
2. A HAVAS - HAVASOK - HAVASOLÁS

2.1. HAVAS
A Magyar Értelmező Kéziszótár havason, mint főnéven, /csúcsain nyáron is havas/ 

magas hegy/ség/et ért. Ballagi Mór 99 évvel korábban megjelent teljes szótára pedig 
hegytetőt, vagy hegyoldalt, “hol a növényzet megszűnik”. Ezzel szemben, a székelység e 
szakkifejezését az évszázadok folyamán sokkal gazdagabb sajátos jelentéssel használták, 
mind az erdészeti-, mind a szépirodalomban. Kedvelt témájává is vált századunk több 
írójának, és jogszabályaink nyelvezetébe is bekerült. Erdészettörténeti jelentőségét többek 
között egyik itteni alkalmazásának köszönheti, mikor a törvény /az 1871. 55. te, az ún. 
arányosítási törvénycikk/ felületes megfogalmazása a visszaélések láncolatát segítette elő. 
Az erdélyi területekre vonatkozó arányosítási és tagosítási törvény 8. paragrafusa ugyanis 
megengedte a havasok felosztását a közös birtokosok többségének kérelmére, függetlenül 
a részes illetményének nagyságától. Pedig erdő esetében az elkülönítés csak akkor volt 
lehetséges, ha a közbirtokos illetményére legalább 100 katasztrális hold esett.

A “havas és az erdő” között a gyakorlat képtelen volt különbséget tenni. Állításunk 
bizonyítására szolgáljanak az alábbi idézetek, melyek szövege a “havasinak más-más 
értelmet ad:

-havas mint /rendszerint távol fekvő /  erdő 

“es mikor mák lezen hawassokon” /SzO. II. 1571. 330./;

“Erdélynek észak és napkelet felőli részei [. .] hidegebbek, s azért nagyobbára 
fenyveshavasokból állók [ .. J/NT, 1838.138./;

“[ . . . ]  a Gyergyóiaknak megfogyván már havasaik a görgényi dominium Gyergyó felé 
nyúló havasaiból is vesznek fát” /Lombossy, 18477;

“majd kimentünk a havasi részbe, hogy egy terű fát készítsünk a tilosból” /Kurkó Gy., 
1970.123. Csikszentdomokos/;

“Akik huzatnak a havason” /Gazda J., 1980. 278. Kászonűjfalu/.

-havas mint kaszáló

“Molduva felől való részen a szénafüvek az havasokon vannak bővebben [ . . . ] ” /EO n. 
1801.773. Csíkszék/;

“A havasokon a kaszálás el nem adható; aki teszi, kivesz a havasból” /Negyedfélmegye 
rendtartása 1620. k., Endes M., 1938.495./

-havas mint erdei legelő

“Az havasra és Krista mezejére ha mikor marhát hajtunk ki, [ . . . ] ” /SzO. VI. 1676.359. 
Csíkszenttamás/;

“[ . . .]  és ha az esztendőnek nagy részén a’ Havasokon nem tartaná marháit, azokból ki 
is fogyna” /Szigethi Gy., 1831.48. Udvarhelyszék/

-havas mint erdő és erdei legelő

“Ezen havasok gazdagok legelőkben és erdőkben” /Ujfalvy S., 1854 1855.308. Három
szék/;

“A havas távoli erdő, legelővel” /Lőrincz Pál. Sz. gy. Oroszhegy/;
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“A távolabbi havasok övezetében állattenyésztés, erdőgazdálkodás folyt.” /Tarisznyás 
M., 1974.310./

-havas mint hegy, melyről a hó későn megy el

“havas: magas /és kopár?/ hegy, amely a havat soká megtartja” /Hefty G y ., 1911. 210. 
Szf./;

“havas: magas hegy, amelyről későre olvad el a hó” /Árvay J., 1943.62. Hétfalu/;

“havas: terület, amelyről a hó későn ment el, havasi szállások voltak ott, ahol laktunk 
télen” /Sebestyén István. Sz. gy. Zetelaka/

-havas mint birtoklásforma /közbirtok/

“[. . .] az Appr. Const. 3. r. 76. t. 2. art. szerint a Havasok is a Székely közönségnek 
osztály felosztás alá nem jöhető Bonumai javai” /Lőtsey, 1837/1831. Zágon/

“1783: A Csíki Jószágban található Havasok és a két darab Cziheres hely is közre 
maragyanak” /Szabó T. 1976. 1178./

És ha a köz- és szaknyelv ennyiféle “havas”-t ismert, vajon íróink, költőink hogyan látták 
a sokarcú havast?

