda.
2. patak. Hn. Szökő ~ (Orbán B., I. 1868.
208.) Arákos.
3. séd  (Benkő L., 1947. 20.) Hn. H íd - (uo.) 
Nyandrásfva. (vö. B. Gergely P , 1982. 
168.). (-> f.).
4. víz Hn. Kétvízköze, Demeterfva, Hn. Víz- 
érsánc, Szentháromság.
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PŐZS: vesszőnyaláb (Pausinger J., 1885. 
859.) Görgény.
rág: mos (B. Szabó, 1779. 120.). 
rogy: „gát robogója alatti mélység p.o.a' ~ba 
feresztem a' lovakat” (Lőrincz K., 1861. 
347.) Mvh.
romlás: árvíz. Pataki J., 7977/1691: [...] az 
fűrész malomnak [...], égj csap héján, mely 
az ~ alkalmatosságával el úszott. (116.) 
Csmadaras.
sánc: „mesterségesen készített, ásott patak
meder, csatorna” (Benkő L., 1947. 19.) Hn. 
Tekécsős -a , Nysztlászló. Vízér ~, Szenthá
romság.
sellő: „víz sebessége, zúgója” (Köz. Kriza: 
Nyr 1, 1872. 136.) Asz. 
súgó: „A' folyó, a' hol kisebb, vagy az ágya 
fel van telve, és a' víznek esése van, vagy se
besebben zúgva foly” (Köz. Incze József: 
Tsz, 1838), „köves helyen sebesen elfutó 
víz” (Sztripszky H., 1902. 178.) Mikháza, 
MT. suga (Lőrincz K., 1861. 348.). súgás 
(Köz. Incze József: Tsz, 1838). 
SZAKADÉK. Conscriptio Gyremete, 1820: 
Nádas Hely: Vagyon valami kevés a Maros
nak Szakadékjai között (3.). 
szegeleteskedik: beékelődik. EO  /., 1655: 
Igérének is mindenik rész az vízfolyásra való 
elégséges és alkalmatos tágas helyet [...] és 
hogy árkát egyenesebben vihessék, az holott 
valamelyik félnek határa ~nék, [...] (508.) 
Uzon.
tart: fenntart, épít. EO III., 1808: A malom
gátakat is, itten [...] nyír, fűz, égerfa- 
vesszőkből, az erdővel bővelkedő helyeken 
pedig bükkfa-vesszőből is kell ~ani (6.) Usz. 
telonium: „hídvám” (Dósa E., 1861. II., 
177.).
tiltó: a vízgyűjtőgátak elzáró szerkezete. 
ÁLt-M., 115. 370. 1886: a gátak zugóinak ~i 
létrás szerkezetűek. Szováta. 
tisztapatak: „havasi víz” (Árvay J., 1943.
103.) Türkös Hn. 1865: Tisztapatak.

ügy: „folyóvíz” (Szabó T., 1970.) Aldoboly 
Hn. 1580: Farkas ~
vesszőgát: „pőzsből (—») készült gát” (Köz. 
Goldner József: EL 1887. 588.) MT. 
vízfutás: vízmosás (Gazda J., 1980. 44.) 
Madéfva.
VÍZGYŰJTŐ(GÁT).
1. duga. Kriza, Vadr 1862: kis gát, ároktöl
tés. ÁLt-M., 115. 27. 1877: egy ily kisebb 
szerű -  készítése belékerül nap szám, fuvar 
és vasművekkel [...] 180 frt. Szováta. dugács 
(Gazda K., 1974. 251.) Esztelnek, dugaj 
(Kriza, Vadr 1862). dugás (Portik János Sz. 
gy.) Gy. J. Giurescu, C.C., 1976: dugasuri in 
Transilvania (249.).
2. gát. Benkő L., 1947: gallyakból font vízel- 
rekesztő (19.) Hn. Tó~. Orbán B., II. 1869: 
végre ott, hol a beszakadó Hurdugásnál az ed
dig keletirányú Toplicza völgye északi irányt 
vesz, egy ~ « akkal ellátott nagy vízmedencze 
van, melynek öblében a tönkök felfogatnak s 
vagy tutajjá szegeztetnek, vagy a fűrészekhez 
szállítva (szintén vízen) deszkává metszetnek. 
(139.) J. vö. Szécsi Zs. 1894. 378-404. -> 
III.2.3.4 VÍZTÁROLÓ-GYŰJTŐ is. 
víz-hagyás: „folyónak, pataknak fölhagyott 
medre” (MTsz II., 1897. 1011.). 
víz-jötte: „folyóvíz árja, megáradása” 
MTsz II., 1897: Itt van a ~, lehet tutajozni. 
(1012.) Gyalf.
VÍZMOSÁSOK MEGKÖTÉSE. AjMT, 
1903: ~ eszközöltetett Abod, Sóvárad, Ki
béd, Makfalva és Szentivánon (61.). 
vízomlás: „zuhatag” (Orbán B., I. 1868. 
189.).
VÍZSZABÁLYOZÁS. SzO VI., 1655: Tat
rang vize árkának igyenesebben való elásá- 
sára [...] (201.). J. ÁLt-Cs., 75. 12. 1854.: Az 
oklevél a Gyergyószentmiklósi Erdőhivatal
nak a Síkpatak -ával kapcsolatos német 
nyelvű rendelkezése.
vízvám-adó: a vízifűrészek után fizetett ál
lami adó. M olnár K., 1978: Minden fűrész
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309. ábra. Ügy. Feketeügy vízrajzi térkép (PNL VIII. 1894. 703.).

után ~t, fűrészenként 250-300 lejt kellett fi
zetni a brassói Vízügyi Hivatalnak. (37.) 
Kápolnásf.
vízvettető-sarkantyú: sarkantyú (Zsigmond 
J., 1978. 1.) Magyaró. szin. partvédő csonka 
(Zsigmond J., 1980. 45.) Magyaró. 
zobog: „zuhogva hull le (a víz)” (Köz. Már
ton Gyula: Nyr 82, 1958. 363.) Pálfva.

zobogó: „zubogó, gátról, zsilipről lezuhogó 
víz” (MTsz II., 1897. 1053.) Hsz.
ZÚGÓ: a vízgyűjtőgátaknak a víz kiereszté- 
sére szükséges nyílása (Szécsi Zs., 1894. 
378.). EO III., 1825: bátorságos tutajjárható 
~k nélkül ne építhessék [a malmok gátjait] 
(339.); „kisebbfajta zuhatag a patakban” 
(Benkő L., 1947. 20.) Hn. Zúgó. Kgörgény.
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1964.288.). Pausinger J.,1885: Midőn 1870- 
ben ezen [a görgényi] uradalmat az erdő
kincstár átvette [...] a Görgény folyó szabá
lyozására, a Fancsal és Székelypatak beren
dezésére duzzasztók, egy ~, faraktár, vala
mint utak és épületek kiépítésére a kormány
217.000 frtot engedélyezett.” (845.). gereble 
(ÁLt-M., 115.27.1877.) Szováta. bakgereb. 
Pausinger J., 1885: [...] a pénzügyi szem
pont egy szilárd alapon álló állandó 
gerebnek fölépítését nem engedte meg, a 
gerebvonal nagy hossza daczára meg kellett 
elégedni egy fenyőfából épített -bel. (952.). 
HAJÓZÁS A MAROSON. Kőváry L, 
1847: A Maros legnagyobb folyama’Erdély- 
nek. Gyergyóban ered, s a Bánátba foly ki, s 
így a hont átfutja mintegy 56 geogr. mfld 
hosszúságban. [...] Remetétől M. Újvárig 
csak tutajokkal járják, azon alól hajókkal, de 
ezek se vitorlások. (72.§.). Mkikj, 1912: A 
tárgyalt év eseménye volt a Maros folyó ha
józhatóvá tételének kérdése is [...] Bár belát
hatatlan az idő, amikor a Maros folyón gőz-

311. ábra. A herbusi gereb, farakodó, tutaj- és úsztatócsatornák. Készült az 1870-es évek elején, Radnótfája 
mellett a Görgény bal partján fekvő kincstári telken. (Pausinger J. uo.).
1. Fenyőfából épített gereb, az úsztatott tűzifa kifogására. Ősszel, azért, hogy a tavaszi jégzajláskor a jég 
akadálytalanul elvonulhasson, az egész gerebet kivették, és csak az úsztatás megkezdése előtt állították fel.
2. Főúsztató csatorna. Hossza 880 öl, mélysége átlag 5 láb, szélessége pedig 6 öl volt. Befogadhatott 6.000 űrméter 
tűzifát. Úgy volt kialakítva, hogy az óriási tutaj (—>111. 2.3.12.) abba a csatornába még a legkisebb vízállás mellett 
is bevezethető volt.
3. Árapasztó (6 öl széles). Feladata az volt, hogy az árvizek alkalmával a fölösleges vizet ennek segélyével a 
Görgénybe lehetett kivezetni, miáltal a faraktárt az elárasztás ellen biztosították.
4. A tűzifa kifogására szolgáló úsztató csatorna, mely a főúsztató csatornából A-nál vette kezdetét és B-nél azzal 
megint egyesült.
5. Őt kisebb árok, melyek a tűzifa kifogására szolgáló csatornákból indultak ki. Segítségükkel a tűzifát a rakodóra 
szállították, miután a csatornát egy egyszerű bakkal elzárták. Minden ilyen árkot egy kisebb gerébbel látták el, a 
tűzifa felfogására. Amikor a rakodóhely, mely 20.000-24.000 űrm3 tűzifa befogadására volt alkalmas, egészen 
megtelt, a tűzifacsatornát (4) A-nál elzárták, (vö. EL 1885. 955.)

2.3.11. Úsztatás vízfolyásokon - 
Hajózás a Maroson és az Oltón

„ Te szőke szép Maros, /  Azt kérdem tőled én... 
Táinadhat-e remény /  Szívembe még valljon, 
Hogy büszke gőz-hajó /  Lebeg hullúmidon?! ”

(Kőváry L., 1842.188.)

GEREB: „az úsztatott fa felfogására v. tere
lésére szolgáló létesítmény, mely a vizet át- 
bocsátja, az úsztatott fát felfogja” (ELex,

310. ábra. Gereb. Bakgereb a herbusi gerebnél. (J. A 
gereb hossza 48 öl volt és 12 bakra támaszkodott.)
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hajók fognak járni egészen Marosvásárhe
lyig [•••] (13.). J. Kemény János Víziboszor
kány c. regényében (1965, 1979) a Marosnak 
a Nagy-folyó megtisztelő nevet adta, melyet 
a fa és a só szállításában betöltött évszázados 
szerepét tekintve, ki is érdemelte. Annál is 
inkább, mert azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy amíg vízgyűjtőterületének erdősültsége 
nagyobb volt, és annak erdős vidékeit első
sorban öreg állományok képezték, legfel
sőbb szakaszától eltekintve, aszályos idők
ben sem zsugorodott pataknyi vízfolyássá. 
Csak mindezek ismeretében érthetjük meg 
pl. a maros vásárhelyi Tükör (1924. ápr. 20.) 
vagy a kolozsvári Keleti Újság (1929. dec. 4) 
cikk íróját, kik lelkesen javasolták: Tegyék 
hajózhatóvá a Maros és az Olt folyókat! 
OLTHAJÓZÁS. J. Erre vonatkozóan uta
lunk Barabás Sz.0 135. számú oklevelére 
(1512. febr. 1. Nagyenyed), a mindent leíró, 
minden után érdeklődő Orbán Balázs halha
tatlan munkájára (I. k. 212-213.), a korabeli 
sajtó egyes írásaira (NT 1838. I. 206-208.);

(EH 1838. II. 15.). M olnár Miklósnak Az 
iparfejlesztés kérdései Erdélyben 1848 előtt 
c., 1957-ben megjelent munkájára (57-68.) 
stb. (vö. Imreh I., 1983. 258. is).
ÚSZTATÁS
„M ikor az sok fákat az ár-vízbe hánnyák, 
M elly veszedelemre ő  magokat adgyák,
Kik az Fenyö-fákat vízen alá-hozzák.”

Oroszhegyi Mihály: Az fenyő fának 
hasznos voltáról 1655. 78. (szakasz) 

J. Orbán B., II. 1869: Itt [Ilva patakon] szik
lába vésett roppant zárgát van, melybe a kis 
patakon levezetett 5000 tönk gyűjtetik össze; 
ekkor a zsilipek felnyittatnak, mikor a hatal
mas vízerő egyszerre lesodorja azt a roppant 
mennyiségű tönköt a Maros völgyébe. 
(139.). Pausinger J.} 1885: Eddig évenként 
20-50.000 űrméter tűzifa termeltetett és úsz- 
tattatott le a herbusi faraktárba; jövőben 
azonban, ha a m. vásárhely-szászrégeni vas
út kiépíttetik s tűzifákat Marosvásárhelyre és 
a Mezőségre fogják szállíthatni, évenként
50.000 űrméter is termelhető. (951.).

Magántulajdonban levő hajók adatai: Hajózásra vonatkozó adatok:

-szám uk... 176 -  vontatásuk... üresen 4

-rendeltetésük.... gabonaszállítás
terűvel 5 

ló által történt
-aha jók  méretei bécsi lábban(l):

hossz... 72 
felső szélesség... 20

-  mélyedésük a 
terűvel...

jelzett r-1<N

alsó szélesség... 19 -  menetidő
magasság... 373 Marosújvártól lefelé felfelé

-  „rendes terüképességük’
(vissza)

mázsa(2) 1000-1200 nap

-gyártási hely... „a m.újvári cs. k. 
hajóműhelyben”

M.-Portig(4>
Lippáig
Aradig

4
10
17

5
12
25

-  készültek fenyőfából Szegedig 26 35

XXI. táblázat. HAJÓZÁS A MAROSON. 1864-ben (St. a., 1864.)
Megjegyzés:(1) bécsi láb = 0,32 m ;(2) mázs = régi mázsa = 100 font = 56 kg; " (3) = hüvelyk (zoll) = 2,63 cm;
(4> M.-Porto vagyis Maros-Portus; Gyulafehérvárhoz tartozó egykori nagy só- és faraktár, (vö. PNL XII. 1896. 357.)

441



III. 2. Fahasználat

1. szállítás vízi úton, ún. dugással. Palkó A., 
1979: Ilyenkor elgátolták (megdugták) a kö
zeli patakot, majd amikor meggyűlt a víz, rá
úsztatták a fát, fölrobbantották a gátat, s az 
áradat levitte a Marosig a rakományt 10-15 
km-en át. (205.).
2. zárózsilipes faúsztatás: a fának vízgyűjtő- 
gátak segítségével történő úsztatása. Binder 
P., 1973: Az 1860-as években, különösen a 
Maros Görgényi- és Kelemen-havasok közti 
áttörésénél folytatott fakitermelésnél, az ot
tani havasi patakok vizein, mindinkább hasz
nálták a ~t is. (1. közi.).
vízút: vízi út. SzO VI, 1639: Ha valaki- akat 
az falu erdeiben csinál, esztendeig az 
bírhassa, esztendő után az falura szállyon, de 
az az ember az ki útat akar csinálni, az szent
egyháznál elsőbben azt az ő akaratját tarto
zik megjelenteni és kihirdetni, avagy falu 
gyűlésiben. (68.) Cssztmihály. J. Vízi utak a 
kutatott területen —> 2.3.12. ábráit (vö. Imreh 
I., 1983. 257., 258.).

2. 3. 12. Tutajozás

„Nagy méltósággal, mint a hattyúraj, 
a fordulóban úszik hat tutaj.
Vizen derengő ősi fantomok, 
keletre lengő vízi vándorok ”

(Áprily Lajos: 
Tutajok. Részlet. 1973./1920. 40.)

„ Úsznak szép rendben a tutajok, egymás 
nyomát követve. A vezértutaj diktálja a tem
pót. Nincs most már külön próbálkozás, er- 
re-arra cifrázása az útvonalnak. A fertályok  
közötti szabályos távolságot be kell tartani. 
Ha egymásnak torlódnak, abból baj támad
hatna: zátonyra futás, tutajkötések szétbom 
lása, fertá lyok  szertehullása, esetleg több  
órás késedelem is! ”

(Kemény J., 1979. 122.)

ágas:
a „a tutajok közepén, fúrás nélkül bevert 
ékek, melyekre a tutajosok a ruháikat akaszt
ják” (Köz. Goldner József: EL, 1887. 585.) Gy;
b. „a tutaj közepén feliállított oszlop 1 -2 ke
resztfával” (Palkó A., 1979. 209.) Magyaró 
—> kereszt, fertály.
alsó kantyfa: „a tutaj kormányrúdjának rög
zítésére szolgáló tutajjárom alsó része” 
(Márton B., 19633.) Holtmaros, 
apacsina: „evező, talp-evező, tutaj evező-la
pát” (MTsz I, 1893. 48.) Gy; „tutajevező” 
(EL 1887. 585.) Gy -> -KORMÁNY, 
-LAPÁT, -RÚD. vö. Szabó T., 1976. 355. 
J. Tarisznyás M .,1982: Járom és kormány 
[...] együttes neve-. (176.) Gy —> fertály, 
apacsinfa: „a kormány fa-készítéshez szük
séges (fenyő) dorong” Szabó T., 7976/1839:
3 Apatsin fákot hoztak (355.) Görgény. 
áriás: „18-24 kisebb fákból készített tutaj, 
inkább a maros-tordamegyei és mezőségi fa
szükséglet kielégítésére szolgálnak” (Vitos 
CsF., 1894. 593.).
ászok, -fa: tutaj bekötőfa. Portik János: Min
den tutajt két ~'n kötötték be, az első és hátsó 
~'n (Sz. gy.) Gy. szin. baláns (Gazda J., 
1980. 277. Magyaró).
balygó: „a gát alatt örvénylő víz” (Palkó A.,
1979. 208.) Magyaró.
bánt: „lepadalózott” tutajt bont (Gazda J.,
1980. 279.) Magyaró,
beékel, béékel: „beszorít, faszeggel lerög
zít” Márton B., 1963: Fúr egy jukat, hagy 
ada ékelhessen bé egy gúzsát. Holtmaros. 
befúrt gúzsai való tutajozás: „óriási tutajo
zás” (Bedő A., 1912. 210.) —> ÓRIÁSTUTA
JOZÁS.
BÉKÁSON FOLYTATOTT TUTAJOZÁS.
Nagy Gy., 1884: ~, fakivitel 1878. évben 
17.550 m \ 1879. évben 155.480.000 kg (71.). 
beköt, béköt: „összeállít” Márton B., 1963: 
Mikar a hó már kezdett elmenni, a tutajt 
-ötték. Holtmaros, beköt. Palkó A., 1979: A
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~ési munkálatok két legnehezebb művelete a 
tutaj szálfáinak a hevederekhez való rögzíté
se és a kormány elkészítése volt. (206.) —> tu
taj bekötés is (vö. Fodor A., 1837. 139. Gy.). 
bekötő-békötő: „tutaj-összeállító” (Márton 
B., 1963.) Holtmaros. Pausinger J., 1885: 
[...] a lecsúsztatott törzsek a bekötő helyen 
először kétoldalt megbárdoltatnak (nagyá- 
boltatnak), s miután még a guzslyukak is ki- 
fúrattak, felrakásoltatnak. (861.) —> megna- 
gyából.
belfa: közbenső járompálca (Palkó A., 1979. 
209.) Magyaró.
beravás: „bevágás a gerendán” (Márton B., 
1963.) Holtmaros.
béres: „kik a' tutalyt zsoldért hajtják” (Ván
dor NT, 1839. 143.). Lombosy, 1847: ~ek fo
gadása. Körülbelől 10-11 ezer fertály tutaj 
kerül a Marosra, minden fertályra kell két le
gény [...1 A ~ek két osztály alá sorozhatok; 
egy része ollyan, melly csak Gyergyótól 
Régenig jő; [...] de Gyergyóból egy héten 
kétszer hoz tutajt, mások pedig nem mennek 
Gyergyóba, [...], hanem Lippa felé, félvén a 
havasi veszélyektől. (1214.). Koós F., 1890: 
Kora tavasszal egész népvándorlás volt M.- 
Régenből és a szomszéd falvakból a Kereszt
hegyen át Gyergyó felé.[...] Megérkezvén a 
~ek Remetére, a tutaj kereskedő nyomban al
kura lépett velük. (78.) [1848 előtti viszo
nyok]. szin. tutaj béres. Binder P, 1973: lip- 
pai ~ (2. közi.).
béresség: tutaj bér. Binder P , 1973: A z  
1860-as években a marosi tutajozás végállo
mása a bánsági Bulcs falu volt. A tutajos le
gények itt kapták még szolgálatuk bérét az 
ún.~et. (3. közlemény), 
béró: „bevág (gerendát)” (Márton B .J 963.) 
Holtmaros.
botos: „a tutaj kikötésére használt rúd, ez 
rögzíti a tutajt a parthoz” (Márton B., 1963.) 
Holtmaros (vö. EL 1887. 585. Gy) kifogó 
Palkó A., 1979: A ~ ~ kb. 5 m hoszszú rúd

312. ábra. Botos. A „czejte” Szécsi Zs., 1894. 477 
szerint. (1) 70-80 cm hosszú, 3 cm vastag, kettősen 
font gúzs, amelynek fülén (2) keresztüldugott 40 cm 
hosszú fa (3) segítségével kapcsolták a gúzskötelet a 
tutajhoz, 4. rúd, amelynek vékonyabb vége (5) gúzzsá 
volt csavarva, vastagabb vége (6) pedig „bunkós” volt, 
(7) cövek, amelyet a tutaj kifogásakor a földbe vertek.

volt, amelynek a vékonyabbik felét [perzse
léssel] kampóvá görbítették, míg a vastagabb 
végéből kissé ferdén bevert nagy vasszeg 
állót ki. Kikötéskor a hátsó béres a rúd kam- 
pós végét a tutaj járomfájába akasztotta, míg 
a szeges végét beszúrta a part talajába. (208.) 
Magyaró. vö. czejte (Szécsi Zs., 1894. 477.) 
—> karó és kötél.
buffantó: a Marosnak zuhanást előidéző 
szakasza. Palkó A ., 1979: a szalárdi ~ (207.) 
Magyaró.
cándura: a „deszkával terhelt nagyobb tutaj99
a Kis-Besztercén (Orbán B., II 1869. 131.); 
b. „24 mm vastag, ún. marosi deszkából ké
szült tutaj99 (Tarisznyás M., 1826-1900.) Töl
gyes.
cédula: engedély (tutajozási -) Czeglédy J., 
1969. 229.). J. V. Arvinte (1957): tidula 
(115.) Coverca, Vatra Dornei. 
cire:
a. „6 öles hosszú s a nagyobb végén 3-4 hü
velyk átmérőjű, hántott gömbölyű fenyő ru
dak tömege” (Lombosy, 1847.);
b. „3-4 m hosszú, gömbölyű fenyőrúd, a tu
tajoknak mélyebb vízben való tolására” 
(Köz. Göldner József: EL, 1887. 586.) Gy;
c. „mérő-rúd a tutajoknál (MTsz I, 1893. 
240.). Mkikj, 1894: [...] a partbirtokosok a ki
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kötésért tetszés szerinti díjat szednek és pedig 
deszkát, szarufát, ~'t stb. kell fizetni [...] (97.). 
csapkaros tu ta j: „fenyőkarót szállító tutaj” 
(Szabó T., 1978/1828. 29.) Marosvécs. J. 
csapkaró: a . fen yőkaró, 
b. szőlőkaró  (Szabó T., 1978. 29.). 
CSAPÓKAPU: függőleges tengely körül 
forgó, vízkibocsátó és elzáró kapuja a 
vízgyűjtő- és duzzasztó gátaknak. Pausinger 
J., 1885: [...] zúgok (—>), melyek vagy közön
séges, vagy pedig az Abrudbányai erdőtaná
csos úr által feltalált ~val záratnak, s főképp 
arra szolgálnak, hogy az egy tutaj leszállításá
hoz szükségelt vízmennyiséget szabályosan 
kibocsátani lehessen. (857.) Görgény. 
csatlópálca: járompálca (Vajna János, VZ 
1984. II. 5.) Gernyeszeg —> járampáca. 
csikó: fartalp az „óriás” tutajnál (—>). Binder 
P, 1973: A legelső vagy vezértalp elejét orr
lapáttal szerelték fel és közepére kormány
rúd volt erősítve, második a kormánytalp, 
ezután következett a féktalp végül a fartalp 
vagy ~, melybe a legnagyobb szálfákat kö
tötték bele. (2. közlemény), csikaja. Szécsi

313. ábra. Csikó. 1. a mozgó kötésű tutaj utolsó talpának hátsó része, 2. gúzsa, mely csak a szélső fákhoz volt 
kötve, miáltal a legmozgóbb kötést létesítették (Szécsi Zs. 1894. 467.).

Zs., 1894: A Görgény folyón járó tutajok = 
csak 7 darab, de a legnagyobb szálfából áll. 
A közbenső három fa a legnagyobb; hosszú
sága egyenként 30-36 m, középvastagsága 
61-80 cm. [...] Egy-egy ily fa értéke, miután 
köbméterje 9 korona, tehát 225 korona is le
het. (468.).
D ESZKATUTAJ: deszkából összeállított 
tutaj. Szécsi Zs., 1894: ~ok többféleképen ál
líthatók össze. Nálunk leginkább azon eljá
rás dívó, hogy a deszkákat 10-15-évvel egy
másra rakják, és ilyen 10-15 köteget ismét 
egymás mellé állítanak.f...] (472.); „desz
kákká vágott rönkből összeállíto tt tutaj” 
Szabó 71,7978/1818: egy Tutajjal Kereskedő 
Tutajos gazda több mint ezer szál deszkát tő
kénként Tutaj formába öszve kötvén ezen 
rendfelett nagy Tutaját másod magával a ví
zen lefelé kormányozva az Aranyos vizén 
[...] (342.). Binder P, 1973: A kincstár szá
mára hosszabb -okát is összeállítottak, ezek 
ún. hajódeszkákból összekötött talpak vol
tak, emlyeket a sósszállító hajók készítésénél 
használták. (1. közlemény), deszkás tutaj

444



III. 2. Fahasználat

314. ábra. Deszkatutaj. 1. egymásra rakott 10-15 
deszka, 2. a deszkaköteg felett és alatt elhelyezett 
heveder, 3. gúzs, mellyel a hevedereket összekötötték 
az egyes deszkakötegek között és azok végeinél (Szécsi 
Zs., 1894. 472.).

(Szabó T., 1978/1805. 341.) Görgény (vö. 
Czeglédy J., 1969.218.). 
DESZKATUTAJOZÁS. J. Szécsi Zs., 
1894: Különféle fűrészáruból összeállított 
tutajok már majdnem egészen kijöttek a di
vatból, [...] jelenleg majdnem mindenütt ten
gelyen és vasúton, vagy pedig mint felterhet 
a tutajokon szokás szállítani. (459.) J. volt 
nagy- és kis deszkatutaj, 
drányicatutaj: „kádár műveknek való, egy- 
egy öles hasábokból összeállított tutaj” 
Lombosy, 1847: Drányicza tutajok [...] Szer
kezetük így van: 6-8 hasáb egy táblába van 
kötve, s 7-8 ilyen tábla egymás után, és mel
lé, s így képeznek egy tutajt (1. közi.) J. Ká
dároknak Szászrégenbe szállították. (Czeg
lédy J., 1969. 218.). 
duláb:
a.-négy-öt vastag szál fenyőfából készült 
tutaj” (Kriza, Vadr 1862.) Msz;
b. „legnagyobb s vastagabb faragatlan ge- 
rendákból áll, szerkezete nem úgy van, mint a 
többi tutajoké,- a gerendák töve egy felől van 
mind téve, s ez által egyik vége szélesebb, 
mint a másik, keskeny vége a vízen előrejő 
[...]” (1. közi.), duláp. Orbán B., II 1869: A  
tutajoknak nagysága és minősége szerint kü

lönböző elnevezései vannak. Deszkával ter
helt kisebb tutaj ~. Nagyobb czandura (—>). 
Kis-Beszterce. dulap deszka tutaj. Vitos CsF, 
1894: 100 drb padló deszka [palló] képez egy 
~t (593.). duláp-tutaj. Mkikj, 1895: [...] ré
szint pedig Tölgyesen és Békáson padlódesz
kának feldolgoztatván, Tölgyesen s illetőleg a 
romániai Gura-Békáson úgynevezett ~ba köt
ve, szállíttatnak a Besztercze folyón (tranzitó) 
Galaczig, honnan hajón szállítják a tengeren
túli piaczokra (49.). J. dulap (r) = palló. 
DUZZASZTÓ: a tutajozás zavartalan ke
resztülvitele érdekében, a vízhiány elhárítá
sát célzó berendezés. Pausinger J., 1885: 
Miután azonban a mellékvölgyek nagy esése 
miatt oly erős vizet adni nem lehetett, hogy 
ennek segélyével az óriási tutaj a sokkal szé
lesebb főpatakon is tovább haladhatott volna, 
gondoskodni kellett -król magán a főpata
kon [Görgény] is, s így építtetett aztán még 
két ~ a fővölgyben, egyik Laposnyán, másik 
Fancsalban. (851.). Szécsi Zs., 1894: Gör
gény folyó esése 1%; szélessége 12-15 mé
ter, mélysége tutajozáskor 1/2 méter. A fo
lyón magán egy ~ van [...] (479.). 
egész tutaj: négy fertály tutaj. Lombosy, 
1847: [...] Malomfalva-, Ugra- vagy Déllő 
(egymás mellett eső falvak Marosvásárhe
lyen alól), a hol a 4 fertály tutaj összeállítta- 
tik egy egészszé. (1. közi.), szin. terű, teher 
(Bakó Z., 1984.) Gernyeszeg. négy fertály 
tutaj, egy tereh (EL 1887. 586.) Gy. 
egyfás nagytutaj: az a fertály tutaj, amelyik
nél a keskenyebb, tehát az orr részen mérve a 
2 öles mérőheveder alól 1 szálfa kimaradt, ill. 
ennyivel szélesebb volt (MNL II, 1979. 147.) 
(vö. Lombosy. 1847. 1. közi.). J. hasonlókép
pen volt kétfás vagy háromfás tutaj is. 
élésláda: élelmiszeres láda a tutajon (Fodor, 
NT 1838. 140.) Gy.
első: „tutajkormányos” (Portik János Sz. gy.) 
Gy .-béres: „a tutaj elejét irányító kormá
nyos” (Márton B., 1963.) (vö. G azda J.,
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315. ábra. Duzzasztó. „Az AIsó-Fancsalban ekép épített duzzasztó 10-12.000 m3 tartalommal bír, s a tutajozáshoz 
szükségelt elegendő erősségű vizet 60 perczig szolgáltatja” (Pausinger J„ 1885. 857.).
A görgényi óriástutajozást elősegítő, a mellékvölgyekben épített duzzasztógát keresztmetszete (a) és alaprajza (b) (EL 
1885. 853.). A gát részei Pausinger József i.m.-ja szerint: 1. kőszekrény, 2. tutajsurrantó (—»), 3. vízfal, 4. zúgó (III. 
2.3.10.), mely a víz kifolyására szolgált, 5. oszlop, 6. négy, egymással összekapcsolt, két végükön a kőszekrényekre 
támaszkodó gerenda, melyre a kissé hátradőlt faoszlopok (5) támaszkodtak, 7 ferde támasztó.

1980. 278.) Magyaró. Koós F., 1890: Ezen 
10 teherre 10 ~ ~t fogadott a tulajdonos. A 
10 ~ « gondoskodott aztán a még szükséges 
béresekről. [1848 előtti viszonyok] (79.).- 
kormányos (Palkó A., 1973. 42. sz.). J. V. A r
vinte 1957: cormána$: „pluta$, círmaci” Cf. 
magh.~. Bor$a, Moisei r. Viseu.

Első szászrégeni tutajkereskedelmi társulat
(Erste Sáchsich Reener Flosshandelsgesell- 
schaft): 1866-ban alakult tutaj kereskedelmi 
társaság, mely Soborsinban egy leányvállalatot 
alakított (Binder R, 1973. 3. közi.). Flosskom- 
panie (A. Gociman, 1912. 55-59.). Kompánia 
(Zsigmond J., 1979. 226.). szászrégeni tutaj
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társulat. Péch Dezső, 1886: ~ legújabban 
Gyergyóra vetette szemeit, onnan szállítva a tu
tajokat Zámra és Aradra. (522.) szászrégeni 
tutajkereskedőtársulat. Mkikj, 1910: Marostor- 
damegyében a Maros folyó felső vidékén levő 
erdőségek tömege is eladásra került, itt a = 
egyedül közel tíz. millió korona értékű erdőt 
adott el. (24.) (vö. Czeglédy J., 1969. 439.). 
elszéleszt: „szétszéleszt, el/szétszéledeztet.” 
Szabó T., 1978/1801: a nagy árvíz ... a Tekin
tetes úr Tutajjaiban is széleztetett el, de úgy 
hallom, hogy csak a Hajó Rétbe vagynak, 
onnan pedig ha a víz meg szál elé vontatom 
könnyen (1209.) Mvh.
ERDEI TUTAJ: azok a tutajok, melyeknél 
szélességük az egyes talp szélességével mindig 
egyenlő, függetlenül hosszúságuktól (Szécsi 
Zs., 1894. 441.) —> FOLYAMI TUTAJ.
ERDEI TUTAJOZÁS: az erdőn belül foly
tatott tutajozás (Szécsi Zs., 1894. 441.), mely 
a Maroson valónál Malomfalváig (Kerelő- 
szentpálig) tartott (Binder P., 1973. 2. közi.). 
J. Szécsi Zs., 1894: ~. Ennél hazánkban há
rom fő kötésmódot ismerünk, ú.m. a mozgó 
kötést, a félig feszes kötést és az egészen fe
szes kötést. (461.) —> FESZES KÖTÉS, 
MOZGÓ KÖTÉS.
„eresszetek”: a tutajok indulását jelentő ve
zényszó. Fodor, NT 1838: [...], s midőn már

mindenek készen állanak, kiált az elöl levő: 
~ (141.) Gy.
fékező legény: az óriási tutaj személyzeté
hez tartozó tutajkisegítő. Binder P, 1973: Az 
óriási tutajok vezetését [a Maroson] 24-30 em
berből álló szakasz eszközölte, egy vezető
ből, 6-8 -bői és 17-21 tutajosból. (2. közi.), 
felkalongyál: felmáglyáz. Vándor, NT 1839: 
Ide gyűjtik a' deszkákat is; 's míg a tutaly 
megkészül ~ják; azután rá rakják, av jégoldó 
tavasz' első árjával útnak indulandók. (143.). 
felső kantyfa: „a tutaj kormányrúdját rögzí
tő tutajjárom —> felső része” Márton B., 
1963: Az apacsiny —> fölé jön ráhúzva a já 
rompácára —> a Holtmaros, 
feltajul: felduzzad, feltöltődik (a víz) (Palkó
A., 1979. 208.).
fertály: „negyedtutaj” Lombossy, 1847: 
Négy ilyen teszen egy egész tutajt, de a 
mellyeket csak Maros-Vásárhelyen alól Ma- 
lomfalvánál kötnek össze... (1. közi.). fertá ly  
tutaj. B. S., 1877: Évenként 8.000- indíttatik 
útra, mindenikre két egyént számítva, éven
ként 16.000 ember megy le Gyergyó vidéké
ről Szent-Pálig tutajon, s ott számba adva a 
tutajt, gyalog teszi meg a görgényi vagy 
parajdi utat vissza hazájába. (221.). J. n s 
Viertel: negyed (rész) —> negyedtutaj (vö. 
Fodor A., 1837. 139. Gy.).

ÁGAS- KORMÁNY VAGY APACSINY

BAJNOKSZEG KORMÁNYDESZKA *

316. ábra. Fertály, a) Palkó A., 1979. 209. rajza, mely egy feszes kötésű negyedtutajt ábrázol.
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festés: olajfestékcsík, a tutaj mindkét végé
től 1 méterre. Portik János: A tutajozáshoz 
tartozott a -  is. A Foresta két piros csíkot 
használt. (Sz. gy.) Gy.
FESZES KÖTÉS: hevederrel történő merev 
összekapcsolás. J. A félig -nél a talpak hátsó 
része mozgó kötésű, míg az egészen ~ eseté
ben a talp hátul is hevederrel van ellátva (vö. 
Szécsi Zs., 1894. 468-474.) -> fertály is.

317. ábra. Feszes kötés. Félig feszes (1) és mozgó kötésű 
(4) talp 2. tutajheveder, 3. gúzskötés (—> fertály is).

foglaltat: foglalkozik. ALt-Kvár, Born. 
1780: Deszkákat nem másként, hanem tuta
jokban lehet le szállítani, melyre nevezete
sen a Székelyek -nak [...] Görgény. 
FOLYAMI TUTAJ: az a tutaj, melynek szé
lessége a talp szélességénél mindig jóval na
gyobb, „mert itt már több erdei tutajt kötünk 
oldalvást egymás mellé” (Szécsi Zs., 1894. 
441.). J. -  volt pl. a marosi feszes kötésű tal
pak, melyet Marosvásárhely alatt úgy alakí
tottak ki, hogy 4 talpat kötöttek egybe, 2-őt 
elöl, 2-őt hátul.

318. ábra. Folyami tutaj. Két talp (fertály) összekap
csolása feszesen csonka hevederek (1) által (—> Marosi 
feszes kötésű talp) (Szécsi Zs., 1894. 473.).

FOLYAMI TUTAJOZÁS: folyami tutajjal 
végzett tutajozás. (—> f.). 
forgatott tutaj: az a tutaj, melynél minden 
második tutajfát megfodítva helyeztek el 
(Vitos CsF, 1894. 592.). 
foállomási hely: tutajkikötő. SzL, 1866: [...] 
2-ik ~ök a vásárhelyi partok (4.sz.). - » tutaj
állomás is.
gátrontás: a malomgátaknak tutajok okozta 
megrongálása. Vitos CsF, 1894: Az 1714-beli 
19 diaetalis Articulus meghatározza, hogy 
minden molnár a -ért vám [- gátvám] fejé
ben csak 1 polturát vehessen egy tutaj után. 
(764.). ^
GÁTVÁM: a vízimolnároknak a tutajosok 
által fizetett vám. SzO VI, 1729: 10. Gyer- 
gyai atyánkfiai panaszolkodnak, hogy az tu- 
talyokat rendkívül vámolják az gátakon: en
nek is orvoslásában legyen kegyelmetek 
szorgalmatos. (341.). J. Az oklevél a „Csík, 
Gyergyó és Kászonszék követeinek utasítása 
a szebeni 1729. máj. 30. országgyűlésre.” 
(339.). Mkikj, 1894: A Maros folyón lévő 
gátakért a malom tulajdonosoknak szintén 
vámot kell fizetni [...] (97.). vált. tutajvám, 
tutajvámlás (Tarisznyás M., 1982. 172.) Gy. 
-> TUTAJOZÁS is (vö. Czeglédy J., 1969.
441-445. 537. 542.).
gazda: a tutaj szállítmány vezetője. Koós F., 
1890: A  40 fertályos (10 teher) [10 egész tu
taj] transpottal a kereskedő mindig egy ~'t 
küldött le, a ki az embereket élelmezte, azok
ra felügyelt s ha kedvező alkalma akadott, el 
is adta az egész transportot s a pénzt magával 
hazahozta. (79.).
gazdaterhe: négy fertályból álló egész tutaj, 
amelyen a tulajdonos vagy megbízottja uta
zott. Kemény J., 1979: Hajnalban indult to
vább a tutajszállítmány a nagy kikötő feié. 
Jolka frissen, kipihenten állott Simion mellé 
a ~'re. (41.) vált. ládás terhe, 
gerenda: tutaj fa. Mkikj, 1894: a ~'kat az elő
állító székely gazdák [1877 előtt, amikor
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megalakult a „Marosi tutajozást előmozdító 
társulat” —>] 25-30 cmnyire mindkét oldalon 
lefaragták, bárha ez által a fa legjobb részé
ből veszített [...] (94.).
gerendatutaj: gerendákból (—>) összeállított 
tutaj. ÁLt-Cs, 78. 1. 1869: ~ vágatási díjba. 
Gytölgyes. Karlovszky E., 1896: A Maros és 
Szamos folyón évente számos gerendából 
összerótt tutaj úszik le deszkával és 
zsindelylyel megrakva. (249.). 
gerezd: „a tutajba kötött szálfákon a heveder 
beeresztése végett kivágott véset” (Köz. 
Göldner József: EL 1887. 586.) Gy. Palkó A., 
1979: Az egymás mellé rendezett fákat a két 
végüknél is hevederrel [—> TUTAJHEVE
DER] fogták össze: minden egyes fát a két 
végétől 30-40 cm távolságra 15-20 centi mé
lyen berótták, tutajos kifejezéssel: ~del 
eresztették be. (206.).
GÚZS: „vesszőből csavart kötél” (Haáz F. 
R., 1932. 12.) Usz. facsart ~: kész - (Zsig
mond József Sz.gy.) Görgény. kötöző  ~ (Ke
mény J., 1965. 230.). nyírfa ~ (Csergő B.,
1978. 41.) Küküllőkeményfva. ~ facsarás  
(Zsigmond uo.). -  kem ence (Szécsi Zs., 
1894. 458.). gus. Szabó T, 7984/1840: -  és 
Csatlofákot hordotak az Desz(ka) Tutajok
hoz (680.) Görgény. gúsfa: „gúzs” (Márton 
B., 1963.) Holtmaros. Sz. Nehéz a vén fából 
='t facsarintani (Köz. Ősz János: Nyr 30, 
1901. 400.) Kibéd. Sz. Úgy el vagyok kese
redve, /M in t a nyír- ~ tekered ve. (Táncszó) 
(Konsza S., 1957. 481.) Hsz. 
gúzsos tábla: mozgó kötésű tutajtábla (ÁLt- 
Mvh, 115.3. 1876.).
gübbenő: „hirtelen mélyedés a folyó meder 
fenekén” (Köz. Göldner József: EL 1887.
588.) Gy.
gyergyói tu ta j: kétoldalt megfaragott geren
dákból összeállított tutaj. Lombossy, 1847. A 
~ hossza nagyobbrészt 6 öl, van 6 1/2 öles is, 
[...] (1. közi.) (vö. MNL II. 1979. 343. és 
KoósF., 1890.1. 78.).

319. ábra. Gúzs.
Gúzskemence a) alaprajz, b) hosszmetszet.
1. kemence, 2. tűzhely, 3. gúzsvesszők elhelyezésére 
szolgáló oldal, 4. vasrúd, 5. földbe beásott, a gúzsvesszők 
beszorítására szánt tönk, melyben e célra kifúrt lyukak 
vannak, 6. a gúzsvesszők áztatására s lehűtésére használt, 
vízzel telt favályú (Szécsi Zs., 1984. 458.).

G Y ER G Y Ó I TU TA JO ZÁ S. Tarisznyás 
M.y 1982: A fentiekben [...] vázoltuk a -  tör
ténetének néhány mozzanatát és láttuk, 
hogy: 1. A tutajozás egyik tényezője volt a 
különböző vidékek és népek közti kapcsola
tok elmélyítésének. Általa Gyergyó szoro
sabb kapcsolatba került a Mezőség, az Al
föld és Moldova román és magyar lakóival.
2. A múltban a gyergyói lakosság egyik leg
főbb kereseti forrása volt. (179.). 
gyeszálága: „a tutajos holmija, ruhái és há- 
rom-négynapi élelme” (Márton B., 1963.) 
Holtmaros.
gyila tu ta j: 22 fából álló, 10 öl (19 m) hosszú 
tutaj (ÁLt-Cs, 78. 54. 1884.) Kis-Beszterce. 
hajós m alom : Maroson [és más hajózható 
vízfolyáson] úszó malom (Fodor, NT 1838. 
142.). hajómalom. B. S. 1877: Ha a -m osók
nak kevés az őrölni valójuk [...] feltolják a 
-m ot a víz legközelebbi kanyarodásáig, jól
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ismervén a helyi viszonyokat, úgy állítják a 
=mot a vízsodrába, hogy midőn jönnek a tu
tajok, [...] de jaj annak a tutajosnak, a ki a ha
jóhoz ért, rögtön üldözőbe veszik előre elké
szített kavicszáporral, kikötni kényszerítik, 
vele alkudozásba bocsátkoznak s szerencsé
ről beszélhet, ha fele rakományától meg nem 
fosztják [...]. (228.) (vö. D. Fodor A., 1838.1. 
félév 142-143., MNL II. 1979. 402.). 
hatos - tizenhatos tutaj: „így hívják a tutajt, a 
szerint, ahány darab szálfából össze van állít
va” (Köz. Göldener József: EL 1887, 586.) Gy. 
J. A 7-es kb. 4 m széles volt. (EL 1887. 586.). 
hátsó: „hátsó kormányos” (Palkó A., 1979. 
206.) Magyaró. vált. hátulsó (Gazda J., 1980. 
278.) Magyaró. hátulsó béres (Márton B., 
1963.) Holtmaros. szin. utolsó, utósó. Portik 
János: Megyek =nak tutajra. (Sz.gy.) Gy. 
hevederezés: tutaj heveder rögzítése (Portik 
János Sz.gy.) Gy -> TUTAJHEVEDER is. 
járompáca: „a tutajjárom függőlegesen álló 
fái” Márton B., 1963: egy tutajjáromnak 3 
vagy 5 járompácája van s ezek függőlegesen 
be vannak fúrva a tutaj testét alkotó geren
dákba; a középső járompácán mint tengelyen 
mozog vízszintesen a tutaj kormányrúdja; a 
szélsőket két vízszintesen álló kantyfa (—>) 
fogja össze s ezáltal szilárd lesz a járom. 
Holtmaros. —» KORMÁNYSZÉK, alsó kanty
fa, felső kantyfa. J. V. Arvinte, 1957: tiuz: 
„cui de lemn in care se fixeazá cirma plutei. 
Din magh.” (172.).
kajiba: „a tutajra szerelt, rendszerint kéreggel 
fedett kunyhó” (Márton B., 1963.) Holtmaros, 
kalauzbéres: vezértutajos. Kemény J., 1965: 
[...] vezértutajos, akit a tutajos-aszszony 
gyakran ~nek nevezett (271.). 
kalauzterhe: vezértutaj. Kemény J., 1965: 
[...] a vezértutajos mozdulatlanul állt a ~ 
hosszú kormányevezője mellett (271.). 
kamód: kényelmesen. Márton B., 1963: A 
rúdat mek ké hegyezni a kis véginn, hagy 
tuggya fogni Holtmaros. —> KORMÁNY

kantár: „fűzfagúzsból készült karika, az 
»első« kormányrúdjának végét ebbe dugták” 
(Palkó A., 1979. 207.) Magyaró. szin. lefog
laló —» fertály is.
kantyfa. „az alsó ~ és a felső ~ névváltoza
ta” (Márton B., 1963.) Holtmaros, 
karó és kötél: „a tutaj kikötéséhez használt esz
közök” (Portik János Sz.gy.) Gy. —> botos is. 
károsodás: a tutajozás közben bekövetkezett 
kár. Palkó A., 1973: Ez után [tutajbekötés, 
felszerelés, élelemmel való ellátás] került sor 
a szerződés aláírására, amelyben a [tutaj] ke
reskedő egyebek között arra kötelezte a tuta- 
josokat, hogy a szállítás közben jelentkező 
bármi néven nevezendő ~t, akármilyen cse
kély volt is az, megfizessék. De nem akárho
gyan. Az okozott kárt kizárólag a tutajozás 
végállomásán, az Arad megyei Lippán érvé
nyes árban kellett megtéríteniük, márpedig ez 
a szászrégeni tutajárnak a kétszeresét vagy a 
háromszorosát tette ki. (1980. o.). 
kártya: „fából [dongából] készült [egyfülű] 
víztartó edény” Márton B., 1963: Az 
arralevalók szoktak szerelni a tutajra kajibát 
és ~'t, amibe ivóvizet tesznek, mer arra le 
mucskas a víz. Holtmaros.

kaszkavál: Kis-Besztercén használt tutajfé
leség, „3 öl hosszú, 12 hüvelyk vastag boro- 
nákból áll”-t (Orbán B., 1869. II. 131.). 
katarcs: Kis-Besztercén használt tutajféle
ség, „22 öl hosszú árboczfából” volt öszsze-
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szegezve (Orbán B., 1869. II. 131.) vö. V. 
Arvinte, 1957: catarg (141.). 
katarcsel: „19 öl hosszú árboczfákból ös
szeállított tutaj” a Kis-Besztercén (Orbán B., 
1869. II. 131.) J. V. Arvinte, 1957: szerint tö
rök szó (18.).
kaula (kahula): „apró, hitvány, bogos geren
dákból összeállított tutaj ócska, tűzifával ter
helve, s maga is annak használandó” (Lom- 
bossy, 1847.) Maros, kaulla: „falusi háznak 
való, eladásra előkészített fákat tartalmazó 
tutaj”. Márton B., 1963: Vészén ety-két tutaj
ra való vékanyap fát, falusi háznak valót, észt 
viszi lefelé eladni, azé hijják észt a tutajast 
='nak. Holtmaros. J. V. Arvinte, 1957: három 
értelmezését kapjuk, ebből kettő tutajra, egy 
kivájt csónakra vonatkozik. (142.). 
kaullas: „tutajokkal kereskedő em ber” 
(Márton B., 1963.) Holtmaros, 
kereskedőkompánia: kereskedőtársaság. 
Palkó A., 1979: Az erdőkitermelés és a tutaj- 
kereskedelem igazi haszonélvezői a lippai és 
szászrégeni ~'k, valamint a külföldi kalmá
rok voltak. (204.).
kereszt: „a tutaj közepébe befúrt ágasfa 
(ágófa), a tarisznyát tartotta” Portik János: 
Gátaknál a -be kapaszkodott meg a tutajos- 
pár, hogy a hullám ne sodorja le őket. (Sz. 
gy.) Gy (vö. Gazda J., 1980. 278. Magyaró) 

ágas.
kifejlődik: „kibomlik, széthull (a tutaj)” 
Márton B., 1963: Ha rámegy a tutaj egy 
natykőre, mind -  a fa a tutajbó. Holtmaros, 
kifogóhely - portus: tutajkikötő (Kgl 1577, 
Köz. Pálfy Márton: Nyr 36, 1907. 228.). 
kikötőgondnok: tutajkikötő-felügyelő (Ke
mény J., 1965. 309.).
királyi tutaj: kincstári (állami) -. Garda D., 
1978: „Tutajozó vizünk az itten lefolyó Ma
ros vize, mellyel magunk és -okát szoktunk 
lehordani.” C onscriptio  G yrem ete , 1785. 
aug. 20. A tanúság szerint tehát a tutajozás 
már a XVIII. században a földművelést és az

állattenyésztést kiegészítő foglalkozásként 
szerepel. (134.)
KIS-BESZTERCÉN FOLYTATOTT TU
TAJOZÁS. Orbán B., II. 1869: Kis- 
Besztercze (Bisztriczora) tutajozható havasi 
folyam, [...] (128.). Besztercze. Orbán B., II. 
1869: A Putna beszakadásánál a ~ völgye ki
szélesedik; ezen terecske a szó teljes értel
mében el van halmozva deszka, tutaj, borona 
és árboczokkal, mivel itt van a ~'n folytatott 
fakereskedésnek legnagyobb rakpartja, va
gyis azon hely, hol a kisebb negyedtutajokat 
egészszé szegezik egybe, deszkával, sava
nyúvízzel s más áruczikkekkel rakják meg, 
hogy a =’nek a jelentékeny Putna által növelt 
hullámain tovább úsztassák. (133.). J. Orbán 
Balázs szerint évenként átlagosan 6000 tutajt 
úsztattak le a ~'n. (131.) 
kis deszkatutaj: három két öles deszkatáb
lából készült tutaj (Lombosy, 1847, 1. közi.) 
(vö. Benkő K., 1853., I. k. 88.; Kozma F., 
1879. 160.; Mkikj 1892. 72-73.). 
konty: a tutajnak való fa mindkét végének 
korcsolyaállszerűen történő megfaragása, 
azért, hogy menet közben ne akadjon (Ta
risznyás M., 1982. 176.) Gy.
KORMÁNY: tutajevező.
/. apacsina  (Köz. Göldner József: EL, 1887. 
585.) Gy. (—>) apacsiny (Palkó A., 1979.
209.) Magyaró. J. ukrán opacsina (V. 
Arvinte, 1957. 157.).
2. korm ány (EL 1887. 585.) Gy. Tarisznyás 
M., 1982: A járom ra volt rászerelve a ~, 
amely egy mozgatható rúdból és egy csapott 
végű deszkából állott. (176.). kormány evező  
(Kemény J., 1965. 47.) —> fertály is. 
KORMÁNYLAPÁT 
,, Kormány lapátról gyöngy eső  pereg  
habloccsanásra. »Meddig, em berek?« 
»Zámig.« - A válasz tompa és komor 
s mélységes, mint a munka és nyomor ”

(Áprily Lajos: Tutajok.
Részlet. 1973/1920)
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321. ábra. Kis-Besztercén folytatott tutajozás.
(Térkép: V. Tufescu $.a. 1985. Adatok: Bedő A., 1885. I. XXIII. táblázat).

322. ábra. Kormány. 1. kormányrúd (6-7 m hosszú, 10 cm vastag; vékonyabb vége a könnyebb kézfogás kedvéért 
vékonyra volt faragva) (-»), 2. kormánylapát (1,9 m hosszú) (-»), 3. fejjel ellátott fenyőszegek (Szécsi Zs., 1894. 471.).
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1. apacsi (MTsz I., 1893. 48.). apacsin- 
deszka (Palkó A., 1979. 207.) Magyaró.
2. kormánydeszka (EL 1887 586. Gy.) Cs. 
Bogáts IX, 1943! 1844: kormány-deszka —> 
fertály is.
KORMÁNYRÚD.
1. apacsin (Lombossy, 1847 1 közi.). ~a 
(Portik János Sz.gy.) Gy. ~ rúd (Márton B., 
1963.) Holtmaros, hátulsó ~ (uo.).
2. kormányfa (Bocskor J., 1838. 33.) Gy. 
KORMÁNYSZÉK:
1. járom  (Palkó A., 1979. 26.) Magyaró. (EL 
1887. 586.) Gy. járom  (Márton B., 1963.) 
Holtmaros.
2. konty ozás (Köz. Göldner József: EL,
1887. 585.) Gy. —> alsó kantyfa, felső kanty
fa, kantyfa; járampáca.
kötőrúd: heveder, tutaj (Tarisznyás M., 
1982. 176.) Gy.
közepes tutaj: „300-900 köbláb [—> III. 1.1.
4.] nagyságú tutaj” (Palkó A., 1979. 206.) 
Magyaró.
közönséges tutaj: 10, 11, 12 szálfás tutaj. 
Koós F., 1890: A 10, 11, 12 szállások -ok  
voltak s nem is igen szállították alább, 
legfennebb M.-Vásárhelyig [...] (78.). 
kubikfusz: köbláb [—> III. 1.1.4.]. Portik Já
nos: a szignó [—>] mögött jelzett bevésett 
szám a fa köbtartalma volt -bán, az össz- 
köbláb pedig a széria [—>] után volt bevésve 
(Sz. gy.) Gy. (vö. Gazda J., 1980. 277 
Magyaró).
lefoglaló: „az evezőrúd végénél, a középső 
szálfába megerősített gúzs-hurok, az evező
lapát felszorítására, pl. gátakon átmenetei al
kalmából” (Köz. Göldner József: EL, 1887. 
585.) Gy. szin. kantár, 
lekalauzol: levezet (Bedő A., 1912. 213.). 
lepadalózott: „elsüllyedt [a tutaj]” (Palkó
A., 1979. 207.) Magyaró (vö. Gazda J.,
1980. 279. Magyaró).
lepadol: lenyom. Lombossy, 1847: [...] -ja , 
a harmadik a 2-dikat, a 4-ik a 3-dikat, s így

tovább 40-50 tutaj tornyosul egymásra (2. 
közi.).
letakarod/ik: leérkezik. Fodor, NT 1839: 
mikorra minden tutajok -tak  (147.) Gy. 
létzes tutaj: lécekből összeállított tutaj (Ta
risznyás M., 1982.) Gy. 
lifersan: „tutajszállítólevél” (BakóZ., 1984.) 
Gernyeszeg.
lippai cövek: „a tutaj kikötésénél használt 
facövek” (Palkó A., 1979. 209.) Magyaró. 
Lippai Kompánia: 1855-ben alakult tutaj
kereskedő társaság (Palkó A., 1979. 204.) 
(vö. Czeglédy J. 1969.438-439.). 
mágja: „szabályos gerendarakás” Márton
B., 1963: Mika a fákat béhúzatták a Maras- 
partra, att - 'ba  rakták, hagy ne faglajják e az 
égisz hejet. Holtmaros.
Malomfalva. Orbán B., IV. 1870: -  arról 
is híres, hogy a marosi tutajozásnak itt 
van fő kikötője, hol négy negyed tutajt 
egy egésszé szegeznek; a gyergyai tutajo- 
sok eddig jönnek, innen a tutajokat ma
lomfalviak, s vidékiek szállítják tovább. 
(219.).
MALOMGÁT: a Marosvécs és Marosújvár 
között levő mintegy 22 gát egyike, mely aka
dályozta a tutajozást (Binder P., 1973. II. 
közi.) (vö. D. Fodor A., 1838.1. félév 142. és 
Garda D., 1981. 43. Gy) -> MAROSON 
FOLYTATOTT TUTAJOZÁS AKADÁ
LYAI.
MAROSI FESZES KÖTÉSŰ TALP. J.
Marosvásárhely alatt (Malomfalván, Kerelő- 
szentpálon) négy —at csonkahevederek se
gítségével alakítottak egy tutajjá (Szécsi Zs., 
1894. 473.) -> FESZES KÖTÉS.
MAROSI TUTAJOZÁS -> 323. ábra 
MAROSON FOLYTATOTT TUTAJO
ZÁS AKADÁLYAI. J. A kérdés egyik első 
ismertetője Lombossy volt, ki a veszélyeket 
az alábbiak szerint csoportosította: A. Ter
mészetiek. 1. Száraziak („hó nem léte, vagy 
pedig felette nagy bővsége”)
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Déda

Déva

Jelmagyarázat
0  Tutajozás kiinduló állomásai (Alfalu, Remete, Ditró)

□  Tutaj kezelők származási helyei (Alfalu, Remete, Ditró, Déda, Magyaró, 
Régen, Malomfalva stb.)

•  Tutaj kezelik váltási helyei (Déda, Szászrégen, Mvh,
Malomfalva, Marosújvár, Gyulafehérvár, Déva, Llppa stb.)

X Tutajok fó értékesítési helyei

323. ábra. Marosi tutajozás. (Tarisznyás Márton közlése nyomán).

2. Víziek, a) Történetes [természetes] vízi 
akadályok („Legnagyobb ellensége a tutajá- 
szatnak maga a Maros haragos hulláma”),
b) Mesterséges vízi akadályok („malom- és 
csapó-gátak”, „hajósmalmok” , „hajóhidak 
kötelei” stb.). B. Erkölcsiek (pl. a vámolás
nak zsarolássá való átalakulása). A mindvé
gig megoldásra váró kérdéssel az Erdészeti 
Lapok hasábjain is foglalkoztak (1877, 
221-231.), majd 1902-ben a Székely Kong
resszuson javasolták „A Maros és Olt fo
lyóknak a tutajozás czéljára való szabályo
zását” (SzK, 1902. 280.). Idézhetünk az 
Mkikj, 1908-ból is: A tutajozás körüli bajok 
ugyanazok, mint évekkel ezelőtt, sőt az ál
lapotok még rosszabbodtak, amennyiben a 
gát és part tulajdonosok túlhajtott kikötési 
díjakat szednek. Sokat károsítják a kereske
dőket a marosmenti községek lakóinak ga
rázdálkodása is, kiket korlátozni alig lehet 
abban, hogy ne lopjanak. [...] A leúsztatott

famenynyiség, mely körülbelül 250 ezer 
köbméter volt [...] (27.) (vö. Czeglédy J., 
1969. 222-224.).
Maroson való tutajozást előmozdító tár
saság: 1877-ben alakult társulat, mely a tu
tajok után beszedett díj ellenében a Maros
ban levő akadályokat eltávolította (sziklá
kat robbantottak, gátakat javítottak stb.). 
Mkikj, 1894: Ezen társulatnak megerősített 
alapszabályaiban körvonalazott czéljai el
érése szem pontjából az államkormány 
megengedte, hogy a M aroson úsztatott 
minden tutaj után 30 kr vámot szedhessen. 
[...] Az így megjavult vízi úton a gerendák
nak természetes hengeres formájára való 
szállítása is lehetséges lévén, azok többé 
nem faragtatnak le, [...] (78.). A M arosi tu
ta jozást előm ozdító társaság  (A. Gociman, 
1929. 284.). Tutajozást előm ozdító Társulat 
(Palkó A., 1979. 208.) (vö. Czeglédy J., 
1969. 440.).
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Rastolita Lunca Bradului 
(Ratosnya) (Palotailva)

.S tínceni (Gödé)

A Maroson folytatott tutajozás általános képe Morest (Malomival rL
Sinpaul (K-SztPáll (M vh.)

Lipova (Lippa)

(5) tutajkereskedő hely 

°  tutajkikötő 

tutajos központ

Alba Júlia 
(Gyulafehérvár)

Déva

’oplita (Maroshévíz) 
Remet eo (Gyremete) 

Joseni (Gyalfalu)

MAROSON FÖL YTATOTT TUTAJOZÁS AKADÁl YA!

-  Felsó s/akas/: Gyergyóalfalu. Gyergyóremete -  M a
lomfalva (Divald A., 1871)

\0eolu Nyegruv I  S /

a görgényi állam i erdóhi

út melyen a gyergyói tutajosok hazatértek miután 
a fertály tutajt átadták

324. ábra. Maroson folytatott tutajozás akadályai.
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325. ábra. Megnagyából.
1. megnagyábolt rész, 2. gúzslyuk

megnagyából: durván lefarag. B edő A., 
1912: Két végén ~t és háromszög alakú 
gúzslyukakkal ellátott tutajfa (210.). 
megomlik: szétesik. Székely L., 1981: [...] a 
tutaj megomlott. (43.) Gyremete. 
megyei tutaj: Lombossy meghatározása 
szerint az a tutajt, melyet csak egyoldali lefa
ragott szálfákból állították össze (Lombossy, 
1847. 1. közi.) vált. vármegyei tutaj, 
monopolizáló: egyeduralomra törekvő. Szá
va F., 1872: Barcsai János az egyik [...] a tu
tajkereskedés ügyét emancipálni, kivenni 
akarta a ~k kezéből [...] A hatvanas években 
egy második, áldozatra, tettre kész [vezető 
egyéniség je len tkezett...] Lázár Mór [...], de 
terveihez segédkezet senki se nyújtott [...] 
(33.). J. Lázár M ór tevékenységéről, ki 
Biedermann bécsi bankárral szövetkezve 
igyekezett Vermes (Wermescher) egyedural
mát letörni, Orbán Balázs (A Székelyföld le
írása II., 1869. 137.), Vitos Mózes (Csíkme
gyei Füzetek 1894, 764.) és mások is elisme
rőleg írtak.
Morgó: „a Marosvásárhely melletti Maros 
vízágának összeszakadása” (Kriza, Vadr. 
1862.).
MOZGÓ KÖTÉS: a tutaj összeállításának 
az a módja, amikor a tutajfákat gúzszsal 
mozgón kötik egymáshoz (Bedő A., 1912.
210.). Szécsi Zs., 1894: Ez idő szerint a ~ 
[...] már csak a Görgény folyón és ennek két 
felső főágán, a Fancsal és Laposna völgyben,

valamint ez utóbbi egyik mellékágán, a Szé
kelypatakon gyakoroltatik. (461.) —> ÓRIÁS
TUTAJ.
nagy deszkatutaj: „Tordamegye Toplicza 
nevű helységének havassin levő császári fű
részeken vágott 8-12 öles hosszú, 10-16 hü
velyk széles és 3-6 hüv. fokos deszkából” ké
szített tutaj (Lombossy, 1847. 1. közi.). 
NAGY-KÜKÜLLŐN FOLYTATOTT TU
TAJOZÁS
„ Újra hallgatlak, gyönyörű Kükullő, 
gyermekéveim suhogó zenéje

(Áprily Lajos: Ének a Küküllőhöz.
Résziét. 1973/1957. 177) 

Orbán B., /. 1868: Tavasszal hó menéskor 
a Nagy-K üküllő is tutajozható, s ekkor 
több ezer tutaj simul le annak zajgó hullá
main. (64.). Szinte G., 1901: Az oláhfalvi
ak [...] a tavaszi vízáradáskor a Marosig 
úsztatják a Küküllőn kis tutajaikat. Ezer 
veszély közt, sok fáradsággal teszik meg 
ezt az utat, mert hisz a Küküllő gátakkal 
van tele, melyen átugratnak s még vámot is 
(2-4 krt) fizetnek a tulajdonosoknak gát
rongálásért. (21.) (vö. Óroszhegyi M., 
1655/1977. 117.), (vö. St. a., 1864) (vö. 
Csergő B., 1978.41.). 
nagytutaj: „két német ölnél (12 láb) nem 
keskenyebb [fertály] tutaj” (Lombossy, 
1847. 1. közi.); „900-1200 köbláb köbtar
talmú tutaj” (Palkó A., 1979. 206.) Ma
gyaró.
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Kis-Küküllő 
tutajozható volt 
N ag y-Ág  patakétól

Nagy-Küküllő 
tutajozható volt 
Szenesed patakától

Maros

326. ábra. Nagy-Küküllőn folytatott tutajozás.
„Nagy a világ! S a Földgömbre, / milyen igazságtalanság, / kis folyónkat, a Nagyküküllőt, /  bizony, reá sem rajzolták.” 
(Kányádi Sándor: Nagyküküllő, HK 1971.)
a) általános kép (térkép: C. Giurcáneanu 3 . a., 1985. 67.); Adatok: Bedő A., 1885.1. XXII. táblázat)
b) Nagy- és Kisküküllő forrásvidéke; J. Aláhúzva az a hely, ahonnan a tutajozás lehetővé vált.
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nagy tutajállomás. Lombossy, 1847: [...] Re
mete első ~ [...] Sz. Régen második ~ és piacz 
[...] Lippán van a harmadik ~ és piacz (1. közi.), 
negyedtutaj: erdei tutaj (—>), melyből „1845 
előtt átlag évi 8000-10 000 indult” [a Maroson 
Gyergyóból] (Binder P., 1973. 3. közi.). Kozma
F, 1879: 1870-ben [...] minden -ért, mely 19 
köbméter fát tartalmazott [...] (260.). —> fertály, 
négyeseim: négyen átvinni egy terűt (—>) a 
gáton (Bakó Z., 1984.) Gernyeszeg. 
nyáj: „tutajcsoport, több együvé tartozó tu
tajos” (Palkó A., 1979. 206.). ~vezető  (Már
ton B., 1963.) Holtmaros. szin. vezértutajos 
(Kemény J., 1965. 45.). tutaj~ (Márton B., 
1963.) Holtmaros.

óldaloslag: jobb v. bal felől (Ballagi M., 
1873.). Fodor NT, 1838: Ha a' tutaj ~ akad 
fel, ollykor a' kormányozni jól tudók szeren
csésen elhaladnak mellette [...] (141.). 
OLTON FOLYTATOTT TUTAJOZÁS. 
Orbán B., /., 1868: Az Olt [...] Szt. György
től Fogarasig tutajozható (212.). Hn. Néme
tek vágása: Elnevezése onnét van, hogy 1840 
körül néhány fogarasi német itt vágatott egy 
csomó ölfát s a mint az Olt vizén a tutajokat 
Fogarasba akarnák szállítani, épen a falu 
mellett az Olt vizébe sülyedt a sok tűzifa, 
máig is ott van az Olt fenekén, egy kis sziget 
alakulván belőle (Köz. Kriza János: Nyr 25, 
1896. 333.) Datk.

A jta  tu ta jo zh a tó  vo lt 
S z á r a z - A jtá tó l Fe k e te ü g y  tu ta jo zh a tó  volt 

Le m h é n y tő l

G e le n c ze  tu ta jo zh a tó  vo lt 
G e le n c zé tő l

B a ró th  tu ta jo zh a tó  vo lt 
N a g y -B a c zo n tó l

O lt  tu ta jo zh a tó  vo lt 
B a lá n b á n y á tó l

K á szo n  tu ta jo zh a tó  vo lt 
J a k a b fa lv á tó l

327. ábra. Oltón folytatott tutajozás.
a) az Olt forrásvidéke (Gál István felvétele nyomán);
b) adatok az Olt és mellékvizeinek tutajozási viszonyaira vonatkozóan (térkép: C. Giurcaneanu ?. a., 1985. 67.); 

Adatok: Bedő A., 1885.1. XXIII. táblázat).
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ÓRIÁSTUTAJ:
a) mozgókötésű, sok egymás mögött össze
kötött talpból álló erdei tutaj. Szécsi Zs., 
1894: Görgényben egy ~ba, melynek hosszú
sága 450-500 méter, 400-650 tömörköbmé- 
ter fenyőszálfa van kötve, és pedig 32-36 
talpban, 300 egész 350 törzssel; e szerint 
évenként 25-30.000 tömörköbméter épületfa 
szállittatik le, minélfogva egy patakon, mi
lyen a Laposna, a Fancsal vagy Székelypatak, 
legfeljebb 10-15 ezer köbmétert lehet kiszál
lítani. [...] A tutajozó évad Görgényben július 
1-14-ike között kezdődik és október 15-30-ig 
tart. A tutajok mindig reggel indulnak, azon

ban csak a Laposna-fővölgyben kötöttek 
mennek azon nap egyszerre Herbusig (44 ki
lométer) 5 1/2-6 óra alatt. [...].
b) feszeskötésű, több egymás mögött és leg
alább két egymás m ellett összeszegezett 
talpból álló folyam i tutaj (-»  329. ábra). J. 
Palkó A ., 1979: ~ az 1200 köblábnál na
gyobb tutaj (206.) Holtmaros. 
ÓRIÁSTUTAJOZÁS: tutajozási üzem óri
ástutajokkal (—>). Pausinger 1885: Mióta 
a görgényi erdőségekben az ~ behozatott, az
az 13 év alatt [az első óriástutaj a herbusi tu
tajkikötőbe 1873-ban érkezett] 13.000.000 
köbláb, vagyis 410.000 m3 luez- és jegenye

328. ábra. Óriástutaj, a) mozgókötésű óriástutaj és annak első két talpa (a,) (Bedő A., 1912. 212.)
1. vetértábla (-talp) a tutaj ormányával (3) —> tutajormánya, 2. kormánytalp (3 helyen volt átfúrva, mely fúrásokon át erős 
bükkfaléceket vertek és gúzzsal, valamint tutajszeggel erősítették a tutajfákhoz), 4. kb. 4 m hosszú kormányrúd (—») (vö. 
Tarisznyás M„ 1982. 45. kép).

329. ábra. Feszeskötésű óriástutaj (Szécsi Zs., 1894. 473.).
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fenyő épületfa szállítatott ki, [...] (848.). J. 
Az ~ a Görgény völgyben 1905-ig, az erdei 
vasút üzembehelyezésig üzemelt. J. AjMT, 
1903. szerint 1903-ban ~t folytattak a Biszt- 
ra patakán is. (60.).
osztálybeli: osztályú. Fodor NT, 1839: [...] 
szükség leend előre azt is meghatározni, hány 
szál és miilyen vastag fákból álljon, s hány öl 
hosszúságú legyen mind az első, mind a' má
sodik, mind a' harmadik ~ tutaj [...] (103.). 
parand: homokzátony (Székely L., 1981. 
43.) Gyremete.
parti: „tutajcsoport, több együvé tartozó tu
tajos” (Palkó A., 1973.). 
partifiller: a 6-14 tagból álló parti (—») ve
zetője (Palkó A., 1979. 206.) szin. nyáj veze
tő. Magyaró.
passzitt: „illeszt, a hevedert keresztirányba 
ráilleszti a gerendákra” (Márton B., 1963.) 
Holtmaros.
patkó: a tutajosok által a bocskorra szijazott, 
vasfogakkal ellátott, sajátos patkó (Palkó A.,
1979. 207.) Magyaró. (vö. Gazda J., 1980. 
278. Magyaró), 
pózna:
a) rúd. Binder P., 1973: A talp [tutaj-] veze
tése a vízi út mélységéhez képest vagy mak
kal, vagy pedig a kormányszékeken elhelye
zett kormánylapátokkal történik. (1. közi.) 
Maros felső folyása.
b) a korm ányszék függőleges elem e  (Tarisz
nyás M., 1982. 176.) szin. járampáca. 
prémonda: „annak az élelmiszernek a neve, 
amelyet az erdőtulajdonos járandóságként 
kiosztott munkásainak; ma ~'nak nevezik a 
fakitermelő munkások a munkahelyen be
szerezhető élelmet is” (Márton B., 1963.) 
Holtmaros. J. D ivald A., 1871. szerint a tuta
jos ~ kétszeresből (búza és rozs keverékéből 
őrölt lisztből), szalonnából, túróból, kukori
calisztből, paszulyból, pálinkából, vörös
hagymából és sóból állt. (125.) —> III.5.2. 
TUTAJOSOK TÁPLÁLKOZÁSA.

pusztán: deszkafelteher nélkül. Koós F., 
1890: „de volt olyan gazda is [Gyergyó, 
1848 előtt], a kinek nem lévén deszkája, ~ 
adta bekötött tutaját a Maros partján a tutaj
kereskedőnek” (78.).
ragy: „a gátakon lezuhanó Maros vizének 
felhobzása” (Lombossy, 1847.; Czeglédy J., 
1969.217.).
ragya: „tajték” Palkó A., 1979: ahol a víz
nek a legerősebb a ~ (208.) Magyaró. 
rakás: torlasz (Gazda J., 1980. 279.) 
Magyaró.
rogy, rogya: „vízhullám, örvény” Márton
B., 1963: Mekkapaszkodik a gúsfába [-> 
ágas], addig mék a tutaj abból a rogyábó fel
emelkedik. Holtmaros, 
rátojul: „rászalad (a tutaj)” (Fodor NT, 
1838. 141.).
rédia: a tutajos és a tutajkereskedő által 
megkötött szerződés (Palkó A., 1979. 207.) 
Magyaró.
ritkái: „fát válogat, méret szerint rendsze
rez” Márton B.} 1963: Mi ka ki~ták a fákat, 
az etyfármákat ety tutajba tették” Holtma
ros. n richten: megigazít, 
rönkhalász: az elszabadult tutajfák kifogá
sát végző személy (Kemény J., 1965. 243.). 
rövid tutajozás: talptutajozás (Pausinger J., 
1885. 846.).
sántafa: „rövidebb tutaj fa” Palkó A., 1979: 
Rövidebb, ún. ~'kat [a tutajba] nem szívesen 
vettek be, mert ezek könnyen felakadhattak a 
gátakon. (206.) Magyaró. 
servitus: szolgalom (Lombossy, 1847. 2. közi.), 
slégenn: „ferdén” (Márton B., 1963.) Holt
maros. n schrág: ferde.
SÓHAJÓ. B. S., 1877: A  sót szállító hajók le
génysége [...] szokásba vették: a ~ t a  tutaj kö
zelébe hajtani, egy ugrással, a sós hajóból a tu
tajra szökni, egy pár deszkát a tutajról felszed
ni s a ~ra dobva, arra vissza ugrani s a tutajost, 
kinek a deszka számba van adva, kinevetni [...] 
(228.). Marosnak Marosújvár alatti szakasza.
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Hónapok
Sóhajók M.-Újvárott rakatott só

összsúlya értéke

száma % mázsa fon t forin t

január

február

március 104 10

április 232 22

május 210 20

június 186 17

július 144 13

augusztus 47 4

september 20 2

október 104 10

november 20 2

december

összesen 1067 100 804.410 19 4.022.050

XXII. táblázat. SÓHAJÓ. „[...] M.-Újvártól Zámig, [...] 1200 mázsát megbíró ~ ment [ 1864-ben]” Forrás: St. a., 1864.

suga: „a víz igen csekély mélysége” Binder 
P, 1973: Megnehezítették továbbá a tutajo
zást a Gombás, Koslárd, Almás és Rápolt 
falvak határában a Maros több ágra szakadá
sa miatt keletkezett ~'k (2. közi.); „legsebe
sebb ár” (Palkó A., 1979. 208.) -> TUTAJ- 
SURRANTÓ is.
SZABAD KIKÖTŐ HELY: tutaj Mkikj, 
1893: [...] igen sok marosmenti község nem 
gondoskodik oly -ékről [...] [ott] a hol arra 
alkalmas a hely (96., 97.).
SZÁLLÍTMÁNY: 48 tutajtábla. D ivald A., 
1871: [...] egy egész ~, vagy 48 tutajtábla, 
azaz 12 tutaj [...] (125.) szin. tutaj transzport, 
szarvas tutaj: „a' cs. és k. sóhajoknak ké
szült tutaj” (Téglási NT, 1836. 132.).

Szászrégen. Hankó V., 1896: Szász-Régen 
[...] Tavasz nyiltával tutaj tutaj után vágtat, 
rohan le itt a Maroson [...] (333.). 
széria: „a középső tutaj fába, a festés (—») 
mögött bevésett tutajtábla sorszám” (Portik 
János Sz.gy.) Gy.
szorulat: szoros (Téglási E. J., 1836. 134.) 
Maros felső folyása.
tábla: tutajtalp —> fertály is. Szécsi Zs., 1894: 
Oly vizeken, melyeknek esése 1%-nál nem 
nagyobb, [...] Ilyen vizeken legczélszerűbb a 
„feszes kötésű” tutaj [—»]; azaz a tutaj alkotó 
részei úgy elől, mint hátul, szilárdan egymás
hoz kapcsoltatnak, és így merev ~'t képeznek. 
(442.). tutaj D ivald A., 1871: Egy ~ ~ 
hossza 9 öl, szélessége 2 öl lévén... (125.).
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taftaluk tutaj: 22 fából álló 8 öl (15 m) hosszú 
tutaj (ÁLt-Cs. 78. 54. 1884.) Kis-Beszterce. J. 
tahta törökül deszka, tahtalyk: fűrésztönk (V. 
Arvinte, 1957. 22.).
talp: bizonyos számú fadarabból egybekötött 
alkotmány, melyet közvetlen emberi vezetés 
mellett szállítanak; a közhasználatban a ~at is 
tutajnak nevezik (Szécsi Zs., 1894. 441.). tutaj
---- > fertály, negyedtutaj.
talp tutaj ozás: az erdei tutajozásnak (—>) az a 
neme, amikor a tutaj talpakat egyenként veze
tik -> FOLYAMI TUTAJ, ÓRIÁSTUTAJ, 
tanya: „a folyó [Maros] csendes, mélyebb sza
kasza” (Márton B., 1963.) Holtmaros, 
tarisznyás: kisebb tutaj kereskedő, ki feljött 
„Vincztől fogva a Maros teréről Régenig s 
Gyergyóig” (Lombossy, 1847. 2. közi.) (vö. 
MNL V., 1982.211.).
taxa: bér, díj. Fodor NT, 1838: a' tutajt havasa
ikért ~'ban kapják (146.) ~ tutaj. Szabó T., 
1978/1845: 1000. .//'egy ezer Csap karó Terüh 
hellyett 125 .//"egy száz haszon öt jo Czirével 
[gömbrúddal] terhelik az érdekelt Taxa Tutajo
kat (29.) Magyaró —> tutajtaxa is. 
tereh tutaj: négy fertály (negyed) tutaj. 
Lombossy, 1847: Malom fal vától Lippáig már a 
fertályok összeköttetnek egészekké, s így
10.000 fertályból leszen 2.500 egész, vagy ~ 
(3. közi.) szin. terű, teher (Bakó Z., 1984.) 
Gerny eszeg. 
terhe:
a) yfolteher a tutajon” (Köz. Göldner József: 
EL 1887. 586.).
b) egész tutaj. Kemény J., 1965: köthették né
gyenként össze »~kké« a tutajokat (42.) [...] 
Percek alatt két ~ semmisült meg! Nyolc tutaj
ból álló drága rakomány! (230.). szin. terű, te
her (BakóZ., 1984.) Gerny eszeg.
Toplica. Hankó V., 1896: Toplicza nagyközség 
a tutaj kereskedés középpontja (290.). 
transzport (tutaj-): szállítmány, 12x4 fertály 
(Kemény J., 1979. 126.) (vö. tutajos ~ MNL V. 
1982. 375.).

trinket: „keresztárbocnak való, fákból összeál
lított tutaj” (Orbán B., II. 1869. 131.) Kis- 
Beszterce. J. V. Arvinte, 1957: trinchet az olasz 
„trinchetto”-ból (21.).
TUTAJ: „több talp (—») egyesítéséből szárma
zik (ámbár az egyenkint úszó talpakat is -nak 
szokás nevezi), melyet aztán tűzi- vagy szer
számfával v. deszkákkal megterhelve bocsáta
nak vízre és így szállítanak rendeltetési helyé
re. (PNL XVI. 1897.438.).
1. szálak: „szál-hajók, talpak, tutalyok, boro- 
na-hajók” (SzD, 1784. 77.).
2. „négy táblából - fertályból - áll (Portik Já
nos Sz.gy.) Gy. tutaly: „2 Fenyőtalp (rates). 
Szegedi szó [...] Az utóbbi értelemben vétetik 
a' székelyeknél.” (Köz. Kállay, Gegő Nicephor: 
Tsz, 1838). J. Teleki J., 7957/1799: [...] a 
székelly a' mely pénzt ~ból kap, nagyobb rész
ben gabonára ismét el költi (15.). (vö. MNL V., 
1982. 373-376.).
~ FÉLESÉGEK: áriás, cándura, DESZKATU
TAJ, drányicatutaj, duláb, egész tutaj, egyfás 
nagy tutaj, ERDEI TUTAJ, fertály, FOLYAMI 
TUTAJ, forgatott tutaj, gerendatutaj, gyergyói 
tutaj, gyila tutaj, hatos-tizenhatos tutaj, kaszka- 
vál, katarcs, katarcsel, kaula, királyi tutaj, kis 
deszkatutaj, közepes tutaj, közönséges tutaj, 
létezés tútaj, megyei tutaj, nagy deszkatutaj, 
nagy tutaj, negyedtutaj. ÓRIASTUTAJ, szarvas 
tutaj, taftaluk tutaj, tereh tutaj, zsupos 
tutajász: tutajos gazda. Lombossy, 1847: Az 
előre adást pedig igen szeretik a ~ok, mert 
így természetesen kevesebbe jön a legények 
fogadása, s aztán nem is mindig tiszta pénzt 
előlegeznek, gabonát s más naturalékat [ter
ményeket], s még a régeniek pálinkát is. (3. 
közi.).
tutajázó fúrú: „hosszúszárú (80-90 cm) fú
ró-fajta” (Márton B., 1963.) Holtmaros, tu
taj kötőfúrú (Portik János Sz. gy.) Gy. Palkó
A., 1973: Egy tutajról sem hiányozhatatott a 
fúró, a kézvonó, a fejsze és a csákány [-> 
CAPIN] (1980.) Felső-Maros.
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330. ábra. T\itajbekötő hely.

tutajbekötés: tutaj összeállítása, tutaj készí
tés. Fodor NT, 1837: minek okáért egy fer
tálytutaj bekötése legszorgalmasabb munká

jú embernek is egy héti munkájába kerül; és 
így erdőben levágásra, megtisztításra, héja 
lehántására, bátorságos helyre el-, majd onnan 
Marosra lehordására, egybekötésére 12 ökrös 
s annál még több kézi napszámok szüksége
sek. (139.). Palkó A., 1979: Bekötésnél a tu
taj szálfáit vékony végüknél fogva, a folyó 
sodrásával ellentétes irányban állították a 
vízbe. (206.).
tu ta jbekö tő  hely: tutaj készítő hely. Tarisz
nyás M., 1982: A -ekre vagy tutajkikötőkbe 
való leszállításnak több módja ismeretes. A 
leggyakoribb az ökör vagy ló vontatta szán
nal való szállítás volt. [...] A nehezen meg
közelíthető helyeken alkalmazták a csúszta- 
tót vagy szárazkanálist. (—> III. 2.3.1)
(176.).

331. ábra. l\itajfék az óriástutajnál.
1. rövidebb és vastagabb szálfa a fékművel felszerelt talpon, 2. 4 -6  m hosszú és 45-55 cm széles nyílás a talp közepén,
3. a nyílást hátul határoló fadarab, 4. 30-40 cm vastag hátulsó keresztfa a nyílás felett, mely a talp fáihoz kettős gúzs által 
erősen oda van kötve, 5. 15 cm vastag első keresztfa a nyílás elején, 6. kettős tartófa a nyílással párhuzamosan szintén 
gúzsokkal a keresztfához erősítve, 7. 2,5-3 m hosszú és 25 cm vastag kötőfa a víznyíláson 
és tartófákon keresztül, 8. kettős gúzs, mellyel a kötőfa a hátulsó keresztfához, mintegy sarkon mozgathatóan van 
odakötve, 9. gúzsgyűrű, mely a kötőfa végére felhúzható, 10. 30-40 cm vastag és 3-4  m hosszú fékfa, melyet a 
fékezőtutajos [—> fékező legény] a hátsó keresztfán (4) állva a vízbe a meder fenekéig ereszti és alul a kötőfára (7), hátul 
pedig a hátsó keresztfához (4) támasztott, miáltal a tutajt gyors haladásában akadályozott (Szécsi Zs., 1894. 466.; Bedő 
A., 1912. 215., 216.).
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\
május 1-jéig május 1-jétol okt. végéig

érték érték

összes egység összes egység

forint forint

deszka db 459.600 114.908 0,25 359.600 89.900 0,23

cölöp db 10.335 5.167 0,50 8.615 4.308 0,50

karó db 80.000 10.000 0,125 305.600 38.650 0,126

zsindely db 1.606.000 6.424 0,004 1.118.000 4.472 0,004

fűrészléc db 1.260.000 126.000 0,10 600.000 60.000 0,10

sertés db 2.225 66.750 30,0 1.900 57.000 30,0

borvizes üveg db 329.400 49.410 0,15 311.900 46.785 0,15

gabona köböl 78.654 314.616 4,0 125.017 500.086 4,0

borszesz akó 9.765 31.248 3,2 56.529 180.893 3,2

Összesen: 724.523 982.094

A tutajfelteherként
elszállított áru értéke 1.706.617 forint 
1864-ben:

XXIII. táblázat. TUTAJFELTEHER. „ [...] szállíttatott a Maroson [...] Maros-Vásárhelytől M.Újvárig és innen az 
ország határáig, Zámig [mint ~] [...] „1864-ben -  St. a., 1864.

TUTAJBÉR: a tutaj szállításáért fizetett díj. 
D ivald A., 1871: A szászrégen-soborsini ~ az 
utolsó 3 év legkisebb és legnagyobb árai át
laga szerint egy egész szállítmány (—>), vagy 
48 tutajtábla [—> tábla] azaz 12 tutaj (—>) 
után a következő: legkisebb 288 Ft, legna
gyobb 360 Ft (125.).
tutajbíró: tutajozható. UD, 1973/1839: Alfa- 
luig a Maros csekélysége miatt nem ~ (Köz. 
Szentiványi Mihály) (130.) Gy. 
tutajbisztas: „megbízott, az erdőtulajdonos al
kalmazottja, aki a forgalom megszervezéséért 
felel” (Márton B., 1963.) Holtmaros. 
TUTAJFÉK AZ ÓRIÁSTUTAJNÁL. PNL 
XVI, 1897: Az óriási tutaj túlságos sebessé

gének mérséklésére, sőt teljes megszünteté
sére a tutajba 2-4 helyen, [...] fékművek szol
gálnak, [...] (439.).
TUTAJFELTEHER: a tutaj által szállított 
anyag (kormányrúd, szarufa, heveder, zsindely, 
szőlőkaró, donga, fűrészáru, tűzifa stb.). 
felteher. Szécsi Zs., 1894: A  tutajfa és a ~ közti 
arányra leginkább a tutaj fa szárazsága, beköté
si módja és a víz mélysége van befolyással. 
Ezek szerint a ~ nagysága a tutaj köbtartalmá
nak 1/3-2/3-át teheti. (474.) J. Divald A., 1871: 
[...] szénnek tutajon való szállítása lehetséges 
[...] szénből is csak a tutajsúly felerészét lehet 
számításba venni [...] (127.) J. Gyergyóból 
-ként boronaházakat is szállítottak. J. V.

464



III. 2. Fahasználat

§
CNJ
II
s
°o£2
1 5

a
■<-a

3 1/4' (~ 104 cm)

332. ábra. I\itajfelteher.
Egy tutajtábla átlagos mérete és széntere Divald Adolf szerint (Divald A., 1871. 126-130.) 1. tutajtábla, 2. átlagosan 13 db 
9 öl hosszú szálfa, melyek átlagos köbtartalma 35 köbláb (1,1 m3), 3. széntér, melyek meghatározásánál figyelembe 
vették, hogy Malomfalvánál (—>) (Kerelőszentpálnál) 4 táblát egy tutajjá kötöttek (ez pedig teriiletkihasználási 
veszteséget eredményezett, vagyis 54 lábból, csak 33’, illetve 12’ láb szélességből csak 8’ vált hasznosíthatóvá),4. 860 
köbláb (86 mérő) szén szállítására alkalmas széntér, melyet Divald annak figyelembevételével is számított ki, hogy a 
tutajfelteher súlya a tutaj súlyának fele lehet.

Arvinte, 1957: tárház: „incárcátura plutei”
(106.) Moisei (Visó). tutaj terhe (Lombossy,
1847. 1. közi.) (vö. Czeglédy J., 1969. 218.,
219.; MNL II., 1979. 147.).
tutajgazda: „tutajtulajdonos, erdőtulajdonos”
(Márton B., 1963.) Holtmaros.
tutajhajtó: „a tutaj kereskedő ügynöke” Palkó
A., 1979: a ~ bemérte a fákat (207.) Magyaró. 
TUTAJHEVEDER, HEVEDER: „azon fák, 
melyek az egybekötendő szálfáknak rendesen 
első, de néha hátulsó végére is keresztbe tétet
nek, s itt minden egyes szálhoz faszegekkel 
oda erősíttetnek” (Szécsi Zs., 1894. 459.); „a 
tutaj elején és hátulsó végén a gerendákon ke
reszt irányban leszegezett fa, amely a szálfák 
egymás mellé rögzítését szolgálja” (Márton
B., 1963.) Holtmaros, hevedervas: „a 
Foresta cégnél 1923-tól kezdve alkalmazott 
vas, mellyel a fahevedert helyettesítették; 
tutajkötőkapcsok segítségével szorították rá 
a tutajfákra” (Portik János Sz. gy.) Gy.

