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2. Fahasználat

2. bog (Köz. Incze József Tsz, 1838.) Szf;

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. M áthé János: Nyr
94,1970.204.) Mhermány.

ÁGGÖCS, GÖCSÖSSÉG.
1. bikfa-bigyo: „bikfa oldalbog” (Köz. Buczy Tsz, 1838.) Szf.

apruó ~: „15 mm-nél kisebb átm é rő jű -”
(Tarcsi I., 1966.); á r t a t l a n „vad rostréteg
[?] a fában, amely a m egm unkálást nem
akadályozza” (uo.); benőtt ~ (Lőrincz Pál
Sz. gy.) O roszhegy; élüő ~ (Tarcsi I.,
1966.); fekete~: „sötétszínű ~” (Sylvester
T., 1966.); hiányzó ~. Antal S., 1975: A ~ ~
héjén juk van; huód~: e lh a lt- (Tarcsi I.,
1966.); kerek ~. Antal S., 1975: A ~ ~ a
deszkát merőlegesén fogja át; ke réz ~: ke
reszt- (Tarcsi I., 1966.); k ih 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 P éter Sz. gy.) M agyaró. Sz.

bonkos, bontos: bunkós (MTsz, I. 198.) Szf.
borzos: „szőrös Molnár I., 1970: a fűrész

„Agasbogos az diófa teteje,” (M ailand 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.).

nyom -sága (344.) Kőrös,

burtukos: „ágbogas, a fának torzonborz nö
vése” (Köz. Gáborfi Károly: Nyr 4, 1875.
561.) Hsz; burzukos (MTsz, I. 200.) Cssztgyörgy.
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.), csavaratos 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 EG R EPED E
ZETT, FORRADÁSOS.
1. höbörcsös (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883.
669.) Dálnok.
132. ábra. Bélrész. (1), 2) Kéreg.

2. huproncsos (MTsz, I. 908.) Szf.
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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.

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.).

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.).

elveti magát: „megreped, felhasad” (SylvesterT., 1966.).

eres: rajzos erezetű (Pátzfestés, 1837 405.).
FAANYAG TARTÓSÍTÁSA.
1. favágási időszak. Sz.K, 1867: A fák tartós

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 rostú (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.
elrém ül: megreped (Köz. Szlávik Ferenc:
Nyr 39, 1910. 237.) Zetelaka.

elterpett: terpeszség (Bors György Sz. gy.)
Cssztkirály. Szin. tőgyes tövű törzs.
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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-fűrész Komandón, üzembevétetett 1889. év
őszén, felszerelése: [...] egy = [...] évenként
80 ezer drb. bükk vasúti talpfa s ezen felül
nagy mennyiségű bükk burkolati koczka telíttetik. (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
.• neve

A törvényhatóság területén levő azon községek szám a, m elyek határában
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
M aros-Vásárhely
sz. kir. város
Csík m egye

1

1

1

66

15

51

12

9

21

9

Maros-Torda m egye

210

22

188

10

1

23

154

Udvarhely m egye

136

136

3

7

33

93

Háromszék m egye

114

39

75

13

8

30

24

Ö sszesen

527

76

451

38

25

108

280

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

FAHIÁNY.
1. fa b éli szükség. Conscriptio Szárhegy,
1820: ~ : nintsen, noha távúiról kelletik azt
hordani. (8).

2. fá n a k fo g ya tk o zá sa . C onscriptio Gyrem ete, 1820: Nádas H ely: Vagyon vala
mi kevés a M arosnak Szakadékjai között,
de m inthogy a ~ nintsen, nem használta
t ó . (3.).
3. f a 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 eglevők et k ím éln ék ,
ezek et 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
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nagy ~ra. (178.). J. Dániel G., 1875: [...]
hogy ne kelljen nagyot hajolni, m ellm agas
ságnál csak egy lábbal vágatik m élyebben 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.

gusás: „dudoros” (Köz. Nagy Gyula: EL
1883. 125.) Gelence.

guzsaradás: „zsugorodás” (Zsigm ond 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.) Szvarság.
héverő: fűtőhatás (Eresei J., 1844. 89.). J.
Téglási Eresei József N em es Tordamegye
Flórája c. könyvében a fűtőértékekre vonat
kozó adatokat mindig a bükkhöz viszonyí
totta.
hoporcsok: „kidudorodó egyenetlen ség”
(M olnári., 1970. 361.).

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 (D ebreczy S., 1946. 55.
/.

Csomakőrös).

4. tiszta (Garda D. 1978. 145.) Gyremete.
gömbölyeg: „göm bölyű” (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.).

KAJSZA.
kajács, kajcsa (Kriza, Vadr., 1862.).
2. vincsif (n. W indschief).
/.
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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.

kékség: kékülés (Antal S., 1975.).
keresztcsög: ágörv (Gál Benjámin Sz. gy.)
Hilib.

KESKENY ÉVGYŰRŰSZERKEZET.
7. aprónövésű (Kovács F., 1934.) Gycsom a
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.
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307.) Görgénysztimre.
2. dolliky el - (Merényi L., 1867. 551.).
3. evődött (Köz. Hajdú János: EL 1887.
254.) Szf.
4. göthe (K ö z. S za b ó D e z s ő : N yr
32,1903.326.) Cssztdomokos.
5. megodvasodás (Apáczai Cs. J., 1653/
1977. 306.).
6. pirosság (Molnár K., 1974. 308.) Kápolnásfalu.
7. puharothatt (Sylvester T., 1966.) Koman
dó.
8. putregáj (Horváth I., 1971.), putregájos
(Köz. Balogh Ödön: NylrK 1959.); putriga
(Nem es Z., 1974.), putrigáj (M Tsz II, 235.),
putrigájos (Köz. Márton Gyula: Nyr 82,
1958. 362.) Árapatak, putrigás (Nem es 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 (Nem es 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.) N bacon, 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: „m egedződik, 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.
m egperkel: „kissé m egéget” (Kovács F.
1934. 140.) Gycsomafva.
m egrökönyödik: „m eggörbül” (Haáz F.
1942. 20.) Fenyéd.
m egtarkul: színeződ ik (Gazda J., 1980
271.) Kovászna.
mekkönt: „önmagában félig m egaszott
m egacélosodott fa” (Köz. Murádin László
N ylrK IX , 1965. 177.) Csszépvíz.
minőséges: jó m inőségű (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: ü regesség, 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.

pimpó: penész (MTsz, II. 148.) Um, megpimpósodik (Kovács M ózes Sz. gy.) Fsófva.
Garda D., 1978: a fa száradjon és ne pimpósodjék (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) hosszm etszet.

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.

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

147. ábra. Sudarlós, sudarlósság.
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3. ostorhegyes (Birtalan Árpád Sz.gy.) Erdősztgyörgy. 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.

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.
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.).

150. ábra. Szuroktáska.

299

III. 2. Fahasználat

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. M adaras 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: göcsm entes (Haáz F., 1942. 48.).
toplós: taplós (Nem es 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 F y
1820: 7. Vagy annál a tűznél kell sütni, a m e
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
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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) form ában történő bem utatásával 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 m egjelenésének 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), aszú csap
(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), gezsem uza (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

aszszu fa (1663): kiszáradt fa. aszúság (1779).
aszútőke (1781): „száraz (reves) fatörzs”
azsag (1880): „karó, m elylyel 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 göm bfa”
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).

anyag” asszú (1935).
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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 constructie.
5. koszorúfa (1978).
erdei léc (1907): m ezőgazdasági 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.
FE N Y Ő G A L L Y .
1. csereklyés csap (Sz.gy.).

gyalu alá való fa ( 1781): kerékgyártó fa.
hajófa (Sz.gy.): „első osztályos faragott ge
renda”

hangszerfenyő ( 1972): fenyő hangszerfa.
hántott tölgyfa ( 1886). vargafa.
H A SÁ B FA .

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. hasogatottfa ( 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

2. csesenye (1891).
3. csetenye (1887).
4. zöldág (1867).
FŰRÉSZRÖ N K .

nak való fa ( 1978/ 1581).

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).

hosszgömbfa (Sz.gy.): hossztolatlan gömbfa.
H U LLA D ÉKFA .

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).

gongafa (1896): fasínpályafa.
G ÖM BFA.

1. gerenda (Sz.gy.).
2. gombolyagfa (1971), göm bölyeg fe n y ő 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,
csom ós buczkós fa”
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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.), m űszerfa (1825).
9. portékafa (1934).
kádár-fa (1909): „dézsák s egyéb faedények
készítésére alkalm as -”

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.

nyosztalék (1 9 1 0 ). „a n y o sztás által k e
le tk e z e tt ág-, g ally -, le v é lh u lla d é k , tö r
m e lék ”
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. kapuzábé (1978), nagykapu oszlop (1978), kiskapu
oszlop (1978).
moszt (1978): forgács. J. fűrészpor is.
osztoró-fa (1897): „létrául szolgáló ágasfa” ,
osztoru, ösztörű.
PA P ÍR FA .
1. celaloza (Sz.gy.), cellulóz (Sz.gy.), celulozé (Sz.gy.).
2. sejémfa (1966).
pattanyú (1883): „sugár, hosszú m ogyorófa
szál, ”
pipiri (Sz. gy.): vastagabb rúd. p ip iri léc: 10
cm -nél vékonyabb -.
ramaz (1873): „rövid tőke” , „három láb hoszszú hasítatlan fatő” stb.
rezonánt (Sz.gy.): hangszerfa. —> 155. ábra.
RÖNK.
1. cömp (1795).
2. gerenda (1979).
3. szakasz (1976).
4. tőke (1716.) cándura tőke (1870), duláb
tőke (1870), fen y ő tő k e (1688), rö n k tő k e
(1984).
5. tönk (1802).
R O Z S É (FA).
1. bakócz (1909).

2. cire (1941).
3. cserebura (1838).
4. csozga (1838).
5. gátág (1883).
6. gézdélice (1964).
7. görnye (1960).

LEMEZIPARI- ÉS FURNÉRRÖNK.
1. derulázs (Sz.gy.) r derül aj.
2. simarönk (Sz.gy.).
lésza (1631): léc, oszlopféleség,
mértékes fa (1894): m egszabott m éretre ter
melt (vágott) választék.
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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), m ezeje (1968).
11. pézme (1965).
12. rügye (Sz.gy.).
13. sznóp (Sz.gy.) r snop. vö. M árton Gy.,

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

1979. 2. 232-238.

RÚDFA.
1. botfa (1886).
2. fáklyafa ( 1652).

(1980).
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1. H egedű ; 2. H egedűtest (hangszekrény, hangláda) ; 3. Felső lap (fedőlap,
m ell, h a s ) ; 4. A lsó lap (hátsó lap, hát) ; 5. Nyak ; 6. F e j ; 7. Csiga ; 8. Dí^zítőm otívum ok (tulipán, m argaretta, levél, sz á r ); 9. H angnyílás (rezonóncianyílás, F hangok) ; 10. O ldallapok (Kantnik) ; XI. Húrtartó ; 12. Küszöb
(alsó- és felsőnyereg) ; 13. K ulcs ; 14. Gomb (tartógomb) ; 15. Töke (alsó
és_ felső) ; 16. P alló (hegedűiébe ; 17. H egedűvonó (r é sz e i: vonó, vonófej,
szőr, kápa, csavarm entes szorító) ; 18. Hanggerenda ; 19. Lélek; 20. Fogólap.
155. ábra. Rezonánt.
A z albisi Bőd Károly által készített hegedű részei és azok elnevezése.
(Kádár Gyula: A z albisi ezermester. M űv., 1977/2. 5 2 -5 3 .).

306

III. 2. Fahasználat

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.
SZÁ LFA .
/. 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).
T Ő K E (szálfánál rövidebb göm bfa).
1. tőke (1652).
2. tőkefa (Sz.gy.) J. tőke: „hántolt fa [göm b
fa]” (Tagán G., 1943. 34.) Szvarság.
T Ö 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. ram az (1903).
6. tömpöly (1979).
7. tönk (1616). tönkfa (Sz.gy.).
truzsilt-fa (1979): „a nedvkeringés szünete
lésekor döntött fenyő”
T U SK Ó FA .
/. 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 (S z.g y ).
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 id ö n tö tt fá 
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ról le ta k a ríto tt h u llad ék : csú cs, gally, k é
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

fokolt fa: átlalóval m egm ért fa, lebélyege
zett - (Nem es Z., 1974.).

hajkolni v. halkolni: „rovatékot vágni a'
„Az E rdő vágásának a' lég jó b b ideje sokak
szerint N ovem bertől fo g va M artiusig; m ert
a' nedvessége kevesebb lévén hamaráb szá 
rad. Télben könyeb is hordani, a' munka sem
áll ellent ”
(B enkő F., 1781. 105.)
asszúhét: „június 2 4 -2 5 -e ” M árton B.,
1973: É pületfának 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 váktérkezelővel ~ja a párkétot [vágásterületet],
bészerel: szervez, be -. L ászló Ferenc: húzatókat ~ni m entem (Sz.gy.) Gy.
cinkus: faosztáskor a sorshúzás által kihúzott
jel. Imreh /., 797J/1782: [...] az falu tilalm as
Avassából [...] m inden em bernek egy-egy ter
he [terű] fát [...] ~ szerint (113.) Étfalva,
erdei beosztás: erdőkiterm elési m unkakör
(K em ény.!., 1963.56.).
erdővágás: erdőkiterm elés (Antal I., 1979.

488.).
fajegy: szem élyi jegy a kidöntendő fán. —>
III. 2.1.10.

favágatási előirányzat (A L t-C s

78/54.

1884).

FAVÁGATÁSI ENGEDÉLY.
/ . cédola (S zabó T., 1976/1766) H íd vég,
H sz, cédula (Im reh I., 1973/1842. 116.)
Cstaploca.
2. kihasználási engedély (Dánfva Kbj, 1936.).
3. vágtér engedély (K ászonim pér Kb. jkv.
1947. 176.).

FEJSZÉVEL VALÓ MEGCSAPÁS.
1. csaplásolás (Z sigm ond J., 1979. 219.)

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 M agyar 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 G azda J., 1976. 536, 1980. 270. 319.).
hujaaa, heeejj: „az erdőkiterm elési m unka
b efejezését je lz ő k iá ltá s” (Z sigm ond J.,
1980.) M agyaró.
keblileg: házi kezelésben (N yolcvanos et,
Lem hény, 1914.).
kikért fa: igényelt fa (Imreh I., 1973/1830.
115.) Á rkos, kikérő: igénylő (Im reh I.,
1983/1830. 478.) uo.

KITERMELT VÁGÁSTERÜLET.
1. vágás (Barabás Á rpád Sz.gy.).
2. vágót (ÁLt-Cs, 115. 44. 1878.) Szováta,
vágott (Köz. G oldner József: EL, 1887. 588.)
MT.
m árkázott: „jelző k alap áccsal m eg jelö lt”
(Zsigm ond J., 1979. 219.) M agyaró.
megcsap: „m egkopoktat” (M olnár K., 1974.
310.). J. M adaras András: Ha a fa kong, ak
kor az jó. Ilyenkor vesszük a próbát. (Sz.gy.)
Gysztm iklós.
megvágatás: kiterm elés (Á L t-C s, 78. 20.
1872.).
mérő: rönkbem érő (Benedek Gábor, Sz. gy.)
Szováta.

NEDVKERINGÉS ALATT VÁGOTT.
/. leviben vágott (Bolyai F., 1820. 19.).
2. mézgen döntött (S y lv ester T., 1966.)

M agy aró.
2. hajkolás (uo.), halkolás (M olnár I., 1969.
296.) Kőrös, Hm. -> III. 1.3. is.

Komandó.
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nyflvonás: sorshúzás (Im reh I., 1983. 250.)
Étfva. Szin. nyilazás (uo. 407.).
riktol: elrendez (Portik János Sz.gy.) Gy.
szere: sora (Bartó István Sz.gy.) C sm adaras.
TARRA VÁG.
/. tarol (N yolcvanos 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.) Oroszhegy. 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 te rü let
(Nyolcvanos et, 1894) Lem hény.
tutajvágás: tutajfaterm elés (Száva F., 1872.
33.).
újság: újhold (Seres A., 1978. 121.) M her
mány. Márton B., 1973: H a valaki »~ra«, új
holdra hajkolta be [a bükkfát], a fa m eggom básodott, s ledőlt m agától. (9.). Kovács M ó
zes: ~ra ne vágj fát, még tűzifát sem (Sz.gy.).
Fsófva. vö. Haáz F. R. 1932. 17. Usz.

3. tábla (Köz. G oldner József: EL, 1887.
588.) Gy. erdőtábla (Am brus A., 1959. 153.)
Gy. tá b la erd ő (B író B enjám 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
A ndrás Sz. gy.) Erdőcsinád.
6. vágó (G arda D., 1978. 145.) G yrem ete.
Hn. Pap János vágottya (Tibád L., 1979.
108.) Szsztm ihály.
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, VÁGÁSTERÜLET-KIJELÖLÉS.
1. elhasít, ki - (Gál G áspár Sz.gy.) Hilib. Vált.
léhasitt (Szász L., 1971. 226.) Gycsom afva.

2. kinyilaz (Jkv. Hilibi Kb. 1934. 30.) Hilib.

VÁGÁSPÁSZTA.
1. fogás (Szász L., 1971. 226.) G ycsom afva.
2. erdősáv (Zsigm ond J., 1979. 219.). sáv
(Barabás Á rpád Sz.gy.) Gy.
3. nyíl (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886.483.) Hm.
4. parcella (Csinádi Lajos Sz.gy.) G örgényüvegcsűr.
5. pászma (EO III., 1825. 5 1 .). pácm a (Szász
L., 1971. 226.) G ycsom afva.
6. pászta (Köz. G ödry: 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 L ajos Sz.gy.) G örgényüvegcsűr. párkét, párkétt (Szász L., 1971.
226.) G ycsom afva. parketta (Hargita, 1968.
V. 18.) Csszereda. J. r parchet.

156. ábra. Vágásterület. 1. csermely, 2. patak,
3. traktorút, 4. főtraktorüt, 5. erdei gépkocsiút;
P l—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 tta k egy táblát (G azda J., 1980.
272.) Gyszárhegy. Vált. kiszakaszt (Szász L.,
1971. 226.) G ycsom afva.

VÁGÁSVEZETŐ.
/. biztos (Portik János Sz.gy.) Gy.
2. erdőmester. M arosi B., 1976: az ~ a kiter
melés em bere, (3.) Hm.
3. felü gyelő (Portik János Sz. gy.) Gy.
4. gazda (Kardalus J., 1984. 32.) Cssztdomokos.
vágató~ (Nyolcvanos et, 1894.) Lemhény.
5. manipuláns (Lukács Im re Sz.gy.) Gy.
6. patakfelelos (G ardaD., 1978.146.)Gyremete.
7. sáfár (EO I., 1606. 286.).
8. vágtér-mester (VZ, 1981. I. 18.). vágtéri
m ester (H argita, 1968. V. 18.)C s.
9. váktérkezelő (Sylvester T., 1966.) K om an
dó. J. zavit (V. A rvinte, 1957. 175.) Visó —>
M U N K A V EZETŐ (III. 5.1).

2.1.4 Fakitermelési eszközök
és azok karbantartása*

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

b. „a vágószerszám (fejsze) elkopott é le ”
(1952); megbutul: „tom pa élű lesz” (1971).

CAPIN.
1. capin (1963), fülem arakuti ~ (Sz.gy.).
capi (1887, 1978). ~a (1971), -v as (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. fo k o s (1838).
5. galyhó (1816).

ÉK.
* A szóanyag bem utatása a 2.1.2 szócikkcso
portnál közölt indokolás szerint történt.
„ Erdőn által agyatlan kutyák ugatnak.”
(M i az? Fejsze.)
(Kriza, Vadr., 1862. Találós mesék. Hsz.)

acéltatás. (1873): acélozás
BUNKÓ.
/. bot (1934). fa-hasító-~ (1758), fahasigató ~

1. cók (1966).
2. ék (Sz.gy.), fa-hasító— (1841), nyomtató
~ (1974); megékel (1975). ík (1867), ík-szeg
(1736).
3. p á n ya (1966). J. r paná.
4. p e c e k (Sz.gy.), fahasító = (1979), fa~
(Sz.gy.); pocok (1862).
5. szeg (1688), h a s ító - (1781), n y o m ató (1971), nyom tató - (1971); zeg (1577/1907),
hasító - (1577/1907).

FEJSZE, FEJSZEFORMÁK (-FÉLESÉ
GEK)

(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).

-BA LTA : „félkézre való szélesb fejsze rövid
nyéllel” (Ballagi M., 1873), „küsebbik balta,
a nagyobbik fejsze” (Sz.gy.), balta (1647).
-D A R A B O L Ó F E JSZ E , ródaló f. (1887,
1942).

buta:
a. „tompa, életlen (kés, fejsze)” (1893).
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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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-D Ö N T Ő F E JSZ E .

1 .félig elő f. (Sz.gy.).
2. nagy f. (Sz.gy.) nagyfészi.
3. ródaló f. (1655).
4. rovó f. (1871).
-ERD Ő LŐ 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.
F A R A G Ó F E JSZE : -> III. 2.2.1.
FAVÁGÓ FE JSZE . Cs. Bogáts 1 9 2 9 /1659:
Égj favago fejsze.
-G A L LY A ZÓ F E JSZE .
1. csapazó f. (Sz.gy.), csapoló f. (Sz.gy.).
2. vesszővágó- f. (1794).
-H A R G A SF É S Z E (1978) -> 1 6 1 . ábra. Szin.
szalu (1725).
-H A SÍT Ó F E JSZ E .
1. h álkoló h asittó f é s z i (1966).
2. hasogatóf. (Sz.gy.).
-K Ö T Ő -F E J S Z E : „S ecu ris a rb o ra riu s” *
(PPB, 1767), „favágó f.” (1893) J.* élőfa f.
szin. bányászfejsze (Birtalan Á rpád Sz.gy.)
E rdős ztgy.
-M A R A L IN F E JSZ E : „széles élű, kis él
szögű, fenyőnél és a vízi építkezésnél, az
osztrák és olasz m unkások által használt f.”

(Sz.gy.).
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-N A G YF EJSZE: „hasító fejsze” (Haáz F..
1942.), „nagyobb döntő f ” (Sz.gy.). öreg f.
(1882/1626).
-TÉ SZLA : „hornyoló-fcjsze” (1897).
-TŰ G Y E S FE JSZE : „széles-élű f.” (1897).
„nagy élszögű f.” (Sz.gy.) (vö. Ethn. 1940.
228.: balták és fejszék Börzsönyben).

FEJSZÉK KARBANTARTÁSA,
acéloz: „edz” (1812) EOF 1 882/1626: 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”

III. 2. Fahasználat

fészifcnés (1971): „élesítés” J. fen: élesít,
fészi m ekfenése (1971).
kicsorbul (1971): csorba lesz, fészi-.
kiver (1971): „H a nagyon kivastagodik a
fészi élle, akkor a kovácshoz viszik -e tn i,”
kíiszürű: köszörű.

fen (1980): élesít,
fénkő (1971): fenőkő.
furu (1943/1759): fúró.
FŰRÉSZ
FŰRÉSZFORMÁK (-FÉLESÉGEK)
-E R D E I FŰ RÉSZ.
1. harcsaf. (1887).
2. g á te rf (1971).
3. h a sa sf (Sz.gy.).
4. keresztf. (1975).
5. keresztvá g ó f (1979).
6. kétkézf. (1971).

nádal (1971): „m egvásott fejszeélet ráhegesztett acéllal kitold”
tákolgat (1897): „m egékelget, [...]”
tonka (1897): „tom pa, 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).
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.).

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.
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7. kézif. (Sz.gy.).
8. metélővas (Sz.gy.).
9. n agyf (Sz.gy.).
10. szaggatóf. (1938).
11. szakasztóf. (1971).
12. tőkemetélőf. (1973/1688).
13. zsindelyvágóf. (1972).

