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4.1 Irtás - Irtásnevek - Károsítások

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

(Imre Dénes sorai
Vitos. CsF. 1894.582.)

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

(Hankó V.. 1896. 253.)

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

őrnagyuk engedélyt adott a szék [Asz] szabad 
erdeinek elfoglalása és tetszésük szerinti 
használatára. A tiszteik által felbátorított kato
nák hatalmaskodása annyira ment, hogy nem
csak a széket, hanem a militarizált faluk nem
katona népét is eltiltotta az erdők használatá
tól. elfoglalták a várfalvi katholikus egyház- 
községnek udvari rendelet következtében 
szék által kiszakított erdejét, kiirtották nem 
csak az erdőt, hanem az ezen erdőkben volt 
szép gyümölcsösöket is. (10.). Úrbéri f r  
1769: nem szabad a Földes-Urnak a' Jobbágy 
és Zellér által ki-irtott, vagy meg-jobbitott 
Földeket töllük külömben elvenni (13.). EO.
II. 1791: bármely parasztnak csakis a földesúr 
tudtával és cngcdelmével legyen szabad fai- 
zást gyakorolni vagy irtásokat tenni (1791:
XXX. te.. 616.). EO. II, 1807: az erdők 
pusztítását és irtásokat hazánk [Erdély] köze
pében közönségesen megtiltván, azt csak a 
széleken levő havasos helyeken engedjék 
meg. (1807. évi Erendt, L, 890.). EO. III, 
1808: faluk [Usz.] az első classisba jönnek 
azok. a kik erdejeknek bizonyos részében irt
hatnak; a 2-ikba azok, akiknek erdejek va
gyon ugyan, de nem irthatnak; (7.) EO. III, 
1812: A parasztoknak a földes uraik engedel
me és írásban adandó szabadsága nélkül az 
erdőkben irtásokat tenni egyáltalában tilal- 
maztatik (1812: XXXIV. te. 4., 167.). EO. Ili, 
1815: az olyan parasztoknak, akik földesurok 
engedelme nélkül irtásokat tennének, a 24 
páleza ütésen és a kárnak megfordításán kívül 
egy hónapi arestum [fogház] lévén büntetésül 
kiszabva, szabadságában fog állani a főin- 
spectornak, hogy ezen egy hónapi arestumot 
magának dolgoztatva töltesse ki az olyannak, 
csupán ételt adva neki. (204.) Hsz. Erdőtör
vény. 1879. évi XXXI. te.: Irtás. Az -tiltatik