öszvekötőheveder (Fodor NT, 1838. 139.) —» 
gerezd is.
tu taj já rá sa : „a tutaj m ozgása” Márton B., 
1963: A tutaj béres ke, hagy ismerje a ~t. 
Holtmaros.
tu ta jjá ró : tutajos (Palkó A., 1979. 209.). 
TUTAJJÁROM  -> KORMÁNYSZÉK. 
T U T A JK ER ESK ED ÉS. Teleki J., 1937! 
1799: A kereskedésnek Vásárhellyt három fő 
ága vagyon: első a’ tutaj [...] (15.). Benkő K., 
1862: Vásárhely Polgárainak nem kis osztá
lya tutajokkal, [...] kereskednek (12.). Nagy 
G y 1884: Bisztricsórán és Uz vizén [...] Né
ha még 22 öles [kb. 42 m] árboczfának való 
jegenyefenyők is szállíttatnak le innen 
Galacz felé, amelyek közül már 100 drb ara
nyat is fizettek néha egy darabért. 10-12 ezer 
tutaj is megy ez úton le Gyergyóból s Csík
ból körülbelül 1 millió frt értékben (76.). 
Mkikj, 1893: a ~ nagymértékű és virágzó 
volt [1893-ban] (42.). Mkikj, 1896: A  zárni

465



III. 2. Fahasználat

piaczon rendes árak és bő kereslet mellett 
lett a tutajfa eladva [...] (48.). Bözödi Gy., 
1938: Gyergyószentmiklós [...] 1668-ban 
Moldovából beletelepedett örmények [...] a 
múlt század közepén [...] a ~t is csaknem tel
jes egészében a maguk kezébe vették, mert 
télen, mikor a kevés gabonát termő gyergyói 
nép szükséget szenvedett, előlegbe kiosztott 
pénzzel vagy gabonával olcsón megvásárol
ták a tutajokat, melyeket majd Aradon is 
Lippán nagy nyereséggel adtak el. (225.). tu
tajüzlet. Mkikj, 1900: A * a Maros vizének 
gyors leapadása miatt nehézséggel küzdött. 
(13.). [...] A tutaj szállításra nézve hátrányos 
volt egyik szegedi fűrészgyárnak a megszün
tetése is. A ~et ennélfogva mindössze csak 3 
alföldi fűrészgyáros irányította, kik lenyom
ták az árakat. (19.) (vö. Orbán B., II. 1869.
104.) (vö. tutajoskereskedelem , MNL V.,
1982. 373.).
TUTAJKERESKEDŐ. Koós F, 1890: [...] 
mégis sokan megbuktak a ~k közül s ezek 
között Éltető József is 1848 előtt, minek oka 
az időjárásban [tutajozásra való víz hiánya] 
keresendő. (80.). J. 1913 év végén a Maros
vásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara te
rületén még mindig 18 ~ volt. (Mkikj, 1913.
15.).
TUTAJKERESKEDŐ TÁRSASÁG.
1. kom pán ia . Száva F., 1872: Tudva van 
ugyanis ország-világ előtt, hogy a székely, 
úgynevezett gyergyói tutajozás némely jól 
körül tekintő uzsorások kezében van, s ez a 
nagy és kis * miféle lelketlen vásárok - és jól 
körül írt szerződéseket tesz és űz a megszo
rult szegény gyergyói székely néppel [...] 
(33.). nagy =: „nagy tutaj kereskedő-társaság, 
amelyben szászrégeni kereskedőkön kívül 
lippaiak is résztvettek. Binder P , 1973: 
1858-ban a ~ = feloszlott (3. közi.); „első  
szász-régeni tutajkereskedő társulat” (Hargi
ta, 1872. 94.). com pania. Koós F., 1890: 
Most [1889] [...] Ennek [a fahiánynak] dac

zára a = és Éltető Albert még most is sok szép 
tutajt szállítanak le, de nem Lippára, Aradra, 
Soborsinra, hanem Zámon kötnek ki (80.).
2. társaság. Nagy Gy., 1884: [...] A [tutajke
reskedő] vállalat többnyire szászrégeniek ke
zében van, kik ~ot képeznek e czélból. (75.).
3. társulat. Lombossy, 1847: Régenben, Lip
pán van több (2. közl.).J. Tarisznyás M., 
1982: A  század első felében a Vermes és 
Társai [Wermescher-Companie] cég tett 
szert egyeduralomra, mivel az árban nem
igen tudott senki vele versenyezni. (174.). 
(vö. Vitos Cs. F., 1894. 964.; Czeglédy J., 
1969. 436-440.).
tutajkifogás: tutajkikötés. Palkó A., 1979: 
Külön fortélya volt a -nak [...] (208.) Ma
gyaró.
tutajkikötő porond: homokos tutajkikötő 
hely (Hargitaalji, 1872. 121.) Cssz. 
tutajkötő mező: tutajbekötő hely. ÁLt-Cs. 
78. 10. 1870: [...] ~k haszonbérbe adása [a 
Csíkszék havasai kezelő hivatala által] Haim 
Ábrahám kereskedőnek [...] Gytölgyes. 
TUTAJ ORMÁNYA: a mozgókötésű óriás
tutaj vezér- és kormánytalpa (Bedő A., 1912. 
212.) —> ÓRIÁSTUTAJ.
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TUTAJOZÁS: „szálfának főleg fenyőnek
- összekötött állapotban való vízi szállítása” 
(ELex, 1964. 673.).
1. tutajászat. Lombosy, 1847: Tehát az erdé
lyi = hoz be minden tavaszon körülbelől
300.000 ft kész pénzt, ha a tutajászok (—>) 
közül némellyek pár ezret szokás szerint 
Lippán el nem kártyáznak. (3. közi.).
2. tutajozás. Vitos Cs. F., 1894: ~. Az 1714- 
beli 19 diaetalis Articulus meghatározza, 
hogy minden molnár a gátrontásért vám fejé
ben csak 1 polturát vehessen egy tutaj után. 
(764.). J. Dósa E., 1861: [...] a folyóvizeken 
alá s fel hajókázhatik s tutajozhat mindenki, 
vámfizetés nélkül, [...] a tutajokért csak azon 
esetben tartozván vámot fizetni, az 1678: 
octoberben Fejérváron tartott országgyűlés 
20-dik czikke szerint, midőn a gátakon káro
sításuk nélkül azokat levinni nem lehetne. 
(182.). -> GÁTVÁM is.
3. tutajúsztatás (Kemény J., 1965. 151.).
4. vízi fuvarozás (Tamási Á., 1995. 182.). 
tutajrégija: „szállítólevél, amelyen föl volt 
tüntetve, hogy mennyi fát visz a tutajbéres. 
Elinduláskor a ~'t vagy a tutajbéres vette ma
gához, vagy pedig a tutajbiztos (—> tutajbisz- 
tas), azaz a megbízott vitte magával a meg
rendelőhöz. Megérkezéskor ennek alapján 
ellenőrizték a feltüntetett mennyiséget.” 
(Márton B., 1963.) Holtmaros.

334. ábra. Tutajozás. A marosvécsi vár -  előtérben két 
fertály (-»). Fametszet Kőváry László Erdély története 
(1866.) c. könyvéből (Palkó A., 1973. 1979.).

TUTAJSURRANTÓ: a duzzasztókba (-») 
beépített nyílás a tutaj átbocsátására és az ár
vizek gyors levezetésére (Szécsi Zs., 1894. 
451.). surrantó. Szécsi Zs., 1894: Görgény
ben a duzzasztók felújításánál már nem egé
szen a bádeni szerkezethez tartották magokat, 
[...] a kőszekrények [...] egészen a ~k nyílásá
ig érnek. (453.) tutajáteresz. Pausinger J 
1885: a fővölgyi [Görgény] duzzasztók két 
-szel bírnak (855., 857.) -> DUZZASZTÓ. 
TUTAJSZEG: „négyszegletesre hasított, 20- 
30 cm hosszú, 3-5 cm vastag bükk- vagy tölgy
fadarabok, melyeknek vékonyabb vége ékalak
ra van megfaragva” (Szécsi Zs., 1894. 460.).
1. bajion: „fenyőfából készített ~” (Portik 
János Sz. gy.) Gy.
2. bajnokszeg: „25-30 cm hosszúságú bükk
fa tutajszeg” (Palkó A., 1979. 20.) Magyaró. 
J. tutajszeg. M olnár K., 1974: Biztosítás 
kedvéért, ahány tőke felrakódott a fergettyű- 
re, mindeniket a láncszemeken keresztül 
-ekkel megbiztosították (314.) Kápolnásf —> 
fertály is.
tutajtaxa: „tutajban adott faterm ékjáran
dóság” Zsigmond J., 1979: Az évről évre 
növekvő mennyiségű faanyagot már nem 
tudták az addigi »~’«-val biztosítani. (225.). 
Magyaró. Kovách G., /97//1803: [...] Szent 
Mihály naptól fogva Szent György napig egy 
~'t tartozzunk adni [...] (104.) Magyaró. 
TUTAJTORLÓDÁS: „elzárás, melynek 
felbontása s eltakarítása roppant fáradságba, 
idő- és pénzveszteségbe kerül” (Szécsi Zs., 
1894. 478.).
/ . magazin van (Czeglédy J., 1969. 226.).
2. rakás. Palkó A., 1979: ~ bontás (210.) 
Magyaró. Tarisznyás M., 1982: [...] Ezt [a ~t 
megvesztegethető tutajosok által] azért tet
ték, mert a = szétbontása alatt nagy mennyi
ségű italt adtak el. Az 1880-as években külö
nösen a Toplica közelében lakó Fritsch nevű 
kocsmárosnál sokszor 400-500 talp torlódott 
össze [...] (II. közi.).
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TUTAJT ÖSSZEÁLLÍT(ANI).
1. becsapni (a tutajt) (Köz. Göldner József: 
EL 1887. 585.) Gy.
2. bekötni (a tutajt).
3. összeverni a tutajt.
tutajok vámlása: vámolása. Sz. O. VIII., 
1898/1725: 11. A ~ ellen folyamodnak, mert 
100 szál deszkában 30 szál esik ki, le K.-Fe- 

jérvárig. (317.). tutajvámlás (Tarisznyás M.,
1982. 172.).
tutajvéső: „horonyvéső a jelek és számok 
vésésére” (Portik János, Sz. gy.) Gy. 
tutaj víz: tutajozásra alkalmas víz. EL 1874: 
Az egész fakereskedés [Toplicza, Borszék és 
Tölgyes] az időjárás szeszélyétől, illetőleg a 
víztől függ. Ilyen kedvező „~” sokszor né
mely években csak egyszer van. (93.). 
útlevél: „egy bizonyítványféle a tutaj számba- 
adásáról” (Székely L., 1981. 43.) Gyremete. 
utolsó, utusó: „hátsó kormányos” Portik János: 
Megyek -nak tutajra. (Sz. gy.) Gy. —> hátsó is. 
vezérterhe: első tutaj (Kemény J., 1965. 233.). 
Víg András köve: a marosi tutajozás termé
szeti veszélyeit jelképező szimbólum (Téglá
si E. I., 1836. 114.) (vö. Hankó V., 1896. 
337.; Urmáczy Nándor cikke az Erdély 
1896. évf.-nak 59-án.)

víz árka: a folyóvíz legmélyebb medre. Szé
kely L., 1981: A tutajra ügyes, magának való 
ember kellett, aki ismerte a ~t. (113.) Gyre
mete.
vízen lehoz: tutajoz. Apor P., 1903/1725: 
[...] hogy tavaszszal hamar hozzák le az ví
zen (159.).
VÍZIÚT. Sz..K., 1902: Urmánczy János: [...] 
az erdők területéhez viszonyítva aránylag 
csekély fakereskedés, mi a vidéken [a Ma
rosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara 
területén] van, tisztán [?] a -aknak köszön
heti létezését. (280.).
ZÁTONY: „nagyobb víz medrének nem 
sokkal a vízszint alatti v. fölötti kiemelkedé
se” (ÉKsz). Sz. D., 1784: ~: „gázló: vízben 
felakadás” (96.). J. V. Arvinte, 1957: záton: 
[...] magh. ~ „banc de nisip” (175.). 
zsupos, zsuppos tutaj: „kisebb gerendák
ból szerkesztett tutaj, mellyet czirével (—>), 
csapkaróval (—>) s faragott léczekkel terhel
nek, ezek többnyire csak Maros- 
Vásárhelyig menendők. Azért mondják an
nak [-nak], hogy az ezeket hozó székelyek 
tarisznyájokra egy kéve zsúpot tesznek, 
hogy meg ne ázzék” (Lombossy, 1847. 1. 
közi.).

335. ábra. Tütajt összeállít(ani). Tutaj bekötése Maroshévízen a harmincas években (Palkó A. 1973. 1978.).
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3. Erdei melléktermékek

3.1 Növényi eredetű melléktermékek

3.1.1 Erdei legeltetés, fűhasználat, 
lombtakarmány, alomszedés

„A mellékhaszonvételek leginkább 
mezőgazdaságiak, melyek között 
legfontosabb a legeltetés ."

(Kozma Ferenc, 1879. 263.)

ÁLLATÁLLOMÁNY - ÁLLATTENYÉSZ
TÉS -> XXIV. táblázat.
ALOM:
a. )yA zárt erdőállományok alatt összegyűlt 
lehullott falevelek tömege” (ELex, 1964.).
b. Állatoknak fekhelyül leterített szalma, fű
részpor, falevél. J. ~ gyűjtés: a véderdőkben 
és a futóhomokon álló erdőkben tilos (1879: 
XXXI. te. 8.).
bács: „számadó juhász, juhászgazda” Szabó 
T., 7976/1634: en paztora Valek az Vy falui 
Zabo Matenak Tima Giörgj baczj vala. 
(539.) Kászonújf.

barmoknak havasokon való legeltetések.
AC, 1653: Azon székely natióbeliek, hogy 
ekkédiglen observáltatott [megtartott] sza
badságokban, és immunitásokban [mentes
ségükben] megtartassanak és törvénytelen 
executiókkal ne terheltessenek, a szokott he
lyeken való vadászat, ~ [...] nem interdicál- 
tattanak [megtiltattanak], a köztük ekkédig 
megmaradott usus szerént, ezután is helyben 
hagyattassék, végeztetett (III. R. LXXVI. c.
II. Art.).
bitang: „eltévelyedett, gazdátlan” MTsz /., 
1893: -  marha.
bodacs: „ökörtinó” (János R, 1978. 135.). 
bogározás: „Ha csípik a legyek, a szarvas- 
marha megfutamodik, veszettül nyargal. Ezt 
a nyargalást mondják -nak” (Benedek E., 
1920. 76.) Kbacon.
buglyahúzatás: szénaboglyák közelítése. 
Kurkó Gy., 1970: A Betyárt felhámoztam, és 
megkezdtük a ~t. Estére buglyákkal együtt a 
rakodóhelyeken voltunk (269.) Cssztdomo
kos.

Szék Szarvasmarha
darabszám

Esik 1 négyzet- 
mérföldre Esik 1000 lélekre Erdősültség

Aranyos 11.584 1.864 579 17%

Csík 94.481 1.181 883 47%

Háromszék 79.293 1.444 721 60%

Maros 48.561 1.894 528 25%

Udvarhely 76.090 1.594 776 40%;

Összesen 310.009 1.505 726 45%

XXIV. táblázat. ÁLLATÁLLOMÁNY - ÁLLATTENYÉSZTÉS.
„A marha-állomány szarvasmarhára redukálva” 1870-ben összehasonlítva a székely székek erdősültségével, 1870-ben 
(Kozma F„ 1879. 140-150., 217.). J. „1 drb szarvasmarha = 1 ló = 4 sertés = 10juh = 12 kecske” (Kozma F., 1879.217.).
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(1895. évi állapot. Bedő Albert 1896-ban közzétett adatai: 
Általános erdészeti viszonyok. XII. táblázat)
A megyénként feltüntetett három számadat:
-  a felső, csillaggal jelölt: „1 marhára jut legelő kát. hold”;
-  a középső vastag: „kát. holdra esik marha darab”; -  a 
százalékban kifejezett értékek pedig a megyék 
erdősültségét (az erdőterület arányát az összterülethez) 
fejezi ki.
J. A táblázat „marha” alatt számos szarvasmarhát ért, ami 
egy átszámított érték. Az átszámításánál 3 db 3 éven aluli 
szarvasmarhát és bivalyt vettek 2 db felnőtt 
szarvasmarhával, illetve bivallyal egyenlőnek stb.
A második számadatnál az „1 kát. hold” a megye 
legelőterületére vonatkozik (—> erdei legeltetés).
A fentiekből kitűnik, hogy a legnagyobb erdősültségű 
Háromszék megyében egy db számos szarvasmarhára 
jutott a legkevesebb legelő. Ez a jelenség elsősorban azzal 
magyarázható, hogy ebben a megyében külön kihasított 
legelőterülettel kevés község rendelkezett. Ezért az 
erdőket nagymértékben legeltették.
Pl. a századfordulón az állami kezelés alatt levőknek 
73,7%-át. (Vö. Hszék Évk. 1899. 206.) (—> táblázat is).

cire: „bárány nélkül maradt anyajuh” (Szinte
G., 1903. 17.).
csákja: „hegybe végződő háromlábú állvány 
a mezőn, amelyen a szénát és herét szárítják” 
(Köz. Murádin László: MNy 58., 1962. 384.) 
Farkaslaka.
csapás: „marhajárás az erdőn” (Köz. Kanya
ró Ferenc: Nyr 18, 1889. 143.) Csm. 
csapnyesés: legelőtakarítás, a boróka kinye
sése. Miklós Márton: mentünk csapnyesni 
(Sz. gy.) Csmadaras.
csata: „csorda” Kriza, Vadr. 1862: ökör Hr.

csordajáró:
a . „csordaeresztő út” (Lőrincz K., 1861.) 
Hsz.
b. „legelő\ a melyet a csorda já r ” (MTsz I., 
345.) Szf.
csordakelő: „csordagyűlő hely” (Lőrincz 
K., 1861.) Hsz.
csutakos: tuskós. Vámszer G., 1977: A csíki 
legelők zöme [...] erdők között, letarolt 
-okban van (62.).
delelő: „déli pihenő” (János P., 1978. 135.). 
déréi: „delel” Szabó T., J 9 7 8 / \m : Fajka 
lokon Bakó Mózes a tehén tsordával ~t fize
tem 1 fr. (302.) Eted, U. ~őhely: „jószág-de- 
lelőhely” Esztgy. -tét: „árnyékban pihentet” 
Gazda K 1974: a nagy melegben 2-3 órát = 
~ni (238.) Esztelnek.
diszké: „egy-két éves juh” (Szabó T., 1978) 
1627. 403.) Kozmás.
egeresei: „a marháról mondják, mikor kopár 
legelőn falevelet szed” (Köz. Fejér József: 
Nyr 25, 1896. 46.) Szf. 
éllés: fű, takarmány. Kurkó Gy., 1970: - Hát 
akármerre számítgatjuk, minden attól függ, 
lesz-e Ha igen, akkor legalább a téli 
köccséget biztosítottuk. De ha nem, hát fel
kopik az állunk (165.) [...] Szélesebb tisztás
ra kerültünk, ahol jobb ~ volt (173.) Cssztdo
mokos.
erdei füvet arat: erdei szénát készít. Seres
A., 1973: Aszályos években ~tak s nyírágból 
csavart gúzzsal hordták ki a tisztásra szárad
ni. (4.) Krizba.
ERDEI LEGELŐ: „Erdővel körülzárt tisz
tásokon levő füves terület, melynek termését 
zölden legeltetik” (ELex, 1964.). Imreh- 
Pataki, 1970: szabad volt mindenki számára 
a falu közlegelője és általában az ~, hacsak 
valamelyik részét a falu tilalmasnak nem 
nyilvánította (176.) [...] A tölgy- és bükker- 
dőket pedig még télen át is megkísérelték 
hasznosítani, makkra hajtva ki a sertéseket 
(177.) [...] A Nyulad nevű erdőrész tulajdon
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jogát vitatok vallomásából [1592] megtud
juk, hogy ezen a helyen mindkét falu népe 
legeltette állatait, irtotta az erdőt, egyes ré
szeket magánosok kerteltek el és »szálláso- 
kat« készítettek (177.) Szf.
ERDEI LEGELTETÉS „Az erdei legelte
tés gyakorlása által [...] a nyári takarmány- 
szükségletnek majdnem 1/5-öd része fedez
tetik.” (G yöngyössy Béla, 1902. Sz. K., 
1902. 102.)
EO II., 1788: Az erdélyi főkormányszék 
körrendelete a barmoknak az erdős helyek
ről való kitiltásáról: „az mely helyeken az 
nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban 
mehetnének” (577.). EO III., 1812. XXXIV. 
te.: 7-szer. A tapasztalás elegendőleg megbi

zonyította, hogy a marháknak, nevezetesen 
a kecskéknek legeltetése a nevendék élőfák
nak, csemetéknek mennyire légyen ártalmas 
és az erdőknek elpusztulását m ely nagy 
mértékben siettesse, melyre nézve a legkö
zelebbről levágatott erdők a marhalegelte
téstől szorgalmatosan őriztessenek meg és 
legalább 4 [évig] vagy [...] míg [...] fácska 
anynyira nevekedik, hogy a szarvasmarha a 
nevekedő fácskának a tetejét a nyelvivel el 
nem érheti (169.). Dániel G., 1875: egész 
területen legelnek [Szf.] a marhák [...] (74.). 
Nagy Gy., 1885: a brassói ipar és kereske
delmi kamara 1881/2. évi jelentése alapján 
[Hsz. állatállománya...], legnagyobb rész
ben a legelőképpen is használni szokott er-

Jvlmagyarázal

országhatár 

----------------székhatár

Kiváltságos mezóváros (Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásártiely, Bereck. Illyeíalva)

1 erdő

%  a helység erdősültsége (Kozma F szerint)

337. ábra. Erdei legeltetés.
Háromszék erdészeti térképe 1871-ből (az 1876-ban bekövetkezett megyésítés előtti állapot).
(Forrás: Divald A., 1871 -es erdészeti térképe és Kozma F„ 1879. 140-150., valamint az 1870. év elején 
végrehajtott népszámlálás eredményeinek egyes adatai.).
Adatok: A szék összterülete 51,7 osztrák négyzetmérföld volt (Népszámlálás, 1870.), melyből Kozma F., 1879. szerint 
erdő 336.892 k. hold (33,7 négyzetmérföld) volt, azaz 65%-a az összterületnek.) Más, egykori adatok alapján a szék 
erdősültsége csak 60% volt.
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dőkben legel. [...] 98.835 k.holdnyi erdőte
rületet tehát el kell vonnunk részint a lanká- 
sabb tisztások fenntartása, részint pedig az 
erdő zárlatának némi csökkentése által a je 
len gazdasági viszonyok között a faterme
léstől Háromszékmegyében, ha azt akarjuk, 
hogy a létező házi állatok a szükséges nyári 
erdei legelővel el legyenek látva (351.). 
Vitos, Cs. F. 1894: Én úgy gondolom a kér
dést [a marhatenyésztés terén mutatkozó 
visszaesés], hogy választanok ki az arra al
kalmas, szelíd lejtésű, vagy éppen lapályos 
területeket s mondjuk ki reájuk, hogy legelő. 
Ha ezek a fa elvétele által legeltetésre alkal
massá váltak, nézzünk utána, hogy mint 
ilyenek, jó karban tartassanak [...] s ha az 
előbbi ti. a legelő megvan, nem fog a birto
kosnak nehezére esni, erdejének 1/8- 1/10-ed 
részét legeltetéstől megkímélni [...], hogy a 
levágás után ismét gyorsan új erdő keletkez
nék (Imre D énes, 596.). Bedő A., 1896: 
Nem mondjuk mi, hogy az erdőt legeltetni 
soha nem kell, de csak azt kívánjuk, hogy a 
legelés ott történjék, a mint ezt a törvény is 
rendeli, a hol az kár nélkül gyakorolható 
(XXXVI.). Hszék Ekv., 1899: Az erdőknek 
ily módon való értékesítése [„Zathureczky 
Gyula baróthi nagybirtokos Papolcz község 
erdőterületén 8000 holdnyi erdőrészt eladott 
Horn Dávid fakereskedőnek [...] az eladott 
erdők óriási értékéből csak potom vételárat 
élvezik a tulajdonosok”] nem egyéb, mint a 
vagyon élvezetének másoknak való átenge
dése [...] A levágott területek erdőnevelés 
czéljából a legeltetési tilalom alá kerülnek s 
így azok huzamosabb ideig még legeltetésre 
sem hasznosíthatók. (181.) [...] Külön kiha
sított legelő területtel csak kevés község  
rendelkezik, s az sem elegendő a marhalét
szám eltartására, ennélfogva legeltetés te
kintetében majdnem kizárólag az erdőre 
vannak utalva, s nagy súlyt fektetnek az ~ 
minél kiterjedtebb gyakorlására (206.). Er

dély, 1901: Bedő Albert [volt országos 
főerdőmesternek] az ~t tárgyaló kérvénye, 
általában nagy forrongást idézett elő [...] A 
székelység nagy hibája, hogy igényei nagy 
mértékben fokozódtak, de gazdaságát nem 
fejlesztette kellően s most is csak olyan kül
terjesen gazdálkodik, mint a régi időkben, 
mikor a ruházat még tisztán a házi termé
nyekből került ki, és selyemruhára meg ka
lapos fejdíszre még nem volt szükség 
(Hibján János, m. kir. főerdész, 83.). ALt- 
Cs., 1905: az állami kezelés alatt álló erdő
birtokok némely vágásterületeinek, tisztása
inak és egynémely részben vagy egészben 
sikerűken erdősített területének 1905. évben 
való kivételes mérsékelt legeltetése (43.) 
Um. Nyr 45: Odavótam az erdőre a juhok
hoz (165. Köz. Konsza Samu) Nbacon. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1918: a 80-os er
dőben levő legelő terület értékesítése. 
Imreh-Pataki, 1970: Ősztől tavaszig tehát 
kint az erdőn teleltek az ökrök, és az ott ka
szált szénával táplálták őket, védelmükre 
pedig istállót is építettek (177.) Usz [1570- 
1610]. Imreh /., 1979: Minden faluban van 
közlegelő, erdei, esetleg havasi legelő, de az 
állattenyésztést szolgálja [...] az erdők »vá- 
gottasai«, ritkásai (72.) 1750-1850. Szf. 
erdeink alja: az erdő talaja. EO II., 1804: 
a barmaink közlegeltetésére maradjon (858.) 
A két Oláhf.
erdei szénafű: szénának való erdei fű. 
Kurkó Gy., 1970: Második öröm az volt, 
hogy erre a napra [augusztus] érett meg az ~, 
ahol évente csak egyszer kaszálhattunk 
(240.) [...] Felemelő ünnepi érzéssel meg
kezdtük az ~ kaszálását [...] A mogyorófákat 
is én kellett, hogy kikerüljem, ő csak az 
egyenesebb helyet válogatta (265.) Cssztdo
mokos.
ERDEI TISZTÁS.
I. erdő közti puszta (Nyolcvanos et, Lem
hény 1876).
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338. ábra. Erdei tisztás. (Gál István felvétele).

2. havasi mező. /. Rákóczi G yörgy 1954/ 
1643: Havasi mezeo valtsagot az gyergyai- 
aktul [...] (619.) Görgény.
3. plájf paláj (Árvay J., 1943. 73.) Bácsf, 
Türkös, r piai.
4. poján. Árvay J., 1942: A türkös Poján 
helynév nem hegynyakat jelöl, hanem egy 
hegynyakon fekvő havasi tisztást, és - jelen
tésköri tágulással e tisztás körül fekvő er
dőt. (101.) Türkös. pojána (Kemény J., 1965. 
24.). r poianá.
5. puszta (Székely Zs., 1974. 328.) Ikafva. 
Hn. Dombi ~ja.
ó.szécs (Orbán B., VI., 1873. 136.) Hétf. Hn. 
Bacsó-~e (uo.) Tatrang.
7. tiszta (Árvay J., 1943. 183.) Tatrang. Hn. 
1872: Halaság ~'ja. tisztás (Lukács Imre Sz. 
gy.) Gy. Hn. Tisztás (Berde M., 1978.425.) Za
lán.

8. taploca (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 5., 
1876. 424.) Szf. J. Orbán B., II. 1869: Csík
ban taploczának hívják az erdő közötti irtott 
tisztásokat; feltehető, hogy kezdetben az 
Olt terét nagy fenyveserdők borították, ezt 
bizonyítják az Öltből kimosódó óriás fatör
zsek; midőn e falu lakói letelepültek, ily ir
tást tehettek az ős erdő rengetegében, s on
nan eredhetett a Taplocza elnevezés. (57.). 
erdőn kaszál: erdei tisztáson v. havasi ka
szálón kaszál. Kurkó Gy., 1970: Az erdőn 
ebben a jó  csepűingben is lehet kaszálni 
(261.) Cssztdomokos.
erdőslegelő: legelőerdő (Kemény J., 1963. 
351.).
esszevakircsál: összerág. Gazda K , 1974: A bá
rányok [...] Mivel kicsi szájukkal mindent -nak, 
eszik a farügyet, cserelapit, áfonya-kokozalapit 
[...], fenyőágat, borsikát (238.) Esztelnek.
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falapihullás: alom (Sz. gy.) Szí.
FARÜGY. Imreh-Pataki, 1970: 1932-ben 
megjelent írásban olvashatjuk az oroszhegyi 
lovakról: »Vadon éltek még nem is olyan ré
gen az oroszhegyiek füves lázain [—>]. A lo
vak egész télen át a havason legeltek, nyáron 
füvet, télen ~et és gyökeret ettek, a zabot lá
tásból sem ismerték« (178.). 
FÁSLEGELŐ-GAZDASÁG: legelőerdő  
[—»]. Mkikj, 1913: [Um] A törvény alapján 
állami kezelés alatt állott erdőbirtokok ösz- 
szes területéből 1913. év folyamán 19,7%- 
on 25.789,1 k.hold volt a legeltetés tilalmaz
va és az összes terület 22,2%-a 30.186,5  
k.hold volt ~ra berendezve (55.). 
fejszével erdőn őrizné a nyájat EO II., 1775: 
A falu határán levő vad gyümölcsös fáknak ti
lalma mind eddig nálunk volt 3 frt, de erősza
kosokat tapasztalván falunk a kecskepásztorok 
között, kik büntetésük után is pusztították a fá
kat szemlátomást, azért concludáltatott [hatá- 
roztatott] anno 1724-ben, hogy valaki ~, bün
tettessék ad 12 dénár (368.) Szárazajta. 
felfog: kijelöl. Kászonimpér kbjkv, 1947: El
nök eléterjeszti Honcsokos és hideg kút 
sorkának az 1947 év nyári megkaszálásra való 
-ását még pedig Nagy széplász patakáig. 
felhajt: terel. ÁLt-M, 1881: -atott az idén 
szarvasmarha nagy 874 (115.112.) Szováta. 
fentő: „boglyakaró” Zsigmond J. Vad. 1978: 
A  boglyákat földbevert hosszú, ~nek neve
zett karóba rakják (12.) Magyaró. 
fenyő tisztítása: legelőtisztítás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1870: A  ki ezen munkáról elma
rad [...] egy uj forintot leszen köteles fizetni, 
hatalmasul leetet: erőszakosan lelegeltet. 
Négy közönség, 1847: Kozmási Huszár Ka
tona Dobos Joseff atyánkfia [...] azon 
Sereimet [közli], hogy [...] a tavai évi termé- 
sit [kaszáló] Lázárfalva hatalmasul le 
etettvén a Csordájával (24.) Kozmás. 
havasi legelő. Gazda K., 1974: A  ~k a falu
tól 15-20 km-re helyezkedtek el a Havasok,

Borkútláb, Füvenyes ponk, Vészbükk, 
Székekút, Gyopáros, Bardocza-rét, Polya- 
bérc és Veresvíz nevű határrészekben (237.) 
Esztelnek —> I. 3. 2 is. 
inas: „marhát őrző gyermek” (Kós K., 1971. 
343.) Kász.
jerke bárány: „nőstény bárány” (Ballagi 
M., 1873.). MA, 1604: ~: Agna.
JUHÁSZ
„Az ember ott kezdődik, 
és ott a pakulár, 
ha jó l fogja a botot, 
s ha szépen furulyái”

(Kányádi Sándor: Bot és furulya. 1957.) 
/ .  csobán. r. cioban.
2. major. Viski K., 1911: Majorház (108.) 
Siklód.
3. pakulár  r. (Köz. Kállay: Tsz, 1838.) - >  
bács is.
kaszaj: „négy-öt méter átmérőjű magas szé
na- vagy szalmacsomó” (Tölgyes E., 1978.) 
Ev.
KASZÁLÓ.
1. kaszálló helly. Conscriptio Madefva, 
1820: ~ek itten mind az erdőn, mind a réte
ken, valamint szintén a Falu Kőzőtis jók, és 
Kétszer Kaszállhatokis vannak (2.).
2. szénafűhely. Kovách G., 7977/1774: szé
pen megcsinálva buglyába tanálta azon fenn 
említett örökös ~et. (42.). Csrákos.
3. szénafűvek. Kászonimpér kbjkv, 1946: A 
gyűlés [...] úgy határoz, hogy a ~et úgy agya 
ki hogy [...] Kilónkénti beszolgáltatás útján 
történik meg (126.).
4. szénahely (Szász András Sz. gy.) Erdőcsi
nád.
5. szénarét (EO II., 1747. 36.) Ssztgy. 
kecske: „hegybe végződő, háromlábú áll
vány, amelyen a herét szárítják” (Köz. Mu
rádin László: MNy 58., 1962. 368.) Tatrang. 
kiereszt: legelni enged. EO  /., 1655: marhá- 
jokat is az fával való rakodásnak helyén, míg 
terhelődnek -hessék (505.) Nyén.

474



III. 3. Erdei melléktermékek

339. ábra. Kaszáló. Egy havasi kaszáló a vizsgált területen.

kosaraztatás: „esztenázás, kosarozás” (Já
nos R, 1978. 134.) Hm. 
kost: takarmány (Köz. Fejér József: Nyr 10, 
1881. 330.) Csm. Kemény J., 1858: A lovak 
inkább csak szagolják s fújják, amikor elé
jük teszik a tönkretett »fájin« ~ot (40.). 
Duka J., 1978: A  túlnyomórészt állattartó 
családoknak nagy területre volt szükségük, 
hogy állataikat legeltethessék és azok szá
mára a téli ~ot (szénatakarmány) begyűjt- 
hessék. Ezért is települtek a családok és 
nemzetségek egymástól kisebb-nagyobb tá
volságra, a ház körüli legeltetés zavartalan 
gyakorlására (187.). Cssztlélek. fén yes ~: 
zöldtakarmány (Köz. Murádin László: MNy 
58, 1962. 385.) Farkaslaka. 
közlegeltetés: közös legeltetés. Balogh E., 
7979/1942: - Azt csinálják meg - kiált közbe 
az öregasszony -, hogy az erdők viszszamen- 
jenek a ~ alá. Vargyas.

külü: „fa-nyelvű kolomp” Kurkó Gy., 1970: 
A  nagy suta juh, amely a ~t hordta, nyugta
lan természetű volt (173.) Cssztdomokos, 
„juh nyakába akasztott ko lom p" Vámszer 
G., 1977: régen fából vagy fakéregből készí
tették (71.) Cs.
lázak: „erdei kaszálók” (Tagányi K., EO III. 
748.).
LEGEL
„Lesz még erdő, lesz még m ező  
Hol a lovam legeljen,
Lesz még nekem szép szeretőm  
Ki igazán szeressen ”

(Mailand O., 1905.) Parajd.
1. legelődik. EO II., 1788: tehát amelyet usu- 
álnak [használnak], abban a marhák legelőd
nek (605.) Kanta.
2. regei. Nyr 43, 1914: Ott ~ek az ollázban 
[—>] a johaim (333. Guelmino József) Gy. 
-tetn i. Nyolcvanos et, Lemhény, 1876: erdö-
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közti puszták [...] erdőörök [...] ök kötelesek 
kitakarítani és kaszálni [...] de *  * nem sza
bad senkinek.
LEGELTETÉS. Mkikj, 1913: [Csm] A ~ 
az állami kezelés alatt álló [erdő] terület
nek több mint 80%-án gyakoroltatott (58.). 
Kemény J.f 1957: Aztán a ~sel úgy haladja
tok, ahogy kell: se ne szaladjatok, se ne ta
podtassátok egy helyben a füvet (209.). re
géltetés (Imreh I., 1983/1938. 787.) Csje- 
nőfva.
LEGELŐ.
/ .  élés. Szabó T.t 7975/1775: A Tánko Cseré
j b e n )  [...] áll tsak tövis, és Bűkfa tséplesz 
bokrokbol és tsak Marha *  e sovány rósz 
hely. (866.) Muzsna, U. Hn. Barom ~e (uo.) 
Hrsztmárton. Czirják G., 1978: Jó ~ek volat 
a tehenyeknek (207.) Gycsomafva.
2. pascum  (EO III., 1825. 51. sz.).
3. regelő  (Köz. Péter János: Nyr 26., 1897. 
428.) Csm. reglő (Köz. Szabó Dezső: Nyr 
32, 1903. 328.) Cssztdom okos. Dánfalva 
Kbj, 1936: a Karczfalvi Közbirtokoságal ha
táros ~n. Bartó /., 1973: A ~n sok rózsabo
kor volt. Csmadaras. reglős terület (Kászon
impér kbjkv, 1945. 42.).
LEGELŐERDŐ: „A ~ üzemmód röviden 
és vázlatosan körvonalazva abban áll, hogy 
illető erdő, mint ilyen (tehát az erdőtörvény 
által megszabott korlátok között) kezeltetik 
ugyan, de a gazdálkodás czéljához képest a 
fősúly nem a fatermelésre, hanem a talaj ter
mőképességének állandó biztosítása és gya
rapítása mellett a legeltetésre van fektetve 
[...] (Vitos, CsF., 1894. 607.). ÁLt-Cs, 1907: 
Székelykeresztúri székelybirtokosság erde
jének és véderdő kopárjának rendszeres gaz
dasági üzemterve [...] A „B” üzemosztály
ban a hozamszabályozás úgy vitetett keresz
tül, hogy az 1907. évtől kezdve 10 év alatt 
az üzemosztály egész területe a faállomány
ok előhasználat útján legfeljebb 0,5 záródá
sig kigyérítve az üzemosztály ~vé alakíttas

sák át (43.286.). SzA, 1907: a már eredetileg 
is engedélyezett -kön kívül Maros-Torda 
vármegyében 33 közbirtokosság erdejében 
2977 kh, Csík vm-ben 20 7055 kh, Um-ben 
36 közbirtokosság 7035 kh, Hm-ben 58 köz
birtokosság erdejében 7505 kh, a négy me
gyében összesen 147 közbirtokosság erdejé
ben 24 572 kh ~t engedélyezett (11.). ligetes 
~ (ÁLt-M, 1913: Szabályzat a nyárádkösz- 
vényesi székely nemes közbirtokosság osz
tatlan állapotban levő, közösen használt er
dejének és legelőjének gazdasági ügyvitelé
ről. 48.).
LEGELTETÉSI TILALOM. EO III., 
1815: amely erdőtáblának fája levágatik, 
annak helyén teljességgel nem szabad sem
m iféle marhának járni, valameddig annyira 
nem nevekednek a fák, hogy a szarvasmar
ha azoknak tetejét fel nem érheti (205.) 
Hsz. Erdőtörvény. 1879. évi XXXI. te., 7.§: 
A 2.§ alá eső véderdőkben és futóhomokon 
álló erdőkben a legeltetés mindaddig tilos, 
míg az a fák- és sarjadékok- vagy a talajban 
kárt okozhat [...]. Bedő A., 1885: Nem 
mondjuk mi [erdészek], hogy az erdőt le
geltetni soha sem kell, de csak azt kíván
juk, hogy a legeltetés ott történjék, a mint 
ezt a törvény is rendeli, a hol az kár nélkül 
gyakorolható (22.). SzN, 1886: Különben 
az erdőrendészeti áthágások nagyobbára a 
legelőtilalom  áthágására szorítkoznak (71. 
sz.) Ssztgy. ÁLt-Cs, 1894: A küsmödi ev. 
ref. egyház erdejének üzemterve. [...] A fia
talosok kímélése végett a természetes útoni 
erdősítéseknél 15 évi, a mesterséges útoni 
erdősítéseknél pedig 20 évi legeltetési utó
tilalom állapítandók meg. (43.). Hszék Ekv, 
1899: Az erdők arányosítása folytán a tu
lajdonosok által levágott és újból befásítás 
czéljából ~ alá került az összes erdőterüle
tek majdnem egyharmada, ennek arányá
ban csökkent a marhatenyésztés (186.). —>
1.4.4 is.
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Tag Osztag Terület Termőhelyi viszonyok Állabjellegzés

k. hold
Talaj cs kőzet Fekvés, haj lás és 

lejtszög

Termő-
kepességi

osztály

Fanem és 
elegyarány

fatömeg
kor
év

zárlat

„A” iizemosztály legelő erdő

II 1 3,8

Elég mély, kissé 
száraz homokos 
agyag talaj kárpáti 
homokkő felettt

720 m
D ()°-2° III

Erdeifenyő: 
1,0 

1-1 nyírrel
15 1,0

II 2 9,2

Elég mély, kissé 
száraz homokos 
agyag talaj kárpáti 
homokkő felettt

720 m
D 2°-8° III

Erdeifenyő: 
0,4 

Nyír: 0,4 
Tölgy: 0,2

10 1,0

XXV. táblázat. LEGELŐERDŐ.
A Maksai volt úrbéresek erdejének rendszeres gazdasági üzemterve. Részletes állableírás.
Kivonat:
I. Az erdőbirtok általános leírása-ból: -„Az. erdő talaja feltétlen erdőtalaj.” [Vagyis, az. erdő mezőgazdasági terület
té történő átalakítása nem megengedet.]
II. Az erdőgazdaság czélja és feladata-ból: -  „Ezen ligetes legelőerdő [vagyis az. „A ” iizemosztály] szálerdő gazda
ságra rendezendő be [ . . .]  13,0 kát.holdat foglal magábaf...] feladata, hogy az. úrbéres birtokosság [így] legelő te
rületét nagyobb kiterjedésben állandóan biztosítsa [ . . .] ”
III. Üzem és hozamszabályozás-ból: -  „ [ ...]„A ” üzemosztálynál, a ligetes legelőerdőnél, az erdősítés mesterséges 
úton, ültetés által fog történni, [...] ezen beültetett részek a legeltethető részektől felszabadulásukig kerítéssel zárat
nak el." - „ [ . . . ]  itt [„ A ” iizemosztály] azt mondhatjuk, hogy a szabályos állapot akkor lesz elérve, midőn a 
szelidebb hajlású és jobb talajminőségű részeken képezett és a területnek 0,7 részét kitevő tisztás foltok rendelteté
süknek megfelelőleg, egyenletesen felváltva lesznek képezve és szép dús fűpárnával borítva, míg ellenben a több 0,3 
részt kitevő erdős foltok jó  záródású állabokkal lesznek benőve.”

LOMBTAKARMÁNY.
1. csereág. EO II., 1802: Az -aknak vágásá
val, [...] nem kevés károk okoztatván az élő 
fákban (798.) Hsz.
2. csereszéna. EO / . , 1728: csereszénát is ne csi
náljon ily véggel (663.) Asz. EO II., 1802: A 
csereágaknak levágásával, melyből úgy nevezett 
=juhok eledelére szokott készíttetni (796.) Hsz.
3. fák rügyes ága. EO III., 1812: XXXIV. te. 
11-szer: szorosan meg vagyon tiltva a parasz
toknak, hogy az ő magok földes uraik engedel
me nélkül az erdőben [...] a -inak a marhák té
li eledelire való letördelése, kivévén az olyan 
erdőket, a mellyek éppen vágattatnak (171).
4. takarmánylomb. EL, 1864: Tapasztalati 
adatok a ~ról [...] nálunk számtalan sok hely 
van, mely sem termőföldnek nem jó, sem pe
dig rét- vagy legelőnek czélszerűen nem 
használható, ily helyeken aztán a fűzek te

nyésztése a takarmány szűk éveiben jó jöve
delmet adna (326.) (vö. Imreh I., 1983. 248.; 
Bolyai F., 1820. 12.).
marhák legelődnek: szarvasmarhák legel
nek. EO II., 1788: Minthogy az egyik nyíl 
még tilalomban tartatik, tehát amelyet usuál- 
nak [használnak], abban a ~ (605.) Karatna. 
merekje:
a. kis boglya a mezőn. Veress Ferenc, 1888: 
fiók, ~, petrence. Fiókot rak. Szedd össze a 
mereklyét. Petréncét gyűjt. (Nyr 17., 1888. 
432.) Um. mereke: „kis boglya” (Köz. Kövér 
Sándor: Nyr 18, 1889. 574.) Hsz. merökje: 
„4-5 villányi csomó széna, sarjú” (Köz. Má
thé János: Nyr 94., 1970. 213.) Mhermány.
b. rövidebb v. hosszabb karóféle (MTsz I., 
1893.) Szf.
monyator: pásztorfiú. Kurkó Gy., 1970: Én 
azon tűnődtem, vajon meg fogok-e felelni a
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~i feladatoknak (164.). Cssztdom okos. r. 
mínátor (de animale). munyator. Sándor O., 
1725: nállam Ion és pásztorkodék s ~om is 
Ion (268.) Csszépvíz.
nyíl: legelőrész, kaszálórész. Kászonimpér 
kbjkv, 1947: 6. ~at kap a Honcsokosbol mig 
a másik négy ~ egy előre vissza marad (153.) 
[...] a Gyűlés kimondja hogy az túl irot négy 
~ egy harmad részibe adatik ki az Bérlők kö
telesek a Birtokoságot ilető részt [szénát] ha
za szálitani a hová az Elnök elrendeli (156.) 
[...] 1947 évi széna át adás a melj Nyilak 
kiletek árverésen adva a miből be kelet foly
ni 54 mázsa 75 kilo (175.). 
nyoszolya: „csúsztató, saroglya, melyre szé
nát raknak” Bogáts D., 1943/1822: most 5 
Nyoszolya széna teremhet. Hsz. 
orotás: „bekerített erdei kaszáló” (Salamon 
Anikó. Czirják G.. 1979. 399.) G ycsom a
fva.
örv: „juhász kutyák” nyakára csinált véd- 
láncz a' harapás ellen. (Tsz, 1838.) Szf is. 
őszi csusza: „Szentmihály utáni legeltetési 
jog” Dánfalva Kbj, 1936: elkótyázzák az ~'t 
(36.) [...] Mad. II részen lévő -  mikénti fel- 
használása (37.).
őszlő: „a marhák őszi legelője és legelése” 
(MTsz II., 1897.) Csm. 
őszöltetés: Szent-Mihály napja utáni legelte
tés (Dánfalva Kbj, 1943.). J. Szent-Mihály: 
szept. 29.
pornyál: „juhokat etet” Gazda J., 1976: a 
juhok [...) felültek vélik az erdőre, s ott ~tak 
(538.).
reglőtisztítás: legelőtisztítás (Kristó T., 
1980.) Cs.
ribanclegelő: „a nyirkos és sáros legelő” 
(Vámszer G., 1977.) Cs. 
sereg: „juhnyáj” (Vámszer G., 1977. 57.) Cs. 
szénafűhely: erdei kaszáló. Sándor O., 
1697: a Taplócza nevű szent-tamási határban 
levő szénafű helyet, mely az erdőn lévén 
(165.) Csszttamás. —> KASZÁLÓ.

SZÉNAHIÁNY. Teleki 1, 1799: Sedes Há
romszék. Magában foglalja Sepsi, Kézdi, 
Orbai és Miklósvár széket. 83 faluból és 4 nagy 
mező városból áll [...] Széna füve kevés van, 
úgy hogy némelly falu pénzen vészén az neme
sektől. (44). Hszék Ekv, 1899: A tagosítások 
szaporodásával és különösen a közhelyek fel
osztásával, a túlszigorral alkalmazott erdőtör
vény [1879: XXXI. te.] miatt, a legelő feltűnő
en kevesebb, mint volt (154.) Hsz. Erdély, 
1901: A szabad legelő hiányát, takarmány-fé
lék termelésével is kellene pótolni, hogy az is
tállózás meghonosodásával, a föld éltető ele
me, a trágya is nagyobb mennyiségben össze
gyűjthető legyen (Hibbján János, 83.) Hsz. 
széna-takarni: szénát készíteni. Cserei, 
1686: Nyárban, -  kihajtottak (169.).
Sz. mih. után: szeptember 29 után. Dánfal
va Kbj, 1936: a juh nyájok ~ visza menek a 
Mad II/részre.
takar: „gereblyével és villával összegyűjti a 
lekaszált és megszáradt füvet” (Tölgyes E., 
1978.) Szf.
uszturuo: „leszúrt ágas-bogas karó az erdei 
tisztásokon, amelyen szénát szárítanak” 
(Köz. Murádin László: MNy 58, 1962. 387) 
Tatrang.

3.1.2 Makk - Makkoltatás

„Az 1718-ik évi nagy drágaság és szűk 
termés alkalmával Aranyosszék eltiltotta 
a makkerdőről a disznókat, hogy az emberek 
maguk szedhessék fel a makkot.”

(Connert J., 1906. 75.)

bikmakk. PP, 1708: ~: fagea glans. Mátyus 
/., 1787: A' Bik-makknak kövér édes bele, az 
édesmondolához nagyon közelít (II. 459.). 
VU, 1837: ~. A' székelyek jó palacsintát süt
nek vele (385.). SzL, 1867: A ~, mint figyel
met érdemlő olajos mag (166.) Mvh. J. Gaz
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da K., 1974: A biikkmakkot szénen megsüt
ve fogyasztották (244.) Esztelnek, 
bíró: birtokló. Marosvidék, 1895: Makk-el
adás [...] Kivevő csak is a volt Marosszék terü
letén egyének sertéseit makkoltathatja (203.). 
collocál: elhelyez. EO /., 1718: mihelyt pe
dig megtudják, hogy a bebíró possessorok 
sertésseket valahová ~ták, ottan mindjárt 
pásztort fogadnak (638.) Msz.
CSERMAKK: tölgymakk. MA, 1604: Czer- 
mak: Glans quercina. cseremakk. Tamási Á., 
7976/1953: Kétféle makkot kellett nekünk 
szedni, mert szedtünk embernek való mak
kot, vagyis bükkmakkot, s szedtünk állatnak 
valót is, ami = volt. [...] Otthon a ~ot halom
ba gyűjtöttük, s tartogattuk arra az időre, 
amikor a disznó már mindenféle módon hiz
lalásra vettük (212., 213.) Farkaslaka. Kacsó
S., 1971: Szerencsére jó --term és ígérke
zett, s az öregeknek eszébe jutott, hogy ré
gebb makkoltatták a hízókat (165.). Imreh /., 
1979: Jó makktermés idején a »csere makkra 
béjárt idegen sertések« után is 400 forintnyi 
pénzbevétele van a Mikó családnak [XIX. sz. 
eleje] (120.).
destitual: megfoszt. SzO VI/., 1726: Mivel 
ezen helységnek természeti, ex sui situatione 
[helyzeténél fogva] kemény hideg, nagy ha
vasok között, nagy idein korán az telet beál
lítja, az tavaszi kívánatos jó  űdőt legké
sőbben nyilatkoztatja, makk-termő erdők 
iránt -tatunk, marháink, juhaink és sertése
ink Molduvára általhajtására kételenítettűnk 
(328.) Cs, Gy, Kász. destitus: megfosztott 
(SzO VII., 1726. 328.).
DISZNÓ.
1. disznó, havasi ~. 7. Rákóczi Gy., 1644: Eöt 
pinzel exigalt [—>] hauasi disznó ualtsagbul 
percipialt [megkapott] pinz (621.) Görgény. 
mocsáron h ízott öreg ~. 7. Rákóczi Gy., 
1643: Moczaron hizott eöregh disznókat 
aduan el, percepialtam [...] f. 51 MII. (619.) 
Görgény.

2. sertés. Sz.O VII., 1724: II. Ha mi koron 
veinket az makkra, az szomszéd molduvai 
határokon által kell adnunk (315.) Csszda. -  
marha. EO  /., 1666: Ha mikor Isten az 
makknak annyira való termését (adná), hogy 
vidékrül sertésmarhák fogadtathatnak (536.) 
Gsztimre. Dániel család, 1667: Mivel ma
gunk jószáginak határin sohult is makk elég
séges nincsen sertés marháinknak hizlaltatá- 
sokra (41.) Gyulafehérvár. Hn. 1782: Disz
nószállás (e) (Bogáts D., 1929. 63.) Kn és 
Vajnafva. 1980: Disznyódéllő (Kovács S., 
1980.) Besenyő. Sz. „Éhes disznó makkról 
álmodik” (Konsza S., 1957. 1072.) Hsz. J. 
disznó makkos pásztorság  (Dániel család, 
1748. 264.) Bodok. J. m akkosm alac (Ke
mény J., 1958.40.).
exigal: behajt. Sz.O VII., 1724: de már e mel
lett az sertés mellett ama két-két pénz is 
-tátik (315.) Csszda.
gosztina (gostina, gostyna) pénz: „idegen 
disznók makkoltatásáért fizetett bér” (Bor
nemisza A., 1667. 20.). 
já ru ltság : járulék (Dósa E., 1861. 195.). 
ku rk ászn i: „a leszedés után hátramaradt 
makkot vagy egyéb gyümölcsöt összekeres
gélni” (Köz. Hajdú János: EL, 1887.) Szf. 
mák: makk. Eresei J., 1844: kocsános Tölgy 
= Quercus pedunculata [...] Szép és 
legrengetegebb tölgyerdő van a' görgényi ura
dalomban, az úgy nevezett »Mocsár« mely
nek -jaival a' görgényi várba szorult kuruezok 
lövöldözték volt a' labanezokat (160.).
,, Fityög-fityög, lóg-lóg,
Alól szőrös várja ’’ (Makk, disznó)

(Kriza, Vadr. 1862.) Keresztúrfiúszék. 
m akkal ta rt: makkal hizlal. Jakab E., 1867: 
Agyagfalva [...] Az 1722-iki összeírásban 
[...] nevezetesek még ím ez adatok [...] erdő
jén 100 darab sertést -hat (543.). 
m akkászás: makkgyűjtés (MNMNO Ért., 
1932. 114-117.) Usz. Szin. m akkozás  (Tamá
si A., 1976. 212.) Farkaslaka. vö. makkászó
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(Györfi-Viski: M akkászók. Fénykép. Sik
lód).
m akkbér: makkoItatásért fizetett díj. EO /., 
1718: Falu közönséges [köz] erdejére a 
makkra idegen sertéseket csoporttal fogad
nak -re, melyből a bebíró possessort [—>] so
ha nem részeltetik (638.) Asz. 
m akkoló bükkerdő: makkot adó EO II., 
1804: Hogy senki bizonyos nevezetű mak
koló bükkerdeinket büntetés alatt rontani, 
pusztítani ne merészelje (858.) Oláhf. 
MARKOLTAT: „disznókat erdőben terel
get, hogy makkoljanak” (ÉKsz.). M arosvi- 
clék, 1894: Makkeladás. A szovátai határban 
fekvő s M aros-Tordavárm egye kezelése 
alatti marosszéki havasi birtokoknak mint
egy 12 ezer kát. hold bükkszál-erdő terüle
tén az idei bükkmakk termést versenytár
gyalás útján a legtöbbet ígérőnek kiadom. A 
legkisebb ajánlati összeget 300 írtban álla
pítottam meg. Kivevő csak is a volt 
Marosszék területén bíró egyének sertéseit 
-hatja s köteles leend minden ily birtokos
nak sertését darabonként 40 krnél nem ma
gasabb díjért makkra bocsátani. Az erdőren
dészeti szabályok megtartása iránt a kivevő 
felelős. MT vármegye alispánja. (48. sz.) 
Mvh. J. M arosvidék, 1895. évfolyamának 
203 oldalán MTvm alispánja a makkeladást 
megismétli, a hirdetésben a bérbeadandó 
„10.000 hold bükkszáH” erdőt 3 táblára 
osztva fel.
M AKKOLTATÁS: makkal való hizlalás 
vmely erdőben.
1. m akkolás. EO  //., 1769: A =nak haszna a 
jobbágyoknak és zselléreknek  kevesebb bé
rért vagy jutalomért engedtesék mint más 
idegen embereknek [...] (296.) [Mária Teré
ziának az erdélyi úrbéri viszonyokat szabá
lyozó rendeletéből]. Conscriptio Cs rákos, 
1820: ~bol itt hasznot keveset remelhetni, 
hanem a szomszéd vidékek erdejére hizlalni 
sertéseket kevés pénzért lehet adni (2.). őszi

Bogáts D., 1943 /1802: Őszi Makkolás 
idején. Hsz.
2. m akkoltatás. Dósa E., 1861: Köteles volt 
a földesúr saját külön erdeiben a ~t úrbérese
inek kevesebb bérért engedni meg, mint az 
idegeneknek (195.). Corpus /., 1885: 
1610-1718. Marosszék Constitutiói. Pars 
Quarta. Articulus 18. Makkos erdőről. (75.). 
J. Pausinger J., 1885: Bő makktermő évek
ben ezen területen [görgényi kincstári urada
lom] 1800-2000 drb sertés elegendő táplálé
kot talál, hogy 3 hónap alatt, azaz október 1- 
től deczember végéig jól kihízva, áruba 
bocsáttassék (1110.).
3. m akkra járta t. EO II., 1775: Aki a falu er
deiben [...] juhát, egyéb marháját az ~ná a fa
lu sertésnyáján kívül, büntettessék ad fi.3. 
(369.) Középajta. J. Bogáts D., 794J/1583: 
Erdeynek makyaval a' Szenttejekyek 
dyaznayt megh deszmaltak. Hsz. (vö. Papolc 
Ft 1733. 4. Imreh I., 1983. 372.; Középajta 
Ft 1775. 12. uo. 437.).
MAKKOLTATÁSI JO G . Dósa 1861: 
-nak neveztetik, a melynéllogva az erdők 
tulajdonosai a cser- tölgy- és bükkfák gyü
mölcseit saját sertéseik tartására s hizlalásá
ra használhatják s bérbe is adhatják. Hogy 
ezen jog járultság gyanánt illeti az erdő tu
lajdonosát, a dolog természetéből is világos, 
de el is van ismerve a törvénynyé vált úrbéri 
szabályok 3-dik szakasza 5-ik pontjában, 
mely azt a jószág haszonvételének nevezi. 
Ezen jog gyakorlatának szabályai [...] (164. §. 
195.).
m akkon: makkos erdőben. Szabó 71, 
1 9 7 8 /\6 5 \:  az makko(n) disznaink vol- 
ta(na)k. Aldoboly, Hsz. J. EO I., 1634:1. Rá
kóczi György fejedelemnek összes uradal
maiban alkalmazott udvarbírái részére adott 
utasításából, a fürészmalmok és makkos er
dők felöl; [...] 22. [...] mentül több haszonra, 
nyereségre való hizatlan marhákat vegyen és 
hizlaltatván az ~, úgy adassa el, hogy jöve
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delmet igyekezzék abbul is minden jó alkal
matossággal szaporítani (404.).
MAKKOS ERDŐ: makktermő erdő. SzO
IV, 7895/1583. Báthory István lengyel ki
rály és érd. fejedelem a szászok panaszára, 
hogy Udvarhely és Fogaras várak területé
ről a kapitányok nagy juh- és sertésnyájakat 
hajtanak az ő mezeikre és makktermő erde- 
ikre és sok kárt okoznak, meghagyja Bánffy 
Farkas udvarhelyi és Petricsevics Horváth 
Kozma fogarasi kapitánynak, hogy hasonló 
kártételektől tartózkodjanak. Kelt Niepolo- 
mic várában, 1583 márcz. 13. (84.). /. Rá
kóczi Gy., 7954/1631-1648. Nagy Solymos 
[...] A ~ után csak az idegenek fizetnek tize
det, ennek tizedrésze a fejedelemé, a többi a 
falubeli nemeseké és székelyeké. (554.) 
Mon 1720-21., 18961 1713. A két összeírás
ban egyaránt igen kevés az ide [kereskedés 
és ipar] vonatkozó adat. 1713-ban Belső- 
Marosnál [Maros szék] említik, hogy 52 
községnek van elég tűzifát, 35 községnek 
pedig épületfát nyújtó erdeje, a -kben pedig 
8.450 darab sertést hizlalhatnak (466.). 
Kászon székifpj, 1785: közönséges 
egyessegünkből tulaidon Makos erdőinkre 
egynehány Számból allo Serteseinket S. v. 
hizlalni 3 uj Szalonara egyeztünk fogadot 
Pásztorainkkal eszerint melyről is kezet ad
nánk egyik a masikának (193.) Imreh- 
Pataki, 1970: Igen óvták a csere- és bükk 
erdőket, a falu törvényeiben súlyos bírságot 
róttak azokra, akik ilyen fákat kivágtak 
vagy aszaltak. A makkra kihajtott disznók 
számára akkor ha a falunak nem volt 
»makkos erdeje« - béreltek ilyeneket, s né
hány már egyéni erdőt bíró jobbágy tartó 
birtokos is fogadott fel bérért makkoltatásra 
sertéseket. [Usz 1570-1610.] (174.). tila l
mas makkos bükk. EO II., 1804: De [...] ez
előtt egynehány esztendőkkel, felkelvén 
helységünkben holmi erőszakos emberek 
feles számuak [...] a falu minden híre s en

gedelme nélkül ~ erdeinket erőszakosan el
pusztították, elfoglalták (859.) A két Oláhf. 
m akkot szed: makkot gyűjt. Imreh-Pataki, 
1970: »Láttam a lövétei Gábos Antalt is itt a 
tó hely környékébe vallja 1604-ben egy 
lokodi primipilus - hogy ~ett« (174.) Usz. 
megtizedel: tizedét elveszi. NT, 1837 /\562. 
k: Az mely faluban penig részünk vagyon, ha 
annak az falunak valami makkos erdeje va
gyon: az olyan faluban való földön lakóink 
és szolgáink disznójokból könyörgünk Fel
ségednek, hogy tizedet ne vennének ott való 
részünknek igazsága szerint; mert az dézmá- 
sok is még malacz korában ~ik. [Az egész 
székelységbeli Főnép könyörgése II. János 
választott királyhoz 1562-1571.] (177.). 
pásztoroknak berekbe: a pásztoroknak bé
rébe. Kászon széki fpj, 1785: hogy mü Com- 
munitas ígérvén a ~ Minden Sertésre egy ke
nyeret 8 polturat fel fertály sót egy eytel kor
pát (193.).
SE R T É SE K E T  LEG ELTET. Urbárium, 
1743: ezen Alfalvi határon [...], mint hogy az 
Erdő [bükkös] is nem nagy, és gyenge termé
se szokot lenni, a Sertéseket kevés ideig le
het rajta legeltetni (438.) Gy. 
sertésnyáj: disznócsorda. EO II., 1775: a fa
lu ~án kívül (369.) Középajta, 
supportál: visel. EO II., 1775: Midőn a falu 
erdeiben ha az isten makkot ád, úgy engedte
tik a jobbágyságnak, mint a szabadságnak, 
minthogy együtt ~ják a terhet (369.) Közép
ajta.
TIZED.
1. makk ~: „tilalmas erdőkben engedéllyel 
makkoltatott disznók után a földesuraknak 
járó -  (I. Rákóczi Gy., 1954/1631-1648.
647.).
2. pásit ~: „disznó ~ ~, melyet tavasszal a 
disznócsorda legelőre kihajtásakor szedtek a 
földesúr számára (szemben az őszi makkti
zeddel)” (I. Rákóczi Gy., 1954/1631-1648.
648.).
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TIZEDET VESZ. SzO II., 1566: Az mel 
falwban kegijelmes Vrwnk rezwnk wagijon, 
ha annak az falwnak makkos erdeije wa
gijon, az ot való feoldeon lakóinknak [jobbá
gyainknak], zolgaijnknak, magwnknak ijs 
Diznaijbol tijzedet veznek (183.). 
usus: szokás, gyakorlat. SzO VII., 1724: ,de 
már e mellett az sertés mellett ama két-két 
pénz is exigáltatik [beszedetik, behajtatik]; 
mely újanában bécsúszott ~t [...] (314.). 
űz: hajt. SzO II., 1571: es a hol kijral diznaij 
voltak, azokat wztek es egieb keorwl való 
nemes nipeket a makra, az eo diznaiokot 
penig az zeginsegnek eoriznij kellet hogij 
erdeijekre ne mennijen (330.). NT, 1836. 
Székely perlekedés, 1609: az erdőnkre is 
Nagyárnyékban az Fekete-erdőbe -ettétek 
disznótokot, kik propriumunk, melyeket bé 
is hajtattunk volt (87.) Bölön-Nagyajta.

3.1.3 Gombák - Tapló, taplóipar

A.) Gombák

„A' Gombák, mint ganéjók, tsundaságok 
közt született, senyvedő, hitvány matériák 
[...]  Föld szemetei. Egyhez sem lehet bizni 
kétség k ivü l”

(Mátyus I., 1787. II. XXI. és 473.)

„ Valóság az, hogy a hegyekben, völgyekben , 
erdőkben, mezőkben, ormokban és lápokban 
gazdag gyönyörű Székelyföldnek gombáit, 
moszatait és zuzmóit alig-alig ismerjük,

(Moesz G., 1929. 545.)

Agaricus: gombanem az Agaricaceae (Le
mezes gombák) családban (Fehér-Mágócsy
D., 1935. 76.). ~ cinamomeus: „szegfű gom
ba” (Benkő J., 1783. 431.). ~ equestris: „ur 
gomba” (Benkő J., 1783. 431.). ~ fimenta- 
rius: „ganéj gomba, bagoly gomba” (Benkő

J., 1783. 431.). ~ forminosus: „szőröshátú- 
gomba” (Köz. Pál András: Nyr 38, 1909. 
379.) Tatrang. ~ lactifluus: „kenyér gomba, 
galotza gomba” (Benkő J., 1783. 431.), ~~ 
roskovány: „kenyér vagy galocza” (Benkő 
K., 1868. 19.). ~ ostreatus: „halacskagomba” 
(Köz. Pál András: Nyr 38, 1909. 379.) Tat
rang. ~ violaceus: „kék (és piros) hátú gom
ba” (Benkő J., 1783.431.). 
békagomba: „büdös galambgomba (Russu- 
la foetens), gyilkos galóca (Amanita phalloi- 
des) és rokonfajaik” (ÚMTsz I., 1979. Nyr 
1909.) Tatrang.
bolondgomba: mérges gombafaj. Gazda K., 
1969: M egkülönböztettek jó  és »bolond- 
gombákat« (421.) Ssztkirály. 
bozza-fa-gomba: „Tremella. Auricula. Ju- 
dae. r. Burete de szók” (Benkő J., 1783. 431.). 
büdösgomba: nagy döggomba (Rhodo- 
phyllus lividus) (Málnássy L., 1972. 36.). 
büdös süveges gomba: szömörcsöggomba 
(Phallus impudicus) (Benkő J., 1783. 432.). 
cérnagomba: Hydnum erinaceus (Moesz 
G., 1929. 552.). J. Hydnum: Gereben (Bo- 
hus-Kalmár, 1956. 56.). 
cérnába fűzött száraz gomba. Conscriptio 
Gyremete, 1820: ezen kivül két sing czérná- 
ba füzzött száraz Szt: György, vagy Süveg 
Gombát [kelletik adni] (2). 
CSÁSZÁRGOMBA: Amanita caesarea.
1. császárgalóca (Magyari, 1976.) Km.
2. királygomba (Málnássy L., 1972. 56.).
3. tojásgomba (Málnássy L., 1972. 56.).
4. úrgomba (Málnássy L., 1972. 56.). 
CSEREPES GEREBEN: Hydnum imbri- 
catum.
1. őzgomba (Málnássy L., 1972. 113.).
2. őznyelvgomba (Málnássy L., 1972. 113.).
3. szarvasgomba (Málnássy L., 1972. 113.). 
CSIPERKÉK: Psalliota.
1. csiperke, csapirka (Köz. Gencsy István: 
Nyr 34, 1905. 261.) Gy. cseperke. Mátyus I., 
1787: tseperke gomba (II. 477.) csiperke.
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Benkő J., 1783: tsiperke gomba, tsöperke 
gomba (431.).
ERDEI Ps. silvatica: „vörösbelű -  galó
ca” (Málnássy L., 1972. 75.).
ERDŐSZÉLI ~: P' arvensis: „csapirka, 
sampinyon” (Málnássy L., 1972. 94.).
KERTI ~: Ps. campesiris: „csipirka, réticsi
perke, sampinyon” (Málnássy L., 1972. 96.), 
„csirkegomba, csöpörke, pecsérke, sampi
nyon, tömött ~, tyúkgomba, úrigomba” (Ma- 
gyari, 1976.) Km. csuporka-gom ba  (Köz. 
Kállay: Tsz, 1838.) Szf. csiipörke: „Psalliota 
edulis” (Seres A., 1973. 4.) Krizba
2. cseperügom ba  (Köz. Murádin László: 
NylrK VIII., 1964.) Jobbágytelke.
3. veresbelű. Mélius Péter, 1578: Veres béleo 
(Folio 28.) (Szabó A., 1978: Psalliota sp.). 
csipkealjgomba: fakó zsemlyegomba (Poly- 
porus ovinus) (Gazda K., 1969/1970.422.) 
Ssztkirály.
faszkó-gomba: „kucsma-gomba” Duka J., 
1957: Vegyenek friss faszkó-gombát (83.) 
Zsögöd.
fenyőalja-gomba: királyvargánya (Boletus 
regius) (Moesz G., 1908. 31.) (vö. Gazda J., 
1980. 32. Gyimesbükk). 
GALAMBGOMBÁK: Russula 
/. galambica (Málnássy L., 1972. 98.).
2. kékhátú  (Málnássy L., 1972. 98.). 
GALAMBGOMBA. BÜDÖS ~: békagomba 
(R. foetens) (Köz. Pál András: Nyr. 38, 1909. 
379.) Tatrang.
DIÓIZŰ ~: rózsaszínű galambica (R. hete- 
rophylla) (Magyari, 1976.) Km.
KEKHÁTÚ ~: R. cyanoxantha: bőrszínű ga
lambica (Magyari, 1976.) Km, galambhátú 
(Szabó-Péntek, 1976. 195.) Árapatak, ga
lambhátú gomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy, ízletes nagy galambgomba (Magyari, 
1976.) Km, kékhátú (Lukács Z., 1978.) Só
várad, kékhátú gomba (Moesz G., 1929. 
553.) Borszék, tarka galambica (Magyari, 
1976.) Km.

PIROS ~: festő galambica (R. lepida) (Ma
gyari, 1976.) Km.
VARAS ZÖLD ~: R. virescens: kékhátú 
(Szabó-Péntek, 1976. 195.) Árapatak, kékhá
tú gomba (László K., 1978. 212.) Ssztgy. J. 
Kék-hátú gomba: Agaricus violaceus. r Bu- 
rete vunete (Benkő J., 1783. 431.) (vö. Gaz
da J., 1980. 31. Cssztsimon).
GOMBA. Sz. „Fejér egyház égy lábon áll. 
( - )” (Köz. Molnár Antónia: Nyr. 31., 1902. 
532.) Gy.
gom bába: „gombáért” (Köz. Gencsy István: 
Nyr. 34., 1905. 323.) Gy. ~ ment: „gomba
szedni” (Köz. Kanyaró Ferenc: Nyr 18., 
1889. 371.) Csm.
gombászás: „ehető gombák keresése, szedé
se” Tarisznyás M., 1974: A 1831-i gyergyó- 
szentmiklósi községi határozat szerint „az 
idegeneknek és más birtoktalan jövevények
nek tilos a határban a [...] ~, málnászás 
(312.).
GYILKOS GALÓCA: Amanita phalloides.
1. gum ós galóca  (Magyari, 1976.) Km.
2. gyilkosgom ba  (Magyari, 1976.) Km. 
harapégésgom ba: „fakó zsemlyegomba” 
(László K., 1978. 216.) Ssztgy. J. ~: „a' meg
égett cserebokros helyen termett gom ba” 
(Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838.). 
huruba: „gomba fajta” (Horváth I., 1971.) 
Mózd.
ibolyagom ba: „lila pereszke (Tricholoma 
nudum)” (Málnássy L., 1972. 76.). 
ÍZLETES KUCSM AGOM BA: Morchella 
esculenta.
1. csucsulec. csucsulecz (Benkő K., 1860. 
19.) Msz, csücsüléc „(román ciuciuléte)” 
(GregorF., 1973.).
2. kucsm a  (Benkő K., 1860. 19.) Msz.
3. süveg  (Benkő K., 1868. 19.) Msz. süveg
gomba (Málnássy L., 1972. 87.).
4. szentgyörgygom ba  (Málnássy L., 1972. 
87.) Szentgyörgygomba (Seres A., 1973. 4.) 
Krizba.
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5. szömörcsökgomba. Szöm örczöc gom ba  
(Mélius H., 1578. Folio 28.). J. Szabó A., 
1978: szömörcsök-gomba = Morchella escu- 
lenta. szőm őrtsők: „species fungi” (PP, 
1708.). Zömörcsek gomba: „Tubera” (Nyr.
29., 1900. 366. Pápai P. F. 1706.).
6. tavaszgomba (Málnássy L., 1972. 87.). 
KENYÉRGOMBA: Lactarius volemus. 
Benkő J., 1783: Kenyér-gomba: Agaricus 
laetifluus. Burete dulce. (431.) Szigethi Gy 
1831: kenyér-gomba (62.). kinyérgomba 
(Seres A., 1973. 4.) Krizba. 
KESERŰGOMBA: Lactarius piperatus. 
Mélius H., 1578: Kesereu gomba. Benkő J., 
1783: Keserü-gomba: Agaricus piperatus. r. 
Burete acre. (431.) Benkő K., 1860: keserű: 
agaricus piperatus, burete acru (19.) Msz. 
kígyósüveg: gyapjas tintagomba (Coprinus 
comatus) (Málnássy L., 1972. 68.). 
KIRÁLYVARGÁNYA: Boletus regius
1. királygomba (Málnássy L., 1972. 70.)
2. úrigomba (Málnássy L., 1972. 70.).
kis lentsés gomba, köbölke gomba, köböl: 
„Peziza lentifera” (Benkő J., 1783. 432.). J. 
Peziza aurantia: Narancsvörös csészegomba 
(Bohus-Kalmár, 1956.).
KORALLGOMBA: Ramaria.
1. csirkegomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy. csirkeláb gomba  (Málnássy L., 1972. 
111.).
2. Kláris-gomba. Mátyus /., 1787: Németül 
Corallen-Schwamm (II. 482.).
3. seprűgomba (Málnássy L., 1972. 111.). 
lasagomba:
a . „ vastag, lapos gomba> mely a bükkfán te
rem ” (MTsz I., 1893.) Szf;
b. „lasa- és laska-gomba közt a' külömbség
ez: 1.) ~ a' bikfán terem, vastag lapos; 2.) las
ka-gomba pedig a' földből, másképen úri
gombának is hívják” (Köz. Ferenczi János: 
Tsz, 1838.).
1. lasa (Conscriptio Gyalfalu, 1820. 3.). nyá
ri lasa: „Pleurotus drinus” (Seres A., 1973.

4.) Krizba. őszi lasa: „Pleurotus ostreatus” 
(uo.). lasagomba: „őszi taplógomba” (Ne
mes Z., 1974.).
2. pisztric Duka J., 1957: ~ gombát ettél-e? 
(78.) Lázárivá. -> SÁRGA KORALLGOM
BA.
LASKAGOMBA: Pleurotus: „laska-gomba 
pedig a' földből [nő ki], másképen úri gom
bának is hívják. Székely szó.” (Tsz, 1838.). 
KÉSŐI ~: P. ostreatus:
/. gévagomba (Magyary, 1976.) Km.
2. kagylós félszeg-gomba (Magyari, 1976.) 
Km.
3. salátagomba (Magyari, 1976.) Km. (vö. 
Gazda J., 1980. 32. Siménfva).
LÉGYÖLŐ GALÓCA: Amanita muscaria.
1. légygomba (Moesz G., 1929. 551.).
2. légyölőgomba (Málnássy L., 1972. 38.).
3. méreg gomba. Benkő J., 1783: ~, légy ölő 
gomba, Agaricus muscarius (431 ). 
nyúlfülgomba. M élius Péter, 1578: Az 
szömörcsökgomba, keserűgomba, úrgom
ba, veresbélű, temérdek rövid szárú gomba 
jó. (De Fungis 59.). Szabó A., 1978: — Hel- 
vella sp. (H. elastica Bull.). J. H. elastica: 
Karcsú papsapkagomba (Bohus-Kalmár,
1956.).
ŐZLÁBGOMBA: Lepiota.
NAGY ~: L. procera: borosgomba (Szabó- 
Péntek, 1976. 195.) Árapatak, hosszútönkű 
kucsma (Magyari, 1976.) Km., kakukkgom
ba (Magyari, 1976.) Km., őzgomba (Mál
nássy L., 1972. 52.), őzlába (Magyari, 1976.) 
Km., pereces galóca (Magyari, 1976.) Km., 
perecesgomba (Málnássy L., 1972. 52.). 
PIRULÓ ~: L. rhacodes: kakukkgomba 
(Málnássy L., 1972. 54.), perccesgomba 
(Málnássy L., 1972. 54.).
VÖRHENYES ~: L. helveola: mérges ka
kukkgomba (Málnássy L., 1972. 35.), mér
ges őzgomba (Málnássy L., 1972. 35.) -> 
PALÁNKAGOMBA.
PALÁNKAGOMBA: Clavaria.
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1. bokros gomba (Bcnkő J., 1783. 432.).
2. kecske gomba. Benkő J., 1783: ketske 
gomba (432.).
PIRULÓ GALÓCA: Amanita rubescens.
1. bagolygomba (Magyari, 1976.) Km.
2. borsgomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy.
3. gyöngygomba (László K., 212.) Brassó.
4. szarvasgomba (Moesz G., 1929. 551.) 
Borszék, (Málnássy L., 1972. 58.). 
PISZTRICGOMBA: Polyporus squamo- 
sus.
1. bikkfagomba (Málnássy L.. 1972. 84.).
2. piriszke (Málnássy L., 1972. 84.).
3. pisztric gomba (MTsz II., 1897.) Csm. 
pisztritz gomba  (Szigethi Gy., 1831. 62.). 
pisztiric. Kriza , Vadr. 1862: ~: kedves ízű 
gombafaj, ~: „süveg gom ba'’ (Köz. T. Nagy 
Imre: Nyr. 12., 1883. 235.) Csm., Nagy G.y 
1891: -  jóízű gombafaj, pcszterczc” (184.). 
pisztiridzgomba (Köz. Balogh Ödön: NylrK,
V., 1961. 114.) Gyimes. pisztridzgom ba  
(Köz. Balogh Ödön: NylrK, III., 1959. 114.) 
Gyimes (vö. Pisztric. Gombaleves. 
MNMNO Ért., 1932. 122. Szí). 
PÖFETEGEK
BIMBÓS PÖFETEG: Lycoperdőn gemma- 
tum.
1. lófing (Málnássy L., 1972. 62.).
2. lópusz (Köz. Máthé János: Nyr. 94., 1970. 
213.) Mhermány. lóposzogó  (Málnássy L., 
1972. 52.).
3. ludorka (Málnássy L., 1972. 62.).
ÓRIÁS PÖFETEG: Calvatia maxima: lópo
szogó (Moesz G., 1929.) Hsz, (Málnássy L., 
1972. 64.).
PÖFETEG , VALÓDI Lycoperdon.
1. farkas fing  (Mátyus I., 1787., II. 483.), 
lófing (Mátyus I., 1787. II. 483.).
2. ludorda (Székelység IX., 1938. 12.) Ditró.
3. porgomba (Mátyus I., 1787 II. 483.), 
(Köz. Pál András: Nyr. 38., 1909. 379.) Tat
rang.

4. poszogó (Kardalus J., 1980. 61.) Tusnádi, 
bányaposz (Magyari, 1976.) Km. iopsz 
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). lóposz (Kri
za, Vadr. 1862.). lóposzogó. Boga L., 1938: 
Ha valaki elvágja a kezét, ~t [...] szelnek ket
té és rákötik a sebre, gyakran cseréle fel fris
sel (91.). posz (Gregor F., 1973.).
5. pöfeteg: „kerekdéd gombának neme 
(pöffedék, pöffeteg, peheteg, puffatag)” 
(SzD, 1784.). pefeteg gom ba  (Mátyus I., 
1787. II. 483.). pehelyteg (MTsz II., 1897.) 
Hm. peheteg. r. Besina káluluj (Benkő J., 
1783.431.).
6. puhatag (Lőrincz K., 1861. 339.) Hsz, 
(Kardalus J., 1980. 61.) Cssztsimon. J. 
Lycoperdon Bovista: közönséges pöffeteg 
gomba (Fehér-M ágocsy D., 1935. 81.). 
Benkő J., 1783: pöffeteg, pöfing, lófing, fe
kete por-gomba Lycoperdon bovista. (431.) 
Eresei J., 1844: méhszédítő: L. bovista: 
Gömbölyű hójag idomú, sima fejér bőrű, 
tetőjén feslik [...] (124.). Benkő K., 1868: 
pöffeteg (lycoperdon bovista) (19.) Msz. 
Rétyi Nyír
„sikerült Réty vidékén 76 gom bát is gyüjte- 
nem n (Moesz G., 1929. 545.).
REVE
a. „a fának korhadásba menő puha bele”
(Ballagi M., 1873.).
b. tapló. Eresei J., 1844: Bikk [...]; lókörmü 
idomú gombája és reve a* pipásoknak ked
ves gyujtószere (23.).
RIZIK E: Lactarius deliciosus.
L fenyőalja  (Málnássy L., 1972. 105.). 
fen yőa lj gom ba  (fenyőgomba) (Moesz G., 
1929. 552.). fenyűalja gom ba  (Moesz G., 
1929. 552.) Borszék, fenyőgom ba  (Köz. Pál 
András Nyr 38., 1909. 379.) Tatrang.
2. riskó  (Köz. Balogh Ödön: NyIK III., 
1959. 114.) Gyimes. riskógomba (Magyari, 
1976.) Km.
3. tövisalja (Benkő K., 1868. 19.) Msz. 
Mátyus István, 1787: legfőbb tsemege-étel
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(Köz. Moesz G., 1929. 546.). tövisaljgomba  
(Moesz G., 1929. 552.) Um. 
rossz gomba: mérges gomba (Tamási A., 
1970.61.).
R Ó ZSA SZÍN Ű  K O R A LLG O M B A : Ra
maria botrytis.
1. csirkelábgomba (Moesz G., 1929. 552.) Um.
2. fűgomba (Moesz G., 1929. 552.) Borszék.
3. gyomorgomba (Moesz G., 1929. 552.) Hm.
4. parlaggomba (Moesz G., 1929. 552.) Um.
5. pisztriegom ba  (Moesz G., 1929. 552.) 
Szf.
6. úrigomba (Moesz G., 1929. 552.) Hm. 
SÁRGA GEREBEN: Hydnum repandum.
/. őszi rókagomba (Málnássy L., 1972. 78.).
2. őzgomba (Magyari, 1976.) Km.
3. tüskésgomba (Magyari, 1976.) Km.
4. tüskés rókagomba (Magyari, 1976.) Km. 
SÁRGA KORALLGOM BA: Ramaria flava.
1. csürkelábú (Lukács Z., 1978.) Sóvárad.
2. halványsárga palánka (Magyari, 1976.) 
Km.
3. kecske vagy bokros palánka (Benkő K., 
1860. 19.) Msz.
4. lasagomba (Mátyus I., 1787. II. 484.). 
Moesz G., 1929: Mátyus lasagombája pedig 
bizonyára a Clavaria flava-val egyezik, me
lyet Istvánffi szerint Bikszádon és Három- 
székmegyében most is lasagombának mon
danak (547.).
5. palánkagomba (Magyari, 1976.) Km.
6. szarvasgomba (Magyari, 1976.) Km.
7. szegfű virággomba (Moesz G., 1929. 
552.) Borszék.
SÁRGA RÓKAGOMBA: Cantharellus ciba- 
rius.
/ . csibegomba (Magyari, 1976.) Km.
2. csirkegomba (Málnássy L., 1972. 109.)
3. éti vargánya (Magyari, 1976.) Km.
4. nyúlfülgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. rántzos sárga gomba (Benkő J., 1783.
431.).
6. róka-vargánya (Benkő K., 1868. 19.) Msz.

7. sárga (Benkő K., 1868. 19.) Msz. sárga- 
gamba (Horváth I., 1971.) Mózd.
8. sárga palánkgomba (Köz. Konsza Samu: 
Nyr. 45., 1916. 236.) Nbacon.
9. Sárga Vargánya r. Burete galbine (Benkő 
J., 1783. II. 431.). vargánya  (Moesz G., 
1929. 552.) Um.
SÖ TÉT TROMBITAGOMBA: Craterellus 
cornucopioides.
1. manók kürtje (Málnássy L., 1972. 79.).
2. trombitácska (Málnássy L., 1972. 79.). 
suskagomba: „csúcsos alakú erdei gomba
fajta” (Nemes Z., 1974.) Torja, 
susugomba: susulykagomba (Inocybe) 
(Málnássy L., 1972. 32.). 
süveggomba: Morchella sp.
/. kucsmagomba. Benkő K., 1868: süveg 
vagy kucsma helvella esculenta (19.). 
G regor F, 1973: süveg-gomba: kucsma
gomba (MTsz II., 1897.). J. Conscriptio 
Szárhegy, 1820: Ezek felett a fennebb emlí
tett mód szerint ezen helység [Szárhegy] 
Kőzlakossai [jobbágyai] fizetnek egy Esz
tendő alatt [...] Czérnába fűzött Süveg, va
gyis más képpen Sz: György Gombát (116.).

