
7. A SZÉKELY SZÉKEK TÖRVÉNYHATÓSÁGAINAK
JAVASLATAI, VÉLEMÉNYEI ÉS INTÉZKEDÉSEI 

AZ ERDŐK MEGÓVÁSÁRÓL 
A XIX. SZ. ELSŐ ÉVEIBEN

7.1. Az erdők állapotának reneszánsz korszaka

Jakab Elekre /1820-1897/ emlékezve

így nevezte a Székelyföld erészettörténetének jeles kutatója Az erdélyi törvényhozás és 
közigazgatás erdőügyi intézkedéseinek rövid története /EL 1878.670-681./ c. dolgozatában 
az 1791 és 1848 közötti időszakot.

A magyar királyság korszaka után, 1526 és 1690 között Erdély külön fejedelemség volt, 
majd 1690 és 1791 között az a század telt el /harmadik korszak/, mely alatt az erdészeti 
ügyeket Bécsből csak adminisztratív rendelkezésekkel intézték.

7.1.1. II. József 53 pontból álló magyar nyelvű erdőrendtartása/EO. II. 445-463. /

Az 1781-ben kiadott erdélyi rendtartás az 1769-ben Magyarországon megjelentének 
dicséretes magyar fordítása: érthető, latinosságoktól mentes. Apáczai Csere János /1653/ 
és Oroszhegyi Mihály /1655/ munkái óta elvétve olvashatunk ennyire magyaros nyelvezetű 
erdészeti szöveget, mely meggyőz arról, hogy mindig is volt egy idegen kifejezésektől 
majdnem teljesen mentes magyar erdészeti szaknyelv. /Ha nem alkalmazták, azt elsősorban 
kényelmességből tették./

Az erdőrendtartásnak köszönhetően a XVII. század francia erdészeti nagymesterek által 
megfogalmazott tanok, a németek által átültetett formában a székely székekhez is eljutottak. 
Ezzel hathatós támogatást nyert az a népi erdészeti kunira is, melynek az erdőt óvó, a 
pusztítását tilalmazó végzései, az erdőlés rendjét megszabó határozatai a székely falutörvé
nyekben /Lásd 4. A falu erdeje/ találhatók meg.

7.1.2.1791. 30. te. Az erdők fenntartásáról /De conservatione sylvarum/
Erdély első erdőtörvénye /EO. II. 615. /

Határkő a nagyfejeledelemség erdészettörténetében. A erdők pusztításának megakadá
lyozása érdekében intézkedett, ezzel Erdélyben is az erdők megóvása az állam védelmében 
részesült. Megindult egy folyamat: ennek láncszeme az a körrendelet is, melyet a főkor
mányszék 1800. május 14-én adott ki, a törvényhatóságoktól “az erdők pusztítását meggátló 
leghathatósabb módokról”jelentést kérve /EO. II. 711./

Erdészettörténetünk szempontjából felbecsülhetetlen jelentősége van a körrendeletnek: 
ennek hatására született számos igen értékes oklevél. Hálásak lehetünk Tagányi Károlynak 
is, hogy a gyűjteményében /EO. II./ a székelység e dokumentumait fontosságuknak meg
felelően képviseltette.
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7.1.3. “Vélekedések, hogy mi móddal lehetne leghatalmasabban és foganatosabban az 
erdők pusztítását megakadályoztatni és az ilyetén alkalmatosságokban megtörténni szokott 
zenebonának és verekedéseknek eleit venni”

Bardóc fiúszék /EO. II. 713-714. //->9. ábra/

Az 1800. május 14-én kibocsátott főkormányszéki körrendeletben kért javaslatra a kis 
fiúszék már július 8-án válaszolt, kitérve ebben sajátos helyzetükre: “minthogy közöttünk 
limitáneus [határőr] katonák = provinczialistákkal [széki igazgatás alá tartozókkal] elegye
sen lakván, két jurisdiktiók [közigazgatás] vagynak”, kik a széki rendelkezéseket figyelmen 
kivül hagyva, különösen a “cserhántás”, a cserkéregtermelés által okoznak kárt.

Javaslataik közül megemlítjük azt, amelyben indítványozták, hogy a szék tisztjei az 
erdőpusztítók ellen évenként általános vizsgálatot végezzenek.