. Tompa László: “Itt nincs virág már, csak egy-egy gyopárszál /Fent a fenyőknél fentebb 
sasmadár száll./Lent zuhanó víz csörtet vad zúgokba.” /Havasi tájékon, 1918./

Áprily Lajos: “Havas tetőknek már lefolyt a vére, /sötétlilára várt a szürkület.” 
/Határmadár, 1920./

. Dsida Jenő: “Ujjongok, ha erre a falura nézek, /havasok illatát szívom/reggel. ” /Falun, 
1929./

Kányádi Sándor: “Nagy havas, nyugalmas, /  csöndje is hatalmas: /akár a jövendő, /  
hallgat a szálerdő.” /Jó szánút, jó fejsze. 1969./
. Nyíró József: “Sót viszek nyalatni az üszőknek a havasba. Átél óta nem jártam az erdőn 
és azóta minden megváltozott idefenn. [ . . . ]  /Havasok könyve, 1938. 1./

Tamási Áron: “S hát még amikor a falu havasi birotán kibuggyan a földből és az 
illatos-ünnepélyes csendben meglátja a rengeteget. /Bölcső és bagoly, 1953. 118. 
Farkaslaka./

. Kemény János: “Sokféle arcát láttam a Havasnak. Ismerem szelíd, kora tavaszi 
hangulatát, amikor az első virágfejek előbukkannak a foszladozó hótakaró alól [ . . . ] ” 
A havas dicsérete, 1957.45. /"A Havasnak is van számomra sok mondanivalója. Ő oly 
rettentő magasságban trónol a mi apróságos életünk felett [...]"  /uo. 47./

Kemény János közelebbről is betekintett a havas életébe, hiszen egykor erdőbirtokos is 
volt. Ismerte a kíméletlen havast is, mely a javait kitermelő embert és állatot nehéz próbára 
tette: “Hatvanan vannak itt, a negyven ló számára épült faistállóban. Hatvan halálraítélt 
rabszolga. Legtöbbje szenesló volt, széles szügyű mokány, tüzes székely, ravasz békási. 
Míg fiatalok voltak otthon megbecsülték őket. [ ...]  s most itt vannak mind, összezsúfoltam 
kehesen, pókoslábúak, roggyantak. ” /uo. 28./

És a halálukat váró beteg lovak mellett a havas kitermelése után ott maradtak a 
beerdősületlen hegyoldalak, a havasoló falvakban pedig “hetente terjengett a hír, hogy ezt 
meg amazt ccmegütötte a f a » . ” /Zsigmond J., 1979. 224./

Visszatérve az 1871. 55. te. 8. $-ára, mely azáltal, hogy nem határozta meg a “havas” 
fogalmát, lehetővé tette a XIX. sz. végén Kibéd, Szováta, Etéd, Kisgalambfa, Málnás és
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más községek határában levő hatalmas erdőségeknnek “havas” címén történő felosztását. 
/1908. 7. te. miniszteri indokolása/. Ezáltal lehetetlen birtokviszonyok és telekkönyvi 
állapotok jöttek létre és a perek egész áradata zúdult a birtokosságokra. A részüket 
birtokbavevő tulajdonosok sokszor “nadrágszíj” erdőparcellákat kaptak, melynek egyéni 
erdészeti kezelése, legeltetése lehetetlenné vált. Ezért tulajdonosaik elképzelhetetlenül 
alacsony árért prédálták el e területek faállományát, hozzájárulva ezzel a kitermelő cégek 
jogtalan meggazdagodásához.

Mindazok helyzete, kik nevetségesen csekély árért elkótyavetyélték közbirtokossági 
tulajdonjogaikat, és ezzel önkéntesen kiléptek a faluközösségből, nem volt egységes a 
vizsgált terület valamennyi falujában. Többnyire érvényes volt az, amit Bartalis Ágost igy 
fogalmazott meg: “Mert ha erdőlési és legelési joga nincs, úgy a községben meg nem él” 
/Endes M ., 1938.404./Máskor, az arányrészek elidegenítése után is, a kisbirtokos a faluban 
maradt, “közösen élődve” a megmaradt /megfogyatkozott/ közbirtokon. /Erdély, 1901.80./ 
Vagyis volt eset, hogy a közbirtokosság felhasználatot biztosított továbbra is a “jog” 
nélkülieknek. Ilyen gyakorlat alakult ki pl. Zetelakán is, ahol az erdő nagy otthontartó ereje 
tovább éreztette jótékony hatását./-* 6. A hírhedt székelyföldi erdőarányositás/

