
18. NÉP ÉS SZAKSZÓKINCS

18.1. Adatok az erdészeti műszótárhoz.

1883-ban Bedő Albert irányítása mellett kezdetét veszi a székelyföldi erdészeti termino
lógia rendszeres gyűjtése és közzététele az Erdészeti Lapok hasábjain. “Adatok az erdészeti 
műszótárhoz” címmel.

Ismeretes, hogy a szakszó tudományának eszköze, miközben a múlt megőrzője és a jelen 
kiszolgálója is. Ennek tudatában végezték és értelmező munkájukat a kutatott terület 
erdőtisztjei, azzal a céllal, hogy a kialakuló magyar erdészeti irodalmi terminológiát 
székelyföldi szakszavakkal gazdagítsák. E törekvést igazolta a németből fordított tükörsza
vak túlzott mértékben történt elterjedése, melynek betudhatóan a magyar erdészeti -faipari 
szaknyelv meglepően nagy mértékben elveszítette önálló jellegét.

Vegyünk egy példát! Meghonosodott szakszó a német Forstbenutzung tükörszava, az 
erdőhasználat, holott a székelység által alkalmazott “erdőlés”-nek tágabb értelmet adva, 
ebben az esetben a magyaros szókincs gazdagítása megoldható lett volna. És hány hasonló 
esetre lehet példát felhozni! A Lázár Jakab által használt “cziher-üzem” /Lázár J., 1871. 
70./sem terjedt el. Ezzel szemben a faiskola /Baumschule/, az erdőrendőrség /Forstpolizei/ 
stb. igen. /->bővebben a Divald-Wagner féle, 1868-ban kiadott magyar-német és német
magyar erdészeti műszótárt./

“Jeles szép elmés versekkel vagyon írva. Vad erdőnek szelid élő fája” méltatással 
jellemezte Bőd Péter /szül. Csernáton 1712/. Oroszhegyi Mihály Deák “Zetelaki Poéta” 
1655-ben megjelent, első erdészeti tárgyú munkánkat. Több mint száz évnek kellett eltelnie 
a Magyar Athenas-bm  /első magyar irodalomtörténetben/ leirt sorok megjelenésétől, míg 
1882-ben, az Erdészeti Lapok hasábjain Dietz Sándor Oroszhegyi verses munkáját ismer
tethette. Apáczai Csere János Magyar Encyclopedia-jának nyelvezete is mintaként állhatott 
az új erdészeti irodalmi nyelv megalkotói előtt. De nem feledkezhetünk meg az olyan 
dicséretes fordításokról sem, mint a 11. József magyar nyelvű rendtartása /EO II. 445-463./, 
melynek szövege ma is érthető, latinosságoktól mentes. Mindezek meggyőznek arról, hogy 
mindig is volt egy idegen kifejezésektől “majdnem” teljesen mentes magyar erdészeti 
szaknyelv -elsősorban a nép nagyfokú szóalkotó képességének köszönhetően-, melyet 
azonban kényelmességből a toliforgatók nem mindig alkalmazták.

Szólnunk kell az olyan kivételes jelenségekről is, mint a “hajk” második világháború 
utáni térfoglalása irodalmunkban, melynek a székelyföldi használata ha nem is általános, 
de régóta szokásos.

Lesz-e folytatása a követendő példának? A capin helyett bekerül-e irodalmi szókicsünk- 
be a csákány kifejezés? A kilátások nem biztatóak, ugyanis a rohamosan bővülő szaknyelv 
forrása nem a népnyelv, hanem a nemzetközi terminológia, minek betudhatóan a XVIII. 
században használatos kevert nyelvre térünk vissza. /Pl. 1800. Bardóc fiúszék Felterjesztett 
jelentése: “Minthogy közöttünk a limitáneus katonák [határőrkatonaság] a provinczialis- 
tákkal [széki igazgatás alá tartozókkal] elegyesen lakván, két jurisdictiók [közigazgatás] 
vagynak”. /EO. II. 713./

Napjainkban pedig egyes erdészeti-faipari kiadványokban az olyan kifejezések burján
zónak el, mint az “exportpiacon realizálni”, “nem kell preferálni”, “perspedtivikusan export 
expanzió” stb.
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A székelyföldi erdészeti- és faipari szógyűjtés mindezek ellenére nem volt hiábavaló 
fáradozás. A szakszó a technikatörténet alapvető forrása, és ha az egykori népi terminológiát 
helyesen is értelmezték, ma felbecsülhetetlen értékű dokumentummá vált.

Véleményünk igazolására szolgáljanak Nagy Gyula bereczki szógyűjtései:

“Színdeszka: a tönk felületéről vágott legkülső deszkák, a melyek tehát nem bírnak 
okvetlenül és mindig a tönknek teljes hosszával, pl. a hirtelen vékonyodó /sudarlós/ 
tönköknél.