2. fűrész osztó (1887).
3. osztó (1934), fogosztó, fogosztóvas (1971).

FŰRÉSZ RÉSZEI (ERDEI F. RÉSZEI). J

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): „m egfen, m egélesít”
m egjáró (1971): „fogkihajtogató m érce”
m ekfenés (1971): élesítés, fűrész m ékfenése.
stócolás (1971): „az erdei fűrész foghegyívének kiegyenlítése”

TERPESZTÉS.
1. foghányás (Sz.gy ).
2. fogosztás (Sz.gy.). fű részosztás (Sz.gy.).

„Vászna, foga és nyele volt a hasasfűrész
nek.” (Sz.gy.).
fii, file. 1. „fogantyúhüvely” (1971). 2. „fogantyútüske” (1934).
fok (1971): „háti él”
mankó (Sz.gy.): fogantyú.
m eddő (em észtő) (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.) M agyaró.
hiccet kap (1978): „fehér lánggal ég”

KÉRGEZŐ ( FA, -VAS) -> III 3 1 5
kötél (1692): „erdőlő kender K ötél”
lánc (1696): „erdőlő láncz”
MOTORFŰRÉSZ.
1. druzsba (Sz.gy.). d u ru zsb a (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 H acke Sz.gy.).
2. kapacán (Sz.gy.).
3. macska (Sz.gy.).
4. manarin (1979). rönkfordító ~ (Sz.gy.).
5. „m ariska” (Sz.gy.).
6. tőkefordító (Sz.gy ).
szaka (1978). lyuk. J. „szakát vága a nyél

m egosztás (1971).

3. srang, srangolás (Sz.gy.).

TERPESZTŐVAS.
1. foghányó (Sz.gy.) fű ré sz - (Sz.gy.)

beillesztése céljából”

vazsbot (1971): ékek beverésére szolgáló
164. ábra. Terpesztővas.

kalapács (hasító-).
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165. ábra. Fűrész (erdei-) részei.
a) G yergyócsom afalvi elnevezések: 1 oldala, 2. file, 3. nyele. (S zász 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 keresztm etszete (c): 1 a páros, 2. a páratlan szám okkal jelölt fogak iránya.
(Kovács F., 1934. 137.) G ycsom afva.
d) Kápolnási elnevezések: 1 lap, 2. fogazat, 3. nyéltartó, 4. nyél (M olnár K., 1974. 310.).
e) A vizsgált területen használatos egyéb elnevezések: 1. fii, 2. fok, 3. oldal, vászna, 4. torka, 5. mankó.

166. ábra. M otorfűrész.

167. ábra. Rönkfordító.

1. váz, 2. fűrészlánc kerete, 3. fűrészlánc, 4. fogantyú,
5. konty, 6. tartály, 7 dugó (Z sigm ond J ó zsef Sz.gy.)
Szováta.

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 m elyen állva dönti le a székely néha 3-5
mtr. m agas tuskót is hagyva a túlélt és alól
bélkorhadtnak vélt avagy gusának (dudoros)
talált fen y ő fák a t” (K öz. N agy G yula: EL
1883. 125.) G elence.
bátorságos hely: biztonságos hely (EO II.,
1781.454.).
befűrészel a döntéshez: döntővágást végez
(Bíró B enjám in Sz.gy.) N yselye. Vált. szem 
befűrészel (Lukács Im re Sz.gy.) Gy.
csap: vág. Kurkó Gy., 1970: ~ jálsza még
vagy kettőt belülről is, [...] (147.) C ssztdo
mokos.
csutak: tuskó. Varga Péter: nagy csutkát
hagytál (Sz.gy.) M agyaró.
csutak m ékhántása: „a tuskó kérgezése”
(Szász L., 1971. 229.) G ycsom afva. csutak
hántás (uo.).
DŐL, DŐLÉS, dűl (V arga P éter Sz.gy.)
M agyaró, dülés (K ovács F., 1934. 139.)
G ycsom afva. Sz. „A fa ott marad, a hova
d ő l” (K özm ondás) (Köz. G áborfi K ároly:
N yr 4, 1875. 187.) Hm.
döndül: „egy szerű d öngő h angot ad ”
(EK sz.). „A nagy fát levágtam , ujant (olyant)
~t, hogy m essze elhalozott.” (Köz. Borcsa
M ihály: N yr 6, 1877. 231.) Bácsf.

(Lom bossy, 1847.). vág (Dániel G., 1875.
74.). vágás (Szász L., 1971. 228.) G ycsom a
fva.
6. vagdal. Kőváry L., 1842: G yergyó [...], s
m int 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. B oldizsár Lajos: cé
geknél vágták fűrésszel, az egyeseknél csak
fejszével (Sz.gy.) Kászonimpér.
faéket üt: ékel (G azda J., 1980. 272.) Kna.
fárgácsat ad neki: „fad ö n tésk o r az első
beróvás fölött úgy vág a fejszével, hogy nagy
fo rg ácso k rep ü ljen ek aló la” (H orváth I.,
1971.404.) M ózd.
fésű: felszakadás (Lukács Imre Sz.gy.) Gy.
fiisű (Varga Péter Sz.gy.) M agyaró.

DÖNT, DÖNTÉS.
1. dönt. Sylvester T., 1966: A ~ők nem csak
~nek, hanem a csapolást [gallyazást] és vég
zik. K om andó. le~és. K ászon im pér kbjkv,
1944: Vágtér ~ ~ ~ és le kérgezés (16.).
2. ejtés (EL 1874. 459.) Szf.
3. kidőjt (N em es Z., 1974.) Torja.
4. ledóltés (EO II., 1781. 449.).
5. vág. fa le v á g á s (B író B enjám in Sz.gy.)
N yselye. fa v á g á s (K ovács István S z.gy.)
M agyaró. levág. G azda
1976: N yárba
leg tö b b sz ö r = tuk. (536.) K na. m egvágás
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168. ábra. Fésű (1).
2. hajkalap.

fogja: „tartja” Sylvester T, 1966: Á ra erőssen 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 (Zsigm ond József
Sz.gy.) M agyaró. Vált. fűrészelés.
h ág ó ra d ö n tés: 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 , félig elés (Barabás Á rpád Sz.gy.) Gy.
5. giibii (Köz. H orváth K ároly: M N y 43,
1947. 18.).
6. hajk. G yarm athi 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 m eg”
(Köz. Horváth Károly: M N y 43, 1947. 23.).
halk, halok (Köz. M urádin László: N ylrK IV.
165.) K rizba. Ambrus A., 1959: A fejszés
rést, úgynevezett halkot vág a fának azon az
oldalán, m erre dönteni akarják. (163.) Gy.
(vö. EL 1887.586. Gy)
7. rovatk (Lázár J., 1871. 122.) (vö. M N y
1947. 17-23.).

171. ábra. Hajk.
1. hajk, 2. fűrésznyom (—>).
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HAJKOL: hajkot készít.
1. beró (B oldizsár L ajos Sz.gy.) K ászon
impér.
2. b erö h e l (Köz. M urádin L ászló: N ylrK
VII., 1963. 118.) M arossárpatak.
3. fé lig e i (B arabás Á rpád Sz.gy.) Gy. be~
(Zsigm ond J., 1979. 219.) M agyaró. befélegel (Gálffy M., 1980. 40.) M agyaró.
4. fo rg á cso t vesz (Köz. G oldner József: EL,
1887. 586.) Gy.
5. h alkol (Köz. M áthé János: N yr 94, 1970.
210.) M herm ány. A m brus A., 1959: Ú gy
történt, ahogy m ondta, nem ~tak elég m é
lyen, s m ost éket kellett verni a fűrész után.
(163.) Gy. be~ (L ukács Im re Sz.gy.) Gy.
h alkot vesz (L u k á cs S án d o r S z.gy.)
H rk a rá cso n y fv a . m egh alkol (C se rg ő B.,
1978. 42 .) K ü k ü llő k e m én y fv a. béh akol
(S ylvester T., 1966.) K om andó. hakkol (Barabási 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~. B oldizsár Lajos: elébb
~~tták (Sz.gy.) K ászonim pér.
7. rou dal (Köz. M urádin László: N ylrK IX,
1965. 177.) Siklód.

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

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

húzása odakap: a fa term észetes húzási irá
nyától eltér (G azda J., 1980. 271.) Kna. —»
ín, innya.
ín, innya: törési léc. G a zd a / , 1980: [...]
aszontuk: »inára ügyelj, ne vágd el.« M et
ha elv ág ja egyik inát, akkor a h ú zása o d a
kap [—>], s ak k o r nem oda esik a fa, ahova
kell. Tudni k ellett azt es. B elé k ellett jő n i
ab b a es. G y erm e k k o rá tó l kezdve. (271.)
Kn.
keresztül vág: nem a közelítés irányába
dönt (G azda J., 1980. 272.) Kna.
lehúzás: levétel (Bérezés A lbert Sz.gy.) Szf.
mégbütülés (a fa ~e): a szakáll levágása
(Szász L., 1971. 229.) G ycsom afva. Szin.
torzsa lefűrészelése.

172. ábra. Hajkol, fejszével.
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meghajt: irányít. Zsigm ond J., 1979: a fű
résznyomba vert ékkel -o ttá k [a dőlő fát]
(219.) M agyaró. —> nyom at 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: „tom pa 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, nyom tatás is.
nyomtatás: „ékveréssel történő irányítása a
dőlő fának” (G arda D., 1978. 145.) G yrem ete, (vö. G azda J., 1980. 272. Kna: ékelni,
nyomatni).
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175. ábra. Nyom atás.
1. irányító hajk, 2. döntő hajk, 3. fadarab,
4. döntőék, 5. a döntőékre ható ütés iránya.

patula: állvány, m elyet a hangszerfa d önté
sénél állítottak fel (FDN, 1972. 36. 11. M ár
ton B éla köz.) E.
ró: vág (EO III., 1825. 347.).
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2.1.6 Gallyazás, göcsök lefaragása A csúcs levágása

síríteni a vágást: „a fa dőlésének irányítása
a hajkolás »vezetése« által” (Köz. G oldner
József: EL 1887. 587.) Gy.
sors. G arda D., 1978: A fadöntés m egkezdé
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.) G yrem ete.
térpe csutak: alacsony tuskó. Szász L.,
1971: A z is követelm ény, hogy az irányítóhajkot a gyökfőbe süllyesszék, vagyis ~ra,
alacsony csutakra vágjanak. (228.) G ycso
mafva.

ÁGGÖCSÖT LEFARAG.
1. bogól. Sylvester T., 1966: A -á sh o z jó éles
fészi kél, met csak úgy lehet a fát jő sim m ára
=ni. Komandó.
2. csögöl (uo.).
csapok kikarikázása: az egy m agasságban
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
1

csáig (Szőcs István Sz.gy.) Bereck. megpucolás (G azda J., 1980. 270.) Kna.

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

torzsa: „szakáll” Szász L., 1971: a ~ lefűrészelése (229.) —> m egbütülés
TŐ H ASADÁS: d ó sk a (S zász L., 1971.
228.) G ycsom afva, (C sinádi Lajos Sz.gy.)
G örgényüvegcsűr. dáska (B arabás Á rpád
Sz.gy.) Gy. háska (C sinádi Lajos). J. dáskolás: a „dáska” levágása (B arabás Á.).
váglap: döntési vágáslap (Süm egh I., 1898.
1011.).

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

GALLYAZ.
/ . csa p o k a t 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.) M agyaró.
csapoz (Zsigm ond J., 1979. 219.) M agyaró.
3. lecsapdos (Kányádi Sándor: A fenyő úgy
látta, 1965.).
4. lepucol (G azda J.. 1976. 537.) Kna.
5. nyes (Seres A., 1978. 120.) M hermány.
Kurkó Gy., 1970: - Én döntöm , s te ~ed - ad
ta ki András a parancsot. (147.) C ssztdom o
kos. k i- (Csergő B., 1978. 42.) Küküllőkeménylva.
6. vagdos, l e - (Z sigm ond J., 1979. 219.)
Magyaró. J. RIGYÁZOM : arborum ram os
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 P éter S z.gy.) M agyaró.
csaplevágás (Szőcs István Sz.gy.) B ereck.
csapozás (Barabás Árpád Sz.gy.) Gy.
3. nyesés (Portik János Sz.gy.) Gy. k i- (C ser
gő B., 1978. 43.) K üküllőkem ényfva. m eg(Szász L., 1971. 229.) G ycsom afva.
4. tisztítás. - az ágaktól (Á Lt-M , 115. 182.
1885.) Szováta. meg~ (Fodor, 1838. 139.). J.
leollójszák, lenyúlfilezik a csapokat: eln a
gyolt gallyazást végeznek (Szász L., 1971.
229.) G ycsom afva.
hegy (a fa ~e): a fa csúcsa (Szász L., 1971.
229.) Gycsom afva. J. Lom bossy , 1847: [...] a
fa ~ét [közvetlenül a döntés után] nem vág
ják le, mert csak így szárad jól ki, [...].
le c sa p o lt: leg ally azo tt (G azda K., 1974.
243.) Észtéinek.
lecsonkol: „lebütüz” (Kós K., 1972. 39.).
le csu k a b u k áz n i: „fenyőfa tetejét lény írni”
(Köz. Szabó D ezső: N yr 32, 1903. 325.)
Cssztdom okos.
ró d al: „vagdal” (Köz. M áthé János: N yr 94,
1970. 216.) M hermány.
vész: „az a fenyőgally, am elyet a kidöntött
fáról letakarítanak” (Takács L., 1978. 249.)
Szf.
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2.1.7 Kérgezés, rönkfordítás
(-> III.3.1.5 is)
borozdolás: „a kéregnek a törzs egész hoszszában tenyérnyi széles csíkban való eltávo
lítása, a lekérgezés k ö n n y ítése c z é ljá b ó l”
(Köz. G oldner József: EL 1887. 586.) Gy.
CSIPKÉZ(ÉS).
1. megborozója a fá t (Szász L., 1971. 229.)
G ycsom afva.
2. megcifráz (N yolcvanos et, 1874) L em 
hény.
3. megcsíkoz (Szőke Jó zsef Sz.gy.) Kászonaltíz.
4. megtarkáz (Kovács F., 1934. 138.) G ycso
mafva.
5. struzsolás. Sylvester T., 1966: H a nem
táblákba széggyük le a kérget, akkor -n a k
híjjuk. Komandó. struzsolás: „téli kérgezés,
a kéreg lefarag ása té len ” (P o rtik János
S z.gy.) Gy. turuzsolás (M ik ló s M árton
Sz.gy.) Csm adaras. Dánfalva Kbj, 1941: [...]
a tűzifából kiválogatott faanyagot eladták
[...] le hám ozva illetve turuzsolva.
6. szalagolás (G ard a D ., 1978. 145.)
G yrem ete.
csögleni: „fiatal fának a' haját m eghántani,
hogy kiforrjon; innen csöglött bot, hántott
szúrós v. bogos bot (Köz. Kállay: Tsz 1838).
duvad: „(a fa kérge) lefejlik, leválik a fáról”
(Köz. B alogh Ö dön N y lrK V. 1961. 78.)
Gyim es. guvad (Köz. H ajdú János EL 1888.
254.) Szf.
fuksz: vezényszó rönkfordításnál, a göm bfa
hengergetésénél, eregetésnél. Lőrincz Pál:
vágj egy ~ot, nem tudsz egy jo b b ~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 eg fo rd ítan i” (K ovács F., 1934.
140.) G ycsom afva.

KÉRGEZ.
/. guvaszt (Z sig m o n d
M agyaró.

J.,

1979.

2 19.)
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2. háncsúz (M Tsz I., 1893. 800.) Hm.
3. hárít. Szabó T., 1984! 1751: Csere erdeit
kik vágták, hordották -o ttá k volna (1034.)
Szárhegy. el~. O roszhegyi M., 1655: az héját
~~ván. le~ (N yolcvanos et, 1860) Lem hény.
meg~ (Fodor, 1838. 139.) Gy. hántol (Tarcsi
I., 1966) Kna.
4. kérgei (Zsigmond J., 1979. 219.) M agyaró.
5. lehúz. G azda J.f 1980: N yárba legtöbb
ször levágtuk. S meg es hántottuk a héjától.
~tuk úgy m ezgésen. (270.) Kna.
6. m eghéjaz (Á L t-M . 115. 295. 1890.)
Szováta.
7. nyúz (Köz. Várnai Sándor: EL 1886. 483.)
Hm. le= (M olnár K., 1974. 312.) K ápolnásfa. J. SzD, 1784: hámzom „hám ozom , hántom, héjalom , hajolom ” (36.). J. PP, 1708:
héj azom.
KÉRGEZÉS.
1. hámozás (G arda D., 1978. 145.) Gyremete.
2. hántás (PP, 1708.), (Tagán G., 1943. 34.,
Szvarság) (Lukács Im re Sz.gy.) Gy. fa tő k e (B író B enjám in Sz.gy.) N yselye. héja le~
(Fodor, 1838. 139.). kéregé (Szász L., 1971.
229.) G ycsom afva. hántogatás (EO II.,
1800. 718.) M sz. hántolás (Tagán G., 1943.
34.) Szvarság. vö. lehántolt kéreg (uo. 35.).
3. kérgélés (Szász L., 1971. 229.) Gycsomafva.
4. kuvasztás (Köz. N agy Gyula: EL 1883.
669.) Dálnok.
5. nyúzás. Portik János: A kérget vagy lehántották, vagy lenyúzták (Sz.gy.) Gy.
KÉRGEZETT.
1. bántott (PP, 1708.). héjától m eg~ (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 Z Ő V A S - » III.3.1.5.
lesírül: „hirtelen és könnyen lemegy, lehull,
le tö rlő d ik ” (K öz. N agy G yula: E L 1883.
671.) D álnok.
megcifráz: csipkéz (N yolcvanos et, 1874.)
Lemhény.
322

mezgésen:

ned v k erin g ésb en
1976. 536.) Kna.

(G azda

J.,

RÖNKFORDÍTÁS.
1. forgatás. Sylvester T, 1966: Nyáron az
egyik ódalát lekérgezik, s osztán váj öt-hat
hétig úty haggyák, s csak azután forgassák
még. É szt hijják -n a k . Komandó. Portik Já
nos: ~ - hossztolás, m egfordítás és kerekítés
(Sz.gy.) Gy. f a r gatás (Varga Péter Sz.gy.)
M agyaró.
2. marinálás. Zsigm ond József: ~ rönkfordí
tás capinnal. Erdei rám pán csak capinnal
dolgoztak, ott ~ volt. (Sz.gy.) M agyaró. vö.
m an arin álás (Z sigm ond J., 1979. 218.)
M agyaró.
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
lyai F., 1820. 14.).

(B o
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2.1.8
Darabolás, választékolás A kivágott rönk hengergetése - Kúpozás

átalhajt: (rönköt) elő reh ajt (S ylvester 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.” (A ntal S., 1975.)
Mhévíz. hosszalás. Lukács Imre: A ~t csi
nálták fejszenyéllel, csákánnyéllel, hosszalóval (Sz.gy.) Gy. leh osszal (S y lv ester T.,
1966.) Komandó. m eghosszal (Zsigm ond J.,
1979. 220.) M agyaró.
4. kimérés. Varga Péter: Kimérted a fát? Mit
adott ki? Nyolcast, négyest... (Sz.gy.) Magyaró.
5. kiszed. S ylvester T., 1966: K iszéggyük a
műfát, k iszéggyük a tűzifát, s a végin
kiszéggyük a krécsét [ágfát]. Komandó.
6. leértékel (Lukács S ándor Sz.gy.) H rkarácsonyfva.
7. méretezés (Lukács Im re Sz.gy.) Gy.
8. rönkölés (Palkó D om okos Sz.gy.) Korond.
9. szórtál (Sylvester T., 1966.) Komandó. r sorta.
bütül, bütüz: „véget csinál, vm inek a végét
egyenesre v ág ja” (M T sz I., 1893. 209.).
bütülés. Portik János: Jól van-e m egbütülve
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 (Lom bossy, 1847. 1200. hasáb).
4. felszabdal (M olnár K., 1974. 312.) K ápol
násf.
5. firészél (Köz. M árton G yula: N ylrK XII,
1968. 122.) Albis. lefűrészel (G azda 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.) Gycsom a
fva.

8. ró. O roszhegyi M., 1977! 1655: az héját el
hántván nagy bajjal el-~ják. e l-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.) N yselye.
10. rönkölés (Tagán G., 1943. 36.) Szvarság.
f e l- . K ászonim pér kbjkv, 1947: [...] a Gyűlés
kimondja hogy ezel szem ben m ivel 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 T sz II., 1897. 477.) Hm.
fel~ (C sergő B., 1978. 49.) K üküllőkem ény
fva.
es: S kapocs (C sanádi L ajos Sz.gy.) Görgényüvegcsűr.
esezés: kapcsozás (—> fent).

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 (Z sigm ond J., 1979. 219.)
M agyaró. vö. V. Arvinte, 1957: a face spront
(169.).
manarinálás —> III.2.1.7 és RÖ N K FO RD Í
TÁS.
pájszfogás daraboláskor —> 183. ábra (—>
III. 2. 1. 10 is).

1

181. ábra. Esezés. 1. „S”-kapocs.

fűrésznyom: vágásrés (—> fent),
hosszaló: bem érő, hossztoló (Zsigm ond J.,
1979. 220.) M agyaró.

hó volté: „dallam osított szó, am elyet akkor
használják, am ikor a fát a csákányheggyel
szúrva g u rítjá k ” (K ovács F., 1934. 140.)
G ycsom afva.
kivesz. Bíró G ábor: az erdőből a vállalkozó
kivette a talpfát és a m éterfát, a m éterfából
égettette a szenet (Sz.gy.) Parajd.

KÚPOZ, KÚPOZÁS.
1. felcsa p ta az orrát kereken (G azda J.,
1976. 538.) Kna.
2. kerekítés (Lukács Im re Sz.gy.) Gy.
3. körbefaragás (Zsigm ond J., 1979. 219.)
M agyaró.
4. legöm bölyítés (M iklós M árton S z.gy.)
Csm adaras. m eggöm bölyít (G arda D., 1978.
145.) G yrem ete.

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.).
rönkm érő: h o sszto ló léc (K opacz István
Sz.gy.) Szováta.

i

) f - 1/6-1/3 D

suba: „H a a fa nem fordul, akkor csúsztat

i

182. ábra. Kúpoz, kúpozás.

ják; ezt nevezik ~'nak. Ha nem hönkörödik
[gördül] a fa, akkor ~'ba taszíccsák.” (Antal
S., 1975) M hévíz.
szóltérozó: osztályozó (Zsigm ond J., 1979.
214.) M agyaró. r sortalor. fő-szortírozó (K e
mény J., 1958. 124.).
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lyukak: az űrköbm éterben levő hézagok és

2.1.9 Szerhasáb- és tűzifatermelés Vágástakarítás

üregek (Kem ény J., 1963. 97.) M aros felső
szakasza.

„A gyergyói erdei munkás rangjánál alacso
nyabbnak tartotta, hogy tűzifával dolgozzon
(Portik János Sz.gy.) Gy.

cseterfavágás: szerh asá b term e lés (Sz L,
1866. 43.) Szf.

csetertel: „(fatönköt) négy felé h aso g at”
(ÚMTsz I. 1979.) G yim es.

dermesz: sarangkaró. Csanádi Lajos: kidermeszeljük a rakást (Sz. gy.) Görgényiivegcsűr.
J. dermeszt: merevít (Ballagi M., 1873.).
elvágása: a hasáb hasított része. G ál Benjá
min: öl fa: 2 m hosszú 2 m m agas 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 Benjám in Sz.gy.) Hilib. ~'ba rakás
(Kristó T., 1980. 28.) Cssztdom okos.