2.2 Havasok

A Revendikált havasokat és a Marosszék havasát sorolhatjuk a legjelentősebbek közé. 
A későbbiek folyamán, az első közbirtok a Csíki Magánjavakat, az utóbbi pedig az 
ősmarosszék havasgazdaságot alkotta. /Az említett megnevezések megszűnésükig hasz
nálatosak is maradtak./

A szóba hozott közhavasokon kívül a havas szó mint földrajzi név is gyakori volt. 
“Bodoki havas”-t használtak a Bodoki hegység helyett. Nagykiterjedésű erdőségek eseté
ben szintén említették. Pl. Fülei havasokról olvashatunk Orbán Balázsnak A székelyföld 
leírása c. munkájában. Ugyancsak az erdőnéprajz e gazdag tára tájékoztat arról is, hogy a 
csíki krónikában a Hargita Héthavas néven szerepel.

2.2.1. Revendikált havasok

Történetének első világháború előtti legfontossab eseményeit időrendi áttekintésünk 
tartalmazza. /Lásd a könyv végén./ Jelentősége elsősorban Csíkszékben volt, mert itteni 
kiterjedése /13 /  1600 nmérföld/jóval meghaladta a Háromszéknek adott területét, és 
1869-ben az államtól visszakapott birtokot itt nem osztották fel. Ezzel lehetővé vált egy 
olyan birtokkomplexum létrehozása, melynek célja “a földművelés, kézmű, gyáripar, 
bányászat, kereskedelem és népoktatás” csíkmegyei fejlesztésének előmozdítása volt.

A szűkszavú áttekintésünkből kiemeljük II. Józsefnek azt az intézkedését, mellyel a 
visszaszerzett havasokat 1783. május 27-én a székely határőrkatonaság javára és előmene
telére adta. Ezzel a rendelkezésével könnyíteni akart azokon a terheken, amelyeket a 
határőrkatonai szolgálat jelentett.

A második igen fontos esemény 1869-ben történt, mikor I. Ferenc József \isszaadta a 
székely határőrcsaládok által bírt összes ingó és ingatlan javakat a székelység kulturális és 
gazdasági érdekeinek előmozdítására.

Kezdetben a vagyonnak “Ruházati és lóbeszerzési alap” volt a neve. Később is /1897/ 
a pénzértékek “Ruházati alap” megnevezés alatt külön kezeltettek, míg a fekvő birtokok 
“Havasi javak” címen szerepeltek. A “havas” kifejezés a gazdálkodást irányító szerv 
nevében sokáig szerepelt. Pl. “Csíkszék havassai kezelő hivatala” /1872/, “Csikmegyei 
havassjai igazgatósága”/ ! 881/ stb. Később /1884/ “Csíkvármegyei közönsége” és végül
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“Csíkvármegye magánjavai”, illetve “Csíki Magánjavak” megnevezés válik általánossá, 
annak bizonyítására, hogy a vagyon - melynek területe 1881-ben 70739 k. hold és 1587 
négyszögöl volt /belőle erdő 52538 k. hold és 593 négyszögöl/ - Csíkmegye magántulaj
dona. (-» 20. ábra)

20. ábra

Gyergyó napjainkban. Évszázadokon át a Maroson IMurest és a Kis-Besztercén IBist- 
ricioaral folytatott tutajozás lehetővé tette erdőségeinek értékesítését. Tulghes: Gyer- 
gyótölgyes, az egykori Csiki Magánjavak kezelőségének székhelye.

Az ismertetett erdő- és legelőgazdaság jövedelmező volt, elsősorban a Kis-Besztercén 
folytatott tutajozásnak köszönhetően. így pl. 1880-ban a tiszta jövedelem 31745 forint 94 
kr. volt, melyből 17489 forint 97 kr-t nevelési célokra irányoztak elő. 1899-ben pedig a 
birtok “Kezelő Hivatal”-a a Csíkszeredában létesítendő járványkórház építésére 4757 
forintot fizetett be. Mindezek arra utalnak, hogy a Csíki Magánjavak 1869 és 1918 évek 
közötti korszakának voltak eredményei is. Pozitív szerepe azonban messze elmaradt az 
elvárásoktól. Az erdőeladásokból /1911./ befolyt jövedelmet az igazgató tanácsok nem 
fektették stabil ipari létesítményekbe. A szülőföldhöz hű műszaki-közgazdasági értelmiség 
kialakulásához nyújtott ösztöndíjak -elsősorban korlátolt számuknak betudhatóan is- sem 
bizonyultak hathatós segítségnek.