Szegy deszka: a színdeszka után követendő azon deszkák, a melyeken még a tönk 
felületéből /esetleg kérgéből/ több-kevesebb rész rajta van a széleken/

Széldeszka: a színdeszka után következő azon deszka, mely oly czélból vágatik, hogy 
ez által a tönk belső részéből kikerülő u. n. derékdeszkák a kivánt szélességet megkapják. 
/A «széldeszka» tehát a «derékdeszkák» irányára mindig merőlegesen, vagyis épszög alatt 
vágatik, s csak abban különbözik a «szegydeszká»-tól, hogy a tönk előleges szegélyezése 
alkalmával nyeretik/" /Nagy Gy., 1883. 122.//—>49. ábra/

A fentiekből kitűnik, hogy a “gőzfűrész” -ek megjelenése előtt is szokás volt a prizm ázás, 
ami a háromszéki népi fűrészipar fejlett technológiáját bizonyítja.

Helyénvalónak találjuk e sorok között olyan szaktekintélyek elismerést érdemlő tevé
kenységéről is megemlékezni, mint Fekete Lajos erdészprofesszoréról, a Nagyajtáról 
elszármazott Fekete család tagjáról, ki az Erdélyi Gazda hasábjain is kifejtette véleményét 
a leghelyesebb és a már meghonosodott erdészeti terminológia általános használata érde
kében.

A neves szakíró például szorgalmazta -az azóta irodalmunkban elterjedt -szijács és geszt 
használatát, kérve “a tisztelt gazdaközönséget is e szavak szíves elfogadására, hogy egymást 
megérthessük" . Mindezt azért is helyes felemlíteni, mert a kutatott területről elszármazott 
szellemi tekintélytől távol állt a székely nyelvjárás szakszókincsének feleslegesen erősza
kolt terjesztése. /Ugyanis itt szijács helyett fehérje, külső lágyfa, színe kifejezéseket 
használnak, míg a gesztnek megfelelő szaktájszó a bél, bele, feketéje, pirosa, veresse, 
vörössé, völgy./ /EG, 1880. 193./

18.2. A használatos faipari terminológiáról

1885-től kezdve, a vizsgált időszak végéig, a brassói állami faipari iskola keretében és 
1892-től a marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskolában a magyar nyelvű faipari 
szakoktatás intézményesen folyt. Mégis, az évszázadokon keresztül átvett német műhely
nyelv napjainkban is érezteti hatását, míg az említett iskolákban -és tanfolyamokon, iskolai 
műhelyekben - oktatott szaknyelv befolyása az elvártnál jóval kisebb. E jelenség termé
szetesen nem zárta ki a nép terminológiai alkotó képességének megnyilvánulását, melynek 
egyik legszebb példája a gyaluval kapcsolatosan alakult ki.

D r Kós Károly A vargyasi festett bútor c. könyvében porozó-, simító-eresztő és párká- 
nyozógyalukat említ, mint olyanokat, melyek a Sütő családban már a XVIII. században 
megvoltak /26./. A M agyar Nyelvőr 1885. évfolyama 3 olaszteleki gyaluról tájékoztat, a 
“simító, porozó és párkányozó" féléket sorolva fel /Nyr. 14. 288./.

Legrégebbi gyalunevek közé az eresztőgyalu tartozik. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár 1717-ből származó abafáj “ereszt Gyalu"-t említ /Szabó T., 1982. 311./, Cs. Bogáts 
D énes pedig egy 1798-ból származó háromszéki előfordulásáról tájékoztat /Cs. Bogáts D.
1943./. És mégis helyette a “roppant" /Szatmári Béla, Kovács Béni Sz. gy./, a “ropángyalu"
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/Tarcsi 1.1966./ az általánosan elterjedt, a német Raubankhobel nyomán. “Add a ropántot”. 
/Mátyás József Sz. gy./

A nagyológyalu  sajátos székelyföldi megnevezése: porozó , porozógyalu. /Nevezik még 
tarológyalunak is, de a sropgyalu műhelyzsargon is használatos./Jellegzetességeit Molnár 
István az alábbiakban adta meg: “egyélű, kisebb méretű gyalu, amivel a fűrésznyom 
borzasságát, egyenetlenségeit és a deszkavég leszakításának nyomát legyalulják” /Molnár
I., 1974. 334./. /Ekkor “porzik”, mitől nevét kapta./

Változatos terminológiája van a párvonalzónak  is. Egyesek helyette párhuzam jelző  
/Lukács József, Mátyás József Marosvásárhely Sz. gy./, párhuzamos je lző  /Szatmári Béla 
Berekeresztúr, Kovács Béni Székelybere, Sz, gyJ, vagy vasaltvonómérő /Tarcsi I., 1966./ 
kifejezést használnak. Gyakoribb azonban a streimósz, streihmódi /Böjthe Elek Marosvá
sárhely Sz. gy./, streimász /Lukács József Ditró Sz. gy./, streimudli /Teplánszky Miklós 
Szászrégen Sz. gy./ zsargon alkalmazása, melyek mind a német Steichmass-ból származ
nak. A múlt század nyolcvanas éveiben, kézdivásárhelyi szógyűjtése során Frecskay János 
a szó strámázó  alakjával találkozott, melyet a német Steichmodel-ből származtatta. /Nyr 
16,1887. 192./.