SARANG.
1. fig u ra . Sylvester T.y 1966: 1,10 m m agas
és több m éter hosszú tűzifarakás. K om andó.
2. kaszaj. Alsócsernáton Ft, 1716: A Tűzre
való fátis hordják ki rakják ~ba közönséges
[közös] helyre pénzé tévén fordítsák a Falu
szűkségire, [...] (Im reh I., 1947. 28.). kazal.
Újfalvy S., 1854-1855: A tűzi fa felvágva
so k b an áll az udvaron. (313.).
3. rakás (Lukács Im re Sz.gy.) Gy. —> III. 2.
1. 10. is.

SARANGOL.
1. félh á lm o z. Sylvester T., 1966: It figurákba
elébb ~zák a tűzifát, s azután kuskájokon
[hordozható csúsztatókon] leerégetik. K o
m andó.
2. ö lb era k (B író B en jám in S z.gy.) N y se
lye.
szádolás: hasábfakészítés (H aáz F., 1942.
46.) Siklód.
szárazság: aszásréteg a tűzifánál (Lőrincz
Pál Sz.gy.) O roszhegy.
törött fa: törm elék, hulladék. Sylvester T.,
1966: A vákteret mék kell tisztíttani a törött
fáktól, csapdaraboktól. Kom andó.

184. ábra. Derm esz (1). kidermeszelt tűzifarakás (tűzifasarang) (2.).
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185. ábra. H asít, 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. G azda J., 1980: C si
náltam kaszalyl'át es a társam m al, [...] (273.)
Kna.
2. m éterfaterem lés (K ántor Á rpád Sz.gy.)
Ratosnya. J. m etárar (V. A rvinte, 1957. 155.).
3. ölfát vágni. Orbán B. VI., 1873: M ihelyt a
sürgősebb m ezei m unkán túl esett, a férfi
népség egy része az erdőkre megy ölfákat
vágni (145.) Hétf. (vö. ölfavágás: Im reh I.,
1983. 501. C staploca).

VÁGÁSTAKARÍTÁS.
1. csapszedés. Dánfalva Kbj , 1936: [...] a ré
gi rendszer szerint közm unkával lesz elvé
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geztetve a csap szedés is. csap gyűjtés (Varga
Péter Sz.gy.) M agyaró.
2. gaz feltakarítása (G azda J., 1980. 44.)
M adéfva.
3. gályák gyűjtése. Kiss J., 1825: A fejsze
alatt levő tábla már m egm ezítelenült pász
m áiról az hasznosabb galyakat gyűjtessék
össze [...] (347.). J. tiszta a vágó [vágásterület] (G arda D., 1978. 145.) Gyrem ete.
vágásterület felszabadítása: a kiterm elés
szab ad d á tétele bárki szám ára (B író D.,
1988.) Csm adaras.
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 m indenütt”
(Köz. Porzsolt Á dám: N yr 8, 1879. 474.)

APADÉK.
1. vesztés (Bolyai F., 1820. 19.).
2. veszteség (Barabás Á rpád 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 -'to k ? Nem
tudjátok, hogy - ’val is csak hulladékot vihet
tek? (124.) C ssztdom okos. Dánfalva Kbjkv,
1936: A kettős gyűlés [...] kiküldi - csinálni
2 igazgatósági és 2 ellenőrző bizottsági ta
got. Bartő István: A bban az időben a szám o
zást ecsettel írták a fákra és szem m el becsül
ték, nem centivel mérték. A - ’ba bele írták,
kinek milyen szám jutott. (Sz.gy.) C sm ada
ras. erdőlési~. Jkv H ilibi 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.: - Höhö, ez [famérés] fáj in állás, csak le kell m ér

jem a fát, s - e t koppantsak a tövire, aztán két
példányba cédulát [-» BÁRCA] róla, s m e
het a fuvar. (196.) Gy. bütü beljeg (D ánfalva
Kbjkv, 1941.).
dézsmafa: a vágásterület felszabadítása [—>
III.2.1.9] után m aradt fa, am it bárki kiter
m elhetett (Bíró D., 1988. 126.) Csm adaras.
eléhajt: „ e lő reh a jt” (A ntal S., 1975.)
M hévíz. csákányoz, el~: előrehajt capinnal.
Antal S., 1975: C sákányozd arébb észt a fát.
A m unkás elcsákányozza a fát a rám pán.
hajt. A ntal S., 1975: A z ü ríttő [leterh elő
munkás] a bandára [szállítószalagra] hajcsa
a fát. M hévíz.
eléhajtó: előrehajtó. Sylvester T., 1966: Ez a
m unkás üríttő és -é s. M ind a kettőt csinájja.
Komandó.

FAJEGY.
1. családjegy (Csergő B., 1978. 43.) K ükül
lőkem ényfva.
2. fa je g y (Sebestyén Gy., 1903. 333.) Cs.
3. ism ertetőjel. Bíró D., 1988: A fák leszám ozását követően, a fára jogosult gazdák a
közbirtokossági irodában, az ellenőrző bi
zottság előtt, a bárcatöm bből kih ú zták az
arányjog után já ró bárcát és kifizették az
azért járó díjat. Ezután a fatulajdonosok el
m entek a vágtérre, m egkeresték azokat a fá
kat, am elyeknek számai m egegyeztek 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.) Csm adaras.
4. rönkjegy (M N L II, 1979. 17.) Gy.
5. tönkjegy (Sebestyén Gy., 1903. 333.) Hsz.
fatönktulajdonjegy. Sebestyén Gy., 1903: ~ek:
[...] a székelyek erdőirtáskor ism ertetőjegyeket
rónak a szálfákra, hogy a hegyről való csúszta
tás vagy a folyókon való úsztatás közben öszszekeveredett 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.
FA M É R É S. A m brus A ., 1 9 5 9 /1930. k.:
M ajd m egtanítom és 'kölyök korom ban esz
tendőkig ezt csináltam , ism erem m inden furfangját a ~nek. (180.) Gy. —> III. 1.4.
FA RA K Á S.
1. bál (Köz. Szabó D ezső: N yr 32, 1903.
324.) C ssztdom okos.
2. csomó (N yolcvanos et, 1914) Lem hény.

3. farakás (MA, 1604.). rakás fa (PP, 1708.).
4. fertály. N yolcvanos et, Lemhény. 1874:
erdőfelügyelő Ur el rendezése szerén! egy
egy~ba rakott csom ó fát vágni [...].
5. kaszaj —> III.2.1.9. J. ~fa: „ölberakott fa”
(Köz. Szabó D ezső: N yr 32, 1903. 327.)
C ssztdom okos.
6. kaszat (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886.
482.) Hm.
7. kászta. „~'ba rakta a feldarabolt fát: sorba
egym ás m ellé” (Köz. Inczc G y ö rg y Nyr 9.
1880. 175.) Szf.
8. kréccs. Nemes Z , 1974: K rcdzsbc rakta a
fát. J. cráci (r): ág, ágfa.
9. ölfa. eöll fa. Pataki J., 19 7 1 /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 é terfa- (Sz.gy.)
M agyaró. —> III.2.1.9 SARAN G is.

187. ábra. Farakás. A tűzifasarang számbavétele ferde terepen.
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fát készít a reniorkára: göm bfát rakodásra
előkészít (Szász L.. 1969. 80.) G ycsom afva.
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. felh ajtás (Zsigm ond J., 1979. 221.) M a
gyaró.
2. felh öngörít (Kovács F., 1934. 140.) G y
csomafva. —> clchajt, H E N G E R G E T is.

FELHAJTÓFA, TERHELŐ-.
1. baláncs (Zsigm ond J., 1979. 221.) Magyaró. baláncsa (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya. J. V. Arvinte, 1957: fr. balance, ital.
bilancia, germ. Balancier, r. „cum páná” (138.).

188. ábra. Felhajtófa, terhelő- (1).
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2. gurítófa (Zsigm ond J., 1979. 218.) M a
gyaró.
3. hajtófa (uo.).
felró: bevág. Sebestyén Gy., 1903: E fajegyeket [—>] a székely gazdák, erdőm unkások
és tu tajo so k leg g y ak rab b an a led ö n tö tt s
esetleg »elródalt« (több törzsre elvágott) fe
nyőtörzsek kérges oldalaira szokták fejszé
vel »~ni«. (336.).
felstószolva: m áglyázva, kásztázva. Ambrus
A., 1959: egy csom ó deszka volt ~ (12.).
feltróliz: felcsörlőz (Szász L., 1969. 80.)
G ycsom afva —> III. 2.3.9.
felülkészít: a m eghatározottnál többet ter
mel (ÁLt-M , 115. 261. 1888.) Szováta.

FELVÉTELEZÉS.
1. átvételezés: „bem érésen alapuló szám ba
vétel” (Zsigm ond J., 1979. 220.) M agyaró.
átvétel (Csanádi Lajos Sz.gy.) G örgényüvegcsűr. J. felvételi könyv. Szőes István: a - b e
bele volt írva a rönk hossza és vastagsága
(Sz.gy.) Bereck.
2. bem érés (Kem ény J., 1963. 106.) M. for
rás vidéke.
fiók: rak o d ó rám p a-lép cső (Z sig m o n d J.,
1979. 221.) M agyaró.
fojó: h o sszirán y ú ászokfa. S ylv ester T.,
1966: Ezek a rönkök a szakaszoló rám pa
szél in a ~k. Komandó. lungon. Sylvester T.,
1966: A -o k n a k úgy és szokták m ondani,
hogy fojó. Komandó. r lungon —> RÁMPA,
fuksz: „vezényszó, ekkor a m unkás a csá
kánnyal felülről vágott a rönk alatt levő
bélgyába és így taszította előre a rönköt, ez
pedig csúszó m ozdulatot végzett, m iközben
a csákány nyelét felfelé em elte” (Portik Já
nos Sz.gy.) Gy.
III.2 .1.7, III. 2.3.1.
fukszol, fukszolás. Zsigm ond J., 1979: rako
dórám pán vagy ászokfán a rönk egyik-m ásik
végét -ássá l tolják előre-hátra azáltal, hogy a
fokával felfelé fordított csákány [capin] he
gyét vágják a rönk alatti ászokba [...] (218.)
M agyaró. —> paluga is.
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hibázik: hiányzik (Nyíró J., 1938. 162.).
hó-he: „a »pájszolás« [—>] dallam osított sza
va” (Kovács F. , 1934. 140.) Gycsom afva.

höm pölyeg, hömpöjeg: „gurító h en g er”
(M Tsz I., 1893. 898.) Szf.

höngörödik: gördül, gurul. Antal S., 1975:

189. ábra. Fukszol, fukszolás.
a) a rönk hengergetése ( —> m egköti a fát)
b) a gördülő fa m egállítása
1. rakodórámpa (fojófa v. hajtófa) —» RÁMPA.

galicka: „rövid, keresztbe rakott fákból épí
tett rám pa alap, egyenlőtlen terepen” (Kovács
F., 1934. 139.) G ycsom afva. —» RÁMPA,
hajtófa: „a rám pára, annak padlására szege
zett fa” (Kovács F., 1934. 139.) G ycsom afva.
—> RÁMPA.

HENGERGET.
/ . gu rít (S y lv e ste r T., 1966.) K om andó.
guritt. S ylvester T., 1966: H a a fa segges, a
vékony végit elé kell ~ani. K om andó.
2. hengerget. höngörget. M olnár K., 1974: A
tökevető területek [rönktér] között egy 5 m é
ter széles utat hagytak, am in a tőkét a fűrész
hez [vízifűrészhez] ~ték. (318.) Kápolnásf.
tőkehöngörgető út3. vóltáz. S ylvester T., 1966: A rönkbeadók a
fát m áglyára ~zák. K om andó. —> eléhajt,
FE L G U R ÍT (Á S), höngörödik.
hé-rukk, hó-rukk: a rönk felterhelésénél
használt kiáltások (K em ény J., 1963. 104.)
M. forrásvidéke.

330

A fa a baláncsán [—> FELH A JTÓ FA ] ~ vé
gig. M hévíz.
kalapácsol: szám ozó kalapáccsal szám oz.
Szőcs István: egy évig ~tam (Sz.gy.) Bereck.
kalapácsos: az a személy, aki ~ (uo.).
kalocsa: a. >Jarakást megkötő gúzs ” (Köz.
G encsy István: N yr 34, 1905. 84.) Gy.
b. „csomó, m áglya ”, „erdőn a dorong ágfát
kalócsába rakják” (Köz. M áthé János: Nyr
94, 1970. 211.) M hermány.
kecskeköröm: „egymással szöget alkotó vona
lakból álló fajegy” (Sebestyén Gy.,1903. 336.).
kereszt (ferde ~, bak): „egym ást d eré k 
vagy hegyesszög alatt m etszett vonalakból
álló fajegy” (Sebestyén Gy., 1903. 336.).
keresztbe rakni: kalickás rakást készíteni.
Kovács M ózes: m éterfát keresztbe is raktam
(Sz.gy.) Fsófva.

KERESZTRÚD, ELVÁLASZTÓ-.
1. dermesz (G arda D., 1978. 146.).
2. kereszpárna. Sylvester T., 1966: A párna
fákra [—>] osztán kérészbe rakják a ~'kot.
Komandó.
3. spangli (G arda D., 1978. 145.) G yrem ete.
-> MÁGLYA is.
kiürítés: kirakás (K opacz István Sz.gy.)
Szováta. megürít. Ambrus A., 1959: az utolsó
szekeret is -e tté k (13.) Gy.
kocsiterhelés: vasúti kocsi rakodása (Zsig
mond J., 1979. 226.) M agyaró.
láncser: oldalvillás em előtargonca (A ntal
S., 1975.) M hévíz.
leüresít: „leterhel” (N em es Z., 1974.) Torja.
MÁGLYA: „Iparifa-választékok készletezési
form ája. A választékok hossztengelyükkel
párhuzam osan, o ld alk itám asztás nélkül
feküsznek egym áson.” (ELex, 1964. 454.).

III. 2. Fahasználat

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 (Á rokalyi, 1839. 195.). J. Lőrincz
K.} 1861
kiveszni indult szó (357.).
mágia (MA, 1604.) tároló ~ (K opacz 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, m agl(y)a.
4. rakás (K ántor Á rpád Sz.gy.) Ratosnya.
Garda D.f 1978: [...], de ism eretes a nyári ~
is, am ikor az elszállítandó fát egyszerűen
egymásra rakják. (146.) Gy rem ete, fa ~ (A n
tal S., 1975.) M hévíz.
5. taszon (Sylvester T., 1966.) K om andó 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.) mágláz (Kopacz István Sz.gy.) Szováta.
4. isztiválás (Székelység IX, 1938. 12.) Ditró.
5. rakásolás (Zsigm ond J., 1979. 215.) M a
gyaró.
manarinálás -> III.2.1.7. R Ö N K F O R D Í
TÁS. J. manarin: rönkfordító (Zsigm ond J.,
1979. 218.) M agyaró.
megköti a fát. Zsigmond József: ~ hogy ne
csússzon le a baláncson [—> FELH A JTÓ FA ]
Magyaró.
megont: m áglyát bont. Antal S., 1975: - o tta
a farakást. M hévíz.
MEGSZÁMOZ. Gazda J., 1980: ~ták a fát,
mondjuk egyestől ezerig. (273.) Gyszárhegy.
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190. ábra. Megköti a fát (1).
2. baláncs (-> FELHAJTÓFA, TERHELŐFA III.
2.3.5.). 3. Fukszol (-> ).

mekterítt: „szétterít” S ylvester T., 1966:
M ikor leszéggyük a fát a drukról [truckról]
m egteríccsük. Komandó.
mérő: erdei választékot bem érő szem ély.
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
Im re Sz.gy.) Gy. átvevő- ~: „átvételezett a
döntőktől” (Lukács Im re Sz.gy.) Gy. Szin.
rám pafelügyelő (Kem ény J., 1963. 99.) M.
forrásvidéke.
nyilai: rúddal emel (Gazda J., 1980. 274.) Kna.
padlás: „a rám pa p ad o lása” (K ovács F.,
1934. 140.) G ycsom afva —> RÁM PA,
pájsz: pájszoláskor (—>) a capin alá tett fada
rab (Zsigm ond J., 1979. 218.), illetve m aga a
pájszolás. Kovács F., 1934: —nál a tám asz
pont a konty (—> C A PIN ábra) (140.).
pájszolás, pájszfogás: a rönk h o sszan ti
irányba való m ozgatása kétoldalról, capin
segítségével (Zsigm ond 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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retolása (Zsigmond J., 1979. 218.). Sylvester T.t
1966: A zsirálás (-> III.2.1.7 RÖNKFORDÍ
TÁS) azt jelenti, hogy az em ber 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.) G ycso
m afva —> RÁMPA.

191. ábra. Pájszolás, pájszfogás.
1 pájsz, 2. capin, 3. konty.

192. ábra. Rám pa, 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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telep:
a. alsó rakodó.
b. fűrészüzem rönktere (S zász L., 1974.
271.) G ycsom afva.

c. fatelep.
d. fűrészüzem. J. Haszmann P., 1971: m ár a
~en [komandói fűrészüzem en] vagyunk [...]
(V. 11.) Komandó.
untellag: ászokfa. Gazda J.y 1976: A kkor ~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 rám pa része —» RÁM PA,

párnafa: a földre párhuzam osan elhelyezett
gömbfa. Sylvester 71. 1966: A ~'kat brákból
[—> III.2.1.2.] csinájják. Komandó.

RAKODÁS.
1. rakásolás (Zsigm ond J., 1979. 215.) M a
gyaró.

2. rakosás (Kriza, Vadr. 1975/1862. 451.).
3. terhelés (Kurkó Gy., 1970. 147.) C ssztdo
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.) O roszhegy. -h é j: felső rakodó
(Sylvester T., 1966.) Komandó.
RÁMPA: „rakodó té r” (S zász L., 1974.
271.) G ycsom afva. padolás. S ylvester 71,
1966: Mi régebben -n a k hittük, de m ost úty
híjják, hogy rámpa. Komandó. kirakodó ~
kanapés ~ (Antal S., 1975.) M hévíz. rámpamester: átvevő (Kem ény J., 1963. 106.).
rovás: „egyenes, szabadon álló vonalakból
szerkesztett fajegy (—>) (S ebestyén Gy.,
1903.336.).
spanglira rak: réteges m áglyázást végez.
Garda D., 1978: Ha a fa [...] nyers, akkor
~ták, [...] (145.) G yrem ete —> MÁGLYA,
számbavevő: szám adó (G azda J., 1980.
277.) M agyaró.
támasz. V. Arvinte, 1957: tam os. Din magh.
tamasz „proptea, reazám , sprijin” (171.).
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volta:
a. vezényszó a rönknek capinnal történő
hengergetésére (V. A rvinte 1957. 175.). Portik 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!. M hévíz.
vonás: feljegyzés, szám bavétel. N yolcvanos
et, Lemhény, 1874: m ikor az erdő leszakadt
és ~ szerént el osztatott.
zsandár: a m áglyában levő fákat biztosító,
földbe beásott göm bfa (K ántor Á rpád Sz.gy.)
Ratosnya.

2.1.11 Vegyes kifejezések
„Hova, hova, barna legén y?/ Az erdőre,
Száraz ágér, siitni-főzni / M enyegzőre.”
(Kriza, Vadr. 1975/1862. 215.)

beerdől: „(engedéllyel) éli az erdőt” (Szabó
T., 1976/1766. 658.) Hídvég.
beerdőlés: „erd ő lés/h aszn álat” (Szabó T.,
1976/1784. 658.) M áréfva. béerdőlés (Im reh
I., 1979/1803. 100.) Illyefva.
behulatni. Jkv. H ilibi Kb., 1942: Új határo
zatba kim ondja a választm ány a kiterm elés-
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kor az utakra gond fordítódik ~ nem szabad,
mert kihágást követ el. (84.).
bister: „alkalm i vállalkozó, üzér. fa~: favá
sárlásai, -feld o lg o zással és -értékesítéssel
fo g lalk o zó ” (K öz. M áth é János: N yr 94,
1970. 205.) M herm ány.
Casa Pádurilor (C asa A utonom á a Pádurilor Statului): Á llam i E rdők A utonóm Vállala
ta (Keleti Újság, 1931. aug. 19.).
csapanyó: „rézsútos” (EL 1887. 588.) MT.
csutkázik: tuskót irt (EO III., 1840. 451.)
Asz.
egyhosszban term el: hosszúfás term elést
folytat (M olnár K., 1978. 35.) K ápolnásf.
ekszpedíció: „szállítási részleg” (Antal S.,
1975.) M hévíz.

él -> II. 4.
elél: „letarol/pusztít” (Szabó T., 1978/1794.
851.) M ezőm adaras.

“

elerdőltet:

„lee rd ő ltet/taro l” (Szabó T.,
1978/1826.) Albis.
élés: „h a szn álat” (Szabó T., 1978/1603.
865.) Usz.
elhányattat: „(földből) kivettet” Szabó T.
7978/1781: ...a Nagy Fakot Puska Porral hanyatatta el... [...] (941.) Balavásár.
eltakarít: kiszállít. N yolcvanos et, Lemhény
1868: vásári ott fák -tá sá ra m ostantól fogva
pedig egy kerek évi idő állítattot meg.
E R D Ő E L A D Á S O K : az erdő faállom ányá
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 M kikj,
1906. 17.; 1911. XI.; 1912. 31.). szin. E R 
D Ő ÉR TÉK ESÍTÉS (vö. Pál G., 1923. 46.),
ERD Ő V ÁSÁ R (M kikj, 1910. 24.).
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194. ábra. ER D Ő ELADÁ SO K . 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 kiterm elését, szállítását és
elsődleges feldolgozását végző ipar, SzK,
1902: [...] iparágak, m elyekben a székely
népnek legtöbb hagyom ánya, legtöbb já rtas
sága, legtöbb tud o m án y a van [...] az
(137.). G yáripar, 1 9 0 1 /1898: E rdélyi ~
részv. társaság gőzfűrésztelepe G yulafalván
(IX. füzet. Faipar).
erdőkezelő: részleg v ezető (P ortik János
Sz.gy.) Gy. fő~.
ERDŐKITERMELÉS.
/. erdőkitermelés. Gazda J., 1979: - b e es
vótam, [...] (201.) Zetelaka.
2. erdőle vágatás. N yolcvanos et, Lemhény
1894: az ~nál a fatörzsnek 1/2 fertály sing
magoság maradjon meg. J. erdőt ró (G azda
J., 1980. 270.) Kna. vágni já r t a havasra
(Zsigmond J., 1979. 215.) M agyaró.
3. erdőmunka. Bözödi Gy., 1938: Egyetlen
faluban 500 em ber kenyér nélkül! Ezek nap
számra járnak, főleg ~'ra. Ó riási távolságra.
(159.) Fsófva.
4. erdővágás (Seres A., 1973. 4.) Krizba.
5. havasolás (Z sigm ond J., 1979. 214.)
Magyaró —» FA K ITER M ELÉS is.
erdő körül: erdő táján (D ánfalva Kbj,
1935.).

erdői:
a. „erdőre megy szekérrel, levág egy szálfát
s haza viszi a szekeren” (Köz. N agy 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 j á r ” (Köz. G encsy István: N yr 34,
1905. 82.) Gy.

d. „az erdőről f á t h o z ” (Cs. B ogáts D.,
1943.).

e. ,Ját vág az erdőn és hazaszállít” (Köz.
Márton Gyula: N yr 82, 1958. 359.) Ikafva.
/. „erdőt vág, irt ” (N em es Z., 1974.).

g. „(erdőn/erdőről) szálfát vág”, „(erdőre)
szálfa vágni (és hozni) j á r ”, „(erdőt v. fát)
vág és hord ” (Szabó T., 1982. 290.) Szf.
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h. szálalás útján erdőt kitermel . J. Kászon
széki fpj, 1764: [...] ketten [...] két szekér tűz
re való Csere fát erdőitek (35.). ~ni: „az er
dőt h aszn á ln i” (Köz. Várnai Sándor: EL,
1886. 482.) Hm. Imreh I., 1979: D em eter
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 m int megy az
hol sem m i rend a
pu sztításb an
(137.) Szf. K őváry L.,
7866/1763: A [határőr] tisztek szám ára [...]
szabad ~ en g ed tetik , eg y ü tt a k ö zséggel.
(127.) Szf. C sergő B., 1978: A z ~, a fa kiter
m elése télen történt.) (42.) K üküllőkem ény
fva. Szin. erdőkiélés. A g erd o elles (M A ,
1 6 0 4 )—>11.4. is.
erdőlő: „erdőlésre való” (M T sz I., 1893.
497.). ~szekér. Salamon S., 1974: K ennyéték
még az ~ szekeret, hozzátok ki a kam arából
az ~ láncot. (338.) Réty (vö. erdőlő napok:
Im reh I., 1983/1840. 478. Árkos.),
erdőspekuláció: erdőkiterm eléssel kapcsola
tos üzérkedés. Keleti Újság, 1926: A csíkm e
gyei tanfelügyelő a szegény tanítókkal finan
szíroztatta ~it (V. 2.) —> erdőpanam a is II.4.
erdővállalat: erdőkiterm elési
K eleti Új
ság, 1926: [...] Ezt az összeget a 235 üzlet
rész arányában fogják fizetni a székelyud
varhelyi ~ tagjai. (II. 25.) szin. cég (G arda
D., 1978. 142.) Gy r e m e te ./a
(K em ény
J., 1942. 53.), fa v á lla la t (E llenzék, 1927.
XII. 2.).
fáiz: erdői. Száva F., 1872: E gy óriási bikkfa itt [lő v étei erdőn] m o n d já k 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” (PN L VI, 1894. 659.).
szin. lignationis usus (EO II., 616.).
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FAKITERMELÉS.
L f á s szakma (K em ény J., 1963. 76.).
2. favágás. Lombossy, 1847: [...] kárt, melly

holnap hajnalban hazarántsuk, [...] (121.)
Cssztdom okos. megkészíteni (Köz. G oldner
uo.) vö. ölező (—>).

a szám ítás s okszerűtlen ~ m iatt a havasban
történik, falevágás. (EO II., 1781. 458.). favágatás (Á Lt-Cs. 43. 1893.).
3. k ih a szn á lá s ). N agy Gy., 1884: A [Szé
k ely fö ld ö n ] k ih a szn á ln i szo k o tt 62% -ból
körülbelül 4 0 % -ra teszik a lakosság saját
b elfogyasztását. K ivitelre ju t tehát az erdők
term ésén ek csak 22% -a. A z ág, gally és
g y ö k é rfa h a s z n á la tla n u l h a g y a tik hátra.
(76.).
4. letárolás. N yolcvanos et, Lemhény 1897:
[...] erdőgazda [...] a fák -á n á l igen sokat fá
radozott. J. puhafa kiterm elés: fenyőkiter
m elés. Mkik, 1912: ~. K am ara területünk
legfontosabb ipara [...] (95.) —> ERD Ő K ITER M E LÉ S.
fakölteni: fát eladni (Köz. H erm ann Antal:
N yr 37, 1908. 426.) H osszúfalu.
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 m egsértése
(Kem ény J., 1965. 142.) M. forrásvidéke,

FELKÉSZÍTÉS.
1. készíttés. ÁLt-M , 115. 51. 1879: egy tönk

fázni:
a. „saját faszükségletet fed ezn i”,
b. ,xfát tűzre tenni” (Köz. Várnai Sándor: EL,
1886. 482.) Hm.