Szükségesnek tartjuk megemlíteni a Csíki Magánjavak 1909. évi alapszabályát is, 
melynek megfogalmazásában a birtokkomplexum a csíkvármegyei volt határőrezredet 
alkotott községek székely lakosságának a magántulajdona volt, továbbá azt a tényt, hogy 
az egykori Revendikált havasok az 1720 körüli foglalások előtt csak egyes határszéli falvak 
közösségének tulajdona volt. Mindennek az első világháború után vált jelentősége, mikor 
a Csíki MMagánjavak állami tulajdonba kerültek./SzO. VII. 337.; Vitos, Cs. F. 1894. 586.; 
Mkikj, 1912. 16./

2.2.2. Marosszék havasa

Történetét a múlt század hetvenes évekig elsősorban Jakab Elek Marosszék közhavasai 
történeti és statisztikai ismertetéséhez c. dolgozatából ismerhetjük meg /Marosvidék, VII. 
évf. 1877. 314-317. 322-324. 330-332./ Jakab Eleket ez az írása -és más közleménye,
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melyek elsősorbban az Erdészeti Lapok hasábjain jelentek meg-, méltán avatták a kutatott 
terület erdészettörténete jeles ismerővéjé./

A havasbirtok területe 1891-ben 15556 k. hold és 799 n. öl volt, melyből erdő 13604 k. 
hold és 788 n. öl, legelő 1814 k. hold 725 n. öl, a többi terület pedig rét, kert, és szántó volt. 
Kataszteri tiszta jövedelmét, ekkor 1574 forint és 39 kr-ban állapították meg, a birtok értékét 
pedig 40100 forintban. /Összehasonlításként megemlítjük, hogy a marosvásárhelyi állami 
fa- és fémipari szakiskola fenntartási költsége az 1895-1904 időszakban évenként átlagosan 
47884 korona, azaz 23942 forint volt. /

Az egykori sajtó tehetetlenséggel vádolva, többször bírálta a széki /megyei/ közhavas 
intézőit a birtok nyújtotta jelentéktelen jövedelemért. Ezen cikkek közül, a Kolozsvár 
napilap 1887. febr. 12. számában megjelentből vettük az alábbi sorokat: “Befektetéssel [?] 
a havasi birtok jelenleg megér 350000 forintot [. . . és] e közel tizenhatezer hold birtok 
három évi tiszta jövedelme 1292 forint 84 kr. Ennyi jövedelmet Kolozsvárt egy ügyes 
külvárosi asszony három év alatt fél holdnyi kertjéből káposztából, s egyéb veteményből 
mindig kiteremt. De hát valóság-e a havas 1200 forint három évi jövedelme? Nem [ .. .  mert 
a csekély hasznot is tartalékként visszatartották]”

Milyen másképpen hangzik az 1881-ben hozott kezelési alapszabálynak 2. §-a, melyre 
az idézett cikk írója is hivatkozott:

“2. §. Ezen megnevezett havas örök időkre összesítve és feloszthatatlanul leendő 
kezelése újabban is kimondatik, azon főczélból, hogy a befolyó jövedelem a már megne
vezett birtokosság közérdekű intézményeinek, intézkedéseinek, közös érdekeinek előmoz
dítására és felvirágoztatására fordítassék.”

Tény, hogy a feltáratlan, piac nélküli erdők jövedelme rendkivül alacsony volt. A Szováta 
határában levő Marosszék havasa volt nem tutajozható, sokáig /1905/ a vasút is elkerülte. 
Egyedüli jelentős fogyasztója az 1858-ban megalakultparajdi gyufagyár volt. Reiter József 
gyufagyára évente 2400-3200 ürköbméter hasábfát vett e közbirtokosságtól, mely azonban 
a 90-es években Kolozsvárra költözött. /Az erdők jövedelmezőségének elmaradása Erdély 
kincstári erdőségeire is sokáig jellemző volt. Az Erdészeti Lapok 1865. évfolyamában 
olvashatjuk: “Erdély egyéb kincstári erdőségei pedig 557000 holdat foglalnak és kezelésük 
költségeit sem fődözik.” 15./