18.3. Egy fenyődöntő gyergyói község fakitermelőinek szókincse és 
annak nyelvi vizsgálata

Szász Lőrinc A gyergyócsomafalmi fakitermelők szókincse I. c. tanulmánya/megjelent 
a Kolozsváron kiadott Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XV. évfolyamának 
1971. 2. számában/ nyelvi vizsgálatának eredményeiből az alábbiakat vettük átal:

Szerző a begyűjtött és megvizsgált 176 szakszót /100 %/ a következők szerint csopor
tosította:

/. Ide tartoznak azok a szavak, melyek a köznyelvben /24 szó=13,6%/, illetve a nyelvjárás
ban /41 szó= 23,3% / is ugyanolyan alakban és jelentésben használatosak, mint a 
szakmai nyelvváltozatban. Az eltérés csak az, hogy ezek a szakszók/pl. csoport, csorbá
vá fejsze kicsorbul” -, ék, erdő, fűrész stb./ a fakitermelők szakmai nyelvváltozatában 
nagyobb szerepet töltenek be, mint a köznyelvben.

//. A jelentés szerinti szakszók alkotják a begyűjtött és megvizsgált szakszókincs második 
csoportját /42 szó = 24%/. Ezek csak részlegesen egyeznek a köznyelvvel /pl. fésű: 
szakáll, foghús: a szakszerűtlen élesítés következtében keletkezett fokköz, parti: mun
kacsapat stb./, vagy a nyelvjárással /pl. ódalvágás: oldalirányú döntés, elváslik: élét 
elveszíti - “ha nagyon elváslik, akkor megbutul” - stb./ és sajátos /szakmai/jelentésben 
használatosak a fakitermelők nyelvváltozatában. /Vagyis, a csupán alakilag egyező, de 
jelentésben eltérő szakszók előfordulhatnak a köznyelvben vagy a nyelvjárásban is./

III. Tulajdonképpeni vagy valódi szakszók 169 szó = 39,1%/. A legnépesebb csoport tagjai 
nem ismeretesek sem a köznyelvben, sem pedig a helyi tájszólásban. Pl. béféligei: 
hajkol, béféligelés: hajkolás, csutakhántás: tuskólekérgezés, dóska: döntésnél keletke
zett fafelhasadás, fogosztóvas: terpesztővas, nyomatószeg: döntőék, parkét: vágtér stb. 
Szerző ide sorolta a földművelés szakszókincsében használatos 8 szót /pl. borozda/, 
valamint azt a 14 szót is /7,9%/, mely a magyar erdészeti szaknyelvben is megtalálhatók 
/vö. Erdészeti, vadászati, faipari lexikon, Bp. 1964/. Ez utóbbi alcsoportba tartoznak: 
bahajkol, behajkolás, capin, döntőfűrészelés, erdőkitermelés, hajk, hántás, kérgei stb., 
és annak a kölcsönhatásnak az eredményei, melyek a tudományos terminológia és a népi 
szaknyelv között jelentkezett.

171



Szász Lőrinc tanulmánya érdeklődésre tarthat igényt az állandóan megújuló mai magyar 
szaknyelv művelői részéről is, annál is inkább, mert igazolja Újlaki Istvánnak 1872-ben 
közölt gondolatát: “Tudom, hogy a nép közt az erdészeti műkifejezések egész kincse van 
forgalomban s egyebet nem kell tenni, mint az összegyűjteni.” /Újlaki I. 1872. 304./

18.4. A “szorosabb értelemben” vett magyar erdészeti szaknyelvről

A M agyar N yelvőr XCII /1968/ 156-165. oldalain olvashatjuk Grétsy László alábbi 
megállapítását: “3. Ugyanis szorosabb értelemben vett magyar erdészeti szaknyelvről csak 
a XIX. század közepe óta beszélhetünk. Megint csak nem azt mondom ezzel, hogy korábban 
magyar nyelvű erdészeti szakirodalom egyáltalában nem volt.

Némi túlzással [?] a «szakirodalom» kategóriájába utalhatjuk már az Oroszhegyi Mihály 
deák által 1655-ben kiadott, népszerűsítő célú verses művet is [ . . .  ]" /158./ Mindenekelőtt 
egy fogalmat kell tisztáznunk. Mit értünk a “szorosabb értelemben vett” kifejezés alatt, és 
azt, hogy mi előzi meg a másikat, a technológia vagy a szaknyelv, egy adott esetben, melyik 
születik meg hamarább.