FELKÉSZÍTENI:
„levágni és a kiszállításra előkészíteni a fát”
(Köz. G oldner József: EL, 1887. 5%1 .).fé szi
vei el is készíteni (A lsócsernátoni Ft, 1665.
Im reh 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
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nek a fordábani [a vágásterületen történő] ~c
vagyis vágatása 10 kr. Szováta. fakészítés
(G azda 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 kiterm elése. 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 (G azda J.,
1980. 280.) Kna.
határozatlan erdőlés: tetszés szerinti fa
használat. C onscriptio Gyalfalu, 1820: A
com unitás [faluközösség] E rdeje 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: házilag o s erd ő k iterm elés.
G yáifás E., 1930: M agam részéről elism e
rem a ~ előnyeit [...], másfelől azonban úgy
hiszem , hogy a ~nek csak a döntés és
ölberakásig kell m ennie, ellenben a fa feldol
gozását, szállítását és forgalom ba hozatalát
teljes egészében át kell engedni a magán-vállalkozóknak. (220.).
heverőben találtatik: elfekve - (Nyolcvanos
et, Lem hény 1917.).
HOLDING: „részvény fel vásárlási tá rsa
ság” Á rvay J., 1971: A báró G roedel-család
Budapesten és Bécsben élő tagjai esztelen
költekezésük miatt a csőd szélére jutottak.
Ebből a helyzetből csak úgy sikerült kimenekülniök, 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 m onopolegyezm ény (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. Ú j
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 (D ánfalva KbJkv, 1941.). letakarít (Imreh I., 1973/1830. 114.) Árkos.
2. leterm el (Csergő B., 1978. 47.) K üküllőke
ményfva —» ERD Ő K ITERM ELÉS, FA- is.
komponálódik: „eg y en sú ly o zó d ik , súlyegycnbe jő ” (M Tsz 1893. 1161.) G azda 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, term eljen szenet, én a szenet a
Nitrogén részére -ö m . (Sz.gy.) Parajd.
leszakadt: kivágatott. N yolcvanos et, Lem
hény 1874: a vágás alá jö tt fa m ind egy
szálig-; m ikor az erd ő -,

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: Faszedoe, Favago (M A, 1604.).
megkecegtetett (fa): száradás elősegítéséért
fejszével bevágott (-). Kurkó Gy., 1970: [...], ő a
szántaipaláshoz szükséges anyagot válogatta ki
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a szerszámfák közül, amiket még a tavaly állogattuk 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” (M Tsz I., 1893. 1426.).
Gazda J., 1980: Senki se kapálta [az erdőt]! Az
em ber elment az erdőre, vett egy fát, -ette meg,
s alászolgája. Pénzt adtak érte. (280.) Kna.
mezőföldi: síkvidéki (G azda J., 1980. 270.)
Kna.
minőségi prima: m inőséggel kap cso lato s
prém ium (Bíró G ábor Sz.gy.) Parajd.
NAGYTERMELŐ: nagy erdőipari vállalat.
Mkikj, 1909: A jo b b 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 (G azda J., 1980.
271.) Kna.
oeconomia: gazdaság. EO II., 1788: [...] tél
ben annyi fát szoktak m agok szám ára horda
ni, hogy nyáron által az - körül forgolódnak
(608.) Peselnek.
osztás: a kiterm elésre kijelölt vagy a közö
sen kiterm elt fa szétosztása a jo g o su ltak kö
zött. Imreh /., 1983: Az - eléggé korán rend
szeressé vált a székely székekben. (250.).
részlet: kibélyegzett törzsek egy csoportja.
N yolcvanos et, Lemhény 1881: A m ásodik
-n e k vagyis 50 szálfának 50-től 100-ig
becsértéke ’s kikiáltási ára 7 f 20 kr. v. é.
részvény: rész. N yolcvan os et, Lem hény
1918: [...] a vágás határ napul meg határoztatik 6 nap a mely meg je lö lt napok allat az
illető - t ki nem vágná [...].
rosszátlódik: „tágul, lazul” (Köz. G encsy
István: N yr 34, 1905. 86.) Gy.
rúdvágás: „m ellm agasságban 16 cm -en alu
li átm érőjű fák kiterm elése” (Zsigm ond J.,
1979. 215.) M agyaró.
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szektor: részleg (B en ed ek G ábor Sz.gy.)
Szováta. r sector.
tere: terű, rakom ány. G azda J., 1976: met
olyan ~'t hoztak (538.) Kna. -fa : egy (sze
kér) rakom ány - (uo.).
tőkéz, el—: „tőkékre vágva elpusztít” (M Tsz
II., 1893. 780.) Csm. „Azt a szép erdőt el~ték.”
tökölődik: „vesződik, bajlódik, erőlködik”
MTsz //., 1897: N é tökölőgy aval a nagy fá
val, hiszen látod, hogy nem birod! (780.) Szf.
uzuál: „h a sz n á l” (S zabó T., 1978/1775.
742.) B odok. -á s : h aszn á lat (S zabó T.,
1978/1821. 865.) Szövérd.
üzem: „term elt áru, kereseti lehetőség” Ko
vács M ózes: itten a legnagyobb ~ volt a
deszka, szarufa, zsindely
akinek fogatja
volt -, akinek nem volt: kézim unka, talpfafa
ragás, hajófa, m étervágás (Sz.gy.) Fsófva.

ÜZLET:
1. üzem. ÁLt-M . 115. 25. 1877: fenyőerdő
üzlet, bükk erdő üzlet.

2. vállalat. Mkikj, 1912: Ü zletünket két rész
re osztjuk, u.m. fakiterm elés és gőzfűrész
üzem re [...] (112.) Szf.
verssel: alkalom m al. G azda J., 1980: Én is
vótam vagy öt-hat ~ H évíztől le egészen
Régenig. (277.) M agyaró.

2.2 A fa erdei megmunkálása faragással,
hasítással és fűrészeléssel
2.2.1 Fafaragás
(Faragott gerenda - D ongaterm elés 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 m unkás a törzsön áll (Szécsi
Zs., 1894. 164.). szin. PLA N K Á C S (->). 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 farag ó b á rd ” (Köz. M árton
Gyula: Nyr 82, 1958. 359.) N bacon. szin.
kétkezű- (Birtalan Á rpád Sz.gy.) Esztgy.
2. K Ö ZÖ N SÉG E S
rövidnyelű, egykézi
melynél a nyél nem fekszik a - la p 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.) C ssztdom 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. félk é zre va ló - (Kós
K., 1972. 31.) Kászon. -> FARAGÓ F E J
SZE, PLA N K ÁCS, SZE K E R C E is. vö. C ső
re R, 1980. 204., 205.

cseberfal: bél nélküli hasáb (K ovács F.,
1944. 192.) G ycsom afva —> csutak,

csutak: rövid tönk (Kovács F., 1944. 192.)
G ycsom afva.

BÁRDOL.
L le~. Gazda J., 1980: Félkézbárddal = ~om
egyenesen, [...] (319.) Zetelaka. m eg- (PausingerJ., 1885. 861.) Görgény.
2. nagyol (Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.).
nagyából (P ausinger J., 1885. 861.) G ör
gény.
3. vág. Ambrus A., 1953: Egy hatalm as bárddal - 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” (Ráduly Elem ér Sz.gy.) M ezőbánd.
bütje, bütjére: „vége, végére” (Csergő B.,
1978. 43.) K üküllőkem ényfva.
csaplál: „fejszével n agyjából m e g farag ”
(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 [—> FARAG Ó ZSIN Ó R]
nevezett spárgát b elem ártják ” (N em es Z.,
1974.) Torja.
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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, d o n g a (S zab ó T., 1978/1841.
465.) Bölkény. bükk-. Mkikj, 1894: E lszállít
tatott a kovásznai állom ásról [1894-ben] 10
vagon « - is. (101.). - fa (S zab ó T.,
1978/1840. 465.) Bölkény. dunga (Köz. Gál
Benjám in Sz.gy.) Hilib. dungó. Cs. Bogáts
D., 1943AS50: Egy kis rakás H ordo D ungo
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 (H aáz 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 (H ajdú Im re S z.gy.) H ilib. vált.
fahasítóbot (Tóth Vince Sz.gy.) Hilib.

201. ábra. Faragás irányát zsinórral kijelöl.
1. bélgya (Kovács F., 1934. 141. Gycsomafva),
2. kapocs (uo.) 3. csaptatóspárga (uo.) —»
FAFARAGÓZSINÓR, 4. faragási irány.

faragóágy: farag ásn ál h aszn á lt ászo k fa,

dungahasogató:

d o n g ah asító 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.) C sm ada
ras.
2. csaptat (Kovács F., 1934. 141.) G ycsom a
fva.
FARAGÓ. ~ ember. Cs. Bogáts D., 1943/
1681. jo ~ ~. Hsz. plenkácsos~ plankáccsal
dolgozó ~ (S zom orú M iklós Sz.gy.) M a
gyaró. siper ~: talpfa ~ (Lőrincz Pál Sz.gy.)
Oroszhegy.
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bakállvány (Csergő B., 1978. 49.) K üküllő
kem ényfva.
faragóba járás: fafaragás. C sergő B., 1978:
A ~ valószínűleg az 1800-as évek harm adik
harm adában kezdődött, am ikor m egindultak
a nagyobb építkezések, [...] (49.) uo.
faragócsutak: farag ásn ál h aszn ált tuskó.
Kurkó Gy., 1970: [...] és m elléje gurítottuk a
~ot is (210.) C ssztdom okos.
F A R A G Ó F E JS Z E :
a. „ács-szekerce” (Köz. Ő sz János 30, 1901.
46.) Kibéd.,

b. „hosszúpengéjű fejsze fa jta , mely fa ra 
gáskor sima felü letet hagy maga u tán 99
(M árton B., 1973. 176.) Parajd,

c. ,Jéloldalas y egy kézi rövid nyelű bárd99
(Vass D énes Sz.gy.) M akfva; balogos ~ (M e
zei A ndrás Sz.gy.) Sóvárad. hódas fejsze: „a
~ n év v á lto z ata” (M árton B., 1973. 176.)
Parajd. lapos ~ (Szabó T., 1982/1859. 209.)
Bodok.

III. 2. Fahasználat

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 S IN Ó R .
1. cérn ázó (Kós K., 1972. 33.) Kászon.
2. csapózsin ór (Cs. B ogáts 1943/1809.) Hsz.
3. csaptatóspárga (Kovács F., 1934. 141.)
G ycsom fva.
4. sújtócérna. C sergő B., 1978: a - h o z szük
séges porfestéket a kantinban vagy a legkö
zelebbi falu boltjáb an is kaptak (47)
K üküllőkem ényfva.

fa rtc s k á l: „céltalanul farag, piszm og a fara
gással” (Salam on S., 1978. 402.) Réty.
F E N É K D O N G A , fenék. H unyadi János:
tető és ~ (Sz.gy.) M régen. fenék darab. Bh,
1839: A' tölgy törzsök arra való részét don
gáknak [oldaldongának] és -n a k kivagdalják
[...] (587.).
fé sz ita rtó —> 204. ábra.
fríz e n : „fe n y ő -farag o ttfa” (Z sigm ond J.,
1979.215.).
h a jo k : „nagyobb fo rg ács” (O rbán B., VI
1973. 136.) Hétf. „Szédd össze a ~at István!”
(Köz. H erm ann Antal N yr 21, 1891. 478.)
uo. halok (Köz. Benedek Elek: N yr 9, 1880.
42.) Ev, (M áthé János, M T 1969. V. 3.)
M hermány. holy, holyka (Köz. Steuer János:
N yr 18, 1889. 370.) szin. doska (Zsigm ond
J., 1979. 222.) M agyaró.
h a lk : „keskeny kihasítás a fa törzséből, am it
a faragó-fejszével vágnak, illetve hasítanak
k i” (H aáz F., 1942. 11.) U m . K ristó T.,
1980: A m íg a fa még fennáll, kiveszek belő
le egy ~ot (darabot), ezt felhasogatom , és ha
jól hasad, akkor az anyag m egfelelő. C sszt
dom okos.
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204. ábra. Fészitartó. (Koós K., 1972. 30.) Kászon.

hasítóvas: hasítókés (Haáz F., 1942. 37.). A
~ sorjában kiveszi a dongákat.” (uo.) —> dungahasítás.

205. ábra. Hasítóvas.

k aló ca :> kaloda (Seres A., 1978. 121.)
Mhermány.
k erék fal: keréktalp. Imreh /., 1 9 8 3 /1830:
M int népes com m u n itásu n k b an [k özössé
günkben] com m unitásunk tagjai épületbeli
bornákot [épületfát], eszközfát, ~at kérnek
szükségekre a szokott tilalm as erdőből, [...]
(478.) Árkos.
K E R É K G Y Á R T Ó FA . Kurkó Gy., 1970: A
kerékagy jó, a falak közül kettőt s a fentőből
[...] (210.) C ssztdom okos. —» III.2.3.5 FA
KERÉK is.
343

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 T N Y E L Ű K É S PA D JA .
1. don gázópad (K ardalus János Műv., 1984.
5. 30.) Kászon.
2. fa ra g ó szék (Szabó T., 1982/1769. 697.)
Koronka.
3. késelőpad (H aáz F., 1942. 37.) Szvarság.
4. kézvonolópad (M ezei A ndrás Sz.gy.) Só
várad. Kovács F., 1944: A ~ a papucsnak láb
bal való m egnyom ásakor a talphoz szorítja a
fadarabot. (193.) G ycsom afva. 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 (H unya
di János Sz.gy.) M régen. kézvonószék (B.
N agy M., 1973/1688.) C skozm ás.
K É Z V O N Ó . kézvonó. Cs. B ogáts D.,
1 9 4 3 /1664: égi küsdégh
Hsz. ~ (Tsz, 1838
Köz. K állay) Szf. kézvonókés (K urkó Gy.,

208. ábra. K ézvonó. a) egyenes; b) görbe
1. éle, 2. lapja, 3. foka, 4. sorka, 5. nyele, 6. fogója
(Kovács F., 1944. 193.) Gycsomafva.
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1970. 118.) C ssztdom okos. kézvonoló (Lő
rincz K., 1861. 335.) Hsz. vonókés (Szatm ári
B éla Sz.gy.) Berekcresztúr.
-F É L E SÉ G E K .
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.,
1 9 4 3 /1840: H orgos kádár
Hsz. tisztító (H ajdú Im re Sz.gy.) Hilib.
kézvonol: kézvonóval farag (Kós K., 1972.
119.) Kászon. -á s. Kurkó G y.f 1970: - A ~ ~t
inkább hagyd reám, csak a nagyolást végezd
el szépen (118.) Cssztdom okos.
k é z v o n o ló : kézvonó (L ő rin cz K., 1861.
335.) Hsz.
k o n ty a : 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 (B e
dő A., 1912. 210.). nagyábolt. D ivald A.,
1871' [...] a G örgény vadvizén letutajozható
fát [...] 2 oldalról ~ állapotban [...] (121.).
vált. nagyolt, nagyolás (N em es Z., 1974.)
Torja.
m egtisztít: sim ító 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.
O L D A LD O N G A .
1.fal. EOE VIII, 188211627: A z ki =t teszen
az hordóban, m inden - tó i adjanak három
pénzt. (466.). Kovács F., 1944: [...] a kád 26
~ból szokott összetevődni (192.) G ycsom a
fva.
2. donga. M ezei András: a cseberoldal ~'ból
van (Sz.gy.) Sóvárad. ~ f a l (K ristó T., 1980.
25.) Cssztdom okos —> kalicka III.2.1.9.
pangát: máglya, farakás. C sergő B., 1978:
Minden darab kiterm elt rönköt, kifaragott fát
krétával m egjelölték és a rakóágyon ~ba rak
ták. (49.) K üküllőkem ényfva.
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210. ábra. Oldaldonga.
a) tölgy oldaldonga faragása; b) és végleges formája.

PLA N K ACS:
a. „ erdei bárd, a n yél a bárdlap síkjában
fe k s z 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 sim a élével, 1-1,10 m -es egyenes
nyélbe húzva még ma is használatos 99 (Zsig
m ond J., 1979. 218.) M agyaró.

c. „kétkezes faragófejsze 99 (O rbán Balázs Sz.
gy.) D em ényháza.
d. „ácsbárd” (M urádin L., 1965. 323.) Siklód.
palankács. Farkas Gábor: először faragófej
szével lenagyolták, utána -c s a l lepucolták
(Sz.gy.) Hrsztpál. palonkács (Csergő B., 1978.
47.) K üküllőkem ényfva. plankács (Lukács
Sándor Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. plánkács (Or
bán Balázs Sz.gy.) Deményháza, (M urádin L.,
1965. 323.) Siklód, plenkács (Zsigm ond J.,
1979. 218.) M agyaró. 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 dongát 99 (Losonczi Imre

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

Sz.gy.) N ysztim re;

c. „könnyebb, m int a bárd, szeghúzó rése
van, ácsm unkánál inkább szegezésre hasz
nálják, szükség esetén faragn ak is vele99
(Birtalan Á rpád Sz.gy.) Esztgy. Sándor O.,
19 /4 /1 5 9 4 : 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.) Z etelaka.
3. slipper, ® /a (n. Schlipper) (Csanádi Lajos
S z.gy.) G örgén y ü v eg esü l, siper, vasúti ~
(L ukács S ándor S z.gy.) H rk arácsonyfva,
sipér (Tagán G., 1943. 35.) Szvarság.
4. tálfa (Sylvester T., 1966.) Komandó.
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5. váltó: váltótalpfa (Bíró Gábor Sz.gy.) Parajd.
6. vasúti ászokfa (Kozm a F., 1879. 262.).
K ISV A SÚ TI
1. filkó (Sebestyén István Sz.gy.) Zetelaka.
2. firkosiper (Lukács Sándor Sz.gy.) H rkará
csonyfva.
3. kicsi siper (Sebestyén István Sz.gy.) Z ete
laka.
TALPFATERMELÉS csanakpaligon: „ha
nem adta ki a 2,60 m hosszat, levágták a vé
gét 2,4 m-re, ennek m ondták azt, hogy ~”
(Varga Péter Sz.gy.) M agyaró.
huszár: m éreten 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, hárm as, négyes - fe l nyolcig (Sz.gy.)
Magyaró.
ródal: „a kifaragandó fát 30-40 cm -es távol
ságban oldalról »becsapja«, hajkolja, m ajd a
behajkolt részeket lehasítja” (M ezei A ndrás
Sz.gy.) Sóvárad.
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talpfavágó-fűrész: talp fah asító -fű rész. L ő 
rincz Pál: a ~t kettő húzta, egy alul és egy fe
lül (Sz.gy.). O roszhegy. vált. h asítófűrész
(Z sig m o n d Jó sz e f S z.gy.) M ag y aró , kézi
gáterfűrész (vö. deszkavágó-fűrész, B arabási
L., 1987. 28. Cs.).
vaskapocs: ácskapocs (Csergő B., 1978. 47.)
K üküllőkem ényfva.
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2. 2. 2 Zsindely- és dránicakészítés*
* Munkahelye az erd ő is.
(vö. M olnár I., 1974. 332.)
„az Sendely tsinálót ne tartsd
lég kisebbnek ”
(O roszhegyi M ihály, 1655.)

bástolás: „a zsindely élének egy hosszú gyaluval való elkészítése” (MNy, 1905. 429.) Hsz.

bástoló-gyalu: „az a gyalu, m elylyel a zsin
delynek a m ásik zsindely bevágásába illeszt
hető élét készítik” (MNy, 1905. 429.) Hsz.
béhasítás: sugaras hasítás a dránicakészítésnél (M adaras A ndrás, S z.gy.) G ysztm . J.
„igyenesen hasad, teknősen hasad” (uo.).