A Kis-Küküllő mentén közeledő vasút éreztette jótékony hatását: 1900-ban id. Éltető 
Albert szászrégeni földbirtokos és társa Szovátán a “Szovát” /ma Szováta/ patak mellett 
egy 3 keretes fűrésztelepet létesített, 120 LE meghajtással, miáltal kezdetét vette Szovátán 
a gyári faipar. /A. Gociman, 1929./

Az ősi Marosszék havasánnak csekély jövedelme foglalkoztatta nemcsak a mindenkori 
kezelő erdőtisztet, hanem a megye vezető erdőtisztjeit is. Közülük kiemelkedő tanulmányt 
tett közzé a marosvásárhelyi Marosvidék több, 1890. ápr. 6. és 29. között megjelenő 
számában Péch Dezső m. kir. főerdész ő si Marosszék nemes birtokosságának erdejéről 
címmel. Sokatmondó a neves szakíró záró szavaiból vett alábbi idézet: “Azonkívül még azt 
volnék bátor az igen tisztelt nemes székely birtokosságnak ajánlani: Semmit se kezeljen 
házilag. A legeltetést, fenyőhasználatot, bükkhasználatot, szóval: minden néven nevezendő 
használatot adjon ki haszonbérbe és pedig lehetőleg mindent egy személynek vagy egy 
társaságnak". A javaslat, hogy mindent egy vállalkozó közbeiktatásával értékesítsenek, az 
akkori korszak szellemére vall. Dékáni Ernő főerdész 1879-ben ugyanerre a havasra 
készített 15 oldalas jelentést. Benne Szepessy Ferenc kolozsvári bútorléckereskedő ajánla
tára válaszol, s az a birtokot kezelő erdőtiszt szakmai ismereteit dicséri. Tehát nem hozzá 
nem értéssel magyarázhatjuk a vállalkozás mellőzését. Az üzleti kapcsolatok hiánya, nem
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egy akkori állami erdőbirtok deficites gazdálkodása, a beruházásokhoz szükséges tőke 
hiánya stb. lehettek a meghatározó okok./

A havasbirtok kezdeti korszakában a Székhavas legértékesebb részei a legelők és a 
makkoltatást biztosító “csere-erdők” voltak. Ezek védelmét szolgálta az az intézkedés, mely 
1797-ben irtásukat megtiltotta.

A XVIII. sz. második felének marosszéki társadalmára jellemző volt az a mód is, ahogy 
a havast használták, és azt nyilvántartották. “Székelyek" és “parasztok” által folytatott 
1797. évi legeltetéséről emlékezik meg Jakab Elek idézett, 1877. évi dolgozatában, melyet 
az alábbi arányban végezték: ökröt és lovat a székelyek 8 , 1-szer, juhot 6 ,4-szer és sertést 
2 ,1-szer többet legeltettek, mint a parasztok, holott 1791-ben Marosszék összlakosságának 
a szabad székelyék csak 32,17 %-át tették ki, és az ugyancsak idesorolt egytelkes nemesek 
12,31 %-ot. Ezzel szemben a jobbágyok aránya 24,22% volt, a zselléreké pedig 23 ,88  %. 
/Csetri - Imreh, 1980.40.//Természetesen, figyelembe kell vennünk azt is, hogy a legeltetés 
mértéke évenként változott, és abban az időben a Székhavasát elsősorban a havasalji falvak 
legeltették, melyek zömében szabadrendüek voltak./

2.2.3. Közhavasok

A székelység tartalékföldjei voltak, melyekből a jobbágyság részesedési aránya kedve
zőbb volt, mint a szomszédos megyékben. Ezt az 1743-ban végrehajtott Szárhegyi Lázár 
birtok összeírása is tanúsítja: “Ezen Havasokban [gyergyószentmiklósi közhavasok] két 
jobbágynak annyi része, mint egy szabad embernek vagyon, s a mikor pénzé convertal- 
hattyák [válthatják át], marhájok legeltetésében pedig szabadosan mint a szabad ember el 
járhatnak.”

A közhavasok a “hatalmasok” erőszakoskodásainak színtere is volt: “[ . . .]  élő okunkra 
szolgáló erdeinket hasonló minden falu híre s engedelme nélkül magok hasznokra felfog
ták” /EO. II. 859./, olvashatjuk a két Oláhfalu 1804-ből származó panaszát, attól és arról a 
közösségről, hol mindezt nem az erőszakhoz folyamodó földesúr, hanem a szabad parasz
tokból álló falu egy-egy telhetetlen tagja hajtotta végre.