Az első kérédsünkre válaszolva, a Magyar Értelmező Kéziszótár-t hívhatjuk segítségül. 
Az ÉKsz esetünkben- a “szorosabb értelemben vett" magyarázatánál- a “tulajdonképpen” 
szóra utal, ennek értelme viszont: a lényeget tekinfre.

A második kérdésünkre pedig a gyakorlati élet ad választ: a technológia megszületésével 
egyidőben jön létre az a szakszókincs, mely a gyártási folyamat elméletét és gyakorlatát 
szolgálja, magyarázza és ezáltal lehetővé teszi alkalmazását. /Idegen gyártási folyamat 
átvételekor egy bizonyos szóanyag hamarább is létrejöhet, de a végleges és teljes termino
lógia annak alkalmazása közben keletkezik. Gondoljunk pl. a “menet közben” kialakult 
forgácslapgyártás szókincsére./

Az elmondottak a mindenkori erdészeti-faipari szaknyelv kialakulására is érvényesek. 
A szükséges szakszó itt is csak akkor jött létre, amikor annak hiánya jelentkezett, nála nélkül 
a termelési folyamat, az ügyek intézése nem valósulhatott volna meg. Pl. a XVII. sz. egyik 
székely szék faluközösségének létfontosságúvá vált egy erdő fennmaradása. Ezért haszná
latát Írásban is megtiltották. Ennek köszönhetően fennmaradt a megfelelő szakszó, mely a 
felsoroltak közül az egyik lehetett: “erdőt tilt", “felfog", “feltilt", “megtilt", “tilalmasban 
tart", “tilalmaz” stb., és szintén csak akkor keletkezett, amikor szükség volt rája.

Apáczai Csere János az 1653-ban megjelent enciklopédiájában, a gazdasági havi teen
dők kapcsán, technológiai utasításokat is közölt: “Januarius. . . 2. Holdfottára vágd le az 
épületre való fát” /Apáczai Cs. J. 1653/1977.351./. Állíthatjuk azt, hogy az akkori erdészeti 
ismeretek kifejezésére Apáczai nem ismerte és használta a lényeges, az érthetőséget 
biztosító szaknyelvet? Nem, mert a ránk maradt írásos emlékek bizonyítják a “szorosabb 
értelemben vett magyar erdészeti szaknyelv” akkori létezését is, valamint alkalmazását.
/—>pl. 1640. Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről. EO. 1.439-445./

Szótáraink vallom ása. Lapozzuk fel Pariz Papai Franciscus: Diotionarium hungarico- 
latinum, Leutschoviae, 1708. kötete, és keressük ki az erdészeti-faipari fogalmakat és az 
azokhoz tartozó címszavak számát. Ismét meggyőződünk egy következő korszak létező 
erdészeti-faipari szaknyelvéről. És szólnunk kell, a félévszázados kutatómunka eredménye
ként megjelent Erdélyi M agyar Szótörténeti Tár 3 eddig kiadott kötetéről, Szabó T. Attila 
nyelvészprofesszor munkájáról, melynek mondanivalója az erdészekhez is szól, és több 
ezer erdészeti-faipari szóból is álló “kincsestára” nyelvünk gazdagságát, szaknyelvünk 
mindenkori létezését bizonyítja.
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18.5. A kutatott terület tutajozásának szókincséből

/A rövidített szöveg nem tartalmaz példamondatokat. A helyi szakszót kisbetűvel, az 
irodalmi terminológiát, ha az címszó, nagybetűvel írtuk. Több szinonima esetében ezek 
rendszerint egy ilyen nagybetűkkel írt címszóban szerepelnek. A közlés célja szintén az 
egykori szorosabb értelemben vett szaknyelv létezésének igazolása./

ágas: "a tutajok közepén, fúrás nélkül bevert ékek, melyekre a tutajosok ruháikat akaszt
ják” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; "a tutaj közepén felállított oszlop 1-2 keresztfá- 
val”/Palkó A., 1979. 209. Magyaró —̂ kereszt /63. ábra/

A fertályt utaj /Palkó A., 1979.209./

alsó kontyfa: “a tutaj kormányrúdjának rögzítésére szolgáló tutajjárom alsó része" /Márton 
B., 1963. Holtmaros/

apacsina: “evező, talp-evező, tutaj evező-lapátja” /MTsz, I. 48. Gyergyó/ -^KORMÁNY,
- LAPÁT -RÚD

apacsinfa: “a kormányfa-készítéshez szükséges /fenyő/dorong” /  /Szabó T., 1976/1839. 
/355. Görgény/

áriás: “ 18-24 kisebb fákból készített tutaj, inkább a maros-torda-megyei és mezőségi 
faszükséglet kielégítésére” /vitos, CsF., 1894. 593./