Marosszék !EO. II. 716-720./

Terjedelmes javaslatának magyarázata az is lehet, hogy itt már a fahiány, a faszűke 
jelentkezett. Erről Orbán Balázs /IV. k. 5./ is megemlékezett. /Kozma Ferenc nyilvántartá
sában a 127 marosszéki helység közül 14 szerepelt erdő nélkül. Kozma F., 1879.140-150./ 
A szegénység a nép között kétségtelenül ezekben a falvakban volt a legnagyobb, hol a 
tűzifát náddal, szalmával, “kukoricza-csuszával, ganéjjal, giz-gazzal” pótolták. /Orbán 
Balázs szavait idéztük./. Az “erdőszegény részekben küzdött a nép nyomorúsággal”, írta 
később a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara 1907. évre szóló jelentéséből. /10./ 
Illyés Gyula alábbi sorai is bizonyitólag hatnak, meggyőzve arról, hogy mit jelentett a 
nincstelen ember életében a fahiány: “Mi oly szegények voltunk, hogy az már szinte 
nevetséges volt /Nagyanya az utcán minden korhadt faágért lehajolt,/ egy szalmaszálért 
lehajolt. Megesett, hogy főzés közben a tűz /egyszerre kialudt/ s a család ifjabb tagjai egy 
kis csutakért beszaladták a fél falut. /Oly szegények voltunk, 1934./

Marosszék 1800-ban felterjesztett javaslatában hivatkozott a De ere tűm-ra /Verbőczy 
Hármaskönyvére/ és a Compilatae constitutionis /Lásd a fejezet végén levő szójegyzék/ 3. 
rész, 7. címének 2. szakaszára, melyeket a szék “gyökeres törvényekének vagyis ősi 
eredetűeknek tartott.

Elítélték a “nagy csutakokra” /magas tuskókra/ való vágást. Jónak látták, “hogy az erdők 
földszintben október kezdetétől fogva csupán csak márczius végéig vágattassanak”, javas
latok melyeknek elsősorban fatakarékossági jelentőségük volt.

Az erdei legeltetés okozta károk mérséklése érdekében a javaslat ajánlotta, hogy “a 
levágott és gyenge, növésben levő erdőkön az helyeknek mivoltokban képest mindaddig, 
mig a marhák szájokból 3 ,4 ,5 , vagy legfeljebb 6 esztendőkig ki nem nőnek, a marhák ne 
járhassanak, [ . . . ] ”

Afahiány mérséklésére Marosszék jvasolta “az északos, omlásos és szántásra és kaszá
lásra alkalmatlan helyek makkal” való “béplántálását”. /Ez természetesen csak javaslat volt. 
Kozma Ferenc írta: “Az egész székelyföldön kizárólag a természetes úton való erdőnevelés 
divik.” Egy mezőségi -a kutatott terület határán kivül fekvő- kivételről Bolyai Farkas e 
történetet hagyta az utókorra: Gub. G. B. Gy. -nek /Néhai Boldogemlékezetű Gubernátor 
Gróf Bánfi Györgynek/ az atyja diktálta ősszel örményesi tisztjéhez intézett levélben, hogy 
bizonyos láb földet jó maggal vettessen bé s az íródeák nem magyar lévén a maggal helyett 
makkalt irt s mikor a következő nyár felé jószágát megtekintette, aratás helyett kicsírázott 
erdőt találván, meghagyta, s innen az örményesi szép erdő a mezöségen” /Kozma F., 1879.
256., Bolyai F., 1820. 17./
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Az erdőőrzés évszázados gyakorlatán igyekezett javítani azáltal, hogy ajánlotta: “az 
erdőpásztoroknak légyen meghatározott illendő fizetések.”

Kitért afűz ültetésére, azok védelmére. Szigorú büntetést kért a “harapégetők” ellen, “ez 
lévén a legveszedelmesebb eszközlése az erdők pusztulásának”.

Sepsiszentgyörgy /EO. II. 762-763./

Fatakarékossági célzattal javasolta a “sáncz”-cal egybekötött élősövények létesítését, 
útépítésnél kövek használatát rőzse helyett, a kecskék kitiltását az erdőből stb. Ajánlotta, 
hogy az erdei kihágókat erőszakkal ne kísérjék be, hanem a szék tisztjei feljelentés alapján 
járjanak el ellenük, elkerülve ezáltal a gyakori verekedéseket és gyilkosságokat.