145



I. 4. Az erdőpusztítások bizonyságai

oly erdőkben, melyeknek eltávolítása által a 
futóhomok terjedésének út nyittatnék, vagy 
melyeknek talaja másnemű gazdasági míve- 
lésre (szántóföld, rét, kert vagy szőlő) állan
dóan nem alkalmas. (4.). Bözödi Gy., 1938: A 
közös erdőket szabad volt irtani, az irt vány ok 
magántulajdonná váltak. A foglalás és irtás az 
arányosítás harmadik módja a múltban, a bir
tokarány eltolódásának egyik eszköze. (86.). 
Tarisznyás M. 1974: A középkori jogszoká
sok értelmében mindenki annyi erdőt irtha
tott, amennyire ereje volt. [...]
A rokonok, szomszédok tízeseknek nevezett 
csoportokban tömörültek, közösen irtották 
az erdőt. [...] Újfaluban a tízesek (falurészck) 
elnevezése még a 900-as években is azonos 
volt pl. egyes távolabbi havasokéval. Alsó
vész, Vészhágó, Kósza, Todorvész (308.). 
anyátokét kiás: luskót irt. EO. Ili, 1825: a 
megszáradt anyalőkéket kiássák (349.). J. 
EO. I, 1699: ás: tüsköt irt (622.). Asz. EO. II, 
1800: azoknak a törzsökéi [erdő fái] ki ne 
ásattassanak (716.) Msz. 
ciher: „a sűrű bokrokkal s fákkal benőtt ir
tás” (Köz. Gábori] Károly. Nyr 4, 561.) Hsz. 
csonkás: „(le)tarolt” Szabó T., 1978/1154 : 
A' Csonkásban (sz). Sárpatak, MT. 
csontorag: „csonka, csonkás Szabó T. 
1978/1820: Azonn Utrizált Joszágon edgy 
tsontorag Vad almafát tudok lenni (199.) 
Martonos, Usz.
csontorgáson: csonkítottan, csonkán. Benkő 
K., 1853: Erdei [Cssz.], a hibás kezelés 
miatt naponta pusztulnak, mivel rosszul. -  
vágják, égetik és gazolják, sőt czélszeretlen 
irtják is. (35.).
csutakól: „irt” (Murádin L., 1960.). Krizba. 
darab: erdődarab. Szabó T., 1978/1810: ir
tottak is egy ~at (255.) Jedd. 
darék orotás: nagy irtás. (Barabás, SzO, 
1581. 319.) Zalán, Hsz. 
devasztálás: pusztítás (Hszék Ekv, 1899. 
204.).; elpusztít (erdőt): „kiirtva/pusztítva el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erdőrészekben annyira lemosódik, hogy 
csaknem alkalmatlanná válik a beerdősítésre 
(73.) Szf. Apáthy 1., 1907: Ész nélkül dönge
tik a termetes fenyőket s a hegy meredekén, 
mert le nem vihetik, lezúdítják a völgybe, 
ahol pozdorjává törik a legtöbb. A szálas 
bükkerdőben meggyűrűzik a fákat, körül le
vágva kérgüket, hogy elsorvadjanak a száz
éves óriások. Nagyon nehezek, nem lehet 
őket leszállítani a völgybe, adjanak helyet a 
fenyőnek (97.).
réz: „erdőbeli irtás” (MTsz II. 1897. 282.) Um. 
télire faága t  vág: lombtakarmányt készít. 
Benkő F., 1781 Éppen olyan artalmas Télire 
fa Agat vágni a' Marháknak, 
torol: „tarol, irt” (Murádin L.. 1965. 178.) 
Kézdiai más.
torvágás: „irtás (Murádin L.. 1960.) Krizba. 
J. Nemes Z., 1974: tollóvágás: „irtás Torja, 
tőkés: „fejszével való irtás emléke” (Tagányi 
K.: 1896. XI.).
T Ű Z Z E L  VALÓ IRTÁS E M L É K E I:  „a
szláv »Pozsega«, a »Zsár« vagy »Zscr«. a ma
gyar »Aszaló« és »Vész« vagy »Vészvercs« 
(Tagányi K.. 1896. XI.). J. RabJ., 1984: A vész 
a gyergyói erdőirtás jellemző kísérője. (61.). 
vágás: „irtás (Murádin L.. 1960.) Datk. J. 
Vágás (Hm.), köznév vált falunévvé, 
vágat: „kivágott erdőrész, irtás” (MTsz II, 
1897.). Fin. Pá Zsiga vágottya (lég.) (Tibád 
L., 1978. 224.) Kecset. 
vandalkezek: vandál kezek. Eresei J., 1844: 
íurtős zelnicze [...] ezeknek ágait minden ta
vaszon letépik, lehasogatják a’ ~, s e' miatt 
nem szaporodhatnak (168.). 
vész (->) TŰZZEL VALÓ IRTÁS EM LÉ
KEI és 1.3. 1.
vesze: „irtás, irtott föld” (Takács L., 1978. 
252-253.). Irtáshelynevek: Sz.cibó T. A., 1940: 
Gál~, Latzkó-, Szarka-  (Gysztm.). Kurkó 
Gy., 1970: Majd Kósa ~ felé a magyaró- 
fabokros kaszálók sorakoztak, hogy tovább a 
nyírfát egyre jobban elnyomó fenyvesek sűrű
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sokasága következzék (121.) Cssztdomokos. 
J. A -  Hn-hez legtöbbször az irtást végző (egy
kori tulajdonos) neve kapcsolódott, 
veszedelem: kártevő. Vitos, CsF. 1894: Erdő
ségeink legfőbb veszedelme a tűz, a korlátlan 
legeltetés és a [...] gyermekes viszketegségből, 
kicsiny és nagy gyermekek által minden útba 
eső fához hozzá vágó [...] fejsze [...], s azt ered
ményezi, hogy mikor az erdő kinőtt s el kelle
ne adni, vagy felhasználni, minden 10-ik fa hi
bás (Imre Dénes sorai) (594.). 
vetitus: tilos, tilalmas: vetitum: tilalom (EO
II. 1803. 851.).
virgó-föld: „fáktól, cserjéktől megtisztított, 
de még föl nem szántott föld” (MTsz II. 
1897.) Csm.

4.2 Aszalás - Helynevek

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

(Vitos. CsF. 1894. 581.)