ÍZLETES ~
2. poroncsolat gomba: „kucsmagomba 
(messzeható szaga parancsolja, hogy tudo
mást vegyünk róla)” (Köz. József Rezső: 
Székelység XI. 1941. 24.) Firtosváralja. 
szarvasgomba: „Szarvasgombának nálunk 
[Szf] a nép a palánkagomba [—»] (Clavaria) 
fajtáit nevezi, melyek erdeinkben tömegesen 
teremnek. Ezeknek a termőteste bokor ala- 
kúan, korai módjára elágazó, mely a szarvas
agancshoz hasonlít. Innen ered a ~ elneve
zés.” (Köz. Nagy Imre: Székelység VI. 1936. 
7-8. sz. 42.). Benkő J., 1783: Szarvas-gom
ba: Lycoperdon cervinum. r. Burete Cser- 
bilor (II. 431.) Mátyus /., 1787: Szarvas- 
gomba (Lycoperdon Tuber, Lycoperdon 
Cervinus, Németül Hirschtrüffel). így nevez
tetett minthogy inkább azokon a’ hellyeken
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találtatik, a' hol a' szarvasok ' bőgéseket vagy 
párosodásokat folytatják (II. 483.). Teleki J., 
1799: Az Hargita Havassa ~ sok terem, ezt a 
közellevő falusiak meg szedvén jó drágán el 
adják.” (34.) Benkő K., 1853: Továbbá te
remnek feles szarvas gombák (Lycoperdon 
Cervinum) (39.) Cs, Gy, Kász. 
szegfű: fűlőke (Collybia). Benkő K., 1868: 

agaricus esculentus. (19.) J. PNL VII., 
1894: szegfű-galóca: Collybia Fr., Agaricus 
esculentus (796.).
SZEGFŰGOMBA: Marasmius sp.
1. borsikagomba (Magyari, 1976.) Km.
2. csirkegomba (Magyari, 1976.) Km.
3. mezei fűgomba (Magyari, 1976.) Km.
4. tojásgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. tyúkgomba (Magyari, 1976.) Km.
MEZEI M. oreades.
1. csirkegomba (Málnássy L., 1972. 92.).
2. harmatgomba (Málnássy L., 1972. 92.) 
(vö. Gazda J., 1980. 31. Cssztsimon). 
szemerke gomba: „Tubera” (Nyr. 29., 1900. 
365. Pápai P. F., 1706.). 
szentgyörgygomba.
L ízletes kucsmagomba (Morchella esculen- 
ta) -» és süveggomba.
2. májusi pereszke (Tricholoma Georgii) 
(Málnássy L., 1972. 89.), (László K., 1978. 
211.) Ssztgy. (vö. Gazda J., 1980. 32. Gyi- 
mesbükk).
szilvaaljgomba: gyűrűs tölcsérgomba (Clito- 
cybe mellea) (Moesz G., 1929. 552.) Um. 
SZÖMÖRCSÖGGOMBA: Phallus impu 
dicus. J. Melius Péter, 1578: De Fungis 59: 
Az szömörcsökgomba [...] jó (159.). Szabó
A., 1978: szömörcsökgomba M orchella 
esculenta [ízletes kucsmagomba] (379.). J. 
Benkő J., 1783: süveg gomba, fekete gomba, 
szömörtsök Phallus esculentus (I. 432.). 
szőrgomba: szőrgomba (Lactarius tormino- 
sus) (Moesz G., 1929. 552.) Um. 
tapló gomba: parázstapló (Foms igniarius). 
BenkőJ., 1783: ~: Boletus igniarius (I. 432.).

tavaszgomba.
1. cseh kucsmagomba (Verpa bohemica) 
(Málnássy L., 1972. 85.).
2. fattyú kucsmagomba (Morcehlla hybrida) 
(Málnássy L., 1972. 86.).
tem érdek rövid szárú gomba. Mélius H., 
1578: temerdec rouid szaru gomba (Folio 
28). Szabó A., 1978: ~ Boletus bulbosus 
(379.) (vö. Ballagi M., 1873. II. 628.). 
TINÓRUGOM BÁK: Boletus. TINORÚ. 
BARNA ÉS SÁRGA GYŰRŰS  ~ (B. luteus 
és flavus).
1. fenyőalj gomba (Magyari, 1976.) Km.
2. vajgomba (Magyari, 1976.) Km.
BARNA GYŰRŰS  ~ (B. luteus).
1. fenyőgomba (Málnássy L., 1972. 74.).
2. vajgomba (Málnássy L., 1972. 74.). 
EH ETŐ  ~ (B. edulis): medvegomba (Köz. 
Pál András: Nyr. 38., 1909. 379.) Tatrang, 
(László K., 1978. 216.) Sszgy.
ÉRDES  ~ (B. scaber).
1. csikóláb (Magyari, 1976.) Km.
2. érdesnyelű (Magyari, 1976.) Km.
3. gyertyánygomba (Magyari, 1976.) Km.
4. honvédgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. kozákgomba (Magyari, 1976.) Km.
6. nyárfatinóru (Magyari, 1976.) Km.
7. pétergomba (Magyari, 1976.) Km.
8. piroska (Magyari, 1976.) Km.
FARKAS  ~ (B. pachypus): farkashirib 
(Málnássy L., 1972. 40.).
SÁRGA GYŰRŰS  ~ (B. flavus).
/. sárga fenyőhirib (Málnássy L., 1972. 73.).
2. vajgomba (Málnássy L., 1972. 73.). 
SÁTÁN  ~ (B. sataneus).
1. disznógomba (Málnássy L., 1972. 41.).
2. ördöghirib (Málnássy L., 1972. 41.). 
SZE M CSÉSN YE LŰ  ~ (B. granulatus).
1. fenyőhirib (Málnássy L., 1972. 72.).
2. fenyőtinórú  (Málnássy L., 1972. 72.). 
TEH ÉN  ~ (B. bovinus).
1. medve-gomba (Benkő J., 1783. II. 431.). r. 
Minetárke urszászke. In pl uráli. Mineterts urszes.
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2. medve vagy hirib (Benkő K., 1860. 19.) r. 
minatarca vagy titercs. Msz.
3. tinó gomba (Benkő J., 1783.1. 432.). 
VÖRÖS ÉRDESNYELŰ  ~ (B. rufus).
1. kecskegomba (Málnássy L., 1972. 71.).
2. nyárfatinóru (Málnássy L., 1972. 71.). J. 
PNL XVI., 1897: de Diószegiék a Boletust 
tinorúnak nevezték (653.). J. Boletus fajok 
melyek nem szerepelnek a Bohus-Kalmár, 
1956-ban: B. bulbosus. M oesz G., 1929: 
tonorú gomba (tinóorrú gomba, tinótorty), 
(551.) Um. B. ferrugineus. Mátyus /., 1787: 
Hirip-gomba (Németül Steinbülz) (II. 481.). 
B. fubsquamosus. Benkő J'., 1783: tőke gom
ba, fái gomba, főző gomba, pisztritz gomba 
(I. 432.). B. laricis. Benkő J., 1783: tiszafa
gomba (I. 425.). B. svaveolus. Benkő J., 
1783: fűz-fa gomba (I. 432.). 
tisza-fa-gomba (keserű cseh-tapló): Agari- 
kus, Burete de Zade (Benkő J., 1783. II. 431.). 
tőke- vagy pisztricgomba Boletus sub- 
squammosi (Mátyus I., 1787. 480.): „piszt
ricgomba (Polyporus squamosus)” (Gregor
F., 1973. 12.).
TÖ LCSÉRG O M BÁ K : Clitocybe. 
TÖLCSÉRGOMBA. GYŰRŰS ~ (C. mellea).
1. tölgyfavirággomba (Málnássy L., 1972. 81.).
2. tuskógomba (Málnássy L., 1972. 81.). 
PARLAGI ~ (C. corda): méregtölcsér 
(Málnássy L., 1972. 29.).
SEREGES ~ (C. infundibuliformes).
/ . harmatfogó (Málnássy L., 1972. 69.).
2. kecskegomba (Málnássy L., 1972. 69.). 
VILÁGÍTÓ ~ (C. phosphorea): „vörös róka” 
(Málnássy L., 1972. 39.). 
TÖVISALJGOM BA: Rhodophyllus clypea- 
tus.
1. májusgomba (Málnássy L., 1972. 91.).
2. pereszke (Gregor F., 1973. 41.) J. Mátyus /., 
1787: Terem ez [Tövis-aly-gomba] a' verő-fé- 
nyes száraz erdők' és berkek' szélein a' tövis
fák alatt (II. 478.). Gregor F, 1973: Mátyus 
Istvánnak 1787-ből származó leírása viszont a

Tricholoma graveolus, esetleg a Tricholoma 
georgii gombafajra vonatkozik (41.). 
tővisaljú: „májusi pereszke” (Tricholoma 
Georgii) (Lukács Z., 1978.) Sóvárad. 
tövisses hasú gomba: cserepes gereben 
(Hydnum imbricatum) (Benkő J., 1783. I.
432.).
tuskógomba: „változékony tőkegomba” 
(Pholiota mutabilis) (Málnássy L., 1972. 60.). 
úrgomba: „császárgomba” (Amanita caesa- 
rea) (Gregor F., 1973. 46.), (Szabó A., 1978. 
379.). J. Mélius H., 1578: Wr gomba (De 
Fungis 59).
VARGÁNYA, EHETŐTINÓRU: Boletus 
edulis.
/. hirib. hilih gomba (Köz. Szilády Zoltán: 
MNy 3., 1907. 330.) Szu. hirib (Málnássy L., 
1972. 106.). hiriba  (Málnássy L., 1972. 
106.), (Köz. Kállay: Tsz, 1838.). hirip 
(Conscriptio Gyalfalu, 1820. 3.), (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34., 1905. 82.) Gy. hirip- 
gomba (Mátyus I., 1787. II. 481.). J. Gregor
F., 1973: Főleg az erdélyi nyelvjárások sza
va, amelyet ezidáig hirip (1808), hiriba 
(1838) és hiribe (1897) változatban tartott 
számon a szakirodalom (22.).
2. m edvegom ba  (Köz. Szilárdy Zoltán: MNy
3., 1907. 331.) Csm, (Málnássy L., 1972. 
106.).
3. tinótorty (Gregor F., 1973. 28.) Um.
4. tőke. Benkő K., 1868: ~ vagy pisztricz: 
boletus edulis, burete pesztrevi - a dió, bikk 
és szilfák tökéin (19.) Msz.

B.) Tapló, taplóipar*
* Barabás E., 1904. Um. 40.

belésüti: beleégeti. Molnos István: a forma 
alul van [...] hajó  forró a vasaló, akkor a tap
ló többet nem ugrik, a vasaló ~ a mintát a 
taplóba (Sz. gy.) Korond. 
cakkvágó: a taplósapka készítésének egyik 
eszköze. Molnos István: a ~t cigányokkal
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csináltattuk (Sz. gy.) Korond. cakkenyezik 
(Barabás L., 1987. 12.) Korond. 
csehelő szerszám: csiholó Tóth Dénes: 
Acél, kova és tapló ~ volt. (Sz. gy.) Sóvárad. 
fabotocska: fakalapács. M olnos István: 
amikor faragják a taplót, akkor meg kell 
topolni [—>], akkor jobban nyúlik (Sz. gy.) 
Korond.
forma: faminta a taplósapka készítésénél. 
Molnos István: faragó vagy kerekes csinálja 
bükkfából; ha rajta felejtik a vasalót a taplón, 
ez megfeketedik (Sz. gy.) Korond. szin. min
ta (Barabás L., 1987. 12.) Korond.

340. ábra. Forma. Vésett virágminták a taplóból készült 
tárgyakon (Barabás L., 1987. 12.).

hánt: lefarag. Molnos István: a tapló héját le 
kell ~ani a toplófaragó késsel, ez olyan, mint 
a salló csak nem fogas (Sz. gy.) Korond. 
szin. taplót farag (Barabás L., 1987. 10.) 
Korond.
keményiteje: „a papendekli [karton] a sim- 
lcderben [sapkaellenzőben] (Molnos István. 
Sz. gy.) Korond.

későbbre fújja ki magát: későbbre szárad 
ki. Molnos István: ~ a nyers tapló, ha hideg 
helyen tartják (Sz. gy.) Korond. 
kinyújt: kihúz. Molnos István: miután le- 
hántották [a taplót] kinyújtsák (Sz. gy.) 
Korond.
kolopál: kalapál. SzL, 1866: Sőt a bikkfán 
élősködő gombát is felhasználják taplónak: 
néhány év előtt Korondon egy élelmes szé
kely abból kalapokat is ~t (43.). 
nyesseség: víztartalom. M olnos István: a 
tapló két hétig kell álljon, [hogy a] ~ jöjjön 
ki belőle (Sz. gy.) Korond. 
olló: a taplósapka készítés eszköze. Molnos 
István: ~val lekerekíti [...] a cakkokat kivág
ja (Sz. gy.) Korond.
összeszéjezi: összeilleszti (Barabás L., 
1987. 12.) Korond.
pántlika: a taplósapkánál használt taplócsík. 
Molnos István: keskeny ~, széles ~ (Sz. gy.) 
Korond.
papendekli: karton. M olnos István: alul 
[sapkaellenző] ~ van (Sz. gy.) Korond. 
pipi munka: aprólékos munka (Molnos Ist
ván. Sz. gy.) Korond.
ráüttet: „rácsihol” (Köz. Viski Károly: Ethn 
XLII., 1932. 84.). Sz. „Nem ér egy ütet tap
lót.” Siklód.
sapkacsutak: faforma. Molnos István: erre 
rá kell húzni [a taplót] [...] olyan mélyre rá
húzódik, mint a fej (Sz. gy.) Korond. csutak. 
Barabás L 1987: [...] megszárad és felveszi 
a ~ alakját. (10.) Korond. 
simléder: sapkaellenző. Molnos István: a ~t 
le kell vasalni, keményítőt tenni belé és még 
egy rend taplót rátenni (Sz. gy.) Korond. n.s 
Schirmleder. ~ húzás (Barabás L., 1987. 10.) 
Korond.
TAPLÓ, tapló. MA, 1604: ~: Fomes. Tarisz
nyás M., 1978: A ~ gyűjtése és felhasználá
sa [Gyergyóban] főként a Gyilkos-tó kör
nyékén szokásos. Hammas vízben főzték, 
ebben hosszabb ideig áztatták. Megszárítot-
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341. ábra. Tapló.
Bíikkfatapló (Formes fomentarius).
J. A taplógombát használták mint tűzszerszámot, miután 
megfőzték és kipotyolták (Tóth Dénes Sz.gy.) Sóvárad. 
Ezért terjedt el ez a szólás: „Acél, kova, tapló / Üsd ki 
fiam, Palkó!”

ták, szárítás után puhára potyolták. Acéllal 
és kovakővel tűzgerjesztésre használták. A 
Gyilkos-tónál az 1930-as évek után dísztár
gyakat is készítettek belőle (30.) Gy. Kozán 
/., 1978: A pipák mellett ott volt a dohány
vágó szerelék, a tubákos zacskó, a kovakő, a 
cifrán hajlított ütőacél meg a ~, mert akkori
ban a falusi ember még nem használt gyufát 
(16.) Zsögöd —» csehelő szerszám. Molnos 
István: hatalmas nagyokat kell járni, amíg 
lehet kapni ~t [...] őserdő, hibás fák kelle
nek, ép fán nincsenek [...] az új jó, amíg 
gyenge nem jó, június derekára keményedik 
ki, akkor jó, vannak olyan esztendők hogy a 
nyűvek bántsák [...] ha nyessen [nyersen] fa
ragja, akkor kérges [...] főzik azt, ami irtó 
száraz [...] bükkfa ~t gyűjtöttünk, nyírfa ~t 
dísznek gyűjtenek, de azzal mi nem foglal
kozunk (Sz. gy.) Korond. topló  (PP, 1708.). 
~ (vö. Viski Károly: Tapló, acél, tűzgyújtűs. 
A MNM NT Értesítője XXIV. 1932. 2. 84-

86. Siklód). Vámszer G., 1 9 7 7 /m Q . k: A 
tapló (=) készítési módja 
Gyimesközéplokon a következő: a hibás 
bükkfán található gombataplót, amelyben 
azért még van élet, ősszel leszedik és azt az 
alábbi kétféle eljárással készíthetik el: 1. 
[...] érlelés [...] 2. főzés [...] pontosan el kell 
találni a főzés szükséges időtartamát, mert 
ha például kissé tovább fő, már túl porhanyú 
lesz a tapló és »nem fogja a tüzet« (160.). 
Molnos István: el kell menni ~t gyűjtögetni 
a Déli-Kárpátokba. (Sz. gy.) Korond. (vö. 
MNL V., 1982. 206.). Barabás L., 1987: [...] 
tavaszi - [ . . .]  (10.) Korond. 
taplóbél: a bükkfatapló belseje. László G. 
1957: Annál jobb azonban a [tapló] belseje, 
a foszlós, puha ~. (2.) Korond. 
TAPLÓSZEDÉS. Nagy G y ., 1884: Tapló
kereskedők (Hesshaimer F. L. et A. Brassó
ban) megrendelésre sokat gyűjtenek. Némi 
előkészítés (megpotyolás) és a fölösleges 
részek eltávolítása után Németországba 
küldetik az, hajók iszkábolásánál (a repe
dések betöm ésére) leendő használat 
czéljából. 1878. és 1879-ik években 200- 
300 mázsa is gyűlt (83.) Szf. táplász. Lász
ló G., 1957: Hetekig táplássza az erdőt. 
(2.) Korond.
toplász: „taplóból különböző dísztárgyakat 
és használati eszközöket készítő” (Székely
ség, 1931. I. 13.) Korond. ~ családok (Bara
bás L., 1987. 10.) Korond. taplós (László G.,
1957. 2.) Korond.
toplászat: taplóipar (Kozma F., 1879, 264.). 
Barabás L., 1987: A  ~ itt [Korond] jóval fia
talabb, mint [...] a fazekasság. (10.). 
topol: fakalapáccsal ütögeti a taplót (Molnos 
István. Sz. gy.) Korond. Barabás L., 1987: 
Vesz egy fabotot és ütögeti [a taplót], [...] 
meg ~ja, hogy puhuljon, jobban nyúljon. 
(10.) Korond.
tömötten van: gyakrabban van (Molnos Ist
ván. Sz. gy.) Korond.
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3.1.4. Erdei gyümölcsök 
és gyógynövények - Viricselés

„ Egy karcsú kéz hajlik felém  
s a kérget késsel megcsapolja 
s forrást buggyant a kés helyén, 
minthogyha bor kútfője volna ”

(Aprily Lajos: Nyírfa voltam, 1969.)

áfonyáét: áfonyáért. Gazda J., 1980: Úgy 
10-11 éves lehettem, édesanyámék mind 
mentek ~, s én es kívánkoztam, hogy vigye
nek el. (31.) Gelence.
áfonyafésű: áfonyaszedő fésű. Kemény J., 
1957: Két három hét még s vonulhatnak a 
lányok áfonyaszedő fésűkkel felszerelve 
szüretelni (211.).

342. ábra. Áfonyafésű. (Tarisznyás M., 1982. 7. 
fénykép).

ákácfa: akác. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: 
Teakeveréket készítenek köhögés ellen bo
dza-, menta- és ~ virágból (208.) Árapatak. 
almaecet: Viski K , 1932: ~. [...] A hozzávaló 
vadalmát erdőn-mezőn gyűjtögetik össze. [...] 
Színe aranysárga, mint a boré, íze sokkal kel
lemesebb, mint a masinaeceté. (117.) Siklód, 
aszszu berekenye: száraz berkenye. Kájoni 
János Fűvészkönyvéből: Berekenye fa. AD. 
sorbus. n. Berekenye fa szrazto és szorito 
természetű. Hasznai. Az ~'t ha borba meg 
iszod, has folyását meg allattya. (Domokos

Pál Péter Kájoni János: Cantionale Catho-
licum Bp., 1979. 107.)
belekenyér:
a. berkenye. Boga L., 1938: Némely helyen 
a veszettséget növényi gyógyító szerrel is 
próbálják gyógyítani („ ~ vagy berkenye és 
bodzavirágtea” (87.) Szf.
b. galagonya . Gazda K., 1969: a ~ (Cratae
gus) virágát [...] köhögés [...] gyógyítására, 
teának főzték meg (425.) Ssztkirály.
BODZA
„Borza Víz - kórságba esett Embereket 
Hamar talpra állíttya.,,

(Miháltz István: Paraszti Majorja, 1779.) 
~GYÖKÉR . Jakab Szádeczky, 1901: Hűlés 
ellen bedörzsölésre a földi ~ (Sambucus 
Ebulus L.) gyökeréből és az egerfa éretlen 
gyümölcséből készítenek gyógyszert, mely
hez konyhasót is tesznek (23.) Um.

343. ábra. Bodza. 1. virágzó ág, 2. termés (hosszmetszet, 
keresztmetszet), 3. virág.
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-K É R E G . M olnár I., 1978/1839: Gyergyói 
orvosság Hántsd le a Borzafának külső zöld 
Héjját [...] (320.). Kardalus J., 1980: Égésre 
való fr: étolaj, vaj, viasz, kámfor, bojzafa 
belső háncsa (a sárgás állomány) és egy tojás 
sárgája (63.) Cssztimre.
-V IR Á G . Benkő J., 1781: Borza virág Bor. 
Szedd meg a' borza virágot [...](161.). Bene- 
deki E., 1801: Végy Borza virágot (29.) 
Parajd. J. bórzavirág: „fekete bodza virága” 
(Köz. Márton Béla: NylrK XI., 1967. 143.) 
Szováta-Szakadát. Nemes Z , 1974: Ha iz
zadni akarsz, igyál bórzavirág tiját. Torja. 
Péntek J.-Szabó T. E., 1976: [~] Padláson 
szárítják a virágját. Bort készítenek belőle. 
Jó teának köhögés ellen, izzasztó. A fájós fü
let ugyanezzel a teával párolják (209.) Ara
patak. herbatea-virág: fekete bodza virág 
(Győrffy I., 1902. 21.) Fotos. J. ESz Naptár, 
1849: Bodzák ' hasznai. Azt tartják, hogy ha 
földi bodza-seprővel sepertetik a' ház, a' bol
ha belőle kivész. J. M olnár /., 7978/1839: 
Vérhas. Borza Gombát aszald s törd meg ad 
meg inya borban (323.) Usz. 
BORÓKAKÚRA. Boga L., 1938: Gyomor
fájás [...] Igen jó  a ~ is; az első napon éhgyo
morra 1 szem borókabogyót esznek, azután 
minden reggel eggyel többet, föl egészen tí
zig, s innen kezdve csökkenőleg minden 
reggel eggyel kevesebbet egészen egyig. 
(89.).

344. ábra. Borókakúra. 1. borókabogyó.

BORÓKAMAG.
1. bórsfenyő-mag (Köz. Márton Béla: NylrK
XI., 1967. 143.) Szakadát.
2. borsika. Tsz, 1838: „fenyő mag” (Köz. 
Incze József). Péntek J.-Szabó T E., 1976: ~: 
Késő ősszel szedik a bogyóját, szárítják. Fel
fúvódás ellen 2-3 bogyót kell elrágni. Teát is 
főznek belőle reuma ellen. Állatoknak jó fel
fúvódás ellen, és hogy megindítsa a kérő- 
dzést: küménmaggal, ánismaggal, veres
hagymával és fokhagymával főzik meg 
(208.) Árapatak. borsikafenyő magja. Boga 
L., 1938: Vesebaj ellen a mezei zsurlót, a 
borsikafenyő magját, a petrezselyem gyöke
rét és a disznómogyorót össze főzik és ezt a 
főzetet isszák, vagy pedig zsurlót, vadrózsá
ból, fodormentát és a borókából meleg für
dőt készítenek a betegek számára (89.).
3. fenyő-bors. Szigethi Gy., 1831: ~ót ád a' 
zetelaki erdő bőven (62.). fenyőborsi ka (Ta
más Gáspár: Új csapáson (99.) (Nyr. 80., 
1956. 335.). fen yő-boss  (MTsz I., 1893. 
575.) Hm.
4. fenyőmag. Kgl. 1577: feniő magh: „gra- 
num viniperi” (Köz. Pálfi Márton: Nyr. 36., 
1907. 318.). PPB, 1767: fenyö-mag: „Grana 

juniperi” Mátyus /., 1787: Bé-illik a' Fű
szerszámok' rendibe minden tekintetben a' 
Fenyö-mag, vagy Fenyö-bors a mint Tsikban 
hívják (Baccae juniperi) (IV. 433.). RéthiL., 
1868: Keresetre induló székely fiú [...] Hátán 
fekete csíki korsót visz, fenyőpálinkával (bo- 
rovicska) telve; azzal indul kereskedni. A 
másik oldalán van még ~ is és finom fehér 
szurok. EL 1893: Székely-Udvarhelytt a 
~gal (borókával) való kereskedés is kezdetét 
vette (448.). Szabó-Péntek, 1976: Árapata- 
kon egy borospohár ~ot [...], ugyanennyi 
[...], [...] főznek meg két liter vízben, és ezt 
öntik bele a felfújódott állat szájába (161.). J. 
Fenyö-mag Szyrup. Benedeki E., 1801: Végy 
Fenyö-magot égy fertállyt, törd meg jó 
aprón, és tölts reá 1 fertálly forrás Vizet [...]
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(221.) Parajd (vö. Gazda J., 1980. 34. 
Cssztsimon).
boroszlánlapi: „orgonáiévá!” Kardalus J., 
1980: Adatközlőink szerint: „a ~ a sebet tisz
tán tartja” (62.) Cs.
borsfenyőfa gyökér: boróka gyökere. Bene- 
deki E., 1801: Végy [...] Bors Fenyő fa Gyö
keret 8 Lotot (222.) Parajd. 
borsfenyőhéj: borókakéreg. Kurkó Gy., 
1970: Pipáját megtömte tavaly szedett mo- 
gyorófalapival kevert ~jal (163.) Cssztdomo
kos.
csap: „10-15 cm hosszú csatornaszerűen 
végződő nyírfakéreg” (Köz. Győrffy István: 
Ethn XLVIII. 1937. 217.) Um. 
csapol: csurgat, ki-, gyűjt, nyer. „Ha egyenes 
állású törzsből akarja a viricset nyerni, akkor 

(Köz. Győrffy István: Ethn XLVIII. 1937. 
209.) Um.
csatti eper: húsos eper (?). M olnár /., 
7978/1839: Főzd meg vízbe a Csatti Eper 
gyökerét azza vonasd a fogad (324.) Usz. 
cserefa-makk: kocsánytalan tölgy makk. 
PéntekJ.-Sz.abó T. E., 1976: A makk jó gyo- 
morsikulás ellen. Arapatak, 
cserfavíz: tölgy lé. Apor P., 1717: czerfa vi
zet kedvesen veszem, éppen jól esett, mert 
minden égett borom elfogyott volt (76.) 
Kézdisztlélek.
CSIPKEBOGYÓ.
1. csipkebingó. Gazda / ,  1980: Szedtük a 
szedret, s szedtük a ~t (32.) Gelence. csipke 
bitigolyó (Székelység VII., 1937. 35.) Kvh és 
vidéke.
2. ecsenpecs. MTsz /., 1893: ~, ecsömpecs, 
hecsempecs, hecsenpecs, hecsepecs: „vadró
zsa piros bogyója (csipkebogyó) s a belőle 
főzött íz (lekvár) Szf, Um, Hm. ecsepecs. 
Dániel Cs., 1913! 1746: Egy üvegben félig ~ 
(256.) Vargyas. hecsen. Péntek J.-Szabó T. 
E., 1976: Megszárítva, kimagolva erősítő te
ának használják, gyakran más növényekkel 
teakeverék (208.) Árapatak. hölcsönlit (Seres

A., 1973. 4.) Krizba. peccs. Gazda K., 1969: 
Régebb alig volt család, amely ne foglalko
zott volna ~ készítéssel [...] »= szedni 
mentek« [...] A »~ bokrot«, »rózsafát« nyír- 
fapálca-kankó segítségével »kereken meg
szedték^ [...] »~ bimbó«, »~ törőbot«, »~ 
lekvár« (423.) Sepsisztkirály.
3. hecserli. Rácz-Csedő, 1970: ~: Rosa sp. 
(77.) Mhermány. = (Bíró Benjámin. Sz. gy.) 
Nyselye. ~ bogyó  (Márton B., 1967.) Szaka
dát.
4. seggvakaró: „Rosa canina és gyümölcse” 
(Köz. Pál András: Nyr. 37., 1908. 376.) Tat
rang. ~ rózsa (Köz. Murádin László: NylrK 
VI., 1962.) Pipe. Nemes Z., 1974: =: „rózsa
bogyó, hecselli” Torja.
5. szaragbu gya  (Köz. Murádin László: 
NylrK VII., 1963. 118.) Szzsombor. J. Ke
mény J., 1965: hecserli-sajt (12.). 
csőgőr: „sajtolt almaié” (Kristó T., 1979. 
51.). csügör: „vadalmaié” (Ballagi M.,
1873.) Gazda K., 1969: A  vackorkörtét -[...] 
~nek, pálinkának gyűjtötték (422.) Ssztki- 
rály (vö. Gazda J., 1980. 33. Siménfva).
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DIÓ: kocsos moskotár ~, vékonyhéjú 
Péntek J.-Szabó T. E., 1976: Reuma ellen: tíz 
éretlen ~t egyliteres befőttes üvegben tesz
nek, öt kanál sót tesznek hozzá, és leöntik 
petróleummal. Két hétig érlelik, majd bedör- 
zsölésre használják. Epehólyag gyulladás el
len: 20 éretlen ~t tesznek egy literes üvegbe, 
cukrot szórnak rá, és leöntik pálinkával vagy 
konyakkal. Egy hónapig állani hagyják, utá
na naponta egy evőkanállal esznek belőle 
(219.) Árapatak.
egérfa lapi. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  
friss lapival »levéllel« lekötik a dagadott test
részt, lehúzza a daganatot (207.) Árapatak.

1

346. ábra. Egérfa lapi. 1. mézgás éger levél.

eperbe: „eperért” (Köz. Gencsy István: Nyr.
34., 1905. 323.) Gy.
eperj: „Fragum, Fraga” PP, 1708: Híres ~re 
nem kell kosárral menni. Benkő J., 1783: ~ 
„Fragaria vesca” [erdei szamóca] (419.). 
eprésző lány: „erdei szamócát szedő lány” 
(Zsigmond J., 1980.) Magyaró.
FAGYAL. Jakab-Szádeczky, 1901: Torok
fájás ellen, a ~ fa (Ligustrum vulgare) és a 
bodzafa virágából timsóval elegyítve készíte
nek toroköblögetőt (23.) Um. 
fái mogyoró: mogyoró. Szigethi Gy., 1831: 
~t a' Széknek sok erdei, de kivált az oroszhe
gyi, farkaslaki, pálfalvi erdők gazdagon 
szolgáltatnak (62.) —> suvadt mogyoró.

fehér boroszlán: fehér orgona. Boga L, 
1938: A kifakadozott lábakat boroszlánlapi- 
val borogatják. Legjobbnak a ~ levelének a 
levét tartják; főzés után ráöntözik a sebre 
(92.). Péntek J.-Szabó T. E., 1976: ~: Syringa 
vulgáris var. alba: Égett sebre teszik a levelét 
(215.) Árapatak.
fehérboroszlán-újulás: fehér orgona hajtás. 
Boga L., 1938: A reumát úgy is gyógyítják 
(Csík-Mádéfalván), hogy tavasszal fűzfa
új ulást, ~t, a csihánt gyökerestül és a Szent- 
János füvet összefőzik és ennek a levében 
fürödnek (90.).
fenyő: erdeifenyő (Pinus silvestris). Péntek 
J. -Szabó T. E., 1976: A tavaszi friss hajtását 
cukorszirupnak főzik vérszegénység, tüdő- 
betegség, reuma ellen. Fürdővizet is főznek 
belőle reuma ellen. (208.) Árapatak. 
fenyőalma: fenyőtoboz. Benedeki E., 1801: 
Végy Hoszszu Fenyő fát, Fenyő almát, min- 
denikből 4 Lotot (222.) Parajd —»1.2.2.8. 
FENYŐFAKÉREG. Boga L., 1938: Ha a 
havason vagy az erdőn a medve megveri a 
marhát, de úgy, hogy nem pusztul el, ~ főtt 
levével öntözik a sebeket és a dagadt része
ket (87.).
fenyőszurok: fenyőgyanta. M iklóssy V., 
1980: ~, háziméz, faggyú. Összefőzve ke
lésekre kenik. Azt állítják, hogy »a kelést 
kifakassza és a gyökerét meg kihúzza« 
(62.) Cs.
fiatal cserefa héja: fiatal kocsánytalan 
tölgy kérge. Boga L., 1938: A fiatal cserefa 
felső, zöldes kéregrészét (héját) levágják, 
megszárítják, lisztté őrlik, majd egyenlő 
mennyiségű cukorport kevernek hozzá, s ez
zel a keverékkel, amely szárít és a gennye- 
dést megakadályozza, behintik a vágott se
bet (91).
fojószurok-faggyú. M iklóssy V., 1980: 
Menaságon a fenyő gyantáját faggyúval ol
vasztják össze, és kelések, gennyes sebek ke
zelésére használják (63.) Cs.
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fbldifenyő olaj: borókaolaj. Nadányi J., 1669: 
Foeldifenyoe olaj hasznos a' fognak (458.). 
FŰZFA, fiszfa kéreg. Péntek J.-Szabó T. E., 
1976: Reuma ellen fürdőt készítenek fél 
mennyiségű -bői és ugyanannyi nyírfalevél
ből. Izzasztó teát főznek a fehér —bői (209.) 
Árapatak.fűzfa haja. M o ln á ri., 1978! 1839: 
Szívfájás. A fűzfa Hajának a Sárgáját [...] 
(325.) Usz. fűzfa-újulás (Boga L., 1938. 90.). 
geszkenye: vadgesztenye. Péntek J.-Szabó T.
E., 1976: Reuma ellen: megszárítják, mo
zsárban megtörik, kékszeszbe teszik (kb. 10 
darabot egy literbe). Két-három nap múlva 
használják bedörzsölésre (215.) Árapataka.

347. ábra. Geszkenye.

gübüzik: ferde állású törzsből viricset nyer 
(Győrffy I., 1937. 209.) Rez-tető. 
GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉS. J ÁLt-Cs: 
Gyergyószentmiklósi Állami Erdőhivatal 
német nyelvű levéltári anyaga (1852- 
1859). 1852. VI. 25-én kelt rendelet a ~ről 
(61.2.).
GYŰJTÖGETÉS. SZO VII., 1718: vagy 
más naturalejával cambiálván [természetbe
nivel keverve] gabonát vagy cseremakkot, 
azt sem találhatott különben, mások pedig
len ugyan az onnan kivül lévő erdők benefi- 
ciumából [javaiból, jótéteményéből] foveál- 
ták [fenntartották] magokat galagonyával; 
mindezen szigorú médiumokból [eszközök

ből] is kifogyván, az utak is elrekedvén 
Oláhfalu felé is, az mogyoró rügyre fordulni 
kételenittetett szegénységünk és azt örli s 
eszi (255.). SZO VII., 1719: az elmúlt szo
morú emlékezetű esztendőnek sterilitása 
[terméketlensége] miatt [...] szegény lakosa
ink [...] oly keserves állapotra jutott, hogy az 
éhségnek miatta szokatlan és barmokhoz is 
hallatlan eledeleknek, úgymint laboda [—>] 
mag, bikk és csere makk (melyet másoktól 
nagy áron pénzen vészén), megrothadott fák 
és törökbúza kórójának lisztéi, farügy, gala
gonya etc. megételire kellett adni magát 
(257.) Cs, Gy.
hajt: kifejt. Gazda K., 1974: Ősszel a mo
gyorót »~ották« (244.) Esztelnek. 
HÁRSFAVIRÁG, szádokfavirág. Boga L., 
1938: A gyomorfájás ellen a szádok [...] fa, a 
fehér akác és a borsmenta virágaiból készült 
főzetet isszák (89.). szádokvirág. Balogh E., 
7979/1942: Méhfű, borsmenta és ~ szárad 
fenn a hiúban, különös erdei illat járja át az 
ereszt, a házat (22.) Vargyas. zádogfavirág  
(Győrffy I., 1902. 24.) Fotos, Hsz. zádokfa- 
virág. M olnár I., 7978/1839: Ijedségtöli Hi
deg lelés: =ot [...] főz s arról igyál (321.) 
Usz. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: A  megszá
rított virágból főzött tea jó  hűlés ellen és 
idegcsillapítónak (209.) Árapatak.

348. ábra. Hársfavirág. 1. kislevelű hárs virágzó leveles 
hajtása, 2. virág felülnézetben.
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istenkenyér: a madárberkenye bogyói. Ta
risznyás M., 1978: A belekenyér [...] Bogyó
it ősszel nyersen fogysztják, ez az istenke
nyere (32.) Gy.
kászu: fenyőfakéregből készített faedény 
(Orosz E.. 1932. 110.) Szf. kászuj (Gazda J., 
1980. 33.) Gelence -> XXVI. táblázat. 
KECSKERÁGÓ. Péntek J.-Szabó T. £., 
1976: Az ágról lekaparják a zöld héjat, az

alatta levő sárga kéregből főznek teát tüdő
asztma ellen (208.) Árapatak. 
kokojza [—> 1.2.7.]. Benkő K., 1853: Mikor 
idejek jár a bükkösök kevés makkot, a bors
fenyők [boróka] pedig fenyőmagot bőven 
adnak, eprek, málnák, szederjek ugyan jók, 
áfonya- vagy a hogy itt hívják ~ is teremnek, 
ez utóbbi kétféle: a fekete édesebb, a veress 
savanyú s ezt főzetnek használják (35.) Cs.

1977 8 1 Tarisznyás M., 1982. 6. fénykép); c) a vadcseresznyefa kérgének lehántása a cseresznyefakéreg kászu 
készítésekor (Haáz Ferenc. EM, 1939. 369.) Siikő. 1. favéső.

F. sz. Anyaga Jellemzésük Magas
cm Rendeltetése Lakóhely

1 Fenyőkéreg

Két oldalról 
pecek tartja 
össze az alulról 
felhajtott kéreg 
szélét.
A fenyő Abies 
excelsa kérge.

16 Epres Gyilkostói menedékház

2 Rekettye 12 Epres Gyilkostói menedékház

3 Fenyőkéreg 16 Epres Gyilkostói menedékház

4 Fenyőkéreg 16 Áfonya Gyilkostói pásztor t.

5 Fenyőkéreg 16 Áfonya Gyergyó-Remete

6 Fenyőkéreg 15 Epres Gyilkostói menedékház

XXVI. táblázat. KÁSZU. Kászuk a kutatott területről, (Orosz E., 1932. 110.).
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kakujza (Sz. gy.) Zetelaka. kokojzakóró. 
Gazda J., 1980: A ~t megfőztem úgy lapis- 
tól, cukrot belé, s megittam. Ittam félliteres
ig .  Megittam, s jó  volt. A lázat levette. 
(226.). Cssztdomokos. kukuzalapi. C sergő  
B., 1978: Kezdés előtt megmosakodtak és 
frustokoltak [reggeliztek]: [...] Némelyek te
át is főztek ~ból (48.) Küküllőkeményfva. 
(vö. Zsigmond J., 1979. 224.). 
koseper: „olyan erdei eperfajta, amelynek 
gyümölcse nehezen válik el a szárától” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 1961. 87.) 
Gyimes.
kosztól: „karóval ver (pl. diót)” (Nemes Z., 
1974.) Torja, kosztolják a fá t  (Köz. Újlaki 
István: EL 1883. 761.) Szf. le ~ (Nemes Z., 
1974.) Torja.
KÖKÉNY. -GYÖKÉR. Kükény fa Gyökere. 
Molnár I., 7978/1839: Ijedségtöli Hideg le- 
lés: [...] Három ~t főz meg Etzetben s azt 
iszogasd (321.) Usz.
-VIRÁG. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: Meg
szárított virágjából teát főznek: hashajtó, vi
zelethajtó, köhögés ellen is jó  (208.) 
Árapatak. kökény viz. B. N agy M., 1973 / 
1629: Három hordóban vagyon = (65.) 
Szentdemeter.

KŐRIS. Kőrisfa Forgáts. M olnár /., 
1978/1839: Fogfájás. - Égesd Hamura a ~ot 
(324.) Usz. J. Benkő J., 1783: köris-fa, kö
rös-fa, seb-fa (429.).
krummholtz: gyalogfenyő (Pinus monta
na). Benedeki E., 1801: Krumholtz Olajnak 
Haszna (248.) Parajd. J. n Krummholzkiefer. 
Divald-Wagner, 1868: ~: henye fenyü. 
laboda: „egy kerti burjánnak neve” (Köz. 
T. Nagy Imre: Nyr 8, 1879: 93.) Csszda, 
Atriplex hortensis. SZO VII., 1719: A míg 
kaptak ~ maggal, galagonyával, vadrózsa 
gyümölcsivei, vadalmával, eczetnek meg
tört vadalmának törkölyivei, bükk és tölgy 
makkal (melyért is a szomszéd székekben 
sok kegyetlen huzás-vonás esett a szegény
ségben), nádgyükérrel, bükkfának az hajá
val, nyírfának fűrész musztikájával [fűrész
por], magyaró és egyéb fának rügyeivel [...] 
toldják-foldják életeket (261.). (Csík, Gyer
gyó és Kászonszék országgyűlésre küldött 
követeinek utasítása. Csíkszereda 1719. ja 
nuár 24.).
léeresztő: „viricselésre alkalmas” (Győrffy
I., 1937. 209.) Tusnádfürdő, Oroszhegy, 
Hrsztmárton.
leszárnyolt: szárnytalanított. E rese i J., 
1844: fekete jávor [...] ~ magjából a ' kál- 
mukak, jó  ízű és egésséges theát főznek 
(174.).
leveles fenyőgally leszűrt főzete. Boga L., 
1938: a leveles fenyőfahally leszűrt főzeté
vel is szokták locsolni, borogatni az égett 
testrészt (88.) Cssomlyó. 
liktariom: „szörp” (Apáczai Cs. J., 1653. 
300.).
maláda: „Usz-en az eczetnek megtört vadal
ma elvetni való részét nevezik így, Hsz-en 
ennek neve a német eredetű must” (Nagy G., 
1891. 149.).
mána: málna. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  
termése jó szörpnek, befőttnek; lázcsillapító 
hatású (208.) Árapatak.
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mánászni: „málna szedni menni” (Nyr 3., 
1874. 513.) Usz. Sylvester T t 1966: Ezek 
min ménnek Györkébe Komandó. 
meganyásodik: „barna színű penészréteg 
képződik a tetején” (Kristó T., 1979. 51.). 
megbotol: „a megfőzött rózsabogyó masz- 
szának válúban »peccstörőbottal« történő 
megtörése (Gazda K., 1970. 423.) Ssztkirály. 
mericske: viricselésnél használt kis ivó
edény. Győrffy /., 1937: -be  viricset csurgat 
(217.) Szf. szin. csipor (uo.) —> viricselés. 
M ÉZGA: „a fák kérgében előforduló poli- 
szacharidok gyűjtőneve” Boga L., 1938: 
Mikor a seb kifakadt, a hársfa - ’jából édes 
tejben szintén pépet főznek, és azt kötetik rá 
a sebre (91.). EO  /., 1694: Ha ki a tilalmas 
erdőben csert hántana, büntetődjék három 
forintra, az mézgéért egy forintra (617.) 
Ssztgyörgy.
M OGYORO. M olnár /., 7978/1839: A vese 
betegségei [...] Törj Mogyoro külső héjját 
tiszta Borseprő pálinkába igyad (323.) Usz. 
NYÍR. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A leve
léből fürdővizet főznek reuma ellen. Úgy is 
használják, hogy a zöld levelet zsákba te
szik, és a beteg lábat, miután 15 percig sós 
vízben áztatták, ebbe dugják bele (207.) 
Árapatak.
nyírfaolaj. Boga L., 1938: Az ebsemerget 
[...], úgy gyógyítják, hogy a megszáradt 
nyírfagallyat meggyújtják, azután a parázsló 
nyírfaág végét hideg vas (késpenge) felületé
re nyomják, mire a nyírfaágból olaj (~) olvad 
ki, s ezt rákenik az ebsemeregre (88.) Csdán- 
fva, Cssomlyó.
ótottoroszlán: „Syringa vulgáris var. viola- 
cea”, oltott orgona. Péntek J.-Szabó T. E., 
1976: Reuma ellen használják: egy liter pet
róleumba tesznek a virágjából, 2-3 napi állás 
után bedörzsölésre használják (215.) Ára
patak.
poszogó: „pöfeteggomba (Lycoperdon sp.).” 
M iklóssy V., 1980: A  pálinkával leöntött pö-

feteggombát nyitott (vágott) sebekre kötik. 
(61.) Cs.
saragonya: galagonya (Crataegus monogy- 
na). Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  virágját 
megszárítják a padláson. Teát főznek belőle 
érelmeszesedés és vérnyomás ellen (208.) 
Árapatak.
sóskafa: sóskaborbolya (Berberis vulgáris). 
Benedeki E., 1801: Sóoskafa Szirupot 2 
Lotot (57.) Parajd.
suvadt mogyoró: „tokjából kijött mogyoró” 
(Merényi L., 1867.574.).

szeder. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: befőttet 
készítenek terméséből; ez gyomorfogó hatá
sú, akárcsak a leveléből főzött tea (208.) 
Árapatak —> mána is.
szilfa sárga héja. Molnár J., 1978! 1839: - 
Kelevényre kös Szilfa sárga Héjját Tejbe 
főzve (321.) Usz.
szurok: „gyanta” M iklóssy V., 1980: Luc
fenyő. Csíki népi neve veresfenyő. Gyan
táját, a szurkot kirepedezett kézre, lábra, 
kifakadt kelésre kenik. [...] szurkos kovász. 
A  fenyő gyantáját kovásszal összegyúrják, 
és kelések gyógyítására használják (62.) 
Cs.
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TERPENTIN. Boga L., 1938: A hátfájós 
ember hátára ~nel bekent vászondarabot he
lyeznek (88.).
tilinka: fűzfacső. Győrffy 1. 1937: egy fűz
fáról lehúzott tilinkát pászítanak és azon szé
pen csepeg le az illető edénybe a nyírvirics 
(214.) Fcsernáton.
törőszitán való súrolás: „szőrszitán történő 
magtalanítása a megfőtt és megtört rózsabo
gyó masszának” (Gazda K., 1970. 424.) 
Ssztkirály.
túsza: kivonat. Eresei J., 1844: jókori v. 
palaczk jávor [...] leveleiből kifejlődésükkor 
jó ízű saláta, és töltött káposzta ~ (surroga- 
tum) készül (172.).
vacskolni v. vacskotolni: „összenyomkodni, 
pocsolni a leves gyümölcsöt” (Kriza, Vadr. 
1862.)
VADALMA. M olnár /., 7978/1839: 
Orbántz ellen. Erre orvosság: tiszta Vadalma 
Etzetbe márts Ruhát takard bé vele Éjjelre 
(321.). Usz. J. Kőváry L., 1847: Eczetgyár- 
tás. [...] s azon felül erdős helyeink hordókra 
sajtolják vadalmából az eczetet. (64. §):

352. ábra. Vadalma.
a) ág terméssel; b) termés hosszmetszete.

vadgyümölcs: erdei gyümölcs (Árkos Ft 
1760. 19. Imreh I., 1983.398.). 
vad gyümölcsös fáknak tilalma. (EO 11., 
1775: A falu határán levő ~ mind eddig ná
lunk volt 3 frt, de erőszakosokat tapasztalván 
falun a kecskepásztorok között, kik bünteté
sük után is pusztították a fákat szemlátomást, 
azért concludáltatott [határoztatott] anno 
1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn őrizné 
a nyájat, büntettessék ad 12 dénár. (368.) 
Szárazajta (vö. Ozsdola Ft 1774. 21. Imreh
I., 1983. 429.) J. Mkikj, 1905: Utóbbi időben 
az erdei gyümölcsök feldolgozása és forga
lomba hozásával is tétettek kísérletek, de 
megfelelő tőke hiányában nagyobb eredmé
nyeket nem lehetett elérni. (Vö. vackorfa vé
delme: Imreh I., 1983. 259.) (Vö. Almaecet. 
Ethn. melléklete, 1932. 117. Usz). 
VADKÖRTE, vackor. M erényi L., 1 8 6 7 * 
eczetnek való vaczkor (551.). vackorkörte. 
Gazda K., 1969: Az aszalt (vackor) körtét 
cukros vízben megfőzve, bőjtidőben pulisz
kával ették, s fatokánynak csúfolták (422.) 
Ssztkirály. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: Gyo
morfájás ellen jó az aszalt körte és a ~ (208.) 
Árapatak. vadvackor. Kacsó S., 1971: Apám 
mint hűséges hivatalbéli azzal vigasztalt 
mindenkit, hogy a vadalmából, ~ból készült 
ecet sokkal egészségesebb, mint a hígított 
ecetszesz (165.). 
virics.
1. ajbor: ,,a' pálinka főzésben az először le
jártatást, a' városiak ~nak, a' falusiak 
viricsnek hivják, mellyből feltéve ’s újra le- 
jártatva lesz pálinka” (Köz. Ferenczi János: 
Tsz, 1838.).
2. virics. bükkfa ~: „a bükkfa összegyűjtött 
nedve” (Győrffy I., 1937. 207.) Varság. fa -:  
„fa' leve, p.o. nyírfa ~” (Köz. Cserey Elek: 
Tsz, 1838.), „tavasszal megfúrt fából kifolyó 
édes nedv” (MTsz I., 1893. 528.) Ev. nyírfa 
~: „a nyírfa összegyűjtött nedve” (Győrffy I., 
1937. 206.) Szf. nyíri ~ (Köz. Murádin Lász
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ló: NylrK VII., 1963.) Szzsombor. nyír 
viríts: „Aqua betulacea” (PPB, 1767.). J. 
nyír-víz: nyírvirics (Győrffy I., 1937. 206.) 
Tusnádfürdő. J. virics: „úgy március vége 
felé furdalás által kifacsart édes leve a 
nyírfának” (Kriza, Vadr. 1862.), „Fúrúval 
megfúrják a nyírfát, a szopókát belészúrnak, 
azon kicsepég, és ital héjétt megigyák, mer 
édes nedvű.” (Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 
1961.) Gyimes, „nyírfa mézgája (reuma elle
ni orvosság)” (Nemes Z., 1974.) Torja. J. 
nyírié (Hegyi I., 1978. 191.) Bakony, (vö. 
Varga D., 1970. 13. vö. MNL IV. 1981.62.). 
viricselés.
Lfejés: „a virics nyerése a nyírfa befúrása ál
tal” (Győrffy I., 1937. 211.). J. „megfejik a 
nyírfát” Tusnádfürdő, „fejik a nyírfát” Árkos.

2. nyírvirics-csurgatás (Győrffy I., 1937. 
206.) Kvh.
3. viricselés (Győrffy I., 1937. 206.) Torja, 
Tusnád, Csszda.
4. virics engedés (Győrffy I., 1937. 206.) 
Hrsztmárton.
5. virics eresztés (Győrffy I., 1937. 206.) 
Cstusnád, Erdőfüle. J. Gazda K., 1969: A 
mezge megindulásakor tavasszal bükkfa, 
nyírfa vagy fenyőfalevelet húztak (244.) 
Ssztkirály (vö. Imreh I., 1983. 259. Szf). 
viricseléskor végzett bevágás.
1. göbéc (Győrffy I., 1937. 210.). Árkos, 
„meggőbécelik a fát”
2. göbe-vályás (Győrffy I., 1937 210.) 
Fcsernáton.
3. góbii (Győrffy I., 1937. 209.).

353. ábra. Viricselés. a) a virics edénybe csurgatása 
(Kézdiszentlélek); b) nyírfakéregből készült csap (1) 
beillesztésének egyik módja (Fenyéd) (Győrffy I., 1937. 
216., 217.); c) a megcsapolt nyírfából kicsurgó lének 
mericskébe (2) történő felfogása Udvarhelyen (uo. 219. 
Haáz Rezső rajza nyomán).

354. ábra. Viricseléskor végzett bevágás.
a) álló fába vájt göbű 
(1) Bethlenfva.
b) ferde törzsű fába vájt göbű (1)
Rez-tető (Győrffy I., 1937. 209., 215.)
Um.
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4. gübü-vágás (Győrffy I., 1937. 210.) Szu. 
„Gübü készítéséhez csak a megdőlt törzsű 
nyírfa alkalmas.” (uo. 209.).
5. hajk: „~ot vágnak a nyírfába is, mikor azt 
viricselés, vagyis nyírvíz nyerése céljából 
megsebzik; a háromszékmegyei Kézdikővá- 
ron” (Köz. Horváth Károly: MNy 43., 1947.
18.).
6. küpii (Vámszer G., 1977. 82.). J. Győrffy 
/., 1937: gíibüz, göbüz: „göbüt készít, váj” 
(209.)
viricsezik: „megindul a nedvkeringés” Ba
logh Ödön: Tavaszkor, mi kór a fák keznég 
viricsézni, a kergit leháncsák étty kicsi héjt, 
asz monygyák, hogy a fa meg van aszalva, 
mér őszre meg va száradva (NylrK V., 1961.) 
Gyimes.
viricstekenyő. SzO VI., 1629: virics-eresztő 
tekenő (1094. sz.) Székelytámadt vára. B. 
Nagy M., 1973! 1684: viricstekenyő (214.) 
Nyújtód, viricseresztő tekenő, nagy virics- 
fogó tekenyő, viricskád. (Imreh I., 1983. 
259.)

3.1.5 Természetes cserzőanyagok - 
Festőanyagok

„1913. év végén 9 cserkereskedő volt a M a
rosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
kerületében

(Mkikj, 1913. 15.)

„Kellemes zöldessárgát eredményezett az ér
lelt horsikagyökér főzete kis darab kékkővel.” 

(Lőrinczi E., 1980. 125.) Árapatak

bersenfa: berzsenyfa (Caesalpinia L.). 
BenkőF., 1781: Fejér Bort veressé tsinálni. A' 
Bérsén fának a' magvát tsináld Zatskoba 's 
akazd az Hordoba meg pirosul attól (161.). 
berzsenfa. Vámszer G., 1977: A vörös színt a 
~ forgácsa adja (51.).

bikkfa-hamulúg. Lőrinczi E., 1980: Az 
Árapatakon használt, leg-legkedveltebb ok
keres rozsdabarna színt úgy állították elő, 
hogy megszűrt bikkfa- vagy cserefahamu- 
lúgot porrá tört gálickővel [rézgálic] főztek 
össze (124.).
boglya: kéregrakás. Tagán G., 1943: A lc- 
hántott kérget boglyába rakták. (35.) Szvar
ság.
boroszlán: orgona. Lőrinczi E., 1980: két 
marok fűz- és két marok ~ levelet mogyoró
nyi kékkővel és egy liter vízzel összefőzve 
kakizöld festékanyaghoz jutottam  (125.) 
Árapatak
borsikagyökér: borókagyökér. Lőrinczi E., 
1980: Kellemes zöldessárgát eredményezett 
az érlelt ~ főzete kis darab kékkővel [réz- 
szulfát] (125.) Árapatak. 
cseraszaló: „cserhéj-szárító (?)” Szabó T., 
1978 /\1 \4 :  az Vargák Cser Aszalóján alól. 
(91.) Mvh.
CSERKÉREGTERMELÉS. cserhántás 
Szabó T., 7978/1775: Belső Czintos Már- 
tontis cser hántásból, vagy makk szedésből 
be viven [bevitetvén, Szabó T.] meg békel- 
lett. Bodok. Sümegh I., 1898: A ~ra rendsze
rint 15-20 éves sarjból nőtt kocsánytalan 
tölgy-állabokat használták ki (892.) Hsz. 
cserhaj hántás. N yolcvanos et, Lemhény, 
1894: az erdő adasék el cserhaj hántás alá 
[...] az erdő cserhaj hántás alá jő  [...] az 
erdőnek többrészei a hántás alá nem való. J. 
fahéjért jár. EO III., 1825: Ha az ilyen levá
gandó táblákon fahéjért járó tímárok jelen
nének meg [...] (347.). J. Várnai S., 1886: 
Tüzelőfa piaczunkon nagy szerep jutott a 
hántott tölgyfának. Tímáraink ugyanis cser- 
zőkéreg szükségletüket fával együtt szerzik 
be [...] A tímár annyi fát kénytelen beszerez
ni, a mennyiről cserzőkéreg-szükségletét tel
jesen fedezheti; de a hántott fát nem képes 
eltüzelni, a fölösleget tehát a piaczra veti 
(415.). Péch D., 1886: [Mvh. közelében] A

501



III. 3. Erdei melléktermékek

cserkéregnek rendkívül jó ára van, még pe
dig különösen a 10-12 éves fa kérge kereste
tik (518.). (vö. Imreh I., 1983. 260. Szf) —»
III.2.1.7 is.
cserkereskedő: természetes cserzőanyagok- 
kal kereskedő (Mkikj, 1913. 15.). 
CSERSZÖMÖRCE (szkumpia): Cotinus 
coggyria.
/. szkom pia. Vectigcil, 1700: Egy ló terh 
Szkom piától Den. 20. K arlovszky E., 
7896/1792: Ha a kordoványt készítő tímá
rok az úgynevezett szkompiát külső ország
ról oly nagy áron nem vennék, nagyobb 
számra szaporodhatnának [Usz jelentésé
ből] (231.).
2. Rhusok. Bolyai F., 1820: Borkészítésre: a 
fiatal tölgynek, csernek haja, a szilfa haja s a 
Larix nevű fenyőé s a ~. (15.). J. szöm örce 
(Hegyi I., 1978. 179.) Bakony -> 1.2.7. 
CSERTORO. csertörő: „csermakk-zúzó 
malom (szerkezet). Szabó T., 7978/1815- 
1817: Vagyon [...] egy 5. kerekű lisztelő igen 
derék Malmok az alsó végibe hozzá ragasz
tott Cser tőrő, és olaj űttetőkkel egygyűtt [...] 
A Cser tőrő minden hozzá tartozókkal 
egygyűtt Rfl. 115/118.) Szu. —bot: „csertö- 
rő-sulyok” Szabó T , 7978/1785: A Cser tőrő 
botok végei is ugyan vasasok. (118.) Szu. — 
ház: „a csertörő-molnár lakóháza” Szabó T.t 
7978/1785: Vagyon a Kűkűllő Vizin egy [...] 
két bottal járó Csertőrő minden szükséges 
szerszámaival égyetemben [...] a' Csertőrő 
Ház oldaláról is néhány Deszka le hullott 
meg vagyon padimentomozva három ujnyi 
vastagsága Fenyő deszkával. (118.) Szu. ~ 
gép. Tarisznyás M., 1978: A XIX. század vé
gétől kezdve használták a ~ =et, amely kere
kekre szerelve szükség szerint könnyen szál
lítható volt egyik helyről a másikra. Rend
szerint a gyergyószentmiklósi vasútállomás
nál állították fel, hogy a helybeli és környék
beli tímárok által meg nem vásárolt csert 
könnyebben elszállíthassák. Egyes környék

beli tímárok saját szükségletükre szecskavá
góval is törték a csert. (28.). ~ malom. 
Tagányi K., 1896: 1367-ben Segesvártt ~ 
~ról van említés (XV.). Mkikj, 1913: 1913. 
év végén 6 ~ ~ volt a Mkik kerületében (15.). 
~ telep. Tarisznyás M., 1978: A szállítás 
[cserkéreg] lehetőleg száraz, meleg időben 
történt. »Mert olyan a kéreg, mint a só: ma
gába húzza a levegő nedvességét, megeresz
kedik, meglágyul« [...] A szekéren a csőkér
get keresztbe rakták, közibe pedig az apró 
kérget tették. így ismételték ezt több rend
ben, míg a szekér megrakodott. Végül a sze
keret, a szénásszekérhez hasonlóan, kötőrúd
dal kötötték le, így szállították a ~ =re. (28.). 
~ -vályú. Szabó T., 1978/m i :  Egy Cser tőrő 
nagy vállu. Mvh. J. Mkikj, 1894: Adler test
vérek [...| Lövéte község határában, az ún. 
Tolvajos tetőn, egy gőzerőre berendezett mű
fűrészt állított fel, mely 16 lóerővel két kere
tet, egy körfűrészt és egy cserzúzót tart moz
gásban (102.).

355. ábra. Csertörő.
Csertőrő vályú (Tarisznyás M., 1982. 20. fénykép).

CSÍKÓ.
1. csitkó. Kovács F., 1934: A leduvasztott 
kérget helyben ~ba rakják [...] --rakás. 
(138.) Gycsomafva. csittkó (MNL II. 1979. 
66.) Gycsomafva.
2. kecske. Varga Péter: A fenyő kérget kecs
kére raktuk, úgy száradt (Sz. gy.). Magyaró.
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356. ábra. Csikó. Csitkó Kápolnásfaluban (K) és 
Gyergyócsomafalván (Gy —» Kovács F., 1934. 138.)
1. heveder (Gy), 2. ágas (Gy), 3. alap (Gy), 4. gerenda 
(Gy), 5. fedél (Gy), 6. sutu (K).

CSÖVES KÉREG.
1. cső  (Portik János Sz. gy.) Gy.
2. tülkéreg. Tarisznyás M., 1978:. Az így le
szedett kérget reggeltől estig szikkadni hagy
ták, aztán a nagy darabokat összecsavarták. 
Ezt nevezték ~nck (28.) Gy.
3. sutu (Molnár K., 1974. 313.) Kápolnásf 
-> CSÍKÓ is.
egérfa. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: A kérgét 
megfőzik, gálickövet [rézgálic] tesznek hoz
zá: jó fekete festék (207.). Árapatak.

egerfahéj: égerkéreg. Lőrinczi E., 1980: Fe
kete szint az egerfa [...] héjából, feketenadáj- 
ból (Symphytum officinalis) és gálickővel 
nyertek. Az egerhéj magában, ha benne 
hagyták a festékben, sárgásbarna szint adott. 
(123.) Árapatak. 
fagyalfa: vesszős fagyai 
„ Van é haszna a' fagyai fának?
Jo szagu virágja tsalja a' méheket 
Magához, ’s gyümöltse tsinál festékeket.”

(Lukáts J., 1837.23.) 
fekete gyűrűfa héja: tatárjuharkéreg. Sik- 
lóssy L., 1925: A tintát is magunk főztük 
ugyan fekete gyűrűfa héjából [Barabás Mik
lós, festőművész, született Márkosfalván 
1810-ben] (3.).
fenyőhéj: fenyőkéreg. Boga L., 1938: Kéz
gyulladásra ~at főznek és annak a meleg le
vében fürösztik a kezet (91.). 
fiszfa: kecskefűz (Salix caprea). Péntek J.- 
Szabó T. E., 1976: zöldet festettek a fiszfával 
(209.) Árapatak. Lőrinczi E., 1980: A hagyo
mány szerint a zöld szín előállítására a -  fia
tal levelét használták (125.) Árapatak.

357. ábra. Csöves kéreg. ( 1) a) levétele; b) megszáradt állapotban.
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FESTŐANYAGOK. Vámszer Géza: A csíki 
szőnyegek festő anyaga, 1932: Sárga színt 
nyertünk nyírfalevélből, akácvirágból [...], 
vadalmafa héjából és leveléből [...], zöld dió
héjból, égerfahéjból. Zöld színt ad: az orgo
na levél [...]. Barnát ad: a diófa levél, a vad
körtefa gombája, vadalmafa héja. Vöröses 
barnát ad: a vadkörtefa és vadalmafa levele. 
Vöröset ad: a berzseny forgács [...] és fenyő
toboz, mikor még egészen friss, piros. Feke
tét ad a gubacs [...] (Székelység II., 1932. 25- 
26.). Vámszer G., 1977: Csíkban ma is hasz
nálják a dióhéjjal, az akácvirággal [...] az 
éger- és cserefahéjjal [...] való festést (52.) 
(vö. Miklóssy V. Vilmos: Az egykori burjá- 
nos festés. HK, 1977. 154-157.). 
gombolyának való cser: „apró dirib-darab 
tölgyfakéreg, a mely kisebb-nagyobb labdá
vá (gomolyává) összegöngyölítve, csakis töl
teléknek használtatik az 1 öl (mt) hosszúra 
kötött kévékbe” (Köz. Nagy Gyula: EL, 
1883. 669.) Dálnok.
GUBACS.
1. bigió  (Köz. Bartha Károly: Nyr. 4., 1875.) 
Szf. csere-~ (MTsz I., 1893.) Szf.
2. cserebuga  (Köz. Hajdú János: EL, 1886. 
485.). MT.
3. cseregolyóbis (Apáczai Cs. J. 1653. 355.).
4. csugoju  (Murádin L., 1965.) Siklód.
5. Galles (Medgyesi-Bonisius, 1642.). gallos 
(Apáczai Cs. J., 1653. 305.). J. SzD, 1784: 
buga: „guba, gubats, galles” (12.). J. A gu- 
bacsszedést Mária Terézia 1769-ben kiadott 
urbáriuma is szabályozta.
guvad: „hámlik tavasszal nedvkeringés be
álltakor a háncsrész” (Köz. Hajdú János: EL, 
1887. 588.) Szf, „a kéreg midőn leválik” 
(Köz. Goldner József: EL, 1887. 588.) MT. 
kuvad: „~, p.o.a fa kérge, midőn lehámlik” 
(Kriza, Vadr. 1862).
gyűrűzés: gyűrű alakban történő kérgezés, 
„a kuvasztani kezdett kéregnek alsó végén 
való körül kuvasztása, lerepesztése a fatövé

ről” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
háncsu: „lehántott fahéj” (Kriza, Vadr. 
1862.), lekérgezett fakéreg, 
hántás: kérgezés. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1874: Cserhajhántatás [...], cserhajt hantató
nak. Lőrincz Pál: ~, kéreg ~, csikóba raktuk 
a kérget (Sz. gy.) Oroszhegy. 
hecsen. „A -  (Rosa gallica) hársfavirággal 
[...] szintén rózsaszínes drappot festett” 
(Lőrinczi E., 1980. 125.) Árapatak. 
járom: „azon nyolcz drb czövek a földbe 
verve, mely között a »cserkéve« körülbelől 
oly módon köttetik, mint a pözskévét szo
kás” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok. J. Szécsi Zs., 1894: Mihelyt a ké
reg kiszáradott, az összeköttetéshez kell 
fogni. Ez legegyszerűbben bakokon törté
nik, melyek 4 karóból oly formán készül
nek, hogy kettőt-kettőt egymással szem
ben, de harántosan egymástól elhajolva ve
rünk a földbe (542.).
KÉREG
„A legkönnyebben megmunkálható faanyag 
a kéreg. Ebből készült az első  emberi »ház«, 
a cserény, a szélfogó. Sok törzs kosara és 
élelm iszertar tója fakéregből való; messze vi
dékeken mindenek között ez a legfontosabb 
munkaanyag.”

(Lips, Julius E.: 
A dolgok eredete. Bk., 1958. 159.) 

/. haj. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: azon 
Lépataka nevezettü Erdőnknek -á t Árveres 
utyán Község Bírája Dénes János Urnák 
mint többet ígérőnek [...] az erdő -át.
2. kerég. Szász L., 1971: a lehántott «, 
szallak * egy részét csomókba gyűjtik (229.) 
Gycsomafva. J. Vasúton elszállított fakéreg 
q-ban 1897-ben az Mkik kerületében első 
helyen Szu 2970, második helyen Uzon 400, 
harmadik helyen Kovászna 132 (Mkikj 
1897. 49-51.). kerget (Kovács F., 1934. 138.) 
Gycsomafva.
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KÉREGVÁGÁS (a fa hossztengelyével pár
huzamosan).
L megbarázdálás. Portik János: megbaráz
dálja a fát (Sz. gy.) Gy.
2. sinorozás (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
669.) Dálnok. J. zsinorozás, sinorozás: „a 
cserkéreghántásnál az első vágás a törzs kér
gének hosszában” (MTsz II., 1897.) Hm. 
KÉRGEZŐFA és -VAS.
1. duvasztófa. Kovács F., 1934: a kérget ~ 
segítségével lefejtik. (138.) Gycsomafva.
2. hántófa. Sylvester T, 1966: A kérgezésnél 
a ~'t és szoktak használni. Komandó.

3. hántólapát. Sylvester T.y 1966: A vé
kony ap héjju fát -tá l kérgezik. Komandó.
4. hántóvas. Sylvester T., 1966: Hántóvassal 
akkor kérgeznek, amikor a kérget égy métrés 
táblákba szedik le. Komandó.
5. kéreghántó (Zsigmond József Sz. gy.) 
Magyaró.
6. nyúzófa: „fenyőfából készített, 60-70 
cm hosszú kérgezőfa, egyik vége laposra 
volt lefaragva, ék alakra” (Portik János Sz. 
gy ) Gy.
7. nyúzókés: „kuvasztókés, kéreghántó gör
be végű faeszköz, melyet kemény fából

358. ábra. Kérgezőfa és -vas. a) nyúzófa (Molnár K., 1974. 312.); b) kéreghántó (Zsigmond József Sz.gy) Magyaró; 
c) gyári kérgezővas; d) duvasztófa (Kovács F., 1934. 138.) Gycsomafva, (Különböző méretarány szerint készült rajzok.).
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(»csipke fából« készítenek, hogy a vége ne 
foszoljék (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
kopáncslé: „diókopáncsból nyert festék” 
(Vámszer G., 1977. 52.). J. diókopács: „a 
megérett dió zöld héja” (Vámszer i. m.). 
leduvasztás: lekérgezés, lefejtés. Kovács F., 
1934: leduvasztott kérget (138.). Gycsoma
fva. leduvcisztott kéreg (uo.). 
megkarikáz: „a fa kérgét 1,3 m távolságban 
körülmetszi a fejsze sarkával” (Portik János 
Sz. gy.) Gy.
meg van rokolyázva —> rokolyázva. 
mézga: nedvkeringés. T arisznyás M., 
1978: A kéreghántásra a legalkalmasabb 
időszak a május 15. és augusztus 15. közti 
időszak, mert ekkor még tart a fa ~'ja. 
(28.) Gy.
mezgétlenség: nedvkeringés hiánya. N yolc
vanos et, Lemhény, 1874: szárazság által 
okozható -ért [...] ez évben a lehántolást me
rőben keresztül vinni nem engedné, 
muszka-olaj: nyírkátrány olaj. E resei J., 
1844: nyír [...], kérgéből főzik az úgyneve
zett -a t, mellyel a juchterbőrt csáválják 
(116.).
NÖVÉNYEKKEL VALÓ FESTÉS.
J. M iklóssy V. Vilmosnak a „régi burjános 
festés” növényeit felem lítő cikkéből [HK, 
1977 154-1577.] kitűnik, hogy 30 nö
vényből 18 fa vagy cserje alkalm as fes
tésre.
nyíl: pászta. Sümegh /., 1898: A  cserhántó- 
vágást -anként [...] árverezés útján értékesí
tették (982.) Hsz.
nyírfalapi: nyírfalevél. Lőrinczi E., 1980: ~, 
főzete világos drappot adó fonalfesték (124.) 
Arapatak.
rokolyázva: „az álló fáról körös-körül le 
van kuvasztva egy darabban a cserkéreg, 
de még a fán van felső végénél fogva” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) Dál
nok.

struzsolt kéreg: „apró szalagokban vagy 
csíkokban lefejtett kéreg” (Tarisznyás M., 
1978. 28.) Gy.
TÖLGY CSERZŐKÉREG.
1. cser. Kozma E, 1879: tört = [...] a kovász- 
nai csertőmben (312.).
2. cserfahéj. Lőrinczi E., 1980: Általánosan 
használták [barna szín festéséhez] a = 
(Quercus petraea) főzetét is (123.) Árapatak. 
cserfahéjj: „a cserefának (Quercus robur a 
héja) (Köz. Reuter Camillo: Nyr. 97., 1973. 
334.) Hralmás. cserhaj. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1874: A  Cserhajt árverező min
denféle fát az egy fenyő fáin kívül a fenyves 
közt is meghánthat. cserhéj. M ilotai F., 
1858: A' tímárok ~ a (98.).
3. cserkéreg. Mkikj, 1892: Szász-Régenből 
és Székely-Udvarhelyről jelentékenyebb 
mennyiségű ~ vitetett ki külföldre, főleg 
Hamburgba (74.). Gazda K., 1974: A  csepű- 
ruhát megavatták a csercfa varas kérgén, 
hogy puhuljon. (242.) Esztelnek.
4. csörz (Tsz, 1838.). J. ESzNaptár, 1888: 
Hajhullás ellen félkiló tölgyfakérget két li
ter vízben félóráig főzni, e főzettel mosni 
esténként a fejet, hosszas használat után 
nem fog hullani a haj (12.) Mvh. J. Mkik 
kerületéből 1895-ben vasúton elszállítottak 
6906 q cserkérget, melyből Szu 4266 q 
(Mkikj, 1895. 83.).
TÖLGYGUBACS -> GUBACS. 
VADCSERESZNYE. Lőrinczi E., 1980: Az 
erdőszéleken növő ~ (Cerasus avium) meg
hámozott, apróra vágott ágaiból (két marék 
egy liter vízben) csokoládébarnás árnyalatot 
kapunk (124.) Árapatak. 
zádokfavirág: hársfavirág (Tilia cordata). 
Lőrinczi E., 1980: ~ főzete világos drappot 
adó fonalfesték (124.) Árapatak. 
zölddiótok: „éretlen-dióburok” Lőrinczi E., 
1980: ~ból (burok) három-négy marok is elég 
volt ahhoz, hogy négerbarna színhez jussanak 
(123.) Árapatak (—> sováliik 1.2.2.8.).
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3.1.6 G yanta és gyantagyűjtés

„ Kádcsináló, szurokszedő Zágon emlékezzél, 
A fenyőfa vigyázásban igen serénykedjél 
Uraiddal te egy tálból cseresznyét ne egyél, 
Munkádnak eladásában igazán esküdjél ”

(Hsz leírása a XVIII. 
századból. SzEKN, 1889. 54.)

GYANTA, FENYŐ-.
1. amber (ambra) (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.).
2. bétya  (Köz. Hermann Antal: Nyr. 21., 
1891. 144.) Hétf.
3. enyv. Herbárium, 1772: Cédrus [...] En
nek -ével vagy szurkával mellynek Cedria 
neve [...] Cedria « (14.).
4. G yanta: „Electrum, Resina, Gypsum” 
(MA., 1604.). Gyantár. MA., 1604: Idem 
Gyanta. PPB, 1767: gyantár: „Vernix, San- 
daracba, ein trückener Fűrnisz” J. s Harz: 
gyanta. MTsz L, 1893: gyantár, gyontár: 
gyanta. Szf. fenyő gyantár. MA, 1604: Fenyoe 
gyantár: „Zopissa, Resina, Pinea” Márton J., 
1816: ~: „fenyőgyanta, resina picea”
5. szu rok . C on scrip tio  G yrem ete, 1820: 
efelett ád ezen Falubéli jobbágyság [...], és 
valami kevés Szurkot nem éppen bizonyos 
mértékben (2.). Szigethi Gy., 1831: a 
zetelaki [...] és az Oláhfalvi erdő jó  és bő 
=kal gazdálkodik (62.). Tsz, 1838: Csík: 
„[...] az, hol sokkal több a mint a méz” 
(Köz. Szabó Elek). E resei J., 1844: luez 
[...] fejér szurka téjbe főzve oldalnyilalás és 
belső daganatok ellen becses gyógyszer 
(50.). G azda K., 1969: A fenyő (Pinus 
silvestris) -  alkotó eleme a kelésre kenendő 
»nyolcféle« kenőcsnek (425.) Ssztkirály. 
Antal S., 1975: A -  roncsa a deszka minősé
gét. Maroshévíz. Sz. „Aki szurkot kavar, 
bepiszkolja a kezét.” (Hargita VI., 1973.
XII. 13.) Szmuzsna. csicseri ~. Kurkó Gy., 
1970: és az erdő felé eregéltünk, hogy csi-

cseri-szurkot vágjunk [...] Én beleszédül
tem a nyaktekerésbe, és lemondottam a -  * 
szedéséről [...] Árpád, hee! szólalt meg 
Péter szurokkal telt csem csegő szájjal 
(173.) Cssztdomokos. erdei fen yő  ~ (Köz. 
Rápolty Károly: SzL, 1867. 81.). fen yő  ~. 
Nagy Gy., 1884: Ez [~ ~] Csíkmegyéből 
sok, Három székm egyéből is m eglehetős 
mennyiségben gyűjtetik a jegenye és lucz- 
fenyőfákról, s kereskedők által összeszed
ve, Bécsbe adatik el. (83.). G azda K., 1974: 
A  szülők fűt-fát ígértek a -  =ért, szappanfő
zéshez kellett, gomolyába gyúrva gyűjtöt
ték (244.) Esztelnek. Tarisznyás M., 1978: 
~ A  fa megsérülése következtében előál
lott résen kiszivárgó szurkot vagy fenyő
gyantát bicskával lekaparják, edénybe gyűj
tik és változatos formában hasznosítják. Je
lentőségét bizonyítja, hogy az urbáriumok 
[—»], illetve úrbéri szolgáltatások egyik fon
tos tárgyaként szerepel. (26.) Gy. Gazda K., 
1980: A  házi szappant a = = (gyanta) tette 
kellemes szagúvá. (75.) Esztelnek, (vö. 
Gazda J., 1980. 34. Cssztsimon). Lőrincz 
Pál: ~ =, olyan finom szaga van [...] disznó
vágásnál behintjük a disznót = -kai, jobban 
megy le a szőre (Sz. gy.) Oroszhegy. 
G yantas „Pissasphalus” (MA, 1604.). 
hopaj ~: „a fenyőfákról leszedett gyanta” 
(Vári V., 1978. 172.) Cs. öntött fen yő  -. 
Nyíró J., 1938: Cseréptányér [...] = = volt 
benne, csepűbéllel. Meggyújtotta a primitív 
lámpát (160.). rágó ~. C sergő B., 1978: Fi
atal fenyők törzsén találták a gyermekek a 
víztiszta, képlékeny rágószurkot: ezt rágták 
a mai rágógumi elődjeként. (46.) Küküllő
keményfva. vörös ~. Boga L., 1938: Kelés 
[...] Ezt úgy gyógyítják, hogy »= ==« [...], 
faggyú és kovász keverékét ráteszik az 
»eredet«-re (kelésre), szurak. f e n y ő ~  (Zsig
mond J. Tsz., 1979.) Magyaró. J. MNL II., 
1979: a szurok szavunk valószínűleg finn
ugor eredetű (335.)
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GYANTAGYŰJTÉS
„ Parasztok a szurkot eképpen készítik: 
Fenyő-fának héjját késsel sehesítik,
Sőt mind le-hánytogattyák.”

(Miháltz, 1779.)
1. fenyőszu rok  gyűjtés. Tarisznyás M., 1968: 
Már a XVIII. század folyamán szokásos volt, 
hogy a szárhegyi Lázár grófok ditrói és vár
hegyi jobbágyaiktól, egyéb szolgáltatások 
mellett megkövetelték a ~ét is. Ezt részben 
világítóeszközként használták, részben pe
dig ipari célokra értékesítették.
2. szurkászni. Kurkó Gy., 1970: Miután a tü
zet kioltották, az Egyeskő felé indultunk ~ 
(134.) Cssztdomokos. Csergő B., 1978: ~ 
nagy késsel, kicsi fejszével hargasíeszével 
[—>] mentek öreg fenyőerdőkbe és legelőkre, 
ahol magányos fenyőfák voltak. (46.) Kükül
lőkeményfva. J. Kászonim pér kbjkv, 1944: [a 
közgyűlés] felkéri a vezetőséget hogy hasson 
oda az erdő igazgatósságnál hogy ilyen 
rendeletett fa gyanta kötelező gyűjtését] ne 
adjon ki. Mi után a múltból ki folyolag nagy 
mérvű erdeji károkat okoztak (7.). 
GYANTAGYŰJTŐ.
1. szurkos. Duka J., 1957: A mádéfalviakat 
[...] Régebben »~oknak« csúfolták őket, mert 
fenyőszurkot gyűjtöttek az erdőben. (88.).
2. szu rokszedő  (SzEKN, 1889.). Duka J., 
1957: A szentkirályiak »~k«. Régebben a 
közeli fenyőerdőkben nagyon sok fenyő
szurkot szedtek, amiből olajat főztek ki. 
(83.) Cs. B alázs D., 1979: ~ Szentlélek 
[Szsztlélek], ott élnek a szegények. (54.). 
hopojag: „szurokrágásra alkalmas gömb 
alakú szurok” Tarisznyás M., 1978: A szu
rokrágást a Gyimesből Gyergyószentmiklós- 
ra települt csángók gyakorolták. (27.) —> 
GYANTA, rágógyanta.
kászu: szurokszedő kéregedény. Kurkó Gy., 
1970: A ~t is Domokos készítette el, s hamaro
san megtelt szurokkal (134.) Cssztdomokos. 
—»3.1.4.

szurkos fákkal való élés: „fáklya használa
ta” (EO II. 168. sz.).
szurkos kalán: erdei fáklya. Nyíró J., 1938: 
fellobban a ~ (169.). CsergőB., 1978: Régeb
ben éjjel a fűrészen ~nal világítottak (44.) 
Küküllőkeményfva. J. Ballagi M., 1873: a 
szurokégetésnél használtatni szokott vaskanál, 
szurok felhasználása Küküllőkeményfal- 
ván. Csergő B., 1978: A  szurkot többfélekép
pen felhasználták. A bolti szappan drága volt, 
ezért a gondos háziasszony mindenféle hulla
dékzsírt, olajat öszszegyűjtött és szappant fő
zött belőle, marószódával. Az elpusztuló disz
nóból is szappan lett. Igen jól szaporította a 
szappannak valót a fenyőszurok, amelyből 
még zsiradék nélkül is főztek szappant. A 
szurkot előbb kiolvasztották, tetejéről elszed
ték a terpentinolajat, amelyet állatok sebeinek 
kenegetésére használták, hogy hamarább 
gyógyuljanak, és nyáron a nyüvek bele ne es
senek. A megolvadt szurkot a salakjáról letöl- 
tötték és úgy adták a zsiradékhoz, vagy főzték 
meg szappannak. A szurkos szappan kemé
nyebb, gyengébben habzik, de jó illatú. (46.) 
(vö. Zsigmond J., 1979. 224. Magyaró).

3.1.7 Egyéb növényi eredetű 
melléktermékek és azok hasznosítása

„És néhol még Május-fával 
(Friss diák voltam akkor)
Tudatták május éjjelén:
Van Május, lyány, virág, muzsika ”

(Ady: Strófák Május elsejére.)

bikk. Eresei J., 1844: a nyúlós és színtelen 
bór, ha ~ fűrészporán átszűrik, megvékonyo
dik és színt kap. (23.)
cikó, cekó: „barka, fűzfa barka” MTsz /., 
1893: ciko-fa: barkás ág Szf. J. cziko-fa, 
czicza, eziezus: ,,a' Pálma vasárnapi fűz 
ágacska” (Gyarmathi S., 1816.) Szf.
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dió: mag. Eresei J., 1844: luez [...] Tobozai 
az őszi nap éjegyenlet és sz. Márton napja 
között megnyílnak, és -ikat elrepítik [...] ~i 
balzsam illatú nedvet adnak (49., 50.). 
FENYŐLOMB.
1. csereklye: „fenyőrügy, -gally” Orbán B., 
/. 1868: ágyat pedig p u h a-'b ó l vetettek. Ke
lemen-havasok (143.) fenyőcsereke (Gazda 
K., 1980. 439.) Észlelnek.
2. csetenye: „ünnepre vágott zöld fenyü- 
galy” (Köz. Erdélyi Lajos: Nyr. 37. 1908. 9.) 
Hétf.
3. hajnal-fa: „fehér- v. lucfenyű vörös és 
zöld cifrázattal a leány kapujába verve” 
(MTsz I., 1893.) Szf.
4. húsvéti fa. Harmath Lujza: örökzöld fe
nyőgallyat tesz a székely legény szerelmi 
nyilatkozatul kedvese kapujára (Ethn X., 
1899. 46.) Nymente. Erdély, 1904: Már na
pokkal azelőtt a »legénybíró« valamely tár
sával kimegy a havasra fenyőgalyért, melyet 
aztán szépen felékítve (papírszalag, zászlók, 
rózsák és csipkézettel) zeneszó és kurjonga- 
tás mellett tűz fel a kapufélfára, ahol kedvese 
lakik. (79.) Szf.
5. jakab-ág: „fenyőfa, amelyet a menyasz- 
szony házainak kapuja előtt a földbe ásnak” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 1961.) Gyi
mes.
6. kónya-fa: „lakodalomkor a kapufélre erő
sített fenyűfa, fenyűgally (MTsz I., 1893.) 
Bm.
gúzsvessző: „magasra nőtt, vékony, egyenes 
fűzfavessző” (Gazda K., 1980. 439.) Esztel
nek, 
hárs:
a) hárskéreg. Henter L., 1867: Ismeretes fa 
nálunk a ~fa, vagy népies nevén »zádokfa« 
[...]. A fiatalok héja könnyel elválik a törzs
től; a közönség az ilyen héjat »~nak« nevezi. 
(93.) Somosd.
b) háncs. (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
482.) Hm. északkeleti része.

HÁRSKÖTÉL.
1. háncs-kötél (MTsz I., 1893.) Szf.
2. hárskötél. B. Nagy M, 1973/1629: Egy vi
seltes kenderkötél. ~ 2. (69.) Sztdemeter. SZO
VI., 1629: hárs-kötéllel kötve öt deszkából való 
függő polez (Udvarhely vára »Székelytámadt« 
és a hozzá tartozó gazdaság leltára, a mely mel
lett Homorod-szentmártoni Bíró János 
udvarbíróságát Fogarasi Nagy Tamásnak átad
ta 1629 márcz. 27 és 28-án. (93.)) Cs. Bogáts
D., 1943/H17: Hárs kötelet állás kötözni. Hsz. 
Conscriptio Gyremete, 1820: és régi szokás 
szerént vagy egy hárs Kőtelet, vagy pedig a he
lyett egy Pólturát kelletik adni (2.). Tarisznyás 
M., 1978: Az 1820-as urbárium szerint a Lázár 
család 40 ditrói jobbágya minden évben köte
les volt egy-egy hárskötelet beszolgáltatni. A 
hárskötelet az 1910-cs évekig használták, az 
ún. farkashárs kérgéből készítették. A kérget 
vagy háncsot tavasszal húzták le, nedves álla
potban. A farkashárs gyenge növésű, illatos vi
rágú, kérge barna színű és nehezen szakítható. 
Ez utóbbi tulajdonsága tette alkalmassá a ~ 
vagy háncskötél készítésére. Elsősorban szé
násszekerek lekötésére használták. Erős volta 
miatt nagyobb terhek vontatására is alkalmas 
volt, ezért pl. a vízifűrészek [—>] tőkehordozó
jának mozgatására is alkalmazták. (31.).
3. háskötél: „Funis tiliaceus” (PP, 1708.). 
KARÁCSONYFA. Tarisznyás M., 1978: 
Karácsonyfának értékesebb a fehérfenyő 
[jegenyei], kevésbé a vörösfenyő [lucf] (29.) 
Gy. szin. télifa (VZ, 1987. dec. 11.). 
KOSÁRFŰZTELEP: nemesfűztelep v. 
vadfűztelep. Mkikj, 1905: Kosárkötés [...] 
Léczfalván és Málnáson csak szekér kast csi
nálnak. Nyénben csak egy kosárfonó van, de 
az itteni állami iskolában rendszeresen taní
tani kezdették s így a jövő nemzedék, miután 
~ről is gondoskodva van, remélhetőleg meg
honosítja a kosárfonást (80.) Hsz. 
mirtusz: gyöngy vessző (Spiraea sp.). Péntek 
J.-Szabó T. E., 1976: Vizsga idején az iskolát
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359. ábra. Kosárfííztelep. a) hajkaparó kés, b) a helyszínen rögtönzött vesszőhántó, c) vesszőhántó otthoni használatra 
(Lukács Zoltán sóváradi tanár rajzai Sz.gy.) Sóvárad.

díszítik vele, konfirmáláskor a templomot 
(215.) Árapatak
M OHA (MOHÁK: Bryophyta).
1. bundzsák: „m oha-fajta” (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK V., 1961. 76.) Gyimes.
2. im oja  (Köz. Gencsy István: Nyr. 34., 
1905. 261.) Gy.
3. lom: „A’ régi bikfáknak derekain és vén 
ágain függő ősz szakái forma mohák, 
mellyek télnek idején egy sing hosszúságra 
is szakadozólag nyúlnak le” (Köz. Szabó 
Elek: Tsz, 1838.).
4 . m oha. moh: „Muscus” (Calepinus, 1598.). 
Kájoni-M iklóssy, 1656/1979: Deákul Mus
cus. Magyarul Moh. Két fele, fa moha, - s föld 
moha” SzD, 1784: ~: moha, muha, a' fán kö

vön (~ onn enni) (54.). fa~. Medgyesi- 
Donisius, 1642: Fa ~: „Muscus arboreus” 
(54.). Benkő J.: 1783: földi hamu szin~: „szé
les szürke levelii földi- Lichen caninus”, sza
kállas fá i ~: „fái szakáll Lichen plicatus”, tü
dő  =: „fái tüdő-fü (gálna-fü) Lichen pulmona- 
rius” (431.). J. likhén: „izlandi moh Lichen” 
(Köz. Horger Antal: Nyr. 34. 1905. 105.) 
Recsenyéd, Um [Fehér-Mágócsy, 1935: 
Lichenes = Zuzmók. 83.]. moha. Kgl., 1577: 
fa ~, huniar: „muscus”, ~ az fanak: „lanugo” 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr. 36., 1907. 319.). PP, 
1708: mohát a' fának leszedni: „emuscare” 
moj (Köz. Szabó Dezső: Nyr. 32. 1903. 328.) 
Cssztdomokos, ~os: „mohos” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr. 32, 1903. 328.) Cssztdomokos.
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mú (Kós K., 1971. 336.) Kász. muhci (Bolyai
F., 1820. 11.), «: „moha- és zuzmófélék” 
(Moesz G., 1908. 33.) Réty, Hétf. Gazda K , 
1969: Az erdei ~ (Sagina sabulata) az ablak 
között üde zöldjével két-három hétig díszítet
te a lakást (426.). Ssztkirály. Nemes Z., 1974: 
Muhájétt küttek. Torja. muhu. Balogh Ödön: 
=, ha a fa ódalán vagyon; ha a tövin észkos 
héjén vagyon, bundzsáknak híjuk (NylrK V., 
1961. 91.) Gyimes. J. ELex, 1964: Mohák [...] 
Erdei melléktermékként a virágkötészetben és 
általában az iparban értékesítik, 
pattogtatott: „előzőleg bemetszett és térden 
hajlított mogyorófavessző” (Lukács Zoltán 
Sz. gy.) Sóvárad. szin. prástia (uo.). 
rajzoló szén: rajzszén. B olyai F., 1820: 
~nek legjobb a kecskerágó, mellyel ha fa
vagy repcenolajba mártatik s az olaj letö
röltetik, állandó rajzolatot lehet csinálni.
( 15.).
sarj: hajtás. Eresei J., 1844: juhar jávor [...] 
~ait megszáratva ha gabona v. liszt közé 
szurjuk, a' férgeket eltávolítják (172.). 
tetőág: „fenyőcsúcs” B arabás L., 1980: 
Adorjánban, Szentháromságon a leányos 
házakhoz ~at [...] tettek [...], ahol nem 
volt leány, oda csak oldalágot (200.) 
Nymente.
tidó: „a nyírfa héjjá” (Köz. Benedek Elek: 
Nyr. 8., 1879. 188.) Ev, „a nyírfa sima fehér 
kérge” (Köz. Máthé János: Nyr. 94., 1970 
217.) Mhermány. tindó: „fiatal nyírfának le
hántott kérge” (Köz. Jancsó Gyula: Székely
ség IX., 1938. 52.) „Mikor már a ~ teljesen 
fekete egyenletes anyaggá szétfőtt, egy dézsa 
vízbe öntik bele, amelynek felszínén a szu
rok kiválik, (vö. Zsigmond J., 1979. 224. 
Magyaró).
vendégséges: „lakodalm as” Péntek J.- 
Szabó T. E., 1976: Nyírfával díszítik föl a lá
nyos házakat pünkösdkor és a vendégséges 
»lakodalmas« házak kapuit (208.). Á ra
patak.

venike:
1. erdei iszalag  (—>1.2.7 ).
2. vessző  (Lukács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. 
venyige (uo.).
vesszőhántó —> KOSÁRFŰZTELER

360. ábra. Venike.
a) Venyigés tető a Küsmöd patak völgyében (Jakab-Szá
deczky, 1901.); b) Venike (venyige) kosár (Kosárfonó: 
Bartus Albert és Jenő) Sóvárad; 1. hajtó (karika), 2. 
fülráma, 3. ráma, 4. venyige, 5. fül (Lukács Z., —> f.).