Az “eleven töviskert” -ahogy a sepsiszentgyörgyi város vezetői 1800-ban az élősövényt 
nevezték- létesítését 1784-ben az erdélyi főkormányszék rendelte el, kerítések helyett, 
fatakarékossági elgondolásból. Megjegyezhetjük, hogy az eleven bokrok /EO. II. 1800.755. 
Usz/, eleven gyepü /Bolyai F., 1820. 19./, eleveny sövény /Eder J. 1796. X./, galagonya 
sövény /Kőváry L., 1847. 28. §./, gyepü /Köz Murádin László: NyírK. VI, 1962. Bözöd/, 
határ [Köz Murádin Lásszló: NyírK. VIII. 1964. Gyergyószentmiklós/,/:m helyett szolgáló 
élőfa /EO. II. , 1781. 453. / stb. megnevezéssel illetett élősövény népszerűsítéséhez, 
rendeleti úton való terjesztéséhez a sajtó, illetve a hatóság sokat tett. “Az eleven gyepű tehát 
oly derék dolog, hogy éjjet napot eggyé kellene tenni, mi szerint mindenütt, a‘ hol kerítésre 
van szükség, galagonya gyepű álljon”, írta a Brassai Sámuel szerkesztette kolozsvári 
Vasárnapi Újság 1835-ben. Mindezek ellenére az élősövény lassan nyert teret - bizonyára 
mert állnadó karbantartást igényel és nem nyújtja azt a biztonságot, elzártságot, mint egy 
megfelelő magasságú kerítés-, legalább is 1847-ig: “Későbbi rendeletek a galagonya 
sövények meghonositásában fáradoztak, de azért főnkért helyett galagonya ültetvényt alig 
látni” /Kőváry L., 1847. 28. §./

Csík, Gyergyó és Kászonszék /EO. II. 772 773./ /—>1. ábra/

A legnagyobb kiterjedésű szék az öt s Kelyszék közül /nagyobb volt mint Háromszék 
és Marosszék együtt/, a főkormányszék f iszólítására rövid és rendkívül határozott választ 
adott. A “két Csík, Gyergyó és Kászon székek tisztjei” Csíksomlyón, 1801. július 28-án 
tartott gyűlésükön elutasították “a szükség felett való” erdő védelmét, ennek pusztítását 
javasolta, anélkül, hogy a “szükséges erdő” megóvása érdekében akármilyen csekély 
javaslatot is tettek volna. Pedig erre szükség lett volna, mert a Kozma Ferenc által közzétett 
adatok /Kozma F. 1879. 140-150./szerint, a szék 55 helysége közül 14 határában vagy nem 
volt erdő, vagy annak erdősültsége 20% alatt volt. Ezzel a beállítottságával ez az oklevél 
az erdők iránti székelyföldi ellenszerv szimbólumává vált, és erdészettörténeti áttekintésünk 
más fejezeteiben is vizsgálódás tárgyává tettük. /->2. táblázat/

Senki sem róhatja fel a szék vezetőinek a “szénafüveket tágosító” intézkedéseinek 
jogosságát, de azt már igen, hogy nem védték bükköseiket és tögyeseiket sem. A legelők 
bővítése pedig olyan fenyőerdők elpusztításával is járt, miből semmi haszon sem származott 
/Orbán Balázs által leírtakat a Csík-szék kötetben, pl. 77.//"Honnan e vétkes fellázadása 
az embernek a tenyészet ellen? a természet ezen ékességét elsorvasztó kimélytelensége, s 
a föld fiának e fellázadása az anyatermészet ellen?", olvashatjuk Orbán Balázs sorait a csíki 
erdőpusztítás láttán, uo.//—>10. ábra/

Bereck/EO. 11.789-790./

A kis határszéli város területének erdősültsége 75 % volt. Mégis mennyivel más 
meggondolás alapján vélekedett tanácsa az erdőről, mint “Csíkország” tisztjei, hol az

Udvarhelyszék /EO. II. 754-756./
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erdősültség csak 47 % volt, és 
a Maroson, valamint a Kis- 
Besztercén folytatott tutajozás 
tízezreknek munkaalkalmat, 
pénzkeresetet jelentett! Itt“er- 
deink jó gondviselése”, amott a 
felesleges erdők pusztítása a 
cél, anélkül, hogy a szék tisztei 
valamennyire is körülhatárol
ták volna e fogalmat. Mindkét 
helyen az erdei legeltetésre 
alapult állattenyésztés volt a fő 
jövedelmi forrás, a fa értékesí
tése tekintetében pedig Alcsík 
és Kászon feltételei megegyez
tek a bereckiékével. És mégis a 
gazdasági felemelkedés útját 
keresve, a két törvényhatóság 
álláspontja homlokegyenest 
különbözött. /—>11. Erdei le
geltetés alfejezet/