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

a. a fák  lábon való kiszárítása kéreghántás
sal vagy más módon. Imreh /., 1973! 1837: 
némelyek pedig -okát tettek (119.) Csjenő- 
fva. J. Tarisznyás M., 1974: Volt, amikor a fa 
kérgét gyűrű alakban felvágták, csapkodták 
és visszakoppantották. A száradás így is elő
állott [...] volt, hogy a fatörzsbe lyukat fúr
tak. abba fokhagymát, borsot tettek. Ez szin
tén kiszárította a fát (310.) Gy.
b. az erdőn irtás által létesített kaszálók, a hol 
a fákat tűzzel aszalták, szárították ki. (Kristály 
Balázs, Ethn. VI, 1895. 107.) Cs. ÚMTsz l  
1979: olyan erdei kaszáló, amelyeket a fáknak 
tűzzel való kiirtása útján alakították ki. Hn. 
Pétör~a (Janitsek J.. 1971. 358.) Vargyas. 
Janitsek J., 1978: Aszalások köze (e). Aszalás 
pataka (221.) Száldobos. Balogh E., 1979: a fa
lu [Vargyas] belső területének növekedésével 
(Vizelve, Felszeg, Alszeg. Középszer) és külső 
határának kiterjedésével (Aszalván. Balázs ~a. 
Jakab ~a, Kovácsorotása) azonos ütemben nö
vekedtek a szellemi igények (5.). erdő-  
(Csjenőfva Ft 1838. 4. Imreh I.. 1983. 497.). 
aszalgat: „gyakran aszal (élőfát)” (Szabó T..
1976.).
aszalmány: „aszalással elpusztított erdő
rész, irtás” Szabó T., 1976/\ 621: Vez patak- 
nal tudok egy Azalmanjatt azt tudom hogi eo 
Azalta. Sófva, Usz.
aszaló: „a fák kérgének lehántásával v. más 
módon kiszárasztott erdőrész” Szabó T., 
1976/1703: Aszaló Patakban (455.) Bardóc, 
Usz. 1722: Az Aszalónál (sz) (455.) Csoma- 
kőrös, Hsz. 1750: Az Aszaló nevű helyre (sz) 
(455.) Barátos, Hsz. Janitsek J., 1978: Asza
ló pataka (220.) Bardóc. Janitsek J., 1980: 
Aszaló pataka (99.) Efüle. J. TŰZZEL VA
LÓ IRTÁS EMLÉKEI (-*) I. 4. 1. 
aszalt: „kéreghántolással v. más módon kiszá
rított” Szabó T., J976/M 51: a hol a Remeteiek 
lakot jedzegettek hogy hatart tegyenek meg 
azon felyül ~ak bükfát fenyőfát az Vár hegy 
alat. (455.) Remete. Cs.
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aszalván: „aszalással nyert faanyag” (Rab 
J., 1984. 59.) Gy.
aszalvány: „aszalással kiszárított erdőrész” 
Szabó T., 1976! 1600: az Bogarddalwy ~ 
alliaban az Nyres Taploczaia melleth. Orosz
hegy. 1736: István Aszalványa nevű hellyben 
(sz) Magyaros, U. 1738: Aszalvánban (sz). 
Bözödújf. ~: „egykor erdős, aztán kiaszalt, 
most kaszálónak használt hely” (Köz. Bene
dek Elek: Nyr 45. 1916. 236.) Nbacon. Hn. 
Balóaszalványa, Ekeaszal vány a. Janitsek J., 
1971: ~: kiégetik az erdőt s a másik eszten
dőben, mikor kisarjadzott, újból kiégetik. 
Nevezik még irtásnak, orotásnak is. 1693: 
Aszalván, 1782: aszalvan. 1789: ~ (351.) 
Vargyas. Janitsek J., 1975: ~ orra (lég.), ~ 
sorka (lég.) (102.) Olasztelek. Tibád L., 
1976: Aszalván erdeje (e) (198.) 
Firtosváralja. Janitsek J., 1978: ~ (e. a Ha
todban. bardóci birtok) (220.) Bardóc. Jani
tsek J., 1978: ~ (k). -teteje (k. 1. liget) (99.) 
Efüle.
aszolni: „megpörkölni kidöntés végett” 
(Connert J.. 1906. 76.). 
asszú: érett, száraz. Apáczai Cs. J., 1653: A 
zöldek [bokor] egészségesebbek mindazáltal 
az -knál (307.). Árvay J., 1943/1865: ajszu- 
fás = erdő (139.) Hosszúf. 
csutakfa: „kiszáradt fa” Szabó T., 
1978/M15: a ' To megi nevű heljben égy 
Csutak fákb(ól) álló Erdő vagyis inkább 
Erdő helj régen jo  Makkos Erdő volt, de ma 
többire tsak ág nélkül való Csutak fákból áll 
(232.) Hrsztpál.
decorticatio: kérgezés, „fahántás (EO. II, 
1765. 233.) (-») EO. II, 1803. 851. Kvh is; 
vált. decorticationis.
élőfahántás: állófa lekérgezése. EO. Ili, 
1808: a fáknak ártalmas hántásait közönsé
gesen és keményen megtiltani [...] (11.). 
1812: XXXIV. te.: 10-szer. A fáknak az hajá
tól való meghántása (EO. III. 171.). Szolga 
J., 1838: ~ (126.).

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

4.3 Erdőtüzek - Az erdők égetése - 
Helynevek

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

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

(Mailand O., 1905. Szf.)

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

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

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

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

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

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

(Gyárfás E., 1930. 221.)

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

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

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

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