3.2 Állati eredetű melléktermékek - 
Erdei méhészet

„Különös szép világ: 
örök virágok között élni.
Százezer béresem van.
Reggel ki költi fe l ?
Ingyen napszámosok ”

(Bartalis János: Méhek között, 1929.)

adu szája: „röplyuk” Zsigmond J. (Vad.), 
1978: Estefelé, amikor a méhek mind be
gyűltek, bekötöttem vagy jól eldugtam az ~'t 
(16.) Magyaró.
átdobolás: „a méhek befogását [...] az odú
ból a ládába való »átdobolás«-sal hajtják 
végre” (Molnár I., 1974. 219.). Borszék. J. 
dobol: ütöget.
boj: raj. Szirti L., 1926: nekünk a nagyobb ~t 
kell, hogy megfogjuk s oztán öjjük meg a 
küsebből a más anyát (52.).
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cicka: „cickány” Tagán G., 1941: A méhek- 
nek sok ellensége van. Ilyenek az egér, cic
kány (~), a fecske, harkály, cinege, pinty, da
rázs és a rabló méhek [...] A cickány ellen 
nehéz védekezni, mert ez bebújik a lyukon, 
kizavarja a méheket s a mézet megeszi (336.) 
Szvarság.
csákja: „földbedugott karó” (Gunda B., 1966. 
219.) Szvarság. Tagán G., 1941: a vadméh 
kereséséhez szükséges eszköz, méternyi hosz- 
szú dorongfa (karó). Ennek egyik végét kihe
gyezik, másik végét pedig négyrészesen beha
sítják. A hasítékokat két pecekkel kifeszítik és 
zsineggel lekötik, hogy el ne csússzanak. A ~ 
felső részébe, a hasítékok közé poharat, vagy 
cserépcsuprot helyeznek. Ez edénybe teszik 
aztán a köralakúra vágott lépes mézet, egészen 
a fenekéig letolva (332.) Szvarság. vö. ágas 
(Balassa M. I., 1970. 534.) Szf. 
csigabiga: éti csiga. M edgyesi-Bonisius, 
1642: Czigabiga (224.). 
csipor: agyag bögre (Balassa M. I., 1970. 
934.) Szf.
diófa-rev: diófatapló. VU, Pest, 1864: a 
földre ~et helyez, melyről azt tartja la vad
méh kereső], hogy füstjét a méh kedveli (XI. 
279.).
erdei méh: „vadméh” Tagán G., 1941: Az 
erdei (vad)méhek fészkének keresési ideje 
augusztus 10-től a hideg beálltáig, vagyis ad
dig tart, amíg a méhek kijárhatnak (331.) 
Szvarság.
ERDEI MÉHÉSZET. Tagányi K., 1896: Az 
~re az első világos adatot 1355-ben találtam, 
a hol a váradi püspök erdejében a Méhlő ne
vű helyeken méheket tenyésztettek. (XV.). 
vö. élőfás méhtartás (Balassa M. I., 1970. 
530-542. és Orbán B., I. 1869. 29. Ngalamb- 
fva).
erdei méhküpü: faodú méhcsaláddal (Kós 
K., 1971. 342.) Kász.
erdei vad méh tárházának kikutatása a 
Székelyföldön. VU, Pest, 1858: Derült ősz

re hajló napon kimegy az ezzel foglalkozó 
egy nyílt mezőre, s ott egy pálcza végére 
szögzett asztalocskát a földbe ékel, arra egy 
szelet lépesmézet helyheztet, s a tövéről dió
fataplót füstölget. A szétkoborló méh a füst 
édje által csalatván a mézre száll, s miután 
méztartóját teleszívta, egyenesen tanyája fe
lé - a melly az erdő valamellyik izmos fájá
nak odvában rejlik - repül. A méh-leső az ot
tan állásban górcső [távcső] segítsége nélkül 
is, hihetetlen távolságra tudja kísérni, tenye
rét töltsérré gömbölyített nyíláson keresztül, 
azután odaballag azon erdőrészbe, a 
mellynek a méh irányzott, a hol többnyire 
rátalál a tanyára (Székely A., V. 367.) (vö. 
Balassa M. I., 1970. 534.). 
fakupa: 20-25 cm hosszú pohár alakú fa
edény. Gunda B., 1966: A méhek befogására 
fakupát használnak. (Ványolós M., 1912; 
225. 226.).
fatörzs odú szája: méh röplyuk (Kós K., 
1971.343.) Kász.
fát vernek fához. Gunda B., 1966: A ko
pogtatáshoz [—» átdobálás] megfelelőbb a 
száraz husáng, a fejszenyél, mint a balta 
vagy a fejsze foka. Az odú biztosabban kita
pogatható, másképpen döng, ha »~« (209.) 
Atyha.
fehér szurok. Réthi L., 1868: A másik olda
lon [a keresetre induló székely fiú] van még 
fenyő-mag [borókamag] is és finom ~, mely 
átlátszó, mint a borostyánkő; ha ég, illatos 
mint a tömjén; hangyák gyűjtik fészkükben 
és úgy készítik, mint a méh a mézet; jó min
denféle baj, betegség ellen, fej alá téve is 
gyógyít. (49. sz.).
felver: „méheket lefojt” Gunda B., 1966: A 
rajjal teli méhes fát a méh vadász óvatosan 
megkopogtatja s a hang után eldönti, hogy 
érdemes-e a méz miatt ~ni a méheket (213.) 
Futásfva.
fenyőfakászu: fenyőkéregből készült kisebb 
edény. Vámszer G., 1977: Hasznosabb és
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ésszerűbb eljárás, amikor az egész méhrajt 
~ba fogják s hazaviszik a faluba (82.) Cs. 
féregütő: rugós szerkezetű csapóvas. M ol
nár I., I974(-75): [...] pölle (pele) fogására 
[...] tángyérvas [... —>] vagy a kereskedelem
ben árult rugósrendszerű ~ [...] szolgál. 
(215.) Borszék.
forevaló m aszkura: méhész álarc. Színi L., 
1926: hogy hojzák elé az udvarra, esment a 
kicsi széket, a keccsüköt [kesztyűket] s a 
forevaló maszkurát. (47.). 
göbélyű: „mélyedésű” Gunda B., 1966: A  
méhvadász kártyát (fenyőfából készült víz
hordó edény), egy kis cserép tálacskát vagy 
nagyobb ~ (mélyedésű) kanalat visz magával 
(213.) Futásivá.
kaloda: „méhkasnak deszkakeremetje 
alul” (Lőrincz K., 1861.) Hsz.
KAPTÁR, faköpü, faküpü (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK V., 1961. 80.) Gyimes. kas, ko
sár, köpü: „szalmából, gyékényből, vessző
ből font vagy fából faragott méhkaptár” (I. 
Rákóczi Gy., 646.). köpü. M olnár /., 1974: 
kivágott csutakot méhekkel együtt ~nek haza 
vitték. Borszék, méhkas. Jakab-Szádeczky, 
1901: [Um] 1721-ben 3000 -  [25-30 ezer la
kos ] 1900-ban 1471 -  [110 ezer lakos]. J. 
SzD, 1784: kaptár: „köpü, küpüú, válu, 
teknyö, tekenyö” (45.). 
koszt: „hosszabb-rövidebb husáng” Viski 
K., 1932: A ~ arra való, hogy a felső lyukon 
kibukkanó vagy földre eső állatot [pelét 
pelészéskor] leüssék vele. (113.) Siklód. 
KŐRISBOGÁR (Lytta vesicatoria). Boga 
L., 1938: A  veszett kutyát úgy gyógyítják, 
hogy ~ból készült orvosságot adnak neki [...] 
A veszett kutya harapása ellen szintén ~ral 
kísérleteznek. (87.). körösbogár. Benedeki
E., 1801: Végy Körös-Bogárral készült Flast- 
romat (241.) Parajd.
MEDVEHÁJ. Benedeki E., 1801: Medve 
Hájnak Haszna. Hasznos ha Gyermekeknek 
a' Derekát meg-kened vélle (249.) Parajd.

MÉHESFA. Gunda B., 1966: Aki nyestnyo
mon talál rá a méhesfára, nem mindig nyúl a 
rajhoz, hanem a következő nyáron rabolja ki 
az odút. [...] A nyest nyomát követve lehető
vé válik, hogy rátaláljanak a méhek tartozko- 
dási helyére (210.).
méhészcsont: a vadméhek kereséséhez 
szükséges eszköz, „szarucsapda, méhfogó 
szaru” (Gunda B., 1966. 219., 220., 225.). 
Tagán G., 1941: közönséges szarvvég, 
melynek oldalán dugóval elzárható lyuk 
van, alsó nyílását pedig egy sűrűn 
átlyukgatott bádoglemez zárja el. Az oldalt 
lévő kis lyukon dugják be a méhcsontba az 
elfogott méheket, az átlyukgatott bádogle
mez pedig lehetővé teszi, hogy a befogott 
méhek lélegezhessenek (331.) Szvarság. 
Gunda B., 1966: A  szarucsapda (méhész
csapda) alja átlyuggatott bádoglem ez 
(219.).
méhészcsont a poháron: a vadméh fészek 
keresésének egyik mozzanata. Tagán G., 
1941: Ezután egy tisztás helyet keres [a 
méh vadász], ahol a Csákját [—>] leszúrja a 
földbe, ráhelyezi a lépesmézzel felszerelt po
harat s e fölé tartva a méhészcsontot, annak 
fedelét nagyon csendesen kihúzza (332.) 
Szvarság.
méhészcsont felemelése: a vadméh fészek 
keresésének egyik mozzanata. Tagán G., 
1941: A  szabaddá lett méh [—> méhcsont a 
poháron] [...] rászáll a lépesmézre s enni 
kezdi. Most a méhész csendesen felemeli a 
csontot s csendben félrehúzódik [...] Amikor 
a méh teleszedte magát, felszáll s néhány
szor körül repülve a poharat egyenesen abba 
az irányba repül, amerre odúja van (332.) 
Szvarság.
MÉHÉSZET. Imreh-Pataki, 1970: A  ~ről 
közelebbi adataink nincsenek [Usz 1570- 
1610], de a méhkasokról, fákról leszedett 
rajokról forrásaink is szólnak (174.) —» 
KAPTÁR. Apáczai Cs. J., 1653: A  méhko-
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sárnak olyan helyt kell keresni, aholott a 
hangnak visszazengése ne hallassák; [...] a 
méhkertbe (mely ne legyen igen magas) fo- 
lyamatocska mendegéljen bé, de ne legyen 
két-három ujjninál mélyebb, [...] a kosarak 
[...] egyik helyből penig másba nem jó tenni, 
hanem csak szinte tavasszal, amikor a mé
hésznek a kosarokat ottan-ottan fel kell füs
tölni. (350.).
méhfogó rúd: 3 m hosszú fenyőrúd, a méh- 
befogás eszköze (Tóth Vince Sz. gy.) Hilib. 
méhkaptány: méhfogó szaru, szarucsapda 
(Gunda B., 1966. 225.) Kászonjakabfva. 
mézszerzés módja. Vámszer G., 1977: A ~ 
mikor ősszel a fehér vadhere virágzik és a 
vadméhek rászállanak, a pásztor egy csupor 
mézet visz közéjük. A méhek rászállanak a 
mézre, megrakodnak s hazaviszik a mézet. 
Néhány perc múlva már 50-60 társsal térnek 
vissza a csuporhoz, s így azok is megrakod
nak a mézzel s hazasietnek vele. Ezalatt a 
pásztor mind tovább viszi a csuprot abba az 
irányba, amerre hazarepülnek a méhek, míg 
végül megkapja azt az odvas fát, amelyikben 
a méhcsalád létezik. Fejszével megnagyob
bítja a bejáró likat, alája tüzet rak putrigályos 
fából, ami nagy füstöt terjeszt. Ettől a méhek 
megszédülve kirepülnek és legtöbb a tűzbe 
esik. Ha már szinte mind elpusztultak, egy 
hosszú ággal a lyukon keresztül benyúl, a lé- 
pet megsérti, mire a méz elkezd csurogni. 
Ekkor a megnagyobbított lyukon keresztül 
bedug egy előre elkészített kis keskeny tek- 
nőt, hogy a méz abba csepegjen bele. (82.) 
Cs.
mosztika: a vadméhek kereséséshez szük
séges anyag, a viaszfőzés mellékterméke, 
melyet ha füstölésnél használnak, mézsza
got terjeszt (Tagán G., 1941. 332.) Szvar
ság.
odvas fa: állófa, amelynél korhadás követ
keztében üreges rész(ek) keletkezett. Gazda 
J., 1980: Elmentem az erdőre, hogy tűzifát

készítsek elő. Vót egy ~, de abba anynyi méz 
vót, hogy a kaptárba hatba nincs annyi. Hat
nyolc vider méz. A méheket ki kellett füstöl
ni, a füsttől ők mennek el, hagyják ott. De, 
mondom, annyi méz vót abba, hogy sok. 
Azok a méhek elvadultak, elszöktek otthon
ról, osztán ott kötöttek ki. (34.) Asófva. 
péhét keres. Viski K., 1932: A keresés évad
ja  október, amikor a pele, ez a téli álmot alvó 
szürke, hamvasszínű rágcsáló makkon, mo
gyorón elhízva, téli ágyat kezd vetni magá
nak, [...] (113.) Siklód.
PELE
„Nincs olyan fa, mind a bikkfa,
Abból lesz e véka, kupa,
Kövér pele ez udv álba,
Pánkó sül ez olajába.
Hej-haj, huj ja-haj,
Nincsen mostan semmi baj!"

(Kriza Vadr. 1975/1863. 120.) Siklód.
1. evet (Mátyus I., 1787. 151.) Küküllő- és 
Maros-Szék.
2. pele. pélé (Viski K., 1932. 113.) Siklód. 
péli (uo.). pili: „kis pele” (Köz. Szabó De
zső: Nyr. 32., 1903. 328.) Cssztdomokos. 
pölle  (Molnár I., 1974-75. 215.) Borszék. 
pülü (Kriza Vadr., 1975/1863. 451.) Usz. Sz. 
„Hallgattam, mint a pele a fában” (Lőrincz 
Pál Sz. gy.) Oroszhegy.
peléző: pelét fogó (Győrffy I.-Viski K., II.
19.) Siklód, peléthajhászó (Molnár I., 1955. 
74.) Ivópatak.
pélhészés: „pelészés” (Viski K., 1932. 113.) 
Siklód, pelizés (uo.).
PIÓCA (ORVOSI-: Hirudo medicinalis).
1. nadály. Apáczai Cs. J., Í653: A ~ (vérszi- 
pó) a testbe ragad, és az ő kétágú s síp szabá
sú nyelvével a vért onnan kiszíjja. (296.).
2. vérszipó. Teleki S., 1853: a doktor har
mincöt =t rendelt egyszerre, 
pölhészni: „pelét fogdosni” (Kriza Vadr., 
1975/1863. 451.) Usz. (vö. VU, Pest, 1858.
V. 367.).
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RAJZIK.
1. eresz'nek a méhek. Színi L., 1926: - Édes 
apám, édes apám, eresz'nek a méhek [...] 
Hadd a bükktűzbe, hogy erejszenek (45.).
2. kivernek a méhek. Szini L., 1926: - No de 
nem hittem vó'na - aszongya komám -, hogy 
ijen hamar kivernek a méhejid (49.). J. eresz- 
tés: rajzás. Salamon S., 1974: Most van a 
méheknél az ~ ideje (339.) Réty.
sárral tapasztott gyékény kas. Tagán G., 
1941: a modern kaptárokba műlépet hasz
nálnak, míg a régi, sárral tapasztott vessző 
vagy gyékénykasokban a régi méhészetet 
folytatják (335.) Szvarság. 
száda: „lyuka” Viski K., 1932: Ha az odúnak 
csak egy ~ van, a pelésző az odúba tolja a vesz- 
szőt, lassan fönnebb-fönnebb. (113.) Siklód, 
szalmapárna: a modern kaptárakban, a hi
deg ellen használt összepréselt, zsineggel 
vagy sodronnyal átvarrt szalma (Tagán G., 
1941. 335.) Szvarság
SZARVASBOGÁR (NAGY-: Lecanus 
cervus). Urbárium, 1743: Orvosságok listája 
[...] Szarvas bogár fő Szarvas bogár szarv 
(28.) Szárhegy.
tángyérvas: „köralakú zúzó-csapda” (Mol
nár I., 1974-75. 207. és 215.) Borszék —> fé
regütő.
tetőnélküli csüng: csúcstörött fa. Zsigmond 
J. (Vad.), 1978: Ilyenkor eldugtam a lyukat, s 
majd [...] lefűrészeltük a ~ot, amiből egy két- 
méternyi tőkében hazavittük a méhcsaládot 
(17.) Magyaró
vadméh szoktatás: vadméh keresés (Tagán
G., 1941. 332.) Szvarság. 
vadméh tanítás: vadméh keresés (Tagán G., 
1941. 332.) Szvarság.
VADNYÚLHÁJ. Boga L., 1938: Ha valaki
nek az ujja szálkától elgennyesedik, ~jal be
kötik (91.).
ződ lapi: „zöld falevél” Viski K., 1932: A  
pelésző a pele fészkét arról ismeri fel, hogy 
az odú szájában ~ [...] is van. (113.) Siklód.

3.3 Ásványi eredetű melléktermékek 
(erdei mészégetés)

„Meszet, meszet vegyenek!" (Hralmás)
„ Udvarhely székben a Homoród mellett 
Almás, Karácsony falva, Keményfalva, 
Abásfalva, Gyepes, mészszel kereskednek

(Porzsolt A., 1867.25.)

AGYAG. Négy közönség, 1865: Bevételek 
[...] Nagy Györgytől ~ hordásért 4 Frt. (128.) 
Alcs.
AZBESZT. Balogh E., 1979! 1943: az -  híre 
lázba is hozta az egész környéket [...] A lelő
helyet Sütő József kutatta ki a vargyasi köz
birtokosság erdejében (35.). 
békasófövény: kvarchomok. Péch D., 1890: 
Itt [Szováta határa] mindenekelőtt azt kell 
megemlítenem, hogy egy üveghuta létesítése 
nem tartoznék a lehetetlenségek közé. Ugyan
is igen jó minőségű ~ található nem messze a 
havasbirtokosság erdejétől (25. sz.). 
bogocska: seggelő (—>) (—> MÉSZÉGETÉS). 
boltkő: a mészkő berakásánál a legnagyobb 
kövek, a tűzhely fölött ezekből képezték ki a 
katlanba rakott mészkő boltozatát (Kardalus 
J., 1980. 68.) Hralmás -> MÉSZÉGETÉS. 
bótkő: boltkő (->) -> MÉSZÉGETÉS. 
cédái: átenged. EO /., 1728: ha pedig in 
natura [természetben] akarnak fizetni [a 
mészégetésért], minden 10-ik hordót ~ják a 
nemes szék számára (664.) Asz. 
cúg: „kettős szerepű katlannyílás” (Kardalus 
J., 1981. 59.) Cssztdomokos. 
egyszer tőtve vagy vátva: a mésznek termé
szetbeni eladása, anikoi is véka mészért 
egész véka gabonát (kérte r. és) kaptak 
(Kardalus J., 1980. 73.) Hralmás. 
feketekő. Balogh E., 1979! 1942: Aztán a ~ 
[...] Hordtuk a Szármány-oldalról. A 
felsőrákosi pap fizette, hol drágábban, hol 
tempébb árral. Megőrölték, elvegyítették, 
abból lesz a legszebb márvány (24.) Vargyas.
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félig tőtve: a mésznek természetbeni eladá
sa, mikor is egy véka mészért fél véka gabo
nát (kértek és) kaptak (Kardalus J., 1980. 
73.) Hralmás.
fenkő: fenőkő. Hn. Fény köves bérc (1, e): 
„az itteni kövekkel kaszát lehet fenni” 
(Janitsek J., 1973. 355.) Apáca, 
fortyogó: gázkitöréses fürdő. Kőváry L., 
1847: Legnagyobbszerű azonban ezek kö
zött a kovásznai pokolsár (55.). 
füvenybánya: homokbánya. Hn. Füvenybánya 
(Janitsek J., 1971. 354.) Vargyas. Füvenybánya 
(Janitsek J„ 1975. 97.) Bárót, fühenytelep: „a 
folyóvíz medrének az a része, ahonnan a vízi 
porondot hordják” (Márton Gy., 1968.) Hsz. 
ivó borvíz: fogyasztásra alkalmas, értékesít
hető ásványvíz. Négy közösség , 1856: A 
Csík Tusnádi Fürdőhöz közel fekvő 4 Közsé
gek teritoriumába levő ~ haszna Sabb létre
hozatala tekintetéből (49.) Tusnád. 
kannam osó: zsurló (Equisetum) (Jenei Sán
dor Sz. gy.) Erdőcsinád. Fehér-M ágócsy, 
1935: A nagy kovasavtartalom miatt hasz
nálják ezeket a növényeket fém-, fa- és sza
rutárgyak súrolására, csiszolására, honnan 
nevük: surlók is ered. (106.). 
karácsonyfalvi mész: homoródkarácsony- 
falvi ~. Jánosfalvi S. /., 1846: és a ~ a leghí
resebb az egész hazában (II. 44.).

kasbaégetés: mészégetés sövénykatlanban 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas. 
katlan: „mészégető kemence” Vámszer G., 
1977: A földbe ásott (3-5 m mély, 3-4 m átmérő
jű), kör alakú ~t a szélén keményebb, tűzállóbb 
kőből rakják ki. (123.) Cs. Hn. Katlan: „mész
égető helyek” (Janitsek J., 1971. 349.) Vargyas. 
Katlanok (Janitsek J., 1980. 101.)Efüle. 
katlan leheltetése: a mészégetés jelentős sza
kasza a harmadik és negyedik váltásban [->] 
(Kardalus J., 1980. 69.) Hralmás —> lehel, 
kebele: a kőkatlan belső tere (Kardalus J.,
1980. 66.) Hralmás.
kőárenda: a kő kitermeléséért fizetett ha
szonbér. Kászonim pér kbjkv, 1944: A kő
árenda ki-ki-áltási ár 10. p (12.). 
KŐBÁNYANYITÁS. ÁLt-Cs, 1891: A szé
kely keresztúrfalvi közbirtokosság által kő
bánya nyitás iránt benyújtott kérelemre vo
natkozólag (43.) (—» kőkitermelés: Imreh I., 
1983. 262. Szf.).
kőhordás: a kő rendszeres használata, elvi
tele. Négy közönség, 1869: A molnartol -ért 
[bevétel] 3 frt (179.) Cstusnád. 
kőkatlan: kőből épült mészégető kemence. 
Kardalus J., 1980: A múlt század végén tér
tek át az időtállóbb ~ok készítésére [az eddig 
alkalmazott vesszőfonatú katlanok helyett] 
(66.) Hralmás MÉSZÉGETÉS.

a

7/7/77/

361. ábra. Katlan, a) az oldalas helyen földbe beépített hengeres katlan; 1. a katlan külső függőleges fala, ahol a 
tüzelőnyílást és a cúgot (—») is kiképezték; b) az elkészített taklan; 1. tapasz (a katlan fedele), 2. kőpice (kúp alakú 
fedőréteg), 3. kicsi kövek kereken a katlan falánál, 4. nagy kövek (középre), 5. párkány (pucok) melyre épült a 
bolthaajtás, 6. terméskőből készült alap (Kardalus J„ 1981. 89.59.) Cssztdomokos.
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kőpice: „kúp alakú fedőréteg” (Kardalus J.
1981. 59.) Cssztdomokos. 
kőtuskó: kőtömb. ÁLt-M , 1901 Egyes 
-knak kiszedése onnan, a hol azok eltávolí
tása által a talajban és a fákban vagy az erdő
felújításra hivatott alserdényben [újulatban] 
kár nem okozhatok (48. 1075.). 
kővágás: kőfejtés. N égy közönség, 1867: 
-ért [bevétel] 1 frt (151.) Cstusnád. 
kutyafej: a mészkő berakásánál [—> kőkat
lan] alkalmazott közepes nagyságú kövek, 
amelyeket a boltkövek összeillesztéséhez 
használtak (Kardalus J., 1980. 69.) Hralmás 
-4 MÉSZÉGETÉS.
küklő (küglő): a mészkő berakásánál [—> kő
katlan] használt legapróbb kövek, a katlant 
fedő agyag- vagy cserépréteg alatt levő apró 
kőréteget képezték (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás —» MÉSZÉGETÉS. szin. borzas 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas és vidéke.

leheltetés: „nem más, mint a levegő oxigén
cseréje, miközben a láng leheletet utánzó 
hangot bocsát ki” (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás. —> katlan ~e. 
másfélszer tőtve: a mésznek természetbeni el
adása, mikor egy véka mészért másfél véka ga
bonát adtak (Kardalus J., 1980. 73.) Hralmás. 
mészadó: „a helyért a községnek fizetett -” 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas. 
M ÉSZÉGETÉS.
1. mészcsinálás. EO /., 1728: Minthogy pe
dig a mészégetéssel is pusztíttatik a nemes 
szék erdeje, erre nézve a mész csinálás is cir- 
cumscribáltatik [meghatároztat] ilyen limitá- 
tióval [megállapítással] (663.) Asz.
2. mészégetés. Mon, 1720-21., 1896: Udvar
hely szék 1721 [...] Néhol a lakosság ~sel fog
lalkozott, melyből 252 1/2 frt jövedelme volt. 
(468.). Orbán B., V. 1871: [Asz, 1728] ~t is 
csak az erdő-inspector felhatalmazására enged

2,0 Om

362. ábra. Mészégetés. A kőkatlan mészkővel való megrakása (Kardalus J., 1980. 68.) Hralmás. 1. párkánykő; 2. 
nyomtatókő; 3. boltkő*; 4. kutyafej; 5. seggelő**; 6. küklő vagy küglő; 7. rást; 8. párkány.
*szin. bótkő (Seres A., 1983 28.) Vargyas és vid.; **szin. bogocska (Seres A., 1983. 28.) Vargyas és vid.
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tek, úgy hogy minden hordó mészről a széknek 
10 pénzt fizessenek, vagy minden tizedik hordó 
meszet adják. (122.).
3. másznék kiégetése. Imreh /., 1973! 1784: 
Tegző Dániel, Küs Miklós és Szabó József 
meginstálván [megkérvén] a comminitást 
[faluközösséget], hogy egy katlan mésznek 
kiegétésére Agyagásban adjunk szabadságot 
bizonyos fizetésért őkegyelmeknek. (123.) 
Árkos. Hn. M észégető homlok (EO II., 
1747 36.) Ssztgy (vö. Árkos Ft 1760. 20. 
Imreh I., 1983. 398.).
meszes: mészégető. DukaJ., 1957: Szentmi- 
hály »~ek«. Régóta foglalkoznak mészége- 
téssel. Mondogatják: Mit árul, bácsi? Me
szet! Nem látod, folyjon ki a szemed. (89.) 
Cs. [...] A szenttamásiakat »~eknek« is csú
folják (90.) Cs. ~ székely: szekérrel meszet 
áruló székely. Kós K ., 1978: A meszet szin
tén a két Küküllő völgyét járó és a vidéken 
szekérrel faluzó ~ -éktől [...] vették (30.). 
mésszeljárás: a mészárusítás és az ezzel járó 
szekeresség (Kardalus J., 1980. 71.) Hralmás. 
nyilak: az égetett mész elosztásánál használt 
6-10 cm hosszú ágdarabocskák (Kardalus J., 
1980. 71.) Hralmás (—> nyílhúzás). 
nyílhúzás: az égetett mész elosztása nyilak 
[—>] segítségével (Kardalus J., 1980. 70.) 
Hralmás.
nyom tatókő: közepes és nagyobb méretű 
kövek, amelyeket a kőkatlan berakásánál

363. ábra. nyilak.
1. bogos, 2. egyrovásos, 3. kétrovásos, 4. féloldalas, 
5. csapott, 6. kétszer csapott (Kardalus J. 1980. 71.)

második sorként a párkánykövekre [—>] he
lyezik, azok rögzítésére (Kardalus J. 1980. 
68.) Hralmás MÉSZÉGETÉS. 
obligatus: köteles. EO /., 1728: Hogy a mely 
faluk meszet szoktak égetni, ~ok légyenek er
dő inspector atyánkfiának hírt adni (664.) Asz. 
párkány: a kőkatlan belső alsó felén körben 
25-30 cm széles kőpadszerű beugrása, az 
égetésre készített mészkövet erre a ~ra kezd
ték rakni (Kardalus J., 1980. 66.) Hralmás. 
szin. pucok (Kardalus J., 1981. 59.) Cssztdo
mokos —> MÉSZÉGETÉS. 
párkány  kő: a kőkatlan párkányára kereken 
elhelyezett lapos kő (Kardalus J., 1980. 68.) 
Hralmás —» MÉSZÉGETÉS. szin. lábkő (Se
res A., 1983. 28.) Vargyas és vidéke, 
porond : „vízmosásos, kövecses, száraz, 
puszta hely” (Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.) 
(vö. Gazda J., 1980. 35. Páké). 
rást: a katlanba rakott mészkövet fedő agyag
vagy cserépréteg (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás. szin. tapasz (Kardalus J., 1981. 59.) 
Cssztdomokos —> MÉSZÉGETÉS. 
rész: a mész mérésére használt helyi térfo
gat-mértékegység, a katlan egy része (Kar
dalus J., 1980. 72.) Hralmás. 
savanyúvíz: ásványvíz, borvíz. Kemény J., 
1657: az udvarhely széki Vargyas és Olaszte
lek közt száldobosi határon lévő ~hez 
menének (145.).
seggelő: a mészkő berakásánál használt ap
róbb kövek, amelyekből a katlannak a bolto
zás fölötti részét töltötték ki (Kardalus J., 
1980. 69.) Hralmás MÉSZÉGETÉS. 
sornyíl: a mészosztás egyik módja, amikor 
is nem az egész szétosztott mészre, hanem 
csak egy-egy ládára (tekenőre) húzták ki a 
nyilat (Kardalus J., 1980. 71.) Hralmás —> 
nyilak.
sulió: habkő, surlópor. Rugonfalvi K., 1939: 
Épp így nem lehet látni a hétfalusi csángók 
»~t« áruló szekereit, amelyen a finom dolo
mitos surlóport vitték faluról falura a faedé-
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nyék tisztítására (II. 56.) Hralmás. Seres A., 
1973: A krizbaiakat a szomszéd falusiak »~ 
sok«-nak nevezték. (4.) Krizba. 
száda: a kőkatlan tűznyílása (Kardalus J., 
1980. 66.) Hralmás.
„szinte sem m iért dolgoztak” . Kardalus 7., 
1980: Az 1908; 1920, 1940, 1946-os évek 
különösen emlékezetesek arról, hogy fa 
Homoród-menti mészégetők]: ~. íme nehány 
adat a fent jelzett időszakról: 1908-ban fél 
szekér mész értéke 15-20 liter gabona vagy 2 
forint [...] Hralmás.
terhelés (ki-): a mésznek a katlanból való ki
szedése és a szekerek megterhelése (Karda
lus J., 1980. 70.) Hralmás. 
törf: tőzeg. Bolyai F., 1820: A 3-ik pont 
vala fölebb a mindenkori fakímélés, [...] To
vábbá ~et, kőszenet kell keresni (19.) (n) r 
Torf.

usus: használat. EO /., 1728: minden hordó 
mésztől ad usum communem sedis [a szék 
közös használatára] az mész csinálok 10-10 
pénzt tartoznak adni (664.) Asz. 
ú t (forduló): járás, menés. K ardalus 
1980: egy meszes évente 10-13 szekér me
szet adott el [...] Egy ~ 2-3 naptól 2-3 hétig 
tartott (73.) Hralmás.
VÁLTÁS: a mészégetés 8 órás szakasza. 
Kardalus J., 1980: Egy égetés 48 órán át tar
tott, és az égetők 8 órás ~ban végezték. Min- 
denik -nak megvolt a maga sajátos szerepe 
(69.). Hralmás.
vesszőfonatú katlan. Kardalus 1980: 
A XIX. sz. közepe tájáig a meszet még ~ban 
égették. [...] Egy ilyen katlanban egy alkalommal 
400-600 kg meszet lehetett kiégetni, s a katlan 
három-négyszeri égetést bírt csak ki, mert köz
ben a vesszőfonat szénné vált. (65.) Hralmás.

364. ábra. Vesszőfonatú katlan.
Hosszmetszet. 1. tapasz, 2. földfal, 3. egymástól 25-30 cm-re körben bevert karók, 4. vesszőfonat.
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4. A fa és az erdei melléktermékek vegyi feldolgozása

4.1 Szénégetés (boksaszenítés)

„ Pattogtatom a tüzet 
Égetem a szenet,
A füstölt nyílást lefödöm ,
5 a babám at százszor ölelem ”

(Vámszer G., 1977. 160.) Cs.

„ legtöbbet azonban m indenekfelett Selye 
éget, wgy hogy e fa lu t a szénégetők legfőbb 
helyének kell minden áron tekintenünk. 
Selyében összesen 180 gazda lakik, s ezeknek 
egy harmada a folytonos szénégetésben s an
nak hordásában tölti életét ”

(Gergely L., 1867. 101.).

ág: „1 méter hosszú és 10 cm-nél vékonyabb 
fa” (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
ájer: „a lefedett boksában felhalmozódott 
levegő és gázkeverék” M árton B., 1965: 
Amikó évakarjuk a fődet, az »~« kiveri a lán
got. (324.) Szováta.
áll az ára: kitart -. Gergely L., 1867: Nyáron 
10-20 krajczár közt »~« egy zsák szénnek, 
télen 30-40 kr közt ingadoz. (109.) Mvh. 
aprófa: hulladékfa. Sylvester T., 1966: A 
boksa tetejére apró-fából kalapot rakunk. Tü
zelni az apró-fa és jó. Komandó. vö. Márton
B., 1965. 324. Szováta. 
apró prizsma: „kavics, amit ki kell gereb
lyézni a takarásra használt földből” (Márton
B., 1965. 324.) Szováta. 
apróság: hulladékfa. Incze György: »~«, vé
konyság, cánduraforma, ezt tesszük be 
közből (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
baksaszén: „az a szénmennyiség, amelyet egy 
baksa fából, azaz két szekérnyi fából égetnek” 
Konsza-Faragó, 1958: Hé, komám, ebből 
lesz egy »~«, vágjuk ki! (181.) Szárazajta.

beaggya a tüzet: begyújtás (Márton B., 
1965. 324.) Szováta.
béállít: „feállit” Sylvester T.y 1966: Osztán 
vágok égy blánát [hasábfát], ami nem ostór- 
hegyű, s beállítom oda, ahol a boksa közepe 
lessz. Komandó.
bebotol: a boksa tetejét súlykolja (Tagán G., 
1943. 43.) Szvarság.
bedugacsol: „a boksán keletkezett hézagot 
aprófával betöm” (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta.
beföldeli a millert: földdel letakarni a bok
sát (Bocskai Lőrinc Sz. gy.) Görgényüveg
csűr. Incze György: Mi úgy mondjuk, hogy 
beföldeljük. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
bégyújtólik: gyújtó csatorna (Hadnagy Gá
bor Sz. gy.) Farkaslaka. 
begyújtó rendezmény: boksabél (Incze 
György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
bégyúl: „elég” Sylvester T., 1966: Három
négy éccaka ügyelni kell, amig a tűz visszajő 
a hegyiből, met hanem a boksa bégyúl. Ko
mandó
beindul: a boksa égése megindul. Hadnagy 
Gábor: Van olyan [boksa], amely rosszui in
dul, azzal baj van (Sz. gy.) Farkaslaka. 
belapizzuk a millert: a boksa durva takaró
ját elkészítjük (Bocskai Lőrinc Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
bélép: „beesik” Sylvester T., 1966: Erössen 
kééll ügyelni, hogy az embéér nehogy »~« 
jen a boksába, met ha »~«étt, röktön ször
nyet hótt csak a csontyait szedik ki. Ko
mandó.
blána: hasáb (Sylvester T., 1966.) Komandó 
r blaná.
bojt: „kicsi faág” Vámszer G., 1977: Ká- 
szonban a fenyőfából való szén égetése ha
sonló volt a bükkfa égetéséhez, [...] Néhány
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napig égetik, közben egy veder vízbe mártott 
»~«tal [...] locsolják a boglyát [boksát], amíg 
az lerokkan. (160.) Cs.
BOKSA.
1. baksa: „szénégető máglya” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr. 32, 1903. 324.) Cssztdomokos. 
= (Nyíró J., 1938.), =: „150-300 űrm3 nagy
ságú boksa” (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta. „40 hektón felüli, 10 métertől 
felfelé” Hadnagy Gábor: 1 méterfából lesz 4 
hektó szén (Sz. gy.) Farkaslaka. ~. Incze 
György: 90-120 méter fa megy be egy 
baksába (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. boglya. Vámszer G., 1977: egy veder víz
be mártott bojttal (kicsi faág) [...] locsolják a 
~'t (160.) Cs.
3. boksa. Csanádi Lajos: a második világhá
ború után terjedt el a »~« szó nálunk (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. Lőrincz Pál: egy »~« 
fa, kisebb boksából több jő ki és a szén is 
másabb (Sz. gy.) Oroszhegy. boksza. Vám
szer G., 1977: A Kóstelek melletti nagy bük
kösben egy tisztáson, patak mellett állították 
föl a szénégetők a ='t (159.) Cs.
4. kemence. Incze György: Sok felé hallot
tam, hogy ~ a boksának (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr.
5. máglya. Lázár J., 1871: A  szenítésnek há
rom nemét ismerjük [...] kemenczékben, 
='kban és gödrökben (158.) —> millér is.

boksabél: „a boksa belső része, ami elég, itt 
aprószén lesz” (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. —> KÜRTŐ. Tagán G., 
1943: »~« töltése (41.) Szvarság.
BOKSA OLDALFALA.
1. baksa ódala (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta.
2. széje. Márton B.f 1965: Mikó a baksa a te
tején meglikad, csak a széjin lehet járni, óva
tosan. (328.) Szováta.
BOKSA ÖSSZERAKÁSA.
1. baksarakás (Márton B., 1965. 324.) Szo
váta, baksa rakása (Tagán G., 1943. 40.) 
Szvarság.
2. bérakódik (a baksa) (Márton B., 1965. 
325.) Szováta. J. Tagán G., 1943: Egy 60 fo
lyómétert [űrm3-t] befogadó boksát 2 ember 
4-5 nap alatt rak meg, [...] (41.). 
BOKSAPAD.
1. baksahely (Tagán G., 1943. 38.) Szvarság, 
~ (vátrahely) (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka. boksahely. Incze György: ~ a 
millernél is. Görgényüvegcsűr. boksahej 
(Márton B., 1965. 324.) Szováta.
2. milergödör (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. m illérgödör  (Márton B., 1965. 
327.) Szováta.
3. millerhely. Csanádi Lajos: most mondják 
vátrahely is. Görgényüvegcsűr. m illérhely  
(Tagán G., 1943. 38.) Szvarság. J. mile,

365. ábra. Boksa.
a) felső begyújlású; I . boksapad < -» , 2. gyűjtőcsatorna < -» . 3. kürtő (-»), 4. takaró ( - » ;  b) alsó begyújtású.
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milehely. Herkely K ároly: Adatok Gömör 
megye népi erdőgazdálkodásához. NÉ 
XXXIII., 1941: A faszénégetők először a föl
dön milehelyet (stétet) csinálnak (262.).
4. vátra (Márton B., 1965. 329.) Szováta. 
vátrahej (uo.) vátrahely (Tagán G., 1943. 
38.) Szvarság r. vatrá. 
BOKSA-SZÉNÉGETÉS.
1. boksaszenítés. Incze György: A székelyek 
úgy mondják, hogy szenítés (Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
2. égés (Sz. gy.) Szováta.
3. faszéntermelés. Mkikj, 1911: ~sel és érté
kesítéssel egyetlen vállalkozó foglalkozik, 
akinek Parajdon van telepe (37.).
4. feldolgoz szénnek. Biró G ábor: Dani bá 
járta az erdőket és a közbirtokosságot, ahol 
eladó erdő volt közvetítette és ő dolgozta 
fel szénnek [20-as évek] (Sz. gy.) Parajd.
5. széncsinálás (Pataki J., 1971/1681. 100.) 
Csszépvíz.
6. szénégetés. Cs. Bogáts D., /94J/1788: a’ 
régi le vágott Cserefáknak töveiből égettek a' 
Kovácsok eleitől fogva szenet. Hsz. Imreh /., 
797J/1778: Ha kovácsok mindezeket nem 
observálják [nem veszik figyelembe], a tilal
mas erdőben szabad nem szénégetni menni 
(122.) Árkos. Bolyai F., 1820: Ennek felette 
sok helyt a havasokon sok olyan fa, mely a 
kihozást meg nem érdemli, ha szénné éget- 
tetnék jó móddal s a közelebbi vízig vitet
vén, tutajon lehozatván magazinumba rakat
nék [...] (19.) Conscriptio Csrákos, 1820: 
Szenet szabadosan égetheni, és a Kovácsok
nak is ellehet adni (3.). Vándor, 1840: 
[Cssztdomokos] Elelmöket [...] szerzik, fő
kép —bői, melly itt a' bő havasokban minden
kinek szabad. Szenet fenyőből égetnek, 
melly e' végre nagyon czélszerű. (202.). 
Vitos, Cs. F. 1894: A ~ is egy kereskedelmi 
ágát képezné székely népünknek, s ezzel né
melyek régi idők óta foglalkoznak is, de ez 
oly csekély mértékben történik, hogy alig

vehető számba (768.). Csinádi Lajos: 
széncsinálni megyek, ~sel foglalkozom (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. Biró G., 1975: Hát 
Te, Árpád? - Én égetem a szenet [...] égettek 
nekem szenet. Parajd. Lőrincz Pál: « 
szénégetőhely (Sz. gy.) Oroszhegy. Hn. SzO. 
VI: Marosszéki határnevek a XVI. és XVII. 
századból. Szénégető: (405.), Bere-Keresz
túr (405.), Csejd (407.), Havad (407.), Ken
dő (410.), Sávárad (412.), Szent-Háromság.
7. szenelés. Incze György: szeneltem (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr.
8. szenítés. Mkikj, 1895: [Um] az első szé
kely fakereskedő társulat és Dániel Elek er
dőbirtokos a vajdahunyadi állami vasgyárak 
részére, az 1895. évben, nagyobb mennyisé
gű bükkfaszenet termeltek és szállítottak [...] 
nagybani = (77.). J. Divald A., 1871: 100 
köbláb fa [3,16 m3| 70 köbláb szenet szol
gáltat, 10 köbláb szén egy mérőt tesz s ennek 
súlya átlagosan 100 font (126.) [...] Szenítés 
mérőnként 20 kr és ölenként 20x7 = 1 frt 40 
kr. (vö. MNL IV., 1981. 645-649.).
boksa töltése: a boksa belének kitöltése rö
vid fadarabbal. Tagán G., 1943: baksa tölté
se (33. ábra).
bot: boksaverőbot (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. Hadnagy Gábor: »~«tal 
szorítsuk össze a fákat, hogy a föld ne foly
jon be (Sz. gy.) Farkaslaka. 
botolás —> bebotol.
cándura: forgács. Bocskai Lőrinc: hasogas
sál még cándurát, hogy kezdjem meg a 
millert (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
consummál: felhasznál. EO II., 1802: Az er
dőn ledőlt fákat [...] hamuzsír-főző aránt 
gondoskodván, ezáltal »~«tatnék. A szén
égetés [...] Mely végre a szénégetők az erdő- 
bíráktól nyerjenek engedelmet (799.) Hsz. 
cüvek: „bevert karó a boksapad közepében” 
(Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
csutak: tuskó. EO II., 1800: hanem a szén
égetők is az erdőkön kívül a possessorok
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[birtokosok] engedelmekkel csak száraz 
»~«okból égethetnének szenet, szükséges
nek látnók (718.) Msz.
csűrkő: „meggyújtásra hagyott üreg a szén- 
égetésnél” (MTsz I., 1893.) Szí. 
dob: két hektoliteres szenesláda (Biró Gábor 
Sz. gy.) Parajd —> ledobol, 
dudál: „dúdol” (Márton B., 1965. 325.) Szo
váta.
dúddól (a tűz): „dúdol Márton B., 1965: 
A gyújtórúdat addig bentárcsuk, amég haj- 
juk, hogy kezd »~«ni benne a tűz. (325.) 
Szováta.
elsüstörög: lefojtva ég. Orbán B., IV 1870: 
mert a millér [—»] két-három napig is »~«. 
Selye (Bekecs)
évág a tűz: „az égés irányt változtat” (Már
ton B., 1965. 325.) Szováta. 
évakar (földet): „elkaparja a földet a szení
tés végén a boksa aljáról” (Márton B., 1965. 
325.) Szováta.
FASZÉN, aludt szén: „holt szén” (Köz. 
Gencsy István: Nyr. 34., 1905.) Gy. - apróbb 
szén: „a boksa szélén és a közepében van, 
ahol erősebben, szabadon, ég” (Hadnagy 
Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. baksa szén —> 
BOKSA. - darabos szén. Biró Gábor, 1975: 
[...] mielőtt aláírnák a szerződést közöltem 
hogy a szén darabos tiszta kell legyen - lehe
tőleg nagy ~, nem apró poros. Mire O meg- 
állván az iroda közepén és nagy hangon kije
lentette: Hát Biró úr látott-e már disznó csor
dát malacz nélkül? Igazat adván Neki, és sok 
évekig szállító maradt és a haszonból ott a 
sófalvi hegyen földeket vásárolt és állatokat 
tartott eredményesen [1920-as évek] Parajd.
- egeiét szén (Nemes Z., 1974.) Torja. - ele
ven szén: „még élő, tüzes széndarab” (Köz. 
Nagy Lajos: Nyr. 3., 1974.) Hsz. Mátyus /., 
1787: Eleven szenekkel melegíteni nem bá- 
torságos (I. 427.). faszén. Orbán B., /. 
1868: A fülei bányaigazgatóság ezen eddig 
magányos rengetegekbe utat csináltatott, s

mivel tüzelőanyagul faszenet használnak, a 
haszonbérbe vett erdőkben roppant pusztí
tást visznek végbe, pedig kőszén elég van a 
vidéken. (227.). Mkikj, 1895: A kamara terü
letén levő vasútállomásokról elszállíttatott 
[...] »~« 1895-ben összesen 1855 q melyből 
Székelyudvarhely 1302 q [legtöbb], Szászré
gen 448 q (83.). Mkikj, 1897: [...] elszállított 
~ 1897-ben Ágostonfalva 22 888 q [legtöbb], 
Székelyudvarhely 3351 q, Kézdivásárhely 
100 q (49-51.). fojtott szén: „boksaszén” 
Gergely L., 1867: Hogy [...] mikor van ké
szen a ~: azt arról ismerik meg, hogy ilyen
kor a millér [—>J teteje beroskad, s füstfelle- 
ge is igen meggyengül (101.) - holtszén: „ki
aludt szén” (Köz. Nagy Lajos: Nyr. 3.,
1874.) Hsz. hóczczén  (Köz. Nagy Lajos: 
Nyr. 3., 1874.) Hsz. hóltt-szén (PP, 1708.) 
hótszén (Fűzi András Sz. gy.) Hrkarácsony
fva. Nemes Z , 1974: Téty hót szenet a vazs- 
ba. Torja, hóttszén: „vízben kiótott parázs” 
(Gazda K., 1980. 440.) Esztelnek. - kovács
szén. kováts szén. Cs. Bogáts D., 1943 /\15 \:  
Nyoltz köböl Kováts szénért [...] adtunk 99 
den. Hsz. Bolyai F., 1820: Kovácsszénnek: 
legjobb a bükk aztán a tölgy (15.). - mángál. 
Teleki S., 1851:s az a fene ~ rosszul melegít 
(388.). - ótott szén: hóttszén [—>]. 
faszéndiszpécser: a faszéntermelést irányító 
szakember (Biró Gábor Sz. gy.) Parajd. 
faszenes: faszéntermelő és kereskedő. Biró 
Gábor: így lettem én »~« 1919-ben vagy 
1920-ban (Sz. gy.) Parajd. szenes (uo.). 
féhalad: „a kész szenet kiszedi (a boksá
ból)” (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
feljáró: létra (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka.
feljön a tűz (felmegy »~«): „felfelé halad a 
tűz a boksában” (Márton B., 1965. 325.) 
Szováta.
FELROBBANÁS (SZÉTVETŐDÉS).
1. buffanás. buffan: „nagy zajjal kitör” (a 
széngáz a boksából) Márton B., 1965: A  dör-
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dülés után eggyet ~, akkó már dobja is a fő
delet. (325.) Szováta.
2. eldobja m agát Incze György: ~, még a 
fák is leszöknek. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
3. ellövi magát (a boksa) (Tagán G., 1943.) 
Szvarság.
4. elrobbanás. Incze György: ~ a gáztól van, 
ha igen hirtelen lefojtják a baksát, a fát is el
dobja. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
5. lövés: „a belső gázok zajos kivágása. 
(Márton B., 1965.) Szováta.
6. megrázza magát (a boksa): „a kiáramló 
széngáz szétveti a szigetelő földtakarót” 
(Márton B., 1965. 327.) Szováta.
felszed (szenet): „eltávolít (a boksából egy ré
teg szenet)” (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
feltakarodik a föld: felrakodik a boksára 
(Hadnagy Gábor Sz.gy.) Farkaslaka. 
felveszi: „ellepi (a füst a boksa felületét)” 
(Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
felveszi a tűz: begyül (Hadnagy Gábor 
Sz.gy.) Farkaslaka.
födéllel ég: „a másodszori takarás alatt vég
bement utolsó szakasza a szenítésnek” (Már
ton B., 1965. 325.) Szováta.

366. ábra. Gyújtócsatorna. 1. gyújtólik, 2. gyújtórúd (

füstő: „füstöl, füst lepi el” (Márton B., 1965.
325.) Szováta.
gomój: „szénné vált boksa” (Márton B., 
1965. 325.) Szováta. Incze György: Amikor 
le van égve teljesen a boksa, akkor mondtuk, 
hogy »~« (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. szén 
»~« (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
GYÚJTÓCSATORNA.
/. be gyújtólyuk. Incze György: Hagyunk 
egy ~at. Hogy lehessen begyújtani, hagyunk 
egy vezetőfát. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. gyújtólik. Tagán G ., 1943: a ~on át be
gyújtják a baksa belét (41.) Szvarság. gyújtó
lyuk (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye.
3. szigany. Csinádi Lajos: ~ rúd v. begyújtó 
rúd (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr —> BOKSA
PAD.
GYÚJTÓRÚD.
1. begyújtórúd. Incze György: én csak így 
hallottam (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. bevezető rúd: „a boksa begyújtására hasz
nált 4-5 méter hosszú rúd” (Márton B., 1965. 
324.) Szováta.
3. kanóc. Bíró Benjámin: a begyújtásnál =ot 
használtak (Sz. gy.) Nyselye.
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4. kanótvessző  (Márton B., 1965. 326.) 
Szováta.
5. suszterarúd (Márton B., 1965. 328.) Far
kaslaka.
6. sziganyrúd (Csinádi Lajos Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
hektó —> III. 1.1.4.
hektószsák: 100 liter űrtartalmú zsák. Had
nagy Gábor: egy »~« 80 kilós zsáknak felel 
meg, ezelőtt ezzel szállították a szenet (Sz. 
gy.) Farkaslaka.
hordozza: „meghatározza” Márton B., 
1965. (326.): A baksa natysága »~«, hogy 
mijen hosszú gyújtórúdat keresünk. Szováta. 
hordozza (a tüzet): vezeti. Sylvester T., 
1966: A boksát közbe-közbe megdöföggyük 
éty karóval, hogy a tüzet jobban »~«. 
Komandó.
jó-szenelő: „jó szenet adó fa, szapora szenű” 
(Lőrincz K., 1861.) Hsz. 
kalap: „búb” Sylvester T., 1966: Osztán, ha 
kész van a boksa apró fából a tetejire »~«ot 
kéél csinálni. Komandó. 
kankó: a boksa szétszedésekor használt 
kampós végű, capinhoz hasonló szerszám, a 
kiégett boksa oldalának kibontására szolgál. 
J. rakásbontó gajmó (Szécsi Zs., 1894. 648.).
1. kankó. Orbán B., ÍV. 1870: a kifáradt 
munkások pedig a füst leple alatt nyugalom
ra bocsátkoznak, mert a millér [—>] két-há-

rom napig is elsüstörög [—>] magában 
emésztődik, míg egészen szénné nem válto
zik át, mit arról tudnak meg, hogy teteje le
roskad. Ekkor hosszú »~«kkal (horgok) szét
szedik az izzó szenet, vízzel kiöntik s kész 
van a szén, mit zsákba rakva, Vásárhelyre 
szállítanak (80.) Nyselye. szénhúzó »~« 
(Tagán G., 1943. 51.) Szvarság. Hadnagy 
Gábor: a szenet amikor bontsuk ki ezzel a ~ 
»~« val kankojjuk (Sz. gy.) Farkaslaka (vö. 
Márton B., 1965. 328. Szováta).
2. szénhúzóhorog (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
kanót: „a baksa közepébe, alul berakott, na
gyon száraz tűzgyújtófa” (Márton B., 1965.
326.) Szováta.
karika: „a boksa tetejére tett fa ~” (Sylves
ter T., 1966.) Komandó. 
karórakás: kürtőkészítés (Hadnagy Gábor 
Sz. gy.) Farkaslaka
kékei (a baksa): „kék füst jelenik meg” 
Márton B., 1965: Oda teszünk lapit, s reá 
egy lapát főüdet ahol ~ vagy dudál. (326.) 
Szováta. Incze György: kijön a kékfüst (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. kék füsttel ég: Tagán
G.f 1943: ha a baksa =, [...] kár van benne 
(45.) Szvarság.
K IÉG ETT FAVÉG.
1. csűrök. Orbán B., IV. 1870: Midőn több 
héti munkát igénylő több millérrel [—>] ké

367. ábra. Kankó. (Tagán G. 1943. 52.) Szvarság. J. A Hadnagy Gábor (Farkaslaka) által használt kankó fémrésze 
39 cm hosszú volt.
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szén vannak, az egészet vizes lapuval - hogy 
légvonat ne érje - vastagon beborítják; mikor 
aztán a csiirköknél (a meggyújtásra hagyott 
üregeknél) meggyújtják. Csakhamar roppant 
füstfelleg emelkedik fel (80.) Nyselye. ~: 
„gyújtó szálka” Gergely L., 1867: A farakás 
két végén azonban két kis léket hagynak, ide 
vékony »csürköket« [...] támasztanak, azokat 
meggyújtják (101.). ~: „kiégett favég” (Had
nagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. ~: „félig ki
égett fadarab” (Márton B., 1965. 325.) 
Szováta. csűrük: „10-20 cm hosszú elégetlen 
hasábmaradványok” (Tagán G., 1943. 41.) 
Szvarság.
2. körömvég. Hadnagy Gábor: A sellyeiek 
úgy mondják, hogy ~. (Sz. gy.)
3. üszők. Incze György: Hallottam, hogy en
nek csiirököt mondanak. Ami szénből kima
radt, az a csűrök. Románul úgy mondják, 
hogy »tecsun« (Sz. gy.).
kihúzzuk a millert: a boksa szétszedése 
(Csinádi György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
kiparázsosodik (a szén): „lehűl, s könnyen 
zúzhatóvá válik” Márton B., 1965: Mikor 
kiparázsosodott, akkó visszatakarjuk tiszta 
főüddel, mér ott má szén van, má ropog. 
(326.) Szováta.
kipucol: „a baksa födésére szánt port meg
tisztítja a kavicstól és egyéb idegen anyag
tól” (Márton B., 1965. 326.) Szováta. 
kivág: „portalanít, m egtisztít” Tagán G., 
1943: a port ~ják. (49.) Szvarság. 
konkolás: a boksa szétszedése (Hadnagy 
Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
körbe vereget: „körbe döngöl sulyokkal (a 
boksa felületét)” (Márton B., 1965. 326.) 
Szováta.
KÜRTŐ: az álló boksában történő szenítés 
tűzfogója.
1. baksabél. Tagán G., 1943: A  teletöltött 
baksabelet körülrakják vékony fával. (39.) 
Szvarság.
2. közép  (Márton B., 1965. 327.) Szováta.

3. levegőzte tő  (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. J. Nálunk az álló boksában való 
szenítést alkalmazták, ezt a boksa-rendszert 
használják ma is. Alkalmazásuk alsó [„tót” 
szenítési mód, Szécsi Zs., 1894. 657.] vagy 
felső begyújtással [történik német szenítő 
mód, Szécsi Zs., 1894. 667.] történik. Az al
só begyújtáskor a kürtő oldalától kiindulva, 
gyújtócsatornát [—>] készítenek. Ha felső 
gyújtást alkalmaznak, akkor a hengeres ~t 
készítenek, egészen a boksa csúcsáig (búb, 
púp). Alsó begyújtás esetében a kürtő karói 
összehajolnak. —> BOKSA, 
láb: „fedetlen, félköralakú lyuk” (Tagán G., 
1943. 42.) Szvarság, „a baksa külső szigetelő 
földrétegén formált rés, melyen a keletkező 
széngáz hatásmentesen eltávozik” (Márton
B., 1965. 327.) Szováta. Tagán G., 1943: ha 
a baksán nem hagynának -akat és nem csi
nálnának fórumokat (—> szelelőnyílás), a gőz 
elvetné a baksát, ellőné magát, a baksa fel
robbanna. (43.) Szvarság. Incze György: 
-akat adunk, e nélkül nem gyúl be a baksa, 
felül a tetején kell levegőlyuk (Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
lángol: „lángba borul a boksa” Márton B., 
1965: A  baksának nem szabad egyáltalán 
~ni, csak füstölni. (327.) Szováta. 
lapi, lapu —> TAKARÓ, 
lapihúzás: „a lehullott falevél gyűjtése vas- 
gereblyével” (Tagán G., 1943. 42.) Szvarság. 
ledobol: dob [—>] nevű ládával megméri a 
faszenet. Biró Gábor: a dobnak két fogója 
volt, mérete 80x50x50 cm, két hektoliter 
(Sz. gy.) Parajd.
leég: „kiég” Márton B., 1965: Kisebb bak- 
sák hat-hét nap alatt ~nek. (327.) Szováta. 
lefojt: „elszigetel a levegőtől” Márton B.} 
1965: Felül, ahol szén van, ot má lefójesuk, 
ot má nem is füstöól. (327.) Szováta. Incze 
György: le kell fojtani a baksát. (Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. Csinádi György: ~juk a 
millert (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
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lefút a tűz, lesijet „boksaszenítéskor az 
égés egyenlőtlen terjedése” (Márton B., 
1965.) Szováta. Incze György: lefút a tűz 
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. Márton B., 1965: 
lesijet a tűz. (327.) Szováta. 
légvonat: léghuzat (Orbán B., IV. 1970. 80.). 
leporozás —> letisztítás, 
leporozott boksa: takaróporral behányt, ki
égett boksa (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkas
laka. J. a boksa bontását megelőző művelet, 
letisztítás, letisztálás: elszigetelés a levegő
től azáltal, hogy a boksát takaróporral be
hányják. Hadnagy Gábor: letisztáljuk vagy 
leporozzuk a boksát. Farkas laka. 
likak lecsinálása: a szelelőlyukak betömése 
(Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
megaluszik (a szén): „lehűl, kihűl (a fa
szén)” (Márton B., 1965. 327.) Szováta. 
meglikad (a baksa): „lyuk [üreg] képződik” 
a boksában (Márton B., 1965. 327.) Szováta. 
~ ás: „amikor meg kell tömni a likat” (Incze 
György Sz. gy.) J. Szécsi Zs., 1894: töltöge- 
tés (664.).

mektőüt: „teletöm, pótol” (boksát). Márton
B., 1965: Mikor meglikatt a baksa, mek ke 
tőüteni. (327.) Szováta. Szécsi Zs., J894: tö- 
mít, kitölt (665.).
méterfa: „1 méter hosszú és 10 cm-nél vas
tagabb szénfa” (Hadnagy Gábor Sz. gy. 
Farkaslaka), vö. méterfahordó kéziszekérke 
(Tagán G., 1943. 37. Szvarság) —> III. 1.1.4. 
ŰRKÖBMÉTER.
millér: kis boksa, miiér. Bíró Benjámin: a ~ 
kicsi volt, 3 nap alatt kiégett és egy szekér 
szén lett belőle, 28-30 hektó (Sz. gy.) 
N yselye. millér. K riza , Vadr., 1862: =: 
„szénnek kiégetés végett összerakott facso
mó” Usz. Gergely L., 1867: A szénégetésre 
elkészített farakást —nek hívják a székelyek, 
mondják, hogy egy bizonyos Miller nevű 
idegen ember tanította volna meg a Bekecs 
alatt lakókat a szénégetésre, s így maradott 
fen a »~« név. (101.). Orbán B., ÍV., 1970: 
Szénégetésre rendszerint többen állanak 
egybe s több időre magukat élelemmel ellát
va, társulatban mennek az erdőre. Itt leg

368. ábra. Méterfa.
Méterhordó kéziszekérke (Tagán G., 1943. 37.) Szvarság. 1. fergettyű, 2. utóágas, 3. derékszeg, 4. rakonca
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előbb kiszemelik a szép, kinőtt s egészséges 
törzsű bükkfákat s azokat levágva, ramazra 
(öl hosszú darabokra) ródalják (metszik) el, 
ezeket egy helyre egybehordják, felhasogat
ják s ~ nevezett nagy kúpidomú csomókba 
rakják össze. (A ~ név onnan eredne, hogy a 
selyeiek a szenészetet egy Miiller nevű né
mettől tanulták meg.) (80.) Nyselye. ÁLt-M., 
1886: mely ~ köbtartalma átlag 6 űrméterre 
tehető (115. 370.) Szováta. Tagán G., 1943: 

„5 űrm3-es boksa” (38.) Szvarság. millér. 
Hadnagy Gábor: ~, az a boksa, amelyből 40 
hektó szénnél kevesebb jő ki (Sz. gy.) 
Farkaslaka. Lőrincz Pál: ~, kisebb baksa (Sz. 
gy.) Oroszhegy. incze Gábor: Hogy egy sze
kér szén jöjjön ki, annyit tettünk egy -b e  
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. millye. EO /., 
1606: Az császár idejében készíttetett fa ez 
praefectus [tiszttartó] odamenetelekor talál
tatott az erdőn ezernyolczszáz ~'re való fa; 
otthon penig az huták környül volt négyszáz 
~'re való fa. Egy ='ben szokott lenni ötven 
öreg szekér szén; egy -  szenet készített el az 
sáfár [felügyelő] f i.  10. (286.). millyefa. EO 
HL: N év- és tárgymutató: ~: m eilerholz 
(755.). J. EO  /., 1607: [...] meiller holtz [...] 
(292.). J. Divald-Wagner, 1868: Meiler s. 
Kohlenmeiler (41.). Kohlenmeiler: szénbog- 
sa, bogsa (36.). (vö. Márton B., 1965. 327.) 
Szováta.
ölrerakás: „a boksa belső, kürtőt helyettesí
tő részének készítése” Hadnagy Gábor: én 
fel a hegyig készítem; előnye, hogy nem kell 
annyit utána tölteni, nem likad anynyit; ez 
biztosabb” (Sz. gy.) Farkaslaka. 
összedobat (fát): „a boksapad széléhez  
hord” (Márton B., 1965. 328.) Szováta. 
port kivágja, a szenet portalanítja (Tagán
G., 1943. 49.) Szvarság. 
ramaz: kb. 2 m hosszú gömbfa. Orbán B.,
IV. 1870: Hétfaluban ugyanez kölömp (80.). 
rend fa: egy sor fa. Incze György: 3-4 rend
be megy a baksa (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.

ROKKAN.
1. összeapad (Márton B., 1965. 328.) Szováta.
2. rokkan, le-. Hadnagy Gábor: ~ ~ a baksa 
(Sz. gy.) Farkaslaka. össze- (Incze György 
Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
sallangolás: sarangolás. Hadnagy Gábor: 
mikor a boksa körül hasba teszik a méterfát 
(Sz. gy.) Farkaslaka.
sáté: „mocsaras helyen növő fű” Sylvester 
T., 1966: ha van ~ váj szálma, akkor letakar
ja a fődet. Komandó.
silák: „elevenkedő szén” (Lőrincz K., 1861. 
348.) Hsz. J. Ballagi M., 1873: ~ (tájszó):
1. pislogva égő tűz;
2. a fa ellángolása után parázson égő szén. 
sor (szakasz): „(a boksát alkotó) emelet” 
(Márton B., 1965. 328.) Szováta —> rend fa. 
sujogbot: „sulyok, bunkó” (Márton B.,
1965. 328.) Szováta.
szakasz: egy méter magasság a boksából 
(Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
szekér szén. Hadnagy G ábor: egy ~ 40 
zsák, 40 hektó szén, megfelel 1000 kg-nak, 
vagyis 10 mázsának. Egy ~ kiégetéséhez 
egy embernek kellett 8 nap. A 30-as évek
ben adtak egy ~ égetéséért 750 lejt, 4 pakk 
dohányt és egy félliter pálinkát, ezzel fo
gadták meg apámékat is (Sz. gy.) Farkas
laka.
SZELELŐNYÍLÁS.
1. cúglik. Sylvester T., 1966: Ha meggyűlt a 
boksa, fejjél a ~at bétakarom. Komandó. J. 
cúg: huzat, n r Zug.
2. fórum . Tagán G.f 1943: Ha kék füst jön ki 
a -okon, azonnal el kell azokat zárni és lej
jebb újakat csinálni. (46.) Szvarság.
3. köszörülik. Hadnagy Gábor: minden 
szakasznál készítenek ilyent (Sz. gy.) 
Farkas laka. láb lik. Hadnagy Gábor: =, alól, 
a földön, az első rend fánál hagyott nyílás 
(Sz. gy.) Farkaslaka.
4. lyuk (Tagán G., 1943.) Szvarság. sze lelő -  
(Incze György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
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szén: „eleven parázs” Bodor Dénes: Gomba
sütésre csak a ~ jó (MNy 12, 1916.41.) Hsz. 
széncsűr: szén tárolására szolgáló csűr. 
Benkő K., 185J / l779: Vagyon egy szén csűr 
ugyan n. keletre (II. 33.) Cs.
SZÉNÉGETÉS ESZK Ö ZEI. Gergely L., 
1867: A selyei ember midőn a Bekecsre akar 
menni, a következő eszközökkel: úm. egy 
fejszével, egy gerebjével, egy kosárral s ka
pával ellátva indul útnak (101.). 
SZÉNÉGETŐ.
1. baksás. Hadnagy Gábor: szénégető a ko
vács, ő égeti el a szenet. [...] Egy jó -nak  
mindig kell legyen munkája, ezért: 1 baksát 
rakjon, 1 baksa égjen, 1 baksát húzzan, 
szeggyeki, akkor mindig van munkája. 
Farkaslaka.

2. szénégető. Pataki J., 1971/1673: Német 
Miklós ~ (45.) Csmadaras. Sándor O ., 1705: 
Vasverők, fútatók, béresek, rostolók, dánfal
vi rendek, =k, bányászok fizetésére erogal 
[kiad] (190.). PP, 1708: szén-égető: „carbo- 
narius” Hn. Szénégető (1752) (Janitsek J.,
1973.) Középajta. Hn. Szénégető (1829) 
(Bogáts D., 1929. 57.) Bita Hn. Szénégető 
(sz) (1883) (Janitsek J., 1974. 151.) M iklós
vár. Hn. Szénégető (Benkő L., 1947.) Nygál- 
fva. Hn. Sziéniégető (e) (Fejér M., 1972.
138.) Zabola. ~ kuttya (forrás), ~ pusztája 
(tisztás). Hn. Szénégetőü. Janitsek J., 1974: 
~: e., régen a kovácsok égettek itt szenet 
(158.) Köpec. J. czédulás szén égetők: cédu
lával ellátott szénégető. Pataki J., 1971 
(XVII. sz. második fele): Ezek ketten

369. ábra. Szénégetés eszközei (Tagán G., 1943. 52., 53.).
1. szénhúzó gereblye; 2. szénhúzó kankó; 3. vaslapát; 4. porzóvonó; 5. vasgereblye.
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edgyik-edgyik egy héten szolgál, ennek egy 
hétre fizetnek egy forintot. Az béresek is se
gítenek az ilyeneknek (101.) Csszépvíz. ége
tőmester (Márton B., 1965. 324.) Szováta.
3. szenes. SzK, 1867: selyei ~. -  székely 
(127., 151.). Tamási Á., 7976/1939: Idevaló 
~ek hozták a hírt, hogy a szederjesi erdőbe 
munkás (89.) Farkaslaka. J. Hadnagy Gá
bor: helyesebb úgy mondani, hogy szenes, 
mint szénégető (Sz. gy.) Farkaslaka. Duka J., 
1957: A kászonújfalviakat régebben »~ek- 
nek« csúfolták, mert határukban sok bükker- 
dő nőtt, melynek fájából szenet égettek. En
nek emlékét őrzi a közelben lévő »Széné- 
gető« nevű határrész (91.). ~: „szenítő, szén
égető” (Biró Gábor Sz. gy.) Parajd. -  em ber 
Tamási A., 1930: két -  = [...] Apró, féldecis 
üvegecskékből pálinkát ittak (225.). 
SZÉNÉGETŐ TELEP.
1. szenelési santiér. Biró Gábor: 1948-1952. 
közötti években én jóformán állandóan a

-eken voltam (Sz. gy.) Parajd. r santier de 
mangalizare.
2. szénhely. Hn. Szénhéj sorka. Janitsek J., 
1971: Régen itt szénégető hely volt. (359.) 
Vargyas. Szénégető aja (k), Szénégető pata
ka (Janitsek J., 1980. 103.) Efüle. (vö. Imreh
I., 1983.261.).
szenelő fa: szenítési fa, szénfa, ALt-M, 
1876: a bükk [...] rendesen csak tüzelő fának 
és csekélyebb számban szerszám vagy sze
nelő fának adattatik el és pedig köb lábja 
8/10 xron (115. 5.) Szováta. 
szeneskas: „szekérre szerelt, drótfonatú, 
nagy, szögletes kosár” (Márton B., 1965. 
328.) Szováta.
szenes ló: faszenet szállító (Kemény J., 
1957. 28.).
szenes tőke: szénnel bepiszkolt (rövid) rönk. 
Szabó T., 1978/\13 \ : Székelly Péter az éhe
zés és tetvesség mián ollyanná lett vala, mint 
egy ~. Szentlélek, Hsz. J. Orbán B., IV.

370. ábra. Szénégetőtelep, a) 63 űrm3 fából készített boksa (—> boksa), lapival (—>) és porral való letakarása 
közben ( I ); b) negyedik napja égő boksa; c) égetés után kibontott boksa, körülötte a lehúzott por (2) és az új boksa 
rakásához előkészített méterfa (3) (dr. Koós Károly felvétele nyomán, Nd 1978. 1. fotó. Oklánd és Vargyas közti 
Rikahegység Hagymás nevű erdeje).
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1870: A szenet a Bekecsen égetik, s van elég 
olyan selyei ember, ki hónapokig oda van az 
erdőre szenet égetni, mialatt úgy megsza- 
kállosodik s annyira bekormosodik, hogy ha
zatértekor övei nem ismernek reá. (80.). 
szenész: szenet éget. Orbán B., IV. 1870: Egy 
jól kinőtt fából lesz egy miller, egy millérből 
50-50 zsák szén kerül ki, de mivel mindenkor 
több millér ég, rendszerint 6-700 zsák szén 
megyen be Selyéről hetenkint Vásárhelyre, mi 
éven át szép összeget hajt be a selyeieknek; de 
egyszersmind oly roppant erdőpusztítással is 
jár, hogy a Bekecsnek közelebb eső nyugati 
oldala már teljesen le van tarolva, s most már 
a távolabb eső keleti oldalon ~nek (égetnek 
szenet). De lássuk a -etnek nagy műhelyét, a 
Selye felett közvetlenül felmagasuló Beke
cset. (80.). ~ni: „szenet égetni” (Köz. Kőrész 
Kelemen: Nyr 5., 1876. 424.) Szf. 
szénhúzás: „szén tisztázás” Tagán G .t 
1943: A ~nál a földet nem kell lehúzni, ha
nem a szenet vaskankóval húzzák ki a por 
alól, kikaparják. (49.) Szvarság. 
szénkas: „kas, melyben szenet tartanak v. 
hordanak, kas a szénfuvarosok szekerein”

371. ábra. Szénkas.
Széntöltő kas (Tagán G. 1943. 53.) Varság.

Pataki J.y 7977/1681: épp szén kas 1 (96.) 
Csszépvíz. vált. széntöltő kas (—> 371. ábra), 
szénpiac: faszénpiac (Gergely L., 1867. 
108.) Mvh.
szénszedő horog: „tűzoltó-horoghoz hason
ló szerszám, amely a szénrakás kibontására 
szolgál.” Márton B.y 1965: Negyvennyóc óra 
után a ~gal körbe kezgyük a szenet felszedni 
a por alól. (328.) Szováta. 
széntöltő kas: a lehullott falevél (—> TAKA
RÓ, lapi) szállítására szolgáló kosár (Tagán 
G., 1943. 42.) Szvarság.
SZÉN VONÓ. porozó vonó: „az a szerszám, 
amellyel a kiégett baksa takaróját lehúzzák” 
(Márton B., 1965. 328.) Szováta. porzóvonó  
(Tagán G., 1943. 49.) Szvarság. vonó (Had
nagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. J. vonóz: 
von, húz (Hadnagy Gábor Sz. gy.). 
szényelés: vékony fával való betakarása a 
boksának; ha nincs ágfa a darabos fát fel kell 
hasítani (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka 
—» szinel.
SZÉTSZEDÉS (BONTÁS).
/ .  kihúzás: „a lehűlt szénnek horoggal és ge- 
reblyével való kiszedése” (Márton B., 1965. 
326.) Szováta.
2. szénhúzás: „a kialudt szén kiszedése, ki
húzása vaskankóval” (Tagán G., 1943. 49.) 
Szvarság. J. szénhúzó gereblye. Hadnagy G á
bor: ezzel takarítsuk ki a szenet a porból, 
mert már a fogai vasból vannak (Sz. gy.) 
Farkaslaka —> vasgereblye. 
szinel: „betömi a boksa oldalán keletkezett 
hézagokat” Márton B.y 1965.: Amikó már 
egy jukon se hulhad bé a lapi, s a főd, akkor

372. ábra. Szénvonó. porzóvonó (Tagán G., 1943. 52.).
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kész a ~ és (328.) Szováta. ~ és: a hézagok
nak vékony ágakkal való betömése (Incze 
György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
szusztera: „megszáradt fából készített vége 
a begyújtó fának” (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka. vö. Márton B., 1965: suszterarúd 
(a farkaslakiak kifejezése): a gyújtórúd név
változata (328.).
TAKAR(ÁS): a boksa betakarása.
1. föd: „beborít, befed” (Márton B., 1965. 
326.) Szováta.
2. földel: külső takaró réteget elhelyez  
(Incze György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
3. lelapiz: „15-20 cm vastag alsó takarót ké
szít” (Márton B., 1965. 327.) Szováta.
4. íelázsol: forgáccsal takar (Incze György 
Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. r. talaj.
TAKARÓ.
1. födél (Márton B., 1965. 326.) Szováta.
2. millérbefődés (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. J. A takaró anyaga: lapi: lehullott 
falevél, lapi. G ergely L., 1967: az asszo
nyok csak annyiban vesznek részt, hogy a 
»~it« gereblyélnek össze, mivel a millert be 
lehessen fedniők (101.) Nyselye. Hadnagy 
Gábor: ezelőtt ~val takartunk, most szal
mával (Sz. gy.) Farkaslaka. lapu. Orbán B., 
ÍV. 1870: Midőn több héti munkát igénylő 
több millérrel készen vannak az egészet vi
zes ~val hogy légvonat ne érje - vastagon 
beborítják (80.) Nyselye. J. A takaró anya
ga: m aláz: a boksaszenítésnél használt föld, 
a talaj felső rétege, maláz. Incze György: 
Tegyünk ~t a boksára. Parajd környékén a 
székelyeknél hallottam. (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr. J. A takaró anyaga: telázs: for
gács, amit a boksára takarónak tesznek. 
telázs. incze György: Hamarább tesszük a 
~'t és azután a földet (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr.
tisztálás:
a) „a boksát fedő földrétegnek eltávolítása”

(Tagán G., 1943. 48.) Szvarság.

b) faszénből, földből stb. a nem megfelelő 
anyag v. darabok eltávolítása. Incze György: 
tisztái: kitakarítja a mucskot (Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
torha szén: „lazább szerkezetű, kisebb hő
hatású szén” Márton B., 1965: Ha reves a fa 
[...], ennek torhább a szénnye is. (328.) 
Szováta. Incze György: berkés fának torha a 
szene (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
TÖMÖRÍTŐ
1. behatol. Tagán G., 1943: a baksa tetejét 
bottal ~ják (43.) Szvarság. Incze György: a 
botolás nagyon szükséges, összeveréssel tö- 
mörödik a baksa (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
megbotol. Incze György: kétszer ~juk, azu
tán kell megtömni (Sz. gy.) Görgényüveg
csűr.
2. összeszorít: „tömörít sulyokkal” (Márton 
B., 1965. 328.) Szováta.
tüzet ad: „begyújt” Sylvester T.y 1966: A 
boksa bérakása után az ember ~ neki. Ko
mandó.
vasgérébe: „vasgereblye” (Sylvester T.,
1966.) Komandó. vasgereblye. Márton B., 
1965: A =vel húzzák le a baksa oldaláról a 
szenet. (329.).
vékonypór: „finom, aprószemű homok” 
Sylvester T., 1966: Ha kiégett a boksa, 
leszeggyük a fődet, s újrahánnyuk vékony 
pórral hütteni. Komandó. 
vezérrúd: a begyújtó lyuk készítésénél 
használt, 2,5 m hosszú rúd, melyet a gyújtó 
csatorna kialakításánál fokozatosan húznak 
ki (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. J. 
iránydorong (Szécsi Zs., 1894. 658.). 
visszajő: áthúzódik (a tűz). Sylvester T., 
1966: Három-négy éccaka ügyelni kell, 
amíg a tűz ~ a hegyiből [boksa], met hanem 
a boksa begyül. Komandó. 
zsupog a tűz: „pattog, dúdol a tűz” Márton 
B., 1965: Mikó jól ~, kihúzzuk a gyújtórú- 
dat, azzal még be lehet gyújtani húszat is. 
(329.) Szováta.
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4.2 Hamuzsírfozés - Szekérkenőcskészítés

„A másik, időben később kialakuló központ
ja az erdélyi hamuzsír iparnak a Székelyföld” 

(JakóZs., 1956. 36.)

degedtes: szekérkcnőcsnek használható kát
rányt készítő. Duka J., 1957: A szentmár- 
toniakat »~eknek« is nevezik (79.). 
degelettes putony: szekérkenőcsös puttony. 
Szabó T., I978/H 62: Egy degelettes putu- 
nyom valami kevés degettel el vitte. (293.) 
Illyefva.
dorgó: „légeresztő cső a hamuzsírfőzésnél” 
(Kriza, Vadr., 1862.).
fejérítő kemence: a hamuzsír fehérítésére 
használt kemence. Biró R, 1846: Kül oldalai 
négyszeg tégla lapot, teteje kúpot képez, bel 
alakja, a' sütő kemenceszékéhez hasonlít, az
zal a' különbséggel, hogy ezen kemenczének 
két száda van. (311 .). fehérítőház. Jakó Zs., 
1956: Ez általában téglalapalakú, boltozott, 
alacsony építmény volt, melynek szélessége 
az üzem nagysága szerint 4-8, hossza pedig 
6-12 láb között mozgott. Két végén két ajtó 
nyílott a tüzelés és középen egy a fehérítés 
céljaira. (80.) -»  LÁNGOS KEMENCE, 
hamma: hamu. Szf.
hammas: „hamuzsírfőzőhely” (Székelység 
VII., 1937. 7.) Vargyas. Hn. Hamu árka (á, e) 
(Imreh B., 1981. 211.) Arákos. Hn. Hamma- 
sóké (Barabás L., 1987. 10.) Parajd. Ham
mas patak (Erdély 1901., 28.) Kecset, Um. J. 
Lukács Z, 1978: Az előtt azon a telken egy 
kicsi ház volt. Úgy nevezték -ház, ma is úgy 
ismerik az öregek -  jószág. Sóvárad. 
hammászat: hamuégetés (Biró P , 1846. 
309.). Kozma F., 1879: Szenítés és -  által is 
húzhatni hasznot. (266.) Szf. 
hammásztiszt: hamuzsírfőzést irányító 
tisztviselő. Biró P., 1846: Ezeket az elszáradt 
roppant reves nagy odvas fákat a' hammász 
tiszt előre ki szemeli (308.).

hamma vevő: hamu vevő. Cs. Bogáts D., 
/ 943/181 1: egy -  Hsz. 
hammubotos: „vászonból csinált 's hammu- 
val megtöltött bottal járó ember” (Köz. Fe- 
renczi János: Tsz, 1838.). 
hamubutyka: „hammuba heverő ember” 
(Köz. Ferenczy János: Tsz., 1838.). 
hammunak való veszendő (fa): hamu készí
tésre szánt (fa). Imreh /., /973/1841: a Bük 
erdőkön lévő -  fákot, [...] s így azon fenn írt 
matériáért mostantól fogva karácsonig igyé- 
rének haszonbért 4 személyre Rft 20, azaz 
húsz Rforintokot váltóba (126.) Cstaploca. 
HAMUÉGETÉS. Szécsi Zs., 1894: A ha
munak az erdőben való égetése úgy történik, 
hogy oly helyen, mely tűzveszélynek nin
csen kitéve, m egfelelő nagyságú vermet ás
nak, s ebbe száraz időben m indenféle 
hulladékfát, lombot, harasztokat stb. ége
tünk el [...] Az égésnek csendesnek kell len
ni, nehogy sok kálium szálljon el a füsttel 
(687.). hamvat éget. Eresei J., 1844: cser 
Tölgy [...]; a' hamuzsírfőzők fájából sok 
~nek (161.). J. Jelentés, 1878: a hamu-ége
tést életbeléptettük, s a számadások tanúsí
tása szerint 167 frt 80 kr tiszta jövedelmeket 
hozott be. Szováta.
HAMUÉGETŐ.
1. ham m ász. Biró P., 1846: Lássuk tehát, 
hogy mimódon lehet az erdőkön nagyban 
készíteni a' hamut, úgy hogy az erdőben kárt 
ne tegyen a' ~ (308.). Orbán B., 1868: a -ok  
által kimélytelenül leégetett fák ezreiben 
(207.) Ürmös (vö. Imreh I., 1983. 261.).
2. hamvas. SzEKN, 1883: A hamut legtöbb 
háznál egészen elvesztegetik vagy potom  
áron adják oda a soknak (55.) Mvh. hamvász 
(Merényi L., 1867. 587.) (vö. Imreh I., 1983. 
260.).
HAMULUG: fahamuból nyert lúg. Szécsi 
Zs., 1894: A hamut a kádakba [lúgozókádj 
jól betapossák, azután kezdetben hideg fo
lyó- vagy esővizet, később mindinkább for
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róbbat öntenek rá, míg csak a lefolyó vízben 
a lúg [~] íze eltűnik. (687.). 
hamus: hamuzsír főzésre igénybe vett. ÁLt- 
M., 1881: a ~ hozzáférhetőbb területek (115. 
112.) Szováta.
HAMUZSÍR: kálium-karbonát (K2C 0 3), „a 
~ egy sóegyveleg, melynek fő alkatrészét a 
szénsavas káli képezi” (EL 1864. 338.).
1. hamusó. Kőváry L., 1847: csupán a = v. 
hamuzsír az, melyet félig-m eddig főznek; 
azonban ha meggondoljuk, mennyi ős fa rot
had el erdeinkben, ki kell mondanunk, hogy 
nem főznek annyit, menynyit lehetne (77.).
2. hamuzsír. Teleki J., 1799: Utómba esett 
Almás [...] A szántás vetés mellett =t és 
szappant is főznek némelly gazdák és azzal 
kereskednek (32.). Usz. Biró R, 1846: Az 
üveg hutákban, posztó, papír, fehérítő ’s más 
sok gyárokban a' ~ egyik nélkülözhetetlen 
főbb kellék [...] legjobb, legsúlyosabb, azaz 
legtöbb és legfáinabb -nak való hamu, legin
kább a' reves, lyukatos, taplós régi bükk-, 
szil- és juhar fákból szokott égni [...] 6 má
zsa -  144 véka hamuból lesz (308., 311.). 
SzK, 1867: Kászon [...] Deszkából, szén, -  
és tűzifából is van kereskedése egy részének 
Brassó, Sepsi-Szentgyörgy és K.-Vásárhely 
között, mi ügyes kezelés mellett jövedelm e
zőbb is lehetne (247.). ÁLt-M, 1878: felhí
vom fő erdész urat, hogy a -nak nagyobb 
mértékbeni égetése iránt javaslatát mielőbb 
terjessze elő (115. 43.) Tompa, Msz. EL, 
1884: Egy m3 bükkhasáb tűzifa 3,00 frt. Ezer 
drb 35 cm h., 6 cm sz., fenyőzsindely 3,20 
frt. Egy q gubacs 12,00 frt. Egy q nyers -  
10,00 frt. Egy q kiégetett -  16,50 frt. (1047.) 
Nvárad. J. Jakó Zs., 1956: Minthogy 1000 
rész bükkfából 1,45 rész, tölgyfából pedig 
1,53 rész -  lett (96.). J. Varga D., 1970: 
Mintegy 200 m3 fa kivágása és elhamvasztá
sa árán nyertek egy mázsa -t. (24.) 
HAMUZSÍRFŐZÉS: a következő mű
veletekre oszlik: a hamu előállítására, a ha

mu kilúgozására, a lúgnak el párologtatására 
és a nyers hamuzsírnak kiégetésére, vagyis 
calcinálására (Szécsi Zs., 1894. 686.). E O Ill, 
1825: Minden nagy kiterjedésű havasos erdők
re nézve, akárminő természetű birtok alatt 
legyenek is azok, szoros kötelességek légyen 
ezen biztosságoknak megítélni, hogy [...] 
lehet-e azon erdőkben hamuzsír-főzést [...] 
felállítani, vagy nem? (335.). Orbán B., III. 
1869: Zalány [...], néhány evvel ezelőtt a 
gyár [üveg] működése megszűnt, s azóta a 
lakosok hamuzsír-(soda) főzéssel is tartják 
fenn magukat (17.). Nagy Gy., 1884: Hamu
zsír főzést 1850. év óta nagymértékben gya
koroltatott ezen kamara [Brassói kér. és ip., 
vagyis Brassó, Fogaras, Szeben, Nagyküküllő, 
Hsz, Cs, U, megyék] az erdőkbe heverő hul
ladék és széldöntötte fákból a -  is. A vállal
kozók és beszedők főhelyei Vargyas, Sepsi- 
szentgyörgy, Zágon, Kézdivásárhely, Erdő- 
szentgyörgy és Székelykeresztúr valának. 
Évenként 2000 bécsi mázsa is gyártatott 
volt, minek mázsája 12-13 frt vala. Idők 
folytán azonban mind inkább szűnik ez iparág 
űzése, mivel a Némethonból vámmentesen 
behozott és olcsón adott hasonczélú ásvány
hamu mindinkább lenyomta azt. 1878. és 
1879. években azonban még meglehetős 
mennyiség jutott úgy a brassói, mint az ud
varhelyi piaczra is mind fehér (bükk), vala
mint kékes (házi) hamuzsírból is. És Bécsbe 
küldetett. Előbbinek ára 20-21 frt; utóbbié 
16-17 frt volt métermázsánként (83.). Székely
ség VII., 1937: Régi írásaink sokszor beszél
nek -ről, amelynek maradványa a kilúgozott 
hamu sokszor nagyobb dombok alakjában 
maradt vissza (Szakadát, Szováta mellett). 
Máshelyen a még ma is hozzáférhetetlen er
dőkben régi erdőirtások nyomai láthatók. 
Legtöbb helyen a helynevek sejtetnek efélét 
(Hammas, Hammuzsírfőző, Lúgos pusztája 
Vargyas község határában Udvarhely m). 
[...] Bizonyos, hogy a Hargita és Kárpátok
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vidékén levő üveggyáraknak szolgáltatták 
ezek az anyagot, a mai olcsóbb szóda he
lyett, a mi a régi időkben drága lehetett, mert 
akkor még nem volt feltalálva a konyhasóból 
való olcsó előállítási módja (7. sz.). Székely
ség VIII., 1938: A Kommandó néven az egy
kori havasi fatelepből alakult új község mel
lett a Ménesbércén több helyen még ma is 
meg vannak a források közelében felhalmo
zott hamukúpok, amelyeket azonban a gyep 
és a fakorhadék nagyrészt befedett. Egyes 
helyeken még az egykori nagy vasfőző
üstöknek a darabjai is meg vannak, sőt a ju 
hászok zsendice főzésre is használnak belő
lük. Ilyen nyomok vannak még a Fehérbükk 
esztenája nevű helyen és a Hosszúhavason 
is. A kifőzött hamuzsírt a Buzsuban levő bár- 
kányi egykori üveggyárban adták el s bőrta
risznyákban szállították. (70.). Hn. Lúgos 
pusztája (Székelység VII., 1937. 7.) Vargyas. J. 
Giurescu, C. C. 1975: Vargyason a XIX. sz. 
elején évenként 1000 mázsa hamuzsírt ter
meltek (194.) (vö. Imreh I., 1983. 260.). 
HAMUZSÍRFŐZŐ.
1. hammász, Orbán B., I. 1868: ~: Hamu- 
zsírfőzők, kik egy üsttel s csak fészekkel, s 
élelmi szerrel ellátva, felmennek tavasszal az 
erdőkre, s egész nyáron át ott mulatnak, 
egész vidéket elkietlenítvén (207.) Ürmös.
2. hamuzsírfőző. EO II., 1802: Az erdőn le
dőlt fákat [...] a melyeket elhordani nem le
hetne, [...], hamuzsír-főző aránt gondoskod
ván, ezáltal comsummáltatnék [használtat
nék el] (799.) Hsz. Hszék Ekv, 1899: Az ipar 
[...] 3668 iparos és kereskedő [...] Asztalosok 
177. Bognár 81. Kádár 96. ~ 10 ebből 5 
Középajta, 3 Zalánpatak (164.-167.) Hsz. 
Rugonfalvi K., 1939: Még előbb eltűntek a 
~k, az erdők titokzatos lakói, akiknek csak 
az erdőkben hátra maradt nagy vasüstjeik s a 
feltűnő hamudombjaik jelzik egykori műkö
désüket (II. 65.). Szf. Mkikj, 1913: 1913. év 
végén 3 ~ volt a Mkik kerületében (15.).

HAMUZSÍRFŐZŐ ÜST: a hamulúg elpá- 
rologtatására használt üst. ÁLt-M, 1878: haj
landó 50% leengedéssel a -jeit a birtokos
ságnak által engedni (115., 43.) Tompa. 
HAMUZSÍRHUTA: hamuzsírgyártóhely. 
Kiss József, 1825: 8-10 ezer jugerum [hold] 
erdő megbírhat egy hamuzsír vagy üveghutát 
(EO III. 336.).
hamuzsír-tonna: „-hordócska” (Szabó T., 
1984. 1025.) Görgényszentimre. 
hamvaskád: a hamu kilúgozására használt 
kád. Biró P., 1846: minden 6 mázsás üstöt, 
külön-külön 12 akkora -  keríthessén bé 
(311.).
hamvat éget: hamut készít. Négy közönség, 
1863: hogy csakis a leromlott és romlásnak 
indult fából lehessen ~ni (85.) Kozmás, 
Imreh /., 1979: Kuffner József [Görgény
üvegcsűr, XIX. sz. első fele] barátaival ne
megyszerjárt »~ni« s hamuzsírt készíteni az 
üveghutának (217.).
heverfa: feküfa. Téglási E. J., 1836: Hamu
zsírt csak a' heverfákból is eleget lehet főzni 
(139.) Marosvécs.
hutaárendátor: üveghutabérlő (vö. Imreh
I., 1983.255.).
KALCINÁLT HAMUZSÍR: „fehérített ha 
muzsír” Jakó Zs., 1956 /1826: »hogy egy 
Calcinirozás által egy Mása fekete hamu 
zsírból 15 fontnál több apadás fel nem 
vétettetik« (79.).
KILÚGOZÁS: hamulúg készítés, a hamu 
feldolgozásának első szakasza, lúgozás. Jakó 
Zs., 1956: A ~ történhetett meleg vagy hideg 
vízzel [...]. A friss hamuval telt kádakra [—» 
LÚGOZÓKÁD] előbb a korábbi főzésből 
megmaradt gyenge lúgot öntötték rá. Ezután 
nyolc-tíz órát vártak, hogy a nedvesség az 
egész hamun átszüremkedjék és hogy a sók
nak idejük legyen az oldódásra. Ekkor kinyi
tották a kádaknak a mellső vályú feletti csap
jait és az eddig összegyűlt lúgot leeresztették 
az egyik csapalja kádba. Ezt a műveletet
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mindaddig ismételték, amíg a kádak kifőzés
re alkalmas töménységű erős lúgot engedtek. 
(77.). lúgzás. Biró R, 1846: Kész lévén az ily 
alakú szán, a' ~ ily formán megy véghez: 
minden üst kádjait megtöltik hamuval, A' ká
dak 2 fenekűek [...] (311.). 
láncsázni: a sűrűsödő lúgot »láncsa« alakú 
fával kevergetni (Biró P., 1846. 313.). 
LÁNGOS KEMENCE: a nyers hamuzsír 
kiégetésére szolgáló kemencetípus (Szécsi 
Zs., 1894. 688.).