Berecket Zsigmond király 
1426-ban tette mezővárossá. 
Orbán Balázs a “város consti- 
tutiójának” ismertetésekor an
nak erdészettörténeti 
jelentőségére is kitért: “12. Az 
is uzusban van eleitől fogva, 
hogy némely haszonvehetetlen 
erdős helyek haszonvehetősé- 
gekig tilalom alatt tartván őriz
tessenek, akkor pediglen az 
városi közönség között aequa- 
liter subdividáltassanak  
[egyenlően felosztassanak].” 
/Orbán B„ 1869. III. 123./ El-

egy lakosra jutó erdő
terület k.hold

18 
-o 5rM'<I

10. ábra

Az egy lakosra eső erdőterület és a 1000 lélekre jutó 
marhaállomány szarvasmarhára redukálva a székely 
székekben 1870-ben II db szarvasmarha = 1 ló =4  
sertés = 10juh = 12 kecske! /Kozma F. ,1879.217.és
251.1. Megjegyzés. Az erdő szabad legeltetése mellett - 
ez volt a helyzet 1801-ben is, mikor Csík, Gyergyó és 
Kászonszék vezetői a feltétel nélküli erdőpusztítás mel
lett álltak ki-,az egy lakosra jutó székelyföldi átlagon 
12,841 felüli erdőterület éppen Csikban az 1000 lélekre 
számított legtöbb állatállományt biztosította.

őre látható bölcs intézkedés volt: megvárni azt az időt, amikor a megváltozott feltételek 
értékesíthetővé teszik az erdőt, és akkor felosztani kitermelés céljából, nem pedig értelmet
lenül pusztítani, felperzselni az egyelőre jövedelmet nem jelentő erdőt.

Háromszék/EO. II. 796-800./

Magas -60%-os- erdősültsége mellett is egyes részei fahiánnyal küzdöttek iJraíró fapi
acának viszonylagos közelsége a szék erdőségeinek egy részét kereskedelmi forgalomba 
hozta. Bizonyára ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy Háromszék javaslatát nagy- 
ügyszeretettel állította össze. Elítélték benne “az közönséges [közös] erdőknek fölöttébb 
való kiorotását [nagy méretű irtását].” Javasolták az erdőhatárok pontos megállapítását 
állandó határoszlopok elhelyezését.
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Aranyosszék /EO. II. 812-814./

Szabályrendelete már 1699-ben az erdőt a szántófölddel egyenrangúvá tette. “Mivel 
penig az nemes széknek mint az mezőre, úgy az erdőre is egyenlő szüksége vagyon” 
határozatával, itt az erdő megbecsült vagyonná vált. Ezért határoztatott el, hogy “[. . .] 
minden személy válogatás nélkül, a nemes szék híre és engedélye nélkül az szabad erdőt 
irtani, ásni, égetni és vágni oly véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező legyen, ne meré
szelje; ”/EO. I. 622./

Az 1802-ben a főkormányszékhez, az erdők megóvása tárgyában felterjesztett javaslatát 
már az idézett szabályrendelet szellemében alkották. Az erdők védelme érdekében az 
“Approbatae Constitutiones, part. DL tit. 5. art. l.”-re hivatkozva szigorú büntetést javasolt. 
Szorgalmazta a helyi rendtartások /"constitutiók"/ kiadását /1840. Aranyosszéknek a főkor
mányszékhez felterjesztett erőrendtartása. EO. III. 449.//—>11. ábra/

Aranyosszék, a hét székely főszék egyi
ke. /Első fennmaradt megemlítése 1291- 
ből való. Szádeczky K. L„ 1927.32 ./. 
Habár már 1699-ben megtiltották az er
dő irtását, a széki rendelkezésnek a ha
tárőrkatonaság túlkapásai miatt is, 
nem volt foganatja: a székely székek kö
zül a legalacsonnyabb erősültség 117%
I itt jött létre. /Kozma F. ,1879.140-150.1

Kézdivásárhely /EO. II. 850-851./

A rendszeres erdőgazdálkodást vágásszabályozás bevezetésével /"minden közönséges 
erdőknek nagyobb része tilalom alá felfogattatnék s renddel esztendőnként bizonyos darab 
része szabadíttatnék fel a közönséges élésre"/, az erdők “conservatiója”-ban látja. Ezért 
javasolja, hogy “az erdők szorosan [szigorúan]” őriztessenek. A tömeges erdőpusztítók ellen 
pedig “a compilataris articulus szerint rövid úton 100 forint" büntetést javasolt.