BÜKKFAZSINDELY.
1. bükkfa-tégla (H erm án O., 1914. 67.) Hm.
2. fatégla. Veszély K., 1868: fedni való ~
(173.) Bárót.
3. iszkala (MNy, 1907. 330.) Parajd. iszkola.
Kovács M ózes: az ~ 40 cm hosszú, nem volt
hornyolva (Sz.gy.) Fsófva.
4. tégla. Szinte G., 1900: A = oly falemez,
m elynek hossza fél öl, szélessége négy hü
velyk, vastagsága egynegyed hüvelyk. Oly
vidéken k észítik, hol bőven van bükkfa,
egyik végébe faszöget ütnek s oly módon ag
gatják föl a léczekre, m int a cserepet szo
kás.” (105.) —> D R Á N IC A is.
cándra: „a zsindelynek szánt lapok közül a
selejtes és ró sz ” (Köz. N agy G yula: EL,
1883. 125.) G elence.
csutak: „zsindely hosszúságának m egfelelő
zsin d ely fa (tö n k )” (H aáz F. 1942. 12.)
Szvarság.
daraboló kés: a dránicakészítésnél használt
hasító kés (M adaras A ndrás Sz.gy.) G ysztm .
DRANICA: „véset nélküli, mindenütt egyenlő
vastag, deszkaalakú zsindely” (Szécsi Zs.,
1894. 142.). bükkfadrányica. Szabó T.,
1 9 7 6 /1821: [...] bikfa drányitzával fedve
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(1116.) Görgény; cserefa-dróuiyica. Sz.abó T.,
197811821: [...] T serefa drányitzával (98.)
Görgény; daránicza: „hosszú deszka zscndely” (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: „tscrfából 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. Szilády 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”
(H aáz F., 1942. 12.) Varság. vált. fclremckel
(M árton B., 1973. 9.) Sófva.
eltincselni: „széthasogatni »zsindelylevclek«-ké a zsindelynek való fát” (Köz. Nagy
Gyula: EL 1883. 123.) G elence. szin. elpat
tantam . G azda J., 1980: Z sendelykészittők
es vótak. M egalkudtunk, m ennyibe csinál
ják. ~ segíttettem , osztán az övék vót a hornyolás, lepucolás. (280.). Kna. szin. fölszálal
(M árton B., 1973. 9.) Sófva —> béhasítás is
fa-farkas: „k éselő p ad ” (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: A z olyan fából
lett jó zsindely, am elynek ~a sim a volt és
kissé „rózsaszínű” az ágai pedig lefelé irá
nyultak. (9.) Sófva.
HORNYOLÓ.
1.fáncoló (Haáz F., 1942. 46.) Varság.
2. horony. O roszhegyi M 1977/ 1655: De
tsak szükség ehez faragó kés s' ~, [...] (74.).
horny (M árton 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.

215. ábra.H ornyolócövck (a) és hornyolópad (b. c)
(Haáz F., 1942. 18. és 19. kép).

labda: „hasáb, am elyből 8 darab dránica kell

214. ábra.Hornyoló.
zsindelyhornyoló (Koós K., 1972. 30.) Kászon.

hornyolópad: „a zsindely horn y o lására
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” (H aáz F., 1942. 12.) Var
ság. vált. megélesít.
körbe megrajzolás: dránicakészítésnél, sab
lon segítségével a fa bütüjén, ácsceruzával
végzett kirajzolás (M adaras A ndrás Sz.gy.)
Gysztm.
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kijöjjön” (M adaras A ndrás Sz.gy.) G ysztm .
J. r lobda. —> rem ök is.
lepucolás —> eltincselni.
lobdál: „négyfelé hasítja a fatönköt, hogy
drányicát vághasson belőle” (Köz. Balogh
Ödön: N ylrK III, 1959. 112. (G yim es, szin.
elrem ököl (—»).
mágja: „négyzet alakban egym ásra rakott
zsindely-csom ó” (H aáz 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” (H aáz F., 1942. 46.)

azon ~ban is tabella [lajstrom ban], hogy az
nevezett két p assu sra [hágóra] 69 ezer
sindelyt [...] adm inistrálnának [kezelnének].
(364.).
szálalóbot: zsindelykészítésnél használt félkézbunkó. Márton B., 1973: Ezt követően a
»zsindelycsinálópadra« vagy kézvonoló padra ültek, a rem eket 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., 1 9 6 8 /1950 k.: Benke pedig, m ia
latt így szem léli őt a kutya, nagy buzgalom 
mal szabja és ~, hornyolja és form álja a zsin
delyeket. (493.).

Varság.

megfő: m egfülled. Haáz F., 1942: A bükkfa
zsindely [dránica] [...] nem olyan tartós,
m int a rendes zsindely, m ert ham ar ~, [...]
(15.) Varság.
meghalkol: egy keskeny „kihasítás”-t [hal
kot] vesz a fa törzséből (H aáz F., 1942. 11.)
Varság —> próbahalk.
megkésel: „kézvonóval a késelőpadon [—»
K É TN Y E LŰ KÉS PADJA III. 2.2.1.] a zsin
delyt kialakítja” (H aáz F., 1942. 12.) Varság.
szin. kikézvonóz (G azda J., 1980. 293.) Kna.
megkonkorodik: elgörbül (H aáz F., 1942.
15.) Varság.
összefáncol: „összeilleszt (zsindelyeket egy
más rovátkába)” (M T sz II, 1897. 540.) Szf.
próbahalk: kim etszett próbadarab. M adaras
A ndrás: egybe k ellett kip attin tan i a ~ot
(Sz.gy.) G ysztm . J. vö. M olnár István: Szitaés rostakéreg készítése Kőrösön (Kovászna
megye). A luta I., 1969. 296-297.

ZSINDELY.

216. ábra. Próbahalk (1).
2. rovás (Madaras András Sz.gy.) Gysztm.

remök: „zsindelykészítésnél nyert negyed
hasáb (főhasáb)” (H aáz F., 1942. 12.) Var
ság. remek (M árton B., 1973. 9.) Sófva.
specificatio: rész letez és. SzO VII, 1 8 9 8 /
1732: S ignanter [jelesül] pediglen vagyon

L lapocka (Köz. Balázs M árton: Székelység
III, 1933. 5.).
2. zse n d é j (nem zsindej; zsendéjes, nem
zsin d ejes; zsen d éjezn i, nem zsindejezni.
S zékely szavak. Köz. Incze József: Tsz,
1838). J. sendel (Cs. Bogáts D., 1943/1613),
sendelj: ein schindel (Kgl 1577) (Köz. Pálfi
M árton: N yr 36, 1907. 424.), sendely, SzO
VII, 1631: [...] Zetelaka [...], hogy ők régi
szo k áso k szerén t a hadban való szolgálatty o k h ely ett eszten d ő n k én t tartoznának
százezer ~ t m agok saját k ö ltségeken ide
Fejérvárra fiscusunk [kincstárunk] szám ára
alászállítani [...] (86.); zsénde (Köz. Gencsy
István: N yr 34, 1905. 266.) Gy, zsendej.
Benkő K., II. 1853: Rákoson készítenek leg
jo b b - e k e t egész Csíkban, nagyon alkalm as
fáji létezvén e végre a H argitában. (26.),
zsendel. SzEKN, 1889: H alász, 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 szem e 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 term ék 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: A pró Sendely nro 1000
(385.) Csicsó, Cs.
füstös zsindely. Szinte G., 1903: Nem szereti
a székely a zsin d ely fed elet, m ert m indig

reperálni kell; de m it tehet róla, ha m ár tilos
a szalm afedés? E gész 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 N yárád m entén használt 14
colos zsindely” (H aáz F., 1942. 12.).
levél zsendely: durva zsin d ely h asítv án y .
Haáz F., 1942: lehet 6, 8 vagy 10 ~ is egy rem ökből (—>) (12.).
nagyalakú zsindely: kerek vagy hegyesvégű
deszkadarab (H uszka J. 1895.58.).
tejk ezsin d ely : „kupás zsin d ely ” (V ám szer
G., 1977. 162.).

ZSINDELYKÉSZÍTÉSSEL K A PC SO 
LATOS TOVÁBBI KIFEJEZÉSEK
Z séndéj-hégy (Hn). Á rvay J., 1943: A hegy
ma kaszáló. M iként a csernátfalusi Z sindely
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.) H osszúf.
zsendelyfa. SzEKN, 1889: A lm ás, Páké, a ~'t
m int elhordja Zágon, / H a fejedet soká tartod
éjjel a vánkoson. (54.).
zsindelyen m unkálkodik. Tamási A., 1 968/
1950. k.: Jelenleg
O tt ül nagy buzgalom 
ban, a kézvonókkal és a hornyoló szerszá
mokkal, [...] (492.).
zsindely-faragás. Kiss J., 1825: A -n a k eddigelé gyakorlott m ódjáról is az lévén a kedv1890-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

Törvényhatóság

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 ta p asztalás, hogy ezen m esterséget
folytató parasztok sokszor tíz nagy élőfát is
levágnak és elrothadni hagynak, am íg egyet
olyant tanálhatnak, m elyből zsindelyt készít
hessenek: [...] (EO III., 344.).

2.2.3. Vízifűrészek A „deszkametszés” és annak termékei
„ Feltehetőleg m á r a XV században nagyobb
számú fűrész működött Gyergyóban.
(Tarisznyás M., 1982. 135.)

áttételes vízifűrész: a m eghajtó erőt szíj haj

218. ábra. Zsindelyhasogató acél.

zsindely hasogató acél: „fahasító” (Kós K.,
1972. 32.) Kászon.

ZSINDELYKÉSZÍTŐ.
1. sen delly csináló. Teleki J., 1 9 3 7 /1799:
Korond [...] M inden em ber itt vagy fazakas,
vagy - (35.). sendely-hornyoló (M G Sz VI,
1899. 184.).
2. zsindely m ester (Kós K., 1972. 48.) K á
szon.
3. zsindelyvágó. M kikj, 1894: Házi ipar [ .. .] Felsősófalva 3 1 .(1 6 6 .).
zsindely-levél: „vékonyra hasogatott fa, a
m elyből zsindely készül” (M Tsz II., 1897.
1077.) G elence. zsen dej-levél. H aáz F.,
1942: A frissen felhasított -e k e t halom ba
rakva, jól összeforgatva száradni hagyják,
[...](1 2 .) Varság.
zsindely vágó fűrész: erdei fűrész. Kós K.,
1972: A két em bernek való tőkem etélő, [...] m ég később került a közhasználatba.
Száz évvel ezelőtt ez m ég olyan drága volt,
hogy egy-egy falu vagy tízes együtt szerzett
be egy ilyen fűrészt. (32.) K ászon.
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tással m ódosító vízifűrész (Palkó D om okos
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.). —>
V ÍZ IFŰ R ÉSZ 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.) Csm adaras.
beszálkál: a fűrészárunak eredeti, rönk alak
já b an , hézag lécek közb eik tatásáv al való
m áglyázás. (A kereskedelem ben az ilyen
árut boules-nek is nevezték.) Szőke József:
m inden göm bfát külön ~tak. ~ta a deszkát.
(Sz.gy.) K ászaltíz. J. vö. kiszálkázta. Miklós
Márton: A kertek m ellett ~'k a vékonyabb
deszkát. (Sz.gy.) Csm adaras. —> felszálkáz.
botosfa: „a fűrészkeret hajtó rúdja” (Köz.
N agy G yula: 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 felfűrészelésre 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. „deszkaforgács” (Murádin L., 1965. 177.) Kézdialmás.
c. „deszkahulladék” (Köz. Balogh Ödön:
NylrK V, 1961. 76.) Gyim es 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 em elésére v. megigazítására” (UM Tsz I, 1979. M Ny 1939.) Kápol
násf —> III.2.1.4.
cimborabíró: a „cimboraság” (—>) gyűléseit
összehívó, ezt levezető stb. szem ély (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.
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cimboraság: résztulajdonság (Szabó T.,
1976. 1185.). J. C sergő 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 k ü sső- (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. D ezső: 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 m egy
(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., 1 9 4 3 /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. fo k . D ebreczy S., 1946: a -ára állított
deszka (55.) Csornakorös. foka (Fórika János
Sz.gy.) Vasláb-Heveder.
2. kantni (Szász Károly Sz.gy.) Görgényüvegcsűr.

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. N agy Gyula: EL, 1885.)
Gysztm. béldecka (Csergő B., 1978. 44.) Kü
küllőkeményfva.

221. ábra. Béldeszka (1., 4.). derékdeszka (2),
színdeszka (3.) J. —> széldeszka, —> színdeszka is.
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222. ábra. Bölcsőtalp alakú deszka.

bölcsőtalp alakú deszka: teknős d. (Antal S.,
1975.) Maroshévíz.
bőrdeszka: „vékony széld eszka” (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.) Gytölgyes.
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., 1 9 7 8 /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.), m arosi 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
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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. M Ny 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. á b ra . S zéldeszka.
J. Rajzunk egy vegyes széldeszkát szemléltet. Ennek első fele (1) lapos széldeszka, a hátsó része (2) pedig
göm bölyű széldeszka, (vö. Krippel Móric: Erdészeti kereskedelem tan. Sopron. 1930. 62.).

226. á b ra . S zín d eszk a. (1 -5 ), 6. Prizma.

2. színdeszka (K öz. Erdődi György: EL
1884. 787.) Tölgyes.
3. vesdeszka (K öz. Goldner József: EL,
1887. 587.) Gy (vö. M Ny 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, m elyek 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

356

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.) Egyházasf. földi való (deszka) (Szőke József
Sz.gy.) Kászimpér.
törvénydeszka: vám deszka [?] U rbárium ,
1743: Ezen Fűrész malom tőke hányóhelylyén [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, „meccő”. Mkikj 1894: Háziipar [...] ~ Kápolnásoláhf
(134.) -> deszkás, VÍZIFŰRÉSZ-KEZELŐ.
DESZKAFŰRÉSZELÉS. Kőváry L., 1847:
A ~nek főhelye Oláhfalu, Lővéte [...] (227.)
—> deszkametszés, m etszés, szaggat, vág.
deszka meczeő fűrész: vízifűrész, fűrész
malom. Pataki J., 7977/1691: ~ minden
késségieul [felszerelésével] eszk eöziuel
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. D ezső Sz.gy.)
Remete-Eszenyő.
elölfoglaló (balta): „a fűrésztönk első végé
nek m egerősítésére szolgáló vaskapocs”
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1885. 1128.) Gy.
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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. D ezső Sz.gy.)
Remete-Eszenyő.
4. stájerung (Szőke József Sz.gy.) Kászonaltíz.
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.) RemeteEszenyő.
erőszaporító: áttétel (Gazda J., 1980. 279.)
Kna.
eszteke tengely (ösztökélő tengely): előtoló
tengely. M oln ár 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 D o
m okos Sz. gy.) Korond. stájeru ng kerék
(Fórika János Sz.gy.) Vasláb-H eveder —>
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. K őváry L., 1842:

fordított kapocs: „kapocs, amivel fűrésze

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 ~ -malm ot, m ellynél ők dolgozának. (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. A n tal 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.) Görgényüvegcsűr. 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, m ely 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. L om bossy , 1847: 3-4 hüvelyk
~ deszka; 1-1 1 / 2 - 2 hüvelyk -ságú d. ~ság:
vastagság. G azda J.y 1979: Azt a fát gáteren
kihasítjuk tizenöt centim éteres ~ ~ra [...]
(194.).

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 v o 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. D ezső Sz.gy.) RemeteEszenyő.
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.) RemeteEszenyő. fű ré sz- (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. Klobenholz) (ÁLt-M, 115. 148. 1884.) Szováta.
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FŰRÉSZPENGE ( LAP).
1. fűrész (Sz.gy.). g á tér ~ (Antal S., 1975.)
Mhévíz.
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2. fűrészvas (Portik D. D ezső Sz.gy.) RemeteEszenyő. Cs.Bogáts D., 194J / l 634: égi Furez
vasat czináltattnk. deszka m etsző~ Cs. Bogáts
D. J 9 4 3 f\1 2 \: deczka m ec ző - 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. D ezső 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. G azda 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.) C ssztdom okos. -h o rd ó .
(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. Vám szer 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

359

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. ÁLtM. 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” T arisznyás M.,
1982: A ~ a farkashárs nevű fa háncsából ké
szült [...] (146.).
hánt: kérgez. M olnár 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 vágatására, 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.) Rem ete-Eszenyő
-> VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
húzókötél: a vízifűrészeknél alkalm azott
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.) Rem ete-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 -á st ügyesén
kell csinálni, hanem a fa nem szárod hamar.
Kna.
4. sztivál. Szőke József: a gömbfát mágjázták, a deszkát ~'ták. (Sz.gy.) Kászonaltíz r. a
stivui.
kecske: bak, fűrész-. Antal S., 1975: A ~'n
vágják fel a cándrát. Mhévíz. vált. cándrakötöző-. 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. járom felfa (Bálint Ferenc Sz.gy.) Csma
daras.

2. já ro m fő (Köz. Nagy Gyula: EL, 1885.
128.) Gy.

3. járom gerenda (Szőke József Sz.gy.),
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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. já rom oldal (Szőke József
Sz.gy.) Kász.
3. járom oszlop (Portik D. D ezső Sz.gy.)
Remete-Eszenyő —> CSÚSZÓSARU.

KERETVEZETŐ-OSZLOP.
1. járom folyófa (Bálint Ferenc S z.gy.)
Csmadaras.

kopogtató: „az előtolást fékező, vagyis az
előbbretolt fogaskereket alátámasztó vas”
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 129.) Kovászna.
koppantórúd: a vízifűrész előtoló-berendezésének 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 m ozgat
va, mérlegszerű mozgást végzett (145.) Gy.

2. járomtartó (Tarisznyás M., 1982. 145.). ~

korong:

oszlop (Palkó Domokos Sz.gy.) Korond.
3. járomtok (Portik D. D ezső Sz.gy.) Re
mete-Eszenyő.
4. nyílfa. Szász Károly: két ~'ban m ozog a
járom (Sz.gy.) Görgényüvegcsűr —> VÍZI
FŰRÉSZ 233. ábra.
kihasználás: kihozatal. J. A z 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] N evezetes itt az ~ a' víz egy
Canalison le hozza a tőkéket a' havastól a' fű
rész malomhoz: a m ellynek 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 M arosvásárhelylyig, innen Fejérvárra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész
machinát három ember dirigálja. [...] (39.). J.
álladalmi műfűrész (Orbán B., II., 1869.
139.).

1 ,, a fogaskerék [bélkerék] forgását a szíj
tárcsának - a szijjaskeréknek - átadó kerék”
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(Fórika János Sz.gy.) Vasláb-Hevered;

b. „a fogasgerendába kapaszkodó kerék
(Szécsi Zsigm ond szerint: kerék orsó”)
(Köz, Nagy Gyula: EL, 1885: 1126.) Bereck
VÍZIFŰRÉSZ 233. ábra.
korongos fűrész: korongos (—>) áttétellel
később esetleg szíjhajtással is, mint pl. a vaslábi 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 túlnyom ó 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, m elyet bedugnak a ví
zikerék fentői közé, s úgy állítják m eg 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:

LENDÍTŐKERÉK.

a. „ a vízikerék szekrénye vagy lapátja ” (

1. sungkerék. Fórika János: felveszi a sungot

Köz. Nagy Gy. EL. 1885. 1129.) Gy.

(Sz.gy.) Vasláb-Heveder, sungrád (Teplánszky 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': 1eveseljük a deszkának a
szélit (Sz.gy.) Remete-Eszenyő.

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
m egtörtént” (Palkó D om okos Sz.gy.) Ko
rond;
b. „a vízikerék lapátja”. M olnár 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 (M A, 1604). Cs. B ogáts 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. S ylvester T., 1966: A
cirkulásnak ára kél ügyelni, hogy egyenessen húzza le a deszkát. Komandó.
lehúzó: segédkörfűrészes (Sylvester T.,
1966.) Komandó.
lejárta: „keskenyre elhasználta a fűrészla
pot” (Portik D. D ezső Sz.gy.) R em ete-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. m áglyáz, m áglyázás, m áglyázó
(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.
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Portik D. D ezső: ~t vágunk (Sz.gy.). Re
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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. S ylvester 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 fe k ü d jé k ” (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 m ekpucolják 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. m érő-lapocka (M olnár K., 1974. 318.)
Kápolnásf.
4. mérték (Szász Károly Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr.
mérték: méret. Szigethy Gyula M ihály: De
különösen Zetelaka készít deszkákat külön
böző fákból, s ~re valókat, sendelyt, léczeket, szőlő karókat, apró s hosszú padokat,
asztalokat, ernyőket [...] Zetelaka még rak
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fából egész házakat, istállókat, pajtákat, me
lyeket az alföldiek megvévén elbontanak s
kalákás szekereken elhordanak [...] (JakabSzádeczky, 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 cserelábul 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 Kápolnás 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.). Trócsányi Zs., 1956: Oláhfalvát így írja le egy
utazó [Sándor István: Székelyhoni utazás a
két Homoród mentén s. a. r. Benczédi Pál. III. 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

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. fo szn 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

228. ábra. Palló. 1. szín eit palló.
J. Napjainkban pallón 3 8 -1 0 0 mm vastag és
vastagságánál legalább kétszer szélesebb , de
m inim álisan 100 mm széles és legalább kétoldalt
fűrészelt, párhuzam os lapu fűrészárut értünk.
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a fatermény képezi a lakosság létkérdését [...]
számtalan ún. ~ áll fönn, [...] (72.). D ivald 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-fűrészeken [...] 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 párn a (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 járm ot
(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 [—> TÖNKSZEKER] 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.
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R O M Á N V ÍZ IF Ű R É S Z : a parasztfűrész
vagy szim plafűrész 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-

2 29. áb ra. R o m á n v ízifű rész (m űködési elve).
(Sburlan-G helm eziu, 1 9 4 8 .9 7 .)
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), m elyek a
körforgást alternatív főm ozgássá 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 Ján os: ~ja m aradt 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 . á b ra . S a r k a . (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 »bütüzni«. (uo.).
sikottyú: „a fűrészkeretet hajtó rúdnak felső
két oldallapja (pofája), mely közéjön ti. a fű
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rész penge alsó vége (farkas)” (Köz. Nagy
Gyula: EL, 1885. 1127.) Gy. sikajtyú. ÁLtKvár, 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 p o r 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, eszteketengely 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. S zegy.
a-c) szegyes deszka; 1. tom pa 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. S zeg y elés (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) V isszavágás után (—»
megszinítni is).

367

III. 2. Fahasználat

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 Egyházasfalu. 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 oln ár K., 1974:
M egbízott, alkalm azott, 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 fűrészjáratót fogadott, akinek napszámot fize
tett. (316.) Kápolnásf. ~es gazda: a közös fű
rész egyik tulajdonosa. Biró D .f 1988: A ~
~'k a vízifűrész kezelésére fűrészm estert,
úgynevezett metszőt fogadtak. (126.) Csma
daras. ~es vágatási nap: a közös (szeres) fű
részek tulajdonosainak, a vízifűrész építésé
hez való hozzájárulás arányában kiadott fűrészelési 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 hajtókerékre (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
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gasztani, mert elvincsül a darab (Sz.gy.)
Mvh. Birtalan Árpád: általában a fa a ~'re
domborodik (Sz.gy.) Erdősztgy.
színeit: „szélezett” G ál 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, társu lati fűrész. B özödi 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.
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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.) VaslábHeveder.
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. M iklós
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., 1 9 4 3 / 1758: vagyon egy jo szalma
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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.
csig a p a lló (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883.