373. ábra. Lángos kemence.
a) hossszm etszet, b) alaprajz; A kem ence részei Szécsi 
Zs., 1894. szerint: 1. ham ufogó, 2. vasrács, melyre a 
tüzet rakták, 3. tűzfal, mely a hamuzsírt a tűztől 
elválasztotta, 4. égőtér, ahová kiterítették a kiégetésre  
(kalcinálásra) behelyezett hamuzsírt, 5. kürtőnyílások, 
m elyek a kém ényekbe (8) vezettek, 7 tolóka a 
léhhúzás szabályozására, 8. fűtőlyuk, 9. nyílás a 
hamuzsír berakására, 10. nyílás a hamuzsír keverésére, 
11. henger, amire támasztották a hamuzsír forgatására 
használt, szénvonószerű szerszám  nyelét (688.).

LEPÁRLÁS: a lúg kifőzése öntöttvas üstök
ben; a hamu feldolgozásának második sza
kasza. Szécsi Zs., 1894: A ~ra érdemes lúgot 
vasüstökben tűz fölé teszik s a vizet lassan 
párologtatják [...] (688.). 
letöltötték a lúgot: a lepárlásra alkalmatlan 
lúgot eltávolították. Lukács Zoltán, 1978: 
Két üst volt, ércüst (öntött vas) akkorák, mint 
egy kicsi szénafiók. Egy siklódi zsidó főzte a 
hamuzsírt. Arra emlékszünk, az öregek 
mondták (mert mi gyermekek voltunk), a 
zsidó összegyűjtölte a hamut, az üstben főz
ték, majd ~ s a tiszta lúgot addi£ főzték, amíg 
besűrűsödött. Aztán azt eladták. (Sz. gy.) 
Sóvárad.
lúgfőző: a lúg ki főzését végző személy. 
N égy közönség, 1855: Bevétel [...] 3. a 
Bükszádi Lugfőzőktől 25 ft. 4. a Lázárfalvi 
Lugfőzőktől 15 ft. (47.) Cslázárfva. 
lúg főző arénda: lúgfőzésért fizetett bér. 
Négy közönség, 1853: Nevenetesen a Bévé- 
tel 1. Lúg Főző arénda váltó pénzben Rft 25 
(37.) Cslázárfva.
lúgfőző pénz: lúgfőzésért fizetett díj. Négy 
közönség, 1852: Bevétel, lső Tusnádi Ke
resztes Györgytől Lugfözö pénz 25 Rhft vál
tópénzben (34.) [...], 1859: 1859ik évi jöve
delmei [...] 2. a Baczoniaktol ~ 125 fi (62.) 
[...] Korodi Josef ügyvéd urnák a nyugta sze
rint [kiadás] 125 fi (62.) Kozmás. 
LÚGOZÓKÁD: a kilúgozásnál használt, 
kettős fenekű kád. Jakó Zs., 1956: Ezek fel
felé öblösödő, harminckétvedres, kettősfe
nekű tölgyfaedények voltak (76.) Szilágy
ság.
lúgzó kártya: kilúgozásnál használt faedény 
(B iróP , 1846. 312.).
makuc. Biró R, 1846: Makucznak szokták 
nevezni a’ hammászok a' vén udvas fában le
vő azon fekete portubák szin forma anyagot, 
melyből ha a' parázsba vetik rögtön hamu 
lesz [...] becsülete is, hitele is elszokott vesz
ni az olyan hammásznak, ki hamuját ma-
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kaczczal szereti osztogatni (310.). J. maku- 
czos hamu, ~ lúg, -  hamuzsír (u. o.). 
megöl tás: lepárlás. Biró P., 1846: -  vagy is 
a' lúgnak hamuzsírrá való átalakítása (313.) 
NEDVESÍTŐ LÁDA: láda, melyben a ha
mu megnedvesítése történt. Jakó Zs., 1956: 
A tárolókban esetleg hónapokig elraktáro
zott hamu először egy szitán keresztül a ned
vesítő ládába került (75.).
NYERS HAMUZSÍR: „a levegőn köny- 
nyen szétfolyó, többé-kevésbbé barnás, 
néha feketés-szürke tömeg, melyet aztán 
fehérítettek kiégetéssel” (Szécsi Zs., 1894. 
688.).
NYÍRKÁTRÁNYOLAJ: „A nyír fehér 
háncsából száraz lepárlással előállított ún. 
bagariaolaj, mely adja a bagariabőr sajátos 
szagát” (ELex, 1964. 500.). J. C. C. Giures- 
cu, 1975., E. A. Bielz nyomán, erdélyi -  ter
melésről tesz említést (194.). 
parézsa, prézsa: „meleg hamu” (Gyarmathi
S., Tsz 1838.).
salak: „Vannak sok fában, valami zsíros 
csomókás részek, a' mit Salaknak nevez
nek, ez a' fa égésekor öszsze olvad és cso- 
mokáson hull le a' hamu közé [...] Nem 
egy csalárd hammász a' -kai is csalárdkod- 
ni akarván, ezt nem a' lúg közé az üstbe, 
hanem hogy sokat nyomjon a' bémázsálan- 
dó hamuzsír közé szokta tenni” (Biró P., 
1846. 31.).
SZEKÉRKENŐCS.
1. degenyeg. degén (Köz. Murádin László: 
NylrK VIII., 1964.) Jobbágy telke, dege
nyeg. Tamási Á., 7976/1953: Degenyeget, 
hámkenőt! (148.) Farkaslaka. Kurkó Gy., 
1970: A csatlóval szerre megemeltem a ke
rekeket, s megkentem ~gel a tengelyt (223.) 
Cssztdomokos. Tarisznyás M., 1978: Fölte
vésünk szerint a nyírfa termékeit a múltban 
valószínűleg még számos más formában 
hasznosították a mi vidékünkön [Gy] is. 
[...], mint pl. a ~ (szekérkenőcs) készítése

nyírfakéregből (31.). degenyeg (Köz. Mezey 
Miksa: Nyr 4., 1875.) Gy. degenyeg (Murá
din L., 1962.) Pipe. degenyeg (Murádin L., 
1964.) Gysztmiklós. Hn. Degenyeges út 
(Murádin L., 1977. 113.) Csszépvíz.
2. deget (Addenda, 1767. 404.) SzD, 1784: 
~: „degenet, dohot, szekér-kenöó” Tsz., 
1838: a' ~-et nyírfahéjból készítik, degett 
(Murádin L., 1962.) Tatrang. degett (Murá
din L., 1963.) Marospatak.
3. dohot: Szabó T., 1 9 7 8 /1758: ezen fen 
Specificalt Urak erdeit s hellyeit tilalmas 
nyírfáit pusztították s rontották Dohottat 
egetven némelly részeiből. Zágon. dohott. 
VU, 1835: ~: degett, [...] a' fákból tűz által 
kihajtott olaj neme (187.). J. pakura: 
„deget” (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3., 
1874.) Bácsf.
SZUROK: „A kátrány v. egyéb ipari anyag 
(pl. sztearin, glicerin) destillációs maradéka” 
(ELex, 1964.). Benkő J., 1778/1944: Aztán 
van itt egy nagy kiterjedésű nyíres (betule- 
tum) is, ahol a nyírfa kérgéből kemencékben 
az olajat kivonják s belőle fazakokban szur
kot, vagy enyvet készítenek fonalak, vagy 
öblös hangszer domború részeinek bekenése 
végett, hogy azokat összetartsa (108.) Füle. 
J. Benkő József: Transilvania Speciális Terra 
Siculorum munkájából. Fordította és sajtó 
alá rendezte Szabó András Kvár, 1944. —>
III.4.3 FENYŐSZUROK, FENYŐVIASZ. 
ÜST: a falúg lepárlásánál, azaz elpárologta- 
tásánál használt vasüst. Biró P, 1846: egy 6 
mázsás -be 12 kád hamun leeresztett lúgot 
lehet megoltani (313.). J. Szécsi Zs., 1894 
„vasüst”-töt említ (688.). 
varizsálás: széthúzás. Biró P, 1846: Az egy 
tömegbe leégett szenes hamut szerte 
vonczolják, másképp nagy része szénnek 
marad, magában, napontai lég alább egyszeri
-  által, kell hamuvá hülni az ily szerüleg 
származott parázsnak. (309.).
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4.3 Egyéb vegyi feldolgozások 
(fenyővíz, juharcukorfőzés, 

terpentinfozés stb.)

„Zetelakán [ .. .] főznek ott 
terpentinát is.”

(Szigethy Gyula Mihály, 1829.)

CUKORJUHAR: Acer saccharum. Bolyai
F., 1820: Még vannak olyan fák, melyeket 
észak Amerikából (mint az akácot) mint klí
mánkat kiállókat termeszteni kellene: Ilyen 
[...] Cukor juhar sok nádmézet pótolna. (15.). 
fenyőborszesz: borókapálinkaszesz. Mkikj, 
1913: 1913 év végén 1 ~ készítő volt a Mkik 
kerületében (15.).
FENYŐSZUROK: „fenyőgyantából nyert 
szurok” Szécsi Zs., 1894: Ámbár a szurok 
legnagyobb részét kátrányból [fakátrány, a 
falepárlás terméke] szokták nyerni, mégis 
meg kell említenünk azon eljárást is, 
melylyel a szurok gyantából készíttetik. Ha a 
fenyőgyantát felolvasztjuk és szalmán át
szűrjük vagy átsajtoljuk, közönséges szurkot 
kapunk. A csak erősebb nyomásra kifolyó, 
tehát nem is oly tiszta szurok a barna szurok 
[...] Ha ellenben a gyantát vízzel feleresztve 
lepároljuk, akkor terpentinolaj tartalmának 
legnagyobb része (10-15%) átmegy. A visz- 
szamaradt rész végképp felolvasztva s át
szűrve, a feh ér szurkot képezi. Ha ezt még 
forrón 15% vízzel jól összekeverjük, átlátha
tatlan szenynyes-sárga színűvé válik, s ezt 
sárga szuroknak nevezik. Ha a fehér szurkot 
addig olvasztjuk, míg terpentinolaja teljesen 
eltűnik, és a tömeg áttetsző, vörösbe játszó 
sárga színt kap, kolofoniumot nyerünk (680., 
681.); „ nyers gyanta ” Felszeg hy-László, 
1955: A = (fenyőszurok) [...] Sokkal egysze
rűbb (bár kevésbbé kifizetődő) eljárás, ha le
mondunk a terpentinolajról, és a ~'t a maga 
egészében bizonyos vegyi készítmények elő
állítására használjuk. Ilyen esetben az elvég

zendő művelet nem egyéb, mint a ='nak me
chanikai úton való tisztítása és esetleges fe
hérítése. (292.) EO II., 1807: Az erdélyi fő
kormányszék jelentése arról, hogy Erdély
ben - az egy Csíkszéket kivéve - fenyőszur
kot nem gyártanak. [A latin nyelvű szöveg
ben „pice, picém” szerepel. Tehát Tagányi 
fordításban pix = fenyőszurok.]. 
FENYŐVIASZ: gyantaszurok. MA, 1604: 
Fenyoeviasz: Pix. Tsz. 1838: ~: szurok, fe
nyőszurok (Köz. Cserey Elek). MTsz, /. 
1893: fenyő-viasz: fenyőszurok. Ev. J. 
Ballagi M., 1873: Szurok:
a) a lucfa gyantájából főzött, fekete színű 
kátrányféle, de tömöttebb test;
b) [...] Sz. fekete, ragadós, mint a szurok [...]. 
~ ÉGETŐ: a) ki a lucfák gyantájából szurkot 
főz; b) huta, üst stb., melyben szurkot főz
nek. J. ELex, 1964: Gyantaszurok: Termé
szetes gyanták - így a fenyőgyanták - lepár
lási (desztillációs) maradéka. Fekete színű, 
rideg anyag, kagylósan törik.
fenyővíz.
1. borókapálinka (Kemény J., 1965. 32.).
2. fenyőpálinka: „boroka (Juniperus com
munis L.) terméséből készített pálinka” 
(Köz. Reuter Camillo: Nyr 97., 1973. 336.) 
Gyremete.
3. fenyőszesz (Orbán B., II. 1869. 60.).
4. fenyővíz. Mátyus /., 1787: Ezt köztünk is 
Tsik-Székben a' hol a' fenyö-magnak nagy 
divatja van, Fenyö-víz név alatt bö-ven ké
szítik és árulják. (IV. 436.). Márton J., 1816: 
~ [...] sicerae junipero. Conscriptio Csrákos, 
1820: Fenyő mag bövön van melyből az Fe
nyő vizet készíttik (3.). Conscriptio Made- 
fva, 1820: terem itt [...] Fenyő bors, melyből 
az úgy nevezett Fenyő vizet készittik (4.). 
Orbán B., 11. 1869: Mikor a fenyőmag (bor
sika, junip. communis) megérett, akkor nők 
és gyermekek rostával s bottal fegyverkezve, 
ellepik az erdőt, a bokor alá helyezett rostába 
gyűjtik a botütésektől lehulló fenyőmagot,
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otthon pedig kevés liszttel keverve, megérle
lik, s kis lombikokban kifőzve, nyerik azon 
fenyőszeszt, mely daczára annak, hogy ~nek 
hívatik, annyira erős, hogy csak is gyenge 
pálinkával keverve, lesz ihatóvá (60.) Cs. 
MTsz L, 1893: ~ (fenyű-víz): „fenyőmag-pá- 
linka, borovicska” Szf, Csm. Színi L., 1926: 

Ott van az asztalon egy sonkaboka eppen 
az utossó, esment szalonna s a ~ (15.). Duka 
J., 1978: A közeli erdőségekben összegyűj
tötték a borsikamagot, belőle igen jó ~et főz
tek, amelyet szintén a városban értékesítet
tek. A fitódi [Cssztlélek] ~ valamikor jó hír
nevet vívott ki magának. (193.). Sz. fenyővi
zesek. Duka J., 1957: A fitódiak (Csm) »~«. 
Régebben borsikából nagyon finom pálinkát 
főztek. Ezt később hamisítani kezdték, ami
ért »rügyösöknek« nevezték őket. (85.). 
juharcukor: „A juharfa (jávorfa) kérgének 
sebfelületéből kicsorgó váladékban levő cu
kor” (ELex, 1964.).
1. jávorfából való czukor. Tagányi K., 1896: 
A ~ gyártása 1810-ben merült fel először s a 
kamarai [állami] erdők is részt vettek benne. 
(XXXIX.). J. Eresei J., 1844: juhar jávor 
[...]; tavaszhó elein, ha kérge kicsapoltatik, 
édes és egésséges lé foly ki belőle, melyből 
konyha-ezukrot, eczetet és pálinkát lehet 
főzni. (172.). ELex, 1964: Egyes juharfélék 
nedvének cukortartalma eléri az 5-6%-ot is. 
Egy 100 esztendős fa évente mintegy 100 1 
cukortartalmú nedvet szolgáltat. (363.).
2. nádm éz. Benkő K., 1853: 2. Toplocza [...] 
határa nyugati részében a kis és nagy Kurta
feje vagy Nádmézház nevű helyen a Lako
sok állításaik szerént a juharfák nedvéből ~et 
főző ház volt, mely nem rég hagyatott fel (II. 
18.) Cstaploca. Hn. Nádmézház pusztája 
(Székelység VIII., 1938. 17.) Cstaploca. J. 
Székelység VIII., 1938: Sajnos arról már nem
igen sikerült megtudnom semmit sem, hogy 
milyen eljárással készült a =, de hogy annak 
főzését hatóságilag is szorgalmazták, azt a

gubernium leadott rendeletei is bizonyítják. 
A csíkszéki »Consignatio ordinatiorium 
gubernialium»-ban 1811. és 1812. évekről a 
következő ilynemű beiktatásokat találtam: 
7926 dto 7. o. 8 br. 811. Nagy Ajtai ifjabb 
Cserei Farkas úr munkája a juharfából készí
tendő Nádméz aránt oly Parantsolattal kül
detik le, hogy azon Munkának exemplárjai a 
főveb birtokosoknak osztassanak ki és min
den úton módon serkentessenek a Czukker 
készítésére [...] 7622 dto. 24-o 7 br. 812. A 
meznek Juharfa Lévből való Készítése mód
ja  aránt ujjólag, azzal a hozzá adással, 
melyszerént kellessék a magason felnőtt kö
zönséges Gyertyánfának édes és megaludó 
Levét megszerezni. (17.) Cssz. 
juharfa lév: juhar nedve (Székelység VIII., 
1938. 17.) Cssz.
KÉREGEDÉNY: Tarisznyás M., 1968: A 
beteg fenyőfák kérgéről a kifolyt szurkol 
késsel levakarták, majd edényekbe gyűjtve 
szállították a »szurokfőző masinához« [—>]. 
Itt [Gysztmiklós] üstökben és földedények
ben főzték, tisztították. Ezután -ekbe töltve 
tovább szállították Szászrégenbe, Marosvá
sárhelyre és más városokba, ahol a szappan- 
főzéshez, festék- és terpentinkészítéséhez 
használták fel. Gy.
LAMPAOLAJ: lámpába való olaj. Eresei 
J., 1844: Gyertyánfa [...] magjából jó lámpa
olajat lehet ütni. (66.).
makkolaj: bükkmakkolaj. Vectigal, 1700: 
Egy veder Makk olajtól [...] Den2. 
SPIRITUSZ: szesz. Bolyai F., 1820: Lehet
ne ugyan a havasokon olyas fával mindenfé
le bogyóból, gyümölcsből pálinkát főzni s 
abból ~t készítvén, lehozni, ezzel is lehetne 
melegíteni s f(ő)zni is bizonyos esetekben s 
bizonyos módokon. (19.).
SZUROKFŐZÉS: fenyőszurok [—>] terme
lés. SzL, 1867: A természettudományok 
egész összege csaknem kizárólag a nehány 
orvos és gyógyszerész kezeiben van Szé
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kelyföldön, [...] Az egyedüli merénylet: a tit
kok kerítésének egyik vékony hasadékán be
pillantani, mely tudtam szerint megtörtént, 
abban áll: hogy két ember van Csíkban, a ki 
az erdei fenyőszurokból egy olyan szurkot 
tud főzni, a mit Brassóban egy fáklyacsináló 
pénzért megveszen (Köz. Rápolty Károly 
81.). Tarisznyás M., 1968: Egy 1807-ben 
kelt jelentés szerint Csíkban és Gyergyóban 
nagyban űzték a ~t. [...] Csíkban és Gyer
gyóban egészen a múlt század utolsó évtize
déig dívott.
szurokfőző masina: fenyőszurok [—»] elő
állítására szolgáló készülék. Tarisznyás M., 
1968: G yergyószentm iklóson ma is él a 
Szurokfőző utca elnevezés. Ugyanis itt volt 
a »~« [...] A gyergyószentmiklósihoz ha
sonló »~« működött az 1890-es években a 
Gyimesekben is. Tarisznyás M., 1978: ~ 
Ezt egy régeni szász vállalkozó alapította 
1850 körül és kb. 1880-ig állott fenn. Habár 
működésére vonatkozólag írásos adatok a 
mai napig nem kerültek elő, a szóhagyo
mány alapján ismeretes, hogy az összegyűj
tött szurkot megolvasztva és táblákba öntve 
szállították Szászrégenbe és más városok
ba. (27.). J. Felszeghy-László, 1955: A fe
nyőszurok lepárlását régebben közönséges, 
nyitott tüzű párlókészülékekben végezték, 
ez az eljárás nagymértékben rontotta mind a 
gyanta, mind pedig a terpentinolaj minősé
gét (292.).
TERPENTIN: „A fenyők megsértett kérgé
ből kiszivárgó balzsam. (Nálunk helytele
nül - ezt nevezik gyantának.). Mézszerű, ra
gadós, fenyőillatú, csípős ízű, gyúlékony 
kolloid anyag. Vízgőzdesztillációval ter
pentinolajat [—>] és fenyőgyantát (kolofoniu- 
mot) állítanak elő belőle.” (ELex, 1964.)
1. terpentin. Conscriptio Csmadaras, 1820: 
terem itt Szurok bövön főzik a Terpentin 
olajat (4.). ciprusi ~ Eresei J., 1844: veres 
fenyő [...] vén korában kérgéből némi

hójagok fejlődnek ki, melyekben még tisz
tább a' balzsam, és ezt cziprusi terpen- 
tin'nek, Bijon'nak nevezik (55.). velencei ~. 
Eresei J., 1844: veres fenyő [...] kicsapolt 
kérgéből a' tavaszi napéjegyenlettől fogva 
balzsam csepeg, mely velenczei terpentin 
név alatt ismeretes (55.). J. Orbán B., /. 
1868: Azért Zetelaka egy nagy gyár-falú, 
hol minden ház egy zsendely műhely; [...] e 
mellett köteleket vernek, fenyővizet, ~t, [...] 
készítenek, ügyesség szorgalommal fog ke
zet (65.). terpentina. PP, 1708: ~: tere- 
binthus. Consriptio Cs rákos 1820: Szurok 
bövön Főzik a Terpentinát (3). Jakab- 
Szádeczky, 1901/ 1829: Zetclakán [...] főz
nek ott terpentinát is (Köz. Szigethy Gyula 
Mihály, 553.).
2. terpentyű  (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32., 
1903. 329.) Cssztdomokos. 
TERPENTINOLAJ: „A lakkipar legelter
jedtebb és legértékesebb oldószere. Külön
böző fenyőfajták balzsamaiból vonják ki 
desztilláció útján.” (ELex, 1964.). Kőváry L., 
1847: Terpentin-olajat fenyves hazánkban 
csupán két falujában vesznek a székely
földnek, Oroszhegyen, s ha jól emlékszem, 
Zsögödön. De azt sem igen nagy mennyiség
ben. (64. §.) TERPENTIN. Csmadaras; 
III. 3. 1. 6 szurok felhasználása Küküllőke- 
ménfalván.
viricsel: „csapol” Tarisznyás M., 1978: A ju
harfát a XVIII. század végén és a XIX. szá
zad elején a nyírfához hasonlóan csapolták 
vagy ~ték. Nedvéből, amelyet hordókban 
gyűjtöttek össze, cukrot főztek. E tevékeny
ség különösen a napóleoni időkben bontako
zott ki. A kormányzat az 1810-es években 
nyomtatott körlevélben ajánlotta a törvény- 
hatóságoknak a juharfacukor készítését, fo
gyasztását. (31.) Gy.
Viricsfozőház: „helynév Alfaluban, mely a 
juharcukor készítésére utal” (Tarisznyás M.,
1978. 31.) Gy.
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5. Erdőmunkások - Az erdei munka feltételei

5.1 Erdőmunkások - 
Munkabér és munkaszervezet

„A brassói kereskedelmi kamara 1884-es je
lentése írta: »Gyergyó lakosságának fele része 
erdővágásból, tutajozásból és általában az er
dőgazdaságból él.« (Egyed Á., 1975. 129.)

„A fiatal erővel, az. öreg ésszel 
vágja a fát, út fi."

(Asztalos István, 1939.)

akkordista: teljesítménybér alapján dolgozó 
munkás. Kemény J., 1965: dongafaragó ~ 
(318.). J. Akkord elszámolás. Lomási Erdő
ipari Részvénytársaság. Üzem: Székelyud
varhely, 1942.
áltáljában: „nem napszámra, az elvégzést 
étel, ital nélkül vállalva” (Cs. Bogáts D., 
1943/1837) Hsz.
banda: munkacsapat (Kemény J., 1953. 98.) 
baráber: fa- vagy földmunkát végző, ván
dorló, otthontalan munkás.
„ Ott élt apám. világos: kis faház, 
tüdőfeszítő, ősi fényes-ájer; 
a társasága: vakmerő vadász, 
lompos fa-munkás és zordon baráber.”

(Áprily Lajos: 
Apám emléke, 1923. Részlet.)

BÉRES: „fizetett, szegődött, szegődéses 
munkás” (Szabó T., 1976.). J. bérmunka 
vállalás. Etört, 1964: A kortárs szakértők 
adatai szerint egy parasztcsaládnak 7-8 hold 
földre volt szüksége [Erdélyben a XX. szá
zad első két évtizedében] ahhoz, hogy ne 
kényszerüljön bérmunka vállalására. (II. 
332.).
beszegődik: munkába beáll.

blánás:
a) ölfavágó. Cs. Bogáts D., 7943/1818: A 
Blánásoknak Banco czédulában fizettek egy 
öli fáéárt 4 sustákot. Hsz.
b) , fahordással foglalkozó”. Orbán B., III. 
1869: még több fahordással foglalkozó úgyne
vezett ~ települt a gyár körül, kik az akkor ren
geteg erdőségek között szabadon irtva, csekély 
taxafizetés mellett letelepedtek. (17.) blána 
hordó (Árvay József, MT. 1971. IX. 12.).
c) fakitermelő; fát vágó. esetleg fá t eladó 
ember” (Imreh I., 1983.523.).
BON: utalvány. Kacsó S., 1974: Hozzá folyt 
be minden pénz, mert a nyújtott kölcsönök 
kamatjait és tőketörlesztéseit pénzzel kellett 
fizetni. Ő azonban nem fizetett pénzzel, ő ~t 
adott erdőmunkásainak a saját boltjához, ott 
vásárolhatott csak minden alkalmazottja, 
munkása [Gytölgyes] (147.) r bon. 
csákányos munka: capinnal végzett munka. 
Zsigmond J., 1979: A markosabb havasolók 
inkább a csákányos (csáklya, capinvas) mun
kát végezték [...] mint csákányos legény dol
goztam az eregetésnél (215., 226.) Magyaró. 
csankahét: „többnapos ünnepek utáni hét” 
(Zsigmond J. Tsz., 1979.) Magyaró. 
cseléd:
a) munkás Kurkó Gy., 1970: Ilyen az 
erdőlés, a ~nek megjön az étvágya (147.) 
Cssztdomokos.
b) fuvaros. Kurkó Gy., 1970: Biró Jánosék 
elmondták, mit kereshet egy magamfajta 
-lóval és szekérrel (175.) Cssztdomokos 
cselekedet: munka (Köz. Kövér Sándor: 
Nyr. 18., 1889. 527.) Hsz, Angyalos, 
csoportos: brigád vezető. Garda D., 1978: A 
brigád élén áll a ~, akinek feladata a munka 
kiosztása és a teljesített munkanapok szá
montartása, [...] (146.).
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dolgos: munkás (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr.
2., 1873. 426.) Szf. ÁLt-M, 1879: A Sebesd 
vizében meg kezdett úsztatásnál, láttam fel 
fogadott 40 ~t (115. 53.) Szováta.
DÖNTŐ.
1. döntőmunkás (Kemény J., 1958. 38.).
2. erdeji munkás (Szász L., 1971. 226.) 
Gycsomafa.
3. famunkás. Kemény J., 1958: A ~ok már a 
nyári döntés előnyeit tárgyalják [...] (184.).
4. fejszés (Kányádi S., 1977/1965: A fenyő 
úgy látta).
5. vágó. (Gazda J., 1976.) Kn. = (Portik Já
nos Sz. gy.) Gy. favágó  (Kányádi S., 1986. 
41.). vágó em ber. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1911 minden részes társ [...] egy egy ~t 
álicson elő.
egyezmény: akkordbér. Iparf. tev., 1910: er
dőüzemben [...] szaporítja [...] a balesetek 
számát azon körülmény is, hogy a munkások 
[...] -ben dolgoznak, tehát a jobb keresmé
nyért szem elől tévesztik önön biztonságukat 
(114.) Hsz.
egy kézre dolgozó átaljás munka: valamely 
munkacsoport egészére vonatkozó akkord
munka (Zsigmond J., 1979. 215.) Magyaró. 
elémegy: visszamegy (Csergő B., 1978. 48.) 
Küküllőkeményfva. 
erdei munka: erdőkitermelő munka 
„Ha elmegyek az erdőre,
Más fekszik a lepedőre.
Verjen meg az. én teremtőm,
Nem valál igaz szeretőm ”

(Kriza, Vadr., 1862. Táncszók) Hsz. 
Mkikj, 1908: Most szünetel a Romániába va
ló kivándorlás és szünetel a Királyhágón 
innenre való elhelyezés[e az inasoknak] s 
mégis a helyi iparosok nem kapnak elég 
inast. Annyira megcsappant a székely gyer
mekeknek az ipari pályákra özönlése [...] az 
inasnak való gyermekek egész serege foglal
kozik napszámbérért az erdőben [...] A mily 
örvendetes egyfelől, hogy székely népünk a

fellendült erdei üzemekbe munkát talál, épp 
oly elszomorító másfelől, hogy a kereset- 
vágy a gyermekeket is belehajtja a korai 
napszámoskodásba. [...] Az ~ nem végnélkü
li. Ma itt, holnap amott szerelik le a fűrész- 
gyárakat [...] Az a generáczió tehát, amelyik 
egyoldalú napszámos foglalkozás mellett nő 
fel úgy, hogy a mezőgazdasági munkától el
szokott, az iparba pedig nem tanult bele [...] 
Kivándorolni kényszerül, hogy egyoldalú 
képességeinek megfelelő alárendelt foglal
kozásban tengesse életét. (18.). Tamási A., 
1976/1939 : Mert így, hosszú heteket töltsön 
ilyen rossz, betegítő időben nehéz erdei 
munkával: abban nincsen semmi jövő. (17.) 
Farkaslaka. erdőmunka (Garda D., 1978.
139.) Gyremete. J. ELex, 1964. a fakiterme
lési munkában kívül az erdei munkák közé 
sorolja az erdősítési munkát és a fagyártmá
nyok erdei kézi termelését is.
ERDEI MUNKÁS: fakitermelő munkás 
[—» erdei munka].
/ .  béres (Kemény J. 1965. 176.).
2. erdei munkás. Krippel M., 1901: Nagyon 
jó, ügyes és szorgalmas ~ a székely [...] Sze
rez is szép pénzt [...] A többecskén szerzett 
pénz bármiként legyen is ruhába csavargat
va, mulatságra késztet [...] (82.). Egyed A., 
1975: A  statisztika szerint 1900-ban [...] Há
romszék és Maros-Torda megyében [...] 
azért duzzadt fel a birtoktalan mezőgazdasá
gi népesség száma a statisztikában, mert nem 
választották külön az -okát a tulajdonképpe
ni mezei munkásságtól. (168.). erdeji mun
kás (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
3. erdei nép (Nyíró J., 1938. 23.)
4. erdőlő. Szabó T., 1976/1155: Papoltz [...] 
és [...] az Pákéi Erdőlők vono marháját is bé- 
hajtotta. Hsz.
5. erdőmunkás (Kovács Mózes Sz. gy.) 
Fsófva. gyalogos ~. Kurkó Gy., 1970: Far
kaspallónál az erdők mélyén a »gyalogos« 
erdőmunkások fejszenyéltől feltörött tenye
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rükbe köpnek, hogy ne csússzék a simára ko
pott nyél (189.). Cssztdomokos.
6. famíves (Köz. Goldner József: EL, 1887. 
587.) Gy.
7. favágó. Cs. Bogáts D., 1943/1695: fava- 
gonak fizettem negyven eol faért. Hsz. 
Molnos L., 1978: fent a havasokban hatal
mas csendjében az estnek most épp lobogó 
tűz köré heveredtek le a törődött testű ~k 
(Favágók este. 12.). ~ erdei em ber (Nyíró J., 
1938. 126.). * munkás. Tamási Á., 1976/ 
1939: Mert itthonról kell élelmezni az ilyen 
= =okat, akik négy- vagy ötheti munka után 
sem hoznak annyi pénzt haza, hogy valamit 
indítani lehetne azzal. (36.) Farkaslaka.
8.fejszés. Tamási Á., 1930 k.: Farsangon csi
nálta a vásárt [erdő-], s meg sem várta jófor
mán a hómenést, felfogadott valami harminc 
embert, mind jó -eket, hogy álljanak neki s 
vágják. (245.). ^munkás. Mkikj, 1899: egyes 
vállalkozók Háromszék és Csíkmegyében 
nagy számban idegen munkásokat foglalkoz
tatnak, míg a kiszorult székely = =ok [...] (18.). 
furészes- ~napszámos (Kemény J., 1965. 227.)
9. fenyőző: fenyőt kitermelő erdei munkás 
(Kacsó S., 1970. 221.) Nymente.
10. gyalogmunkás. Garda D., 1978: A brigád 
6-9 embert tömörít magába, akik közül 1 
druzsbás, 2 fogatos, 4-5 ~ (146.) Gyremete 
[—» szalagmunka], gyalogszeres. Cs. Bogáts 
D., 7943/1750: egy hétig két marhával egy ta- 
iga és két gyalok szeres. Hsz. Újlaki /., 1883:

olyan erdőlő, kinek marhája nincs. Hsz.
11. havasi népek (Nyíró J., 1938. 75.).
12. havasoló. Zsigmond J., 1979: a magyarói 
~kat szurkos meg fuszujkás jelző illette 
(214.). ~ (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró. ha
vasra járó  legény (Kemény J., 1942. 54.).
13. vágó. EO II., 1781: és a ~k azon igyekez
zenek, ne hogy valamely haszontalan és régi 
élőfát [...] vágatlan hagyják (450. Erendt). J. 
fás: „szakember a fakitermelésben, fameg
munkálásban” (Sylvester T., 1966.) Komandó.

ERDŐKITERMELÉS.
1. erdőmunka. Bözödi Gy., 1938: Egyetlen 
faluban [Fsófva, 1938.] 500 ember kenyér 
nélkül! Ezek napszámra járnak, főleg erdő
munkára. Óriási távolságra elmennek munka 
után. (159.). Kurkó Gy., 1970: András Far
kaspallóhoz ment ~'ra, hogy a kaszálás meg
kezdéséig fuvarozzon (161.) Cssztdomokos. 
Garda D., 1978: Még a 15-20 holdas gazdák 
is részt vettek az ~'ban, ha nem is mint favá
gók, de a szállításból kivették a részüket. 
(139.) Gyremete.
2. fakezelés. Orbán B., II. 1869: Ezen rop
pant készletnek [évenként 16 000 negyed tu
taj, közel kétmillió deszka, pár millió zsin
dely] a havasról való lehozatala, annak vízen 
való továbbszállítása annyi kezet foglalkoz
tat, hogy bár Gyergyó népességének nagy ré
sze itten napszámoskodik, az utóbbi időkben 
mégis kénytelenek voltak -ben jártas nehány 
száz déltiroli olaszt idetelepíteni. Az ola
szoktól hamar eltanulta a székely fának 
czélszerűbb kezelését, minek következtében 
rövid időn annyira kiszorította az olaszokat, 
hogy, néhány honosuk család kivételével, 
nagy részük visszaköltözött hazájába. (137.).
3. havasi munka. Szomorú M., 1941: Az is
kolát még el sem végeztem / A ='t már akkor 
meg kezdtem. Magyaró. Kemény J., 1942: 
Csak úgy a legényhez, ki a t még nem kós
tolta meg, ki adná szívesen oda lányát? (53.). 
Faragó-Kurcsi, 1969: Mikor elértem az élet
korom hatvanadik évit, engemet is felszaba
dítottak a nehéz ~'k alól. (81.) Magyaró. 
eszközfa-vágó: szerszámfa-termelő. EO II., 
1802. ide értetnek az ~k is, melyeknek nem
csak tőre [a törzs bizonyos részére],* hanem 
egésze - ha a hely alkalmatos volta megen
gedné - elvitelére a pásztorok [erdőőrök] ál
tal reá szoríttassanak. (799.) Hsz.
fákat eltetők, plántálok: arbusto: csemete
ültető (Calepinus, 1598.). 
favágó —> erdei munkás.
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„Az erdőről hazatérő favágók  
csoda dolgokat beszélnek.
A nap, mint piros máglyatűz 
a madarak dalán hamvad el 
és rügybe szakadt á fák  hegye.

A kérges tény erű favágók mondták ezt nekem. 
Fizessen meg az isten érte nekik, 
jó, becsületes emberek.
A nap, mint piros máglyatűz 
a madarak dalán hamvad el, 
s levélbefu t a fák hegye.
Fizessen az isten ez örömért nektek, 
szegény fa  vágók!
Holnap kimegyek veletek én is az erdőre

(Bartalis János: Az erdőről 
hazatérő favágók, 1914. Részlet.)

fázis: munkaművelet. Lokodi Ernő: semmi 
~t sem ismer. (Sz. gy.) Nyremete. ~os mun
ka: olyan munka, amikor a munkás huzamo
sabb ideig csak egy munkaműveletet végez, 
fécités: fiúgyermek nyújtotta segítség az er
dei munkánál (Barabási L., 1987. 26.) Cs. 
forgalmi napszám: időbér. Zsigm ond J., 
1979: Az úgynevezett ~ annak idején 120 lej 
volt, ezzel szemben az akkordban dolgozók 
150-180 lejt is megkerestek naponta. (216.) 
Magyaró.
fűrészelő: a döntővágást végző munkás [—» 
III.2.1.5 FADÖNTÉS]. Sylvester T., 1966: 
A ~k nem eresztik bé egészen a fűrészt a fá
ba.
GALLYAZÓ.
1. bognyeső. Szász L., 1971: Kérének Reme
tére, / Oda nem adának. / Csomafali bognye- 
sőnek / Odaloccsantának. / Hess légy! Ne 
szájj rám [...] (226.).
2. csapoló (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
3. fanyeső  (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva. 
globál szerződés: globális (teljes) szerző
dés. Lokodi Ernő: csináltam egy ~t (Sz. gy.) 
Nyremete.

gyalogmunka: kézi erővel végzett erdei 
munka (Ambrus A., 1959. 136.)Gy. 
halokra: „halokra lépik, halokra dolgozik: 
egyenletesen, tactusra, tempóra” (Köz. Ba- 
lássy Dénes: Nyr 8., 1879. 472.) Um. 
havasolás: havasi erdőkitermelésnél vég
zett munka (Zsigmond J., 1979. 214.) Ma
gyaró.
hetevények: a Nagy- és Kisgöncöl. Garda 
D., 1978: A természettel való kapcsolatuk 
kialakította időérzéküket és tájékozóképes- 
ségüket. Az erdőben az égtájakat a fán lévő 
moha segítségével határozták meg. Reggel a 
madarak csiripelése, délben a nap, éjjel pe
dig a »~« a Nagy- és Kisgöncöl járása után 
tájékozódtak. (114.) Gyremete. 
hópénz: „napszám” (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.) Szf.
IFET-munka: erdőipari munka, 
író: köböző munkás. Antal S., 1975: Az 
-gyorsan kell kobozzon. Mhévíz. 
kaláka: „önkéntes segítség, segítőknek so
kasága” Szabó Elek Tsz, 1838: fahordó 
Nagy G., 1891: többek segítségével viszon
zás fejében végzett munka (150.). Keményfi 
K., 1900: fahordásnál [...] egymásnak segíte
nek egy kis harapni való, de főképp inni való 
fejében (155.) Kibéd. J. ~: Auxilium sponta- 
neum, eine freiwillige [önkéntes] Hülfe [Hil- 
fe, segítség] (Addenda, 1767. 404.). 
KÉRGEZŐ.
1. hajhán to  (Nyolcvanos et, Lemhény, 
1894.).
2. hántó  (EL 1887. 586. Gy.) Szász L., 1971: 
hántó/kereg (226.) Gycsomafva. J. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1874: A hántásra társasá
gunk kötelezi az árrverezőt hogy cserhaj 
hantani csak is az idevaló lakosságot méltá
nyos fizetés mellett és nem idegeneket hasz
nálhat fel.
3. hántoló  (Kemény J., 1965. 199.).
4. kérgelő. Szász L., 1971: kérgélö (226.) 
Gycsomafva.
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kluppás, kluppázó: átlaló (Antal S., 1975.) 
Mhévíz.
korpahordó: fűrészporhordó (Szőke József 
Sz. gy.) Kász.
KRAJNAI MUNKÁS: szlovén -. EL 1886 : 
a székely munkások meggyőződésem szerint 
semmivel sem maradnak le a megszokott 
~ok megett. (Tóthi Szabó Sándor. 455.). 
legénke: az erdei munkánál segédkező, 12- 
15 éves fiú (Csergő B., 1978. 47.) Küküllő
keményfva.
leszentülőben: lemenőben. Garda D., 1978: 
Éjszaka, amikor a csillagok délen voltak, ak
kor volt éjfél, ha pedig »~« vagy »búvófél- 
ben« voltak, akkor hajnali 4 óra. (144.) 
Gyremete.
listya: „jegyzék” (Nemes Z., 1974.) Torja, 
bér—.
lovas: lóval dolgozó erdei munkás, húzató. 
Kurkó Gy.,1970: A gyalogos erdőmunkások
nak sem könnyű a munka, de a ~ok aztán ala
posan megszenvednek. (174.) Cssztdomokos. 
marhás ember: szarvasmarhát tartó föld
műves. Vitos, CsF. 1894: Aztán az is befoly a 
kihágásokra, hogy nem mindig lehet a köz
ségi lakosság használatára szolgáló vágást 
úgy elhelyezni, hogy a gyenge is hozzá fér
jen, az erősebb pedig él a maga »vis maior«- 
ával [előre nem látott kényszerítő körülmé
nyével] ha annak szabad, miért ne legyen ne
kem szabad? (Imre Dénes,586.). 
mérő: beméro Antal. S., 1975: A  ~ megméri 
a fa hosszát és vastagságát.Mhévíz. 
míves: mesterember. Pataki J., 1971/X V ll. 
sz.: Az ~ ek mindazon által mikor semmit 
sem dolgoznak, akkor semmit sem szoktak 
nekiek fizetni (109).
motoros: motorfűrészes (Sylvester T., 1966.) 
J. druzsbás
múnka: munka. Antal S.,1975: A  -aggya a 
kenyeret.
MUNKABÉR: Corpus I. 1885/1745: Csík- 
gyergyó- és kászonszéki Constitutio. [...]a

legjobb és faragni tudó szolgának fizetése lé
gyen 9 fr. 2 pár ruházat, 1 fór. süvegre, 4 vé
ka árpavetés [...](154.).Vándor, 1839: Bérők 
a Lippáig evezésért, s visszagyaloglásért kö
rül belül 36 váltó forinra megy: még is ele
gen vállalkoznak [tutajosok] rá, sok helytt a 
földmívelés nagy csökkenésével. (143.) J. 
Mkikj, 1893: Kézdivásárhelyeit [...] az aszta
los [...] heti munkabére 3-5 frt közt változott, 
amikor 100 kg kukorica ára 5,22 frt volt 
(171.) [Ezzel szemben] Mkikj, 1910: Az át
lagos napszám [...] írja egyik háromszék- 
megyei fűrészgyáros K 3.-3,60. (64.) [1 
frt=2 K].
MUNKACSOPORT.
1.csapat Csergő B.,1978: a -vezér kapcso
latba lépett az erdőkitermelő vállalkozóval 
[...] (47.) Küküllőkeményfva.
2. favágó  banda  (Barabási L., 1987.25.) Cs. 
(47.) Küküllőkeményfva.
3. nyáj. Sebestyén Gy. ,1903: Míg a székely 
erdőipar a vasutak kiépítése előtt a mai ma
gas fokot el érte, a székely erdőmunkás nem 
az idegen vállalkozók különféle kívánalma 
szerint dolgozott, hanem -akba, falkákba ve
rődve irtást vállalt s a ledöntöt szálfák végé
re, »bütü«-jére kiki odavágta azt a jegyet, a 
melynek alapján a = tagjainak végzett mun
káját a rovást kezelő munkavezető nyilván
tartotta s utóbb a keresményt is igazságosan 
felosztotta. 333. (vö. Szász L., 1971: nyáj ve
zető (226) Gycsomafva). Garda D.,1978: Az 
erdőmunkások » ~ «-ba tömörültek.[...]A fa
döntéssel foglalkozó általában 6 emberből 
állt. Ebből kettő dolgozott fűrésszel, egy 
munkás elöl »féligelt« [hajkolt III. 2.1.5.], 
egy másik munkás »csapolta« a fát [gallya
zott III.2.1.6.], majd a csoport két tagja utána 
hántotta a kérget. (142.) Gyremete. Z sig
mond J.,1979: általában 3-15 havasoló szo
kott egy ~ban dolgozni [...] = vezető (215.) 
Magyaró.
4.pár (Szász L., 1971.226.) Gycsomafva.
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5. parti. Faragó-Kurcsi, 1969: Ahányszor 
két-három hetenként hazament, és visszatért 
a havasra, mindig új ~ kát formáltak, azaz új 
munka- és lakótársakkal került össze [...]egy 
nagy =ba voltunk (21.). Magyaró. Varga Pé
ter: egy ~ egy kézre dolgozott (Sz.gy.) 
Magyaró. Bíró Gábor: szénégetésnél férj, 
feleség, egy család, az öreg, a fia, a leánya, 
egy =t képezett, előre megállapítottuk, hogy 
hány parti jöjjön (Sz.gy.) Parajd J.V. Arvinte, 
1957 partié, németből, feltételezhetően ma
gyar közvetítéssel (158.) Felsővisó. párti. 
Szász L .,1971: Pártivezető, pártifüller, párti- 
fürrer, partifüles (226.) Gycsomafva. 
MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA: munka 
alkalmak szerzésével, a munkanélküli mun
kások munkába helyezésével foglalkozó hi
vatal. Mkikj, 1910: A Székelyföldön mindig 
hiányt képezett egy A székely munkás
elem ötletszerűleg, kölcsönös felbiztatásra, 
néha hozzájuk férkőző idegen közvetítők 
csábítására megy munkába [...] (10.). 
MUNKAVEZETŐ:
1. bandavezető (Kemény J., 1963.113).
2. csapatvezér (Csergő B., 1978., 47.) Kü
küllőkeményfva.
3. felügyelő. Bözödi Gy.,1938: Láttam, hogy 
az erdővágó munkástól a héten átal előlege
zett szükséges élelem, túró, szalonna, hagy
ma, puliszkaliszt, kenyér, pálinka ára fejében 
egy egész heti keresmény beégett, pedig sze
gény szűkén evett-ivott, hogy csak munka
erejét pótolhassa, hisz egész héten reggeltől 
estig dolgoznia kellett. Ott állott hátánál a « 
(103.).
4.m unkavezető  Lőrincz Pál: ~ voltam a 
Guttmann cégénél (Sz. gy.) Oroszhegy.
5. nyájvezető  (Zsigmond J .,1979.215.) Ma
gyaró. -> MUNKACSOPORT is.
6. partifiller  (partiführer). Zsigm ond J., 
1979: voltam munkavállaló = (215.) Ma
gyaró.
7. patakfelelős (Sz.gy.) Szf.

8. tizedes. Nyolcvanos et, Lemhény, 1894: s 
köteles minden = felügyelni, hogy [...] 1895: 
minden = számol hason bé erdőgazda urnák. 
-> VÁGÁSVEZETŐ (III.2.1.3.). 
nagy munkás: jó munkás. Szász András: = 
volt (Sz.gy.) Ecsinád.
napos: „hetenként...napot dolgozó” Szabó 
T., 7975/1840: 3 ~ (42.) Libánfva, MT. 
NAPSZÁMOS: a ledolgozott napok szerint 
fizetett munkás.
1. napibéres (Kemény J., 1965.195.).
2. napszámos. Bözödi Gy., 1938: Csík megye 
128 ezer lakossából 1901-ben 30.000 = (104.) 
J. 1900. évi XXVIII. törvényczikk. Az erdő- 
munkásokról. (EZsn, 1914.) .IV. A -okról J. 
napszámoskodik Orbán B., II. 1869: hogy 
bár Gyergyó népességének nagy része itten 
[-> ERDŐKITERMELÉS] ~ [...] (137.). 
ölberakó: sarangoló erdei munkás (Utasí
tás. 1837.).
ölező : felkészítő (Barabási L., 1987.24.) Cs. 
patak: erdőkitermelést végző több csoport 
vagy brigád Garda D., 1978: A patakfele
lős [—>] már 20-50 emberből álló ~ munkáját 
irányítja: a ~ tehát több csoportból vagy bri
gádból áll. (147.) Gyremete. 
pontálás: a jelenlét számbavétele (r.) Garda 
D.,1978.: A brigád élén áll a csoportos, aki
nek feladata a munka kiosztása és a teljesí
tett munkanapok számontartása. »~a«. (146.) 
Gyremete. pontatőr. r. pontator (Kemény J., 
1958.26.) J. pontázs: munkaidőmérés (uo. 
180.).
produkció: termelés (r) „produkcióban va
gyok” (Sz.gy.) Szf.
rabota: „munka, dolog, napszám” (Köz. 
Cserey Elek: Tsz. 1838.). 
rámpás: erdei rakodókon dolgozó munkás. 
Kemény J. 1958: tárgyalják s a ~ ok azt, 
hogy híre jár, tavasszal megnyílik a vízicsa
torna is, a tűzifaszállítás céljaira (184.). 
rönkölő: iparifát (szerfát) termelő erdei 
munkás (Benedek Gábor, Sz.gy.) Szováta. J.
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A fűrésztelepeken a szálfából rönköt ké
szítő rönktéri munkás. Kemény J. 1958: Hi
szen a vasútépítőkön, fatermelőkön, ~ kön, 
rakodókon, vasutasokon, telepi kisebb-na- 
gyobb embereken kívül [...] (40.). 
sichta: váltás (n) (Kemény J., 1963.393). 
sipperfaragó: a talpfafaragó. Lukács Sán
dor: Ölfavágó és ~, ezek voltak az erdei 
munkások (Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. 
szalagmunka: folyamatos termelés, Garda 
D.,1978: A gyalogmunkások ~ban dolgoz
nak, de mivel a csoport tagjai ismernek min
den munkaműveletet, a munkák elvégzésé
ben váltják egymást. (146.) Gyremete. 
talijány: olasz munkás. Zsigmond J., 1979: 
A behozott »~ok, cipcerek és rusznyákok« 
magukkal hozták fejlettebb munkaeszközei
ket is. (218.) Magyaró. J. —> ERDŐKITER- 
MELÉS, dél-tiroli, olasz erdeimunkások. J. 
Sümegh J., 1898: gróf Mikes Ármin Zernye 
[...]. A fadöntést, feldolgozást és szállítást a 
fűrészhez ~ok [...] végzik. Hsz. 
tenyeresmunkás: „béres” (Szilágyi Gy., 
1926.91).
TÖRVÉNYCIKK AZ ERDEI MUNKÁ
SOKRÓL: az 1900. évi XXVIII. te. az erdő
munkásokról. MT, 1900:1900: XXVIII.t.cz. 
Az erdő -munkásokról. [...] Az indoklásból: 
[...] a javaslat nem vonatkozik az erdőgazda
ságnál alkalmazott ipari munkásokra s egy
általán nem terjed ki semmire sem, amire az 
ipartörvény hatálya rendelkezik. 
TŰZIFATERMELŐ MUNKÁS.
1. méterfavágó (Sz.gy.) Sófva, méterfát vág
tam (VZ. 1981.73.sz.) Vármező. méterfa- 
akkordista (Kemény J., 1958.70) FMsmente. 
m éterfa-csináló (Kemény J., 1963.186) 
FMsmente. m éterfa készítő  (Kemény J., 
1958.70) FMsmente.
2. ölfavágó (Lukács Sándor Sz.gy.) Hrkará
csonyfva J. Orbán B.,VI. 1837: Mihelyt a 
sürgősebb mezei munkán túl esett, a férfi 
népség egy része az erdőkre megy ölfákat

vágni, más része mint szekeres bolyongja be 
fél Erdélyt és a Dunafejedelemségeket, 
(145.) Hétf.
3 . tűzzifacsináló  (Kemény J., 1963.407.) J. 
favágó: aprított tűzifát készítő.

„Nézzen rám uram, s a szeme megfelel! 
Ránéztem az öreg favágóra, 
s jaj, a favágónak nem volt gombja, 
spárga fogta át riadt kabátját, dupla bogra ” 

(Kiss Jenő: Favágó. 1935. Részlet.)

utánadó: vonszolást (húzatást/előkészítő 
munkás. Zsigmond J.,1979 Minden fuva
rosra egy-egy lovak ~ csákányos [capinos] 
munkást számítottak. (220.). 
üríttő: leterhelő munkás. Sylvester T, 1966: 
Mongyad az ~nek, hogy mán többet ne ba
gózzanak, hanem jöjjenek, met vaj három 
kocsi jött. Komandó.

5.2 Felszerelés - Táplálkozás - Útravaló

„A szegény ember azt eszik, ami van, 
a jóm ódú meg azt, amit a k a r”

(Móricz Zsigmond. Hitel 2.sz. 1936.)

„s a hazai szegénységből falatozni kezdtek ” 
(Tamási Á. 1955.18.)

„Télen bizony legtöbbet felá llva  ebédelünk” 
(Gazda J., 1976: Erdőlők.539.Kn.)

árvaleves. Kurkó Gy., 1970: -Hát akkor mit 
esztek?/- Frustokra [—»] sóspityókát [—> 
BURGONYA], délebédre ~ t s estére pityó- 
kalevest [...] (132.). Itt van ez a maroknyi 
morzsolt [tarhonyaféle], ebből delenként ~ t 
főzünk. (133.) Cssztdomokos. 
ÁLTALVETŐ.
1. átalvető  (Palkó Á., 1973.). átelvető: „ket
tős tarisznya” (Merényi L., 1867.527.)
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2. iszák (Kolumbán L., 1903.101.) Hétf. 
bámos: „bálmos” C. Vámszer G .,1977: A ~t 
serpenyőben vagy lábasban készítik. Tejföl
be vagy vajba hagymaszárat aprítanak, azt 
megpirítják, majd túrót vagy sózott sajtot 
vagdalnak bele, s addig tartják a tűz fölött, 
míg jól elolvad és nyúlóssá lesz. Közben 
hagymával összekeverik az egészet. A ~t ke
nyérrel, nem puliszkával eszik. (80.) Cs. 
BOCSKOR. Kurkó Gy.,1970: -Fázik-é a lá
bad, hé? /-Beléütött a hideg, már nem érzek 
vele./- Hát mért nem tettél lábujjkapcát?/ 
Tettem én azt is./ - Hát lábujjgyapjat?/ - Az is 
van./ -Akkor lehet, nem volt megtépve jó ap
róra, vagy lehet, nem volt száraz./ 
Dehogynem, ejsze az a baj, hogy sokat tet
tem, szorítsa a ~ a lábamat. (122.) Cssztdo
mokos. C sergő B .J  978: Az erdőlés a fa ki
termelése télen történt. Ehhez ~ t húztak, 
mert nem ázott be olyan hamar, mint a ba
kancs, és melegebben tartotta a lábat a bele 
húzót kendervászon és posztókapca. A ~t 
könnyebben is lehetett megszárítani. (42.) 
Küküllőkeményfva. Sz. „Bocskor, hé!” Gar
da D., 1978: A  reggeli ébresztő »=« kiáltás
sal kezdődött. (143.) Gyremete. (Vö. MNL 
1.1977.293; Ambrus A., 1959. 140. Gy.) 
bog-só: „kő-só” (MTsz 1,1893.147.) Hsz. 
bossó: „borsó” (Köz. Gencsy István: Nyr 
34.1905.268.) Gy.
BURGONYA,BURGONYÁBÓL 
KÉSZÜLT ÉTELEK.
/ . mogyoró. Keményfi K.,1900: ~-\é krump
lileves, ~lé puliszkával, főtt puliszkával 
(155.) Kibéd.
2. pityóka. Kurkó Gy., 1970: Ezt aztán ettük 
is mindenféle változatban sülve, főve, ránt
va. Gombolyagban és hasítva. ~ palacsintá
nak és ~ töreknek, sóskapityokának és túrós 
~ levesnek. Sütöttük lerben, kályha tetején 
és parázsban, de mindenféleképpen csak = 
maradt. (221.) Cssztdomokos. gom bolyag  

hajában főtt burgonya (Kurkó Gy., 1970.

76.) Cssztdomokos. gombojog ~: „föl nem 
vagdalt burgonya” (Köz. Gencsy István: Nyr 
34, 1905.267) Gy. só s-:  „Hosszába kell ha
sítani kétszer, de úgy, hogy ne essék széjjel, 
s aztán a hajában megfőzni. A só azért szük
séges, hogy a hasításokon magába szívja. Az 
ilyen pityókához nem kell kőccség. [-»]” 
(Kurkó Gy., 1970.133.) Cssztdomokos. pi- 
tyókásleves. C sergő B.< 1978: Virradattól 
szürkületig dolgoztak!az crdőlők] [...] Szür
kület táján a reggelizéshez hasonlóan vacso
ráztak, vagy pityókastokánt, hagymatokánt, 
körménlevest, =t főztek. (48.) Küküllőke
ményfva.
cibre: cibere. M ezőségi, 1857: Mező-bánd 
[...] Legszokottabb étele a népnek: czibre, 
hagy ina, paszuly, túró, tej, puliszka, máié, s 
télben a disznó-költség. [...] Van család, 
mely három éven keresztül se kóstol marha
húst, [...].
csomó: „gömbölyű puliszka, belül túró és 
apróra vágott hagyma” Zsigmond J 1979: 
Reggel ha felkelnek /sorra reggelit főznek./ 
A ~kat csinálják, /Gyorsan béfalatozzák/ S 
indulnak munkába. (223.) Magyaró. csamó: 
„fészek alakúra formált puliszkába túrót és 
apróra vágott hagymát tesznek, majd két ma
rokba fogva összegöngyölítik gömb alakra 
és parázson v. érckályha lapján forgatva pi
rosra sütik” a havasolók [—>] fő tápláléka. 
(Zsigmond J. Tsz. 1979.) Magyaró. 
dél: délebéd (Köz. Zajzon Dénes Nyr 6, 
1877.473.) Hsz.
domika: „kenyérleves túróval” (Köz. Gen
csy István: Nyr 34,1905. 367.) Gy. damika . 
Garda D., 1978: a gyergyóremetei erdőmun
kások családjának étrendjét a kevés birtok, a 
nyári mezei munkához, valamint az erőmun
kához való alkalmazkodás és a gyermekek 
nagy száma határozta meg. Legáltalánosabb 
ételeik a morzsoltleves, reszeltleves, ~, túrós 
bocuj [—>] rétespuliszka és olajos káposzta 
volt főtt pityókával (150.).
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dufla-ital: „mindenféle erősebb s jobb ital” 
(Keményfi K., 1900. 161.) Kibéd. 
ebéd-véka: „ebédhordó edény, kosár” (Rá- 
duly János) Majlút J.-né, 1979: Az ő felesé
ge szokta vinni mindig az ~'t hozzá (55.) 
Kibéd.
édesorda: „édeskés juhtejtermék” Salamon
S.,1974.: Hozz ékkicsi édésordát az eszténá- 
ról (335.) Réty.
ÉHÍNSÉG.
1.éhség Szó. VII. 1719: az elmúlt szomorú 
emlékezetű esztendőnek sterilitása [termé
ketlenség] miatt [...] segény lakosaink [...] 
oly keserves állapotra jutott, hogy az ~nek 
miatt szokatlan és barmokhoz is hallatlan 
eledeleknek, úgymint laboda mag, bikk és 
csere makk (melyet másoktól nagy áron pén
zen vészén), megrothadott fák és törökbúza 
kórójának lisztéi, farügy, galagonya etc. 
megételire kellett adni magát [...] (257.) 
Cs.J. Bözödi Gy .. 1938: az 1717-19-ben vé
gigpusztító éhínség és pestis [...] Csíkban 25 
faluból 11.348 halottat temettek el és 14.438 
élő maradt. (53.).
2. éhínség . Hk,1979: [Székelypálfalva...] 
Amerika felfedezése idején olyan ~ pusztí
tott Pál falván, hogy a falu szilfa-erdejének 
kérgét lehántották, megőrölték, megették. 
Ebből olyan betegséget kaptak, hogy a falu 
lakóinak nagy része elpusztult. (160. Vofkori 
László) Sz. „Egy jól lakás megérne 300 kop
lalást.” (Kriza János: Nyr 31,1902.47.). „Mit 
evett? Éhkoppot, suhajtlevet.” (Köz. Szabó 
Béla: Nyr 32,1903.458) MT.
elegybúza: kétszeres [—>].
ÉLELMEZÉS. Vitos, CsF. 1894: De a legol
csóbb számítást téve, lássuk mibe kerülhet 
egy napszámos napi ~e? Reggel pálinka ke
nyérre 8 fillér, 7 órakor reggeli 20 fillér, 12 
órakor ebéd 24 fillér. Délután 5 órakor 
ozsonna 12 fillér. Este vacsora 20 filllér. 
Összesen 84 fillér. (807.) Cs. Mkikj, 1912: A 
keményfa fűrészipar nehézségeit Antondi

Demetrió olasz cég, ki a bodza-krásznai 
[Hsz]erdőkben narancsos ládáknak való 
anyagot gyárt, a következőkben mondja el 
[...] a munkások [...] nem állandóak és nem 
kitartók, akkor jönnek munkába, amikor ne
kik tetszik és amikor nincs ennivalójuk [...]. 
Az élelmiszereket, árukat próbáltuk kívülről, 
a városokról behozatni péld. Brassóból vagy 
Sepsiszentgyörgyről, de egy hétbe belekerül, 
míg megkapjuk és az áruk elromlanak (114.) 
Lukács Sándor: a cég nem élelmezett sekit 
[1930-as évek] (Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. 
ÉLELMISZER.
/. elemózsia (Köz. Implon József :MNy 48. 
1952.207.) Cs. Duka J., 1978: Negyedfélme- 
gye havasa és annak használata [...] Minden 
évben augusztus 20-án (Szent Istvánkor) haj
nalban mindenki a fuvarosszekerekhez vitte az 
~val megrakott csíkos tarisznyát [...] (190.).
2. eleség (Kgl. 1577.Köz. Pálfi Márton: Nyr 
36,1907. 173.). éleség (Ambrus A. 1939. 17.) 
Gy.
3. m erénde (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3, 
187.564.) Bácsf. [r. merinde].
elémenni: a barakkba vagy a kalibába men
ni. Csergő B., 1978: Tíz-tizenegy óra tájban 
elémentek és reggeliztek [...] (48.) Küküllő
keményfva.
elvegyes bab: hüvelyes bab szemmel. Tamá
si Á. 1955: kedves anyám főni tette az ~ot 
(11.129).
ereszték: „ételbe való lisztes habarék” Sala
mon S.,1974: Hígiccsuk fél vízzel az eresz
tékét. (338.) Réty J. Keményfi K., 1900: egy 
kis lisztre ráütnek egy tojást, azt elhabarják, 
s az étellel feleresztik (168.) Kibéd.
ÉTEL —> domika. 
faborító: kerek alakú fadoboz, 
fándzsila: „hosszú nyelvű vasserpenyő” 
(Zsigmond J., 1979.221.) Magyaró. Zsigmond 
J.,1980: Kájmán [—»] a tüzet élesztgeti piszka- 
fával, néhányszor jó erősen aláfúj. Elrendezi a 
főzőfát, bal kezével felveszi az üstöt, jobbjával
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374. ábra. Fándzsila. (Kardalus J. 1984. 3. 32.) 
Cssztdomokos

a ~'val vizet merít és megtölti, majd a főzőfára 
akasztja a tűz fölé. Magyaró. fangella. Garda 
D. 1978: az erdőmunkások élete [...] Főzéskor 
2-4 erdőmunkás állt össze, és közösben készí
tették el az ételt. A nyáj tagjai gyakran beosz
tás szerint, sorban főztek. A puliszkát üstben 
főzték meg, a filkót [—>] és a túrót »~'ban« 
rántották. (143.) Gyremete. szin. rántóedény, 
digály (Kardulus J., 1984.32.) Cssztdomokos. 
feltarisnyál: élelemmel felszerel, útravalót 
csomagol be valakinek.
„ Becsületből, akit innen 
tarisznyáitok, azt egykönnyen 
nem fogja az élet piszka , 
mert itt még a sár is tiszta .”

(Kányádi Sándor: A mi utcánk.
Részlet. 1965.)

/. bokátal. Horger Antal: ~unk az erdőre. 
(Nyr 36,1907.326) Ozsdola.
2. feltarisnyál. Tamási Á.y 1976/1939: így az
tán nyolcunkat ^tak az asszonyok, s elindul
tunk gyalog. Negyven kilométer volt. (89.) 
Farkaslaka. J. ÉKsz, 1972: feltarisznyái [...] 
nép [országosan ismert népnyelvi] (393.)
3. m erendél (Orbán B.,VI. 1873.136.) Hétf. r 
merinbe. be~. Kolumbán L,1903: Otthon, ha 
majd be ~ek [...] (101.) Hétf. merendéz. O r
bán B.y VI. 1873: erdőre és szekerességre is a 
hétfalusi asszonyok jól fel szoktak =ni [...] a 
minél a szalonna főszerepet játszik. (140.) 
Hétf. J. merendésruha: „mibe az élelmet pa
kolják” (Orbán B.,VI 1873.136.) Hétf. (->) 
ÚTRAVALÓ.
filkó: „szalonna” Garda D .y1978: Először a 
»~t« [...] sütötték meg, aztán túróval rétege
sen a puliszkába rakták. (143.) Gyremete.

FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK.
Zsigmond J.,1979: A Felső-Maros mentén 
csupán a palotailvai fűrészgyár alkalmazot
tainak és telepi munkásainak volt ~e, amely 
1910-ben létesült, de már 1923-ban meg is 
szűnt. (221.).
főtt étek: meleg étel. Oroszhegyi M.y 1655/
1977.: Mert még az Béres-im az ki ezt 
hornyollya. /az főt étket kétszer napjába 
meg-várja, [...] (89.szakasz) (—>) REGGELI 
ÉTKEZÉS.
fozőfa: „amire a puliszkafőző üstöt akaszt
ják” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. 
frustok: reggeli (Konsza S., 1957.9.) Zabola 
[n.Frühstück].
frustokol: reggelizik. Csergő B.,1978: ~tak: it
tak egy korty pálinkát, kenyeret, szalonnát, túrót 
falatoztak [a faragók] (48.) Küküllőkeményfva. 
jurustokol. Czirják G.,1979: Hó, álljunk meg, 
Gergé, -junk, [...] 193./Gycsomafva. 
fuszulyka: paszuly. kása ~. Keményfi K., 
1900: ~~„áttörtbab” [...] Reggel: ~ puliszká
val (155.) Kibéd. z.öld~. Tamási Á.,1955: 
^-hüvelyét bontogatta (11.128.). -leves. Ba
logh E.y 7979/1942: Csak késő estére gyűlik 
össze a család a fuszujkaleves vagy sült pi- 
tyóka köré, ilyenkor azonban már ingerült 
mindenki a fáradtságtól. ( 22.) Vargyas. fa- 
szujka. Balogh Ö.y 1932: Eszik a zöld, tarka 
és fehér faszujkát (346.) Gyimes.

375. ábra. Fuszulyka. Ételkavaró-fuszulykatörő 
(Zsigmond J., Sz.gy.) Magyaró.
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galuskáskáposzta: „töltelékes káposzta” 
(Balogh Ö.,1932.) Gyimes 
GOMBA. Gazda K., 1974: Nyersen fogya- 
szották a kenyérgombát, galam b- szárat. 
Szénen sütve a keserű-, galamb- és rizskó- 
gombát. A róka-, őz-, csirkeláb-, fűzfa-, 
szegfű-, szilva-, és gébegombából paprikást 
főztek. (244.) Esztelnek, 
gyilkos rántás: „kevés zsírral készült rán
tás” (Gazda K.,1980.) (440.) Esztelnek, 
hazuggyulyás: „krumplipaprikás” (Zsig
mond J., 1979.223.) Magyaró. 
hempergetve: beleforgatva. Zsigm ond J.t 
1980: puliszkalisztbe ~ vagy tojással lesüt
ve, puliszkával ették [a kövi csíkot] (43.) 
Magyaró.
hörpöl: „hörpintve szürcsöl” (ÉKsz.) Nagy /., 
1857: [a székely] ha egyéb nincs, kenyérrel 
~i barna tejét, s bú nem emészti fejét (468.). 
húsféle: húsétel. Tamási Á.,1955: bár annak 
előtte is csak vasárnap szoktunk volt ~'t en
ni. (78.).
kantin: erdei üzlet. Kemény J., 7957/1936: ~ 
áll most, bűzös és poloskás, nyeli pénzét, tü
dejét, becsületét nyomorult embereknek - és 
e kincsekért dohos pálinkával s fanyar má
morral fizet. (28.) Kemény J .J 9 4 2 :  ~ba 
nemigen járnak, legfennebb dohányért, gyu
fáért. Ha pálinka kell, van sajátjuk [erdei 
vasútépítők] (53.). Zsigmond J .J979: ezek 
[~ok az 1930-as években] inkább élelmiszer- 
raktárakhoz hasonlítottak (221.) F-Maros- 
mente. kontin: Csergő B .J 978: a cég [...]a 
létesített ~ban adta ki hitelre, a heti vagy a 
végleges elszámolásig [az élelmet] (47.) 
Küküllőkeményfva.
káposztalé leves. Kurkó G y.J970:  Reggel 
négy órakor [mielőtt erdőlni mentek volna] 
megettük a ~t, mert mint édes anyám mond
ta, ez a hasban tartja a meleget. (121.) Csszt
domokos.
karittya: „fakéregből készített veder” Garda 
D.J978: de készítettek vedret fakéregből is,

376. ábra. Karittya. Vízhordó karittya (Kardalus J. 
1948. 32.) Cssztdomokos. 1. ivócsap.

amelyet »karittya«-nak hívtak és két veder 
víz tartalma ment bele. Ilyenkor a vizet [a ka- 
lyibába] a keményebb, 14-16 év közötti gyer
mekek hordták. (143.) Gyremete. vízhordó ~ 
(Kardalus J., 1984.32.) Cssztdomokos. 
kaszás-lé: „ezt csak azok főzik, kik disznót 
ölhetnek. Föltesznek füstölt disznóhúst víz
ben főzni, mikor jól megfőtt, tojásos ereszték
kel megsűrítik, megsavanyítják és tárkony
nyal fűszerezik.” (Keményfi K., 1900.168) 
Kibéd.
kászutúró: „fenyőhéjba takart túró” (Köz. 
Kőrész Kelemen: Nyr 5, 1876.377.) Szf. 
kétszeres: búza és rozs keverékéből őrölt 
liszt. D ivald A., 1871: 12 véka ~ [egy tutaj
szállítmány liszt szükséglete Szászrégen- 
Soborsin között] (125.).
KONTÓ: hitel. Zsigmond J.y 1979: -skönyv 
(221.) Magyaró.
koslantyú: „laskaleves” (Gazda K., 1974.242) 
Esztelnek.
kőccség: „az értékesebb élelmiszerek: hús, 
tojás, túró, szalonna stb., melyeket mint a 
pénzt, takarékosan, beosztással kell fogyasz
tani” . Máthé János 1970: Osztán a szalonná
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val ~ móggyára bánny (Nyr 94.212.) Mher
mány. költség. Keményfi K., 1900: nincs egy 
szikra ~ a házamnál. (153.) Kibéd. 
köménleves: kömény leves (Csergő B., 
1978.48.) Küküllőkeményfva. 
kuzsba: „üstrúd” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. 
lábujjgyapjú: (—>) bocskor (Kurkó Gy.,
1970.122) Cssztdomokos. 
lábujjkapca: (—») bocskor. (Kurkó Gy.,
1970.122) Cssztdomokos. 
lé:
a.) leves, levesétel (Zsigmond J Ts,1979.) 
Magy aró.
b.) „ ham isleves” Keményfi K., 1900: így 
van: Hagyma—, fokhagyma—, köményes—, 
tormás—, paradicsomos—, [...] (154.) Kibéd. 
(-») kaszáslé.
lecskáposzta: lucskos káposzta (Merényi 
L., 1867.551.) Szf.
máié: „kukorica” M ilotai F., 1858: A török- 
búza-kukoritza— (Zea Mays). (155.). 
máléliszt: „puliszkaliszt, kukoricaliszt” 
(Zsigmond J., 1979.221) Szf. Kurkó Gy., 
1970: Ilyen sok ~ed van? [...] Egy főzetbe 
összemarékkal [két marékkai] szoktunk ten
ni, s hány ember, annyi összmarék. A gyer
mekeknek a gyermek markával s az ember
nek az emberével (135.) Cssztdomokos. 
márkaszám: „folyószám ” (Zsigmond J.,
1979.221.) Magyaró.
megfül: „megfő” (Balogh Ö., 1932.346.) 
Gyimes.
metélt: „laska” (Keményfi K., 1900.155.) 
Kibéd.
morzsoltleves (—>) domika (Garda D., 
1978.150.) Gyremete.
ótott tej: aludttej. Lőrincz Pál: Szeneseden 
voltam gyermekkoromban vótt forralt tej és
-  (Sz.gy) Oroszhegy.
összeszitált barna kenyér: „rozsos , gyarló 
gabonából, ritka szitán, jó korpásán áthulla
tott lisztből való-” (Keményfi K., 1900.154.) 
Kibéd.

pakk: csomag (Csergő B., 1978.48.) Kükül
lőkeményfva. s Pack.
paparája: „a szalonnazsírban pirított hagy
mával vagy nélküle kirántott túrós étel, 
amit meleg puliszkával fogyasztottak” (Zsig
mond J., 1979.223.) Magyaró. r papará. 
prémonda:
„Aztán, hogy jö tt a vasárnap 
Kivettük a prémondánkot 
És szedtünk zöld fen yő  ágat 
Abból vetettünk fris  ágyat.”

(Szomorú M.,1941.) Magyaró.
a.) „a munkások számára kiszabott eleség” 
(Köz. Gencsy István, 1905 MNy 49, 1953. 
235.) Gy. Garda D ., 1978: A  ~'hoz hetenként 
7 kg kukoricaliszttel, 1/2 kg szalonnával és 1 
kg túróval az őket alkalmazó »cég« is hozzá
járult, természetesen megfelelő áron. (143.) 
[XX.sz. első fele] Gy. CsergőB., 1978: A  leg
jártasabb, a csapatvezér kapcsolatba lépett az 
erőkitermelő vállalkozóval, cégek megbízot- 
taival, elment a kitermelendő erdőt megnézni, 
majd megegyezett a feltételekben: a munka
bér, az útiköltség és a ~ (élelmiszer) ügyében. 
(47.) Küküllőkeményfva. Portik János: 
„heti fejadag” (Sz. gy.) Gy. Biró Gábor: 
„hetenként 7 kg búzaliszt, kukoricaliszt 
amennyi kellett és 1 kg szalonna” (Sz.gy) 
Parajd. heti ~ adag. Zsigmond J., 1979: Vásá
rolni nem lehetett többet, csak a heti =ot: 7 kg 
máléliszt, 1 kg nyersen sózott szalonna, 1 kg 
túró, 1/2 kg só, 1/2 cukor, tea- vagy kávépótló 
és 7 pakli dohány. Kenyeret csak a harmincas 
évek vége felé sütöttek egyes kantinokban, 
azonban ahány kiló kenyeret vett a havasoló, 
annyival kevesebb málélisztet kapott. (221.) 
Magyaró. premonda. Kemény J., 1965: =ban 
járó pálinka (48.) [...] egy-egy uradalmi béres
nek a sovány =ja (227.).
b.) „díj ju ta lom ” (MTsz II, 1897.214.) 
Hszm, Uzon.
c.) „természetbeni járandóság  (régen csa
ládnak v. más alkalm azottnak adott)” (Ne
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mes Z., 1974.) Torja. .J. premindá ( V. Ar
vinte, 1957.72.) Fvisó.
prémondázlás: a prémonda [—>] felvétele. 
Csergő B .J 978: Kikötötték azt is, hogy 
mennyi időközönként -  nak, vagyis veszik át 
az élelmiszert. [...] (47.) Küküllőkeményfva. 
Zsigmond J., 1979: ~ után teljes lett a 
havasoló ember pakkja. A kitömött átalvető 
mellé vállára került a fahúzócsákány, ennek 
nyelére húzva a karéjba kötött keresztvágó- 
fűrész és a csákány nyelét tartó karra akaszt
va a fejsze. Ilyen megterheléssel cammogtak 
fel a patakok mentén a havasi munkahelye
kig. (221.) Magyaró.
pujszkás: „ aki [a csoportból] mindig a pulisz
kafőzést végezte” (Zsigmond J. 1979. 223.). 
pujszkás-csávony: „puliszkafőző üst” (Zsig
mond J., 1979.221.) Magyaró. 
puliszka:
„De mindig és mindenféle eledelt kény ét- 
hely ett puliszkával fogyasztanak. (154.)
[...]Ezért a puliszkáért küzd, fá rad  egész 
éven át a székely a ha ezenkívül legszüksé
gesebb ruházatát, lábbelijét beszerezheti, 
adóját kifizetheti, meg van elégedve

(Keményfi K., 1900.156.) Kibéd. 
„puliszka, túró és a hidegvíz, ez volt a 
lényege a szénégetők táplálkozásának ”

(Biró Gábor Sz.gy., Parajd)
1. m áié (Balogh Ö., 1932.346.) Gyimes.
2. puliszka, puiszka. eresztett~: „nem keverő- 
vel kevert puliszka, hanem a fövő vízbe ap
ránként, folyamatosan beleeresztett és nem 
fővés után megkevert, hanem fővés közben 
kavart puliszka” (Salamon S., 1974. 339.) 
Réty. pujszka  (Zsigmond J. Tsz., 1979.) 
Magyaró. puliszka. Tamási Á., 7976/1953.: 
vasárnap reggel, mert akkor húsos és legtöbb
ször tokányos reggel volt, a hagymás tokány- 
hoz pedig jól talál a ~ (168.) Farkaslaka. 
Kurkó Gy., 1970: Férfiak dülöngéltek jobbra- 
balra, az ital ráment az agyukra, s amit hosszú 
hónapokon keresztül kerestek a téli ~'ra, zse

bükből becsúszott a pudli hasadékán. (256.) 
Csszdomokos. eresztett ~: „lágyabb puliszka” 
(Keményfi K., 1900. 167.) Kibéd. 
letúrózott-: a serpenyőben készített réteges ~ 
(Kardalus J., 19843.39) Cssztdomokos. Sz. 
befőztem a puliszkát. Kurkó Gy. 1970: Tán 
nem menyen maga es, odaragadnak. Pedig =. 
(Kurkó Gy., 1970.298.) Cssztdomokos. Sz. 
Puliszka, hé! Garda D.,1978: Délben 12 óra
kor, majd sötétedéskor ebédszünetet, ill. va
csoraidőt tartottak. (143.) Gyremete. 
puliszkaétel.
1. m ákos puliszka. Kurkó G y.,1970: alig
hogy lenyeltük a ='t, édesanyám takarodót 
fújt (58.) Cssztdomokos.
2. túrós puliszka, boc.: „túró bejül, kívül pu
liszka, megsütve parázson” (Fülöp Zsigmond 
Sz.gy.) Szováta. bocúj: „hosszúkás, félhenger 
alakú túrós puliszkacsomó” (Köz. Kémenes 
Antal: Nyr 43,1914.41.) Ditró. medve: „mert 
hát így hívják a pásztorok azon puliszkából csi
nált, túróval tömött gömböket, melyek szénén 
megpirítva felséges eledelt nyújtanak.” (Orbán 
B., II. 1869. 143) Kelemen-havas, medvecske: 
„puliszkabocs” (Vámszer G., 1977.80.) Cs. 
szentdomokosi csavart túróspuliszka (Kurkó 
Gy., 1970. 101) [(—>) túrós is], 
puliszkafőzés a havason. Nyíró J., 1936: 
Szótlanul tettem oda a kisüstben a vizet, hogy 
frustokra [reggelire] puliszkát főzzek. Csak 
nézte, hogyan öntöm bele a sárga lisztet az üst
be, fúrok likat a keverőfával a hegyibe, hogyan 
keverem meg, a lábam között, bontom ki a la- 
pítóra és szeletelem fel a cérnával. (104.) Hr. 
puliszkafőző üst. Csergő B .J 987: A fara
gók felszerelése: ~ [...], rántólábos, fazék, 
plétángyér, plécsipor, kalán, villa, vizeskár
tya, dobonka, borotválkozó felszerelés, egy 
viseltes cserge, takaróruhák és kendő, az útra 
pedig némi élelem. Többen vittek otthonról 
egy dézsa túrót és egy nagy fazék szilvaízet 
is. (47.) Küküllőkeményfva. (Vö. Kardalus 
J., 1984. 33. Cssztdomokos.)

553



III. 5. Erdőmunkások - Az erdei munka feltételei

rántalék: szalonna és túró összeolvasztásá
ból készített étel (Sz.gy.). 
rántottás-lé: „leütnek lisztre egy pár to jást, 
elhabarják, s ezt forró vízzel leöntik, meg
sózzák” (Keményfi K., 1900.168.) Kibéd. 
rántott hús: „apróra szelt sülthús” (Ke
ményfi K., 1900.154.) Kibéd.
REGGELI ÉTKEZÉS.
1- reggeli ebéd. Tamási Á., 1955: ~del jól 
megetetett mindenkit (11.120.).
2- reggeli étek. Tamási Á., 1955: kedves 
anyám a ~ dolgában forgolódott (—>) 11.131. 
(—>) főtt ételek.
rögtönétel: „rántott pityóka, pityókatokány, 
túrós pityókaleves, fuszujkaleves” (Gazda 
K., 1978.215.) Esztelnek, 
sorkolat kenyér: „karaj kenyér” (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34,1905.267.) Gy. 
sóskupa: sótartó fedeles kis doboz. Seres
A., 1973: Régen fejszenyélen szárított, nyír
fakéreg, »~'t« csaknem minden ember tudott 
készíteni, ebben sót vittek az erdőre, a mező
re. (4.) Krizba.
sűrűje oda leszállott. Gazda J.,1980: 46- 
ban fenn vótunk az erdőn. Akkor es olyan 
szegénység vót, hogy egész jó szegénység 
[...] Osztán körülültük az üstöt, amibe főz
ték [a krumplilevest], mert abból es szok
tunk enni, ha sokan nem vagyunk az üst kö
rül, s akkor Ágnis es nyúlt belé az üstbe, a 
fenekire, met a ~, ott vót a sűrűje, s akkor a 
testvére, a bátyja, a férfi úgy a kalánjával 
ütött Ágnes kalánjára: »„Ne szedd ki a sűrű
jét, met nem te kaszáltál!”« (250.) Csmada
ras.
szemerkutató: „fenyőmagos túró”, boróka
magos - (Lőrincz K., 1861. 350.) Hsz. 
SZESZ
„Hol melyik faluba igen sok a korcsma,
Ki s melyik hogy mit ér, minden asszony tudja, 
Sokszor részegen jár, s betegségnek mondja,
Ne félj, a szuszékot hogy a teli tarcsa.”

(ESZNaptár, 1864.: Székely népdal)

Teleki J.,1799: Szárhegy [...] Terem Szár- 
hegynek búza zab árpája, de mégis pénzen 
vészén gabonát, mert mind sert és pálinkát 
főznek belőlle [...] (37.) Kézdi Vásárhelly [...] 
Pálinkát is majd minden gazda főz: ritka háza 
mellynél 3 négy üstöt nem lehetne találni [...] 
(45.) SzEKN 1883: Az 1698-ban Fejérvárott 
junius 7-én tartott országgyűlés 10-ik ez. sze
rint »semmiféle rendeknek gabonából [...] pá
linkát főzetni és főzni nem szabad s avval ke
reskedni senki se merjen 50 forint büntetés 
alatt«, (60.). SzK, 1902.: Kívánatosnak tartja 
[SzK határozati javaslata], hogy az állam a fe
lesleges italméréseket szüntesse be [...] (61.). 
Bözödi Gy., 1938.: 1900-ban az egyénenkénti 
~ fogyasztás a Székelyföldön 5,4 liter, míg az 
országos átlag 4,7 (110.). Sz.Humor! 
HK,1977: Orvos: A kend ütőere rendszertele
nül ver. Iszik talán? Beteg:Inni iszom, de egé
szen rendszeresen... (85.). pálinkaadás. Palkó
A., 1979.: A kompániák [tutajkereskedő] ve
zetői csupán egyetlen dolgot tartottak lénye
gesnek: a ~ t (210.).
szolgáltak ki: láttak el. Faragó-Kurcsi, 
1969.: Élelemmel ajannal ~ az urak, hogy ha 
vízbe dedobtuk a patak vizibe a túrót, a halak 
is megbalandultak tőle. (13.) Magyaró. J. 
Zsigmond J., 1979.: A  kantinokat magánke
reskedők tartották vagy bérelték, és hogy mi
nél nagyobb hasznot élvezhessenek, gyenge 
minőségű, sok esetben romlott élelmiszerrel 
látták el a havasolókat. Gyakori volt a dohos 
puliszkaliszt, a megnyüvesedett, csípős túró 
és az avas szalonna. Olyan esetre is emlék
szem, hogy a szalonna már kezdett szago- 
sodni, ezért leforráztuk, és nyársra húzva 
füstöltük a tűz fölött. Sajnos az ilyen élelmet 
is el kellett fogadni - ha dolgozni akartunk -, 
mert fent a havason nem volt miben válogat
ni. Panaszra sem mehettünk, mert nem volt 
kihez. (221.) Magyaró. 
szűzétel: „sovány, szegényes eledel” (Gazda 
K., 1980.44) Esztelnek.
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TÁPLÁLKOZÁS
Mit főz vacsorára szom szédasszony?  

Túrós puliszkát főznék, ha lisztem volna, 
de a túrom is elfogyott ”

(Köz. Albert István: 
Székelység II, 1932.3-4.sz.)

Hszék Ekv, 1899.: az erdei munkás kevés 
húst fogyaszt el, de annál többet szerepel 
élelmezésben a pálinka [...] (379.). Sz. „Sze
gény ember vízzel főz s bottal reá ránt: úgy 
él, a hogy lehet.” (Köz. Benedek Elek: Nyr 
9,1880.36) Ev.

egy férfinél koronában

Udvarhely megyében 164,54

Csik megyében 165,12

Maros-Torda megyében 171,02

Háromszék megyében 199,46

Erdélyi átlagban 171,50

XXVII. táblázat. TÁPLÁLKOZÁS. Átlagos élelme
zési költség 1887-ben. (Barabás E., 1907. 156.).

tarisznyázni: „táplálni” (Köz. Giesswien 
Sándor: Nyr 28,1899.46.) Csm. (—») feltaris
nyál.
tárkonlé: tárkony leves. Vass Dénes: főztem 
egy nagy tányér tárkonlét (Sz.gy.) Makkfva. 
tehenhúsleves: „húsleves” (Balogh Ö., 1932. 
346.) Gyimes.
tikmony: „tojás” Kolumbán L., 1903.: Van 
főzve ~ [...] (101.) Hétf. 
tokán: tokány C sergő B., 1978.: hagyma ~ 
[...] pityókás ~ (48.) Küküllőkeményfva. 
törökbúza kása: „a kásává darált törökbúzát 
[kukoricát] vízben meg főzik s azután tejjel 
vagy zsírral fogyasztják.” (Keményfi K., 
1900.168) Kibéd.

túrós: túróval készített.
/ . ~ bocuj. —» puliszkaétel.
2. kupacija: „túrótartó edény” (Zsigmond 
J., 1979.221.) Magyaró.
3. ~ pityókaleves. Kurkó Gy.,1970: Míg a pi- 
tyókát hámoztam, az üstben melegedett a víz 
[...] a pityóka fellobbant, s a földes kősótól 
szürkés habját lekanalaztam. A félkupás [le- 
veses] kannába ujjnyi túrót morzsoltam szét, 
és egy szelet kenyeret aprítottam bele, rá
szórtam a pityóka levét, és kész volt a ~ = 
(141.) Cssztdomokos.
4. ~ pityókatörek. Kurkó Gy.,1970: A külön 
vett [meghámozva megfőtt] pityókára [...] 
egy pár szem túrót tettem, majd összetörtem, 
s így elkészült a (141.) Cssztdomokos.
5. ~ puliszka. Keményfi K., 1900.: a tej s az 
ebből készülő vaj, túró, tejfel, stb. itt [Kibéd] 
csak kivételes ritka háznál található föl. 
Kibéd 3000 lakosú hely, s jelenleg van 
összesen 197 fejős és meddő tehen [...] A 
juhot[...], [...] tejét túróvá kezelik, mellyel 
készül a székely legkedvesebb eledele: a ~ ~ 
(155.) Kibéd. [—> puliszkaétel is].
6. -  rétes: „puliszkából, túróból és szalonná
ból készített erdei étel” (Zsigmond J., 
1979.223.) Magyaró. [—» puliszkaétel]. 
TUTAJOSOK TÁPLÁLKOZÁSA: Palkó
A., 1979.: Táplálkozásuk [a tutajosoké] egy
hangú volt, és a szűkös keresethez igazodott. 
Fő ételük volt a puliszka, rántotta, sült sza
lonna, szilvaíz és hagyma. Ritkább esetben 
fogyasztott még sajtot, ordát, túrót, halat, 
esetleg marha- vagy bárányhúst. A meleg 
étel fényűzésnek számított. A kenyér is ritka 
vendég volt asztalukon. (210.) Magyaró. 
ÚTRAVALÓ.
1. elömózsia ( Kolumbán-Olosz, 1972.204.) Usz.
2. merende (MTsz I, 1973.1438) Hétf., 
Zajzon. merengye. Petrovics Pál: Készíts né
kem, feleség, merengyét egy-két napra, míg 
az erdőn leszek (Nyr 34,1905.381) Hétf. r. 
merinde.
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F. sz. Tétel
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

egységár forin t összeg forint

1. készpénzfizetés 288,00 360,00

2. 12 véka kétszeres ( —» ) 1,40 1,60 16,80 19,20

3. 48 font szalonna 0,36 0,40 17,28 19,20

4. 48 font túró 0,25 0,31 12,00 14,48

5. 12 véka tengeriliszt 0,95 1,25 11,40 15,00

6. 2 véka paszuly 1,25 2,90 2,50 5,80

7 48 pint pálinka 0,24 0,30 11,52 14,40

8. só és vöröshagyma 3,30 3,30

9. 25 fakanál 0,01 0,01*/, 0,25 0,37

10. 1 háromláb 0,40 0,55

11. 1 rézkatlan 10,00 12,00

12. 2 festett láda,
élelmiszerek elhelyezésére 3,00 4,10 6,00 8,20

13. 2 fúró 1,00 1,00

14. 14 darab 6'/2 öles 8 fontnyi kötél 2,40 2,95 33,60 41,30

Összesen: 414,05 514,80

XXVIII. táblázat. TUTAJOSOK TÁPLÁLKOZÁSA. A Szászrégen-Soborsin közötti tutajbér meghatározása, az 
1871. év előtti utolsó 3 év legkisebb és legnagyobb árai átlaga szerint, egy egész szállítmányra (24 tutajos, azaz 48 
tutajtáblára [v. fertályra] vagyis 12 tutajra vonatkoztatva (Divald A., 1871. 125.).