1 = Aranyos Polgán
2 = Mészkő
3 = Csegez
4 = Hidas
5 = Csákó
6 = Örményes
7 = Dombró
8 = Székelykocsárd
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Meggyőződésünk, hogy az alábbi idézettöredék erdészeti közigazgatásunk több évszá
zados írásbeli hagyatékának, az erdő értékét bizonyító legszebb sorai közé tartoznak: “az 
egész országbéli lakosok között ha valakinek, valójában nékünk legszükségesebb [az erdő] 
akinek csupán csak fából van minden élő okunk" /uo. 858./.

Erdőszeretetük nagy bölcsességre vallott. Ismerték annak nagy eltartóképességét -pedig 
hiányzott a tutajozható vízfolyás-, de azt nem is értékelték túl. “Lakosai a‘ deszkával való 
kereskedésből és a‘ szövésből élnek”, írta róluk Teleki Jószef 1899-ben. Állattartásuk nem 
váltott ki bennük erdőgyűlöletet, ami a vizsgált terület más vidékeire hasonlóképpen 
jellemző volt. Csak mindezek ismeretében állíthatjuk, hogy egyes megnyilvánulásoktól 
eltekintve /Orbán B., ín. 70./ a székely mégis csak szerette az erdőt. Kriza János Vadrózsák 
c. székely népköltési gyűjteményének az alábbi versszaka is ezt igazolja: “Nincs olyan fa, 
mind a bikkfa, /  Abból lesz a véka, kupa /  Kövér pele ez udvába, /Pánkó sül az olajába. /  
Hej-haj, hujj-haj, /Nincsen mostan semmi bán! ” /Kriza J . , 1862. /  Hasonlóképpen, mint a 
szintén Siklódon született másik rigmus is, mely szintén a bükk dicséretéről szól és a székely 
előszeretetéről tanúskodik: “Míg az erdőn bikfa terem, /Szeretem én a kedvesem, /Mig 
szuszék léssz e bikfából, /  Eltartom őt az árából.” /  Viski K„ 1911.103./

7.2. Az idézett oklevelek latinossága
Erdészettörténetünk kísérői, a jogi és közigazgatási kifejezések. A XIX. sz. negyvenes 

éveitől kezdve tisztult meg tőlük az erdészeti közigazgatás nyelvezete.

admonitió: intés, felszólítás/EO. II. 798./

animadvertál: megfenyít, észrevételez /EO. II. 860. /"erdőket pusztítók [ ...]  ellen illendő
képpen animadvertálna”

articulus: törvénycikk/EO. n. 719./az 1791-beli 30-ik új

casus: eset/EO. II. 851./

citál: idéz /EO. II. 719./“citált törvények”

colonus: jobbágy /EO. II. 719./

communitás: közösség, faluközösség /EO. II. 720./

competens tiszt: illetékes -/EO. II. 763./ “vádolja ki a praevaricatorokat a ~ úrnál”

compilatae constitutionis: “Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae et partium 
Hungáriáé eidem annexorum”, vagyis Erdélyországnak és Magyarország ahhoz kap
csolt részeinek összgyűjtött végzeményei" /EO. II. 716./

compilataris articului: mint fent/EO. II. 851./

concernens tiszt: illető //EO. II. 713./;

concernál: érint

concurrál: közreműködik /EO. II. 798./ “a pásztorok fizetésében is concurráljanak” 

confirmál: megerősít/EO. II. 812./ 

confiscál: elkoboz /EO. II. 798./

conservatió: megőrzés, megtartás /EO. II. 850./ “az erdőknek conservatiójok” 

constitutió: falutörvény, a faluközösség alkotmánya /EO. n. 812./

A két Oláhfalu /EO. II. 857-860./
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consummál: fogyaszt/EO. II. 799./ 

decreíum: határozat, törvény /EO. II. 850./

Decretum: Hármaskönvy /EO. II. 716./ 

deferál: bevádol /EO. II. 719./

disinteressatus commissárius: pártatlan biztos /EO. II. 800./ 

erigál: létesít /EO. II. 866./ “új határkertek ne erigáltassanak” 