“Aprimorok [a székely főrend tagjai, ezek utódai] micsoda foglalásokat tettek mezőkben 
s főleg közhavasokban, mellőzöm” írta a háromszéki viszonyokra emlékező Mezőkövesdi 
Ujfalvy Sándor emlékirataiban /Ujfalvy S. 194. 315./. Elitélte a hatalmaskodást, melynek 
más formáiról időrendi áttekintésünk is tájékoztat. /Jakab/Szádeczky, 1901.100./

2.3. Havasolás
A havasrajárást, a havasi erdőkitermelést legteljesebben Zsigmond József a Korunk 

Évkönyv 1979. évfolyamásban ismertette. Dolgozata gazdagon szemlélteti az egykori 
Magyaró havasolóinak szókincsét, melyből néhányat be is mutatunk:

baláncs: felhajtófa, terhelőfa

beféli gél: behajkol; féligelés: hajkolás

bélgyiázott út: keresztászkokkal ellátott út; bélgya: keresztászok “1,5-2 méteres távközön
ként lábvastagságú dorongokat ágyaztak be keresztül az úttestbe, hogy könnyen csúsz
hassanak a vontatandó rönkök”

capinvas: capin

cirkli: hosszmérő fakörző

csákányos munka: capinnal végzett munka

17



csáklya: capin

csap: fenyőgally

csapói: gallyaz; csapo
zás: gallyazás

egykéire dolgoió átal- 
jas munka : akkord
munka

fahúzócsákány: capin

friien: “fenyő faragott 
fa”

fuksiolás: “a rönk gör- 
getése azáltal, hogy 
a kofával felfelé 
fordított csákány 
[capin] hegyét vág- * a “ra
ják a rönk alatti Fuksiolás 111 a csákánnyal 121
ászokba”; fuksz: ve
zényszó a ~ elvégzésére (2. ábra)

fülemarakuti patkó: “Filip-Marakutt védjegyű hatfogó szárnyas lábpatkó”

fürésinyom: vágásrés
gerenda: szálfa, rönk; “Az eregetők [ ...]  és első műveletük volt a sproncolás / [ ...] , hogy 

csúszás közben ne akadjon meg az elindított gerenda”

hántoló: kérgezővas

harcsafürési: erdei fűrész

hasító pecek: hasító ék

hídlásút: dorongút

kapka: “a sproncolás mögé vágott 2-2 cm-es mélyedés, ebbe verték a tézslához csatolt 
csaflingnyelveket”; kápka kasica: kaloda

kérgelés: kérgezés

klupa: átlaló

landinafa: gömbrúd, 
vastag rúd

manarin: rönkfordító; 
manarinálás: “a 
rönknek manarin- 
nal végzett elfordí- 
tása, görgetés 
végett” (3. ábra)

nyáj: “munkacsapat”;
nyájvezető Manarin 111 és manarinálás
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nyisztor: “emelőrúd melynek végén görbített hegyű vaspapucs van”

odrozás: hárítófa elhelyezése a húzató út szélén; odorfa: hárítófa

paluga: az a művelet, mikor a szálfa vékonyabb végét capinnal felemelik és előgurítják

parti: “munkacsapat”; partifiller: csapatvezető; legényparti

pájsz: pájszoláskor a capin alá tett fadarab; “a rönkök hosszanti irányba való mozgatásakor 
a munkások kétoldalról állva a fokára állított csákány hegyét a rönk alá helyezik az 
ászokfára vagy a csákánylap gerince alá tett pájsznak nevezett fadarabra, és a csákány 
nyelét húzva billentéssel előre vagy hátra mozgatják a fát” (4. ábra)

4. ábra

Pájsz 111 és pájszolás 121.

plenkács: plankács

spicc: “futópadlás”; “Patakmed
rekbe [húzató utak készítése
kor] vagy gübbenők fölé rövid 
futópadlás, azaz spicceket ké
szítettek” (5. ábra)

sproncolás: kúpozás, a rönk végé
nek kúpos bekerekitése

sulyokbot: sulyok

szancsó: “rövid talpú szán”

tázsla: húzatórud; ténzsola 

terű: teher

vágni jár a havasra: dönteni ~ /Zsigmond J. 1979. /

5. ábra

sproncolás 111.
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