129.) Kovászna.
2. kanapé. Portik D. D ezső: a ~ görgőkön
megy előre, a ~ húzótengelyen van a lánc és
az esztike kerék [—> esztekekerék) (Sz.gy.)
Rem ete-Eszenyő. J. V. A rvin te: 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. tő k evivő ~ (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; jellem ző 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 D omokos: a fűrészen
-nak fosznit [pallót], collost, háromnegyedest, 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. G azda 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
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részgép, melybe legfeljebb három pengét
fogtak be (PNL XVI, 1897. 912.) Sümegh /.,
1898: Zágon község határában a SchmidtUngar 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 o ln á r K., 1974. 317.) Kápolnásf./wtó~ (Bátky-Győrffy-Viski, 1941. 290.). víz ~
(Palkó Domokos Sz.gy.) Korond. víz~t
(Vámszer G., 1977. 24. fénykép).
2. vízre m enő 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. fű részm a lo m . S za b ó T.y 1984/1590:
wagjon egy fwrez malmúnk Zetelakan [...]
(468.) Cs. B ogáts D .y 1 9 4 3 / 1614: Byrok
Egy fwrez M olnot, mely mostan puszta.
Lam brecht 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: M ola ferraria eine Ság-Mühle.
Vándor NT, 1840: Deszka fűrészmalmok
vannak ugyan Csíkban, de a’ belszükség ki-
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233. ábra. V ízifű rész. Szerkezeti rajzok Szécsi Zs., 1894. 5 8 9 /456. és 457. ábra nyomán.
J. A bemutatott általánosan elterjedt vízifűrésztípus részei ábécé sorrendben szerpelnek, ésp ed ig végig nagybetűvel
ha a szakirodalom (pl. S zécsi Zs., 1894. 5 8 8 -5 9 0 .) ezeket a m egnevezéseket használta.
A szakkifejezések am ennyiben a szótárban külön is nem szerepelnek, *-el vannak m egjelölve.
bélkerék (22), botosfa (5), szin hajtórúd, esztekekerék (14) —» TOLOKERÉK is, fogas ( 1 2 FŰ R ÉSZKERET (2, 3).
(Megj.: a keret fü ggőleges oszlop ai, vagyis a keret oszlop ok a rajzon nem látszanak.) FŰ R É SZ PE N G E (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) (M egj.: S zécsinél K ERÉK ORSÓ.)
(Ebbe kapaszkodik a fogasgerenda), K E R ET-A LSÓ H EV ED ER * (3), K ER ET-FELSŐHEVEDER (2) -> párosjárom
is, KERETOSZLOP (4), KERETVEZETŐ-OSZLOP (4) koppantórúd (16), koppantótengely (17) (M egj.: A 16
és 16/aegy szögem eltyűt képez.), korong (23) (M egj.: S zécsi Zs., 1894. 5 8 8 .-nál görönd.), LEN D ÍTO K ER ÉK (21),
párnafa (9 és 10) (M egj.: Szécsinál zsám oly v. tönkszék. U o.), ROGZÍTŐKAM PO (18), RÖNK (7) szin-tönk,
fűrész tőke (Szabó T., 1984. 47 0 .), TOLÓKERÉK (14) —> tőkevivő-kerék, esztekekerék, húzókerék, vasas-kerék,
TOLÓRÚD (15), T Ö N K SZEK ÉR (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 erdőterm ékek ipa
ri előkészítését (106.) (vö. M Ny 1963.
353.)
4. gájter (Molnár K., 1978. 36.) Egyházasf.
5. vízifűriész (Köz. M árton Gyula: N ylrK
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 m ár fűrészm al
mokra találunk, melyek jelentékeny fameg
takarítást hoztak létre. (XIV.). Lam brecht
K., 7973/1661: Vánds falunál, Udvarhely
várától keletre »nehány száz« [fűrészm a
lom] (Ez talán Kápolnás-Oláhfalu, ahol ma
371

is sok a fűrészm alom .) 125. E n des M.,
1938/1720-21: Fűrészmalom volt M adara
son 3, M adéfalván 5, Szépvízen 1, Szentki
rályon 1. (382.). EDésDV, 1837: G yergyóban a' kamara magának fűrészm alm ot
kezdett állítani 1723-ban, de ezt a' gubernium is ellenezte, azon havasok és helyek
privátusok [magánosok] tulajdonai lévén.
(III. 78.). K olozsvári N a p tá r 1850-re: [...]
Fűrészmalom [Erdélyben] 544 (Adatok E r
dély statisztikájához). K ozm a F., 1879:
Gyergyóban 125 egy kerekű fűrészmalom
(vízmű-fűrész) van időszakonként m unká
ban. Al- és Fel-Csíkban szintén m integy
enynyi [...] (261.). N agy Gy., 1884: Háromszékmegyében [...] 160-200 fűrészmalom,
m elyek közül Zágon 50, Papolczra és

III. 2. Fahasználat

K ovásznára 20-20, Bereczkre 15, Gelenczére 14 esik. (76.). N agy Gy., 1884: Ud
varhelym egyében nagyobb m érvű fafo
gyasztás azon 60 fűrészm alom ban történik,
a melyek termékei Segesvár és M edgyes fe
lé egész N agyszebenig ju tn ak el. (79.).
Jakócs Imre: a Sikaszó részen több mint 15
vízifűrész, az Ivó vizén 20-nál is több m ű
ködött. (Sz.gy.) Z etelaka (vö. Szabó T.,
1984: fűrészm alom cím szó és Im reh 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. fű részjá ra tó (M olnár K., 1974. 316.)
Kápolnásf. fű részjártató. 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. B artó 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. fű részm o ln á r (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
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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. ALtM, 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, zejm ol (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.

III. 2. Fahasználat

2.3 Erdészeti közelítés és szállítás

2

2.3.1 Közelítés csúsztatással
M

a s #

„Itt-ott eregetőkfehérlő, kicsiszolt vonala kí
gyózik le ezüst szegélyként a hegyoldalak
zöld szőnyeges lejtőin ”

í v
/f\)

(Orbán B., III. 1869. 65.) Tusnád.

/

i

235. ábra. Bajion (1).

ÁTSZÁLLÍTHATÓ TŰZIFACSÚZDA.

2. odor (-» ); 3. kasica (—> III. 2.3.2.).

1. kók (Bíró Benjámin Sz.gy.) Nyárádselye r.

scoc.

2. ku skáj . S ylv ester 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) keresztm etszet.

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.
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béakaszt: bever. S ylv ester 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. G arda 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, fabecsúsztató” (Lőrincz K., 1861. 320.) Hétf.
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CSÚSZTATÓ CSATORNA.

EREGET.

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.) Homoródkarácsonyfva. 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 é te r -: 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.).

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. -g e t. 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. G azda J., 1976: A * vót nehe
zebb. (537.) Kna.
2. csákányos munka (Ambrus A., 1959.
136.) Gy.
3. eregetés (Portik János Sz.gy.) Gy. ergetyűzés (Divald A., 1871. 109.).

EREGETŐ.
1. béhányó (Kovács F., 1934. 140.) Gycso
mafva.

237. ábra. Csúsztató csatorna.
Tűzifa „kanális” képe.
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2. csúszdakezelő (Kemény J., 1958. 70.) FMaros 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” (M sz I.,
1893. 525.) Hm.
fahúzó csákány: capin. Kurkó Gy., 1970: A
[fahúzó] csákányt alája [a szálfa alá] dugta,
hogy a m egm ozdulásnál 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. G arda 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).
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hányó: természetes földcsúsztató (vizes-je
ges). G azda
1976: [...] s patakforma ~,
met vót víz es benne” (537.) Kna. Hn.
Fesőtönkányó: „út” (1972, Zabola, Fejér M.,
1972. 134.).
hidalás: csúsztató út. G arda 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. b élgya (

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: egyezm ényes jelszó csúsztatásnál.
S ylvester T, 1966: Ha a postás (—») a vonalat

[pályát] mekszabadította ~t kiájt. Komandó.

kázálítés: közelítés. Varga Péter: Jüsz kázálíteni? (Sz.gy.) Magyaró.

kiparaflnoz: parafinnal megken. S ylvester
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. G azda 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 .
Zsigm ond 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
2.3.2 Vonszolásos közelítés emberi
csúsztatófára szedték csákánnyal, és néhány
és állati erővel vagy traktorral ~~sal csúsztatgatva elindították: lendületet
Összehordás
kapva a patakig meg sem állt. (220.)
Magyaró. —> III.2.1.8. és III.2.1.10. J. Pájszo„[...], hol ő [gyergyói székely] és társa s
láskor a capint kétkarú emelőként használják,
marhái mindig életökkel játszanak egy 24,
olykor: 48 óra alatt, hogy egy szál tutajge
postás: őr. Sylvester T., 1966: Ahol nem elég
nagy a lőjtő, ott ~ok állnak a kankóval (—> rendát levonczolhassanak a M aros széléig , s
ezért [ ...] fizetn ek neki 70, néha 80 kicsi
kűriig) eresztik tovább a fát. Komandó. szin.
poszt. Portik János: a -okát, a csúsztató őrö
krajczárt [ .. .] ”
(Köz. Száva Farkas: Hargita, 1872. II. 8.)
ket látó és halló távolságra helyezték el.
(Sz.gy.) Gy.
bájnál: öntöz. Sylvester T., 1966: Kivát ijen
sproncolás megigazítása: a kúpozás ~
(Zsigmond J., 1979. 220.) Magyaró —> pájsz.
száraz időbe ~ni kell az utat, met ha nem, a
tregus [—>] nem csúszik. Komandó. ~ó leán
száda: „a rönkcsúsztató torka, szája” (Portik
János Sz.gy.) Gy. J. Szécsi Zs., 1894: a torok
(uo.). szin. vontatóutat ö n töző leányka: „aki
száraz időben vízzel locsolja a rönkvontató
nak mindig a legnagyobb esést kell adni (298.).
hidlásutat, hogy csúszósabb legyen” (Zsig
talp: „ászokfa a rönkcsúsztatásnál” (Portik
mond J., 1980.) Magyaró.
János Sz.gy.) Gy.
„Mi vagy te, öcsém? Szolgalegény, kérem alásan.
túra: „működés” Sylvester T., 1966: A csa
torna most nincs ~ába, met nincs amit
Szolgáltál-e lovak mellett? Nem én kérem
korhénálni [—> EREGET]. Komandó. J.
alásan! Ökör mellett voltam én mindig, most
túra: „forduló, fordulat” (ÉKsz, 1972).
is a mellett vagyok.” (ESz Naptár, 1868.).
untellag: ászokfa (Gazda J., 1980. 270.)
BALRA TERELÉS (ökör)
Kna. n Unterlage: alap.
1. hajcz-nyé (Hermán O., 1914. 124.) Nyr
váltó: „csatorna elágazás S ylvester T.,
32, 1903. 326.) Cssztdomokos.
1966: A kánál [-> CSÚSZTATÓ CSATOR
2. héjk va (Horváth I., 1971. 408.) Mózd.
NA] végződésinéi ~k vadnak, s amikor éty
hóék-hójék (Köz. Murádin László: N ylrK
héjén mán igén sok a fa, akkor a fö kánált
VI, 1962.) Pipe. hóidé, hőidére (Orbán B., I.
átváccsuk égy másik elágazásba, hogy oda
1868. 88.) Szf.
és hújjon. Komandó.
bicsak: „négyszögű vasból kovácsolt, erős
várda: „egyezményes jelszó, csúsztatásnál
lánc, melyet a terhelt erdőlő szán állára (tal
használt utolsó figyelmeztetés, felülről lefelé
pára) kötnek, hogy a meredek, jeges lejtőn
kiáltották; ekkor mindenki elvátolodott a
fékezze” (Köz. Máthé János: Nyr 94, 1970.
csúsztató környékéről, csak a posztok (—» 205.)Mhermány.
postás) maradtak a helyükön” (Portik János
csá, csára: „jobbirány” (Orbán B., I. 1868.
Sz.gy) Gy. Szabó József: ~: figyelmeztető
88.) Szf. Szabó T., 19781X112 : az első téslás
szó az eregetésnél (Sz.gy.) Gytölgyes. J. V.
ökör Csávái bé felé téré, (9.) Szentháromság,
Arvinte, 1957: varda: o (velencei dialektus):
M T J. B allagi M., 1873: csá: az ökröket
vigyázat, vigyázz. —> III. 5.4. is.
jobbra terelő felkiáltás,
vízcsúszda: nedves csúsztató. G arda D.,
csábeli: „balsó, balról való” (Szabó T.
1878: Eregettek a ~'n is és végül »hidlással«
1978/1771. 9.) Mezőmadaras, MT. N em es
(->). (145.) Gyremete.
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 form a vas, a '
melljet a ' Tőkékbe szoktunk ütni, 's az ahoz

fog la lt 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), cioflincá (Viseu) (143.).
2. erdőlőlánc (Tóth Vince Sz.gy.) Hilib.

242. á b ra . C safling. 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. K ovács 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
- tézslával, két járommal (10.) Magyaró, MT.
cságat: „balról jobbfelé hajtja a barm ot”
(Kriza, Vadr. 1862.), (igába fo g o tt 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 (Zsigm ond 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.
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3. padolt út (Lukács Sándor Sz.gy.) Hkarácsonyfva. p a d ló zo tt út (Sümegh I., 1898.
1006.) Hsz. Hn. Padolt-út (1980, Efüle,
Janitsek J., 1980. 103.). J. V. A rvinte , 1957:
patlaj (80.) Pipirig. r. P Neamt.
előhúzat: kiközelít (Gazda K., 1978. 215.)
Esztelnek.

EMELŐLAP (TRAKTOR ).
1.fém placc (Barabási L., 1987. 30.) Cs.
2. lapát. L őrincz 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., 19 8 2 /
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: M eg
szedtük a fát (Sz.gy.) Gy.
FAHORDÓ GYALOGSZÁN -> III.2 3.5
forgó: „a tézsolarúd csaflingkarikáját a csaflingláncokkal 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. á b ra . F u tó p ad 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 kim érten” (Köz. Fejér József: Nyr 25,
1896. 47.) Szf.

HÁRÍTÓFA.
1. m árdzsinafa. S ylv ester 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. adraz: hárítófát elhelyez. Varga Péter: A belgyára [—>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. á b ra . H á rító fa (1). A hárítófa alkalm azása (a-c) és hiányának következménye (d).
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4. vontatás (Csinádi Lajos Sz.gy.) Görgény
üvegcsűr. fa ~ (Gazda J., 1980. 273.) Kna. tő 
től va ló -. Páter E., 1941: [...] =
Ebben is a

„76. Midőn sok já rá ssa l azkot [fenyőfákat]
fel-talállyák,
Ródaló fejszével az után le-vágják,
Az héját el-hántván nagy bajjal e-róják,
Vonó marhájokón víz m ellé vontattyák.”

(Oroszhegyi M., 1977/1655. 116.)
HÚZAT.
1. behúzat. K ászonim pér kb jkv, 1946: A je 
len levők felhívják az Elnök figyelmét arra
hogy Pisti M átyásban a laposában ~ot a
fákot [...] (99.). béh ú zogat. C s e rg ő 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. tő k e ~ (Bíró Benjám in Sz.gy.)
Nyselye.
3. rönkök előhúzása (Gazda K., 1980. 96.)
Esztelnek.
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székely fuvaros bizonyult a legtanulékonabbnak [...] 5-6 sor fát kötve egymást követőleg tézslája alá. Kelemen-havasok,
húzató: fogatos (Zsigmond J., 1979. 215.)
Magyaró. szin. kocsis (Szász L., 1971. 229.)
Gycsomafva.
HÚZATÓRÚD.
7. csaflingrúd. G arda 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 a s m a rh a : igás állat (Horváth I., 1971.
409.) Mózd.
JÁ R O M
246. ábra.

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).

246. ábra. Járom.
a) kiiszködlős vonószíjas járom *
1. járom fej (juhar, kőris, szilva), 2. járom aljfa (nyír),
3. berce (nyír), szín bélfa, jarom bélfa, bórdica,
4. járom pálca (tölgy, m ogyoró), 5. szekém íd,
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 kétszemes 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.

jég o d o r: „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.
JO B B O L D A LI (Ö K Ö R ).
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.) Csztdomokos. hizbeli (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32,
1903. 326.) Cssztdomokos. h ócbali (Köz.
Konsza Samu Nyr 45, 1916. 235.) Nbacon.
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247. ábra. Kapka (1).
2. Csafling (—>).

kasica: kaloda (Zsigmond J., 1979. 220.)
Magyaró r. cásifá (vö. V. Arvinte, 1957. 83.
113. Visó vidéke).
K ER ESZTÁ SZK O LT ÚT.
1. b élg yá zo tt út. Z sigm ond J., 1979: A vontatóút 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 [...] -n a k 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.

383

lá n c fa ro k ra köt: láncvégre
(Gazda K.,
1978. 215.) Esztelnek.
leköltöztet: kiszállít. EO II, 1802: [...] az
ilyetén fákat mindinkább szánúton szokták
-n i (274.) S.szentiván.
L óhalál (H n): „Régen sok igásló döglött
meg az erdőléskor, az itteni nehéz terepen.”
(Szász L., 1976. 89.) Gycsomafva.
me, Já m b o r me: „ökörhivogatás (Hermán
O., 1914. 125.) Nyr 38, 1909. 143.) Hétf.
megövezik: átkötik. S ylvester 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 erdőlőszekér 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.
p a d ló d ik : „télen az út sem lyékes 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. G azda J., 1980: A - ’n kaszalyfát [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: „m egvagdalt végű szeg” (Kurkó
Gy., 1970. 150.). Kurkó Gy., 1970: L án
cot és -e t ide szólt A ndrás -, kapassuk
oldalt [a szálfát] a patak folyására, hogy
szekérre tudjuk vetni. (147.) C ssztdom o
kos.
spicc: „futópadlás” Zsigm ond J.y 1979: Pa
takmedrekbe vagy gübbenők fölé rövid futó-
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padlást, azaz -e k e t készítettek. (220.)
Magyaró. —» futópadlás,
stolmeister: istállómester. Szomorú M iklós:
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 (szém lőt) 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.

249. ábra. Troli (1). 2. Emelőlap (—>).
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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 szükségire [...] - 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. trágátor. Sylvester T, 1966: Az utat locsojják, met
a sáros utón a - jobban csúszik,
troli: csörlő r. troliu. J. tro lis 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. S ylvester T., 1966: A
döntés előtt az -jeket ki kel keresni.
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2.3.3 Közelítés hordozható vasutakkal
és fasínpályával

2. f á t szállító fá n csúszó vasút (Orbán B., II.
1869. 144.) gerendsineken futó vasút. Orbán
B., II. 1869: Mi is tettünk ezen sajátságos

„Az észak-keletirányú Húrdugás völgyén
megy fel a gerendasíneken futó, 4000 öl
hosszú vasút, oly vasút, melyhez se gőz., se
lóerő nem kell,

FAPÁLYA (FASÍNPÁLYA).

mozdonyon egy leutazást [...] a 4000 öl
hosszú vonalat egy negyed óra alatt tettük
meg. Az üres szekerek felhúzása lovak által
történik. (139.). önm agától m enő vasút (Or
bán B., 1869. 139.) Toplica.
3. vasút m ódjára ép ített f a ú t (Vitos, CsF
1894. 765.) Húrdugás völgye.

1. erdei fapálya. Mkikj 1892: ifj. Sultz Jó

LÓVASÚT.

zsef és társai, budapesti ezég, gőzfűrészgyára Csík-Szent-Márton területén [...] A válla
latnak két gőzfűrésze és 35 krn hosszú ='ja
van. (70.).

1. görpálya. Hszék Ekv, 1899: Gyulafalvi er
dei ~k. Üzem: felfelé lovakkal, lefelé „gurít
va” (296.).
2. gu rítópálya (PNL, VIII. 1894. 350.).

(Orbán B., II 1869, 139.)

250. ábra. Fapálya.
a) „rizsnaszerű” fakeretes csúszó járm űvel: 1. talpfa, 2. fasín, 3. járm űvet 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 három széki (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:
gőzm ozdonyú vasutakból, siklóból és
vakból és görpályákból. (294.). J. A szócikk
olyan két vassínnel ellátott ideiglenes erdei
pályára vonatkozik, m elyeknél a kocsikat
mindkét irányban (ide tartoznak a tkp. lóvasutak) 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
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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 Urmánczy 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 úsztatásnál az elveszett vizet volt hivatva pótolni
(Portik János Sz.gy.) Gy.
függő csatorna: jármokra épített úsztatócsatorna. Hankó V., 1896: A Kis-Békás [...] szo
ros mentén épült ~ egész hossza harmincz
kilométer. (279.). J. Tarisznyás M., 1979:
Giacomuzzi Baptita és négy fiatal gyergyószentmiklósi 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 korhénáló [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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patakok, ahol
deszkauszató
csatornák voltak

Kupás Cohárd ^1512

Gyilkos-tó

Bükkhavas
11320

252. ábra. Deszkaúsztatú csatorna.
Függő csatorna. Részlet a Kis-Békásszorosból (Hankó V., 1896. 280.).
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100 cm

253. ábra. Tűzifaúsztató csatorna. Úsztató csatorna az 1870-es években a görgényi kincstári erdőkben.
Ott alkalm azták, 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: M ikestelepPutna között 15 km hosszú * vízicsatorna
volt (Sz.gy.) Zabola. tönkúsztató. Hszék Ékv,
1899: K ristóf-gőzfűrész Csucsoron [...] A
göm bölyű 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. S ylvester T.f 1966: A ~ felső
véginél van égy bazin abból eresztik a vizet a
kánálba. Komandó.
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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. M áthé 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 fentői [—» 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 ~ásánál [...].
bekölt: „hazaszállít” (Kolumbán L., 1903.
101.) Hétf.
bércút: élút. Szabó T., 7976/1625: mindeneöt az bircz utón az M usnai 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 -n ak 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
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~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” (UM Tsz 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 csa p ó fa (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, m egcsaptatott 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

derékszekér: hosszú igás szekér,

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. G yarm athi, 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. N yolcvan os et, Lemhény
1915: [...] a borosok erdeje szélétől [...] ki az
éli uttra vágotason le [...].
elsepped: elsüpped, „elposványosodik/sárosodik” (Szabó T., 1978) (1757. 1174.) Ko
ronka, MT.
eplén —> bakszán.

derékút:

ERDEI UTAK

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

„ 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.

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 -jen ek
(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 k ö ti ” (Herm án O., 1914. 88., Nyr
7:41.) Cs.

derék szekér (MA, 1604). Ballagi M., 1873:
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(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 ú t (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 15ike, az erdők vágathatására meghatározott
idő előállana, köteles minden helység erdőbírája 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 m egye

K ö zu tak hossza km -ben

10.000 k. h o ld ra
(1 □ m érföld)
esik ... km hosszú út

neve

összterülete
k. hold

állam i

törvény,
hatósági

községi

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)

összesen

XX. tá b lá z a t. E R D Ő F E L T Á R Á 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 jövedelm ét adó érték
(—> ERDŐK TISZTA JÖ VEDELM E) szem betűnően 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 erdőbirtokos 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/X 932:
Megnehezedett minden a földön, de kivált
képpen az én szívem nehezedett meg. Úgy
jártam-keltem egész nap, mint egy megcsökött 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.). rá f
(Samu Lajos Sz.gy.) Mvh. —» FAKERÉK
257. ábra.
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257. á b ra . F ak erék . 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 leikülünk 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 értelm ezése. 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 Persejes.
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.).
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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.) C s . 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. f a llik (Kriza, Vadr. 1862.), (M urádin L.,
1965. 322.) Siklód, bé~ Nemes Z., 1974: «
~ a szán a sándzba. fa rá l (H orváth I.,
1971) M ózd. farlik (Köz. Balogh Ödön:
N ylrK III., 1959. 108.) G yim es. fa r ta t
(Köz. M áthé János: Nyr 94, 1970. 208.)
M herm ány. fa rto ln i (A ddenda, 1767
403.).
3. seggel , seggöl (Köz. Paal Gyula: MNy 6,
1910. 465.). -> HÁTRÁL is.
fás: fát szállító. Tört T., 1907/1662: Valamenniszer 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 C síkszeredába ~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. H adnagy 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. fah ordás. Kozán /., 1978: Ugyanígy az erdeinkben termő gom ba, málna, szeder,
kokojza, a gyógynövények begyűjtése is; ez
lenézett, gyerm ekdolognak, »fehérnépnek
való« foglalkozásnak minősült, pedig szö
vetkezeti feldolgozás, értékesítés esetén töb
bet lehetett volna keresni vele, mint a kő
vagy a ~sal. (87.).
2. fu varozás . Portik János: Nyáron a gyergyói
húzatott, télen fuvarozott. (Sz.gy.). J. Szádeczky 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 M a
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.
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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 lovacska” (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. Budenz 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. M árton Gyula: MNy 64,
1968. 485.) Hsz, Cs, Gy. Nagy G ., 1891:

„Usz-en a.m. ló, Hsz-en vén kanczát jelent ”
(151.). «-/ó: Equa, C aballa (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.
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2. tekeredő (Nemes Z., 1974.).
3. térü lő (Nemes Z., 1974.).
4. ú t-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. Szentmiklósig 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. M olnár 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 járm ot a
rúdhoz erősítő úgynevezett vonószíj két vé
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gén keresztül szúratik” (Köz. T. Nagy Imre:
Nyr 8, 1879. 93.) Csm, „a járom szeget he
lyettesítő szíj végén levő kis fácska, amely
megakadályozza, hogy a szíj kijöjjön a lyuk
ból” (Köz. M urádin László: N ylrK VIII,
1964.) Gysztm. ~sök. Duka J., 1957: A borzsovaiakat »~=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 m éterfát, celulózét, ágkötést (Sz.gy.)
Oroszhegy.
lajtol: „nehezen cammog” (MTsz I, 1893.).
K riza, 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., 1 9 4 3 / 1851: L őitőLántz.
lekarucáz: leutazik. Kemény J., 1963: -n ak
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 takarm ányt 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 aszszony 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 m egvetétek [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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napjában egyszer könnyen hoszhatni.

ba megy, s a ló m egsántul” (KolumbánOlasz 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 M a
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).