executiónális processus: végrehajtási per, -eljárás /EO. II. 813./ 

exequal: végrehajt /EO. II. 714./

exponál: elmond, előad /EO. II. 763./ “a vádlók által ~ -fához hasonló”

expositió: előterjesztés /EO. II. 763./

fiscális director: pénzügyigazgató, közügy /EO. II. 719./

generális sedria: generális szék, megyei közgyűlés, derékszék /EO. II. 858./

gubernium: főkormányszék /EO. II. 850./

homágium: díj /EO. II. 814./

in confirmitate: megfelelően, egyezőleg /EO. II. 813./ “~ Approbatae Constitutionis”

infacto delied: vétség elkövetésében /EO. II. 812./“-  tanáltatik”

investigatió: nyomozás, vizsgálat /EO. II. 714./ “generális általános-"szorgalmatos~" 
/EO. II. 763./

jurisdictió: közigazgatás, hatóság, törvényhatóság, törvénykezés /EO. II. 713., 719., 772., 
851./ “különböző ~”, e tartománybéli -k kérdeztetnének meg

kameralista: kincstári alkalmazott/EO. II. 754./

limitáneus katona: határőr/EO. II. 713./

magistrátus: városi hatóság /EO. II. 789./

malefactor: gonosztevő/EO. II. 719./

marchalis szék: vármegyei vagy széki közgyűlés itélőszéke /EO. II. 812./

méta: határoszlop /EO. II. 800./ “örökös”

militáris részen: határőrkatona -/EO. II. 713./

militáris tiszt: határőrkatona -/EO. II. 790./

mulcta: bírság, büntetés /EO. II. 714./

nótárius: jegyző /EO. 714./

novellaris articulus iarticuli novellaresl: újabb törvénycikkelyek/EO. II. 716./ 

observál: figyelembe vesz /EO. II. 191J 

oculáltatás: megvizsgálás /EO. II. 718./; 

oculator: vizsgáló

ordinarius: rendszerinti /EO. II. 719./;

ordinarius publicus tiszt: szolgálatban levő közhatósági tiszt /viselő/
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ordinatió: rendelet /EO. n . 755./ “ordinátiók szerint”

plántál: ültet /EO. II. 755./ “fűzfák plántáltassanak”

possessor: birtokos, birtokos nemes úr/EO. II. 718./

possessorátus: birtokos nemesség /EO. II. 812./

praetendál: igényel, kerestet támaszt /Imreh I,. 1983./;

praetendált praevaricator életin: a feltételezett kártevő telkén /EO. II. 763./

praevaricál: kárt tesz, szabálysértést követ el /EO. n. 720./ “magok is ne praevaricálnának”

praevaricationis büntetés: kártevésért/erdei kihágásért/ fizetett büntetés /EO. n. 813./

praevaricátor: kártevő, prédáló /EO. ü. 7557; erőbéli erdőrontó, “erdőprédáló” /EO. n. 719./

privata actió: magán per, -kereset /EO. II. 719./

privatus: magán /EO. n. 720./

processualis tiszt: perbeli tiszt, törvényszéki - /EO. II. 755./ 

processu executionali: végrehajtási eljárás, - per/EO. n. 813./ 

proportió: arány /EO. n. 800./ 

proprietárius: tulajdonos/EO. II. 719./ 

prosequál: eljárást foganosít, üldöz /EO. II. 719./

provincialista: széki igazgatás alá tartozó, jobbágyszéken való /EO. II. 713./ “provinciális 
személy” /EO. n. 789./

publica actio: közkereseet, -vád /EO. II. 719./

publicus: közhatósági /EO. II. 719./ “—tiszt”

regulativum: rendszabály /EO. II. 800./

requirál: folyamodik, igényel, megkér/EO. II. 714./

semestriális investigátió: félévi nyomozás, -vizsgálat/EO. II. 720./

silvestris ordo: erdőrendtartás /EO. II. 798./

subscríbál: aláír/EO. II. 858./

succisió: rongálás, kivágás /EO. II. 720./ “A tilalmas ~ alkalmatosságával” 

tractál: kezel /EO. II. 720./ “mint erdőpraevaricátor -tassék”

triduálisprocessus: harmadnapos per /EO. II. 762./ “tridualis verbális processus” : harmad
napos szóbeli per

vice-királybíró: alkirálybiró /EO. II. 714./
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