ászok, -fa: tutajbekötőfa/Poüik János Sz. gy. Gyergyó/

balygó: a gát alatti örvénylő víz /Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

beékel: “beszorít, faszeggel lerögzít” /Márton B., 1963. Holtmaros/

békötés: “a tutaj összeállítása” /Márton B„ 1963. Holtmaros/ békötő: “tutaj-összeállító” 
/Márton B., 1963. Holtmaros/

beravás: “bevágás a gerendán” /Márton B„ 1963. Holtmaros/

béres: “kik a‘ tutalyt zsoldért hajtják” /Vándor, 1839. 143./
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béresség: tutajbér/Binder R, 1973. III./

botos: a tutajok kikötésére használt rúd /Goldner J., 1887. 585./ Gyergyó/; kifogó botos 
/Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

buffantó: a Marosnak zuhanást előidéző szakasza /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

cándura: 24 mm vastag, ún. marosi deszkából készült tutaj /Tarisznyás M., 1826-1900. 
Tölgyes/

cédula: engedély /Czeglédy J., 1969. 229./

cire: 1. “6 öles hosszú s a nagyobb végén 3-4 hüvelyk átmérőjű, hántolt gömbölyű fenyő 
rudak tömege” /Lombosy, 1847./; 2. “3-4 m hosszú, gömbölyű fenyőrúd, a tutajnak 
mélyebb vízben való tolására” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 3. “mérő-rúd a 
tutajoknál”/MTsz I. 240./

csapkaros tutaj: “fenyőkarót szállító tutaj” /Szabó T., 1978/1828. 29. Marosvécs/

csatlópálca: járompálca /Vajna János, Vörös Zászló. 1984. II. 5. Gernyazseg/ —>járampáca

csikó: fartalp a folyami tutajnál /Binder P., 1973. II./

DESZKA-TUTAJ: deszkatutaj /Szabó T., 1978/1818. 342. Hadiév./;

deszkatutaj /Binder P., 1973.1./

drányica tutaj: “kádár műveknek való, egy-egy öles hasábokból összeállított tutaj” /Lom
bossy, 1847./

duláb: “a legnagyobb s vastagabb faragatlan gerendákból áll[ó tutaj].. .  6-8 szál gerenda” 
van benne, 8-12 öl hosszúságban /Lombossy, 1847./; “négy-öt vastag fenyűszálból álló 
tutaj” /Nyr 22,1893. 392. Marosszék/

duláp: “deszkával terhelt kisebb tutaj" /Orbán B., 1869. II. 131. Kis-Beszterce/

duláp deszka tutaj: “ 100 drb padló deszka összekötéséből" előállított tutaj” /Vitos, CsF.,
1894. 593. Kis-Beszterce/

egész tutaj: “négy fertály tutaj” /Lombosy, 1847./

egyfás nagy tutaj: “az a fertálytutaj /^ / ,  amelyiknél a keskenyebb, tehát az orr részén mérve 
a 2 öles mérőheveder alól 1 szálfa kimaradt, ill. ennyivel szélesebb volt” /MNL. II. 1979. 
147. /Lombossy, 1847.1. közi./

élésláda: élelmiszeres láda a tutajon /Fodor, 1838. 140./

első: tutajkormányos /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

első béres: tutajkormányos /Koós F., 1890. 79./

elszéleszt: szétoszlat, szétszór/Szabó T. 1978/1801. 890. Mvásárhely/

ERDEI TUTAJ: 1. a patakok, folyók nagy esésű felső részeiben lazán s egymás után kötött 
tutaj: óriási tutaj; 2. fertály tutaj /—>/

erdei tutajozás: Malomfalváig vagy Kerelőszentpálig folytatott marosi tutajozás /Binder P.,
1973. 2./

“ereszszetek” : a tutajok indulását jelentő vezényszó /Fodor, 1838.141. Gyergyó/ 

fékező  legény: az óriási tutaj személyzetéhez tartozó tutajoskisegítő /Binder P., 1973. 2./ 

felkalongyál: felmáglyáz /Vándor, 1839. 143./
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felső  kanytyfa: “a tutaj kormányrúdját rögzítő tutajjárom felső része” /Márton B., 1963. 
Holtmaros/ /felsőkontyfa/

feltajul: “felduzzad a víz” /Palkó A., 1979. 208./

fertá ly: negyedtutaj /Lombossy, 1847./; “5-13 szálból álló tutaj, melyből 4 összeköttetett 
Marosvásárhelyen alul egy tutajjá” /Vitos, CsF. 1894. 593,/fertály tutaj

festés: olajfesték, csík, a tutaj mindkét végétől 1 méterre /Potrik János Sz. gy. Szászrégen/

foglaltat: foglalkozik/Ált-Kvár, Born. 1780. Görgény/

folyam i tutajozás: Malomfa vagy Kerelőszentpáltól Lippa felé folytatott marosi tutajozás, 
két vagy négy talptól /fertályból/összeállított ún. folyami tutajjal