3. perémonda  (Kriza Vadr., 1862.) Hsz. (—>) 
feltarisnyál.
vegyes üzlet: vegyesbolt. Fórum, 1980: a 
munkások [a kézdivásárhelyi Fakitermelő és 
Szállító Vállalat] élelmiszerellátását még 26 
~ is szolgálja (decemberi szám) Knm. 
verttej: felvert aludttej. Gazda J., 1980.: Mikor 
mentünk az erdőre, reggel tojást rántottunk. ~ 
et, vagy édestejet ittunk [...] (251.) Bélafva. 
zemorda: „meleg, leves orda” (Köz. Konsza 
Samu: Nyr 45,1916.236.) Nbacon.

zupa: „meleg lé, híg levesétel” (Zsigmond J. 
Tsz., 1979.) Magyaró. [n. Suppe]. 
zsendice: „meleg ordás lé” (Köz. Benedek 
Elek: N yr8,1879.188.) Ev. Balog Ö.,1932: A 
csángó főételek a tej, túró, orda, vaj és ~ 
(346.) Gyimes.
zsíros: „két-két havasoló [—» III.5.1 erdei 
munkás] közös étkezésre fogott [...]: egyikük 
volt a pujszkás [...], a másik a ~ , aki a mellé
valót készítette” (Zsigmond J., 1979. 223.) 
Magyaró.
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5.3. Erdei kalibák - 
Munkásszállás -  Erdei lak

„A kaliba egyetlen »bútora« a tűz.”
(Faragó - Kurcsi, 1969.12.) Magyaró.

„Fenn a havasokon 
Rönköt emelgettem  
Füstös kajibába  
Volt a szálás hej em ' '

(Szomorú M., 1941.) Magyaró.

„Erdőn hált az öreg székely a fiával. Nagy 
tüzet raktak s mellé heveredtek. Az öreg hát
tal feküdt a tűznek s egyszerre csak tüzet fog  
a bunda.
Megszólal a fiú:
- Apó!
- Mia, fiam ?
- Valamit mondanék!
- Gondold meg jó l, fiam , m ielőtt mondanád. 
Jól van, a fiú hallgat.
Ismét megszólal egy kis idő  múlva.
- Apó!
- Mia, fiam?
- Valamit mondanék!
- Gondold meg jól, fiam, m ielőtt mondanád. 
Persze a tűz nem gondolkozott s csakhamar 
tolmácsolta a gyerek mondanivalóját.”

(Benedek Elek 1886, Ellenzék l.sz.)

ágas: kétágú oszlop. Tagán G., 1943.: az el
ső és hátsó oldal közepén megfelelő távol
ságban két-két oszlop van felállítva [—» favá
gók kalibája] (53.) Szvarság. ~fa : „a kaliba 
tetőrúdja tartó ágas cölöp” (M olnár I., 
1969.307.) Kőrös, Hm.
ágy: „szalmából, szénából készített alkalmi 
fekhely” (Horváth I., 1971.394.) Mózd. 
barakhéj: az erdei m unkásszálás helye. 
Sylvester T., 1966.: Legelőször ki kell nézni 
a ~jet, hogy legyen víz is a közelibe. Ko
mandó.

barakocska: kis erdei munkásszállás. G az
da J.,1976: s nekünk egy ~ csinálva [...], s 
akkor este lásd el a lovat, s főzz magadnak 
vacsorát, s aludj ott kopogó deckán. Nem 
volt kényelmes, de szerettem, met úgy bír
tam, s tudtam, hogy kell elbánni a fával (Ko
vács Samu 540.) Kn.
bojtol: a fekvőhely kibélelése jegenyefe
nyő gallyal. G arda D .,1978: A kalyibát 
minden héten ki kellett ~ni, mert a fenyő- 
csereklye [fenyőtű] lehullott. (143.) Gyre
mete. (vö. Reuter C., 1973.332.) Gyremete. 
bolni: „féldeszka hulladék” Garda D., 1978: 
A kalyiba alapját a földön vízszintesen el
helyezett három gerenda alkotta , majd erre 
épült  a fedélszerkezet, amely fakéregből, 
»~ból« [...] állott. (143.) Gyremete. 
bordély: „hitvány konyhó, viskó, putri” 
(Hermán O., 1914.66.) Szf. 
cserekje.: (—>) 1.2.2.4. Csergő B.,1978: A 
fekvőhelyre apró ~t terítettek és rá szénát, ha 
volt. (46.) Küküllőkeményfva. 
doska: „vékonyabb, hasított fenyőfa, miből 
a kaliba készül” (Köz. Goldner József: EL, 
1887.583.) Gy. dóska: „nagyobb forgács” 
Zsigmond J., 1979.: a kalibát, a télieket [...] a 
faragók pedig a forgácsból kikerülő nagyobb 

kai [bélelték] (222.) Magyaró. 
elmegy éjjeli hálóba: erdei szálláson lakik 
(Gazda J., 1980.271.) Kna. 
ércfüttő: öntöttvas tűzhely. C sergő  B., 
1978: Tüzelőül [a barakkban, a kalibában] ~ 
szolgált, vagy maguk raktak tüzelőhelyet la
pos kövekből, téglából. (48.) Küküllőke
ményfva.
ERDEI LAK: erdészház (Pausinger J., 
1885.850.) Görgény völgye. Hn. Margit-villa 
(Janitsek J., 1980.102.) Efüle.
ERDEI SZÁLLÁS, szállás: erdei kunyhó 
(Nyíró J. 1938.23.) Hargita (->) KALIBA. 
fehérfenyő: jegenyefenyő. Garda D., 1978: 
a fekvőhely kibéleléséhez [kalibában] csak 
~t használtak. (143.) Gyremete (—>) bojtol.
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377. ábra. Erdei lak.
A görgényi kincstári erdőben az 1870-es évek elején létesített erdei lak homlokzata és alaprajza (EL 1885. 851.).

FENYŐGALLYBÓL K É SZÍTETT FE K 
HELY.
/. csereklyeágy (Nyíró J .,1938.199.) Hm.
2. csetinaágy (Kemény J., 1965.324.) [r. ce
tina] setyina. Szomorú M., 1941.: Szombat 
felé a liszt fogytán / Üres lett a zacskó pár
nám / A = össze törve / Szombatra pór lett 
belőle. M agyaró. sétyina. Zsigm ond J., 
1980.: Bémegy a kajibába. / Leül a ~'ra / Bú
ra hajtja a fejét. / Hullatja a könnyeit / A háti 
zsákjára. Magyaró. (retina: fenyőgally.), 
h u n ib a : „putri, viskó, kis földház. Kállay 
Gyűjt. Földszint való kalyiba. Erdélyi és 
székely szó. Döbrentei. Kaliba, pásztori 
kunyhó. Székely szó. Szabó Elek. Kállay.” 
(Tsz, 1838.). ~: „viskó” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
kábán: munkásszállás (Gazda J., 1976.539.) 
Kn [r. cabaná].

kájm án: „vízgyűjtéssel és fahordással fog
lalkozó, 14-16 év közötti gyermek” (Garda
D., 1978.143.) Gyremete. Zsigmond J., 1979.: 
tizenegy éves koromban [...] -kodtam [...] 
20-25 munkás mellé járt egy-egy ~ (222.) 
Magyaró. J. Zsigmond J., 1979: „kein Mann 
[...] még nem emberek [mert gyerekek] már 
volt emberek [mert öregek]. J. V. Arvinte, 
1957: caiman: ukrán kaiman, kaliman. 
kájmánica: erdei munkásszállást gondozó nő. 
Garda D.,1978: A vacsorát ők készítik el, de 
előfordult, hogy a barakktakarítással és vízhor
dással megbízott »~'t« kérik meg erre. A ~ 
gyakran mos is rájuk. (147.) Gyremete. 
KALIBA: kunyhó, erdei-, kaliba. (Hermán
O .,1914.191.) Hszm. kajiba. (Nemes Z.,
1974.) Torja, lakó ~ (Sz.gy.) Szf. kaliba (Cs. 
Bogáts D., 1943/1662.) ~ (Köz. Goldner Jó
zsef: EL, 1887.587.) Gy. Nyíró J., 1938.: vad
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378. ábra. Kaliba. a) kör alakú; a,: a szénégetők kalibája (Tagán G., 1943. 53-55.) Szvarság; a2: ruckaliba 
(átmérője 6 -8  m); 1 körbe állított tartófa, 2. káva, mely kiképezte a kör alakú nyílást (Kardalus J., 1984. 33.) 
Cssztdomokos; b) hatszögletű kaliba; 1 priccs, 2. tűzhely; c) téglalap alakú kaliba; c, és c2: favágók kalibája 
(Tagán G., 1943. 55-55.) Szvarság; 1. első fal a bejárattal, 2. boronafal, 3. fenyőkéregfedés, 4. ágasfa 
(Méret: hossz: 5 m, szélesség: 2,20 m); c3: csíkszentdomokosi típus (20 személy számára, 8 m hosszú, 7 m széles, 
belső magassága 4-4,5 m); 1 földtöltés (körbejön a falra szigetelésként, kivéve a bejárati ajtót), 2. tartóoszlop szin 
cselhe, 3. gerenda, 4. tetőtartó, 5. oldalfal, melyet rakófák alkották, 6. tető, melyet 1-1,5 m hosszú dránicák képeztek, 
7. középnyílás, ahol a szabad tűz volt (Kardalus J., 1984. 33.); c4: Verebesi erdőmunkások 2,5x3,5x2 m nagyságú 
egykori kéregkalibájuk: 1. fedetlen tetőrész a füst eltávolítására, 2. vízlevezető árok (Vámszer G., 1977. 66.).
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favágó fejszét ragad és dühös csapásokkal 
fát kezd ródalni tűzre [...] A nehány borona- 
fából összeródalt ~ (220.) Faragó-Kuresi, 
1969.: Műk, az emberek a fákról hántottuk 
le a fánok a kérgit, és abból csináltunk ma
gunknak huszonöt-harminc személynek 
szállást és ezekbe a ~'kba tőtettük az életün
ket és kínlódtunk [...] A kisebb ~'k négyszö- 
gűek, a nagyobbak kerekek voltak. (12.) 
Magyaró. Garda D., 1978.: Az erdőmunkás
ok a vágtéren ~'ban laktak. Ez négyszögű ge
rendából készített épület volt, kezdetben két 
férőhelyes, később 4-6, esetleg 8 embernek 
is szállást biztosított. (143.) Gyremete. Luk
ács Sándor: 3-4 ember lakott egy ~'ban. 
(Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. Hadnagy Gábor: 
saját maguk készítették a ~'t, 2 m hosszú fel
hasított fából; 4-5 ágasfákat összetettünk 
erre az ágas fákra jött egy koszorú erre felál
lítva nekidöntöttük a ~ fát, először lapival és 
utána földdel letakartuk, fent a hegyiben a 
füst ment (Sz.gy.) Farkaslaka. béres bojt-: 
csapott fedelű fenyőgallyal fedett 
(Műv. 1981.8-9.55) Hsz. béres - :  munkás ~ 
(Kemény J., 1965.175.) favágók - ja . Tagán. 
G., 1943.: A ~ más rendszerű, mint a szénége
tőké (53.) Szvarság. kéreg-. Faragó Kurcsi, 
1969.: 1924. január 18. Gödemesterháza, Zeb- 
rákpatak, mondtam el az első mesét az embe
reknek egy kicsit rozoga kéregkaiibában (21.) 
Magyaró. kerek - :  „máramarosi ~ Zsig
mond J., 1979.: A két világháború közötti idők
ben elterjedt a máramarosi típusú, 6-8 szögű, 
bejáratnál zárt előtérrel, melynek bal oldala ré
szén volt a szerszámok helye, jobb felöl egy 
pádon voltak a vizes vedrek, alatta a főzőüst 
helye (222.) Magyaró. ruc -  (Kardalus J., 1984. 
33.) Cssztdomokos. szénégetők ~'ja (Tagán G., 
1943.51.) Szvarság. J. Faragó - Kurcsi 1969.: 
Ha bükkfával tüzelték a ~'ban a olyan világos
ság volt, hogy cérnát lehetett volna tűbe fűzni. 
(53.) Magyaró. kalyiba (EO 11,1781.457) (vö. 
Garda D., 1978.143. Gyremete).

kalibafa: 2 m hosszú hasítvány, mely a kali
ba oldalfalát képezte (Hadnagy Gábor Sz. 
gy.) Farkaslaka.
kapeaszárítófa. Bözödi Gy., 1938.: Hogy 
tulajdonképpen miért nem kívántak a széke
lyek itthon dolgozni és milyen volt a szé
kelyföldi munkásokkal való bánásmód, azt 
elmondja Máthé József, a marosvásárhelyi 
Székely Társaság titkára, hivatalosan minő
ségében [...] Láttam, hogy a munkásokat 
amiért este hátukon egy-egy kötegecske 
»kapcaszárító« fát vittek haza, ami közbe le
gyen mondva, régi szokás, megverették [...] 
(102.103.) Szf.
kármentő: „a kalibában az alvóhely és a tűz 
közé helyezett fa” (Garda D., 1978.143.) 
Gyremete.
kulipintyó: „házikó” (Nemes Z., 1974.) Torja. 
KUNYHÓ. Pausinger J., 1885.: A  vágatást, 
hasítást és felrakásolást [tűzifatermelés és 
Görgény völgyében] rendesen Galícziából 
jövő orosz munkások végzik. E munkások 
[...] néhány fa törzséből készült, csak széles 
hasábokkal fedett ~ kban lakva, júniustól au
gusztus végéig szakadatlanul dolgoznak 
(948.). Gergely L., 1867.: a levágott nagyobb 
fáknak »megguvasztott« héjából kis ~ kát 
építenek. (101.) Msz.
mikrocentrálé: kisméretű áramfejlesztő te
lep. Fórum, 1980.: A  szállásokat ugyanis 
rendszerint hegyi patakok mellé építik, s 
ezeken a helyeken [...]Mindhárom jól műkö
dik. (Decemberi szám.) [r. microcentrala]. 
mozgó barakk: áthelyezhető- (Garda D., 
1978.147.) Gyremete.
MUNKÁSSZÁLLÁS Fórum, 1980.: ~ok 
vannak Komandón, Kézdivásárhelyen, Ojto- 
zon, Borosnyón és Torján, amelyekben 20 
tévékészülék, 120 rádiókészülék sakk, rö- 
mijáték és mozgókönyvtárak állanak a mun
kások rendelkezésére, (decemberi szám.), 
összeeszkábál: (ideiglenesen) összeállít 
(Kemény J., 1965.41.).
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PETRÓLEUM.
1. fotogén. Kemény J., 1963.: =es lámpa 
(52.) —lám pa. Tamási A., 1955.: Közben 
leszálott az este s a —lámpát meggyújtotta 
[...] (11.98.) futógén. Ősz János, 1901.: Csak 
eherréig futok né , a zsidóni, négy krájcárra 
~ér, [...] (Nyr 30.46.) Kibéd.
2. gáz. (MTsz 1.1893.681.) Hszm, Csm.
3. olaj. Tamási Á., 7970/1932.: lámpa, belé- 
való ~jal (52.)
pirjefa: a kaliba ágasait azonos oldalon ösz- 
szekötő fa (Tagán G., 1943.53.) Szvarság. 
PRICCS. C sergő  B., 1978.: Rendszerint 
azonban maguk építettek barakkot, kalibát 
deszkából, karókból, fenyőkéregből. Benne 
-eket csináltak és cserekjével [fenyőgallyal] 
szénával, szalmával, rakták meg. (48.) Kü
küllőkeményfva. (—») bojtol. 
rejatör: „rádönt” Sylvester T., 1966.: Mek- 
kel nézni hogy hova építti a barakot, nehogy 
a szél rejatörje a fát. Komandó. 
szálláshely: állandó eredei ház. Jakócs Im
re: volt benne elöl egy kis eresz és egy lakó
ház [szoba] (Sz.gy.) Zetelaka. J. szállásra fo
gad (Tamási Á., 1955.11.172.). szállás (Kar
dalus J., 1980.74.) Halmás. 
szigorkodik: nehéz körülmények között él. 
Csergő B., 1978.: a nehéz terepen az idő viszon
tagságai közt és rossz szálláshelyeken egy-két 
hétig szigorkodtak (46.) Küküllőkeményfva. 
sztrájkfa: a kalibában a „fekhelyet lábnál 
határoló, karvastagságú fa” (Zsigmond J.,
1979.222.) Magyaró.
szulla (sulla): „csapokból, készült hegyes 
alakban végződő köralakú kaliba, amelyet a 
kaszálás idejére készítenek.” (Köz. Balogh 
Ödön Nylrk III. 1959.115.) Gyimes. 
tüzet üt: tüzet csihol. Kurkó Gy., 1970.: s 
egyszerre húztuk ki mind a hárman a szikra
vasat, békasót és táplót harisnyánk zsebéből, 
hadd lássuk, amelyikünk üt hamarabb tüzet 
(135.) Cssztdomokos. 
virnyó: „viskó” (Kriza Vadr., 1862./Usz.

5.4 Munkavédelem - 
Munkakörülmények

„Az erdei munkások veszedelme a nehéz 
munka. Sokat agyonüt vagy nyomorékká 
tesz a ledülőfa. Erdők vadonjában a 
gyáros tulajdonát képező kantinokra vannak 
utalva és szorítva, mert ha pénzüket nem ott 
költik el és nem költenek elég sokat, kiadják 
az utat. Beadósítja és lekötelezik - busás 
kamatok felszám ítása mellett - megújultan 
további munkára.”

(SzK, 1902.627.)

„ Hetente terjengett a hír, hogy ezt, meg 
amazt »megütötte a fa«  ”

(Zsigm ondi., 1979.224.) Magyaró.

badari: „tetű” (M Nyl, 1905.331.) Csm. „a 
fején ~t láttam”
BALESET.
1. baj. Kurkó Gy., 1970.: ehejt már nem Ion 
nyugtom, hogy valami ~otok leve (230.) 
Cssztomokos.
2. emberáldozat. Gazda Jm, 1980.: ~es vót sok
szor. Ez, ugye avval járt. Hogy eresztették a 
fát, s elütte, olyan vót elég. (272.) Gyszárhegy.
3. eset. Gazda J., 1976.: Ilyen a Becsek Béla 
=e. Elment az erdőre a tere [rakomány] 
readőlt, nem volt segítsége, hogy történt, azt 
csak a jóisten tudja, halva találták. (539.) Kn.
4. szerencsétlenség. Gazda J., 1976.: az erdő 
nem mező, kérem szépen, hogy nem az. Az 
erdőn meg kell tanulni, hogy hogy kell járni, 
sok ~ történik az erdőn. (538.) Kna. Gazda J., 
1980.: Itthon az asszonyok vártak. Sokszor 
kijöttek elénk.Pedig örökké azt mondtam: 
[...] ha sokat késünk, akkor történt valami, de 
= nincs. Vaj a ló nem húz, vaj valami más. 
(278.) Kn. J. testvére ott maradt. Tamási A., 
7976/1938.: egy darab erdőt fogtak fel a ha
vason. Elmentek ketten, hogy levágják az er
dőt [...] akkor sógor hazajött az egyik este, s a
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379. ábra. Baleset.

~ [...] hát a majorházat koromba omolva lássa 
[•••] Úgy elégett, hogy csak egy-egy diribda- 
rab fordult ki a csontjából. (50.) Farkaslaka. 
BALESETEK AZ ERDŐIPARBAN. Iprf. 
tev., 1910.: A balesetvizsgálatok színhelyei 
legtöbb esetben fűrésztelepek voltak; itt for
dul elő a legtöbb baleset, de nem magában a 
fűrészüzemben, hanem inkább az erdőüzem
ben és a súlyos fatőkék szállítása, máglyá- 
zása, csúsztatása közben, iparvasutakon Ezen 
balesetek okai magában az üzem természeté
ben rejlenek, és csak a munkások részéről al
kalmazott fokozott elővigyázattal kerülhetők 
el, azonban a munka természete olyan, hogy 
azt magasabb értelmi fokon lévő munkások 
el sem vállalják, és miután a munkások nagy 
területen szétszórva dolgoznak, a felügyelet 
sem lehet oly hathatós. (114.) Ip a rfte v ., 
1913.: Az 1913. év folyamán a rendőrhatósá
gok 399 balesetvizsgálatot tartottak [Mhv., 
MTm., Csm. területén], melyekből 336 esett

a fa- és csontipar csoportjára [...], a balesetek 
túlnyomó része fadöntés és kezelés közben 
történt [...] (516.) vö. Zsigmond J., 1978.: 
„megütötte a fa” 224. Magyaró. 
belefulladtak a tutajról. Gazda J., 1980.: So
kan ~. Az én nagyapám is úgy halt bele sze
gény még 1906-ban vagy 1908-ban. Hatvan 
éves vót az öreg. S akkor vót egy olyan gát a 
Maroson keresztül, hogy nagy gát. Körülbelül 
30-40 méter széles ott a Maras [...] Az én 
nagyapám mikor lement ő hátulsó vót [...] Mi
kor ők [az első béres és a hátulsó a balesetet 
szenvedett] a balesetet szenvedett lementek [a 
gáton átmentek] a tutajnak széjjelvállőtt a há
tulja, s az öreg* béesett közéje. A szomszéd 
községbe fogták ki. Jól bírták magukat, csak
hogy olyan vót a rendszer, hogy mindenkinek 
mindent kellett csinálnia, csakhogy élhessen. 
(278.) Magyaró. belényuvadtak- (Csergő B., 
1978.41.) Küküllőkeményfva. 
bibe: „sebetske, fakadék ott a bibéje” (SzD, 
1784.13.).
BICSKÁZÁS A CSÍKI SZÉKELYEK
NÉL. Bözödi Gy., 1938.: A ~ a leggyakoribb, 
aminek oka nemannyira a »vérében« van, 
mint inkább a műveltség alacsonyabb szín
vonalában. A falusi legény, ha bár legalább 
iparosmesterség tanul, már nem bicskázik, 
noha ereiben ugyanaz a vér csörgedez. Má
sik ok a korcsma. Semmi kulturális öszszejö- 
vetelt nem engedélyeznek a hatóságok. [...] 
(235.236.) (->) Csergő B., 1978.48.is. 
BOKSA. Hadnagy Gábor: nagybátyámtól ta
nultam, hogy amikor felmész a boksára, a la
pátot mindig keresztül fordítva tartsad, akkor 
nem esel belé egészen, ha elmennél, vissza tu
dod húzni magadat. (Sz.gy.) Farkaslaka. 
csapdarab: „ágdarab” Sylvester T., 1966.: 
Ha ~ vajegy fen van akadva, azt es le kel szed
ni. Komandó.
csintura: bizonsági öv. Kincses Sándor: ami
vel ma telefonista kikötötte magát, csinturának 
is mondtuk. (Sz.gy.) Szováta. [r centurá].
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380. ábra. Csapolás.
a) helyes végrehajtás; b) és c) veszélyei.

DÖNTÉS
„ Nagyságos úr, vegye meg ezt a kicsi fát,
Jó száraz, úgy fog  égni, mint az olaj, 
ígérjen érte, lelkem, kell a pénz!
- Az uram meghalt, nagyon rám já r  a haj.

Az idén soká fog  tartani a tél. 
Gyertyaszentelőkor visszafekiidt a medve.
- Bizony, élhetett volna még szegény uram, 
Szép szál ember volt, örökké jó  volt a kedve.

Ne alkudjék, higgye meg, jó l jár, ha megveszi, 
Rakott kályhánál szépek a téli esték.
- Fát dönteni mentek az erdőre,
Sötétedéskor négyen hozták a testét.

Legyen háromszázötven a szekér,
Alig lesz elég adóra.
- Amig a hegyről a faluig értek,
Vörös vonalat írt vére a hóba."

(Maksay Albert: Fapiac, részlet) 1933.

J.: „ Kettőt vág ő  még a fára, /  S ráesik a f á  
reája. /  Szökött volna ki előle. /  De a halál 
nem engedte ” Bács Jancsi, Szf. (Faragó Jó
zsef: Jávorfa-muzsika, 1965.).

DRÓTKÖTÉLPÁLYA. Iparf. tev. ,1911.:  
Nem mindennapi baleset történt fadöntéskor 
egy telepen, mely a tőkéket drótkötélpályán 
szállítja az erdőből a fűrészhez. Egy ledön
tött fa ráesett a sodronykötélre és fennakadt. 
Egy munkás mentőövvel felszerelve a köté
len odakúszott, a hol a fa fennakadt és kisza
badította a fát.Mikor a fa leesett, a kötél 
olyan lengésbe jött, hogy a mentőöv kapcsa 
kitágult, kikapcsolódott és a munkás a mély
ségbe zuhant. (110.) Szf. 
ebbed: „elgennyesedik” (Zsigmond J. Tsz., 
1979.) Magyaró.
eldőltek, mint a kivágott fa. Faragó  
Kurcsi, 1969.: Nyáron szó sem lehetett róla 
[a mesemondásról a szálláshelyeken]: 14-15 
órai nehéz testi munka után [az erdei munká
sok] ~ (16.) Magyaró.
elfészegül: „baleset következtében vmi testi 
fogyatkozása támad” (Köz. Horger Antal: 
Nyr 34,1905.104) Najta. 
elhárít: „eltávolít” Sylvester T., 1966.: A  
munkavédelmi csoport bejárja a párkétot 
[vágásterületet ] s elháríccsa a veszéjes kö
veket, fákot. Komandó. 
elmegy éjjeli hálóba: elmegy szabadba hál
ni. J. Gazda J., 1976.: Tettünk tüzet, a sza
bad ég alatt, egyik felöl a tűz pergelte az óda
lunkat, másik felünk fagyott meg. Teli van
nak a jábaim hűléssel. (536.) Kn. 
elsősegély: elsősegélynyújtás. Iparf. tev., 
1910.: a legtöbb erdőkihasználási vállalat
nál pedig, hol szintén napirenden vannak 
az igen súlyos balesetek, kötszereket nem 
tartanak, úgyhogy csak 2-3 nap múlva, mi
kor a sérült orvoshoz szállíttatik, részesült, 
egyúttal nem ritkán már későn alkalmazott, 
-ben . (223.) Tamási Á., 1970/1932.: Ha 
fagy bántja kezed, lábad / Hóval mossad, 
mert feltám ad. (223.) J. Z sigm on d J.,
1979.: vágott sebre nyers szalonnaszelete
ket tettek [a havasolók], szúrt sebre fenyő
szurkot a gennyesre pedig sült hagymát.
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Magyaró. (vö. MNMNT Ért., 1932. 125) 
Usz.
elüt: megüt. Gazda J., 1980.: De ha már ere
gető nap [—>] vót, s akkor eresztett lat bé, s ~ 
tetett valakit, állatot vagy valamit, meg kel
lett fizesse. (272.) Gyszárhegy.
ERDEI VASÚT: Groedel-féle iparvasút (—») 
IPARVASÚT (III.2.3.6). 
eregető nap: a hét bizonyos napja, mikor az 
eregetést megengedték. Gazda J., 1980.: -  
akkor vót egy héten kétszer. A fát megtisztít
sák küjjel a hegy tetejin, csákánynyal meg- 
húzítsák, [capinnal megindítják] s bészalad a 
patakig. Csak úgy magába. Akkor szánnal 
felmenni az erdőbe nem vót szabad. Met ha 
felment, nem felelt senki érte. Ha elütötték, 
jónapot. (272.) Gyszárhegy (—») [elüt], 
fatalpú bakkancs: fatalpú bakancs. Sylvester 
T., 1966.: amikor az ember égeti a szenet. -o t 
húz, met ha nem, irton égeti a lábot. Komandó. 
fával való bánás: erdőkitermelési munka
G.T.D., 1796.: azonban nem kevés faradsá
gokba jut a szegeny Oláh falusiaknak, azon 
Élelmek Keresésének módja.- A sok ~, an
nak hordása, emelése, a sok út annak vitelé
ben, nékiek igen terhes. Az öregebb Embe
rek nálok igen erőtlenedtek, és meg romlot
tak, sőt kevés jut közöllük Vénségre. (78.) 
Oláhf. Zsigmond J., 1979.: Munkavédelem 
hiányában nagyon gyakoriak voltak a mun
kabalesetek [...] Kevés famunkást ismertem, 
aki épkézláb öregedett ki a havasolásból. 
Magyaró idősebb férfiai közül minden har
madik-negyedik ember sántikál vagy biceg
ve jár lábtöréses baleset miatt. (224.). 
felakadt fa leeresztése: fennakadt fa levéte
le (Lőrincz Pál Sz.gy.) Oroszhegy. Iparf. tev., 
1910.: Egy fadöntésnél az eső fa ágai össze
akadtak egy még álló fa ágaival és a fa fenn
akadt. Egy munkás ki akarta szabadítani az 
ágakat, sikerült is neki, de a fa esése közben 
egyik ág a munkást megütötte, hogy azonnal 
meghalt. ( 115.) Szf.

félpucolás „az állófa környékének megtisztí
tása” (Szász L., 1971.228.) Gycsomafva. 
Groedel-féle iparvasút: a komandói erdei 
vasút. Bokor J.y 1905.: Az út hosszában 
gyakran találkozik az ember a vágányokról 
és a töltésről lefordult tönkös kocsikkal, de 
fakereszttel is, amelynek felírása mutatja, 
hogy emberélet is esett a baleset áldozatául. 
Tény az,hogy sok jó csíki és egyéb székelyt 
pusztított már el az a vasút vagy pedig tett 
nyomorékká. A hátramaradt családnak per
sze anyagi kárpótlás jár, de baj az, hogy a 
legtöbb alkalommalk bebizonyul, hogy a gó
bé pityókás, ügyetlen volt és saját maga 
idézte elő veszedelmét. (145. —» III.2.36.6) 
Gyilkos: „meredek, rossz közlekedési hely” 
Erdély, 1903.: Hagyomány szerint Borbély 
Lőrincz fát hozott a ~on, de kerékkötője elsza
kadt s őt a szekér oda ölte. (92.) Mezőmadaras. 
A hallgatag favágó  
„A fenyők sötét gyűlölettel nézik:
A hóhér ott megyen!
Es megszólal egy: Én holnap meghalok 
De zuhanva még összezúzom őt! ”

(Reményik Sándor, 
Erdély, 1938.12. Részlet) 

havasi munka: erdőkitermelés. Kocsis Ist
ván: a ~'t nem bírtam és megtanultam az asz
talos mesterséget. (Sz.gy.) Magyaró. 
hívás: vonzás. Kocsis István: a fehér fenyő
nek [jegenyefenyő] erős -a  van, erősen 
vonzza a villámot. (Sz.gy.) Magyaró. 
ín, innya: törési léc (—>) III.2.1.5) Sz. „Az 
inára ügyelj, ne vágd el!” (Gazda J., 1980. 
271.) Kna.
IPARVASÚT, erdei vasút. Iparf. tev., 1913.: 
Jellemző gyakori baleset az -aknái, hogy a 
mikor a fával megterhelt szerelvény lejtőn 
megy lefelé s ha ilyenkor a vonat elé vala
mely apró akadály kerül, s ezért a mozdony
nak hirtelen ellengőzt kell adni, a vonat ki
siklik vagy hogy különösen a téli időben, a 
hatalmas, felületükön havas gömbfák eleven
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382. ábra. Káskó. a) védősisak; b) egy olyan példány, mely megmentett egy életet.

erejüknél fogva előrecsúsznak és a fékezőt a 
fák állványához szorítják; 2 esetben halál, 
több esetben súlyos sérülés lett ily baleset 
következménye (519.) Szf. 
izzasztó: fáradtságos. NT, 1838.: A tutajt ké
szítők munkássága legfőbb mértékben ~ (—>) 
(11.26. Bocskor János) Gy.
JÉGPATKÓ ( SARU).
1. patkó  (Szász L., 1971.227) Gycsomfva: 
De = vót mind a kettőnek [első béres, hátul
só] a lábán, hogy ne sikamodjanak a fán. 
(278.) Magyaró. fülemarakuti ~. Zsigmond 
J., 1979.: Filip-Marakutt védjegyű, hatfogú 
szárnyas láb ~ (218.) Magyaró. jé g i ~ - PPB. 
1767: Huff-Eisen mit Záhnen (láb =, 
marakuti ~) Szőcs István, (Sz.gy.) Bereck. 
Boldizsár Lajos: Akik termelésbe jártak 
használták a láb ~t. (Sz.gy.) Kászimpér. szö
ges ~. Palkó A., 1979.: Mind a négy tutajos a 
bocskorra ~  ~ t  kötött, hogy a tutajon bizton
sággal mozoghassanak. (211.) Magyaró.
2. vasmacska. (Kemény J., 1965.187.) ~ (Szász 
L., 1971.227.) Gycsomafva. Kristó T., 1978:. a 
6 körmű = szintén kovácstermék. (396.). 
kankó: „begörbített végű vasrúd” Sylvester 
T., 1966.: Ha vajégy nagyobb fa fennakad, 
~val kell lehúzni. Komandó.
kapison: „kötött sapka” (Szász L., 1971. 
227) Gycsomafva. [r. capi$on]. 
káskó: „védősisak” Sylvester T., 1966.: Mán 
megin nem tetted fel a ~t. Komandó. ~ (Sz.gy.) 
Gy tölgyes [r. cascá (de protectie)]. 382. ábra.

381. ábra. Jégpatkó, a) szentdomokosi típusú lábpatkó 
(Kardalus J., 1984. 3. 32.) Cssztdomokos; b) olasz 
típusú lábpatkó; c) ua. felszerelve bocskorra; 1. 
bocskor.
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kenés: „mas/írozás nyomkodással, a ficam hely
rekenése” (Zsigmond J., Tsz. 1979.) Magyaró. 
kimarjul: „kificamodik vmely végtag” 
(Zsigmond J., Tsz. 1979.) Magyaró. 
kinnya: szenvedés Fejér M., 1972.: Kovács 
Miklós kiénnya (e) A helynév az egykori Ko
vács Miklós emlékét őrzi, aki erdőlés közben 
a kerekek alá került, s c helyen halt meg. 
(136.) Zabola. szin. megtisztít, körbenyes: az 
állóiat körül nyesi (Garda D., 1978.146.) 
Gyremete.

383. ábra. Kulcsos rakonca. Különféle megoldások.

kulcsos rakonca: az ürítésnél az ellentétes 
oldalon nyitható, az erdei vasúti kocsiknál 
alkalmazott. Iparf. tev., 1913.: bevált a kul
csos rakoncza, melynek nagy előnye az, 
hogy [...] a leterhelésnél a munkás nem 
kénytelen azon az oldalon állani, a hol a 
gömbfa omlik le (519). 
lábcsikkanás: kificamodás (Köz. Gencsy 
István: Nyr 34,1905.324.) Gy. 
leesett a hátpecsenyéje: a széles hátizma 
meghúzódott (Zsigmond J., 1979.224.) 
Magyaró.
marjulás: „ficam, ficamodás” (Zsigmond J. 
Tsz., 1979.). Magyaró. 
megnyomorékosodik: „nyomorékká válik” 
(Köz. Horger Antal: Nyr 31,1904.246.) 
Kelementelke.
megrakkant: „elvesztette a fél karját vagy a 
fél lábát” (Gálffy M., 1980.45.) Magyaró. 
megütött: „agyonnyomott” (Szász L., 1971. 
23.) Gycsomafva.
méktisztítás: a döntésre kijelölt fa környé
kén az akadályok eltávolítása [—> felpucolás]. 
Sylvester T., 1966: A -ával kezdődik, hogy 
legelőször az embör fölnéz, hogy van-e 
vajégy ág, hogy nehogy a fejibe essék. 
Komandó —» körbenyes. —> 384. ábra.
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MUNKÁSVISZONYOK:
munkafeltételek. Bedő A., 1885: Munkás
viszonyok [...]. sőt vannak helyek, hol a 
hordás és rakás munkáiban, mint például a 
Székelyföldön még a nők is részt vesznek. 
(I.k.37.). Mkikj, 1908. Az inasnak való gyer
mekek egész serege foglalkozik napszám
bérért az erdőben (18.) Szf. Kemény J.t 
1965: Jolka pillanatok alatt felméri a hely
zetet, s ahogy másoktól látta, akik hasonló 
helyzetbe kerültek, elöl elkapja két kezével 
a száncsórúd végét, s háttal a menetirány
nak, feldobja magát a járom alfájára. Ke
ményen megkapaszkodik. Élet-halálra menő 
mérkőzés indul a harminc mázsa súlyú fa és 
a vontatóökrök között. A száncsóhoz erő
sített hatalmas rönk feltartóztathatatlanul 
zúdul lefelé [...] (151.). Szász L., 1971: Ré
gen elég gyakori volt a baleset. Főleg a szá
zadforduló táján nagyon sok család maradt 
kenyérkereső nélkül, sok embert megütött 
[...] a kidöntött fa. (229.) Gycsomafva. 
munkavédelmi csoport: a vágásterület elő
készítését végző csoport. Sylvester T., 1966: 
A döntés előtt a ~ bejárja a vákteret. Ko
mandó.
nemlátomtól vakulásig: hajnalhasadástól 
sötétedésig. Garda D., 1978: Az erdőmunká
sok »~« dolgoztak. Általában reggel és este 
főztek, de volt eset, hogy csak este. A kalyi- 
bában levő tűzhelyen kívül nyáron a kalyiba 
előtt is tüzeltek. (143.) Gyremete. 
nyamarék: nyomorék. Faragó-Kurcsi, 1969: 
Ezér van ma is annyi ~ ember az öregekből. 
(13.) Magyaró.
nyugodalom: pihenés. J. Sz. Szilágyi János, 
1813: Minthogy a' Tseléd is Ember, 's vele 
úgy nem lehet bánni, mint dologgal, önként 
foly[ik], hogy a' Gazdának is vagynak köte
lességei ő iránta [...] 4-o / Nem kell úgy meg 
terhelni a' munkával, hogy az által egészségét 
élrontsa; néha nyugodalomra való időt is kell 
engedni. Szigethen.

oldalirányú döntés, oldal vágás. Szász L.,
1971: Meredek terepen azonban - a balesetek 
elkerülése végett ~t alkalmaznak. (228.) 
Gycsomafva.
ösven-csinálás (-hányás): „a döntési irány
hoz viszonyítva rézsutosan hátra út készí
tése” (Szász L., 1971.228.). Gycsomafva.

a

b

2

1

2

385. ábra. Ösven-csinálás (a); 
b) a döntők visszavonulásának helyes iránya; 1. a fa 

dőlésének iránya, 2. a visszahúzódás iránya.

pacil: megjár. Kovács István: ha a kés nem 
törik el, nem ~ok (Sz.gy.). Magyaró [r. a 
páti].
parandozz!: húzz ki a szélére! (Gazda J., 
1980.279.) Magyaró [-» III.2.3.12.]. 
PETRÓLEUM. Faragó-Kurcsi, 1969: Mi- 
nya bácsi, amikor a havasról hazaért, be sem 
lépett a házba, hanem a pitvarban meztelenre
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386. ábra. Tilfó. a) a tirfor (hajtórudas kézi csörlő); b) működtetés.
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vetkőzött és -m a i dörzsölte végig magát. 
(12.) Magyaró.
protekció ruha: védőruha. S ylvester T., 
1966: Jár protékcióruha és. Komandó [r. 
haine de protectie].
rendetlenség: szervezetlenség. NT, 1838: 
Ismételten állítom: a tutaj szállítás alkalmával 
patakzó izzadtság, az erdőlés -b ő i, mint 
legelső kútfőből szivárog. (II. 29. Bocskor 
János) Gy. 
reszkér: veszély.
roncsolódás: darabokra zúzódás. NT, 1838: 
teste ’-ával, véres verejtékével szerzi meg 
családjának a' szükségeseket [...]. Miért 
kerül temérdek ~'ba a' tutaj gerendáknak 
Maros mellé szállítása? (11.27.) Gy. 
surc: „durva anyagból készült (mun- 
ka)kötény” (Zsigmond J. Tsz., 1979.) Ma
gyaró. [n. r Schurz: kötény], 
szakadt a bojt: hótörés (Gazda J., 1980. 
271.) Kna.
széje: „a baksa külső pereme” Márton B., 
1965: Mikó a baksa a tetején meglikad, csak 
aszéjin lehet járni, óvatosan. (328.) Szováta. 
tajiga: taliga, szekérelő. Gazda J., 1976: A ~ 
veszedelmesebb vót, met ott jött a kerék. 
(539.) Kn.
térgyvédő: térdvédő (Szász L., 1971.227.). 
Gycsomafva.
TÍFUSZ. Kacsó S., 1974: kiderült ugyanis, 
hogy valóban a Kormos vize tenyészti a fer
tőzést, ez azonban nem Erdőfüléről indult, 
hanem fentebbről, a patak forrás vidékéről. 
Ott valami vállalkozó tűzifát termelt ki a 
hadseregnek. Katonákat kért és kapott a ki
termeléshez, hogy olcsóbban szállíthasson. 
Itt betegedett meg egymás után tizenegy 
katona [...] (116.).
tilfó: tirfor, kézi csörlő. Garda D., 1978: 
Láncot a favágásnál nem használnak, de ha a 
fa véletlenül felakad (megakad más fában), 
akkor »~val« húzzák. (146.) Gyremete. —» 
386. ábra.

váktértisztítás: a vágásterület kitisztítása. 
Sylvester T., 1966: A vákteret mék kél tisz tí
tani a veszéjés kövektől s ágoktól. Komandó. 
várda: a fa dőlését jelző kiáltás. (Garda D.,
1978. 145.) Gyremete. belől (Kovács F., 
1934. 137.) Gycsomafva. J. Német wer da, 
vagyis ki az, ki van ott? —> III. 2.3.1. is. 
várd belül: a fa eregetését jelző kiáltás. 
Gazda J., 1980: Amikor eregette, megmoz
dította a fát, kiáltotta: »~«. (272.) Gyszár
hegy. (vö. Kovács F., 1934.137.) Gycsoma
fva.
VÉGZETSZERŰSÉG ELVE: elv mely cá
folja a balesetek elkerülhetőségét. Iparf. tev., 
1919: Az erdei termeléssel járó munkála
tokra jellemző, hogy a balesetek szinte vég
zetszerű következetességgel a munkásoknak 
egy bizonyos százalékát áldozatul követelik. 
(109.) Brassói kerület. J. Iparf. tev., 1911: 
Nagyon rendszertelen a gömbfa csúsztatása 
s általában kezelése is, pedig kellő üzemi 
rend és felügyelet mellett e balesetek nagy 
része elkerülhető lenne; azért az iparfelü
gyelőség részvétele ily balesetek tárgyalásán 
felette szükséges vala. (520.) Mvh-i kerület. 
[Eltérő vélemények két iparfelügyelő ré
széről.].
vigyájz kűjjél: „a dőlés irányát megjelölő 
kiáltás a döntésnél.” (Szász L., 1971.229.) 
Gycsomafva. vigyájz belöl (uo.). 
világodatkor: hajnalban. (Garda D., 1978.
118.) Gyremete.
ÜZEMI REND: vágástéri tér- és időbeli 
rend -> VÉGZETSZERŰSÉG ELVE.
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Forrás- és rövidítések jegyzéke

FORRÁS- ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AC, 1653. (Approbáták) - Approbatae Constitutiones (az 1540 és 1653 között kiadott erdélyi 
törvények gyűjteménye)

Ád. - államvizsgái dolgozat
AjMT, 1903. - Alispáni jelentés Maros-Torda vármegye 1903-ik évi közállapotáról, 

Marosvásárhely, 1904.
Alapszabály, 1879. - Ősi Marosszék területén fekvő havasok nemes székely birtokosai 

szövetkezetének alapszabályai. Marosvásárhely, 1879.
ALt-Cs - Állami Levéltár Csíkszereda.
ÁLt-Kvár - Állami Levéltár Kolozsvár.
ÁLt-M - Állami Levéltár Marosvásárhely.
Alsócsernáton Ft - A háromszéki Alsócsernáton 1665., 1666. és 1716. évi falutörvénye —> 

Imreh I.,1947.
Aluta - Muzeul Sf. Gheorge-Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyvei.
Ambrus A.,1959. - Ambrus András: Gyergyó. Bp., 1959.
Antal I.,1976. - Antal Imre: Közbirtokossági visszaélések Csík megyében (1934-1940).

Korunk, 1976.124-127.
Antal I.,1979. - Antal Imre: Kísérletek a székelyföldi közbirtokosságok megreformálására.

Korunk, 1979.6:488-492.
Antal I.,1980. - Antal Imre: Néhány adat a csíkmegyei erdőpanamákról (1921-1944). Acta 

Hargitiensia, Csíkszereda, 1980. 141-160.
Antal S.,1975. - Antal Sándor: Az elsődleges fafeldolgozás szakszókincse Maroshévízen.

Ád. 1975.
Apáczai Cs.J.,1953. - Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (1653), Bk., 1977
Apáthy I.,1907. - Apáthy István dr.: Őserdők. Erdély, 1907.97-107
Apor, Metam (MetTr), 1736. - Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae (1736),

Bk., 1978.
Apor P. Br. Apor Péter Verses művei és levelei (1676-1752) Magyar Történelmi Emlékek, 

Bp., 1903.
Áprily L.,1973. - Áprily Lajos: Meddig él a csend? Válogatott versek. Bk., 1973.
Árokalyi, 1839. - Árokalyi: Reminiscentiák 1837-ről. NT 1839, 191-196,199-205,

207-214.
Árvay J.,1943. - Árvay József: A barcasági Hétfalu helynevei. Kolozsvár, 1943.
Arvinte, V.,1957.- V. Arvinte: Terminologia exploatarii lemnului si a pluteritului. Academia 

R.P.R.Filiala Iasi.Studii si cercetári stiintifice. Filologia. 1957. Fasc. 1.
Bakó Z.,1984. - Fenyők hátán - Bakó Zoltán riportja a VZ 1984.II.5. számában 
Balassa M.I.,1970. - Balassa M.Iván: Élőfás méhtartás a Kárpát-medencében.

Ethnographia. 1970.530-542.
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Balázs L.,1974. - Balázs László:Helynevek Küsmöd pataka és a Siklódi-patak völgyében. 
SzME; 1974.291-297

Bálinth Gy.,1976/77. Bálinth Gyula: Adatok Kovászna megye népességéhez és 
népesedéséhez. Aluta 1976/77.111-126.

Ballagi M.,1873. - Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. Pest, 1873.
Balló I.,1897. - Balló István: Altorjai báró Apor Péter (1676-1752). A csíksomlyói rom. 

kath.főgimnázium értesítője. Csík-Szeredában, 1897.5-112.
Balogh A.,1930. - dr. Balogh Arthur: A csíkmegyei Magánjavak (Erdélyi Magyar Évkönyv 

I.évf. 1930.223-227.)
Balogh E.,1979. - Balogh Edgár: Vargyasi változások. Bk., 1979.
Balogh Ö.,1932. - Balogh Ödön: Néprajzi jegyzetek a gyimesfelsőloki és gyimesközéploki 

csángókról. EM XXXVII. 1932.332-353.
Balogh Ö.,1959. - Balogh Ödön: Gyimesi csángó tájszók. NylrKJII. 103-117
Bányai L.,1973. - Bányai László: Közös sors - testvéri hagyományok. Bk., 1973.
Barabás E.,1904.Um. - Barabás Endre: Udvarhely vármegye közgazdasági leírása. Bp., 1904.
Barabás E.,1904. - Barabás Endre: Székelykeresztúr közgazdasági leírása. Bp., 1904.
Barabás E.,1907. - Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely közgazdasági 

leírása. Bp., 1907.
Barabás I.,1987. - Barabás István: Jönnek az erdők. Az ősz harmóniája. A Hét Évkönyve 

1987.33-35.
Barabás J.,1842. - Barabás János: Néhány szó a’ honi erdészet körül. EH 1842.41-42.sz.
Barabás L.,1978. - Barabás László: A jobbágytelki jószág. Műv. 1978.1 1.32-34.
Barabás L.,1980. - Barabás László: Tavaszi határkerülés a Nyárád mentén és a Kis-Küküllő 

felső völgyében. 203-216. ND 1980.
Barabás L.,1987. - Barabás László: Százéves háziipar. Új Élet 87/18 10.és 12.
Barabás, SzO... - Székely Oklevéltár 1219-1776. Közzéteszi Barabás Samu.Bp., 1934.
Barabási L.,1987. - Barabási László: A fakitermelés, -feldolgozás és -szállítás 

technológiájának fejlődése. Tett 1987/1.23-30.Bk.
Baróti Sz.D.,1779. - Baróti Szabó Dávid: Paraszti Majorság. Pozsonyban és Kassán, 

(fordítás Vaniertől) 1779.
Baróti Sz.D.,1784. - Baróti Szabó Dávid: Kisded szótár. Kassa, 1784. (Sz.D.,1784.)
Bartal A.,1901. - Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára. Bp., 1901.
Bartó I.,1973. - Bartó István: Emlékezés falumról, Csíkmadarasról. Kézirat. 1973.
Bátky-Györffy-Viski,1941: Bátky Zsigmond-Györffy István-Viski Károly: A magyarság 

tárgyi néprajza, I-II Bp., 1941.
Bedő A .,1874. - Bedő Albert: A székelyföldi erdők ügyében. EL 1874. 345-349.
Bedő A .,1885/1896. - A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. Bp., 

I. kiadás 1885: Il.kiadás 1896.
Bedő A.,1912. - Bedő Albert: Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és 

feleletekben. Kilencedik kiadás. Bp., 1912.
Benedeki E .,1801.-Benedeki Enyedi ó János: Falusi emberek patikája 1801 (hely nélkül)
Benkő F.,1781. - Benkő Ferentz: Az Hasznos Gazdaságról [...] Göttinga. Kézirat. 1781.
Benkő J.,1781. - Benkő Josef: Téli bokréta. Szeben, 1781.
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Benkő J., 1778/1944. - Benkő József: Transilvania Speciális. Udvarhelyszék. Fordította 
Szabó András. Kolozsvár, 1944.

Benkő J.,1783. - Benkő József: Füszéres bővebb nevezeti. Magyar könyv-ház. írá Molnár 
János, Pozsonyban. 1783.1. szakasz 317-432.uo. Füszéres Nevezeti. Nomina 
Vegetabilium. II.szakasz 407-432.

Benkő J.,1796. - A Közép-Ajtai Szkumpia vagy esmeretesebb Neven Etzet fa és annak 
kordovány Bőr készítésre való haszna. Leíratott Benkő József által. MDCCXCVI 
Esztendőben, (gróf Mikó Imre: Benkő József élete és munkái. Pest, 1867.320-329.) 

Benkő K.,1853. - Benkő Károly: Csík Gyergyó és Kászon műltja, jelene, általános és 
részletes osztályokban. Kolozsvárit, 1853.

Benkő K.,1862. - Benkő Károly: Maros-Vásárhely Sz.K.város leírása. Kázirat.
Lemásoltatott 1912. évben.

Benkő K.,1868. - Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kolozsvár, 1868-1869.
Benkő L.,1947. - Benkő Lóránd: A Nyárádmente földrajznevei. Bp., 1947.
Berde M.,1978. - Berde Mária. Zalán és Feldoboly helynevei. Aluta 1978.419-433.
Berde M.,1979. Berde Mária: Sepsikőrispatak és Fotosmartonos helynevei.

NylrK.XXIII.évf.2.sz.225-228.
B.Gergely P.,1982. - B.Gergely Piroska: Aszó, Séd, Jó. HK 1982. 165-168.
Bh,1839. - Boros hordó. VU 1839. 587-595, 603-615, 619-627
Binder P.,1973. - Binder Pál: Tutajozás a Maroson. Hargita. VI. 1973.III. 17. (1 .közi.),

111.24. (2.közi.), III.31. (3.közi.)
Biró D.,1988. - Biró Donát: Ahol 32 vízifűrész működött. HK, 1988.125-7
Biró P.,1846. - Biró Pál hammász tiszt a' báró Bornemissza Pál Illyei uradalmába: Hamu.

VU Pest., 627.sz. 1846.305-316.
Bíró V.,1957. - Bíró Vencel: Erdély XVI-XVII.századi kereskedelmének történetéhez.

Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Bk., 1957.64-77. 
B.Nagy M.,1970. - B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bk., 1970.
B.Nagy M.,1973. - B.Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták.

Bk., 1973.
Bocskor J.,1838 (Bocskor NT, 1838.) - Bocskor János: A' szép tavasz1 béköszöntésével a’ 

gyergyói tutajozó székelyek I (fáradtsága, II) jutalma. NT 1838.11.25-29.,33-37.
Boga L.,1938. - Dr.Boga Lajos: A székely ember házi patikája. Az Erdélyi Múzeum 

Egyesület Székelyudvarhelyen 1937 [...] tartott vándorgyűlésének Emlékkönyve.
Cluj, 1938.85-92.

Bogáts D.,1929. - Bogáts Dénes: Háromszéki helynevek. SzNM Emlékkönyve, 1929.52.71. 
Bogáts D.,1943 (Cs...) - Cs.Bogáts Dénes: Háromszéki oklevél-szójegyzék. Kolozsvár, 1943. 
Bohus-Kalmár,1956. - Bohus Gábor - Kalmár Zoltán: Erdő-mező gombái. Bp., 1956.
Bokor J., 1905. - Bokor János: A zágoni erdőkben. Erdély, 1905,139-148.
Bolyai F.,1820. - Bolyai Farkas Erdészeti csonka munkája 1820-ból. Jegyzetekkel ellátta 

Kintses József m.kir. erdőtanácsos. Máramarossziget, 1911.
Bornemissza A.,1667-1690. - I.Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Szerkeszti: Dr.

Szádeczky Béla.I.k.Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667-1669.). Bp., 191 1.
Borza Al.,1968. - Al.Borza: Dictionar etnobotanic. Be., 1968.
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Bözödi Gy.,1938. - Bözödi György: Székely bánja. II.kiadás. Kolozsvár, 1938.
Bözödi Gy.,1979. - Bözödi György: Nap és árnyék. Versek. Bk., 1979.
B.S.,1877. - B.S.A Maroson gyakorolt tutajozás és ennek akadályai. EL. 1877.221-231.
B.Szabó D.,1803. - Baróti Szabó Dávid: A Magyarság' virági, Komáromban, 1803. 
Calepinus, 1598. - Ambrosii Calepini Dictionarium undecim lingvarum Basileae. 1598. 
CJH-ET, (Etörv) - Magyar Trövénytár 1540-1848. évi erdélyi törvények. Fordították és 

utalásokkal ellátták Dr. Kolozsvári Sándor és Dr. Óvári Kelemen. Bp., 1900.
Comp,1669. - Compilatae Constitutiones (az 1654 és 1669 között kiadott erdélyi törvények 

gyűjteménye).
Connert J.,1906. - Connert János: A székelyek alkotmányának históriája különösen a XVI.

és XVII. században. Németből fordította Balásy Dénes. Székelyudvarhely, 1906. 
Conscriptio Csmadaras,1820: Urbarialis Conscriptio, Csíkmadaras. 1820.

ÁLt-M.XXI/292; 14.
Conscriptio Csrákos,1820: Urbarialis Conscriptio, Csíkrákos. 1820. ÁLt-M.XXI/299.11. 
Conscriptio Gyalfalu, 1820: Urbarialis Conscriptio, Gyergyóalfalu. 1820.ÁLt-M.XX/288.13. 
Conscriptio Gyremete,1820: Urbarialis Conscriptio, Gyergyóremete. 1820.ÁLt-M.XXI/300.10. 
Conscriptio Madefva,1820: Urbarialis Conscriptio, Csíkmadéfalva. 1820.ÁLt-M.XXI/301.12. 
Conscriptio Szárhegy,1820: Urbarialis Conscriptio, Szárhegy. 1820.ÁLt-M.XXI/289.24. 
Corpus I. - Corpus Statutorum Hungáriáé Municipalium. A magyar törvényhatóságok 

jogszabályainak gyűjteménye. I.Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai.
Szerk.Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen. Bp., 1885.

Czeglédy J.,1969. - Czeglédy János: Tutajozás a Maroson a múlt században. Ethn.
1969.2.sz.212-234.;3.sz.431 -446.; 4.sz.537-556.

CzF,... - Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Bp., (1862-1874). 
Czirják G.,1979. - Czirják Gergely: így teltek hónapok, évek... Bk. 1979.192-279.Gycsomafva. 
Csegezy P.,1909. - Csegezy Pál: Közbirtokossági erdők vagyonkezelése a Székelyföldön.

EL 1909.397-403.
Csegezy P.,1909. - Csegezy Pál: A székely közbirtokossági erdők ügykezelése. EL 1909.754-759. 
Csegezy P.,1909. - Csegezy Pál: Erdőgazdasági ügyek a közigazgatásban. EL 1909.825-829. 
Cserei, Hist. - Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály Históriája. 1661-171 1. Második 

kiadás. Pest, MDCCCLII.
Cserei J.,1790. - Nagy-Aytai Cserei Jószef: A folyó és versbéli magyar beszédnek 

válogatott példáji. Szeben, 1790.
Csergő B.,1978. - Csergő Bálint: A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében. 

ND. 1978.40-50.
Csiby A.,1939. - Csiby Andor: A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és 

jogi fejlődése az ősfoglalástól napjainkig, különös tekintettel Ditró és Szárhegy községek 
borszéki közbirtokosságának borszéki közös vagyonára. Gheorgheni, 1939.

CsM - Csernátoni Múzeum, Km.
Csomortáni M.,1982. - Csomortáni Magdolna: Csíkmindszent helynevei. NylrK,

XXVI.évf. 1982.155-157
Csomortáni M.,1983. - Csomortáni Magdolna: Csíkszentlélek helynevei. NylrK,

XXVII.évf. 1983.75-76.
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Csőre P.,1963. - Csőre Pál: Adatok a magyarországi erdők XI-XV. századbeli történetéhez.
Az Erdő 1963. febr.sz.55-60.

Csőre P.,198ö. - Csőre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Bp., 1980. 
Dánfalva Kbjkv - Dánfalva közbirtokosság jegyzőkönyve, 1935-1943.
Dániel Cs.,1913. - Újabb adattár a vargyasi Dániel család történetéhez. Szerkesztette: 

Kelemen Lajos. Kolozsvár, 1913.
Dániel G.,1875. - Dániel Gábor: A székelyföldi erdőkről. EL 1875.72-80.
Dániel G.,1896. (Dániel család, ...) - vargyasi id. Dániel Gábor: A vargyasi Dániel család 

eredete és tagjainak rövid életrajza. Bp., 1896.
Daniel-Ugron,1885: - ifj. Dániel Gábor - Ugrón Gábor: Az első székely vasút tervezete. 

SzN.III, 1885.187.sz.
Dapsy F.,1894: Dapsy Frigyes: Csíkmegye erdőségei. Csíkmegyei Füzetek. 569-581.
Deák L., 1882. - Deák Lajos: Ősi Marosszék havasa. SzEKN. 1882.41-42.
Debreczy S.,1946. - Debreczy Sándor: A csomakőrösi faháncskalap. EM LI, 1946.55-56. 
Decr. - Decretum (Hármaskönyv).
Demeter L.,1978. - Demeter Lajos: Dálnoki és zaláni kopjafák. Műv., 1978.12.sz.30. 
Demeter Z.,1981. - Demeter Zoltán: A faragószín kézvonópadán. HK 1981.180-182.
Dietz S.,1882. - Dietz Sándor: A legrégibb magyar erdészeti tárgyú mű.EL 1882.679-699. 
Divald-Wagner, 1868. - Magyar-német és német-magyar erdészeti műszótár. Szerkesztették 

s kiadják Divald Adolf és Wagner Károly. Pest, 1868.
Divald A.,1871. - Divald Adóit: Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről. Budán, 1871.
Dósa E.,1861. Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány. (Három könyv) Kolozsvártt, 1861. 
Duka J.,1957. - Duka János: Falvaink gúnyversei. A Csíki és Gyergyói Múzeum 

Közleményei. 1957.75-96.
Duka J.,1978. - Duka János: Csíkszentlélek tízeseiről. Nd 1978.186-194.
Eder J.,1796. - Eder Io’zef Károly: Erdély Ország Ismertetésének Zengéje. Kolozsváratt ’s 

Szebenben, 1796.
Eder Z.,1978. - Eder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az erdélyi magyar 

nyelvművelő társaság. Bp., 1978.
ED és OV,1837. - Az erdélyi diaeták és országos végzések foglalatja. Időszakok és tárgyak 

szerént 1691-1791. Kiadta 1837-ben G.L.III.k.Kolozsvárt.
EG - Erdélyi Gazda. Kolozsvár, 1869-1940.
E.G. a Rom.,1982. - Enciclopedia generala a Romaniei. Be., 1982.
Egyed Á.,1975. - Egyed Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón. Bk., 1975.
Egyed Á.,1978. - Egyed Ákos: Háromszék, 1848-1849. Bk., 1978.
EH - Erdélyi Híradó. Kolozsvár, 1828-1848. és 1889-1896.
E Helikon - Az Erdélyi Helikon költői (1926-1944). Bk., 1973.
EK - Erdészeti Kísérletek (1899-).
ÉKsz - Magyar értelmező kéziszótár. Bp., 1972.
EL - Erdészeti Lapok. Bp., 1862-től.
ELex,1964. - Erdészeti-Vadászati-Faipari Lexikon. Bp., 1964.
Ellenzék. Kolozsvár, 1880-1944.
EM - Erdélyi Múzeum. Kolozsvár., 1874 -. Új folyma: 1930-1947.
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Emlékkönyv,1929. - Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára.
Szerkesztette Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy, 1929.

Endes M.,1938. - Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének 
és népének története 1918-ig. Bp., 1938.

ENHTN,1863. - Erdély Nagyfejedelemség hivatali Tiszti Névtára 1863-dik évre. 
Kolozsvártt.

EO - Magyar Erdészeti Oklevéltár. Szerkesztette és történeti bevezetéssel ellátta Tagányi 
Károly. Bp., 1896.

EOE - Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Bp., 1875-1887.
Eresei J.,1844. - Téglási Eresei József: Nemes Tordamegye flórája. Kolozsvártt, 1844. 
Erdély - Erdély (Honismertető folyóirat) Kolozsvár, 1892-1948.
Erd.M. -> EM
Ereky A. (év nélkül) - Ereky Alfonz: Mérték súly és pénzisme.
Erendt.,1781. - Erdély 1781. május 30-án kelt magyar nyelvű erdőrendtartása (II.József 

által kiadott -) . EO 11.445-463.
Erőss J.,1929. - Erőss József: Háromszék telepedési története. Emlékkönyv, 1929.123-138. 
ESzNaptár, - Erdélyi Székely Naptár. Marosvásárhely, 1843- 
Ethn - Ethnographia. Bp., 1890 -
EtmSz,... - A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Bp.I.k. 1967.II.k. 1970.III.k. 1976. 
Etört,1964. - Erdély története. I-II.k.Szerkesztette Miron Constantinescu.Bk., 1964.
Etörv —> CJH-ET,...
Ezsn - Erdészeti Zsebnaptár.Bp.
FDN - Falvak Dolgozó Népe, Be., 1952 -
Faragó J.,1980. - Faragó József: Hiedelemmondák és hiedelemellenes történetek a 

folklórban. Utunk Évkönyv 1980.44-47.
Faragó-Kurcsi,1969. - Faragó József. Kurcsi Minya, havasi mesemondó. Bk., 1969. 
Farkas K.,1867. - Farkas Károly: Magyaros. SzKözl, 1867.91-92.
Fehér-Mágocsy D.,1935. - Fehér Dániel és Mágócsy-Dietz Sándor: Erdészeti Növénytan

III.k. Sopron, 1935.
Fejér M.,1972. - Fejér Miklós: Zabola helynevei. NylrK 1972.130-138.
Fekete-Blattny,1913. - Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és 

cserjék elterjedése a Magyar Állam területén. Selmecbánya, 1913.
Fekete L.,1880. - Fekete Lajos: Beszélgetés az új erdőtörvényről. EG. 1880.142-144.

160-161.184-185.197-199.211 -215.245-246-261 -263.285-287.301 -303.317-319.333-335. 
368-369.

Fekete L.,1898. - Fekete Lajos: Az erdők berendezése. Néptanítók, községi elöljárók és 
kisbirtokosok számára. Bp., 1898.

Fekete Z.,1946. - Fekete Zoltán: Erdőrendezéstan I.rész.Kézirat. Sopron, 1946.
Fekete Z.,1951. - Fekete Zoltán: Erdőbecsléstan. Bp., 1951.
Felszeghy-László,1955. Felszeghy Ödön - László Gábor: Helyi erőforrások értékesítése a 

kémia segítségével. Bk., 1955.
Ferenczi J.,1833. - Ferenczi János: Értekezés a' Magyar ’s Székely nyelvről. NT 1833. 

225-234.,241-252.,257-263.
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Ferentz A.,1828. - Gyintáros festékek készítése, egy 1828-beli kéziratos könyv alapján. írta 
Ferentz Antal Csík Szt Tamáson. Közli Kovács Dénes. A Csíki Múzeum Közleményei 
1956.56-58.

Fiatfalva,1805. - Conscriptio Portionis Possessione Fiatfalva - Boldogasszonyfalva, 1805. 
Finály-Régeni,1858. - Finály Henrik és Régeni István: Latin-magyar iskolai szótár. 

Kolozsvártt, 1858.
Fodor A.,1838. (Fodor NT, 1838) - Doktor Fodor András: A' Maroson mint Erdély' 

Legnagyobb folyó vizén mostan divatozó kereskedésről 's ezt nagyon hátráltató okokról. 
NT. 1838.1.137-143; 145-150.

Fodor,1839. - D.F.A. Még egy tutajokat illető javaslat. NT 1839. 103-104, 109-111.
Fodor I.,1938. - Fodor István: Krónikás füzetek. Marosszék és Marosvásárhely sz.kir.város 

krónikája. III.sorozat.l-10.sz. 1938.
Fodor P.,1938. - Fodor Pál: A székely közbirtokosságok nehány időszerű kérdése. Hitel. 

Cluj, 1/1938.
Fodor P.,1939. - Fodor Pál: Székely közös magánbirtokaink.EG. 1939.1 .sz.32-34.
Fogarassy J.,1865. - Fogarassy János: Terminologia. EL 1865.223-229.
Fórum, - A Megyei Tükör melléklete. Sepsiszentgyörgy.
Ft - Falutörvény.
Gagyi L.,1978. - Gagyi László: Régi sajátos foglalkozások Etéden. Nd 1978.73-90.
Gálffy M., 1980. - Gálffy Mózes: Tájszótípusok a marosmagyarói nyelvjárásban.

Nyelvészeti Tanulmányok 1980.35-50.
Garda D.,1978. - Garda Dezső: Gyergyóremetei erdőmunkások tagnap és ma. In: Változó 

valóság. B k.1978.133-162.
Garda D.,1981. - Garda Dezső: Gyergyói tutajosok a XVII-XVIII.században. Műv.,1981. 

5.42-44.
Gazda J.,1976. - Gazda József: Erdőlők. Beszélgetés öt kovásznai emberrel az erdőről.

Korunk 1976.VII.535-540.
Gazda J.,1979. - Gazda József: Kapuállítók. Korunk Évkönyv. 1979.189-201.
Gazda J.,1980. - Gazda József: így tudom, így mondom. Bk., 1980.
Gazda K.,1969 (1970). - Gazda Klára: Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető 

gazdálkodáshoz. Aluta 1969.421-428.
Gazda K.,1974. - Gazda Klára: Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében. Aluta 

1974-1975.235-260.
Gazda K.,1980. - Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Bk., 1980.
Gazda L.,1971. - Gazda László: Az erdőarányosítás és tagosítás nyomán kirobbant 

mozgalmak.NT. 1971 .IV.9., 15.,24.
Gergely L.,1867. - Gergely Lajos: A szenes székelyek. SzL. 1867.101-102., 108-109.
Gergely P.,1978. - Dr. B.Gergely Piroska: Hogyan beszéltek a kászoniak? HK 1978.166-167. 
Gilyén J.,1963. - Gilyén József: Ács- és épületasztalosmunkák. Bp., 1963. 
Giurcareanu,C.,1981. - C.Giurcareanu, Gh.Ghica,I.Musat: Geografia Republicii Socialiste 

Románia, Be., 1981
Giurescu,C.C.1975. - Giurescu, Constantin C.: Istoria padurii romane$ti din cele mai vechi 

timpuri pina astazi. Be., 1975.
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Gliga C.,1973. - ing.Cosma Gliga: Parcul dendrologic, mijloc de formare a deprinderilor 
practice si de consolidare a cuno$tintelor elevilor din liceele silvice, manuscris, 1973.

Gociman A.,1929. - Gociman: Industria $i comer^ul lemnului din bazinul Mure$ului 
superior. Cluj, 1929.

Gociman A.,1932. - Aurél Gociman-Oituz: Industria si comertul lemnului in judetul 
Trei-Scaune. 1932.

Gombocz E.,1936. - Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp., 1936.
Göldner J.,1887. - Göldner József: Adatok az „Erdészeti Műszótár” -hoz. EL 1887.585-588.
Gönczi L.,1890. - Gönczi Lajos: Udvarhely megye flórájának főbb vonásai. Kolozsvárt, 

1890.
Görnyei S.,1942. - Görnyei Sándor: A csíki szekér. Népr.Ért.,XXXIV.évf. 1942.273-274.
Gregor F.,1973. - Gregor Ferenc: Magyar népi gombanevek. Nyelvtudományi Értekezések 

80.sz.Bp., 1973.
GTD,1796. - Egynehány hazai utazások leírása [...] ki adott G.T.D. által, Bétsben, MDCCXCVI.
Gunda B.,1966. - Gunda Béla: Ethnographica carpathica. Bp., 1966.
Gyárfás E.,1930. - Gyárfás Elemér beszéde az erdőtörvényhez a szenátus 

1930. február 28-iki ülésén. MK 1930.218-230.
Gyáripar,1901/1898. - A Magyar Korona Országainak gyáripara az 1898.évben, 

IX.füzet.Faipar. Bp., 1901.
Gyarmathi S.,1816. - Gyarmathi Sámuel: Vocabularium in quo plurima hungaricis vocibus 

consona variarum lingvarum vocabula collegit, Bétsben, 1816. Szótár, mellyben sok 
magyar szókhoz hasonló hangú idegen nyelvbeli szókat rendbe szedett.

Győrffy I.,1902. - Győrffy István: Magyar növénynevek. Növénytani Közlemények. 
1902.11.21-24.

Győrffy I.,1937. - Győrffy István: Viricselés a Székelyföldön. Ethn. XLVIII.évf. 1937.205-220.
Haáz F.,1942. - Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár, 1942.
Haáz F.R.,1932. - Haáz Ferenc Rezső: Az udvarhelyszéki székely szekér. Népr.Ért., 

XXIV.évf. 1932.10-19.
Hankó V.,1896. - Hankó Vilmos: Székelyföld. Bp., 1896.
Hargita,1872. - Hargita. Maros-Vásárhelytt, 1.1872.
Hargita, Hargita. Csíkszereda, 1968 -
Haszmann P.,1971. - Haszmann Pál: Komandó. MT 1971.V.8.,V. 11.
Hazai utaz.,1796. - Egynehány hazai utazások leírása [...] ki adatott G.T.D.által, Bétsben. 

MDCCXCVI.
Hefty Gy.,1911. - Hefty Gyula Andor: A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyr 

40.1911.159-169;206-216;259-265;300-308;458-462.
Henter L.,1867. - Henter Lajos: A hársszövetű szék készítéséről. SzKözl 1867.93-94.
Herbárium, 1772. - A Fáknak és Füveknek Nemeiről. Muraro Tábla. (Kézirat, másolat.)
Herbich F.,1878. - Dr. Herbich Ferenc: A Székelyföld földtani és őslénytani leírása.

Bp., 1878.
Hermányi D.J. - Hermányi Diénes József emlékirata. Szemelvények.

Sajtó alá rendezte: Kelemen Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1925.
Hermán 0.,1914. - Hermán Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. Bp., 1914.
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Hk - Werbőczy István Hármaskönyve, Bp., 1897.
HK - Hargita Kalendárium. Csíkszereda, 1970 - 
Hmú - Hargita megye útikönyve. Csíkszereda, 1973.
Horváth I.,1971. - Horváth István: Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár, 1971.
Hszék Ekv,1899. - Háromszék vármegye. Emlékkönyv. Szerk.Potsa József.

Sepsiszentgyörgy, 1899.
Huszka J.,1895. - Huszka József: A székely ház. Bp., 1895.
Illés N.,1869. - Illés Nándor: Kirándulás Erdélybe. EL 1869.217-223;260-268;299-308;473. 
Imre D.,1894. Imre Dénes: Csíkmegye erdőségei. Csíkmegyei Füzetek. 581-598.
Imreh B.,1942. Imreh Barna: Mezőbánd helynevei. Kolozsvár, 1942.
Imreh B.,1981. Imreh Barna: Alsórákos helynevei. NylrK XXV. 19 8 1.2.208-216.
Imreh I.,1944. - Imreh István: A székely közbirtokosságokról. Szülőföldünk. 48-66.

Székelység. 1944. (vö.Székelység, IV(XIV.)évf. 1944.május 7-10.)
Imreh I.,1947. - Imreh István: Székely falutörvények. Kolozsvár, 1947.
Imreh I.,1971. - Imreh István: A székely falvak törvényeiről. Aluta 1971.223-233.
Imreh I.,1973. - Imreh István: A rendtartó székely falu. Bk., 1973.
Imreh I.,1974. - Imreh István: Ősök és erkölcsök Keresztúr-Fiúszékben. SzME, 1974.191-205. 
Imreh I.,1979. - Imreh István: Erdélyi hétköznapok. Bk., 1979.
Imreh I.,1983. - Imreh István: A törvényhozó székely falu. Bk., 1983.
Imreh-Pataki, 1970. - Imreh István és Pataki József: Adatok Udvarhelyszék állattartásához 

(1570-1610). Aluta 1971.169-184.
Iparf.tev. - A magyar királyi iparfelügyelők tevékenysége. Bp.
Ivánescu,D.,1972. - Dumitru Ivanescu: Din istoria silviculturii romane$ti. Be., 1972.
Jakab E.,1867. - Jakab Elek: Agyagfalva és az agyagfalvi rét. VU Pest, 543-554,563-564. 
Jakab E.,1877. - Jakab Elek: Marosszék közhavasai történeti és statisztikai ismertetéséhez.

Marosvidék. VII. 1877 324-317, 322-324,330-332.
Jakab E.,1878. - Jakab Elek: Az erdélyi törvényhozás és közigazgatás erdőügyi 

intézkedéseinek rövid története. EL 1878.670-681.
Jakab E,1884. - Jakab Elek: Erdőink hajdan és ma. EL 1884.599-609, 676-685. 
Jakab-Szádeczky, 1901. - Jakab Elek - Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a 

legrégibb időtől 1849-ig. Bp., 1901.
Jakó Zs.,1956. - Jakó Zsigmond: A magyarpataki és kalini hamuzsírhuta története.Bk., 1956. 
Iancu,M .,1986. - Mihai Iancu s.a.: Geografia Republicii Socialiste Románia. Be., 1986. 
Jancsó E.,1955. - Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai. Bk., 1955. 
Janitsek J.,1969. - Janitsek Jenő: Magyarhermány helynevei. NylrK XIII. 1969.1.150-155. 
Janitsek J.,1970. - Janitsek Jenő: Bibarcfalva és Bodos helynevei NylrK XIV. 1970.364-371. 
Janitsek J.,1971. - Janitsek Jenő: Vargyas helynevei. NylrK. 1971.2.347-361.
Janitsek J.,1973. - Janitsek Jenő: Középajta, Szárazajta és Zalánpatak helynevei.

NyIrK.1973.1.161-175.
Janitsek J.,1973. - Janitsek Jenő: Apáca és Nagyajta helynevei. NylrK. 1973.2.352-364. 
Janitsek J.,1974. - Janitsek Jenő: Miklósvár és Köpec helynevei. NylrK. 1974.1.148-160. 
Janitsek J.,1975. - Janitsek Jenő: Bárót és Olasztelek helynevei. NylrK. 1975.1.94-104. 
Janitsek J.,1976. - Janitsek Jenő: Bölön helynevei. NylrK. 1976.2.192-197.
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Janitsek J.,1978. - Janitsek Jenő: Bardóc és Száldohos helynevei. NyIrK. 1978.219-222. 
Janitsek J.,1980. - Janitsek Jenő: Erdőfüle helynevei. NylrK XXIV. 1980.1.98-103. 
Jánosfalvi S.I. - Jánosfalvi Sándor István: Székely honi utazás a kél Homoród mellett. 

Kolozsvár, 1942.
János P.,1978. - János Pál: A pásztorkodástól a korszerű tejiparig. H K J 978.134-137. 
Jelentés,1878. - Ősi Marosszék területén fekvő havasok székely nemes birtokosai 

szövetkezetének igazgatósági jelentése 1878-ra. Marosvásárhely, 1879.
Jkv.Hilibi Kb. - Jegyzőkönyv. Hilibi közbirtokosság, 1934-1948.
Kacsó S.,1970. - Kacsó Sándor: Válogatott írások. 1970.Bk.
Kacsó S.,1971. - Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Bk., 1971
Kacsó S.,1984. - Kacsó Sándor: Fogy a virág, gyűl az iszap. II.kiadás. Bk. 1984.

(Első kiadás 1974.).
Kájoni-Miklóssy 1656/1979. - Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejeliből. 

(Miklóssy V.Vilmos: Kájoni János Herbáriumának forráskritikája. A VII. Gyógyszerészeti 
Tudományos Kongresszus anyagában. 1979. szept. Bp.)

Kalendariom, 1835. - Mindenkori tökéletes erdei- és vadászati Kalendariom. Kassán.
Nyomtatta s kiadta Warfer Károly 1835.

Kállay F.,1829. - Kállay Ferenc: A nemes székely nemzet eredetéről, régi hadi s polgári 
intézeteiről. Nagyenyed, 1929.

Kapussy I.,192ö. - Kapussy Imre: Erdőpusztítás. Zord Idő. 1920.522-531 
Kardalus J.,1980. - Kardalus János: Bútorfestők, festett bútorok. Műv. 1980.3.31-33. 
Kardalus J.,1980. - Kardalus János: A homoródalmási mészégetés. ND 1980.Bk.64-74. 
Kardalus J.,1984. - Kardalus János: Erdőkitermelés Csíkszentdomokoson a századfordulón.

Műv. 1984.3.31-33,39.
Karlovszky E.,1895. - K.Kaiiovszky Endre: A selyemtermesztés története Erdélyben 

1848-ig. MGSz.II. 1895.Bp. 159-179.
Karlovszky E.,1896. - K.Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII-i század végén.

MGSz.III. 1896.Bp., 217-257.
Kászon Al-tíz jkv, Kászon Al-tíz Megyéje jegyzőkönyvei. 1856-1880.
Kászonimpér kbjkv. - Kászonimpér közbirtokosság jegyzőkönyvei. 1944-1948.
Kászon széki fpj - Kászon széki falusi perek jegyzőkönyve. 1750-1788.
Kat.Napt.,1938. - Katolikus Naptár az 1938.évre.Kolozsvár, 1937 
KE,1929. - Közgazdasági Enciklopédia, Bp., 1929.
Keleti Újság,... - Keleti Újság. Kolozsvár, 1918-1944.
Kemény J.,1942. - Kemény János: Vasútépítők. Erdélyrészi Hangya Naptár. 1942.53-54. 
Kemény J.,1957. - Kemény János: A havas dicsérete. Marosvásárhely, 1957 
Kemény J.,1958. - Kemény János: Vadpáva. Marosvásárhely, 1958.
Kemény J.,1963. - Kemény János: Farkasvölgy. Bk., 1963.
Kemény J.,1965. - Kemény János: Víziboszorkány.Bk., 1965. (Második kiadás 1979.) 
Keményfi K.,1900. - E.Keményfi Katinka: A Kibéd vidéki székely köznép táplálkozása és a 

táplálkozás befolyása a közegészségre. Egészség. 1900.5.149-169.
Kese J.,1969. - Kese Jenő. A Hatod.MT. 1969.1.25.
Kgl - Kolozsvári Glosszák (Ajtai-Bölöni Glosszák). Nyr 36.1907.12., 128.stb.
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Kilyéni Sz.M.,1818. - A' Nemes Székely Nemzetnek Constitutiói, Privilégiumai, és a' 
Jószág' leszállását tárgyazó némelly törvényes Ítéletei. Kilyéni Székely Mihály.
Pesten, 1818.

Kintses J.,1942. - Kintses József: Bolyai Farkas törekvései az erdészeti pályára.
EL 1942.nov.sz.

Kisgyörgy Z.,1973. - Kisgyörgy Zoltán: Erdővidék. Sepsiszentgyörgy, 1973.
Klex,1968. - Kislexikon. Bp., 1968.
Kocsis L.,1974. Kocsis Lajos: Jobbágyfalva helynevei. Aluta 1974-1975.313-317.
Kócsy J.,1898. Kócsy János: Háromszék vármegye erdőségeinek gazdasági állapota.

EL, 1898.892-910.
Kolozsvár... Kolozsvár.Kolozsvár, 1887-1898.
Kolozsvári naptár,... Kolozsvári nagy naptár -dik évre. Kolozsvár,...
Kolumbán L.,19Ö3. - Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és jelenben. Brassó, 1903. 
Kolumbán-Olosz,1972. - A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék. Kolumbán István 

gyűjteményéből válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz 
Katalin. Bk., 1972.

Konsza S.,1957. - Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye. 1957. 
Kónya I.,1914. - Kónya Imre: Gyergyói népszokások. NÉ XV. 1914.127-129.
Koós F.,1890. - Koós Ferencz: Életem és emlékeim. 1828-1890. Brassó, 1890.
Kós K.,1968. - Dr.Kós Károly: Ősi jellegű népi famunkáinkról. Műv 1968.11.40-47.
Kós K.,1971. Kós Károly: Kászoni adatok a népi vadfogáshoz. Aluta, 1971.323-346.
Kós K.,1972. - Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő: Kászoni székely népművészet.

Bk., 1972.
Kós K.,1972. - Dr.Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Kvár, 1972.
Kós K.,1977. - Kós Károly: Backamadaras gazdasági élete a XVIII.

században. Műv. 1977.5.41 -43.
Kós K.,1977. - Dr. Kós Károly: Csíkmadaras gazdasági életéről 1869-ben.Műv. 1977.2.24. 
Kós K.,1977 Dr. Kós Károly: Egy csíkszentgyörgyi családi levelesláda XVII.századi 

irataiból. Műv. 1977.10.57 
Kós K.,1978. - Kós Károly-Szentimrei Judit-Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar 

népművészet. Bk., 1978.5-142.
Kós K.,1979. - Dr. Kós Károly: Eszköz, munka, néphagyomány. Bk., 1979.
Kovách G.,1971. Kovách Géza: Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Bk., 1971.
Kovács F.,1934. - Kovács Ferenc: Erdei famegmunkáló eszközök Gyergyócsomafalván.

EM. 1934.137-142.
Kovács F., 1944. - Kovács Ferenc: A gyergyócsomafalvi kádármesterség. EM. 1944.191-195. 
Kovács S.,1980. - Kovács Sándor: Adatok a Bodoki-hegység helyneveihez.

Fórum. 1980.december. Sepsiszentgyörgy 
Kozán I.,1978. - Kozán Imre: Fekete ugar. Bk., 1978.
Koznia F.,1879. - Kozma Ferenc: A Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapota. 

Bp., 1879.
Kőváry L.,1872. - Kőváry László: Székelyhonról. Kolozsvártt, 1842.
Kőváry L.,1847 Kőváry László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvártt, 1847.
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Kővári L.,1853. - Kővári László: Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár, 1853.
Kővári L.,... Kővári László: Erdély történelme. Ötödik kötet. 1863. Hatodik kötet. Pest, 

1866.
Krippel M.,1901. - Krippel Móric levele az Erdélyi Kárpát Egyesület titkári hivatalának 

Kolozsvárt, 1901. Erdély, 1901.82-83.
Krippel M.,1930. - Krippel Móric: Erdészeti kereskedelemtan. Sopron, 1930.
Kristó A.,1956. - Kristó András: Két csíki természeti emlék és a velük kapcsolatos 

tennivalók. A csíkszentkirályi Borsáros és a csíkszentimrei Lucs helyzete.
A Csíki Múzeum Közleményei 1956.59-70.

Kristó T.,1978. - Kristó Tibor: A kovácsmesterség Csíkban. Aluta 1976-1977.385-399. 
Kristó T.,1979. - Kristó Tibor: Almapréselők. HK 1980.50-51.
Kristó T.,1980. - Kristó Tibor: A csíkszentdomokosi kádárság. Műv. 1980.7.28-30.
Kriza, Vadr.1862. - (Kriza J., 1862.) - Vadrózsák. Kriza János székely népköltési 

gyűjteménye. Bk., 1975. (VI.Tájszótár 1862.)
Kurkó Gy.,197ö. - Kurkó Gyárfás: Nehéz kenyér. Bk., 1970.
Lakatos Gy.,1910. - Lakatos Gyula: Kovászna és vidéke. Erdély, 1910.71-72.
Lambrecht K.,1913. - Lambrecht Kálmán: A fűrészmalom. EL 1913.102-128.
László D.,1926. - Dr. László Dezső: Az erdőgazdaság problémái, különös tekintettel az 

erdőkisajátításokra. Gazdasági sérelmeink és kívánságaink. Dicsőszentmárton, 
1926.85-100.

László D.,1930. - László Dezső képviselő beszéde a kamara 1930. április 1-ei ülésén az 
erdőkezelési törvényjavaslathoz. MK 1930.301-303.

László G.,1957. - László Gábor: A székelyföldi taplóművesség. FDN 1957.31.2.
László K.,1978. - László Kálmán: A brassói és sepsiszentgyörgyi piacon árusított gombák.

Aluta 1978.210-218.
Látó A .,1981.- Látó Anna: Honvágyam hiteles története - Szubjektív monográfia.

Bk., 1981.
Lázár J.,1871. - Lázár Jakab: Erdészeti kézikönyv. Pest, 1871.
Lederer E.,1923. - Dr. Lederer Emma: Régi magyar űrmértékek. II.Századok. LVII. évf. 

1923.305-326.
Lemhényi P.,1980. - Lemhényi Pál: Mit mond az erdőnév az ökológiának? A Hét 1980/21 .sz.9. 
Lev.form.,1813. - Nemes Erdély Ország külső törvényes székin perfolyt leveleinek formája. 

Budán, 1813.
Lombossy, 1847. - Lombossy: Tutajászat Erdélyben. Hetilap. 1847. 1200-1204, 1214-1219, 

1245-1248. hasábok.
Lőrinczi E.,1980. - Lőrinczi Etelka: Fonalfestés és rojtkötés Árapatakon. ND 1980.122-130. 
Lőrincz K.,1861. - Lőrincz Károly: Háromszéki Nyelvjárás. Magyar Nyelvészet.

VI.316-365.1861.
Lőtsey,1837. - A nemes székely nemzetnek jussait világító némely darab levelek, többek 

által Magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. Lőcsei 
Spielemberg Lászó tulajdona. Marosvásárhely, 1837.

Lukács Z.,1978. - Lukács Zoltán sóváradi tanár egyéni gyűjtése és feljegyzései.
Lukáts J.,1837. - Borosnyoi Lukáts János: Májusi bokréta,... M.Vásárhelyen, 1837.
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MA,1604. - Albertum Molnár Szenciensi: Dictionarium Ungarico-latinum. Nürnberg, 1604. 
Magyari, 1976. - (Magyari) Őszi gombász-kalauz (X) MT 1976.IX. 17.
Mailand 0.,1905. - Mailand Oszkár: Székelyföldi gyűjtés. Bp., 1905.
Majlátné,1979. - Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái.

Gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Ráduly-János. Bk., 1979. 
Málnássy L.,1972. - Málnássy László: Kis gombás könyv. Kolozsvár, 1972.
Malonyay D.,1909. - Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. II. Bp., 1909.
Mándoky I.,1972. - Mándoky István: Bütü. MNy 1972.2.170-174.
Marosi B.,1976. - Marosi Barna: Az örökkévaló erdők. Romániai Magyar Szó.

1976július 3.old.
Marosvidék, - Marosvidék. Marosvásárhely, 1877-
Márton B.,1963. - Márton Béla: A tutajozás szakszókincséből. Studia Universitas 

Babe$-Bolyai. Series Philologia. Fasc.2. Cluj, 1963., 131-133.
Márton B.,1965. - Márton Béla: A szovátai szénégetés szakszókincse.

NyIrK,IX.évf. 1965.324-329.
Márton B.,1967. - Márton Béla: Gyógy- és mérgező növények nevei Szovátaszakadátról.

NYIrK,XI.évf. 1967.143-146.
Márton B.,1973. - Márton Béla: Sóvidéki zsindelykészítés. FDN. 1973.48.9.
Márton Gy.,1968. - Márton Gyula: Háromszéki tájszók. NylrK, Xll.évf. 1968.120-127. 
Márton Gy.,1979. - Márton Gyula: A rozsé „Reisig” megnevezései a székely nyelvjárásban. 

MNy 1979.2.232-238.
Márton J.,1816. - Márton József: Három nyelvből készült oskolai lexikon, vagyis szókönyv, 

Bétsben, 1816.
Máthé J.,1970. - Máthé János: Hermányi táj szójegyzék. Műv. 1970.2.53-58.
Mátyus I.,1787. - K.Mátyus István Nemes Küküllő és Maros-Székből egyesült 

Vármegyéknek R.Physicusa: Ó és Új Diaetetika, Posonyban, 1787.
Medgyesi (-Bonisius),... - Medgyesi Pál (1642) Bonisius János bejegyzései a Mathioli 

Senensis Medici Commentarii c. 1565-ben megjelent latin nyelvű orvosi munkában. 
Mélius Péter (H.),1578. - Mélius Juhász Péter: Herbárium az fáknak, füveknek nevekről, 

természetekről és hasznairól. Kolozsvár, 1578.
Merényi L.,1867. - Merényi László: Istené ügyem! (Eredeti beszély a székely 

népéletből).VU Pest, 1867.526-528.stb.
Mezőségi,1857. - Mezőségi: Mező-bánd. Kolozsvári Közlöny. Mártius 12-n, 15-n 1857. 
MGSz: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle. Bp., 1894- 
MHm - Magyar Hírmondó (1780-88.) Pozsony.
Miháltz I.,1779. - Miháltz István: Paraszti Majorja. Szebenben, 1779. (fordítás Vaniertől) 
Mikes K,... - Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Kolozsvár, 1974.
Miklóssy V.,1978. - Miklóssy V.Vilmos: Festőnövények a csíki háziiparban.