Conscriptio M adéfva, 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.
/. kötélrú d (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.).

MEREDEK ÚTSZAKASZ.
1. hágó (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905.

ORSZÁGÚT.

259.) Gy. Sz. M inden -n a k van lejtője.
(Konsza S., 1957. 495.). Hn . K ár-. 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.).

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. D ósa 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 BrassótólKézdivásárhelyen és az Ojtoz szoroson ke
resztül Soósmezőig, [...] Brassótól KézdiVásárhelyig 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 országútja. (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 [Leiningen 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.
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pirkol: „küszködő erővel igyekszik előre
(pl. igavonó állat a jeges, síkos kaptatón)”
(Köz. M áthé János: Nyr 94, 1970. 215.)
Mhermány.
portéka: „áru” (Csergő B., 1978. 45.) Kü
küllőkeményfva. K ovács M ózes: szekerességre vittem portékát: mosópad, hosszú sú
lyokkal; dagasztószékláb; kendertiló; ken
dertörő; hijubajáró-lajtorja; e volt a ~ (Sz.
gy.) Fsófva.
pricskei vám. Tarisznyás M., 1957: 1607ben 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: Czofalva, Réty és Sepsi. Sz. György közti vonalon
át - at készítenek. (II. 49.) —> csinált út.

remorka.
a) utánfutó , p ó tk o c si
b) u tán fu tós teh erg ép k o csi , Lőrincz Pál:

egy kocsi -fa, a -viszi a rönköt (Sz.gy.)
Oroszhegy. Sylvester T., 1966: Élsijett a ~
ety kaszaj [rakás] fával. r. remorcá, fr. remorque.
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 personák [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 G yergyóba 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,
19 0 0 / 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 serg ő B., 1978: A
lovasgazdák a mezőgazdasági munka idején
is szakítottak időt arra, hogy a zsigmondtelepi (ma Zeteváralja) és sikaszói fűrészgyárak
hoz 12, illetve 22 km távolságra -é rt menje
nek. (46.) Küküllőkeményfva.
SZ Á N FÉ LESÉG EK ,
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. B akszán. 1. szánáll, 2. eplény, 3. hosszú orszok, 4. forgattyú, 5. csatlókarika, 6. keresztorszok, 7. rúd, 8.
talpaló lánc, 9. késefa (M olnár 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: Bakontán 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 kéttalpas 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 járm ű 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. á b ra . F á th o rd ó gyalogszán. J. Az alsó kép a Börzsöny M úzeumban kiállított, „román szánkódnak nevezett
eszközről készült. (Vö. M úzsák 1983:3.6.).
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János: Székelység VIII., 1938. 20.) Udvarfva, 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 többeplényű 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 jto rja : 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. N yoszojás szán. 1. rókanca, 2. orcok, 3. nyoszoja, 4. keresztfa, 5. faszeg (Haáz F., 1942. 29. kép).
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262. á b ra . Száncsó.

paraszt szán: közönséges, teherhordó - (Ur
bárium, 1743. 26.) Szárhegy.
rakószán: „olyan szán, amelyre rövid fát rak
nak, szem be 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. M NL IV, 1981. 550.).
szánasság: „szánnal való járás, kereskedés,
mint: szekeresség” Kriza, Vadr. 1862: El
ment ~ra. Usz.
sz á ra z 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.
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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.).
sz ek erd erg és: szekérlárm a (Czirják G.,
1979. 221.) Gycsomafva.
SZ E K É R (KOCSI- HINTÓ- stb.) FÉ L E SÉ 
G E K (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 bakklőcs 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, kóboros 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 p o r M etam, 1736: M ikor
penig útra indultának feleségestől, az böcsületes 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,
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1970. 208.) Mhermány. Cs. B o g á ts , 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” Salam on 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. N agy M., 1 9 7 3 / 1688: Há
rom hitván,
(217.) Cskozmás. H aáz F. R.,
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264. ábra. Fakó szekér. Fakószekér fatalpű kereke.
1. kopás a kerék talpába bevert keményfából faragott
faszegek (Vámszer G. 1977 184.).

1932: ~ [...] Ö trészű 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. M áthé János: N yr 94, 1970. 209.)
Mhermány. félvá g á s (uo.). félvágású lósze
kér (B. Nagy M., 1973/1724. 294.) Koronka.
szin. fé l-te n g e ly ű szekér (M Tsz I., 1893.
566.) Mezőfele.
futkosó szekér: kisméretű szekér (Szinte G.,
1903. 15.).
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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 rakoncával, 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. 1 9 4 3 / 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., 19 4 3 / 1596: két Ernyeos zekeret
[...]. Ernyősszekér: Arcela (MA, 1604). J.
Ernyőskoczi: Carpentum (uo.).

265. ábra. K óboros szekér, ernyő vagy kóbor (Haáz F.
R., 1932. 15.) Usz.

2. kóboros szekér (MTsz I., 1893. 1144.)
Szf. kóberes szekér. G encsy 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. A por 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
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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.
C orpus /.: C sík-gyergyó- és kászon széki
Constitutio [ szabályrendelet], 1744: Limitátatik [megszabatik] egy Lajtrás Hordó szekér
csinálása 3 fór., [...] (153.) szin. rajtojás sze
kér (Műv 1982. 3. 35.) Bélafva.
négy lószekér: „nagy lovasszekér; így: kétlószekér, 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. K őváry L.,
1847: Paraszt szekereket Kibéd, Várad [Só
várad ? ...] készít. (64.§.)
remetei
szekér. G ergely L., 1866: A re
m eteiek, köszvényesiek, m ikházi- és deményháziak [...] Szekerök feltűnően egy
szerű; az egész csak a két tengelyből és
négy kerékből áll, a tengelyekből négy hasábocska 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.)
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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 rókoncával 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 »vastalpú«, vasráfos szekerek számára. (112.).
vetőszekér: „szántáskor használt szekér, elöl
az eketaligából, hátul a ládaszerű kordéból
állt” (Vámszer G., 1977/1930. 187.)Cs.
SZE K E R ES.
1. k irp á cs (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3,
1874. 564.) Bácsf. r. cirpaci: kontár.

266. á b ra . U d v arh ely 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.
„ M egrögződött pa rasztsággal 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. C sergő 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.
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szenes kas: szekérre helyezett, kosárszerűen
fonott tartó, illetve maga a faszenet szállító
szekér. Biró G ábor: 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, keréktalpszélességre 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, „ n égykerekűalj” (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 járm ű 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.,
19 8 5 / 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 (EO E 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. G encsy István Nyr 34. 1905. 322.) GyJuhafa (Samu Lajos Sz.gy.) MVH, léha (Nemes E., 1974.) Torja,
szekér-ija (M Tsz II. 1897. 514.) Olasztelek, szin elsősin ej (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.) M agyaró, 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-szentgyörgyi 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
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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. S ylvester 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 közországutak tisztítására és építésére [...] (311.)
Cssz. (Az ilyen közmunkával csinált utakra
mondták: Jó ez ingyen! vö. NT, 1839. 16.
szám: »Reminescenták« 1837-ről). útcsinálás. 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
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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” D ósa E., 1861: ~ mindazáltal 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. fa rt '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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ájektor: ejektor (Boldizsár Károly Sz.gy.)

2.3.6 Erdei vasutak Szállítás erdei vasutakon

Felső-Maros mente.

alap: „erdei vasút koronaszélessége” (Kán
„Tisztelem a [z erdei] vasúti munkásokat, s a
szívem nagy m elegséggel telik meg , am ikor
a pöfögő, szuszogó iparvonatról kalaplengetéssel viszonzom köszöntésüket!

(Kemény J., 1942. 53.)

ágyalni: talpfát aláverni, a kavizságyat ren
dezni (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya.

269. ábra. Ágyalni.

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 in cses 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. hum uszpadka (—»), 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 m ozdonykerekeket (Sz.gy.)
Ratosnya. -> ERDEI VASÚTI MOZDONY,
csillag: „kerékváz” (Boldizsár Károly Sz.
gy.) F-Maros mente.

CSÚCSSÍN.
1. váltókés (Boldizsár Károly Sz.gy.) F-Ma

271. ábra. Andráskereszt.

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 (K incses 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 m egszaladt (Kántor Árpád Sz.gy.)
Ratosnya.

1

272. ábra. Csapágyház (1). Az erdei vasúti kocsik
keretének a csapágy tokra való támaszkodása.
2. tengelycsap, 3. csapágy vezető villa.

-

/• <
1

273. ábra. Csúcssín (1). Csúcssínes váltó 2. gyök (—>), 3. szív (—»), 4. (-») összekötőpálca.
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274. á b ra . D e sz n iz é s (1). 2. nyomtáv (—>), 3. talpfa (—>111. 2 .2 . 1.).

3. kicsi vasút (Lukács Imre Sz.gy.) Gy. Kán
tor Árpád: a ~nál dolgozik (Sz.gy.) Ratosnya.

ERDEI VASUTAK.

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 telefonvonala (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.).
412

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 (D iósi-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-DealuBátrin (Őrhegy 1403 m) feletti gyulafalvi te
leptől kiindulva. Kezdetben csak a »Komandó« tetejéig vezetett a N agy-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 G oldfinger és Teplánszky ezég tart bérbe. (86.).

ERDEI VASÚTI MOZDONY.
1. gép. Kántor Árpád: V igyázz, jön a

~!

(Sz.gy.) Ratosnya. gőz ~ (K incses Sándor
Sz.gy.) Szováta.
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2. gőzös (uo.).
3. iparvasúti mozdony (Kemény J., 1958.
14.).

4. kávéőrlő (Kem ény J., 1958. 16.). J.
-nevek: Kratofil, Krakó. Boldizsár Károly:
a baktai erdei vasút mozdonya 1927-28
körül; „Jön a Krakó!”; később a m ozdonyok
számozva voltak. (Sz.gy.). Rózsi (uo). Tizenötös. 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; gyom láló
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: m ozdonyvezető
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(Kemény J., 1963. 344.) stb. (vö. Látó A.,
1981. 129. Komandó).
FÉKEZŐÁLLÁS. fékeállás (Kántor Árpád
S z.gy.) Ratosnya. fék (B oldizsár 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
D ióssy-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 m ozog a váltó
nyelv (Sz.gy.) Ratosnya —» nyelv is.
hébli: „emelőkar” Boldizsár Károly: -v ei
elzárja a fél D iesel-m otor 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: hézaglem ez. (—> 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.
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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 m egdőlve álljon a sín
(Sz.gy.) Ratosnya.
2. talpfadeszniző (Kincses Sándor Sz.gy.)
Szováta.

kavics: hom okoskavics. Kántor Árpád: a
(—>) tartalmaz homokot is; -öln i 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.

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. M edve (1).

megrakás: felterhelés (Kántor Árpád Sz.gy.)
Ratosnya.

278. ábra. Körmös vasrúd.

mozdonyitatás: vízfelvétel (Kem ény J.,
krámpácsoló: „gyártelepi iparvasutak építé

1958. 154.) F-Maros mente.

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.

NYOMKARIMA. purganc (Kincses Sándor
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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.

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.)

összeállít: összekapcsol. Kántor Árpád: ál

Szováta.

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.

2. havasi pályamunkás (Varga Péter Sz.gy.)

PÁLYA KOCSI.
7. pályakocsi. Kántor Árpád: a ~val a pálya
munkások a szerszámokat hordották (Sz.gy.)

283. ábra. Plató, fékállással (1) (—> fekezőállás); (2) ráma.
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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 (—>) NYOMKARIMA.
ráma: mell fal. Kántor Árpád: a - a plató bü
tüje, a két végén levő fal, mely az anyagot
fogja (Sz.gy.) Ratosnya (—») plató.
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ránga: „vasrúd” (Kántor Árpád Sz.gy.) Ra
tosnya r. rangá.
reiszni: „sínfúró eszköz” Kincses Sándor: ir
tó nehéz volt a -v ei 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” (K incses
Sándor Sz.gy.) Szováta.
SÍNGERINC.
1. sínnyaka (Kántor Árpád Sz.gy.) Ratosnya.
2. vászna (Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta

284. ábra. Síngerinc (1). 2. sínkorona (—>), 3. síntalp.
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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 tyü lő tábla. Haszmann P t 1971: N é
hány perc s a ~'hoz érünk, egy éles kanyar
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után már a Baszka patak árterületén vagyunk
s következik a nagy híd. (V. 11.) Komandó.
speciáltalpfa: váltótalpfa (Kántor Árpád
Sz.gy.) Ratosnya.

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.

stucni: „toldás” B oldizsár Károly: meg kell
-zn i a megrövidült kazáncsövet (Sz.gy.) FMaros mente.
súly: a váltókészülék ellensúlya (Kántor Ár
pád S z.gy.) Ratosnya. J. körte a súlynak
szoktuk mondani ~ is (uo.).
sürgönydrót: telefonvezeték (Kincses Sán
dor Sz.gy) Szováta.
szabályozó: sebességszab ályozó. K án tor
Á rpád: a ~val a m ozdonyvezető 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 bunkós [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.
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tolatóoszlop: tolatásjelző (Kincses Sándor
Sz.gy.) Szováta.
tönkös kocsi: rönkszállító erdei vasúti kocsi.
Bokor J., 1905: A z 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 csom ó ~. 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 -o k á t (Kemény J., 1958. 19.).
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289. ábra. Truck.
1. rókinca (—»), zsámójszár (—>), 2. fékezőállás (->), 3. zsámój (—>), 4. zsámójszég (—>), 5. tartólánc (—»).

túlbővítés: nyom bővítés (K incses Sándor
Sz.gy.) Szováta.
tűzfogó: szikrafogó (Kem ény J., 1958.
152.).
tűzifás kocsi: tűzifa szállítására szolgáló pő
rekocsi (plató), melyet az egykori Erdélyi
Erdőipari R.T. házilag készítette (Benedicsics Albert Sz.gy.) Komandó.
ürítés: leterhelés. Kántor Árpád: Be kell ad
ni a kocsikat ~ alá! (Kántor Árpád Sz.gy.)
Ratosnya.

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.

ütköző:
1. sínillesztés, „két sínvég találkozása”./zx ~:
ikeraljas, talpas-, lebegő ~: lengő - (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.

290. ábra. Ütköző.
a) fix ütköző; b) lebegő ütköző.
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292. ábra. Vezérsín (1).

vezérsín:

ZÁRT ERDEI VASÚTI KOCSI, FEDETT

vezetősín. Kincses Sándor: a ~ útátjáróknál
és 50-es-nél kisebb kanyarban használt sín
(Sz.gy.) Szováta.
vezérsíntuskó: tám asztócsavar, öntött
vastuskó. K in cses Sándor: a ~ tartotta az
előírt távolságot [csatornát], útátjáróknál
67 mm-t, kanyarban 45 mm-t, de ez utób
bi fü ggött az ív sugarától is (S z .g y .)
Szováta.
vízállásüveg: vízállásm utató. K án tor Á r
pád: a ~ mutatja a víznek a mennyiségét a
kazánban (Sz.gy.) Ratosnya.
VONORUD. K incses Sándor: a ~ az össze
kötő pálcához (—») és a váltóállványhoz (—>)
kötődik, ezzel mozgatják a váltót (Sz.gy.)
Szováta. K ántor Árpád: a ~ húzza a nyelve
ket, mikor változtatják a váltót (Sz.gy.)
Ratosnya (—>) gyök.

1. bárka (Boldizsár Károly Sz.gy.) F-Maros
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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.
élelm i
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

dob: kötéldob. Benedecsics Albert: A Felső

(kéthatású fékpálya)

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. B enedecsics A lbert: 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 rg ó 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 e g té r ítő kerék
(Szigyártó Tibor Sz.gy.) Kovászna —> gépe
zet.
gépezet: a komandói sikló felső állomásán
(Felsősikló) alkalm azott szerkezet. H aszman 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

„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 m ö
gött, a falu [Vajnafalva] felé vezető ország
út beszögeléséből indult, és meredek pá
lyán kanyargott felfelé ~ig. (20.). H aszmann R, 1971 K ovászna [...], ahonnan
hatkilométeres vicinális vasút [keskenyvágányú 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.
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| fordulókerék] balra tekerőzik, majd áttér a
jobb oldalra, ugyanolyan kerékre [dobra],
mint a bal oldalon való. Ennyi a ~. (V. 8.).
m ekhanizm us (Szigyártó Tibor Sz.gy.) Ko
vászna.
gépház: a Felsősiklónál levő fékház. Haszman 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: L akatos Gy., 1910: Zabola pa
taka környékéről [...] tönköket (szálfákat)
szállítanak a Komandó telepen levő gőzfű
részekhez, m égpedig az 1785 m éter ma
gasságban levő »Gór« havasra gőzsiklón
vontatva fel. (72.). J. g ő zsik ló : ferde felvo
nó m elynél 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 nyom távval. EH,
1890: [...] a »Gábor« gőzfűrész [Komandó]
ünnepélyes felavatása és hivatalos m egnyi
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
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a kom andói »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,
m elyekre 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 kovásznai »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 —> ALJZATKOCSI.
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

2.3.8 Vasút - Vasúttalanság

le (vonókötele) (Benedecsics Albert Sz.gy.)
Komandó. siklókötél. Sümegh /., 1898: A
vállalat [Erdélyi Erdőipar Rt.] eddig kétféle
szerkezetű ~et alkalmazott, űm. az Obachfélét 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. M egtörtént 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 —>), elölhátul van egy-egy, mindkettő m ozgó”
(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.).

A fa szállítása normál nyomtávolságú
vasutakon
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„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. 1885ben 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. N agy 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 A rad-K árolyfehérvárTövis-Udvarhely-Ojtozi-szoros vasút, mely
Erdélyt Galaccal kötötte volna össze (Ruzitska L., 1964.). o jtozi vaspálya. Székely
Közlöny, 1868: Az Ojtozon vezetett vaspálya
a legrövidebb összeköttetés Galacig. („Kézdi-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. M kikj 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. M kikj ,
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
m éjéhez kötött gyors forgalom nak, mert
mind az áru, mind a fővonalra törekvő utas
csak ~ úton juthat czéljához [...] (790.).
nagy lehetőség elmúlasztása: a transzver
zális fővonal m egépítése következménye-
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A z 1 0 9 1 -b e n fpraolombo adott
szabványos nyomravú vasút
K ö zu ta k napjainkban
M e g ye h a tá r napjainkban
I M

I I

Erd e i va 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 teheráruforgalma (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: 1839ben Csík-, Gyergyó-, Kászonban volt egy
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mezőváros [Csíkszereda], 86 falu, három
predium [puszta], két vám, a ~ Csíkmártonfalván volt, Segesvár központtal összekap
csolva [...] (382.). J. Csíkmártonfalva beol
vadt Csíkszeredába.
sineg: „vasúti vágány” (M Tsz 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: Kézdivásárhely 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 UdvarhelyCsíkszereda közötti vasútvonalat (I. 30.).
hargitai vasút. SzSz, 1947: Udvarhelyi fő
próba a vasútépítéshez. Megépítik a = at.
(dec. 28.).
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Székelyudvarhely-Zetelaka közötti vasút
vonal. D aniel-U gron, 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, N ém etországba, A ngolor
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: H árom szék várm egyében még m a
gán-használatú ~ak is vannak, [...]. Ilyen
az »E rdélyi E rd ő ip ar R észvény tá rsa 
s á g i a k B rassótól K ovásznáig létesített
vonala, m elynek fo ly tatását képezi,
ugyancsak K ovásznától a térréti vasút
mentén s a siklón át Kommandó, Halom,
B enedekhídja, G yulafalva és M usáig ter
jed ő igen szám os beszélő állom ásra be
kapcsolt egész hálózata a telefon-vonalaknak, mely a D obroszláni m ásodik 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. O rbán B., IV. 1870:

csille: függőkocsi. Lakatos G y., 1910. 72.

Hisszük azonban, hogy a rövid időn M. Vá
sárhelyig eljutó vasút elhanyagolt gyár- és
m űiparunknak előnyös lendületet fog adni.
(6.). SzN, 1886: A következő 3 megye úm.
Csík, U dvarhely és H árom szék 11 466
négyszögöl mérföld területtel, 341 737 lé
lekkel, azaz összes lakóikkal ki vannak zár
va a forgalmi összeköttetésből, (febr. 27.).
T. N agy /., 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
m érjük, 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
m ennyit csiholhatunk ki erdeinkből [...]
(587.).

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

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.

„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 )/’

csillekerék: csiga. (—> f.).
csillekerék vájata: csiga vájata. (—> f.).
csilleszára: (függő) kengyel. (—> f.).
csörlőgép kabinja: csörlőházikó (VZ, 1981.

(Lakatos Gy., 1910. 72.)

1. 18. Ajtay László).

cangel: „keréktartó [csille-], minden állvá

DRÓTKÖTÉLPÁLYA.

nyon volt kettő” (Szőcs István Sz.gy.)
Bereck.
csiga: terelőcsiga. Szász L., 1974: Köteled
békötöm és megnézem, hogy valahó a ~,
vagy rókanca m ellé nincs-e beakadva.
(271.) G ycsom afva. szin. csillekerék —>
III.2.1.10.

/. d ró tk ö télp á ja . S ylvester 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. sadranypája (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) B ereck-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 ism ert erdőhasználattan tankönyve, a K. G ayer, L.
Fabricius: Die F o rstb en u tzu n g , B erlin
(280.) is ism ertette. Z ern yei
J. 1898 és
1904 között, Zernyét M urdánnal összeköt
ve egy 13 km hosszú drótkötélpálya m űkö
dött, majd m iután leb o n to tták Z ernyePutna 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 M ikes család

tulajdonában levő erdőségek értékesítése
céljából korszerű erdőgazdaság létezett, me
lyet az idézett ~ ~'k m ellett 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 ZabolaPáva és Imecsfalva közötti Zabola-fűrésztelep elnevezésű m egállóval kötötte össze,
(vö. Mogy, 1906. I. Fűrészárugyártás.),
egyenes sodrony: egyjáratú ingapálya.
G arda 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 m űködési 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. [...] A m ikor
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
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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. K örbeforgó 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: párnalem ez, 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 ylv ester T., 1966: Ha
északad a kötél, a ~ ésszesrájszójja. Szőcs
István: a ~ minden nap m egjárta magát,

300. ábra. Ráma.
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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 függőlegességet” (—> f.).
súlyláda: a tartókötél kifeszítését szolgáló kőtöltéses faláda, „a ~ a húzókötél merevítését
biztosította, feszttartotta a kötélnek a balanszérozását” (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.
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terhelő állomás (felső -): felterhelő állomás

berbécs: „verőkos” Szabó T., 1 9 7 6 / 1821:

(Szőcs István Sz.gy.) Bereck.
ürítőállomás: leterhelő állom ás. (—> f.).
J. terhelő és ürítő munkás. (—> f.).

magamis eleget vertem a' czövekeket, eleget
emeltem a' ~et [...] (804.) Radnótfája.
berbécsállvány: bika (Birtalan Árpád Sz.
gy.) Esztgy.