forgatott tutaj: az a tutaj, melynél minden második tutajfát megfordítva helyeztek el /Vitos, 
CsF. 1894. 592./

főállom ási hely: tutajkikötő /pl. a marosvásárhelyi partok/ /Székely Néplap, 1866. 4./ 

gátrontás: a malomgátaknak tutajok okozta megrondálása/Vitos, CsF. 1894. 764./ 

gazda: a tutajszállítmány-vezető /Koós F., 1890. 79./

gazdaterhe: a vezértutaj utáni második, négy fertályból álló tutaj, melyen a gazda /-^/uta
zott /Kemény J., 1979. 44./

gerenda: két oldalon lefaragott, tutajfa /Mkikj, 1894. 94./ Megj. 1877 után, a Marosi 
tutajozást előmozdító társulat tevékenységének köszönhetően, a Maros medrének sza
bályozása lehetővé tette a tutaj fának gömbfa alakban való tutajozását.

gerendatutaj: gerendákból /—»/ összeállított tutaj /ÁLt-Cs. 78. Alap 1. 1869./

gerezd: “a tutajba kötött szálfákon a heveder beeresztése végett kivágott véset” /Göldner 
J., 1887. 585. Gyergyó/ “gerezddel eresztették be” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

gúzsfacsarás: a gúzs /vesszőből csavart kötél/ készítése /Ált-Kvár, Görgényi erdőurada
lom, 1873./; facsavart gúzs: kész gúzs. Szólások: “Nehéz a vén fából gúzst facsarintani.” 
/Nyr 30, 1901. 400. Kibéd/; “Úgy el vagyok keseredve/ Mint a nyír-gúzs tekeredve! 
/KonszaS., 1957.481./

gúzsos tábla: mozgó kötésű tutajtábla /Ált-Mhv, 115. Alap. 3. 1876./

giibbenő: “hirtelen mélyedés a folyó meder fenekén” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/

gyergyó tutaj: gerendákból /-> / készített tutaj /Lombosy, 1847./

gyeszálága: “a tutajos holmija, ruhái és három-négynapi élelme” /Márton B., 1963. Holt- 
maros/

gyila tutaj: 22 fából álló 10 fok /19m/ hosszú tutaj /ÁLt-Cs. 78. Alap. 54. 1884. Kis-Besz- 
terce/

hajósmalom: Maroson úszó malom /Fodor, 1838. 142. Gyergyó/; hajósmalmos

hatos tutaj: 6 tutajfából összeállított tutaj /Göldner J., 1887. 585, Gyergyó/. Megj. A 7-es 
kb. 4 m széles volt.

hátsó: “hátsó kormányos” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

hátulsó béres: “a tutaj hátulját irányító kormányos” /Márton B., 1963. Holtmaros/

hevederezés: a tutajheveder rögzítése /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/
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járam páca: "a tutajjárom függőlegesen álló fái” /Márton B., 1963. Holtmaros/ -^KOR
MÁNYSZÉK

járom alfa és -fe lfa : a Járom vízszintes elemei /Potrik Jánnos Sz. gy. Gyergyó /— KOR
MÁNYSZÉK

kajiba: “a tutajra szerelt, rendszerint kéreggel fedett kunyhó /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

kalauzbéres: “vezértutajos” /Kemény J., 1979. 271./ 

kalauzíerhe: vezértutaj /Kemény J., 1979. 21 AJ

kantár: “fűzfagúzsból készült karika, az "első” kormányrúdjának végét ebbe dugták" 
/Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

kantyfa /alsó-, felső-/: —járomalfa és -felfa /kontyfa, 63. ábra/

kártya: “fából készült víztartó edény” /Márton B., 1963. Holtmaros/

kaszkavál: Kis-Besztercén használt tutajféle, “3 öl hosszú, 12 hüvelyk vastag boronákból 
áir-t /Orbán B., 1869. II. 131./

katarcs: Kis-Besztercén használt tutajféle, “22 öl hosszú árbóczfákból” volt összegezve 
/Orbán B., 1869.11. 131./

katarcsel: "19 öl hosszú árbóczfákból összeszegezett tutaj” a Kis-Besztercén /Orbán B.,
1869. II. 131./

kaula: 1. “apró, hitvány, bogos gerendákból összeállított tutajocska [a Maroson], tűzifával 
terhelve, s maga is annak használandó” /Lombossy, 1847./; 2. “falusi háznak való 
eladásra előkészített fákat tartalmazó tutaj” /Márton B., 1963. Holtmaros/ kaulla

kaullas: “tutajokkal kereskedő ember” /Márton B., 1963. Holtmaros/

kereskeáőkompania: /tutaj/kereskedő társaság /Palkó A., 1973./

kereszt: “a tutaj közepébe befürt ágasfa" /Potrik János Sz. gy./Gyergyó/ —>ágas

kifejlődik: “kibomlik, széthull /a tutaj/" /Márton B., 1963. Holtmaros/

kifogó  hely-portus: tutajkikötő /Kgl. 1577; Nyr 36, 1907. 228./

kígyózó csavargás: kanyargó vízfolyás /Fodor, 1838. 149. Gyergyó/

királyi tutaj: kincstári /állami/tutaj /Gazda D., 1978. 134./

KORMÁNY —» apacsina /63 . ábra/

KORMÁNYLAPÁT: 1. apacsi MTsz, 1893. I. 48./; 2. apacsindeszka/Márton B., 11963. 
Holtmaros/; 3. kormánydeszka /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó

KORMÁNYRÚD: 1. apacsin /a/ /Szabó T., 1976/1672. 355./; 2. apacsinrúd /Márton B., 
1963. Holtmaros/; 3. apacsina-nyél/Hermán O., 1914./; 4. kormányfa/Bocskor J., 1838. 
33./

KORMÁNYSZÉK: 1. járom /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/; 2. kontyozás /Göldner J., 
1887. 585. Gyergyó/ ^kantyfa

közepes tutaj: “300-900 köbláb nagyságú tutaj” /Palkó A. 1979. 206. Magyaró/

közönséges tutaj: “ 10, 11, 12 szálfás tutaj" /Koós F., 1890. 78./

lefoglaló: “az evezőrúd végénél, a közSpső szálfába megerősített gúzs-hurok, az evezőlapát 
felszorítására, pl. gátakon átmenetei alkalmával” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/
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lepadalózott: “elsüllyedt [a tutaj]” /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

lepadol: lenyom /Lombosy, 1847./

letakarodik: leérkezik/Fodor, 1838. 147. Gyergyó/

léces tutaj /"létzes tútaj"/: “lécekből összeállított tutaj” /Tarisznyás M., 1826-1900. Gyér- 
gyó.

lippai cövek: “a tutaj kikötésénél használt facövek’TPalkó A., 1979. 209. Magyaró/

Lippai Kom pánia: 1855-ben alakult tutajkereskedő társaság /Palkó A., 1979. 204./

mágja: “szabályos gerendarakás” /Márton B., 1963. Holtmaros/

megnagyából: durván lefarag /Bedő A., 1912. 210./

megyei tutaj: “csak egy oldalt faragott” tutajfa /Lombossy, 1847./

nagy deszkatutaj: “Tordamegye Toplicza nevű helységének havassin levő császári fűrésze
ken vágott 8-12 öles hosszú, 10-16 hüvelyk széles, és 3-6 hüv. fokos deszkából” készített 
tutaj/Lombossy, 1847./

nagytutaj: 1. “két német ölnél /12 láb/ nem keskenyebb tutaj” /Lombossy, 1847./; 2. 
“900-1200 köbláb köbtartalmú tutaj” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

nyáj: “tutajosok csoportosulása” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/; nyájvezető

osztálybeli: osztályú /Fodor, 1839. 103. Gyergyó/ Magyaró

parti: “tutajosok csoportosulása” /Palkó A. 1979. 206/; parti-filler

passzitt: “illeszt, a hevedert keresztirányba ráilleszti a gerendákra” /Márton B., 1963. 
Holtmaros/

patkó: “a tutajosok által bocskorra szíjazott vasfogakkal ellátott patkó” /Palkó A., 1979. 
207. Magyaró/

pózna: a tutaj vezetésére használt rúd /Binder P., 1973./

prémonda: “annak az élelmiszernek a neve, amelyet az erdőtulajdonos járandóságként 
kiosztott munkásainak” /Márton B., 1963. Holtmaros/

pusztán: deszka felteher nélkül /Koós F., 1890. 78. Gyergyó/

rág: mos/B. Szabó D., 1779. 120./

ragy: “a gátakon lezuhanó Maros vizének felhabzása" /Lombosy, 1847./ 

ragya: “tajték" /Palkó A., 1979. 208./

rogy /rogya/: “vízhullám, örvény" /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

rátojul: rászalad /Fodor, 1838. 141./

rédia: “a tutajos és tutajkereskedő által megkötött szerződés” /Palkó A., 1979. 207. 
Magyaró/

riktal: “fát válogat, méret szerint rendszerez” /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

slégenn: “ferdén" /Márton B., 1963. Holtmaros/

suga: 1. “a víz igen csekély mélyedése" /Binder P., 1973. 2./; 2. “a legsebesebb ár” /Palkó
A., 1979. 208./

szállítmány: “48 tutajtábla” /Divald A., 1871. 125./

177



szarvas tutaj: “a’ cs. és k. sóhajóknak készült tutaj” /Téglási E. J., 1836. 132./

széria: a középső tutajfába, a festés /—/ mögött bevésett tutajtábla sorszám" /Potrik János 
Sz. gy. Gyergyó/