ND 1978.91-100.
Miklóssy V.,1979. - Miklóssy V.Vilmos: A mészkőszirtek őrei. HK 1980.143.
Miklóssy V.,1979. - Miklóssy V.Vilmos: A növényi festés történetéből. Műv. 19679.4.42-43. 
Miklóssy V.,1980. - Miklóssy V.Vilmos: Csíki népi sebtapaszok. ND 1980.Bk.60-63.
Mikó I.,1867. - Mikó Imre gróf: Benkő Jószef élete és munkái. Pest, 1867.
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Milotai F.,1858. - Milotai Ferenc: Az erdélyi gazda I, Nagyenyeden, 1858. 
Mizald-Nadányi,1669. - Mizáld: Kerti dolgoknak le-írása. Fordította Nadányi János. 

Kolozsvár, 1669.
MJL,... - Magyar Jogi Lexikon. Szekesztette: Márkus Dezső. Bp., 1898-1907.
MK - Magyar Kisebbség. Lúgos, 1922-1942.
Mkikj - A Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara Jelentései. 1891-1913. 
MLex,1906. - Mezőgazdasági Lexikon.Bp.1906.
MNL, - Magyar Néprajzi Lexikon. Bp., 1977-1982.
MNMNO Értesítője —> Népr.Ért.
MNy - Magyar Nyelv. Bp., 1905-
Moesz G.,1908. - Moesz Gusztáv: Székely és csángó növénynevek. MNY. 1908.29-34. 
Moesz G.,1929. - Moesz Gusztáv: Dr. Moesz Gusztáv: Gombák a Székelyföldről.

Emlékkönyv, 1929.545-554.
Mogy,1898. —> Gyáripar, 1901/1898.
Moldován-Pál A.,1979. - Liviu Moldovan és Pál-Antal Sándor: A székely önkormányzat és 

szervezete a XVI.században. In: Székely felkelés 1595-1596.35-46.
Molnár I.,1955. - Molnár István dr.: A népi vadfogási módok az Jvó-patak környékén.

A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. Marosvásárhely, 1955.
Molnár I.,1969. - Molnár István: Szita- és rostakéreg készítése Kőrösön (Kovászna megye) 

Aluta I. 1969.291-308.
Molnár I.,1970. - Molnár István: Faforgácslap kötése a Kovászna megyei Kőrösön.

(Újabb keletű falusi kismesterség). Aluta. 1970.331-366.
Molnár I.,1974 (-75). - Molnár István: Népi vadfogás a borszéki medencében. Aluta, 

1974-1975.205-233.
Molnár I.,1978. - Molnár István: Adalék Udvarhely szék XIX.század eleji népi 

gyógyászatának ismertetéséhez. Aluta 1978.317-326.
Molnár K.,1974. - Molnár Kálmán: Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához. SzME, 

1974.307-322.
Molnár K.,1978. - Molnár Kálmán: A Hargita népi erdőgazdálkodásához. ND 1978.34-39. 
Molnár M.,1957. - Molnár Miklós: Az iparfejlesztés kérdése Erdélyben 1848 előtt.

Bk., 1957.
Molnos L.,1978. - Molnos Lajos: Hazatérések. Versek. Bk. 1978.
Mon,1720-21. - Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. 1720-21.

Bp., 1896.
Mon.G.a R.P.R.,1960. - Monográfia Geografica a Republicii Populare Románia, Be., 1960. 

Anexa V.
MT - Megyei Tükör. Sepsiszentgyörgy, 1968.
MTörvt,... (MT,...) - Magyar Törvénytár. Szerk.Márkus Dezső. Bp., 1896 - 
MTsz - Szinnyei József: Magyar Tájszótár. I.k. 1893-1896.II.k. 1897-1901 .Bp.
Murádin L.,1960. - Murádin László: Tájszók Apáca, Datk és Krizba községekből. NylrK

IV. 1960.158-166.
Murádin L.,1962. - Murádin László: Farkaslaki és tatrangi tájszavak.

MNy 1962.384-387.
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Murádin L.,1962. - Murádin László: Mutatvány az RNK magyar nyelvjárásai atlaszának 
tájszóanyagából. NylrK VI. 1962.377-381.

Murádin L.,1965. - Murádin László: Mutatvány Románia Sz.K. magyar nyelvjárásai 
atlaszának tájszóanyagából. NylrK. IX. 1965.176-178.319-324.

Murádin L.,1977. - Murádin László: Csíkszépvíz mai magyar helynevei. NylrK, 
1977.1.112-114.

Murádin L.,1979. - Murádin László: Ember a tájban. HK 1980.38-40.
Muzsnay G.,1912. - Muzsnay Géza: Erdőrendezéstan. Selmecbánya, 1912.
Műszótár, 1845. - Latin-magyar műszótár. Kolozsvártt, 1845.
Műv. - Művelődés (folyóirat) Bk., 1957-1985.
Nadányi J.,1669. - Nadányi János: Kerti dolgoknak le-írása. Colosvárat, 1669.
Nagy B.,1974. - Nagy Benedek: Felcsíki kerítések. Műv. 1974.1.25-26; 2.27-28; 5.49-52.
Nagy B.,1980. - Nagy Benedek: Parasztmozgalmak és a munkásság harcának kezdetei 

a Csíki-medencében, a XIX.század második felében és a XX.század elején.
Acta Hargitensia. 1980.97-106.

Nagy G.,1891. - Nagy Géza: Adatok a székelyek eredetéhez s egykori lakhelyük. A Székely 
Nemzeti Múzeum Értesítője. Sepsiszentgyörgy, 1891.75-275.

Nagy Gy.,1883. - Nagy Gyula: Adatok az erdészeti műszótárhoz. EL 1883.122-129., 
669-672.

Nagy Gy.,1884. - Nagy Gyula: A Székelyföld közgazdasági szerepéről és hivatásáról 
hazánkban, különös tekintettel az erdészetre. A Székely Művelődési és Gazdasági Egylet 
Marosvásárhelytt 1884. évi szeptember hó 25-én tartott nagygyűlésének emlékkönyve. 
Mvh., 1884.51-96.

Nagy Gy.,1885. - Nagy Gyula: Háromszékmegye erdészeti viszonyai. EL 1885.329-352., 
481-488.

Nagy Gy.,1885. - Nagy Gyula: Adatok az „Erdészeti műszótár”-hoz. EL 1885.1126-1129.
Nagy I.,1857. - Nagy Imre: A vitéz székely nemzet részletesebb ismertetése. VU Pest,

IV. 1857.454-455.,467-469.
T.Nagy I.,1891. —> T betűnél
ND - Népismereti Dolgozatok. Bk., 1976 -
Négy közönség - Négy közönség (Kozmás, Csíktusnád, Lázárfalva és Verebes osztatlan 

erdeit bíró közösségének) bíráinak jegyzőkönyvei. 1840-1871.
Nemes Z.,1974. - Nemes Zoltánné, Gálffy Mózes, Márton Gyula: Torjai szójegyzék. 

Sepsiszentgyörgy, 1974.
Népr.Ért. (NE) - A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. Bp.
NT - Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár, 1830-1844.
Nyárády E.Gy.,1914. - Nyárády Erasmus Gyula: Maros-Vásárhely és környékén élő tavaszi 

és nyáreleji növények meghatározó könyve. Maros-Vásárhelyt, 1914.
Nyárády E.,1929. - Nyárády Erasmus Gyula: A vizek és vízben bővelkedő talajok 

növényzetéről a Hargitában. Emlékkönyv, 1929.557-615.
Nyiri A.,1978. - Nyiri Antal: Az aszó-ról szóló szófejtési kísérletek és azok módszertani 

tanulságai. MNy 1978.2.163-175.
Nyiri A.,1979. - Nyiri Antal: Az aszó, asszú eredte, hang- és alaktörténete. MNy 1979.2.147-162.
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NylrK - Nyelv - és Irodalomtudom ányi Közlemények. Kolozsvár, 1957- 
Nyírő J.,1936. - Nyíró József: Uz Bence. Bp., 1936.
Nyíró J.,1938. - Nyíró József: Havasok könyve. Bp., 1938.
Nyolcvanos et, Lemhény - Nyolcvan személy által 1846.jan.8-án Lemhény községben 

alakított erdőtársaság jegyzőkönyvei. Lemhény, 1846-1937.
Nyr - M agyar Nyelvőr. Bp., 1872 -
Okirattár,... (-1867.) - Benkő József élete és munkái. írta gróf Mikó Imre. Pest, 1867. 

237-345.
Oki Sz,1902. - M agyar Oklevél Szótár. Gyűjtötte Szam ota István. Bp., 1902.
Oláh I.,1987. - Oláh Irén: Közösségi erdőhasználat. Tett 1987/1. Bk., 36-37.
Orbán B.,... - Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I-VI.k. 1868-1873.
Orbán B.,1889. - Orbán Balázs: A székely alkotmány a fejedelmek korában. SzÉKN 

1889.68-73.
Orbán B.,1982. - Orbán Balázs: A Székelyföld.Válogatás. Bp., 1982.
Orosz E.,1932. - Orosz Endre: Székelyföldi kászukról. Erdély. XXIX.évf. 1932.5-6 sz. 

109-110.
Oroszhegyi M .,1655/1977. - Oroszhegyi Mihály: Az fenyő fának hasznos voltáról [...] Régi 

M agyar Költők Tára XV II.sz.9. Bp., 1977.
Ökrös A.,1937. - Ökrös Árpád :Egy emberöltő. Tárgu-Mure$, 1937.
Örökös osztály,1884. - Örökös osztály. Kelt Hilibben 1884 Február 18-dik.
Pál G.,1923. - Pál Gábor: A székelyföldi közbirtokok és az agrárreform. MK. 1923.4-5., 

46-57.
Pál G.,1928. - Pál Gábor: Készülődés a közbirtokosságok és úrbéres birtokosságok 

reformjára. MK. 1928.4.,5.,6.számok.
Palkó A.,1973. Palkó Attila: Tutajozás a M aroson. Élet és Tudomány 1973.42.1978-1981. 
Palkó A.,1979. - Palkó Attila: Tutajozás a M aroson. Korunk Évkönyv 1979.202-212. 
Papp-Varga,1954. - Papp László-Varga Gábor: Erdészeti termőhely- és növényismeret.

Bp., 1954.
Pariz Papai, 1708. —» PP, 1708.
Pascovschi,S.,1953. - Prof.ing.S.Pascovschi: Situatia nouá in arboretul experimentel Sabed.

Rev.Pád. 1953/10.46-47.
Pataki J.,1971. Pataki József: A csíki vashámor a XVII.század második felében. 

Csíkszereda, 1971.
Páter E.,1941. - Páter Ernő: A fenyőfatermelés fejlődése Erdélyben. EL 1941.158-164. 
Pátzfestés,1837. - Pátzfestés. VU Kolozsvár, 1837.403-407.
Pausinger J.,1885. - Pausinger Jószef: A görgényi kincstári erdők gazdasági viszonyainak 

leírása. EL 1885.753-777.,842-863.,948-957., 1086-1120.
Péch D.,1886. - Péch Dezső: A testületi erdők kezeléséről, különös tekintettel a 

marostordamegyei viszonyokra. EL 1886.513-526.
Péch D.,1890. - Péch Dezső: Ősi M arosszék nemes székely közbirtokosságának erdejéről. 

M arosvidék, 1890.ápr.6.,ápr. 13.,ápr.20.,ápr.21 .,ápr.23.,ápr.24.,máj. 1 1 .,máj. 18., 
jún..8.,jún. 15.,jún.22., jún.29.

Péch D.,1891. - Péch Dezső: A bükknek, mint műfának értékesítéséről. EL 1891.674-684.
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Péch D.,1894. - Péch Dezső: A „M ezőség” kopárai befásításának kérdéséhez. EL 1894. 
702-728.

Péch D.,1899. - Péch Dezső: A szabédi kísérleti telep. EK. 1899.65-81.
Péntek J.,.Szabó T.A.,1976. - Péntek János - Szabó T.Attila: Egy háromszéki falu népi 

növényismerete. Ethn. 1976.1 -2;203-225.
P.Németh G.,1926. - P.Németh Gellért: Kájoni János, a régi Erdély kultúrmunkása.

Pásztortűz 1926.320-323.
PNL - Pallas Nagy Lexikona. Bp., 1893-1900.
Porzsolt A.,1867. - Porzsolt Adám: Székely ipar dióhéjba szorítva.

SzL. 1867.18.,25.,26.sz.
PP,1708 - Pariz Papai Franciscus: D ictionarium hungarico-latinum. Leutschoiae, 1708. 
PPB,1767. - Pariz Pápai Franciscus - Petrus Bőd: Dictionarium hungarico-latinum. 

Cibinii, 1767.
Rab J.,1984. - Rab János: Néhány gyergyói földrajzi név értelmezéséhez. N ylrK

XXVIII.évf. 1984.59-61.
Rácz-Csedő,1970. - Rácz Gábor, Csedő Károly: Plantele folosite in medicina populara de 

pe versantii vestici ai muntilor Harghita. A luta 1970.75-81.
Ráduly J.,1980. - Ráduly János: Kibéd helynevei. N ylrK  XXIV. 1980. 103-111.
I.Rákóczi Gy. (bgi).../1954. - 1.Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631-1648) 

Bp., 1954.
Réthi L.,1968. - Réthi Lajos: Keresetre induló székely fiú. VU. Pest, 1868.45.sz.
Reuter C.,1965. - Reuter Camillo: Tölgy és haraszt. MNy 1965. 80-89.
Reuter C.,1973. - Reuter Camillo: Tájnyelvi szógyűjtés. Nyr 1973.332-342.
Reuter C.,1975. - Reuter Camillo: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek ismeretéhez.

In: Az erdőgazdálkodás története M agyarországon. Bp., 1975.80-87.
Reuter C.,1975. - Reuter Camillo: Magyal és muzsdaly. M NY 1975.2.167-177.
Rev.Pád. - Revista Pádurilor Be., 1881-
RNL (RLex) - Révai Nagy Lexikona. Bp., 1911-1935.
Rosu, AL.,1973. - Al.Rosu: Geografia fizica a Romániei Be., 1973.
Roth Gy.,1935. - Roth Gyula: Erdőműveléstan. Sopron, 1935.
RSE,1922. - Rom ánia Statisztikai Évkönyve, 1922 - Anuarul Statistic al Rom ániei, 1922. 
Rugonfalvi K.,1939. - A nemes székely nemzet képe. Szerkeszti Rugonfalvi Kiss István. 

Debrecen, 1939.
Salamon S.,1974. - Salamon Sándor: Rétyi tájszótár. A luta 1974-1975. 331-339.

Aluta 1976-1977 401-411.
S ándor O.,... - Sándor Imre: A csíkszentmihályi Sándor család levéltára.1.1539-1756. 

Kolozsvár, 1914.
S. Biró G.,1913. - S.Biró Géza: Zágoni gazdasági levél 1913-ból. Újból leközölve a M T 

1971.1.5-i számában.
Sburlan-Ghelmeziu - D.A. Sburlan-N.G.Ghelm eziu: Industria m ecanicá a lemnului. Be. 

1948 (?).
Scheint D.,1833. - Dániel G.,Scheint: Das Land und Volk dér Szeckler in Siebenbürgen, 

in phisischer, politischer, statistischer und geschichtlicher Hinsicht. Pesth, 1833.
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Sebess D.,1901. - Dr. Sebess Dénes: A székelység pusztulása. M arosvásárhelyt, 1902. 
Sebess D.,1903. - Sebess Dénes: A székelyföldi tagosítás és arányosítás. Képviselőházi 

beszéd 1903. június 13-án. M aros-Vásárhelyt, 1903.
Sebestyén A.,1972. - Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története 

M adéfalvától napjainkig. Szekszárd, 1972.
Sebestyén Gy.,1903. - Dr. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. Ethn. 1903.szept.313-340. 
Seres A.,1973. - Seres András: Az éltető erdő. FDN, 1973.3.4. és 9.
Seres A.,1976. - Seres András: Hétfalusi „csángó bútor” ND Bk. 1976.103-107 
Seres A.,1978. - Seres András: Erdővidéki szuszékok. ND 1978.118-128.
Seres A.,1978. - Seres András: Az itjúság téli mulatsága Aluta 1978.329-342.
Seres A.,1981. - Seres András: Háromszéki mesemondók. Műv. 1981.8-9.55-57.
Seres A.,1983. - Seres András: M észégetés az Észak-Persányi-hegységbcn és környékén. 

Műv 1983.2.28.
Siklóssy L.,1925. - Siklóssy László: Barabás Miklós. Pásztortűz. XI. 1925.2-4.
Simonkai L.,1887. - Simonkai Lajos dr.: Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata. 

Bp., 1887
St.a.,1864. - Statisztikai adatok, az erdélyi tutajozásról és sószállításról 1864. évről 

(Korunk 1865.apr. 12.Kvár)
Stinghe-Sburlan,... - V.N.Stinghe - D.A.Sburlan: Agenda forestierá, Be., 1927/1941. 
Sümegh I.,1898. - Sümegh Ignácz: Erdei iparvállalatok Háromszék vármegyében. EL 

XXXVII évf., 1898.975-1013.
Sylvester T.,1966. - Sylvester Teodóra: A komandói fakitermelés és fafeldolgozás 

szakszókincse. Ád. 1966.
Stefánescu, P.1964. - ing. P.Stefánescu: Contributii la cunoasterea molidului de rezonantá 

din muntii Gurghiu. Rev.Pád. 1964.9.511-517.
SzA,1907. - A székely actio öt éve. Bp., 1907.
Szabó A.,1978. - M elius Péter: Herbárium 1578/1978. M agyarázó jegyzetek a 

Herbáriumhoz. 365-443. Bk., 1978.
Szabó K.,1890. - Szabó Károly: A régi székelység. Székely történelmi és jogi tanulmányok. 

Kolozsvár, 1890.
Szabó-Péntek,1976. - Szabó Attila-Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bk., 

1976.
Szabó T.,1939. - Szabó T.Attila: A homoródi székely fűrészmalom szókincse. MNy 

1939.125-127.
Szabó T.,1970. - Szabó T.Attila: M iért és hogyan gyűjtsük a helyneveket?

Műv. 1970.2.34-41.
Szabó T.,... - Erdélyi M agyar Szótörténeti Tár.Anyagát gyűjtötte és szerkesztette 

Szabó T.Attila.I.,II.,III.,IV.k.
Szabó T.,1978. - Szabó T.Attila: A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben.

Bp. 1978.Különnyomat az Ethnographia 1977.évi 2-3.számából.
Szádeczky K.L.,1927. - Szádeczky-K ardos Lajos: A székely nemzet története és 

alkotmánya. Bp., 1927 
Szádeczky L.,1902. - Szádeczky Lajos: Székelyek történelmi intézményeiről. SzK.24-47.
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Szász L.,1969. - Hajdú Mihály - Kázmér Miklós: M agyar nyelvjárási olvasókönyv. Bp., 
1974.Szász Lőrinc: Gyergyócsom afalva-Ciumani, 1969.80.

Szász L.,1971. - Szász Lőrinc: A gyergyócsomafalvi fakitermelők szakszókincse.
I.NylrK. 1971.223-233.

Szász L.,1976. - Szász Lőrinc: Gyergyócsom afalva helynevei. NylrK. 1976.85-91.
Száva F.,1867. - Száva Farkas: Székelyföldi erdő-égetések pusztítások meggátlása 

tárgyában. SzL. 1867.253.257.
Száva F.,1872. - Száva Farkas: A lövétei erdő ügyében s még valami. Hargita, 1872.1.25. 
Száva F.,1872. - Száva Farkas: A székely tutajozás ügyében. Hargita, 1872.33-34.
SzD, 1784. Baróti Sz.D.,1784.
Szécsi Zs.,1894. - Szécsi Zsigmond: Az erdőhasználattan kézikönyve. Bp., 1894.
Székely D.Gy.,1947. - Székely Dávid Gyula: A székely közbirtokosságok.

Utunk 1947. 10. sz.
Székely L.,1981. - Székely László: Az utolsó remetei tutajos. Műv. 1981/7.42-43.
Székely Naptár —> ESzNaptár.
Székely perlekedés 1609/1836 - Székely-földre fejedelem által kibocsátott Biztosok előtt 

1609-ben folyt székely perlekedés.Bölön-Nagyajta. NT 1836.87-90.
Székelység - Székelység. Székelyudvarhely. 1931-1944.
Székely Zs.,1974. - Székely Zsófia: Ikafalva földrajzi nevei. A luta 1974-1975.319-329. 
Székely Zs.,1978. - Székely Zsófia: Csíkmadaras földrajzi nevei. A luta 1978.413-418. 
SzEKN - Székely-Egylet Képes Naptár. Bp.
Szilágyi Gy.,1926. - Szilágyi Gyula: Székely emlékek. Ethn.XXXVII 1926.91.
Szini L.,1926. - Szini Lajos: Az őzolló s más küsdeg nyüszkölések. Gyergyószentmiklós, 1926. 
Szinte G.,1900. - Szinte Gábor: A székely ház. Népr.Ért.1.1900.101-112.
Szinte G.,1901. - Szinte Gábor: Udvarhely megye. Erdély 1901.18-24.
Szinte G.,1903. - Szinte Gábor: M arosszék. Erdély 1903.20-26.
SzK,1902. - A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora, tárgyalásai és 

határozatai. Sajtó alá rendezte Buday Barna, Bp., 1902.
SzKözl - Székely Közlöny. Marosvásárhely, 1867. - 
SzL - Székely Néplap. M arosvásárhely, 1866-1867.
SzME,1974. - A Székelykeresztúri M úzeum Emlékkönyve. Csíkszereda, 1974.
SzN Székely Nemzet. Sepsiszentgyörgy, 1883- 
SzNM - Székely Nemzeti Múzeum
SzO - Székely Oklevéltár. Szerk. Szabó Károly, majd Szádeczky Lajos.I-VII. Kolozsvár, 

1872-1898.
Szolga J.,1838. - Vargyasi Szolga Jánosnak A  székely törvényből ötven kérdései [...] 

ötvenkét feleletjei. M.Vásárhellyen, 1838 
Szolga J.,1844. - Székely jogi ötven kérdések 's feleletek, [...] írta Vargyasi Szolga János.

M arosVásárhelyen, 1844.
Szomorú M.,1941. - Idős Szomorú Miklós. M agyaró, 1941. „Verses fűzet én írtam ”
Szőnyi B.,1958. - Szőnyi Béla: Borszék földrajza. Bk., 1958.
Szőts E.,1971. - Szőts Ernő: Kovásznai régiségek. M T 1971.VII.29.
SzSz - Szabad Szó. Marosvásárhely, 1944-1948.
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Tagán  G .,1941. - Tagán Galimdsán: Erdei méhkeresés Székelyvarságon. Népr. Ért. 
1941.4.331-337.

T agán G.,1943. - Tagán Galimdsán: Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon. Népr. 
Ért. 1943.32-55.

T agányi K .,1894. - Tagányi Károly: A földközösség története M agyarországon.
M G Sz.I.l 894.

T agány K .,1896. - Tagányi Károly történeti bevezetése a M agyar Erdészeti Oklevéltár
I.k.I-XLVII.oldalain.

T akács L.,1978. - Takács Lajos: A "vész"mint irtási szakkifejezés. Különnyomat az 
Ethnografia 1977. évi 2-3.számából.

T am ási A .,1968/... Tamási Áron: Rendes feltámadás. Bk., 1968.
Tam ási Á .,1970/1932. - Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Kolozsvár, 1970. illetve Bk., 1985. 
Tárnái Á .,1976. - Tamási Áron: A bölcső és környéke. Szülőföldem. (1939.) Bölcső és 

bagoly. (1953.) Vadrózsa ága. (1967.) Bk., 1976.
T arcsi I.,1966. - Tarcsi Ilona: A kovásznai bútorasztalosság szakszókincse. Ád.1968. 
T arisznyás M .,... - Tarisznyás Márton: Adatok a gyergyói népi faipar múltjából 

(kézirat). 1826-1900.
T arisznyás M .,1957. - Tarisznyás Márton: Adatok Gyergyószentmiklós

településtörténetéhez. A Csíki és Gyergyói M úzeum Közlönyei. 1957.32-44.
T arisznyás M .,1968. - Tarisznyás Márton: Feledésbe merült iparágak. Hargita, 1.1968.III.3. 
T arisznyás Mi.,1969. - Tarisznyás Márton: A vaslábi vízifűrész. Hargita, 1969.szept.30. 
T arisznyás M .,1971. - Tarisznyás Márton: Hajdani vízifűrészek Gyergyó vidékén. 

H K .1971 .123-126.
T arisznyás M .,1974. - Tarisznyás Márton: Részletek a gyergyói határhasználat múltjából.

Aluta. 1974-1975.307-312.
T arisznyás M .,1978. - Tarisznyás Márton: A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai 

Gyergyóban. ND 1978.25-33.
T arisznyás M .,1979. - Tarisznyás Márton: Gyergyó néprajzi megismerésének múltjából.

Korunk Évkönyv. 1979.290-298.
T arisznyás M .,1982. - Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Bk., 1982.
Téglás G .,1874. - Téglás Gábor: A székely Sóvidéken. Fővárosi Lapok. 1874.208.sz. 
Téglási E .J.,1836. (Téglási, NT 1836.) - Téglási Eresei József: Utazások nemes Torda 

vármegye Vécsi járásában. NT 1836.97-106.113-118.129-140.
T E T T  Természet • Em ber • Tudomány • Technika. Kiadja: A Hét. Bk.
Teleki J.,1799. - Teleki József gróf: Úti jegyzések (1799.) Közli: Domokos Pál Péter.

Kolozsvár, 1937 
Teleki S.,... Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Bk., 1973.
T ib ád  L .,1975. - Tibád Levente: Egy falu (Farkaslaka) földrajzi neveinek rendszere.

NylrK . 1975.1.17-24.
T ib ád  L .,1975. - Tibád Levente: Szentlélek mai magyar helynevei. NylrK. 1975.2.196-199. 
T ib ád  L.,1976. - Tibád Levente: Bogárfalva mai m agyar helynevei NylrK. 1976.91-92. 
T ib ád  L.,1976. - Tibád Levente: Firtosváralja mai magyar helynevei. NylrK. 1976.197-199. 
T ibád  L .,1978. - Tibád Levente: Nyikó menti helynevek. NylrK. 1978.94-97. 222-226.
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Tibád L.,1979. - Tibád Levente: Nyikó menti helynevek. 1 .Székelyszentmihály.
2.Kobátfalva.NyIrK. 1979.108-110.

Tibád L.,1980. - Tibád Levente: Növénynevek Nyikó mente helyneveiben.NylrK  
XXIV. 1980.213-218.

Tibád L.,1981. - Tibád Levente: Nyikó mente helynevek [...] N ylrK  XXV. 1981.217-221.
Tibád L.,1982. - Tibád Levente: A helynevek népetimológiás változásairól. HK 1982. 165-169.
Tisza L.,1866. - Tisza László: Gyakorlati észrevételek az erdőültetések körül. Kolozsvári 

nagy naptár 1866-dik évre. Kolozsvár, 1866.161-166.
TKlex - Természettudományi Kislexikon, Bp., 1971.
T. Nagy I., 1891. - T. Nagy Imre: Csíkvármegye közgazdasági állapota és a székely 

kivándorlás, S.Szentgyörgy, 1891.
Tölgyes E.,1978. - Tölgyes Erzsébet: A kerekes m esterség és term inológiája Erdővidéken. 

Ád. 1978.
TörtT, Történelmi Tár. Bp., 1906,1907
Trócsányi Zs.,1956. - Trócsányi Zsolt: Az erdélyi parasztság története. 1790-1849. Bp., 1956.
Tsz,1838. - M agyar Tájszótár. Kiadta A' M agyar Tudós Társaság. Budán, 1838.
Ttkép,1941. - Turistatérkép, 1941.
Tufescu, V.,1985 - Victor Tufescu si a.: Geografia R.S.R.Bc., 1985.
Tükör. - Tükör. Marosvásárhely, 1913-1925.
UD,... - Az utazás divatja. Útleírások, útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyről. Bk., 1973.
Újfalvy S.,... - M ezőkövesdi Újfalvy Sándor Emlékiratai. Kolozsvár, 1941.
Újlaki I.,1883. - Újlaki István: Adatok az „Erdészeti műszótárhoz” EL 1883.518-525.,761-767
ÚML: Új M agyar Lexikon. Bp., 1959-1972.
ÚMTsz I.,1979. - Új M agyar Tájszótár. Első kötet. Bp., 1979.
Urbárium,1743. - Urbárium Seu Conscriptio (Inventarium seu Conscriptio. Szárhegyi 

Lázár birtok összeírása.) 1743.
Úrbéri fr,1769. - 1769-dik esztendőbeli Úrbéri felsőbb rendelés. M.Vásárhelyen, 1835.
Utasítás,1837. - Utasítás A' magyar és székely városok tanácsa' s választott közönsége, 

pénztárnoka, városgazdája, orátora, 's számvevői számára, az allodialis jók  és 
jövedelm ekre felvigyázás ’s azokroli számadolás módjára nézve. Kolozsvárt Av Királyi 
Lyceum ' betűivel 1837.

Vámszer G.,1938. - Vámszer Géza: A székely vagyon- és földközösség. Erdélyi M úzeum 
Egyesület Tordán 1938. aug. hó 28-30. napjain tartott vándorgyűlésének Emlékkönyve.55-62.

Vámszer G.,1977. - Vámszer Géza: Életform a és anyagi műveltség. Bk., 1977
Vándor,1839. - Vándor: Közlemények Erdélyről. NT 1839. 141-145. stb.
Vándor, 1840. - Vándor: Fel- és Al-csík. NT 1840 1.185-187., 193-198.,201 -206.II.4-7., 

105-108.,113-116.
Varga D.,1970. - Varga Domokos: Erdőkerülőben. Bp., 1970.
Vári V.,1978. - Vári Vilmos: Egykori csíki gyermekcsemegék. HK 1979.170-172.
Várnai S.,1886. - Várnai Sándor: Adatok az „Erdészeti m űszótár”-hoz. EL 1886.481-484.
Vectigal, 1700. - Vectigal Transylvanicum Claudiopoli. Anno 1700.
Velcea, V.-Savu,A.,1982: V.Velcea-A.Savu: Geografia Carpatilor si a Subcarpatilor 

románe$ti. Be., 1982.
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Venczel J.,1980. - Venczel József: Az önism eret útján. Bk., 1980.
Véssei M.,1907. - Véssei Mihály: A szabédi m.kir.erdészeti kísérleti telep 1906. évben.

EK,IX.évf. 1907.48-63. Selmecbánya.
Veszely K.,1868. - Veszely Károly: A baróti plébánia. Brassó, 1868.
Viski K.,1911- Viski Károly: Adatok a székely építkezés ismeretéhez. Népr.Ért. 1911.99-128. 
Viski K.,1932. - Viski Károly: Adalékok Udvarhelyszék néprajzához. Pelészés és 

makkászás. A lmaecet. A M NM  NT Értesítője. XXIV. 1932.3-4.112-117.
Vitos,CsF....- Vitos M ózes: Csíkmegyei Füzetek. (34 füzetben) Csíkszereda, 1894-1900. 
VU,... - Vasárnapi Újság. Kolozsvár, 1834-1848.
VU,... Vasárnapi Újság. Pest, 1854-
VZ,... - Vörös László. M arosvásárhely, 1952-1989.
Zsigmond J.(Vad.).1978. - Zsigmond József: Felső-M aros menti adatok a népi 

vadfogáshoz. (Kézirat.)
Zsigmond J.,1979. - Zsigm ond József: Havasolás. Korunk Évkönyv 1979.213-226. 
Zsigmond J.,1980. - Zsigmond József: Régi halászat a Felső-M aros menti Magyarón.

ND 1980. Bk., 37-46.
Zsigmond J.Tsz.,1979. - Zsigmond József: Tájszójegyzék (Kézirat) M agyaró, 1979.
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HELYNEVEK JEGYZÉKE

Rövidítések

A -  Alsó-: de Jós pl. Acsemáton -  Alsócsernáton 
Asz -  Aranyosszék: Scaunul Arie$
Bk, Be -  Bukarest, Bucure$ti 
Bm -  Brassó megye: Judetul Bra$ov 
Br -  Brassó: Bra$ov 
Bsz -  Bardócszék: Scaunul Brádut 
Cs -  Csík: Ciuc, Alcs -  Alcsík pl. Cstaploca -  

Csíktaploca; Cssztdom okos -  Csíkszent- 
domokos 

Csm -  Csík megye: Judetul Ciuc 
Cssz -  Csíkszék (Csík, Gyergyó- és Kászon- 

szék): Scaunul Ciuc 
Csszda, Csszereda -  Csíkszereda: M iercu- 

rea-C iuc 
E -  Erdély: Transilvania 
E -  erdő: de Pádure pl. Efüle -  Erdőfüle 
Ev -  Erdővidék: Depresiunea Baraoltului 
f -  falu: sat pl. C sernátf -  C sernátfalu;

Hétf -  Hétfalu 
F -  Felső: de Sus pl. Fsófva -  Felsősófalva;

Ffehérm -  Felső-Fehér megye 
Fm -  Fehér megye: Judetul Alba 
f v a - ... falva pl. Nybálintfva- Nyárádbálintfalva 
G -  Görgény: Gurghiu pl. Güvegcsűr -  Gör

gényüvegcsűr 
Gy -  G yergyó: D epresiunea G heorgheni 

Gycsomafva -  Gyergyócsomafalva; Gyre
mete -  Gyergyóremete 

Gysz -  Gyergyószék: Scaunul Gheorgheni 
H -  Hargita
Hf -  Hosszúfalu: Satu-Lung 
Hm -  Hargita megye: Judetul Harghita 
Hr -  Homoród: Homorod pl. H rkarácsony

fva -  Homoródkarácsonyfalva; Hrsztpál -  
Homoródszentpál

Hsz -  Háromszék: Treiscaune 
Hszm -  Háromszék megye: Judetul Treiscaune 
K -  Kis: Mic pl. Kbacon -  Kisbacon 
Kász -  Kászon: Casin pl. Kászim pér -  Ká

szonim pér 
KB -  Kis-Beszterce: Bistricioara 
K -dó  -  Komandó: Com andáu 
KK -  K is-K üküllő: Tirnava M icá 
Km -  Kovászna megye: Judetul Covasna 
Kn, Kna -  Kovászna: Covasna 
Ksz -  Kézdiszék: Scaunul Chezdi 
Kvár -  Kolozsvár-Napoca: C luj-N apoca 
Kvh, Kvhely: Kézdivásárhely: Tirgu Secuiesc 
m -  megye
M -  Magyar: pl. Mhermány -  Magyarhermány
M hévíz —> Toplica
Mm -  M aros megye: Judetul Mure$
Ms -  Maros: Mure$ul
Msz -  M arosszék: Scaunul Mure$
MT -  Maros-Torda megye: Judetul Mure$-Turda 
Mvh, Mvhely: M arosvásárhely: Tirgu Mure$ 
M vsz -  M iklósvárszék: Scaunul M iclosoara 
N -  Nagy: M aré pl. Ngalam bfva -  Nagyga- 

lambfalva; Nbacon -  Nagybacon 
NK -  Nagy-Küküllő: Tirnava M aré 
Nsz -  Nagyszeben: Sibiu 
Ny -  Nyárád: Nirajul pl. Nysztanna -  Nyá- 

rádszentanna; N ycseref -  Nyárádcserefalu 
O -  Olt: Oltul
Ősz -  Orbaiszék: Scaunul de Orba 
Oszr -  O jtozi-szoros: Pásul Oituz 
Rég -  Szászrégen: Reghin 
S -  Sepsi: $ep$i pl. Sztgy -  Sepsiszentgyörgy 
Ssz -  Sepsiszék: Scaunul $ep$i 
Ssztgy -  Sepsiszentgyörgy: Sfíntu Gheorghe 
Sz -  Székely: secuiesc pl. Szsztmihály -  Szé

kely szentmihály; S z to m p a - Székely tompa
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Szf -  Székelyföld: Secuime
Szkr -  Székelykeresztúr: Cristuru Secuiesc
Szt, szt -  szent: sfint pl. Sztgerice -  Szentgerice
Szu -  Székelyudvarhely: Odorheiu Secuiesc
Tsz -  Tölgyesi-szoros: Pásul Tulghes
U, Um -  Udvarhely megye: Judetul Odorheiu
Usz -  Udvarhelyszék: Scaunul Odorheiu

H elységnevek

Agárd —> M arosagárd (Mm)
Agyagfalva -  Lutita (Hm)
Ákosfalva -  Acátari (Mm)
Albis —> Kézdialbis 
Alcsik -  Ciucul de Jós (Hm)
Alfalu —» Gyergyóalfalu 
A lmás —> Hom oródalm ás 
A lsócsernáton -  Cernatu de Jós (Km) 
Alsórákos -  Racos (Bm)
Alsósófalva -  Ocna de Jós (Hm)
Altorja -  Turia de Jós (Km)
Andrásfalva -  Síntandrei (Mm)
Angyalos -  A nghelus (Km)
Apáca -  Apata (Bm)
Aranyosrákos -  Rachi$, Válenii de Arie$ (Fm) 
Árapatak -  Araci (Km)
Árkos -  Arcu$ (Km)
Árvádfalva, Árvátfalva: Arváteni (Hm) 
Atosflava -  Hote$ti (Hm)
Atyha -  A tia (Hm)

Backam adaras -  Pásáreni (Mm)
Bácsfalu —> Hétfalu 
Bágy -  Bádeni (Hm)
Bágyon -  Bádeni (Kolozsm)
Balavásár -  Báláu$eri (Mm)
Bálványos, -vár -  Bálvános (Km)
Bánkfalva —> Csfkbánkfalva 
Barcaság -  Tara Birsei (Bm)
Barcaújfalu -  Satu-N ou (Bm)
Bardóc (-fva) -  Brádut (Km)
Bárót -  Baraolt (Km)

Bede -  Bedeni (Mm)
Bélafalva -  Belani (Km)
Bélbor -  Bilbor (Hm)
Bencéd -  Bentid (Hm)
Bereck -  Bretcu (Km)
Berekeresztúr -  Bira (Mm)
Besenyő -  Pádureni (Km)
Béta -  Béta (Hm)
Bethlenfalva -  Beclean (Székelyudvarhely 

egyik része)
Bibarcfalva, Biborteni (Km)
Bikafalva -  Táureni (Hm)
Bikfalva -  Bicfaláu (Km)
Bikszád —> Sepsibükszád 
Bita -  Bita (Km)
Bodok (Sepsibodok) -  Bodoc (Km)
Bodola -  Budila (Kui)
Bodos -  Bodo$ (Km)
Bodzaforduló -  Intorsura Buzáului (Km) 
Bogárfalva -  Bulgáreni (Hm)
Bordos -  Bordo$iu (Mm)
Borosnyó -  Boro$neu (Km) —> 

Kisborosnyó, Nagyborosnyó 
Borszék -  Borsec 
Bögöz -  Mugeni (Hm)
Bölkény -  Beica (Mm)
Bölön -  Belin (Km)
Bözöd -  Bezid (Mm)
Bözödújfalu -  Bezidu Nou (Mm)
Brassó -  Bra$ov (Bm)
Búzásbesenyő -  Be$ineu (Mm)
Bükszád —> Sepsibükszád

Csákó -  Cicáu (Fm)
C segez-Pietroasa (Kolozs m)
Csehétfalva -  Csehefel (Hm)
Csejd -  Cotus (Mm)
Cserefalva -  Stejeris (Mm)
Csernátfalu —» Hétfalu 
Csernáton -  Cérnát (Km) —> Alsócsernáton, 

Felső- 
Csiba -  Ciba (Mm)
Csfkbánkfalva -  Bancu (Hm)
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Csíkcsomortán -  Soimeni (Hm) 
Csíkdánfalva-Dánesti (Hm) 
Csíkgyimesbükk —> Gyimesbükk 
Csíkjenőfalva, Jenőfalva-Ineu (Hm) 
Csíkkarcfalva -  Cárta (Hm)
Csíkkozmás -  Cozmeni (Hm)
Csíkmadaras -  M adaras (Hm) 
Csíkmindszent —> M indszent 
Csíkrákos, Rákos -  Racu (Hm)
Csíksomlyó, Somlyó -  $um uleu-Ciuc (Hm) 

Csíkszereda része 
Csíkszentdomokos -  Sándominic (Hm) 
Csíkszentgyörgy -  Ciucsángeorgiu (Hm) 
Csíkszentimre -  Sántimbru (Hm) 
Csíkszentkirály -  Sáncráieni (Hm) 
Csíkszentlélek -  Leliceni (Hm) 
Csíkszentmárton -  Sánmartin (Hm) 
Csíkszentmihály -  Miháileni (Hm) 
Csíkszentsimon -  Sánsimion (Hm) 
Csíkszenttamás -  Tome$ti (Hm)
Csíkszereda -  M ???-Ciuc (Hm)
Csíkszépvíz -  Frumoasa (Hm)
Csíktaploca, Taploca -  Toplita, 

ma Csíkszereda része (Hm)
Csíktusnád —> Tusnád 
Csobotfalva -  Cioboteni, ma Csíkszereda 

része (Hm)
Csóka -  Corbe$ti (Mm)
Csókfalva -  Cioc (Mm)
Csomafalva —> Gyergyócsom afalva 
Csomakőrös, Kőrös -  Chiuru$ (Km) 
Csomortán, -  Lutoasa (Km)
Csöb -  Cibu (Hm)

Dálnok -  Dalnic (Km)
Dánfalva —> Csíkdánfalva 
Datk -  Dopca (Bm)
Déda -  Deda (Mm)
Déda-Bisztra -  Bistra Mure$ului, Deda- 

Bistra (Mm)
Deményháza -  Dámieni (Mm)
Ditró Gyergyóditró
Dombó, Kíiküllődombó -  Dimbáu (Mm)

Égé -  Ighiu (Hm)
Egerpatak -  Aninoasa (Km)
Egerszeg -  Cornátel, ma M arosszentkirály 

része (Mm)
Egyházasfalu —> Szentegyházasfalu 
Éhed -  Ihod (Mm)
Erdőcsinád -  Padureni (Mm)
Erdőfüle, Efüle, Füle -  Filia (Km) 
Erdőszengyel -  Singerul de Padure 

(Mm)
Erdőszentgyörgy -  Singeorgiu de Padure 

(Mm)
Eresztevény -  Eresteghin (Km)
Esztelnek -  Estelnic (Km)
Etéd -  Atid (Hm)
Étfalva, Étfalvazoltán -  Zoltán (Km)

Fancsal, Székelyfancsal -  Fincel (Hm) 
Farkaslaka -  Lupeni (Hm)
Felesik -  Ciucul de Sus (Hm)
Feldoboly -  Dobolii de Sus (Km)
Felfalu, M arosfelfalu -  Suseni (M m) 
Felsőcsernáton -  Cernatul de Sus (Km) 
Felsőrákos -  Racosul de Sus (Hm) 
Felsővisó -  Vicéül de Sus (M áram aros) 
Feltorja, Felsőtorja-Turia de Sus (Km) 
Felvinc -  Vintu de Sus Unirea (Fehér m) 
Fenyéd -  Bráde$ti (Hm)
Fiatfalva -  Filias (Hm)
Fintaháza -  Cinta (Mm)
Firtosváralja -  Firtu$u (Hm) 
Firtosmartonos -  Firtánus (Hm) 
Fotosmartonos -  Foto$ (Km)
F u tásfa lva-A lungen i (Km)

Gagy -  Goagiu (Hm)
Galambod -  Porumbeni (Mm)
Galócás -  Gáláuta$ (Hm)
Gelence -  Ghelinta (Km)
Gernyeszeg -  Gorne$ti (Mm)
Göcs -  Gaie$ti (Mm)
Görgényszentim re -  Gurghiu (M m) 
Görgényüvegcsűr -  G lájárie (Mm)
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Gyergyóalfalu -  Joseni (Hm) 
G yergyóbékás-B icazu Ardelean 

(Neam t m)
Gyergyócsom afalva-C ium ani (Hm) 
G yergyóditró -  Ditráu (Hm) 
G yergyórem ete -  Rem etea (Hm) 
G yergyószárhegy-Lázarea (Hm) 
Gyergyószentm iklós -  Gheorgheni (Hm) 
Gyergyótölgyes -  Tulghes (Hm) 
Gyergyóújfalu -  Suseni (Hm)
Gyilkos-tó -  Lacu Ro$u (Hm)
Gyimes -  Ghime$ (Hm)
Gyim esbükk -  Ghime$-Fáget (Bákó m) 
Gyim esközéplok -  Lunca de M ijloc 

(Hm)

Hágótő -  Hagota (Hm)
Haraly -  Harale (Km)
Harasztkerék -  Roteni (Mm)
Harasztos -  Cálára$i (Kolozsm)
Harcó -  Hártáu (Mm)
Hargita -  Harghita (Hm)
Havad -  Neaua (Mm)
Havadtő -  V iforoasa (Mm)
Héderfája -  Idrifaia (Mm)
Hermány —> M agyarhermány 
Hétfalu -  Sácele (Bm), Sapte sate. 
T örténe lm i elnevezése az a láb b i hé t 
helységnek:
Bácsfalu -  Baciu, Csernátfalu -  Cernatu, 

Hosszúfalu -  Satulung, Pürkerec -  Purcá- 
reni, Tatrang -  Tirlungeni, Türkös -  Tur- 
ches, Zajzon -  Zizin (Bm)

H idas-Podeni (Kolozs m)
Hidvég, Olthídvég -  Hághig (Km)
H ilib -H ilib  (Km)
Hodgya -  Hoghia (Hm)
Holtmaros -  Lunca Mure$ului (Mm) 
Hom oródalm ás -  Mere$ti (Hm) 
Hom oródkarácsonyfalva -  Cráciunel 

(Hm)
H om oródszentm árton -  Martinig (Hm) 
H om oródszentpál -  Sínpaul (Hm)

Idecspatak -  Idicel (Mm)
Ikafalva -  Icafaláu (Km)
Ikland -  Icland (Mm)
Ilencfalva -  Ilieni, Gheorghe Dója (Mm) 
Illyefalva -  Ilieni (Km)
Illyésmező -  Ilieni (Mm)
Imecsfalva -  Imeni (Km)
Iszló -  Isla (Mm)
Ivópatak, Ivó -  Izvoare (Hm)

Jedd -  Livezeni (Mm)
Jenőfalva —> Csikjenőfalva 
Jobbágyfalva -  Valea (Mm)
Jobbágytelke -  Sámbria$ (Mm)

Kadicsfalva -  Cádiseni (Hm)
Kakasd —> Székelykakasd 
Kál —» Székelykál 
Káinok -  Calnic (Km)
Kanta, Kantafalva -  Canta (Kézdivásárhely 

része) (Km)
Kányád -  Ulie$ (Hm)
Kápolnásfalu -  Cápálnita (Hm) 
Karácsonyfalva —> Homoródkarácsonyfalva 
Karatna, Karatna-Volál (Torja része) (Km) 

-  Caratna-Volal 
Kászonaltíz -  Plaiesii de Jós (Hm) 
Kászonimpér -  Imper (Hm) 
Kászonjakabfalva -  Iacobeni (Hm) 
Kászonújfalu -  Casinu Nou (Hm)
Kecset -  Paltinis (Hm)
Keményfalva Küküllőkeményfalva 
Kendő -  Cándu (Mm)
Kénos -  Chinusu (Hm)
Keresed -  Stejeris (Kolozs m)
Keresztvár -  Teliu (Bm)
Kézdialbis, Albis -  Albi$ (Km)
Kézdialmás -  Mereni (Km)
Kézdikővár -  Petriceni (Km) 
Kézdiszentkereszt —> Pobján 
Kézdiszentlélek -  Sinzieni (Km)
Kibéd -  Chibed (Mm)
Kilyén -  Chilieni (Km)
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Kilyénfalva -  Chileni (Hm)
Kisbacon -  Bátanii Mici (Km) 
Kisborosnyó -  Boro$neu Mic (Km) 
Kisfalud -  Mirce$ti (Hm)
Kisgalambfalva -  Porumbenii Mici (Hm) 
Kisgörgény -  Grui$or (Mm)
Kiskend -  Chendul Mic (Mm)
Kissolymos -  Soimo$u Mic (Hm) 
Kisteremi -  Tirimioara (Mm)
Kobátfalva -  Cobate$ti (Hm)
Komandó -  Com andáu (Km)
Komjátszeg -  Comse$ti (Fehér m) 
Kóródszentmárton -  Coroisinm artin (Mm) 
Korond -  Corund (Hm)
Koronka -  Corunca (Mm)
Kozmás —> Csikkozmás 
Kökös -  Chichis (Km)
Kölpény —> M ezőkölpény 
Köpec -  Cápeni (Km)
Kőrispatak -  Cri$eni (Hm)
Kőrös —» Csomakőrös 
Kőröspatak —> Sepsikőröspatak 
Körtvélyfája -  Perií> (Mm)
Kövend -  Piaiesti (Kolozs m)
Középajta -  Aita Medie (Km)
Krizba -  Crizbav (Bm) 
Kiiküllőkeményfalva -  Tirnovita (Hm) 
Kiismöd -  Cusmed (Hm)

Lázárfalva -  Lázáresti (Hm)
Lécfalva -  Let (Km)
Lemhény -  Lem nia (Km)
Libánfalva -  Ibáne$ti (Mm)
Lisznyó -  Lisnáu (Km)
Lőrincfalva -  Leordeni (Mm)
Lövéte -  Lueta (Hm)
Lukafalva -  Gheorghe Dója (Mm)

Magyarhermány -  Herculian (Km) 
Magyarlóna -  Luna de Sus (Kolozsm) 
Magyaró -  Aluni$ (Mm)
Magyaros —> Nyárádm agyarós 
Magyarózd -  Ózd (Mm)

M agyarrégen -  R eghin-Sat (ma Régen 
egyik része)

M agyarzsákod -  Jacodu (Mm)
M aksa -  Moac$a (Km)
M álnás -  M ainas (Km)
M alomfalva, Nyikófalva -  M orareni (Hm) 
M alomfalva -  More$ti (Mm)
M áréfalva -  Satu M aré (Hm)
M arosagárd -  Poienita (Mm)
M aroshévíz —> Toplica 
M arosörményes -  Ormeni$ (Fm) 
M arossárpatak -  Glodeni (Mm)
M arosújvár -  Ocna M ures (Fm)
M arosvécs -  Brincovene$ti (Mm)
M artonos, Firtosm artonos -  Firtánus (Hm) 
M eggyesfalva -  Mure$eni (M m) (M arosvá

sárhely része)
M ezőbánd -  Bánd (Mm)
M ezőfele -  Cimpeni^a (Mm)
Mezőkölpény -  Culpiu (M m)
M ezőmadaras, M adaras -  M adaras (Mm) 
M ezőpanit -  Pánet (Mm)
M ezőrücs -  Riciu (Mm)
M ezősám sond -  $incai (Mm)
M iklósvár -  M iclo^oara (Km)
M ikóújfalu -  M icfaláu (Km)
M indszent -  M isentea (Hm)
M uzsna —> Székelym uzsna

Nagyadorján -  Adrianul M aré (Mm) 
Nagyajta -  Aita M aré (Km)
Nagybacon -  Bátanii Mari (Km) 
Nagyborosnyó -  Boro$neu M aré (Km) 
Nagygalam bfalva -  Porumbenii Mari (Hm) 
Náznánfalva -  Nazna (M m)
Négyfalu (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, 

Hosszúfalu), Szecsele -  Sácele (Bm) —> 
Hétfalu

N yárádbálintfalva-Bolintineni (Mm) 
Nyárádcserefalva, Cserefalva - Stejeris (Mm) 
Nyárádgálfalva, Gálfalva -  Gálesti 
Nyárádkarácson -  Cráciune^ti (M m)
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N yárádm agyarós-M ágherani (Mm) 
Nyárádm elléke —> Nyárádm ente 
Nyárádm ente -  Valea Nirajului 
Nyárádrem ete -  Eremitu (Mm)
Nyárádselye -  Silea Nirajului (Mm) 
N yárádszentbenedek-M urge$ti (Mm) 
N yárádszentim re-Erem ieni (Mm) 
N yárádszentlászló -  Sánvá$ái (Mm) (hozzá

csatolva Gálfalvához) 
N yárádszentm árton-M itre$ti (Mm) 
N yárádszereda-M iercurea Nirajului (Mm) 
Nyárádtő -  Ungheni (Mm)
N yáraspatak -  Iarás (Km)
Nyén, Keresztvár -  Teliu (Bm) 
Nyikóm alom falva -  M oráreni (Km) 
Nyikóm ente-V alea Feernicului (Hm) 
Nyom át -  M aiad (Mm)
Nyújtód -  Lunga (Km)

Ócfalva -  Oteni (Hm)
Ojtoz -  O ituz (Km)
Oklánd -  Ocland (Hm)
Oláhfalu —> Kápolnásfalu, Szentegyhásafalu, 

V lahica 
O lasztelek -  Táli$oara (Km)
Oltszem -  Ölteni (Km)
Oroszhegy -  Dealu (Hm)
Ozsdola,Osdola -  Ojdula (Km)

Páké -  Pachia (Km)
Pálfalva, Csíkpálfalva-Páuleni-C iuc 

(Hm)
Pálfalva, Székelypálfalva -  Páuleni (Hm) 
Palotailva -  Lunca Bradului (Mm)
Papolc -  Papáuti (Km)
Parajd -  Praid (Hm)
Páva -  Pava (Km)
Peselnek —> Kézdikővár 
Petele -  Petelea (Mm)
Pető fáivá -  Peteni (Km)
Pipe -  Pipea (Mm)
Pólyán, Kézdipolyán (Kézdiszentkereszt) -  

Poian (Km)

Pókakeresztúr -  Pácureni (Mm)
Pólyán, Aranyos -  Poiana (ma Torda része) 
Pürkerec —> Hétfalu

Radnót -  Iernut (Mm)
Rákos —> Alsórákos, Aranyosrákos, Csíkrá

kos, Felsőrákos 
Ratosnya -  Rástolita (Mm)
Rava -  Roua (Mm)
Rekettyés -  Ráchitis (Hm)
Remete —> Gyergyóremete, Nyárádremete 
Remete-Eszenyő -  Gyergyóremetéhez tarto

zó falurész 
Réty -  Reci (Km)
Rigmány -  Rigmani (Mm)
Ríics —> M czőrücs

Salamás -  Sármas (Hm)
Sárd, Székelysárd -  Sardu Nirajului (Mm) 
Sárpatak -  Glodeni (Mm)
Selye —> Nyárádselye 
Sepsibükszád, Bikszád -  Bixad (Km) 
Sepsikőröspatak, Kőröspatak -  Valea 

Crisului (Km)
Sepsiszentkirály -  Sáncrai (Km)
Siklód -  $iclod (Hm)
Siménfalva -  Simone§li (Hm)
Sófalva —» Alsósófalva, Felsősófalva 
Somosd -  Cornesti (Mm)
Sósmező -  Poiana Sáratá (Bacau m) 
Sóvárad -  Saráteni (Mm)
Sükő -  Cireseni (Hm)

Szabéd -  Sábed (Mm)
Szacsva -  Saciova (Km) Hm 
Szakadát -  Sácádat (Szováta része) (Mn) 
Szalárd -  Salard (Mm)
Száldobos -  Dobo§eni (Km)
Szárazajta -  Aita Seaca (Km)
Szárazpatak -  Valea Seaca (Km)
Szárhegy —> Gyergyószárhegy 
Székelydálya -  Daia (Hm)
Székelykakasd, Kakasd -  Válureni (Mm)

598



Helynevek jegyzéke

Székelykál -  Calu$eri (Mm) 
Székelykeresztúr -  Cristuru Secuiesc 

(Hm)
Székelykocsárd- Lunca Mure$ului (Fm) 
Székelymagyarós -  Aluni$ (Hm) 
Székelymuzsna, M uzsna -  M ujna (Hm) 
Székelyszentkirály -  Sáncrai (Hm) 
Székelyszentlélek -  Bisericani (Hm) 
Székelyszentmihály -  M iháileni (Hm) 
Székelyudvarhely -  Odorheiu Secuiesc 

(Hm)
Székely varság -  Vár$ag (Hm) 
Székelyzsombor -  Jim bor (Bm)
Szemerja -  Simeria (ma Sepsiszentgyörgy 

része) (Km)
Szentdemeter -  Dumitreni (Mm) 
Szentegyházasfalu -  Vláhita (Hm) 
Szentgerice -  Gáláteni (Mm) 
Szentháromság -  Troita (Mm)
Szentkatolna -  Cátálina (Km)
Szentkirály —> Csíkszentkirály, Sepsiszent- 

király
Szentlászló —> Nyárádszentlászló 
Szentlélek —> Kézdiszentlélek, Székely

szentlélek 
Szentmihály —> Csíkszentmihály, 
Székelyszentmihály -  Miháileni (Hm) 
Szépvíz —> Csíkszépvíz 
Szováta -  Sovata (Mm)

Tarcsafalva -  Tárce$ti (Hm)
Tatrang —> Hétfalu
Tekerőpatak -  Valea Strimbá (Hm)
Telekfalva -  Teleac (Hm)
Teremiújfalu -  Satu Nou (Mm)
Tibód, Tibold -  Tibod (Hm)
Tompa, Székelytom pa -  Timpa 
Toplica, M aroshévíz -  Toplita (Hm)
Torja -  Turia (Km) —> Altorja, Feltorja, Ka

ratna, Volál 
Tölgyes —» Gyergyótölgyes 
Tusnád, Csíktusnád -  Tu$nad (Hm)
Türkös —> Hétfalu

Udvarfalva -  Curteni (Mm)
Udvarhely —» Rövidítések: Szu 
Uzdiszentpéter -  Sinpetru de Cimpie 

(Kolozs m)
Uzon -  Ozun (Km)

Vadad -  Vadu (Mm)
Vaja, Székely vaja -  Válenii (Mm)
Várfalva -  Moldovene$ti (Kolozs m)
Vargyas -  Várghi$ (Km)
Varság —> Székelyvarság 
Vasláb -  Vo$lobeni (Hm)
Vasláb-Heveder Vasláb egyik része 
Vece -  Veta (Mm)
Vécke, Székelyvécke -  Vejca (Mn)
Verebes -  Vrabia
Vlahica, Szentegyházasfalu (Szentegyházas

falu és Szentkeresztbánya) -  Vláhita (Hm) 
Volál, Alsóvolál, Felsővolál -  ma Torja 

egyik része

Zabola -  Zábala (Km)
Zágon -  Zagon (Km)
Zajzon —> Hétfalu 
Zalán -  Zálan (Km)
Zalánpataka -  Valea Zálanului (Km) 
Zetelaka -  Zetea (Hm)

Zsákod, M agyarzsákod -  Jacodul (Mn) 
Zsögöd -  Jigodin (ma Csíkszereda egyik ré

sze) (Hm)

Forrás:
Coriolan Suciu: D ictionar istoric al 
localitátilor din Transilvania. I, II. Be.,
1968.
Ion Tordan s.a.: Indicatorul localitátilor din 
Románia. Be., 1974.
Hargita Kalendárium. Csíkszereda, 1982. 
191-193.
Uj Idők Lexikona. Bp., 1936-1942.
Vofkori László: Székelyföld útikönyve I—II. 
Bp., 1998.
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SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A, A
Ájfej 121 alulértékel 215

ab atiquo 181 Ajja 25 ál úton 197
Abronts fa 301 AKÁC 85 Alváz 421
abusus 181 ákácfa .491 Andráskereszt 410
Acélos 291 Akasztófa 121 angariatim 197
Acéltatás 310 Akkordista 541 Angol tolatás .410
Acintos 291 AKÓ 260 animadvertál .212
ácsolt fa 301 Akonta 373 annuatim 181
ad faciem loci .181 Akózó-fa 255 Annuatim oszszák fel 272
ADATOK AZ IRTÁS Alább való fa 162 Anticipandó 272

SZABÁLYOZÁSÁRA 145 Alacsony csere-bokor 162 antiqua sessio 215
administráció 181 álamány 286 Anyatőkét kiás 146
admoneo 181 Alanti hely 162 Apacsina 442
admonitió 212 Alap 410 Apacsinfa 442
Adu szája 511 ÁLDOMÁS 215 Apad 292
Aestimáló 286 álé 162 APADÉK 327
afféle ledőlt fa 181 Alfa 431 Apahavas 138
ÁFONYA 103 Alj 25 apellál 181
áfonyáét 491 ALJZATKOCSI 421 appellátió 181
áfonyafésű 491 áll az ára 520 Apritt .388

ág 25,520 ÁLLAB 162,271 Apró prizsma 520
ágak fel gyűjtése 181 ÁLLABLEÍRÁS .272 Aprófa .520
Agaricus 482 ÁLLAMI ERDŐ Apróság 520
ágas 442, 557 FELÜGYELET 197 Aprosság bokor 114
ágasfa 301 állás 316 Aprou-egör háttya 121
ágazat 431 ÁLLATÁLLOMÁNY ARÁNYOSÍTÁS 215
ágazom 73 ÁLLATTENYÉSZTÉS .469 ARÁNYOSÍTÁSI
ÁGFA (GALLYFA) 301 állít 162, 388 TERMINOLÓGIA 216
ÁGGÖCS, GÖCSÖSSÉG 291 ÁLLÓFA 114 Arasz 257
ÁGGÖCSÖT LEFARAG 320 Almaecet 491 ÁRBOCFA ..301
agrárkisajátítás 215 Almás 121 árenda 181
Agrat 388 ALOM 469 árendál 212
ágy 25. 557 Alsó kantyfa 442 árgócfa 301
AGYAG 515 Alsósikló 421 ária 266
ágyalni 410 által 25 áriás 442
áj 25 általány .215 árka 431
Aja .25 áltáljában 541 árnyék 26, 121
ájektor 410 ál tál mérő .286 árok .26
ájer 520 ÁLTALVETŐ 547 articularis 181
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articulariter 181 Avar 156 Bárd alá való lehessen ..272
articulus 181.212 Avar-gyújtás 156 BÁRDOL ..339
árvaleves 547 Avaros 121 Bárdos 121
árvatölgy 114 Avas 121 Bárka .431
ÁRVEREZ 219 avasnak fogás 181 Barmoknak havasokon
ÁRVEREZÉS 219 aviz 220 való legeltetések ...469
ásott út 389 AZBESZT 515 Bástolás ..348
assessor 181 Azsag 301 Bástoló-gyalu .348
assignált 181 Bátorságos hely ..316
Aszal 154.181 Bauff ... 373
Aszalás 154 B Bázis .266
Aszalgat 154 Beaggya a tüzet ..520
Aszal mány 154 BABÉRFA 103 Béakaszt ... 373
Aszaló 154 Bács 469 Béállít ..520
Aszalt 154 Badari 561 bebíró ... 220
Aszalván 121. 155,301 Badócs 70 bebíró possessor 181
Aszalvány 26, 155 Bajion 373 Bebotol ..520
Aszat 65 Bájnál 377 Becő 70
Aszó 26 Bakoc 301 Becsárázva ... 286
ászok, -fa 442 Baksaszén 520 Becsérték ... 286
Aszolni 155 Baktercsákány 410 BÉCSI HÜVELYK
Asszű 155 Balán-havas 138 RENDSZER ..257
Aszszu berekenye 491 BALESET 561 BÉCSI MÉRTÉK ... 260
Aszszu fa 301 BALESETEK BECSLÉS .286
Asszúhét 308 AZ ERDŐIPARBAN 562 Becslési tariffa ... 286
Asszuság 65 Bálintok erdeje 121 becsű ár 181
Aszú 292 BALRA TERELÉS 377 Becsü .286
Aszufa 114 BALTA 310 BECSÜL (MEG-) .286
Aszúpatak 27 Balygó 442 Bedő hégyésse 122
Aszuság 114 Bámos 548 Bedugacsol ..520
Aszútőke 301 Banda 541 Beékel, béékel 442
átalhajt 323 BANGITA 104 Béemel ... 389
átdobolás 511 Bankét 410 Beerdől .333
átkebelezés 219 Bánt 442 Beerdőlés ..333
ÁTLALÓ 255 Baráber 541 Beereszködik . . . .  373
ÁTLALÓVAL MÉR B arak héj 557 Beföldeli a millert ..520

(MEGÁTLAL) 286 Barakocska 557 Befűrészel a döntéshez .316
ÁTSZÁLLÍTHATÓ BÁRCA 220, 327 Befúrt gúzsai való

TŰZIFACSÚZDA 373 bárcás és nyilvántartási tutajozás ....442
átszegelő kalapács 410 napló .220 Befüggő 122
áttételes vízi fűrész 352 Bárcázó .308 Béfüggő 159
Ausussz 292 BÁRD 338 befüggő csere 181
authoritás 181 Bárd 259 Begyújtó rendezmény .520
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Bégyújtólik 520 BEMÉR(ÉS), Bíró
Bégyúl 520 VÁLASZTÉKOL(ÁS) 323 birodalom
béhajt 197 Bene-kenyér 70 bíróság
behajtás felől 197 Bénőtt erdő 122 BÍRSÁG
behajtó 197 Béplántál 162 bírságlás
Béhasítás 348 Beravás 443 birtokközösség
Behintett fa 162 Berbécs 431 birtokos
Béhord 389 Berbécsállvány 431 birtokosság
Behulatni 333 BÉRC 27, 122 Birtokszabályozás
Beindul 520 Bércút 389 Birtyóka
Béjár 308 Berecki hegyek erdőneveiből 122 Bister
bejelent 197 BEREK 122 Bitang
bejelentés 197 berek-őrző 197 Bitang vég
Békagomba 482 Béres 443, 541 Bitkó
Békasófövény 515 Béresség 443 bizalmas felügyelet
BÉKÁSON FOLYTATOTT Berhe 389 bizalmi

TUTAJOZÁS 442 BERKENYÉK 85 bizottmány
Bekenyaka 122 Béró 443 biztos személyesei
békét elpróbál 197 Beró (fát) 287 Blána
Bekölt 389 Bersenfa 501 Blánás
Beköt, béköt 442 Berzéte 122 BOCSKOR
Bekötő-békötő 443 Beszálkál 352 Bodacs
Belapizzuk a millert 520 Bészálló hely 389 Bodács
belbirtokos 220 Beszedés 162 Boda-kasára
Belefulladtak a tutajról 562 Beszegődik 541 Bodócs
Belekenyér 491 Bészelídített 162 Bodoki-havas
Bélép 520 Bészerel 308 Bodor Péter
Belesáncol 266 Betakarít 389 Maroshídja
Belésüti 488 Beteg fáknak kibélyegzése 162 BODZA
Beleszakad 431 Bévágás 389 BODZAFAJOK
Belfa 443 Bibe 562 Bog
Bélgya 373 Bicsak 377 Bogározás
Bélhavas 138 BICSKÁZÁS Boglya
Bélkerék 352 A CSÍKI Bogocska
bel közbirtokosság 220 SZÉKELYEKNÉL 562 Bog-só
Bélrész 292 Bika 411 Bogyó
BELSŐSÉG 220 Bikk 508 Boj
Bélyeg 327 Bikkfa-hamulúg 501 Bojt
bélyegtelen fa 197 Bikmakk 478 Bojtol
Bélyegző 286 Bimbó 70 Bokáz
Bélyegző fejsze 287 Bingó 70 Bokorfa
Bélyegzőbizottság 352 Bingolyó v bingó, bingyó 70 BOKROS HELY
Bemagzás 162 Bingyó 70 Bokrosán

479
220
220
182
197
220
2 21

221
272
70

334
469
301
29

197
22 1

221

221

520
541
548
469
70

122

70
138

431
491
104
65

469
501
515
548
70

511
520
557
339
114
122

67
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BOKSA 521,562 Bótkő 515 C
BOKSA OLDALFALA 521 Botolás 162,522
BOKSA ÖSSZERAKÁSA .521 Botos 443 Cakkvágó ..488
Boksa töltése 522 Botosfa 352 Cándra 348,353
Boksabél 521 Bozlán 65 Cándrahordó ... 353
BOKSAPAD .521 Bozza-fa-gomba 482 Cándrakötöző-kecske ... .  353
BOKSA-SZÉNÉGETÉS .522 Böte 29 Cándura .443,522
Bolni 557 Bözsön 122 Cangel ...426
Bolondgomba 482 brachium continue 197 Cáp 159
Boltkő .515 Brák, brákfa 301 CAPIN ...310
BON 541 Bréjelés 339 Cápin ..353
bonifical 182 brigád 198 Casa Pádurilor ... 334
Bonkos, bontos 292 brigadér 198 casus ..212
bonum 221 B rutakő 389 Cédái ..515
Borda 29 Buffantó 443 CÉDRUSFA (Cédrus) 78
Bordély 557 Buglyahúzatás 469 Cédula 182,443
Boríték 70 Buján-nősző 73 Cégerdő 124
Borna 301 Búj tás 163 Celoza ... 301
Bornahordó 122 Buksa 353 Célszerénti erdőlés . .. .  272
BORÓKA, BUNKÓ 310 Cérnába fűzött száraz gomba 482

KÖZÖNSÉGES 76 BURGONYA, Cérnagomba ... 482
BORÓKAKÚRA 492 BURGONYÁBÓL cessál 182
BORÓKAMAG 492 KÉSZÜLT ÉTELEK 548 Cibre ... 548
Borona-gát 431 Burkos, buros 65 Cicka 512
Borosnyaieke 122 Búros fa 114 Ciher 146
BOROSTYÁN 105 Burtok 65 Ciher, ciheres 124
BOROSZLÁN 105 Burtokos 114 Ciheres fa 114
Boroszlán 501 Burtos ág 65 Cika 72
Boroszlánlapi 493 Burtukos 292 Cikó, cekó ..508
Borozdolás 321 Burtukosfa 163 Cimborabíró ... 353
Borsfenyőfa gyökér 493 Buta 310 Cimboragyűlés ... 353
Borsfenyőhéj 493 Büdös süveges gomba 482 Cimboraság ... 353
Borsika kiirtása 162 Büdösgomba 482 Cimborasági tulajdon ..353
Borsikagyökér 501 BÜKK 86 Cinigető 124
Borsikás 122 BÜKKFAZSINDELY 348 Cinkus 182,308
Borzlik 122 BÜKKÖS 122 CIPRUSFA (Cupressus) 78
Borzos 292 Bürke 70 Cire 65,301,443,470
Borzos fa 114 Bütje, bütjére 339 Cirhe 124
Bossó 548 Bütü 29,266.301,353 cirkálás 198
Boszlány 122 Bütübélyegző 353 Cirkumvicinált ..272
Bot 522 Bütügerenda 353 Cirme 65
BOTANIKUS KERT 59 Bütükeresztfa .266 citál 182,212
Bot-havas 138 Bütül, bütüz 323 codominium 221
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Codul Silvic 198 conveniál 183 Csapok kikarikázása 320
col ál 182 convictus 198 CSAPÓKAPU 444
Collocál 182,479 convincál 198 Csapol 493
colonus 212 Cöllönk 62 Csaponólag 431
Cólosfa 255 Cömpöj 301 Csaponólag, csaponosan,
Commassál 272 Cövek 301 csapanólag 389
commune terenum 182 Creal 389 Csapos 66,115.292
commune terrenum 221 criminalis kereset 183 csaposból kertelni 183
communi consensu 182 Cúg 515 Csaposfa 115
communitás 212 CUKORJUHAR 538 Csapszin (ágszin) .292
comperial 182 Culág, cullág 353 Csaptat 431
competens tiszt 212 Curukk 389 Csaptató 198,301
Compilatae Constitutiones 212 Ciivek 522 Csaptatódecka 389
compilataris articulus 212 Csaptatóvíz 339
compossessio 222 CSÁSZÁRGOMBA 482
compossessor 222 Cs Csata 470
compossessoratus 222 Csatiás 411
concambium 222 Csá, csára 377 Csatló, -fa .389
concernál 182 Csábeli 377 Csatlókaró 353
concernens tiszt 198 Csadaj 124 Csatlópálca 444
concernens tiszt 212 CSAFLING 378 Csatornás (Hn) 386
concludál 182, 198 Csaflingnyelv 379 Csatti eper 493
conclusum 182 Csaflingolás 379 Csávái járni 379
concurrál 198,212 Csaflingos 379 CSAVARODOTT NÖVÉS .292
confirmál 212 Cságat 379 Cseber 260
Confiscál 159 Cságatás 379 Cseberfal 339
confiscal 182 Csá-hó nye 379 Csége-buga 115
confiscál 212 Csákánnyal meghúzít 373 Csegély 266
congregatio 182 Csákányos munka 541 Csegelyes 266
conscribál 182 Csákja 470,512 Csehelő szerszám 489
consensus 182 Csankahét 541 Cseléd 541
conservatió 212 Csap 65,493,316,353 Cselekedet 541
constitutio 182 Csapág 66 CSEMETE 59,115
constitutio 212 Csapágyház 411 Csemete 66
constitutionális 183 Csapanyó 334 Csemete növény 163
Consummál 212,522 Csapás 183,470 Csemetekapál 163
contentum 183 Csapdarab 562 CSEMETEKERT 163
contentus 222 Csapkaros tutaj 444 Csemetés tábla 163
continentia 183 Csapköz 66 Csemeteültetőbe jár 163
contractus 183 Csaplál 339 csempész 198
contribuál 183 Csaplalni 389 Csenka 70
controversiás hely 198 Csapnyesés 470 Cseplesz 66, 124
contumatia ductus 183 Csapógát 431 Csepleszerdő 124
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Cséplyés, csepelyeges 292 Csikó 444 Csoportos .541
Csepű 115 CSÍKÓ 502 Csordajáró ..470
Csepűs 292 Csíkszék havassai 140 Csordakelő ..470
Cser 115 Csíkszeredái erdő és közbirtokossági Csoszó ..373
Cseraszaló .501 kongresszus 222 Csótuj ...62
Cserebokor 115 Csíkvármegye törvényhatóságának CSÓVA ..266
Csere-boly (~ -bura) 163 felirata 1890-ben .222 Csóvál ..266
Cserebongord 124 Csiky-kert 59 Csőváz ..266
Cserecsap 66 Csillag 411 Csögleni ,.321
Cserefa-makk 493 Csillagbél 293 Csögös .390
Cserefiatal 163 Csille 426 Csömpő .301
Csereke 301 Csillekerék 426 Csönkös 125
Cserekje 557 Csillekerék vájata 426 Csörlőgép kabinja .426
Csereklye 66,67,301 Csilleszára 426 CSÖVES KÉREG .503
Cserépalávaló 353 Csinált út .389 Csúcs 29
CSEREPES GEREBEN 482 Csingoja 66 Csúcsaszályos tölgy 116
CSEREPES KÉRGŰ, Csinód 29 CSÚCSSÍN .411

MEGREPEDEZETT, Csinód, csinót 431 Csúcsszár ..68
FORRADÁSOS 292 Csintura 562 Csuga 70

Cserés 124 CSIPERKÉK 482 Csűg-bűg ló .390
Cserfavíz 493 Csipke 66 Csuklyon, csukjon, csuklyom . ..29
Csergettyű 164 Csipkealjgomba 483 Csukorék ..67
CSERJE .59,115 CSIPKEBOGYÓ 493 Csukros ..68
CSERKÉREGTERMELÉS 501 CSIPKÉZ(ÉS) 321 Csúp, csup ..29
Cserkereskedő 502 Csipor 512 Csupor .411
CSERMAKK 479 Csírázik 73 Csúrgó .353
CSERSZÖMÖRCE 105,502 Csobod 124 Csűrkő .523
CSERTÖRŐ 502 Csőgőr 493 Csűrük .301
Cséténe, csetenye 115 Csomág 29 Csuszló __ 421
Csetenye 66 Csomó 548 Csúszóka — 390
Cseter 287 Csomolék 68 Csúszólag .390
Cseterfa 115 Csomp, csompó 29 CSÚSZÓSARU 353
Cseterfavágás 325 Csompó 390 CSÚSZTATÓ CSATORNA .. .374
Cseterkt 287 Csonka 431 Csúsztató út 374
Csetert 287,293 CSONKA FA 115 Csutak 266,301,316,339,
Csetertel 325 Csonkás 146 348, 522
Csicser 124 Csonkítás 164 Csutak mékhántása .316
Csiga 426 Csonkol 164 Csutakbeli 164
Csigabiga 512 Csonkolt fa 159 Csutakfa 155
Csigapalló CSONTÁR 70 Csutakól 146

(néha „spontosfa”) 353 Csontorag 66, 146, 390 Csutakol .390
Csigojás 124 Csontorgáson 146 Csutakos ........ 470
CSIKÓ 389 Csonyó 29 csutakvizsga .......... 198

606



Szó- és tárgymutató

Csutka 70 Derék szekér 390 dissensio 222
csutkáz 184 Derekas 431 distrahál 184
Csutkázik 334 Derékszeg 390 Diszké 470
Csutkó 29 derékszék 212, 222 DISZNÓ 479
Csutkós 125 Derékút 390 Disznó Fertő 125
Csűrnek 66 Déréi 470 Disznószállás 125

Derenducázni 390 Dob 421,523
Dermesz 325 Dobra 125

D deserta 184 docealja 198
Destitual 479 Dohányzó 156

DAGAD 293 DESZKA 353 DŐL, DŐLÉS 316
Dáncos 379 Deszka- és lécvágó 357 Dolgos .542
Dánértize 125 Deszka meczeő fűrész 357 DOLGOZIK 294
Darab 146 Deszka szála 357 DOMB 30
DARABOL, DARABOLÁS 323 DESZKAÉL 354 Dombésgödör 30
DARABOLÓ FEJSZE 310 DESZKAFÉLESÉGEK 354 Domika 548
Daraboló kés 348 DESZKAFŰRÉSZELÉS 357 DONGA .339
darabontok erdeje 222 Deszkametszés 357 Donga tisztítása 341
Darabos 64 Deszkás 357 DONGATERMELÉS 339
Darék orotás 146 Deszkásság 357 Dorgó 533
Daru 431 Deszkát ácsolt 339 DORONGFA 301
De conservatione sylvarum 198 DESZKATUTAJ 444 DORONGÚT 379
Debren 30 DESZKATUTAJOZÁS 445 Dósa 125
Decorticatio 155 DESZKAÚSZTATÓ Doska 557
decretum 212 CSATORNA 386 Döccen 390
Decretum 212 Deszkavitel 390 Döndül 316
deferál 212 Desznizés 411 DÖNT, DÖNTÉS 316
Deged 390 Devasztálás 146 DÖNTÉS 563
Degedtes 533 Dézsmafa 327 DÖNTŐ 542
Degelettes putony 533 diaeta (diéta) 184 DÖNTŐFEJSZE .312
Dél 548 diaetalis articulus 198 drabantság 222
Delelő 470 Diferentialis hely felvétele 266 DRÁNICA 348
deliberátum 184 diligenter 184 Drányicatutaj 445
delictum 198 Dimetiált 272 Dráson 125
Delineáció 266 DIÓ 86,494 DRÓTKÖTÉLPÁLYA 426
Delineáltatott 266 Dió .509 DRÓTKÖTÉLPÁLYA 563
Déllő 125 Diófa-rev 512 DRÓTKÖTÉLPÁLYÁ(K)
den 184 Diókopáncs 70 (SODRONYKÖTÉL
dependeál 184 directorium 222 PÁLYÁK) 427
deprehendal 184 Disinteressatus Dudál .523
deprehendál 198 comissárius 266 Dúddól 523
Derék 30, 116 disinteressatus Dufla-ital .549
Derék erdő 125 commissárius 212 duflán 184
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Duga 431 EGY TÉTELBEN eldúlat 199
Dugat 432 VALÓ ELADÁS 222 Elebbed ... 390
Dugódeszka 357 Egyanyás 68 Elegybúza ... 549
DUGVÁNYOZÁS 164 Egyaránt 164 Eléhajt . . . .  327
Duktus 266 Egyenes erű 294 Eléhajtó 327
Duláb 445 Egyenes sodrony 427 Elél ... 334
Duláb fűrész toké 301 Egyéni erdők Alvégen 125 ÉLELMEZÉS ...549
dúló 198 egyenlő részesedési arány 222 ÉLELMISZER 549
Dűlő fa 116 Egyenlőíteni 272 Elémegy ... 542
Dunás 432 egyes 198 Elémenni 549
Dungahasítás 341 Egyes levelű 67 Elerdőltet ..334
Dungahasító bot 341 Egyesített vágás 273 Elérett 116
Dungahasogató 341 Egyezmény 542 élés . .. .  334
dupláztatik 184 Egyfás nagytutaj .445 élescsákány ..411
Durál 294 Egy-hímségű 59 élésláda 445
Durmó 125 Egyhosszban termel 334 életfája 78
Duvad 321.390 Egykézre dolgozó Elfészegül .563
Duvadni (duvasztani) 73 átaljás munka 542 elfog 199
Duvasztani 70 egymásra feloszt 222 Elgátol ...432
DUZZASZTÓ 445 Egy-nősségű 59 Elgyírel 164
Dühére 390 Egyszer tőtve vagy vátva 515 Elhányattat ... 334
Dürüszöl 390 EGYSZERŰ Elhárít ... 563

VÁGÁS OSZTÁS 273 ELHATÁROLÁS .266
ÉHÍNSÉG 549 Eljár 266

E, É Ej tel .260 Elkájlul ..294
Ejtős v jóejtő 341 Elkorosodott fenyő fa 116

Ebbed 563 ÉK 310 Elkövülés ... 294
Ebéd-véka 549 EKEALJ 259 ellencselekvő 199
ÉBENFA 89 Ekszpedíció 334 Ellenes .66,67
ECETFA 105 él 30.222, 316. 334 ellenőrző-blanketta 199
écetfa 301 El és csúszik jól 390 Ellent álló gerenda ....432
édesorda 549 Elaprósodik 74 éllés ...470
ÉGER 89 Elavadás (degeneratio) 74 Elmegy éjjeli hálóba .557,563
Egeresei 470 elbékül 198 elmellőz 199
ÉGERERDŐ 125 Elbomlás 390 Elmér 266
Egérfa 503 Elbúrjányosodik 164 elmúlat 184
Egérfa lapi 494 Elcövekel 266 Elő 30
Egerfahéj 503 Elcsapat 432 élő bizon 199
égés 156 elcsempész 199 élő okra szolgáló erdő 125
Egész tutaj 445 Elcsillent 164 élőerdő 125
éget 156 Elcsóváz 266 ÉLŐFA 59
égett égyén 222 Eldőltek, mint a kivágott fa 563 ÉLŐFA KORA ... .  287
Égett tölgyfa 125 eldonál 223 élőfahántás 155
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ÉLŐFAKÉSZLET 273 Eplén 390 ERDEI VASÚTI
élőfás erdő 125 Eplény .357 SZEMÉLYZET 413
Előhúzat 379 Eprésző lány 494 ERDEIFENYŐ
Előmeneteles 116 épségben hagyás 199 (Pinus silvestris) 78
ÉLŐSÖVÉNY 164 ÉPÜLETFA 301 Erdeink alja .472
ELŐTOL(ÁS) 357 ércfüttő 557 erdeot megnevelte 184
Elölfoglaló (balta) 357 Erdei beosztás 308 ERDÉSZETI SZÁLLÍTÁSI
elöljáróság 223 ERDEI FA 116 VISZONYOK 391
Elremököl 348 ERDEI FŰRÉSZ .313 Erdő „helly” 125
Elrémül 294 Erdei füvet arat .470 erdő dolgából 184
elrepárciál 223 erdei hatalmaskodás 199 Erdő felvett 165
élrógják a fa hegyit 320 Erdei hidak reparálása 432 Erdő gyapja 287
Elrontott erdő 164 ERDEI ISZALAG 105 Erdő gyapja, - szőre 275
Elsepped 390 ERDEI KIHÁGÁS 199 Erdő körül 335
Első .445 ERDEI LAK .557 Erdő megmérettetvén 267
Első szászrégeni tutaj Erdei léc 302 erdő tilalma 184

kereskedelmi társulat 446 ERDEI LEGELŐ 470 ERDŐBECSLÉS 287
Elsősegély .563 ERDEI LEGELTETÉS 471 Erdőbeli fák gazdasága 165
Elsüstörög 523 ERDEI LOPÁS .200 erdőbéli praevaricátor 200
Elszaladtak a kocsik 411 ERDEI MAGCSEMETE 165 erdőbíráskodás 200
Elszeldel 357 Erdei méh .512 erdőbirtokosság .223
Elszéleszt 447 ERDEI MÉHÉSZET 512 Erdőégés 156
Elszorít 159 Erdei méhküpü 512 erdőégetés 184
Eltakarít 334 Erdei munka .542 ERDŐELADÁSOK 334
Elterpett 294 ERDEI MUNKÁS 542 erdőelkülönítés 223
Eltincselni 348 ERDEI SZÁLLÁS 557 ERDŐFELTÁRÁS 391
Eltorhuló vén erdő 125 Erdei szénafű 472 ERDŐFELÜGYELET -> ÁLLAMI-
élút 390 Erdei telefon 412 ERDŐFELÜGYELŐ 200
Elüt 564 Erdei termény 302 ERDŐFELÜGYELŐI
Elvágása 325 ERDEI TISZTÁS 472 KERÜLET 202
Elvágott erdő 125 ERDEI TUTAJ 447 ERDŐFELÜGYELŐSÉG 202
Elvegyes bab .549 ERDEI TUTAJOZÁS 447 erdőgazda 223
Elvegyesen 164 ERDEI TÜZEKRE ERDŐGAZDASÁGI
Elver 164 UTALÓ HELYNEVEK 156 ÜZEMMÓD 273
élveti magát .294 ERDEI UTAK 390 ERDŐGAZDASÁGI
elzálogosít 184 Erdei vad méh tárházának ÜZEMTERV 274
EMELŐLAP kikutatása a Székelyföldön ....512 erdőgyapja 223

(TRAKTOR-) .379 ERDEI VASÚT .412,564 Erdőhatárt megvizsgáló 267
Emeltyű 412 ERDEI VASUTAK 412 erdőhűtös .202
ENGEDMÉNYES 423 ERDEI VASÚTI ERDŐIGAZGATÓSÁG 223
Eperbe 494 MOZDONY 413 ERDŐILLETŐSÉG 223
EPERFA 90 ERDEI VASÚTI ERDŐIPAR 335
Eperj 494 SÍNAUTÓ 413 ERDŐIRTÁS 146
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ERDŐIRTÓ 146 ERDŐPUSZTÍTÁS 147 Ereszték .549
Erdői rtvány 146 ERDŐPUSZTÍTÓ 148 Eresztvény 126
Erdők égetése 157 Erdőre kihajtani 159 érettfa 72
ERDŐK FELMÉRÉSE 267 ERDŐRENDÉSZET 205 erigál 184,212
ERDŐK GYÚJTOGATÁSA 157 ERDŐRENDÉSZETI Erigálás ..432
ERDŐK ORSZÁGOS EGYSÉGES ÁTHÁGÁS 206 erogál 185

ÉRTÉKELÉSE .287 ERDŐRENDEZÉS 275 Erős ...31
ERDŐK TISZTA ERDŐRENDEZŐ 275 Erősítő . . . .  357

JÖVEDELME 287 ERDŐRENDEZŐSÉG 275 Erősoldal 126
ERDŐKÁR 146 Erdőrész 275 erőszakos 185
Erdőkezelő 335 ERDŐRÉSZLET 276 Erőszaporító . . . .  357
erdőkiosztás 224 ERDŐRONTÁS 148 érvényes névjegyzék . . . .  227
erdőkirendeltség 202 ERDŐRONTÓ 148 Es ..324
Erdőkiszabás 275 erdőrontó 206 Esezés . . . .  324
ERDŐKITERMELÉS 335,543 erdős helyek védelme 206 esküdt .227
erdőközösség 224 Erdős parlag 148 észak ...31
Erdői 184,335 ERDŐSÉG 125 észek .31
ERDŐLEÍRÁS 275 ERDŐSÍTÉS észka ..31
Erdőlés 224.335 MAGVETÉSSEL 166 Eszközfa-vágó ..543
erdőlési igazolvány .224 ERDŐSÍTÉS esszejár ..206
erdőlési jog 224 ÜLTETÉSSEL 166 Esszemarok ..260
Erdőlő 335 Erdősítési kaució 166 Esszenőtt fa 116
erdőlő fejsze 312 Erdőslegelő 473 ésszeszédik ..379
Erdőlő talyiga 392 Erdőspekuláció 335 esszetroliz ..427
Erdőlőlánc 379 ERDŐSÜL 167 Esszevakircsál ...473
erdőlopó 202 erdőt megvágó 206 Eszteke tengely
erdőket 226 erdőt szabadít 184 (ösztökélő tengely) ... .  357
erdőltetés 184 erdőt szakaszt 184 Esztekekerék ..357
erdőmérnökség 202 ERDŐTAG 276 Esztenapusztája 126
ERDŐMŰVELÉS 165 ERDŐTEST 276 Esztendő számokkal való kő ... 276
Erdőn kaszál 473 Erdőtlenebb 168 Esztrafa .302
erdőnagybirtok 226 erdőtúlvágás 226 ÉTEL-> 549
ERDŐNEVELÉS 166 Erdővágás 308 évág a tűz 523
Erdőnyomás 159 Erdővállalat 335 évakar (földet) .523
ERDŐŐR 202 EREGET 374 ÉVGYŰRŰ 72
ERDŐŐRI LAK 204 EREGETÉS 374 évődött gyümölcs 70
ERDŐŐRZÉS 204 EREGETŐ 374 évül 74
ERDŐŐRZÉS Eregető nap .375,564 executió 185

MEGSZERVEZÉSE 205 Eregető oldal (Hn) 375 executiónális proeessus ....212
erdőpanama 226 Eres 294 exekvál ...206
erdőpénz 226 Ereszkedett 30 exequál 185,212
erdőpraevarikátor 205 Ereszködik .379 exheredo 185
Erdőprédái ó 147 eresszetek .447 Exigál 185,432
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Exigal 479 fakakuk 228 FARAGÓ 341
exmittál 185 Fakarika 357 Faragóágy 341
exponál 212 Fákat ehetők, plántálok 543 Faragóba járás 341
expositió 212 fakepe 228 Faragócsutak 341
Extirpationes 148 FAKERÉKRÉSZEK 392 FARAGÓFEJSZE 312, 341
Ezerhatszáz bécsi négyszegletű Fakímélés 295 FARAGÓK

ölnyi hely 259 FAKITERMELÉS 336 FELSZERELÉSE 342
EZÜSTFA 106 FAKITERMELÉS IDŐBELI FARAGÓZSINÓR 342

KORLÁTOZÁSA 185 FARAKÁS 328
FAKITERMELÉS TÉRBELI Farbaütő kapocs 357

F KORLÁTOZÁSA 185 Farbütü 31
Fakölteni 336 Fárgácsat ad neki 316

FA 59.72 FAKÖRZŐ 255 Faricskál 342
Fa tető 66 Fakupa 512 Faricskálás 336
FA TÖVE 62 Fakupec 336 Fark 31,357
FAANYAG Fal api hu 11 ás 474 Farkalló 393