Bodor Péter Maroshídja. Benkő K., 1862:

301. ábra. Ürítőállomás.
Ürítőállomás a „Vyssen” sodronynál (—> manécs).

veresvas: 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 [...] eredm ényes ezerm ester
is, mert a M aroson való hidat is ő építette
Remete szegn él”

(Tamási Á., 1955. 137.)

ágazat: ág (Székely L., 1981. 43.) Gyremete.
alfa: „a zsilip járm át 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.
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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, m int
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” (M Tsz 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 (M urádin L., 1967. 138.)
Cszépvíz
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dugat: gáttal elzár. Sándor O., 1639: [...] és

FELROBBANT.

~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.,
1 9 7 8 / 1655. 787.) Cssztgyörgy.
elgátol: „patakot, folyamot folyásában gáttal
akadályoz” (Ballagi M., 1873). Orbán B ., /.
1868: A zonban 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 Fenyédvize egy részét (75.) —> OLÁHFALUSIAK
VÍZELVEZETÉSEI is.
ellent álló gerenda: „ellenálló-gerenda” Cs.
Bogáts D., 1 9 4 3 / 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.).

1. elhány. Teleki J., 1937/H 99: Olt [...] Mert

302. ábra. Fűzfakerítés.
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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
1 9 7 6 / 1798: ezen erdőbe lehet találni töbnyire Magyarofákot, mellyek most apró abrancsok(na)k és gátat kötni jók (62.) Hagymásbodon, 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
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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.
L bü rü (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 adm inistralhasson [adhasson]
(103.) Harasztkerék, MT.
Hidas: Hn. Ásó— (e). Tibád L , 1979: Ot
sok árok vót, s rajtok körösztű hidakat
csinátak (108.) Szsztmihály.

HÍDFÉLESÉGEK
cim enteshíd: vasbetonhíd (Zsigm ond J.
1979. 216.) Magyaró.
em elcsős 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 FÜ G G ESZTŐ M Ű V ES FAHÍD
—> 304. ábra.
vámos híd: híd, melynek használatáért vá
mot fizettek. CJH-ET 1 9 0 0 / 1669: A maros
vásárhelyi atyánkfiai a mely hidat a Maros
vizen tartanak, mivel privilégium ok 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.).
im reh /., 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 krajcárnyi összeghez jutnak (120.).

304. ábra. Kettős függesztőműves fahíd.
Az Ojtozi-szoros egykori hídja (Hankó V., 1896. 178.).
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H ÍD N E V E K SZÉKELYM UZSNÁN:
Középláb higgya. Nagypatak higgya. Pityókakert higgya. Palló. (Hargita VI, 1973.
XII. 13.).

HÍDRÉSZEK
gerendafa: hídgerenda. K á szo n im p ér 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.
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HÍDTARTÁS: gondoskodás a hídról, híd

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. K incses Sándor: két oldalt
volt a ~ (Sz.gy.) Szováta.
pap: oszlop. S ylvester 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.).

fenntartás. CJH-ET 1 9 0 0 / 1653: Háromszé
ken Málnás nevű falu határán az Olt vizén
való ~t ezután is azok continuálják [folytas
sák], kik ennekelőtte, solutis de jure solvendis [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.

306. ábra. Ruktató (1). 2. párnafa (—»), 3. tartógerenda
(Kincses Sándor Sz.gy.) Szováta, 4. hídgerenda.

keringő: „gödör a patakban, ahol a víz for

sprengolt gerenda: ékelt tartó. (—> f.).
szimpla gerenda: egyszerű fagerendatartó.
(-> f.).
tzövek kapots: cövekkapocs (Cs. Bogáts D.,
1943/1817).

gót képez (Benkő L., 1947. 19.). Hn. Kerin
gő, Cserefva.
ketté szakaszt: elvezet. K őváry L., 1842:
Oláhfalu [...] Van egy fűrészmalmot hajtó
patakok, mit falvakon felül ketté szakasztanak: 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” (M Tsz I., 1893.
1276.) Hm.
lágyvíz: „a víznek csendes folyása” (Sztripszky 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. K ászon
im pér 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. M kikj, 1904: Maros folyó
rendezetlensége [...] kisebb vízállás mellett
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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 (M Tsz II., 1897. 1011.). J.
anya-m eder: „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 eldugás 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 Verebesi 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. b o lyg ó (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» (zab ot)...” (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.

3. p a r t Sz. Lassú víz ~ot mos (Konsza S.,
1957. 494.) M ihátz /., 1779: A ’ vizeknek

108. Murádin László) Gysztm.
padmaly: „vízpartnak ki-vájott ürege”
(SzD, 1784. 64.). ~os: „hosszában alámo
sott” (MTsz II., 1897. 57.).

/. veszelés (Kriza, Vadr. 1862).
2. vető-gát (MTsz II., 1897. 981.). vettető
(uo. 982.). víz-vettető (uo. 1013.).

PART.

1. ér (Benkő L., 1947. 18.) Hn. Víz ~ sánc

1. fart: „meredek part, partos sziklaoldal”

(uo.) Nyszereda.
2. p atak. Hn. Szökő ~ (Orbán B., I. 1868.
208.) Arákos.
3. sé d (Benkő L., 1947. 20.) Hn. H íd - (uo.)
N yandrásfva. (vö. B. G ergely P , 1982.
168.). (-> f.).
4. víz Hn. Kétvízköze, Demeterfva, Hn. Vízérsánc, Szentháromság.

(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.).
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partyait [...] (64.).

PARTVÉDŐ GÁT.

PATAK.
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PŐZS: vesszőnyaláb (Pausinger J., 1885.

ügy: „folyóvíz” (Szabó T., 1970.) Aldoboly

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 ~ alkalm atosságával 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).

Hn. 1580: Farkas ~

SZAKADÉK. C onscriptio G yrem ete, 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, égerfavesszőkből, az erdővel bővelkedő helyeken
pedig bükkfa-vesszőből is kell ~ani (6.) Usz.
telonium: „hídvám ” (D ósa 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.
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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 vízelrekesztő (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 elásására [...] (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. M ár
ton Gyula: Nyr 82, 1958. 363.) Pálfva.
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zobogó: „zubogó, gátról, zsilipről lezuhogó
víz” (MTsz II., 1897. 1053.) Hsz.
ZÚGÓ: a vízgyűjtőgátaknak a víz kieresztésére 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.

III. 2. Fahasználat

2.3.11. Úsztatás vízfolyásokon Hajózás a Maroson és az Oltón
„ Te szőke szép M aros , / A zt 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 átbocsátja, az úsztatott fát felfogja” (ELex,

1964.288.). Pausinger J.,1885: Midőn 1870ben 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-

310. ábra. G ereb. Bakgereb a herbusi gerebnél. (J. A
gereb hossza 48 öl volt és 12 bakra támaszkodott.)

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.)
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hajók fognak járni egészen M arosvásárhe
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 M iklósnak 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 fá k a t az ár-vízbe hánnyák ,
M elly veszedelem re 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
m ennyiségű tönköt a M aros völgyébe.
(139.). Pausinger J.} 1885: Eddig évenként
20-50.000 űrméter tűzifa termeltetett és úsztattatott 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...

- vontatásuk...

-rendeltetésük....

176
gabonaszállítás

-gyártási hely...

72
20
19
373

- mélyedésük a jelzett
terűvel...
- menetidő
Marosújvártól

r1
<N

-a h a jó k méretei bécsi lábban(l):
hossz...
felső szélesség...
alsó szélesség...
magasság...
- „rendes terüképességük’
mázsa(2)

üresen 4
terűvel 5
ló által történt

felfelé
(vissza)

lefelé
nap

1000-1200
„a m.újvári cs. k.
hajóműhelyben”

- készültek fenyőfából

M.-Portig(4>
Lippáig
Aradig
Szegedig

4
10
17
26

5
12
25
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.)
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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 vízgyűjtőgátak 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 m éltósággal, mint a hattyúraj,
a fordulóban úszik hat tutaj .
Vizen deren gő ősi fantom ok,
keletre lengő vízi vándorok ”

(Áprily Lajos:
Tutajok. Részlet. 1973./1920. 40.)
„ Úsznak szép rendben a tutajok, egym ás
nyom át követve. A vezértutaj diktálja a tem 
pót. Nincs m ost m ár külön próbálkozás, erre-arra cifrázása az útvonalnak. A fertályok
közötti szabályos távolságot be kell tartani.
Ha egymásnak torlódnak, abból baj tám ad
hatna: zátonyra futás, tutajkötések szétbom 
lása, fertá lyo k szertehu llása, esetleg több
órás késedelem is! ”
(Kemény J., 1979. 122.)
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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” M árton 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.
N agy Gy., 1884: ~, fakivitel 1878. évben

17.550 m \ 1879. évben 155.480.000 kg (71.).

beköt, béköt: „összeállít” Márton B., 1963:
M ikar 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 (nagyáboltatnak), s miután még a guzslyukak is kifúrattak, felrakásoltatnak. (861.) —> megnagyából.
belfa: közbenső járom pálca (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: lippai ~ (2. közi.).
béresség: tutaj bér. B inder 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)” (M árton 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
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312. ábra. Botos. A „czejte” Szécsi Zs., 1894. 477
szerint. (1) 7 0-80 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 kampós 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 M arosnak 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 tutaj 99 (Tarisznyás M., 1826-1900.) Töl
gyes.
cédula: engedély (tutajozási -) Czeglédy J.,
1969. 229.). J. V. A rvinte (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, göm bölyű 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.).
csap k aro s tu ta j: „fenyőkarót szállító tutaj”
(Szabó T., 1978/1828. 29.) Marosvécs. J.
csapkaró: a . fen yő k a ró ,
b. szőlőkaró (Szabó T., 1978. 29.).
C SA PÓ K A PU : 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: járom pálca (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

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 E SZK A TU TA J: 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 vá g o tt rönkből ö sszeá llíto tt tu taj”
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

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.).
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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.

S zécsi Z s.,
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, egyegy 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
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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. Lom bosy,
1847: [...] Malomfalva-, Ugra- vagy Déllő
(egymás mellett eső falvak M arosvásárhe
lyen alól), a hol a 4 fertály tutaj összeállíttatik 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 .-b é res: „a tutaj elejét irányító kormá
nyos” (M árton 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

Első szászrégeni tutajkereskedelmi társulat

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.

(Erste Sáchsich Reener Flosshandelsgesellschaft): 1866-ban alakult tutaj kereskedelmi
társaság, mely Soborsinban egy leányvállalatot
alakított (Binder R, 1973. 3. közi.). Flosskompanie (A. Gociman, 1912. 55-59.). Kompánia
(Zsigmond J., 1979. 226.). szászrégeni tutaj
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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, N T 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” M árton B.,
1963: Az apacsiny —> fölé jön ráhúzva a já 
rompácára —> a Holtmaros,
feltajul: felduzzad, feltöltődik (a víz) (Palkó
A., 1979. 208.).
fertály: „negyedtutaj” Lom bossy, 1847:
Négy ilyen teszen egy egész tutajt, de a
mellyeket csak Maros-Vásárhelyen alól Malomfalvánál 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.).

társulat. Péch D ezső, 1886: ~ legújabban
Gyergyóra vetette szemeit, onnan szállítva a tu
tajokat Zámra és Aradra. (522.) szászrégeni
tutajkereskedőtársulat. Mkikj, 1910: Marostordamegyében 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., 19 7 8 / 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 (Kerelőszentpálig) 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, N T 1838: [...], s midőn már

ÁGAS-

KORMÁNY VAGY APACSINY
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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 -n ak [...] 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.).
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FOLYAMI TUTAJOZÁS: folyami tutajjal
végzett tutajozás. (—> f.).

forgatott tutaj: az a tutaj, melynél minden
m ásodik tutajfát m egfodítva 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. Gyergyai atyánkfiai panaszolkodnak, hogy az tutalyokat 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. fa csa rt ~: kész - (Zsig
mond József Sz.gy.) Görgény. kötöző ~ (Ke
mény J., 1965. 230.). nyírfa ~ (Csergő B.,
1978. 41.) Küküllőkeményfva. ~ fa csa rá s
(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 (ÁLtMvh, 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.).
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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 E R G Y Ó I T U T A JO Z Á S. T arisznyás
M.y 1982: A fentiekben [...] vázoltuk a - tör
ténetének néhány m ozzanatát 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 három-négynapi élelm e” (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 : M aroson [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 o t 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: M egyek =nak tutajra. (Sz.gy.) Gy.
hevederezés: tutaj heveder rögzítése (Portik
János Sz.gy.) Gy -> TUTAJHEVEDER is.
járompáca: „a tutajjárom függőlegesen álló
fái” M árton B., 1963: egy tutajjáromnak 3
vagy 5 járom pácája 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. M árton B., 1963: A
rúdat mek ké hegyezni a kis véginn, hagy
tuggya fogni
Holtmaros. —> KORMÁNY
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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 tutajosokat, 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” M árton 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 boronákból 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” (Lombossy, 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 tutajkereskedelem 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 -b e kapaszkodott meg a tutajospár, 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) -. G arda D.,
1978: „Tutajozó vizünk az itten lefolyó M a
ros vize, mellyel magunk és -o k át szoktunk
lehordani.” C on scriptio G yrem ete , 1785.
aug. 20. A tanúság szerint tehát a tutajozás
már a XVIII. században a földművelést és az
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állattenyésztést kiegészítő foglalkozásként
szerepel. (134.)

KIS-BESZTERCÉN FOLYTATOTT TU
TAJOZÁS. O rbán B., II. 1869: KisBesztercze (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 m egfaragása,
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.) M agyaró. J. ukrán opacsina (V.
Arvinte, 1957. 157.).
2. korm án y (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. »M eddig, em berek?«
»Zámig.« - A válasz tom pa és kom or
s m élységes, mint a munka és nyom or ”
(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 (M Tsz I., 1893. 48.). apacsindeszka (Palkó A., 1979. 207.) Magyaró.
2. korm ánydeszka (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. G öldner 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 -o k
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 összköbláb pedig a széria [—>] után volt bevésve
(Sz. gy.) Gy. (vö. G azda 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.) M agyaró (vö. Gazda J.,
1980. 279. Magyaró).
lepadol: lenyom. Lom bossy, 1847: [...] -ja,
a harmadik a 2-dikat, a 4-ik a 3-dikat, s így
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tovább 40-50 tutaj tornyosul egymásra (2.
közi.).
letakarod/ik: leérkezik. Fodor, N T 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” M árton
B., 1963: Mika a fákat béhúzatták a Maraspartra, att -'b a rakták, hagy ne faglajják e az
égisz hejet. Holtmaros.
Malomfalva. O rbán B., IV. 1870: - arról
is híres, hogy a m arosi tutajozásnak itt
van fő kikötője, hol négy negyed tutajt
egy egésszé szegeznek; a gyergyai tutajosok eddig jönnek, innen a tutajokat m a
lom falviak, 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) -> M AROSON
FOLYTATOTT TUTAJOZÁS A KAD Á
LYAI.
MAROSI FESZES KÖTÉSŰ TALP. J.
Marosvásárhely alatt (Malomfalván, Kerelőszentpálon) 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 tutajászatnak maga a M aros haragos hullám a”),
b) M esterséges vízi akadályok („malom- és
csapó-gátak” , „hajósm alm ok” , „hajóhidak
kötelei” stb.). B. Erkölcsiek (pl. a vámolás
nak zsarolássá való átalakulása). A m indvé
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 m arosmenti községek lakóinak ga
rázdálkodása is, kiket korlátozni alig lehet
abban, hogy ne lopjanak. [...] A leúsztatott
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fam enynyiség, 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.).
M kikj , 1894: Ezen társulatnak megerősített
alapszabályaiban körvonalazott czéljai el
érése szem pontjából az államkormány
m egengedte, hogy a M aroson úsztatott
minden tutaj után 30 kr vámot szedhessen.
[...] Az így megjavult vízi úton a gerendák
nak term észetes hengeres formájára való
szállítása is lehetséges lévén, azok többé
nem faragtatnak le, [...] (78.). A M arosi tu
ta jo zá st előm ozdító társaság (A. Gociman,
1929. 284.). T utajozást előm ozdító Társulat
(Palkó A., 1979. 208.) (vö. Czeglédy J.,
1969. 440.).
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Rastolita
Lunca Bradului
(Ratosnya) (Palotailva)
.Stínceni (Gödé)
’oplita (Maroshévíz)

A Maroson folytatott tutajozás általános képe

Morest (Malomival
Sinpaul (K-SztPáll

Remet eo (Gyremete)
Joseni (Gyalfalu)

rL

(Mvh.)

Alba Júlia
Lipova (Lippa)

(Gyulafehérvár)
Déva

(5) tutajkereskedő hely
°

tutajkikötő
tutajos központ

MAROSON FÖLYTATOTT TUTAJOZÁS AKADÁl YA!
\0eolu Nyegruv

I

S /

- Felsó s/akas/: Gyergyóalfalu. Gyergyóremete - M a
lomfalva (Divald A., 1871)

a görgényi állam i erdóhi

út melyen a gyergyói tutajosok hazatértek miután
a fertály tu tajt átadták

324. ábra. Maroson folytatott tutajozás akadályai.
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325. ábra. Megnagyából.
1. megnagyábolt rész, 2. gúzslyuk

megnagyából: durván lefarag. B e d ő A.,
1912: Két végén ~t és három szög alakú
gúzslyukakkal ellátott tutajfa (210.).
megomlik: szétesik. Székely L., 1981: [...] a
tutaj megomlott. (43.) Gyremete.
megyei tutaj: Lom bossy m eghatározása
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 em ancipálni, kivenni
akarta a ~k kezéből [...] A hatvanas években
egy második, áldozatra, tettre kész [vezető
egyéniség je le n tk e z ett...] Lázár Mór [...], de
terveihez segédkezet senki se nyújtott [...]
(33.). J. L ázár M ór tevékenységéről, ki
Biederm ann 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 m ódja, am ikor 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,
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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,
gyerm ekéveim suhogó zenéje
(Áprily Lajos: Ének a Küküllőhöz.
Résziét. 1973/1957. 177)
O rbán B., /. 1868: Tavasszal hó menéskor
a N agy-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. Ó roszhegyi 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
Nagy-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

óldaloslag: jobb v. bal felől (Ballagi M.,

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 (M ár
ton B., 1963.) Holtmaros. szin. vezértutajos
(Kemény J., 1965. 45.). tutaj ~ (Márton B.,
1963.) Holtmaros.

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.

Baróth tu ta jo zh a tó volt

O lt tu ta jo zh a tó volt

N a g y -B a c zo n tó l

B a lán bá nyá tó l
Kászon tu ta jo zh a tó volt
J a k a b fa lv á tó l

A jta tu ta jo zh a tó volt
S zá ra z-A jtá tó l

Fe ke te ü g y tu ta jo zh a tó volt
Le m hé nytől
G e le n c ze tu ta jo zh a tó volt
G e le nc zétől

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 Z s .,
1894: Görgényben egy ~ba, melynek hosszú
sága 450-500 méter, 400-650 tömörköbméter 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 egym ás m ellett összeszegezett
talpból álló folyam i tutaj (-» 329. ábra). J.
Palkó A ., 1979: ~ az 1200 köblábnál na
gyobb tutaj (206.) Holtmaros.
Ó RIÁ STU TA JO ZÁ S: 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 Bisztra 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. B inder 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 án yszék fü g g ő le g es 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 élelm et 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.
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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: M ekkapaszkodik 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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Sóhajók

M.-Újvárott rakatott só

Hónapok
összsúlya
száma

%

március

104

10

április

232

22

május

210

20

június

186

17

július

144

13

augusztus

47

4

september

20

2

104

10

20

2

1067

100

értéke

m ázsa

fo n t

fo rin t

804.410

19

4.022.050

január
február

október
november
december
összesen

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.) -> TUTAJSURRANTÓ 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.).
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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 iva ld 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

trinket: „keresztárbocnak való, fákból összeál

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.

lított tutaj” (Orbán B., II. 1869. 131.) KisBeszterce. 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, borona-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, kaszkavál, 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. Lom bossy , 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.

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.).
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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 jb e k ö 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 csúsztatót 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
összes

érték
egység

összes

forin t

forin t

deszka

db

459.600

114.908

0,25

cölöp

db

10.335

5.167

0,50

karó

db

80.000

10.000

zsindely

db

1.606.000

6.424

fűrészléc

db

1.260.000

126.000

sertés

db

2.225

66.750

borvizes üveg

db

329.400

49.410

köböl

78.654

akó

9.765

gabona
borszesz
Összesen:

egység

89.900

0,23

8.615

4.308

0,50

0,125

305.600

38.650

0,126

0,004

1.118.000

4.472

0,004

600.000

60.000

0,10

1.900

57.000

0,15

311.900

46.785

0,15

314.616

4,0

125.017

500.086

4,0

31.248

3,2

56.529

180.893

3,2

0,10
30,0

359.600

30,0

982.094

724.523

A tutajfelteherként
elszállított áru értéke
1864-ben:

1.706.617 forint

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: Alfaluig 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. D ivald 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.
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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, H EV ED ER: „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.) H oltm aros, h evedervas: „a
Foresta cégnél 1923-tól kezdve alkalmazott
vas, mellyel a fahevedert helyettesítették;
tutajkötőkapcsok segítségével szorították rá
a tutajfákra” (Portik János Sz. gy.) Gy.
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öszvek ö tő h eved er (Fodor NT, 1838. 139.) —»
gerezd is.
tu taj já rá s a : „a tutaj m ozgása” M árton B.,
1963: A tutaj béres ke, hagy ismerje a ~t.
Holtmaros.
tu ta jjá ró : tutajos (Palkó A., 1979. 209.).
T U TA JJÁ R O M -> KORMÁNYSZÉK.
T U T A JK E R E S K E D É S . 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
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piaczon rendes árak és bő kereslet mellett
lett a tutajfa eladva [...] (48.). Bözödi Gy.,
1938: G yergyószentm iklós [...] 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, m elyeket 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 , M NL V.,
1982. 373.).
TUTAJKERESKEDŐ. K oós 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 M aros
vásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara te
rületén még mindig 18 ~ volt. (Mkikj, 1913.
15.).

TUTAJKERESKEDŐ TÁRSASÁG.
1. k o m p á n 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. B inder P , 1973:
1858-ban a ~ = feloszlott (3. közi.); „ első
szász-régeni tutajkereskedő társu lat” (Hargi
ta, 1872. 94.). com pania. K oós F., 1890:
Most [1889] [...] Ennek [a fahiánynak] dac
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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 [W ermescher-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 1714beli 19 diaetalis A rticulus m eghatározza,
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 (—> tutajbisztas), azaz a megbízott vitte magával a meg
rendelőhöz. M egérkezéskor ennek alapján
ellenőrizték a feltüntetett m ennyiséget.”
(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.).
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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, 2030 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 oln ár K., 1974: Biztosítás
kedvéért, ahány tőke felrakódott a fergettyűre, m indeniket a láncszem eken keresztül
-ekkel megbiztosították (314.) Kápolnásf —>
fertály is.
tutajtaxa: „tutajban adott faterm ékjáran
dóság” Zsigm ond J., 1979: Az évről évre
növekvő m ennyiségű 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, m elynek
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. becsapn i (a tutajt) (Köz. Göldner József:

EL 1887. 585.) Gy.
2. bekötni (a tutajt).
3. összevern i a tutajt.

tutajok vámlása:

vámolása. Sz. O. VIII.,
1 8 9 8 / 1725: 11. A ~ ellen folyamodnak, mert

100 szál deszkában 30 szál esik ki, le K.-Fejérvárig. (317.). tutajvám lás (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 számbaadásáról” (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.; Urm áczy N ándor 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. A por P., 1 9 0 3 / 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
MarosVásárhelyig 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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