szignó: “a tulajdonos vállalat kezdő betűje, mindegyik tutajfába közepén bevésettjei volt, 
pl. F=Foresta” /Potrik János Sz. gy./

szorulat: szoros /Téglási E. J., 1836. 134./

tábla: egy fertálytutaj /—fertály/ /Potrik János Sz. gyJMegj. viertel: negyed, s Viertel: 
negyed /rész/

tájtáluk tutaj: 22 fából álló 8 fok /15 m/ hosszú tutaj /Ált- Cs. 78. Alap. 54.1884./Kis-Besz
terce. Megj. tahta törökül deszka, tahtalyk: fűrésztönk/V. Arvinte, 1957. 22./

talptutajozás: folyami tutajozás /Pausinger J., 1885. 847./

tanya: “a folyó [Maros] csendes, mélyebb szakaszai/Márton B., 1963. Holtmaros/

tarisznyás: kisebb tutajkereskedő, ki feljött “Vincztől fogva a Maros teréről Régenig s 
Gyergyóig” /Lombosy, 1847./

taxa: bér/Fodor, 1838. 146. Gyergyó/; “Taxa Tutajok” /Szabó T., 1978. 29. Magyaró/

tereh: “négy fertály /negyed/tutaj’/Göldner J. 1887. 585. Gyergyó/

terhe: 1. “felteher a tutajon” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 2. /terhék/: tereh /Kemény 
J., 1979. 230./ . . jön. . . az utolsó terhe" , “Percek alatt két terhe semmisült meg! 
“Nyolc tutajból álló drága rakomány! ”, “köthették négyenkénnt össze «terhékké» a 
tutajokat” /uo. 42./

trinket: “Keresztárbócnak való fákból összeállított tutaj a Kis-Besztercén” /Orbán B., 1869. 
II. 1311./ Megj. trinchet: 2 és 4 köbméter közötti gömbfa, az olasz trinchetto ból /V. 
Arvinte, 1957. 21./

TUTAJSZEG: 1. bajion/Potrik János Sz. gy. Gyergyó/Megj. bailon/V. Arvinte 1957.138./; 
2. bajnokszeg /Palkó A. 1979. 206./; 3. tutaj-szeg /Molnár K., 1974./

tutajász: tutajos gazda/Lombossy, 1847./

tutajáteresz: tutajsurran tó/Pausinger J., 1885. 855. Görgény/

tutajozó fúru: “hosszúszárú /80-90 cm/ fúró-fajta" /Márton B., 1963. Holtmaros/; tutajkö- 
tőfúrú /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

tutajbéres: fizetett tutajos; -^béres

tutajbiró: tutajozható/UD, 1839. 130./

tutajbisztas: “megbízott, az erdőtulajdonos alkalmazottja, aki a forgalom megszervezéséért 
felel”-t/Márton B., 1963. Holtmaros/

tutajgazda: “tutajtulajdonos, erdőtulajdonos" /Márton B., 1963. Holtmaros /—»gazda is

TUTAJHEVEDER: 1. heveder /Márton B., 1963. Holtmaros/; 2. összvekötő heveder 
/Fodor, 1838. 139. Gyergyó/ 3. tutajheveder/Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

tutajhajtó: “a tutajkereskedő" ügynöke /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

tutaj járása:  “a tutaj mozgása” /Márton B., 1963/Holt maros/

tutajkifogás: tutajkikötés /Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

tutajkikötő porond: a homokos tutajkikötő hely /Hargitalji, 1872. 121. Gyergyó/
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tutajnyáj: “tutajszállító embercsoport” /Márton B., 1963. Holtmaros/— nyáj is

tutajrégia: “szállítólevél, amelyen föl volt tüntetve, hogy mennyi fát visz a tutajbéres” 
/Márton B., Holtmaros/

tutajtaxa: “a tutajban adott fatermékjárandóság” /Zsigmond J., 1979. 225. Magyaró/

TUTAJTORLÓDÁS: 1. magazin van/Czeglédy, 1969.226./; 2. rakás/Palkó A., 1979.210. 
Magyaró/ “rakásbontás”; 3. romlás /Binder P„ 973. II./

TUTAJT ÖSSZEÁLLÍT: 1. beköt/Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 2. becsap /Göldner J., 
1887. 585. Gyergyó/; 3. összever /Göldner J. 1887. 585./

tutaj transzport: tutajszállítmány /Kemény J., 1979. 45./

tutajvíz: tutajozásra alkalmas víz

utolsó lutusól: hátsó kormányos /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/ 

vízen lehoz: tutajoz /Apor P., 1725. 159./

vizűt: vízi szállító berendezés /Sz O VI. 65. 1622. Csíkszentmihály/

zsupos, zsupos tutaj: kisebb tutaj, melyet “cziré"-vel /—A csapkaróval /fenyőkaróval/ s 
faragott léccel terheltek /Lombossy, 1847./
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