TARTÓSÍTÁSA 294 FALKA 68 Farok 32
Fabél 72 FALOPÁS -> LOP 206 FAROL 393
fabeli járandóság 227 falu 185 FARÜGY 474
Fabetegség 294 falu erdeje 185 Fás 393
Faborító 549 falu gyülekezete 186 Faseb .295
Fabotocska 489 falu ítélőszéke 186 FÁSLEGELŐ-GAZDASÁG 474
Facska 116,302 falu tilalmassa 186 FASZÉN 523
FADERÉK 62 falu ususa 186 Faszéndiszpécser .523
Faéket üt 316 Falu útja 393 Faszenes 523
FAELADÁSI MÓDOK 228 Faluerdő 126 Faszkó-gomba 483
Faeregető 375 FALUKÖZÖSSÉG 186 Faszulykakaró .302
Fa-farkas 348 falunagy 206 Fát készít a remorkára 329
FAGYAL 106.494 falusi elüljáróság 186 Fát költeni .375
Fagyalfa 503 FALUTÖRVÉNY 186 Fát vernek fához .512
Fagyapot 302 FAMÉRÉS 328 Fatalpú bakkancs 564
FAHASZNÁLAT- FAMÉZGA 72 FATERMÉS 287

FÉLESÉGEK 276 Fánc 348 Fatermés 168
FAHIÁNY 295 Fándzsila 549 Fától-szakadt ember 116
Fahordó 392 Fanyeső 168 Fatörzs odú szája 512
FAHORDÓ GYALOGSZÁN 379 FAPÁLYA (FASÍNPÁLYA) 385 Fatövén nőtt
Fahúzó csákány 375 Fapréda 295 haszontalan vessző 168
Fái mogyoró 494 Far 31 Fatükör 295
Fáiz 335 Faracskál 341 Favágatási előirányzat 308
Faizás 185,335 FARAGÁS IRÁNYÁT FAVÁGATÁSI ENGEDÉLY .308
FAJEGY 327 ZSINÓRRAL FAVÁGÓ FEJSZE 312
Fajegy 308 KIJELÖLI 341 Favágó .543
Fajzás 74 Faragnivaló fa 302 Fával való bánás .564
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Favég 302 Félcólozza 358 Fel takarodik a föld ... 524
Fázis .544 Felcsavaró lánckerék 358 Feltarisnyál ...550
Fázni 336 Felemelkedett a vasút 414 feltartott fa ... 228
Fécités 544 Felemelték az ölikbe 329 Feltép, feltépés ... 358
Fedélzet 421 Félfarú 68 feltilt 187
Féhalad 523 felfedező 206 Feltórlaszolódik ... 375
Fehér boroszlán 494 Felfedeztet 168 Feltroliz ... 329
FEHÉR FAGYÖNGY 106 felfirtat 206 Feltroliz .427
Fehér fűrészelt áru 358 Felfog 168,187,474 FELÚJUL 168
Fehér szurok 512 Felfogta az utat vagy felügyelő gazda . .. .  206
Fehérboroszlán-újulás 494 tisztást az erdő 168 FELÜLJÁRÓ .414
FEHÉREPER 168 FELGURÍT(ÁS) 329 Felülkészít ..329
Fehérfa 295 Felhajt 474 Felver ..512
Fehérfenyő 557 FELHAJTÓFA, TERHELŐ- 329 felvesz 187
Fej 32, 126 Felhérc-csatlás 393 Felveszi . . . .  524
Feje kötött Jobbágy .186 Felhuzalkodik 74 Felveszi a tűz ..524
Fejedelmi fűrész-malom 358 Félig tőt ve 516 FELVÉTEL
Fejérítő kemence 533 Feljáró 523 (A TÖRZSEK ~E) .288
Fejesné 126 Feljön a tűz 523 FELVÉTELEZÉS ... .  329
Fejlődség 287 Felkalongyál 447 Felvilleget . . . .  393
FEJSZE RÉSZEI 313 Felkapnak a fák 168 felzálogol . . . .  206
FEJSZE, FEJSZEFORMÁK felkel 206 Fém fűrész ....414

(-FÉLESÉGEK) 310 FELKÉSZÍTENI 336 Fen ...313
FEJSZÉK FELKÉSZÍTÉS 336 Fencsel ... 358

KARBANTARTÁSA 312 fél kéz fűrész 314 Fenék ... .  32
FEJSZENEVEK 313 FELMÉRÉS 267 FENÉKDONGA ... .  342
Fejszével erdőn Felméretés 267 Fenékfa . .. .  386

őrizné a nyájat 474 felnyilal 187 Fenkő ...516
FEJSZÉVEL VALÓ Felparcellázott erdő 276 Fénkő ...313

MEGCSAPÁS 308 FELPERZSEL 157 Fennlapály ..32
Fekete erdő 126, 187 Felpóznál 336 Fenőstisztása 126
Fekete gyűrűfa héja 503 Felpucolás 320 Fentő ... .  474
Feketekő 515 Félpucolás 564 FENYŐ 168
Fékező legény 447 Felró 329 Fenyő ...494
FÉKEZŐÁLLÁS 414 FELROBBANÁS 523 Fenyő tisztítása ...474
Fékrúd 414 FELROBBANT 432 Fenyőalja-gomba ....483
FEKŰFA 116 Felső kantyfa 447 Fenyőalma ....494
Fekvő felület 414 Felsősikló 421 Fenyőborszesz 538
Fel 32 Felstószolva 329 Fenyőcsap 66
Fél 32 Felszálkáz 358 Fenyőcsutika musztalék 71
FELADÁS-LEADÁS 423 Felszed 524 FENYŐFA ...80
Felakadt fa leeresztése 564 Feltáblázás 277 Fenyőfakászu ..512
Félboncsa 414 Fel tájul 447 FENYŐFAKÉREG ...494

612



Szó- és tárgymutató

Fenyőfanövés 62 Fő 32 FÖLDMÉRÉS 267
Fenyőfiatal 168 Főállomási hely 448 FÖLDMÉRŐ 267
FENYŐGALLY 66. 302 Fodor 296 Földszínben vágatás 316
FENYŐGALLYBÓL KÉSZÍTETT Fogantozik 62, 168 Földvágócsákány 394

FEKHELY 558 Fogas 358 FRANCIA JUHAR 168
Fenyőhéj 503 Fogastárcsa 427 fraus .187
FENYŐLOMB 509 Fogja 316 Frizen 342
Fenyőni 336 foglal 187 Frustok 550
Fenyőnövés 117 Foglaló 358 Frustokol 550
FENYŐSZUROK 538 Foglaltat 448 Fuksz 321,329
Fenyőszurok 494 FOGYASZTÁSI Fukszol 375
FENYŐTOBOZ 70 SZÖVETKEZETEK 550 Fukszol, fukszolás 329
FENYŐTŰ 68 Fői vágás 168 Fullánk 68
FENYŐVIASZ 538 főinspector 207 Fűrész klobni 358
Fenyővíz 538 Fojó 329 FŰRÉSZ RÉSZEI 314
FENYVESEK 127 Fojósorszám 289 FŰRÉSZ 313
Féregütő 513 Fojószurok-faggyú 494 Fűrészárok 358
Féret 260, 289 Foka (zsindely-) 348 Fűrészelő 544
Férgesedik 295 főkirálybíró 207 FŰRÉSZFORMÁK
Férő, féreje 259 Fokolt fa 308 (-FÉLESÉGEK) 313
Fertály 260,447 Fokos 358 Fűrészgáter 358
Fertályöles léc 256 FOLYAMI TUTAJ 448 Fűrészgazda (- gondozó) 358
Fertő 32 FOLYAMI TUTAJOZÁS 448 FŰRÉSZKARBANTARTÁS 314
Féső lestető 128 Follyó gyökér 62 FŰRÉSZKENGYEL 358
Festés 448 Folyóméter 261 FŰRÉSZKERET 358
FESTŐANYAGOK 504 FONT 265 Fűrésznyom 314, 317, 324
Fésű 316,358 FORDASZAK .277 FŰRÉSZPENGE (-LAP) 358
Fésze vágás nélkül 159 Fordított kapocs 358 FŰRÉSZPENGE VÉGEINEK
FESZES KÖTÉS 448 Forduló 394 VASALÁSA 359
Fészitartó 342 Fordulókerék 421 FŰRÉSZPOR 359
Feszítőőr 427 Forevaló maszkura 513 FŰRÉSZRÖNK 302
Fiatal csere fa héja 494 Forgalmi napszám 544 FŰRÉSZTÁRSULÁS 359
fiatal fát erdőlni 187 Forgatott tutaj 448 Fűrészudvar 359
Ficér 421 Forgó 379 fűrkészelni 207
fidei commissum 228 Forma 489 Furmány 394
Filkó 550 Fortyogó .516 Furu 313
Fiók 329 Főtengely 358 Fuszulyka 550
Fiókol 168 Főtt étek .550 FUTÓMACSKA 429
fiscális director 212 FŐVONAL 423 Futópadlás 379
fiscaliter prosequál 207 Főzőfa 550 FUVAR, FUVAROZIK,
Fiszfa 503 Födéllel ég 524 FUVAROZÁS, FA 394
Flauder 386 földi illetmény 228 FŰZ 90
flór 187 Földifenyő olaj 495 FŰZBARKA 68
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FŰZFA 495 Gazdaterhe 448 Göbélyű ...513
FŰZFAKERÍTÉS 432 Gazfa 117 Göböl .433
Fűzfatőke 168 Gázlat 394 Göcös ..394
FŰZFAÜLTETÉS 168 Gébé 394 GÖCSMENTES ... .  296
Fügés 128 generáils articulus 207 GÖDÖR ....32
Függő csatorna 386 generális circálás 207 GÖMBFA .302
Fülei havasok 142 generális sedria 212 GÖMBFAOSZTÁS ... .229
FÜLLEDÉS 296 Gépészet 336 Gömbfát mér ...289
Fürgetyű 394 Gépezet 421 Gömbölyeg .296
füst 187,229 Gépház 422 Gömbrőd ... 302
Füstő 524 GEREB 440 Görbe kötőfa ..359
Fütyöl 414 GERENDA 359 GÖRBE.
Füvenybánya <16 Gerenda 448 GÖRBESÉG ..296
FÜVÉSZ 59 Gerendatutaj 449 GÖRBEFA 117
FÜVÉSZKERT 60 Gerendely 359 Görbevas .359
FÜZES 128 Gerény 394 Görcs ..302

Gerezd 449 Görgény szentimrei
Gergé 375 botanikus kert ...60

G Gergő 157 Göthe 117
Gérjefa 117 gremialis constitutio 187

Gaj 169 Gernye 32 Groedel-féle iparvasút ..564
Gál 117 Geszkenye 495 GUBACS .504
GALAGONYA 106 GESZT 72 gubernium ..213
GALAMBGOMBÁK 483 Gezder 67 Gurbancs .302
Galicka .330 gira 187 Gusás ..296
Galuskáskáposzta 551 Globál szerződés 544 Guvad .504
GALLY 66 GOMBA 483.551 GÚZS 449
GALLYAZ 320 Gombába 483 Guzsaradás .296
GALLYAZÁS 321 Gombászás 483 Gúzsos tábla ..449
GALLYAZÓ 544 Gombolyag kő 394 Gúzsvessző ... 509
GALLYAZÓFEJSZE 312 Gombolyagszeg 359 Gübbenő .449
Gangos 359 Gombolyagul 336 Gübe ..433
Garfa 117 Gombolyának való Gübüzik .495
Gátág 394 cser 504
Gát-ág 432 Gomój 524
Gátat köt 432 gondnok 229 Gy
Gátlás 432 Gondozó 359
Gátorok 432 gondviselő 187 Gyakor 128,169
Gátrontás 448 Gongafa 302 GYALOGFENYŐ 81
Gáttanya 432 Góri sikló 422 GYALOGHÍD .433
GÁTVÁM 448 Gosztina (gostina, gostyna) gyalogkatona ..229
Gazda 448 pénz 479 Gyalogmunka .544
GAZDASÁGI TÉRKÉP 277 Gőzös 423 gyalogmunkás ..229
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gyalogszeres 187 H Hammubotos
Gyalu alá való fa 302 Hammunak való
GYANTA, FENYŐ- 507 Hábáuf 375 veszendő (fa)
GYANTAGYŰJTÉS 508 Habot ver 394 Hamubutyka
GYANTAGYŰJTŐ 508 Hágdosó 33 HAMUÉGETÉS
Gyapár 128 HÁGÓ 33 HAMUÉGETŐ
Gyaporító 74 Hágó 33, 129 HAMULÚG
Gyepű 169 Hágóra döntés 317 Hamus
GYÉR ERDŐ 128 Hagyásfa 117 HAMUZSÍR
Gyergyói tutaj 449 HAGYÁSFA (MAGFA) 169 HAMUZSÍRFŐZ ÉS
GYERGYÓI Hajc 394 HAMUZSÍRFŐZŐ

TUTAJOZÁS 449 Hájc, hője 379 HAMUZSÍRFŐZŐ ÜST
GYÉRÍT, Hájc-nyé 380 HAMUZSÍRHUTA

GYÉRÍTÉS 169 Hájdzbeli, hójdzbeli 394 Hamuzsír-tonna
GYERTYÁN 91 HAJK 317 hamv
GYERTYÁNOS 128 HAJKOL 318 Hamvaskád
Gyeszálága 449 HAJKOLÁS 318 Hamvat éget
Gyila tutaj 449 Hajkolni v halkolni 308 HÁNCS
gyilkolás 207 Hajla 67 Háncskötél
Gyilkos 564 Haj la-bojt 67 Háncsos
GYILKOS Hájlad 296 Háncsu

GALÓCA 483 Hajlandós 296 HANGA
Gyilkos rántás 551 Hajnal fa 117 Hangszerfenyő
GYÓGYNÖVÉNY Hajófa 302 Hánt

GYŰJTÉS 495 Haj ok 342 Hántás
Győr 33 Hajósmalom 449 Hántott tölgyfa
Gyors növésű 169 HAJÓZÁS A MAROSON 440 Hányás
Gyök 414 Hajt 170,495 Hányó
GYÖKÉR 62 Hajtófa 330 Hányódó fa
gyökeres törvény 207 Hajtórúd 359 Hánytföld
Gyökeret ver 74 Halk 342 Hápa hupa
Gyöktet 394 Halkoló 318 Harabégés cserebura
GYÖNGYVESSZŐ 107 Halmozó .267 Harangozófa
Gyűjteni 375 Halokra 544 Harap
GYÚJTÓ Halókra lépik 380 Harapégés

CSATORNA 524 Halom 33 Harapégés
GYÚJTÓRÚD 524 HÁLÓZAT 423 Harapégésgomba
GYŰJTÖGETÉS 495 Hámistráng 394 Harapégető
Gyúlás 157 Hamma 533 Harapgyújtás
GYŰRŰZ 155 Hamma vevő 533 Harapódzó tűz
Gyűrűzés 504 Hammas 533 Harap-tűz
Gyümölcs 71 Hammászat .533 Haraszt
Gyürke, györke 33 Hammásztiszt .533 Harasztok gyújtása

533

533
533
533
533
533
534
534
534
535
535

,535
535
294
535
535
72

359
296
504
107
302
489
504
302
33

375
117
394
.33
157
117
158
129
158
483
158
158
158
158
129
158
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hargasfésze 312 HATARJEL 268 Hegy (a fa ~e) .321
Hargita Havassa 142 Határkerülés 268 Hegybütü ..34
harisnyás közbirtokossági HATÁRLEÍRÁS 269 Hegye ...34

elnök 229 határosztály 229 Hegyes .34
HÁRÍTÓFA .380 Határozatlan erdőlés .336 Hegyes 129
Harizsál 158 Határsánc 269 Hegy-horpasz .. . .  35
Harmincz 129 Határszéj 269 Hegyi erdő 129
Háromanyás 69 HATÁRT MEGÁLLAPÍT 269 Hegyi gödrök ...35
Háromhímes 69 Határvetés 269 Hegy-kanyarék . . . .  35
Háromkörtöve 129 Hátas 336 Hegykar ..35
Háromszéki vasút 423 Hátfa 261 Hegy-lapulat ..35
Háromszögös hatforintos csereerdő 187 Hegy-nyulamat .35

mértani méret 267 Hatos - tizenhatos tutaj 450 Hegy-szakadály ...35
HÁRS 91 HATÓSÁGI Héj ..349
Hárs .509 FELÜGYELET 207 Héjjaktól megfoszt 155
HÁRSFAERDŐ 129 HÁTRÁL 394 Hektó .261,525
HÁRSFASOR 170 Hátsó .450 Hektószsák ... 525
HÁRSFAVIRÁG 495 Hátulfoglaló HELYPÉNZ ..394
HÁRSKÖTÉL 509 (farbaütő kapocs) .360 Hempergetve ....551
HASÁBFA .302 Hátulj 34 HENGERGET ..330
Hasadósság 296 havas 229 HERBÁRIUM ...61
Hasas 117.296 Havas mint (rendszerint Hé-rukk. hó-rukk ..330
HASÍT, HASIÍTÁS .325 távol fekvő) erdő 137 Hetevények 544
hasító fűrész .314 Havas mint birtoklásforma hétholdas mérték ..229
HASÍTÓFEJSZE ..312 (közbirtok) 138 Hétközség havasa 142
hasított erdő 229 Havas mint erdei legelő 138 Hevederezés ... 450
Hasítóvas 343 Havas mint erdő Heverfa 535
hasíttófűrész 314 és erdei legelő 138 Héverő ... 296
Hasogat 359 Havas mint hegy. melyről Heverőben találtatik .336
Hasonfaj 61 a hó későn megy el 138 Hévségtáji fa 117
Haszonbér a fűrész után 359 Havas mint kaszáló 137 Hézag ....414
Haszon-fa 302 Havasi legelő 474 Hézagoló lemez 414
Hát 33 Havasi munka ..564 Hezzával hajtani 380
Hatalmaskodás 148 Havasnevek 138 Hí elé nye ... 394
hatalmasok uralma a Havasok Hargita megyében 142 Hibázik ..330

közbirtokosságokban .229 Havasolás .544 Hiccet kap .314
hatalmasul elvitt . . .  207 Házi kezelés 336 Hidakra-is 433
Hatalmasul leetet 474 Hazuggyulyás .551 Hidalás ..375
HATÁR 267 Hébli 414 Hidas .. . .  433
HATÁRHALMOT Hecsen 504 HÍDFÉLESÉGEK .433

KÉSZÍT 267 Hegedű rezonanz .302 HÍDNEVEK
HATÁRHALOMKÉSZÍTÉS ..268 HEGY .34 SZÉKELYMUZSNÁN ..434
Határjárási könyv 268 Hegy 67, 302, 349 HÍDRÉSZEK ...434
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HÍDTARTÁS 435 Hordozza 525 Húzólánc
HÍDVÁM 435 Hordozza 525 Hürgész
Himba 414 Horgas 395 hüt
Hírnes 69 Horgas, horgos 36 hüteszegett
Hímporoz 74 HORNYOLÓ 349 HÜVELYK
Hingadó 36 Homyolócövek 349
hír 207 Hornyolópad 349
hírek nélkül 187 Horpacs 395 U
hírré tesz 207 Horvas 129
hív eskütt 207 Horvás 36 Ibolyagomba
Hívás 564 Hosszaló 324 Ideg
Híves hely 170 Hosszgömbfa 302 Idomít
Hó 380 HOSSZTOLÓLÉC 256 IFET-munka
Hó ide - Hoide-ne 380 Hosszúkért 129 Ifjonc
Hó marina 321 Hót árok 36 IGAZGATÓTANÁCS
Hó volté 324 Hótfotta 308 igentetés
Hócs 380 HOZADÉK (HOZAM) 277 Igetés
Hód, hódkarika 360 HOZAM Ikorhad
Hógatni 394 SZABÁLYOZÁS 277 Ikres-bokros
Hóhahó 380 Höcc 395 immunis
Hó-he 330 Hömpölyeg, hömpöjeg 330 immunitás
Hójcos 394 Höngörödik 330 Imola
HOLD 259 Hörpöl 551 impediál
HOLDING 336 Hujaaa, heeejj 308 impingál
Hólni 375 HULLADÉKFA 302 In
Holtárok 36 HUMUSZPADKA 414 in conformitate
HÓLYAGFA, MOGYORÓS-, 107 Huporcs 36 in facto delicti
homágium 213 Huruba 483,558 ín, innya
Horni ítás 170 Húsféle .551 ín, innya
Homlok 36.422 huszárcsaládok 230 Inas
Homlok erdő 129 Hutaárendátor 535 Incénnók
Homlokvas 422 hűtős 187 incola
Homp 36 Hutyorók 303 incurrál
Hompol, hompoz 170 Húz a fa 318 Indító állomás
Honcsok(os) 36 Húzás 429 Ingvány
Hópénz .544 Húzása odakap 318 inquirál
Hopocál 394 HÚZAT 381 inspekcióz
Hopojag 508 HÚZATÁS .381 inspektál
Hoporcsok 296 Húzató 381 intacte
Hord 395 Húzató ló .422 interdical
HORDÓ 261 HÚZATÓRÚD 381 interimár
Hordo fal fa 302 Húzókerék 360 invadál
Hordófa 302 Húzókötél 360.429 investigál

360
395
213
207
257

483
395
360
544
117
230
187
395
297
68

187
187
.36
230
187
62

213
213
318
564
474
129
230
207
429
36

207
207
207
207
188
230
207
207

617



Szó- és tárgymutató

investigatió 208,213
IPARIFA 303
IPARVASÚT 564
Iparvonat 414
Irdatlan 117
író 544
I romjáró 395
Iromlani 395
IRT 148
IRTÁS 148
IRTÁSNEVEK 149
Irtogat 151
IRTÓ KA PA 151
IRTVÁNY 151
ISTENFA 107
Istenkas 129
Istenkenyér 496
Iszó 129
Iszujka 142
Itze 261
ius statuendi 188
iuxta quantitatem 188
Ivó borvíz 516
ÍZLETES

KUCSMAGOMBA 483
Izmos 117
Izzasztó 565

J

Jáhor 129
Jáhoros 129
járandóság 230
JÁRÁSBÍRÓ 230
Jármas marha 382
Járó 36
JÁROM 382
Járom 504
Járomkereszt 360
Járompáca 450
Járultság 479
Jászolgát 435

JÁZMIN 107
JEGENYEFENYŐ 82
JEGENYENYÁR 170
Jégmenés 435
Jégodor 382
Jégodor 395
JÉGPATKÓ (-SARU) 565
JEGYZŐ 230
Jerke bárány 474
Jeszke 395
Jó 435
JOBB OLDALI

(ÖKÖR) 382
jogi személyiség 230
jogos 230
JOGOSULT 230
JOGOSULTSÁG 230
Jojóka 71
Jól indult fiatal(fa) 170
JÓLÉTI TÖRVÉNY 231
jószágának quantitása 188
Jó-szenelő 525
jova(k) 188
Jövés 170
Jövő 36
JUHAR 93
Juharcukor 539
Juharfa lév 539
JUHÁSZ 474
jurisdictió 188
jurisdictió 213
juss 231
jussol 188

K

Kábán 558
Kacor 170
Kádár-fa 303
Kajiba 450
Kájmán 558
Kájmánica 558

KAJSZA 296
Kajsza szívidomú . 68
Kakasdi erdő 129
Kaláka . 544
Kalákában iiltet 170
kalákában ültet 231
Kalákavasút 424
Kalap . 525
Kalapácsol 330
Kalauzbéres . 450
Kalauzterhe . 450 
KALCINÁLT HAMUZSÍR . 535
KALIBA . 558
Kalibafa . 560
Kalicka .. 325
Kálmánoldal 129
Kalocsa . 330
Kaloda .513
Kaluppol .. 395
kameralista .213
Kamód .450
Kanálozás . 386
KANCA . 395 
Kankó 360, 382,525,565
Kannamosó .516
Kanót . 525
Kantár —  450
Kantin .551
Kantyfa __ 450
KANYAR (ÚT ~) . 395
KAPA, IRTÓ- 170
KAPACSOLÓ SZEKERCE......414
Kapálódzik .. 395
Kapcaszárítófa . 560
Kapison .. 565
Kapka .. 382
Kapocs .. 360
Káposztalé leves .551
Kapra 159
káprapásztor 188
KAPTÁR ..513
Kaptató .. 36
Kapu 36,375
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Kar 67 katonai alap 231 Kereken 269
KARÁCSONYFA 509 Katrosa 129 Kerékfal 343
Karácsonyfalvi mész 516 Kaula (kahula) 451 KERÉKGYÁRTÓFA 343
Karámgazda 337 Kaullas 451 Kerektócsipkés 129
KÁRBECSLÉS 151 Kávásfűrész 314 Keréktűgy 360
Karé 36 Kavics 414 KÉRÉS A KÁSZONIMPÉRI
Káré ment a lovam 395 Kavicsvilla 414 KÖZBIRTOKOSSÁGHOZ .231
Kárgá 376 Kázálítés 376 kereseti lehetőség 232
Kárhágó 129 Kebele 516 KERESKEDELMI
Karika 525 Keblileg 308 FŐÚTVONALAK 395
Karikás fa 360 Kecel, kecetel 337 Kereskedőkompáni a 451
Karikás padló 360 Kecske 360, 474 Kereszt 269. 451
Karittya 551 KECSKEFÜGE 107 Kereszt (ferde ~, bak) 330
Kármentő 560 KECSKEGIDA 159 KERESZTÁSZKOLT ÚT 382
Karó és kötél 450 KECSKÉK Keresztbe rakni 330
KARÓFÉLESÉGEK 303 ERDEI LEGELTETÉSE 159 Keresztcsög 297
KARÓGYÖKÉR 62 Kecskeköröm 330 Keresztes 129
Karórakás 525 Kecskelegelő 171 Keresztesek havasa 142
Karós 171 Kecskeper 161 Keresztfa 383
Károsodás 450 KECSKERÁGÓ 107,496 KERESZTRÚD,
Karót ver 171 Kecskerágó 129 ELVÁLASZTÓ- 330
KARTELL 337 Kecskés és Zsíros havasok 142 Keresztül vág 318
Kártya 450 Kékei (a baksa) 525 KERET-FELSŐHEVEDER 360
Kasbaégetés 516 Kékség 297 kéretlen 188
Kasica 382 Kelemen Havasok - KERETOSZLOP 361
Káskó 565 Görgényi Havasok 142 KERETVEZETŐ-OSZLOP . .361
Kaszaj 474 Keleti vasút 424 Kerges 65
KASZÁLÓ 474 kelő dűlőre hoz 231 KÉRGEZ 321
kaszaly fa 188 Kemény fa 117 KÉRGEZÉS 322
Kaszás-lé 551 Kemény i teje 489 KÉRGEZETT 322
Kaszkavál 450 Kenés 566 KÉRGEZŐ 544
Kaszolyfa 261 KENÉZ 151 KÉRGEZŐ (-FA, -VAS) 314
KÁSZTA 360 Kenézség erdeje 129 KÉRGEZŐFA és -VAS 505
KÁSZTÁZ 360 Kengyel, kengyelrúd 360 KÉRGEZŐVAS 322
Kászu 496,508 KENYÉRGOMBA 484 Keringő 435
Kászu túró 551 KÉNYSZERKÖZÖSSÉG 231 kert 208
Katarcs 450 Kepefa 303 kerülget 208
Katarcsel 451 KÉREG 64, 504 Késelőpad, 349
KATASZTER 269 KÉREGEDÉNY .539 KESERŰGOMBA 484
Katlan 37,516 KÉREGVÁGÁS .505 Keskeny bükk 117,188
Katlan leheltetése 516 -kerék 129 KESKENY ÉVGYŰRŰ
katonabirtokosság 231 Kerék 289 SZERKEZET 297
katonaerdő 231 Kerek Erdő 129 Keskenyvágányú 424
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Késleg 383 Kijárás 208, 269 Kiszáradt a járma .383
Későbbre fújja ki magát 489 kijárók 232 kiszegülés 188
készen fog 208 Kij ártatás 269 Kiszemlett .289
készít 208 Kikapcsoló-bekapcsoló 429 kiszerez 233
Készülődések a közbirtokosságok Kikebeleztet 277 Kitakarít 152, 171

és úrbéres birtokosságok kikérő 188 kitanul 208
reformjára 232 Kikért fa 308 KITERMEL 337

kétág katonaság 232 KIKIÁLTÁSI ÁR 232 KITERMELT ERDŐ 130
Kétbelű fa 297 Kikönyökösödés 414 KITERMELT
Két-hímségű 61 Kikötőgondnok 451 VÁGÁSTERÜLET .308
Két-nősségű 61 kiküldött elnök 232 Kitérő .422
KÉTNYELŰ KÉS PADJA 343 Kilikáz 171 Kiürítés 330
Kétszeres 551 Kilóggatni 337 Kiüt 436
Ketté szakaszt 435 KILÚGOZÁS 535 kivádol 208
kettős gyűlés 232 Ki marj ul 566 Kivág .526
kezelés 232 KÍMÉLJÜK A FÁKAT 151 Kivesz 188,324
Kezelő 337 KIMÉR .232 Kivetkezik 171
KÉZVONÓ 344 Kimetsz 361 kivilágosodás 208
Kézvonol 344 Kinőtt fenyőfa 117 Klaviatúra 303
Kézvonoló 344 kinyilaz 233 Klikász 171
kiad 208 Kinnya 566 Kluppás, kluppázó .545
Kiaszal 155 Kinyújt 489 Kő .37
Kiaszolni 155 Kiorot 151 Kőárenda .516
kibárcáz 232 Kiorotás 152 KŐBÁNYANYITÁS .516
Kibédi erdőnevek 130 KIOSZTÁS 233 koccant ás .233
kibékül 208 Kiparafinoz 376 Kőccség .551
Kiciráz 349 Kiparázsosodik 526 Kocsi 415
kicsatolt 232 Kipucol 526 Kocsi rakomány .261
Kicsidnyír 130 Királyi kettős fűrészmalom 361 Kocsiterhelés .330
Kicsóvál 269 Királyi tutaj 451 Kócsollik 71
Kiduvad 65 KIRÁLYVARGÁNYA 484 Kócsos 71
KIÉGETT FAVÉG .525 Kirúg 414 Kőcsup .37
Kiélez 349 Kis deszkatutaj 451 Kőhordás .516
Kiereszt 474 Kis lentsés gomba, köbölke Kőkatlan .516
Kiévülés 171 gomba, köböl 484 Kokojza .496
Kifejlődik 451 KIS TÖRZS 63 Kőlik .37
Kifogóhely - portus 451 Kiság 130 Kolopál ... 489
Kígyósüveg 484 KISAJÁTÍTÁS 233 kolozsvári gubernium ..208
Kígyózó csavargás 436 KIS-BESZTERCÉN FOLYTATOTT Komandói sikló ... 422
Kihalmaz 269 TUTAJOZÁS ...451 Kompona 256,265
Kihalmozás 269 Kisebb vége 289 Komponálódik .337
Kihasználás 361 Kiskapu 130 Komposztál 171
Kihúzzuk a millert 526 Kiszakasztott erdő 130 Kongó-fa 117
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Konkolás 526 Kőtuskó 517 Kötél 259,314
KONTÓ 551 kótya fa 233 Kötés, a víz mentségére 436
Konty 451 Kotyafa 303 köti a fát is 208
Kontya 344 kótyavetye 188 Kötőfa 361
Konyha 415 kótyázáson fenntartott fa 233 -kötő-fejsze 312
Kopac 152 Kotyor 37 KÖTŐFEJSZE 344
Kopacs 71 Kotyós 395 Kötőrúd 453
Kopáncslé 506 Kővágás 517 Kötött kerék 395
KOPÁR 131 KOVÁSZNA Kötözőlánc 429
KOPÁRFÁSÍTÁS 171 VASÚTÁLLOMÁSÁNAK Kövér fa 118
Kőpice 517 FAFORGALMA 424 KÖVEZETVÁM 395
Kopogtató 361 Köbcenti 261 Köz 37
Koppantórúd 361 KÖBLÁB 261 köz paskum 242
Koppantótengely 361 Köblös föld 259 Közbérc patak feje 37
KORALLGOMBA 484 Köbméter 261 KÖZBIRTOK 234
Korcsos 117 KÖBÖL 262 KÖZBIRTOKOS
Kóré 63 KÖBÖZÉS .289 (compossessor) 234
KORHADÁS Köd 131 KÖZBIRTOKOSSÁG 234

(REVESEDÉS. ROTHADÁS); KÖKÉNY 108,497 közbirtokosság népháza 237
KORHAD(T) 297 Köldök 37 Közepes tutaj 453

KŐRIS 95,497 Kölömp 303 KÖZERDŐ 239
KŐRISBOGÁR 513 KÖLTSÉGIRÁNYZAT 233 közhatár 240
Korlátpatak 131 Kölyök fenyő 118 közhavas 240
KORMÁNY 451 Köménleves 552 közhely 240
KORMÁNYLAPÁT 451 Kön, könig 297 Közibe vetésivel 172
KORMÁNYRÚD 453 Könczeikert 131 közjavak 240
KORMÁNYSZÉK 453 Könyök 361 Közlegeltetés 475
Korong 361 Körbe megrajzolás 349 KÖZMUNKA .240
Korongos fűrész 361 Körbe vereget 526 közönség 241
Koros életű plánta 118 Körbeforgó sodrony 429 közönséges 241
KOROSZTÁLY 278 Körbehajkol 155 Közönséges élés 278
Korpahordó 545 körlet .208 Közönséges erdő 131
Kortsos 74 Körmös vasrúd 415 Közönséges tutaj .453
Kosaraztatás 475 környűlmetélés 208 közös birtokosság 241
KOSÁRFŰZTELEP 509 környüljár 208 KÖZÖS HASZNÁLATI JOGA ...241
Koseper 497 Környűlmetélés 155 közös székbirtok 242
Koslantyú 551 Körtöve 71 közös vagyon 242
Kóst 475 Körülírás 269 KÖZÖSSÉG 241
Kőszál 37 KÖRVASÚT 424 közre marad 242
Koszorúgerenda 361 kösség 234 KÖZÚT 395
Koszt 513 KÖSZMÉTE v EGRES 108 közvagyon 242
Kosztol 172 Köszörűs 131 KÖZSÉG 242
Kosztól 497 KÖTEG 422 KRAJNAI MUNKÁS .545
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Krámpácsoló 415 Labodás vizikerék 362 Láz 38, 131
Krummholtz 497 Láboló, lábboló 436 Lázak 475
Kubikfusz 453 Lábujj gyapjú 552 Lé .552
Kubikk 424 Lábujj kapca 552 lebélyegezve .208
Kukujzás 131 Lácerdő 131 LÉC .362
Kulcsos rakonca 566 Lácfa, 118 LÉCFÉLESÉGEK .362
Kulipintyó 560 Ládáskocsi 396 Lecsapolt .321
KUNYHÓ 560 Lafkaszni 430 Lecskáposzta 552
KUPA 262 Láger 362 Lecsonkol .321
Kupás 262 Lágyvíz 436 Lecsukabukázni 321
Kupla. kuplaszeg 415 Laj 436 Ledobol 526
KÚPOZ. KÚPOZÁS 324 Laj tol 396 Leduvasztás .506
Kúrál 395 LÁMPAOLAJ 539 Leég ..526
Kurkászni 479 Lánc 259,314 Leeresztés .376
Kurta patak 436 Láncfalék 396 Léeresztő .497
Kuszu 436 Láncfarokra köt 383 Leesett a hátpecsenyéje 566
Kútárok 131 Láncos fék 396 Leétetés 161
Kútosor 303 Láncsázni 536 Lefoglaló .453
Kútpataka 131 Láncser 330 Lefojt .526
KUTYABENGE 108 Landinafa 303 Lefút a tűz, lesijet .527
Kutyafej 517 Lángol 526 LEGEL ..475
Kuzsba 552 LÁNGOS KEMENCE 536 LEGELŐ .476
Küklő 517 Lanka 37, 436 LEGELŐERDŐ .476
külbirtokos 242 Lankás 37 Legelői fa 118
külső falusi 189 Lapa 38 LEGELTETÉS ..476
Külü 475 lapát 208 LEGELTETÉSI
Küpü 436 Lapi 68 TILALOM 161,476
Kűriig 376 Lapi, lapu .526 Legénke .545
KÜRTŐ 526 Lapicska 68 legistrom 189
kiisdég 189 Lapihúzás 526 legitimae aetasu 189
Küső 37 Lapijas 131 legitimál 189
Küszküllő 395 Lapjas 38 Légvonat .527
Küszürű 345 Lapkaszni 430 LÉGYÖLŐ GALÓCA .484

Lapocka 362 Lehellés 74
Lapos 38 Leheltetés .517

L Laposhegyű vasrúd 415 Lehúz 362
Lappancs 362, 386 Lehúzás 318

LÁB 257 Lármafa 118 Lehúzó .362
Láb 37, 361,526 Lasagomba 484 Lejárta ..362
Lábán száradt fa 118 LASKAGOMBA 484 Lejtő ..38
Lábcsikkanás 566 LAT 265 LEJTŐ .396
Labda 349 latiál (lateál) 189 Lejtőlánc .396
Laboda 362,497 LATIFUNDIUM 243 Lék .40
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Lekalauzol 453
Lekarucáz 396
Leköltöztet 383,396
LEKÖT 337
Lekukkant 74
LEMEZIPARI-

ÉS FURNÉRRÖNK 303
LENDÍTŐKERÉK 362
Lénia 257
Lenyír 172
Lepadalózott 453
Lepadol 453
Lepakol 396
LEPÁRLÁS 536
Lépeséi 362
Lepite-kerék 362
Leporozás 527
Leporozott boksa 527
Leppendék 71
Lepucol ás 349
Lepusztít 152
Lesírül 322
Lesmező 131
Lesuvad 172
Lésza 303
Leszakadt 337
Leszárnyolt 497
leszavaz 243
Leszentülőben 545
Leszögletesít 345
Letakarod/ik 453
letiltott fa .208
Letisztítás, letisztálás 527
Letöltötték a lúgot 536
Létzes tútaj .453
Leüresít 330
LEVELEK SZEREPE 74
Leveles 118
Leveles fenyőgally

leszűrt főzete 497
Leveselni 362
Leveseit tönk 362
Liferál 396

Lifersan 453
LIGET 131
Lignatio 337
Lik 40, 131,396
Likak lecsinálása 527
Likas 40
Likat 40
Liktariom 497
limitál 189
limitáneus katona 213
Linea 257
Lippai cövek 453
Lippai Kompánia 453
Listya 289, 545
listyás 243
Lisznyó 131
Lobdál 349
loco delicti 208
Lóhajtás 396
Lóhalál (Hn) 383
Lók 40. 142
lókötőhely 243
Lom 67
LOMBFAKADÁS 74
LOMBOS FA 118
LOMBTAKARMÁNY 477
Lomos 131
Lonka 41
LOP 208
Lopáj 41
lopó 189
Lót .265
Lóterü 396
Lőtő 41
Lótok, -badugó 396
Lovas 545
LÓVASÚT 385
Lök 41
Löké 41
LUCFENYŐ 82
Lucsos 131
Lúg főző arénda 536
Lúgfőző 536

Lúg főző pénz 536
Lúgos 298
LÚGOZÓKÁD 536
Lúgzó kártya 536
Lükkeni 396

Lyuk 41,528
Lyukak 325
Lyukas híd 436

M

Macer 71
Machina 362
Macska 345,415
Macskafa 362
Macskás 131
Macskáspataka 131
MADÁR

CSERESZNYE 96. 109
maga rata portioja 243
MAGÁNJOGI KÖZÖSSÉG .243
Magán-nősző 61
Magas 41,71
Magas fák erdeje

tisztes homálya 172
Magasságjelző 415
MAGHÁZ 69
magistratuális 189
magistrátus 213
Mágja 349, 453
Magkolomp 69
Magló vágás 172
MÁGLYA 330,362
MÁGLYÁZ(ÁS) 331
MÁGLYÁZÓLÉC 362
Magon-vetett 172
Magoshegy 131
Magültetés 172
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Magyar posta-mérföld 257 marchalis szék 213 Megbütülés (a fa ~e) .318
Magyaros 131 Marginár .386 Megcánkol .349
MAHAGÓNI 96 MARHA 161 Megcifráz .322
Mák 479 Marhák legelődnek 477 Megcsap ... 308
Makk 363 Marhák szájokból 161 Megélesít .349
Makkal tart 479 Marhás ember 545 Megerdősiilök 172
Makkas erdő 131 Marjulás 566 Meg-ered ..298
Makkászás 479 Márkaszám .552 Megereszt . . . .  396
Makkbér 480 Márkázott 308 Megernyesédik ... 396
MAKKFA 118 Marok .257 Megfáncol ... 350
Makkolaj 539 MAROSI FESZES Megfő ..350
Makkoló bükkerdő 480 KÖTÉSŰ TALP 453 Megfiil .552
MAKKOLTAT 480 MAROSI TUTAJOZÁS 453 Meggebédesedve .396
MAKKOLTATÁS 480 MAROSON FOLYTATOTT Meghajt .319
MAKKOLTATÁSI JOG 480 TUTAJOZÁS Meghalkol ..350
Makkon 480 AKADÁLYAI 453 Meg-hökköltet 396
MAKKOS ERDŐ 481 Maroson való tutajozást előmozdító Meghúzít .376
makkos erdők tilalma 189 társaság 454 Megkarikáz ..506
Makkot szed 481 MAROSSZABÁLYOZÁS 436 Megkecegtetett (fa) .337
Makuc 536 Marosszék havasai 142 Megkeresztez .269
Mái 42, 131 Mart 42,396 Megkésel .350
Maláda 497 Másfélszer tőtve 517 Megkonkorodik .350
Máié 552 Második fél 73 Megköti a fát .331
malefactor 213 Második határrész 132 Megközölni .396
Máléliszt 552 Mással-nősző 61 megláttat ..209
Mállik 74 Mátkás 69 Meglikad .527
MÁLNA 109 matorfűrész 314 Megmérés ..289
Málnavész 131 MÁZSA 265 Megmeztelenült .337
Malomfalva 453 Me, Jámbor me 383 Megnagyából .456
MALOMGÁT 453 MEDER 436 Megnagyábolt .345
Mána 497 Medve 415,422 Megnevelte 172
Manarinálás 324 MEDVEHÁJ 513 Megnyilaz . . . .  396
Manarinálás 331 Medvetalp 363 Megnyomorékosodik ..566
Mánászni 498 Meg 42 Megöl tás 158.537
MANDÁTUM 243 Meg van rokolyázva 506 Megomlik ..456
MANDULA 109 Megaluszik 527 Megont .331
Manécs 430 Meganyásodik 498 megoszol . . . .  243
MANIPULÁCIÓ 243 Megaszal 155 Megövezik ... 383
Manipulál 363 MEGÁTLALT (VÁGÁSRA Megperkel .298
marad 189 KIJELÖLT) ÁLLÓFÁK Megrakás .415
maradság 189 MEGJELÖLÉSE 289 Megrakkant .566
maralin fejsze 312 megbékél 209 Megródal ..319
Marasztaló 396 Megbotol 498 Megrökönyödik ..298
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MEGRÖVIDÍTÉS 243 Menő 43 Mező .43
MEGSZÁMOZ 289,331 Mérce 262, 269 Mező 132
Megszemelés 289 MEREDEK 43 Mezőföldi 337
Megszinítni 363 MEREDEK ÚTSZAKASZ . 397 Mezőhavas 144
Megtalpal 397 Merekje 477 Mezőhavas 144
Megtalpalni 363 MÉRETTARTÓ BETÉT 363 Mezőjé csinál 152
Megtarkul 298 Mérettek fel 278 Mezőség 172
Megtartás 278 MÉRFÖLD 257 Mezőt vág, mezőre termel 173
Megtekerőfáz 397 Mericske 498 Mézszerzés módja .514
MEGTELEPÍTHETÉSI MÉRŐ 262 Miháj havasa 144

ALKALMASSÁG 172 Mérő 308,331.545 Mihály havasa 144
Megtisztít 345 MÉRŐLÁNC 256 Mikrocentrálé 560
Megtizedel 481 MÉRŐVESSZŐ (ZSEB-) 256 Milás 258
Megújít 172 MÉRTÉK 256 militáris részen .213
Megvág 363 Mérték 363 militáris tiszt 213
Megvágatás 308 Mértékes fa 303 Millér 527
Megvágni a fát 290 Mesgyéltet 269 Minőséges .298
megye 189 Mészadó 517 Minőségi prima 337
Megye erdeje 132 MÉSZÉGETÉS 517 Mintafa 119
megyegondnok 243 Meszely 262 Mintatér .290
Megyei tutaj 456 Meszes 518 MIRTUSZ 109
Megyes 132 Mésszeljárás 518 Mirtusz 509
MÉHESFA 513 méta 213 Míves .545
Méhészcsont .513 Métafa 269 Miv-szer (orgánum) 73
Méhészcsont a poháron 513 Metalis differentia .269 mixta communitas 189
Méhészcsont felemelése .513 Metális levél .269 Mocsi 397
MÉHÉSZET 513 Metáztat 269 Mocsoja 43
Méhfogó rúd 514 Metélt 552 modalitás 189
Méhkaptány 514 METÉNG 109 modo in posterum 189
Méjmagasság 290 Méterfa .527 MOGYORO 498
Mékhágat 397 Metsz 363 MOGYORÓ 109
mekkoraság .243 Metszés .363 MOHA ..510
Mekkönt 298 Metszett 363 Monopolizáló 456
Mékpucól 363 Mettzés 69 Monyas 397
Mekterítt 331 Metzenseifer 152 Monyator 477
Mektisztítás 566 MÉZGA 74,498 Morgó 456
Mektőiit .527 Mézga .506 Morj .383
Meleg vizek 397 Mézgás 74 Morzsoltleves ..552
Melegoldal ...42 Mezgéllik 74 Moszt 71,303,319
Melegvölgy 132 Mézgés 397 Mosztika .514
Mellék 43 Mezgés 74 Mosztos fele 363
Mellyeszt .337 Mezgésen 322 MOTORFŰRÉSZ 314
Menedékes 397 Mezgétlenség 506 Motoros .545
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Motsár 132 NAGYTERMELŐ 337 Ny
Mozdonyitatás 415 Nagytutaj 456
Mozgó barakk 560 Napjában egyszer Nyáj .458
MOZGÓ KÖTÉS 456 könnyen hoszhatni 397 Nyak ..43
műben való fa 189 Napos 546 Nyamarék .567
Mucikol 319 NAPSZÁMOS 546 NYÁR ..96
mulcta 213 NASPOLYA 110 NYÁRAS 132
Múlha 68 Natyhavas 144 NYÁRFASOR 173
Munka 545 Návár 363 Nyércike 256
MUNKABÉR 545 NEDV 74 Nyerges .45
Munkács 132 Nedves fövényben tartás 173 Nyers fa 298
MUNKACSOPORT 545 NEDVESÍTŐ LÁDA 537 NYERS HAMUZSÍR .537
MUNKAKÖZVETÍTŐ NEDVKERINGÉS 75 NYES 173

IRODA .546 NEDVKERINGÉS Nyesőfás erdő 132
MUNKÁSVISZONYOK .567 ALATT VÁGOTT 308 Nyess-erdő 132
MUNKÁSSZÁLLÁS 560 Negyedes 262 Nyesseség ..489
Munkavédelmi csoport 567 Negyedfa 345 Nyikó menti erdőnevek 132
MUNKAVEZETŐ 546 Negyedfélmegye 144 Nyíl 189,244,260,278,
Músdaj 67 Negyedtutaj 458 478, 506
musdajos tölgyfa 189 Négyeselni 458 NYILADÉK ..278
Muszka-olaj 506 Négyeslő 383 Nyilak 518

Négyszegletű öl ..259 Nyilai .331
NÉGYZETLÁB 259 Nyilas erdő 132

N NÉGYZETMÉRFÖLD 260 nyilazás 190
NÉGYZETÖL 260 Nyílhúzás .518

Nádastető 132 nemes elegyes közönség 189 Nyíltparancsbeli
Nagy deszkatutaj 456 nemesi erdőközösség 244 erdőtörvény ..209
Nagy kerülő 424 nemesi közbirtokosság 244 nyilvános hatalmaskodás ..209
Nagy lehetőség nemesi közerdők 244 Nyílvonás .309

elmulasztása 424 Nemlátomtól vakulásig 567 NYÍR 97,498
Nagy munkás .546 Nevedékeny 173 Nyír 132,397
nagy székely erdő .244 Nevekedés 173 Nyírágos tábla ..278
Nagy tutajállomás 458 Nevelt erdő 173 Nyirányos ..397
Nagy árnyék 132 NÉVJEGYZÉK 244 Nyírfa ..397
Nagyerdő 132 nótárius 189,213 Nyírfalapi .506
nagyfejsze 312 novellaris articulus Nyírfaolaj .498
nagygyűlés 243 (articuli novellares) 213 Nyirkas .298
Nagyhágó 132 Növedék erdő 132 NYÍRKÁTRÁNYOLAJ .537
NAGY-KÜKÜLLŐN NÖVEDÉK 290 Nyirok 173

FOLYTATOTT NÖVÉNY 61 Nyisztor .314
TUTAJOZÁS 456 NÖVÉNYEKKEL Nyitóvágás 173

nagyszavazatú 243 VALÓ FESTÉS .506 Nyolcadfa .345
Nagyterhes 132 NÖVÉNYTAN 61 Nyomás 161
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nyomáskert 190 OKSZERŰ GAZDÁLKODÁS 244 ORSZÁGOS FŐERDŐ-
Nyomat 319 Oláhfalusiak vízelvezetései 4j 6 FELÜGYELŐSÉG 209
NYOMKARIMA 415 Oláhfalvi deszkametszés 363 ORSZÁGÚT 397
NYOMOZ 209 OLAJFA 98 őrszeg 364
Nyomtatás 319 Olajozó csille 430 ŐSERDŐ 132
Nyomtatókő 518 Oldal 45,416 Ostorhegyű fa 119
NYOMTATÓRÚD 397 OLDALDONGA 345 OSTORMÉNBANGITA 111
Nyomtáv 415 Oldalfal 386 őszi csusza 478
Nyoszolya 478 Oldalirányú döntés, oldalvágás 567 őszlő 478
Nyosztalék 303 Oldalos 45 OSZLOPFÉLÉK 303
nyűg a közbirtokosság óldaloslag 458 őszöl tetés 478

szerencsétlen fogalma 244 Oldaltogoson 397 OSZTAGOZÁS 278
Nyugodalom 567 Oldaltréger 422 osztály 190,244
Nyúlás 132 Olláz 45 Osztálybeli 460
Nyúlfülgomba 484 Olló 489 Osztás 337
Nyúlláb 416 Ollóba venni 397 OSZTATLAN 245

Olt hidra meg kivántato osztó 245
csere fák 436 Osztoró-fa 303

0 ,0 oltani való vad tőke 173, 190 Osztott erdő 132
OLTHAJÓZÁS 441 osztott erdő 245

Obligatus 518 Ölti és pataki fűrész 364 ótás 75
observál 190,213 OLTÓÁG 173 ótófűrész 173
obtiniál 190 OLTON FOLYTATOTT ótott tej 552
ocol silvic 209 TUTAJOZÁS 458 ótottoroszlán 498
Oculál 270 Oltovány 173
oculáltatás 213 Olvasó vége 364
oculás 190 Omlás 45 Ö,Ő
Oculátor commissarius 270 ordinarius 213
oda határoz 244 ordinatió 213 ÖL 258,262
Odahátra 337 ORGAZDA 209 ölberakó 546
ódalashej 45 ORGONA 110 öles 256
Odor 132,376 ÓRIÁSTUTAJ 459 ölező .546
Odor karéja 132 ÓRIÁSTUTAJOZÁS 459 öl fa 263
Odorfenyő 132 ŐRIZ 209 ölrerakás 528
Odros fa 363 Ormó 46 önként is teremvén 75
Odv 298 Orot 152 önként terem 173
Odvas fa 514 Orotás 152,478 önként termő 119
Odvasság 298 Orotó 152 örményesi szép erdő 173
Oeconomia 152, 337 Orotva 152 örökség 245
őgye 46 Orotvány 132, 153 örrös 364
Ojtoz havasa 144 Oroz 153 örv 478
Oka 265 Orozva-nősző 61 ÖRVÉNY .436
Okszerű erdőgazdaság 278 Orr 46.364 ösven-csinálás (-hányás) 567
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ÖSVÉNY 398 Parand 460 pertinentia .245
összeállít 416 Parandozz! 567 Perzselés 158
összedobat 528 Parasztfűrész 364 PETRÓLEUM 561,567
összeeszkábál 560 Parasztfűrészáru 365 Piculafa .398
összefáncol 350 Parcellák rajza 270 Pilikönnyű 156
összekötőpáica 416 Parézsa, prézsa 537 Piliske 47,132
összeszéjezi 489 Párkány 518 Pimpó 298
összeszitált barna kenyér 552 Párkánykő 518 PINT .263
öszveférkez 75 Párnafa 333 Pintóka .263
öthímes 69 Párnafa (első- és hátulsó párna) 365 PIÓCA .514
özönfa 119 Párosjárom 365 Pipál 398
ŐZLÁBGOMBA 484 PART 437 Pipefa .365

PÁRTA 69 Pipi munka .489
Parti 460 Pipiri .303

P Partifiller 460 Piricske havas 144
PARTVÉDŐ GÁT 437 Pirjefa .561

Pacil 567 Passualis hely 398 Pirkol 398
Pad 46 Passus 398 PIRULÓ GALÓCA 485
Padlás 331 Passzitt 460 PISZTÁCIA 111
Padlódik 383 Pásztoroknak berekbe 481 Pisztrángos és Vadas 132
Padmaly 437 pásztoroltatás 209 PISZTRICGOMBA .485
PAGONY 209 pásztort állít 209 Placc .47
Pájsz 331 PATAK 437 pl áj ás .209
Pájsz/ól 376 Patak 546 Planities .47
Pájszfogás daraboláskor 324 PÁTENS 245 PLANKÁCS 345
Pájszolás, pájszfogás 331 Patkó 460 plántál .213
Pájván 430 patrónus 190 Plántálásra alkalmas ágacska 174
Pakk 552 Pattanyú 303 Planum .270
Pál áj 46 Pattog 298 PLATÁN 98
PALÁNKAGOMBA 484 Pattogtatott 511 Plató .416
PALLÓ 364 Patula 319 Plattlik .365
Paluga 331 Péhét keres 514 Poján .47
PÁLYAKOCSI 416 PELE 514 policai 209
PÁLYAMUNKÁS 416 Peléző 514 POLITIKAI KÖZSÉG 245
Pangát 345 Pélhészés 514 Pólya 132
Pank 46 pena 190 Ponk .48
Pántlika 489 Pénzes kéreg 65 Pontálás .546
Pap 332 pénzesfa 245 Pontatőr .546
Paparája 552 perceptor 190 Pornyál .478
Papendekli 489 Perceptum 365 Porond .518
PAPÍRFA 303 Pergelt 158 Poronyó .298
Papucs 430 Per-havas 144 Port kivágja, .528
Parajdi hét fűrészmalom 364 Perpence 71 Portéka .398
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PORZÓ 69
PORZÓSZÁL 69
possessor 190,214
possessorátus 214
Posta 364
Posta 424
Postás 377
posteritás 190
Poszogó 498
Potentia 153
Pózna 460
PŐZS 438
PÖFETEGEK 485
Pölhészni 514
Pörös-erdő 132
Pözme, pezme 67
praejudicium 190
praestál 190
praesumál 190
praetendál 190.214
praetextus 209
Praevaricál 153,209,214
praevaricáns 210
Praevaricatio 153
praevaricationis büntetés 214
praevaricátor 153,214
praevarikálás 153,210
praxis 190
prédáló 190
Prémonda 460, 552
Prémondázlás 553
presszionált segélyezés 245
pretextus 190
Prevaricáns 153
prevaricátor 210
PRICCS 561
Pricskei vám 398
privata actió 214
privatus 214
Prizsma 398,416
PRÓBAFA 290
Próbahalk 350
Próbát tesz 290

Próbatétel .290
procedál 191
processu executionali 214
processualis tiszt 210,214
Produkció .546
prohibitio 191
proportio .214
proprietárius 214
proprio iure 191
prosequál 214
Protekció ruha 569
Protocollált méta 270
protocollum 191,210
providus 191
provincialista 214
publica actio 214
publicus 214
Puhafa 119
Pujszkás 553
Pujszkás-csávony 553
pukkanó-bor 245
Puliszka 553
Puliszkaétel 553
Puliszkafőzés a havason 553
Puliszkafőző üst .553
punctum 191
PUSZPÁNG 111
Puszta 132, 153
Pusztán ..460
Putri 416

Q

quantitas 245

R

RABLÓGAZDÁLKODÁS 153
Rablógazdaság 278
Rabota .546
Ráf 365,416

Rág 438
Ragy 460
Ragya 460
RAJZIK 515
Rajzoló szén 511
Rakás 460
RAKODÁS .333
RAKODÓ 333
RAKONCA 398
Rakott út 398
RAKOTTYÁS 133
Ráma 416,430
Ramaz 303, 528
RÁMPA 333
Rámpafa 365
Rámpás .546
Ránga 417
Rántalék 554
Rántott hús .554
Rántottás-lé 554
Rást 518
rata portio 191
Ratio 365
ratione 191
Rátojul 460
Ráüttet 489
Ravás 324
Ravasszabó 133
Reambulál 270
Reámbulátor 270
Reambulaxió 270
Rebencs 119
Rebérnyé 119
Recés fa 365
Recés kerék 365
Rédia 460
regéltetés végett 191
REGGELI ÉTKEZÉS 554
Reglőtisztítás 478
regulativum .214
Regulázás 161
Reiszni 417
Rejatör .561
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REKETTYE 111 Rika, Rika erdeje, Rikaerdő 133 RUDAS FENYO-
Rektor úr erdeje 133 Riktol 309 ÁLLOMÁNY 133
relátió 191 Ripacsos, visszás 298 RÚDFA .305
Remete 133 Ritkái 460 Rúd-fenyő 119
Remorka 398 RIZIKE 485 Rúdvágás .337
Remórkuca 398 Ró 319 Rugonyás .298
Remök 350 Ródal 321 Rusnya .299
REND 279 RŐF 258 Rusnya fa 119
REND 61 Rogy 438 RÜGY .67
Rend fa 528 Rogy, rogya 460 Rügybomlás 75
rend tartás 191 Rókinica 417
Rendbejövés 279 ROKKAN 528
rendes dobszó 245 Rokolyázva 506 S
Rendetlenség 569 Rolni 422
Rendivel 279 ROMÁN VÍZIFŰRÉSZ 365 Sabina .84
RENDSZERTELEN ERDŐ rombolás 210 Ság .49

GAZDÁLKODÁS 279 Romlás 438 Saj nevű havas 144
Renge 48 Róna 49 saját házi szükségletre
Répát havasa 144 Roncsolódás 569 történjék a kitermelés .245
Repülő mag 71 RONTOTT ERDŐK 174 Salak .537
requirál 214 Ropó 49 Sallangolás .528
rés 191 Rost 366 Samu .417
respectus 191 Roszog 298 Sánc 49,270,399,417,438
restituál 191 Rossz gomba 486 Sánta havas 144
Rész 518 Rosszátlódik 337 Sántafa 460
rész 191 Rovás 333 Sapkacsutak 489
RESZELŐ 314 rovatai 245 Sár .49
részes 245 Rovátka 366 SÁRÁBÓL, -ÁS, ~Ó 174
részjogosult 245 RÓZSASZÍNŰ Saragonya 498
Reszkér 569 KORALLGOMBA 486 SARANG 325
Részlet 280,337 Rozsdás 133 Sarang .67
Részvény 337 ROZSÉ (FA) 303 SARANGOL 325
Rétyi Nyír 485 Rögtönétel 554 SARANGOLT FA 305
REVE 485 RÖNK 303 SÁRGA GEREBEN 486
Revír 280 RÖNKFORDÍTÁS 322 SÁRGA KORALLGOMBA 486
Revisió 280 RÖNKFORDÍTÓ (-HOROG) ..314 SÁRGA RÓKAGOMBA 486
Revizor 430 Rönkhalász 460 SÁRGAFAGYÖNGY 111
Réz 48, 153 Rönkmérő 324 SARJ 63,174
Rezonánt 303 Rönkölő 546 Sarj 511
RÉZSŰT 417 RÖNKÚSZTATÓ SARJAD 174
Ribanclegelő 478 CSATORNA 386 SARJADZÁS 174
RIBISZKE 111 Rövid tutajozás 460 Sarjas 174
Rigye 399 Rúd 258 SARJERDŐ 133
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Sarka 366 Sineg 425 Spanolni a gátért 366
SAROGLYA 383 Sínfordítópatkó 417 Spárga 62
Sárok 399 SING 258 Speciális fa 307
Sarok 49 Sing 256 Speciáltalpfa 418
Sárosárokoldala 133 SÍNGERINC 417 Spéci ficatio 350
Sárospatak 133 singularis persona 191 Specificatio 366
Sárral tapasztott gyékénykas 515 SÍNHEVEDER 417 Spicc 383
Sasszé 417 Sínkorona 417 SPIRITUSZ 539
Sáté 528 Sínösszekötő csavar 417 Sproncolás megigazítása 377
Sátor 417 Sínszeg 383 Stájerung 366
Savanyú víz 518 Sínűzetés 417 statutum 191
Sebesen nő 75,174 Sínűzető 417 Stolmeister 384
Sebességmérő 422 SÍPJELZŐ 417 Strekk 425
Seggelő 518 Sipperfaragó 547 Struzsolt kéreg 506
Sejkés 50 Síríteni a vágást 320 Stucni 418
Sejmék 50 Sirüllő 386 sub eadem poena 192
Sellő 438 Slégenn .460 Suba 324
Selyemeresztő bogár 174 Sodronyállvány 430 Subbia 307
semestriális investigatió 214 Sodronyista 430 subdividál 247
sequestrum 246 SÓHAJÓ .460 SUBLER 256
Sereg 62,478 Sokadalom 399 subscribál 214
series 210 SOM 112 succisió 210,214
Serte 71, 366 Somlik, somlyik 75 Sudara 290
SERTÉSEKET Somlyó 50 SUDÁRFA 119

LEGELTET 481 SOMOSERDŐ 133 SUDARLÓS,
Sertésnyáj 481 Sor 528 SUDARLÓSSÁG 298
Servitus 460 Sorkolat kenyér 554 Suga 461
sessio 191,246 Sornyíl 518 Sugár 119
Sestély 263 Sors 320 Súgás 133
Sichta 547 SÓSKABORBOLYA 112 Súgó 50,134,438
siculus 246 Sóskafa 498 Suharc 134
Sijátság 50 Sóskupa 554 Suhatag, suvatag 51
SÍK 50 Sötét fenyő, setét fenyő 133 Suhintani 399
Sikájos 399 Só-útja 399 suhotolás 210
Sikaszó 133 Sovájos 50 Sujogbot 528
Siklaji 422 Sováliik 71 Sujtás 65
Siklópályakötél 423 Sötét árnyékú 174 Sulió 518
Sikottyú 366 Sötét évgyűrű 73 Súly 418
Silák 528 SÖTÉT Súlybot 430
silvanális inspectorság 210 TROMBITAGOMBA 486 Súlyláda .430
silvestris ordo 191,214 Sövény 307 Summa 290
Simléder 489 Spanglira rak 333 summásan 247
simpliciter 191 Spannolás 430 Sumugyi 134
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Supportál 481 SZABALYOS SZÁLLÍTMÁNY .461
supportál 192 ROSTFUTÁSÚ 299 Szállító .399
Surc 569 Szabályozó 418 Szalmapárna .515
Surlató 386 SZABÁLYRENDELET 194 számadás practizátiója 194
SŰRŰ ERDŐ 134 SZABÁLYZAT 194 Számbavevő .333
SŰRŰ ERDŐ KÖZEPE 175 SZABÁLYZAT 247 SZAMÓCA 112
Sűrűje oda leszállóit .554 Szabéd 175 számosán felkelvén 210
Sűrülés 399 Szabót 425 Számozás 2**0
Suskagomba 486 Szád .51 számozó bizottság 24?
susták 192 Száda 377,515,519 SZÁMOZÓKORONG .290
Susugomba 486 Szádolás 325 Szánállnak való .299
Suta erdő 134 Szaggat 366 Szánasság ...  402
Suvadás 51 Száj 51 SZÁNFÉLESÉGEK .399
Suvadt mogyoró 498 Szaka .314 szánkás 194
Sülleg .299 Szakadály .51 Szapoly 176
Sürgönydrót 418 Szakadás 51 Szapu 263
Süveggomba 486 Szakadát ...52 Szár .52

SZAKADÉK .438 Szaragoj 72
Szakadozás .52 Száraz keh ..402

Sz Szakadt a bojt .569 Száraz vám 402
Szakáll gyökér 62 Száraztömös 134

Sz mih után ,478 Szakasz .528 Szárazság ..325
szabad élő nem tilalmas 192 Szakaszos 134 Szarkafészők 134
szabad erdő 192, 247 Szakaszt .281 Szármán ..52
szabad erdőlés 192 Szakaszt, külön - ..270 Szárnyaló 402
szabad gazdálkodás 192 Szakasztolni 366 SZÁRNYVONAL .425
SZABAD HASZNÁLATÁT szakasztott erdő 247 Szarufa 120

MEGTILTJA 192 szakgat .247 Szarvas tutaj ...461
SZABAD HASZNÁLATTÓL Szakos 72 SZARVASBOGÁR .515

ELTILTOTT ERDŐ 134 Szál 119,290,307 Szarvasgomba .486
SZABAD HASZNÁLATTÓL Szalagmunka .547 Szarvazat .366

ELTILTOTT ERDŐ 193 SZÁLAL, ~ÁS 175 Szarvazatnak való 307
SZABAD HASZNÁLATÚ Szálalóbot ..350 Szászrégen 461

ERDŐ 193 Szálas 175 Szászút .402
SZABAD KIKÖTŐ HELY . . . . 461 Szálas-egör 134 SZAVAZÁS ... 247
Szabaderdő 134 Szálas-fa 119 szavazat .248
szabadirtás 194 Szálaz .366 Száznőárnyéka 134
szabadít 194 SZÁLERDŐ 134,176 Száznőfeje 134
szabados 194 SZÁLFA .307 Szebeni mérték .263
Szabados út 399 Szálka, gyújtó .307 Szeder ..498
szabadosan él 194 Szállás 134 SZEDER 112
szabadsága vagyon 194 Szállásfa 119 Szeg .52
SZABÁLYOS ÁLLAPOT 280 Szálláshely .561 Szegeleteskedik 438

632



Szó- és tárgymutató

Szegfű 487 SZEMBECSLÉS .270 SZERECSENDIÓ 112
SZEGFŰGOMBA 487 Személy .418 Szeredő 134
Szegy . . . .  366 SZEMÉLY PÁLYAKOCSI .418 Szerelőmunkás 423
Szegyei 366 Szémércsés, szémérgős 65 Széria 461
Szegyelés 367 Szemerke gomba .487 SZERSZÁMFA 307
Széje 569 Szemerke 134 szervezkedés 248
Széje aja 134 Szemerkés 134 SZESZ ..554
Szék .52 Szemerkutató 554 SZÉTSZEDÉS(BONTÁS) ..531
Szék fűrésze 368 SZEMLE 210 Szigorkodik ..561
Székely Kongresszus 248 Szemlő 384 SZIJÁCS 73
Székely körvasút 425 Szén 529 Szijjaskerék 368
székely közbirtokosság 248 Szénafűhely 478 Szikla 53
székely közös magánbirtok .248 Szénafüvek cserefája 120 SZIL 98
Székely vízi fűrészközpontok ... 367 SZÉNAHIÁNY 478 SZILERDŐ 134
székelybirtokosság 248 Széna-takami 478 Szilfa sárga héja 498
Székelyudvarhely- Széncsűr .529 Szilvaaljgomba 487

Csíkszereda-vasútvonal 425 SZÉNÉGETÉS ESZKÖZEI . .529 Szilvárahágó 135
Székelyudvarhelyi SZÉNÉGETŐ .529 Szimpla fűrész 368

Fűrészgát 367 SZÉNÉGETŐ TELEP 530 szindikalizálási indítvány 248
Székelyudvarhely-Zetelaka Szénégető 134 Színe 368

közötti vasútvonal 425 Szenelő fa .530 Szinel .531
SZEKÉR (KOCSI- HINTÓ- stb) Szenes kas 407 Színeit 368

FÉLESÉGEK 402 Szenes ló .530 Színfa 307
Szekér szén 528 Szenes tőke .530 Színlevel 69
SZEKERCE 346 Szeneskas 530 szinte semmiért dolgoztak 519
Szekerdergés 402 Szenész .531 Szirt .53
Szekérelő .384 szenez 294 sziszke 194
SZEKERES 406 Szénhúzás .531 Szív 418
Szekeresség 407 Szénkas 531 Szivájas (föld) 176
Szekérfa 263 Szénpiac 531 SZÍVÓS, SZÍVÓSSÁG 299
Szekérhúzó lánc 368 Szénszedő horog 531 Szőkevölgy 135
SZEKÉRKENŐCS 537 Szentgyörgygomba 487 szolgálmány 248
Szekérre vet 384 Széntöltő kas 531 szolgáló emberek erdőlése 195
Szekerút 407 Szentséd 144 Szolgáltak ki 554
Szekérutó 407 Szenved 176 Szóltérozó .324
széki erdő 248 SZÉNVONÓ 531 Szőrforma edény 68
Szektor 338 Szénvonó 134 Szőrgomba ..487
Szél 53 Szényelés 531 szőrin böcsüjin 195
Szélárka .53 Széperdő 134 Szőri ttó 368
SZELELŐNYÍL ÁS .528 szépit növeszteni 194 SZOROS .53
Szelíd fenyő 84 Szepre .67 szoros őrizet 210
SZELÍDGESZTENYE 98 Szer ..53,194,368 szoros rámára
Szelyke, szelyk 53 Szere 309 vonattatnának 210
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szoros tilalom 195 Talijány 547 Tehenhúsleves
szorosan 195 Talp 307. 377,462 TEHER
Szortíroz 368 TALPFA 346 Teherhordó sodrony
Szorulat 461 TALPFATERMELÉS 346 Teherszállító motor
Szökő .407 Talptutajozás 462 Tekenő
SZÖMÖRCSÖGGOMBA 487 TAMARISKA 112 Tekenyes
SZÖVETEK 73 Támasz 333 Tekenyős
Sztrájk fa 561 támasszon törvényt 195 Tekeres
Szú-ette fa 299 tanácsos 249 Tekeresfa
Szugolyék 53 Tángyérvas 515 Tekerős
Szújpor 120 Tanórok Hagymás Teknős
szűk 195 nevű Havas 144 Telefonoszlop
Szu lakos 68 Tanya 462 TELEKKÖNYV
Szulla (sulla) 561 TÁPLÁLKOZÁS 555 Telep
Szunnyodik 407 TAPLÓ 489 TÉLI MAGYAL
Szurkos fákkal való élés 508 Tapló gomba 487 Télire faágat vág
Szurkos kalán 508 Taplóbél 490 Telonium
Szurok 498 Taplóbogos 300 Temérdek
SZUROK 537 Taplóbogosfa 120 Temérdek rövid szárú gomba
Szurok felhasználása TAPLÓSZEDÉS 490 Tengéjvég

Kiiküllőkeményfalván 508 Tarha, torha 300 TENGELY
SZUROKFŐZÉS 539 TARIFAKEDVEZMÉNY 425 TENGELYEN
Szurokfőző masina 540 Tárírás 62 Tengelyfa
Szuroktáska 299 Tarisznyás 462 Tengőj
Szusztera 532 Tarisznyázni 555 Tenyér
Szűzétel 554 Tárkonlé 555 Tenyeresmunkás

TARRA VÁG 309 TENYÉSZET
Társasági fűrész 368 Tér

T Társasági lény 62, 120 Tere
társulati erdő 249 Terebélyes fa

Tábla 461 Tart 438 Tereh tutaj
Taftaluk tutaj 462 TARTAMOSSÁG 281 Térgyvédő
TAGOSÍTÁS 249 Tartány 418 Terhe
TAGSÁG 249 Tartókötél-kuplongolás 430 Terhelés
Tajiga 569 Tartólánc 384,418 Terhelő
Takar 478 TARVÁGÁS 176, 309 Terhelő állomás (felső -)
TAKAR(ÁS) 532 Tavaszgomba 487 Térhely
TAKARÓ .532 TÁVBESZÉLŐVONAL 425 Terhenyő
Talabor .407 Távmérő 423 Terhes
Talabor 423 Taxa 462 TÉRKÉP
Talián fűrész 368 taxa 249 Termesztés puszta helyre
TALIGA 407 Tebe 67 TERMŐSVIRÁG
Taligaút 407 tegyen hírt 195 Térpe csutak

.555
407
430
407
.54
135
.54
.54
120
350
300
418
270
418
113
153
438
368

.487
369
368
408
307
369
258
547
176
.54
430
120
462
569
462
519
408
431
408
12 0

.54
270
176
.69
320
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Térpel 408 Tisztított fa 176 Topographica delineatió
TERPENTIN 449.540 tisztviselőség 250 Topol
Terpentina Fa 84 titulus 211 Torha szén
TERPENTINOLAJ 540 Tíz 195,309 Torkolatok
TERPESZTÉS 314 TIZED 481 TORLASZTÁSI TERV
TERPESZTŐVAS 314 tizedes 195 Torok
terrestris dominus 250 TIZEDET VESZ 482 Torol
Térrét-állomás 418 Tízemberkertje 135 Toronypataka
TÉRSÉG 54 Tizenhét falu havasa 144 Torsa
Terű 263,384 tízes 250 Torvágás
TERVSZERŰ KEZELÉSRE Tízfalu 250 Torzsa

KÖTELEZVE 281 Tő 56 Torzsás gyümölcs
Tesolja fej 384 Tócs 408 toties quoties
TESTÜLETI ERDŐ 250 Tőfa 307 Tővisaljú
-tészla 312 Tófele 135 töbigirő
Tető 54 Tőgyestövű 300 Tökölődik
Tetőág 511 TŐHASADÁS 320 TÖLCSÉRGOMBÁK
Tetőnélküli csüng 515 Tokán 555 TÖLGY CSERZŐKÉREG
Tétovázó 408 Tőke 322 TÖLGY*
TETTENÉRÉS 210 Tőke- vagy pisztricgomba 488 TÖLGYESEK
Tetves 158 TŐKE 307 Tölgyesi-szoros
Tidó 65,511 Tőkéből kinőtt fa 176 TÖLGYGUBACS
TÍFUSZ 569 Tőkebütülés 369 Tölgyhavas
Tikmony 555 Tőkehányóhely 369 TÖMÖRÍT
tilalma van 195 Tőkés 136, 153 Tömötten van
tilalmas 195 Tőkeveres 300 TÖNK
tilalom 195 Tőkevetőhely 369 Tönkös kocsi
TILALOMFA 211 Tőkevivőkerék 369 Tönkre vág
Tilfó 569 Tőkéz, el— 338 TÖNKSZEKÉR
Tilinka 499 Tolatóoszlop 418 Töpe
TILOSBAN JÁR 211 TOLÓKERÉK 369 Törf
Tiltó 438 TOLÓRÚD 369 Törősarka
TINÓRUGOMBÁK 487 Tolyat 75 Törőszitán való súrolás
Tircsfa 120 Tompor .56 Törökbúza kása
Tirofon 418 Tonna .264 Törött fa
TISZAFA 84 Tópataka 135 Tört út
Tisza-fa-gomba 488 Toplász 490 Törtkő
Tiszás 135 Toplászat 490 TÖRVÉNYCIKK AZ ERDEI
Tiszta 300 Toplica 462 MUNKÁSOKRÓL
Tisztálás 532 Toplica, taploca .56 TÖRZS
Tisztapatak 438 TOPLICAI DESZKA Törzsök
Tisztítandó 176 ÉS ZSINDELY 369 törzsök rombolása
TISZTÍTÁS 176 Toplós 300 Tövi vágás

270
490
532
56

281
56

153
135
63

153
320
72

195
488
250
338
488
506
99

135
408
506
144
532
490
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418
369
369
56

519
136
499
555
325
408
418

547
63
63

195
176
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Tövin hámozni a fát 322 Tutaj gazda 465 TŰZZEL VALÓ
Tövis 113 Tutaj haj tó 465 IRTÁS EMLÉKEI 153
TÖVISALJGOMBA 488 TUTAJHEVEDER, Tüdősvölgy 136
Tövisses hasú gomba 488 HEVEDER 465 Tüzet ad 532
tractál 214 Tutaj járó .465 Tüzet üt 561
Trájozás 350 TUTAJJÁROM 465
Transzport (tutaj-) 462 TUTAJKERESKEDÉS 465
Trégus 384 TUTAJKERESKEDŐ .466 Ty
triduális proeessus 214 TUTAJKERESKEDŐ
Trinket 462 TÁRSASÁG 466 Tyé 409
Trókis 67 Tutaj ki fogás 466
Troli 384 Tutajkikötő porond 466
TRUCK 418 Tutaj kötő mező 466 U,Ú
Truzsilt-fa 307 Tutajok vámlása 468
tűgyes fejsze 312 TUTAJOSOK Udvarhelyi Constituio 195
tulajdonjog TÁPLÁLKOZÁSA .555 Ugar 260

négyszögölben .250 TUTAJOZÁS 467 újabb erdőtáblák
Túlbővítés 419 Tutajrégija 467 kitermelése 250
TÚLMÉRET 257 TUTAJSURRANTÓ 467 újítás 370
Tűr 409 TUTAJSZEG 467 Ujoddzás 67
Túra 377 TUTAJT ÚJRAERDŐSÍTÉS 176
TURBINÁS ÖSSZEÁLLÍT(ANI) 468 újraerdősítés céljára

FŰRÉSZ 369 Tutaj taxa 467 szolgáló kaució 176
Túrós 555 TUTAJ ÚJRAFELMÉRÉS 270
Túrosodik 408 TORLÓDÁS 467 újság 309
TUSKÓ 63 Tutajvágás 309 újulás 176
TUSKÓFA 307 Tutaj véső 468 ÚJULAT 176
Tuskógomba 488 Tutajvíz 468 universitás 211
Túsza 499 Tűz is megjárt 158 Untellag 333,377
TUTAJ 462 Tűzfogó 419 Unterlag 333
Tutaj járása 465 TŰZHELY 158 Ur 264
TUTAJ ORMÁNYA 466 TŰZIFA 307, 326 Urak erdeje 136
Tutaj ász 462 Tűzifás kocsi 419 Uras erdő 136
Tutajázó fúrú 462 TŰZIFA úrbéres közbirtokosság 251
Tutajbekötés 463 TAKARÉKOSSÁG 300 ÚRBÉRESEKKEL VEGYES
Tutaj bekötő hely 463 TŰZIFA KÖZBIRTOKOSSÁG 250
TUTAJBÉR 464 TERMELÉS 326 ÚRBÉRI ELKÜLÖNÍTÉS 251
Tutaj bíró 464 TŰZIFATERMELŐ úrgomba 488
Tutajbisztas .464 MUNKÁS 547 üríttő 547
TUTAJFA .307 TŰZIFAÚSZTATÓ ŰRKÖBMÉTER 264
TUTAJFÉK CSATORNA 388 usuál 195

AZ ÓRIÁSTUTAJNÁL 464 TŰZOLTÁS 158 usuáló tövény 195
TUTAJFELTEHER 464 tűzzel irt 195 Usus 196,482,519
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USZTATAS 441
Uszturuo 478
út 409,519
Utánadó 547
Utánnaadás 384
Utánnafutó 409
Utas Havassa 144
Utatlanherek 136
úthiztos 409
ÚTÉPÍTÉS 409
ÚTGÖDÖR 409
úthéj 384
útlevél 468
ÚTMENTI FÁSÍTÁS 177
Utolsó, utusó 468
ÚTPADKA 409
ÚTRAVALÓ 555
útreperacio 409
úttya 409
Uzuál 338
UZSORÁSOK 251

Ü,Ü

ügy 438
ÜKÖRKE 113
ÜLTET 177
ÜLTETÉS 177
Ültetett 136. 178
ürítés 419
ürítőállomás 431
ÜST 537
üstök 69.409
ü tettet 251
ütköző 419,423
ÜVEGHÁZ 62
üver 56
űz 482
űzetés 211
ÜZEM 281
üzem 338
ÜZEMIREND 569

ÜZEMOSZTÁLY 281 VÁGÁSTERÜLETET
ÜZEMTERVEZÉS 281 KIJELÖL. VÁGÁSTERÜLET
ÜZEMTERVI FELMÉRÉS .270 KIJELÖLÉS 309
ÜZLET 338 VÁGÁSVEZETŐ 310
üzletszerűig saját VÁGÁSSZABÁLYZÁS-

kebelében végez .251 FÉLESÉGEK
ÉS MEGNEVEZÉSEK 283

Vágat 136
V Vágat 153,370

Vágathatás 178
Vackor ló 409 Vágató gazda 370
Vacskolni v vacskotolni 499 VAGDAL 196
Vad erdoe 136 Váglap 320
Vad gyümölcsös fáknak Vágó 178

tilalma 499 Vágóra köti a kereket 409
VADALMA 499 Vágott út 409
Vadas árnyéka 136 Vágott út feje 136
Vadas arra 136 Vágottlan terület 136
VADCSERESZNYE 506 Vágtér leszakítás 271
VADGESZTENYE 102 Vákány 57
Vadgyümölcs 499 Vakló 425
VADKÖRTE 102,499 Vakon marad 178
Vadméh szoktatás 515 Váktértisztítás 569
Vadméh tanítás 515 Vakút 409
VADNYÚLHÁJ 515 VÁLASZTMÁNY 251
Vadóka 72 VÁLTÁS 519
VADONC 178 Váltó 377
VADRÓZSA 113 Váltóállvány 419
Vad tőke 62 Váltóőr 423
Vág 370 Vámadás 409
Vágányaláverő csákány 419 Vandalkezek 153
VÁGÁNYMÉRŐ 419 Vánkos 370
VÁGÁS 178 Vápa .57
Vágás 153,281,409 Vápa-hupa 58
VÁGÁSFORDULÓ 281 Vápás 58
VÁGÁSI KOR 282 Varas .300
VÁGÁSPÁSZTA 309 Várd belül 569
VÁGÁSSORREND 283 Várda 377,569
VÁGÁSTAKARÍTÁS .326 VARGÁNYA,
Vágástérbeli romlás 161 EHETŐ TINÓRU 488
VÁGÁSTERÜLET 284. 309 Varizsálás 537
Vágásterület felszabadítása 326 VARJÚTÖVIS-BENGE 113
vágásterület lemérése 251 Vas 264
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Vasas-kerék 370 Vészbükk 136 violái 196
Vasgérébe 532 Vesze 153 Virágcsék 69
Vaskanál 370 Vésze .58 VIRÁGPOR 69
Vasmegálló 370 Veszedelem 154 Virgó 137
Vásott 409 Veszekedő erdő 137 Virgó-föld 154
Vastag fiatalos 178 VESZÉLYES ÚT 409 Virics 75.499
VASÚTI KOCSIK Veszendő fa 120 Viricsel 540

HIÁNYA 425 Vessze 326 Viricselés 500
VASÚTI KOCSIK 419 VESSZŐ 307 Viricseléskor
VASÚTI Vessző 67 végzett bevágás .500

KOCSIRAKOMÁNY 265 Vesszőfonatú katlan 519 Viricsezik 501
VASÚTTALAN SÁG 426 Vesszőgát 438 Viricsfőzőház 540
Vászontó 136 Vesszőhántó 511 Viricstekenyő 501
Vazsbot 314 Vesszős 178 Virít 75
Vectigal 409 Vesszős hely 137 Virnyó 561
Védeni erdejeket 161 Veteményiilés 178 Virukocsán 69
Veder 264 VETÉS 178 viszonértékel 252
VÉDERDŐ 285 Vetés 350 Viszosfa 300
Véd-erdő 136 Vetett csemete 178 VISSZAÉLÉS 251
Vég 58 Vetitus 154 Visszajő 532
végezés 196 Vetkezik 75 Visszamaradt fa 120
Vég fa 307 Vetőpászta 178 Víz árka 468
VÉGZETSZERŰSÉG ELVE .... 569 Vezérpálca 386 Vízállásüveg 420
Vegyes iizlet 556 Vezérrúd 532 VÍZCSATORNA 370
Véka 264 Vezérsín 420 Vízcsúszda 377
Vékony rendű fenyőfa 120 Vezérsíntuskó 420 Vízen lehoz 468
Vékonypór .532 Vezérterhe 468 Vízfektüleg vont barázda 178
VELENCEI FŰRÉSZ 370 VEZETŐSÉG 251 Vízfutás 438
Vén tőke 178 vice erdőbíró 211 VÍZGYŰJTŐ
Vendégséges 511 vicekirálybíró 196,214 (GÁT) 438
Venike 511 Vicinális út 409 Víz-hagyás 438
Ver 290 vicinus 196 Vízi műfűrész 372
Verem 58 Víg András köve 468 VÍZIFŰRÉSZ 370
Verés 409 Vigyájz kűjjél 569 VÍZIFŰRÉSZ-
Veresfenyves 136 VIHARDÖNTÖTT KEZELŐ 372
Veresvas 431 ERDŐ 137 VÍZIÚT 468
Verő 58 VIHARDÖNTÖTT FA 120 Víz-jötte 438
Verőfény 58,136 Vikvok .58 Vízkerék 372
Verssel 338 Világodatkor .569 VÍZMOSÁS 178
Verttej 556 Világos évgyűrű 73 VÍZMOSÁSOK
Vész 67, 136, 153,321 Villa 370,423 MEGKÖTÉSE 438
Vész VILLÁSODÁS Vízomlás 438

(a fa vesze) 307 (IKERBELŰSÉG) 300 VÍZTÁROLÓ, -GYŰJTŐ 388
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Vízút 442 ZÁRT ERDEI Zs
Vízvám-adó 438 VASÚTI KOCSI 420
Vízvettető-sarkantyú 439 ZÁTONY 468 Zsámój 420
Vízsajtár 372 Zelebelni 68 Zsámójszár 420
VIZSGÁLÓ ZELNICEMEGGY 113 Zsámójszég 420

BIZOTTSÁG 252 Zemorda 556 Zsámoly 409
VÍZSZABÁLYOZÁS 438 zére 211 Zsandár 333
Vőgy 58 Zernye 137 Zsemlyékes, zselymékes 178
volt kétág katonaság ZETELAKA Zsendelyfa 307

közbirtokosság 252 FAIPARA 372 Zsendice 556
Volta 333 zetelaki Zsidán 137
Vonás 333 közbirtokosság Zsilib-fa 307
Vonja 350 évi vágása 252 ZSINDELY 350
VONÓRÚD 420 Zobog 439 ZSINDELY-
voxol 196 Zobogó 439 FÉLESÉGEK 351
Vörösbél, piros 300 Ződ lapi 515 Zsindelyhasogató acél 352
VÖRÖSFENYŐ 84 Zökötés 409 ZSINDELYKÉSZÍTÉSSEL

Zöld ganéjjozás 178 KAPCSOLATOS
Zölddiótok 506 TOVÁBBI

Z Zöldélékeny ország 62 KIFEJEZÉSEK 351
Zöldellővé tenni 178 ZSINDELY KÉSZÍTŐ 352

Zádokfavirág 506 Zuglegeltetés 161 Zsindely-levél 352
Zájmol 372 ZÚGÓ 439 Zsindely vágó fűrész 352
ZANÓT 113 Zuhanó 372 Zsíros 556
Záp 75 Zupa 556 Zsupog a tűz 532
Záportartó 372 Zúvatni 409 Zsupos. zsuppos tutaj 468
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ZALAERDŐ Rt.
S  f  /  8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. sz.
széles választékkal áll az Ön rendelkezésére a következő 
szaporítóanyagokból:

Erdősítéshez:
kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, magas kőris, 
hegyi juhar, korai juhar, kislevelű hárs, 
nagylevelű hárs, mézgás éger, lucfenyő.

Karácsonyfatelepek létesítéséhez:
kaukázusi jegenyefenyő, zöld duglászfenyő, 
kék duglászfenyő, ezüstfenyő

Fásításokhoz:
különféle lombosfasuhángok, földlabdás örökzöld 
díszfák és díszcserjék

Igény esetén várjuk megrendelésüket a fenti címen. 
Előzetesen érdeklődni lehet:

Babics István erdőművelési előadónál\ a 93-500-227-es vagy a 
92-500-200-as telefonszámokon.

8800 Nagykanizsa, 
Múzeum tér 6. sz.



K á d á r  Z s o m b o r

Kádár Zsombor Marosvásárhelyen élő magyar erdészeti, c  
szak- és szótáríró. 1923. július 31-én született Baráton.
Erdőm érnöki oklevelét 1947-ben Sopronban szerezte, majd végzett m érnökként 
visszatért -  tudatosan vállalva a kisebbségi sorsot -  szülőföldjére.
Erdészeti szaktanárként, gyakorlati tervező m érnökként — mintegy 200 km 
erdei autóutat, vasutat és sodronypályát tűzött ki majd állami munkavédelmi 
felügyelőként dolgozott, amikor ergonómiai kérdésekkel is foglalkozott. 
Tevékenyen részt vállalt a romániai magyar erdészeti, erdészettörténeti és 
munkavédelmi irodalom megteremtésében, újjászervezésében.
Tanulmányi elsősorban az erdészeti szállítás köréből a Revista Pádurilor hasábjain 
és az Institutul de Documentare Tehnicá különkiadványaiban jelentek meg. 
Megszervezte és irányította a kétkötetes Erdészeti Zsebkönyv (1958, 1959) 
összeállítását és kiadását, melynek hét fejezetét maga írta. A Dictionar forestier 
poliglot magyar részének szerzője volt (1965).

szettorteneti

Legfontosabb munkái:
Erdőbecslés (1954); Erdőművelés (Jaszenovics Lászlóval, 1955)
Erdővédelem (1956); Erdei és mezei utak (1961)
Munkavédelem (1972); Ergonómiai ismeretek (1976) mindkettőt Deák Istvánnal 
Magyar-román erdészeti, vadászati és faipari szótár (1979) 
és annak román-magyar változata (1973).

Kádár Zsombor jelentős erdészettörténeti munkát is végzett. Ebber. a témában 
megjelent könyvei közül kiemelkedik a Székelyföld erdészettörténete (1994) 
és a Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok (1999).
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