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5. A felújuló erdő - Erdősítés, fásítás
(Fasorok - Elősövény - Fűz- és cperlatermesztés - Kopárfásítás is)

„ Erdőnek, ítélet Heg kiadandónak 
fája azt illeti, ki azt nevelte.”

(Corpusl.  J885/\6 \ 1. 81.)

„ / . . . /  ha az Erdeot meghneuelte, es akkorba 
hasznos fa  nagion rajta: ez illienteol addigh 
el ne uehessek, hanem azt a meghneuelt 
haznat zabad légién meghuenni, es azután 
letelten pénzét, úgy uehesse meghuenni, 
es azutan leteuen pénzét, úgy uehesse el.”

(Constitutio Oppidii Marus-Vasarhel.
Anno 161 1. Corpus I. J885/\6 \  1. 81.)

alább való fa: gyom fa (Bolyai F.. 1820. 12.). 
alacsony csere-bokor: újulat. EO. II, 1781 
Flogy ha pedig az alacsony csere-bokrok és 
fácskák a marhák miatt úgy elrágattanak [...] 
(Ercndt. 452.).
alanti hely: alacsony hegy ség. Bolyai F., 
1820: A fenyők közönségesen hívesebb s 
nem ~et szeretnek [...] (15.). 
álé: fasor, sétány, facsoport. Szabó T., 
1976/1844: A ’ Gyümöltsös allén alóli [...] 
találtatnak Popule fák 39 - egerfa 10 - Nyár
fa égy és Kőrisfa égy [...] (253.). Mvh. Hn. 
Álé (Benkő L., 1947 29.), Flarasztkerék. fr. 
alléé.
Á LLA B : faállomány. Hszék Ekv, 1899: Az 
~ átalakítás már több helyen megkezdetett, 
de feltűnő eredmény az erdők nagy terjedel
ménél fogva ez idő szerint még fel nem mu
tatható, bár ezen feladat megoldását a termé
szet is elősegíti, a mennyiben a fenyvesek 
szomszédságában elterülő bükkösökben kü
lönösen a luezfenyü a bükk rovására szem- 
melláthatólag tért hódít (205.). 
állít: létesít, telepít. EO. III, 1825: erdőt 
vagy berkei ~ hassanak (51. sz. Kiss József).

behintett fa: egyenként elegyült fa (Lázár J., 
1871. 70.).
bemagzás: „bevetényülés, önvetényülés” 
természetes felújítás (Köz. Flajdu János: EL
1887. 253.) Szf. 
béplántál:
a. palántáz.
b. vet.
EO. II, 1800: Nagyon szaporíttatnék az erdők 
száma, ha az mezőségeken [...] az északos. 
omlásos és szántásra és kaszálásra alkalmat
lan helyek makkal -latnának (718.) Msz. 
beszedés: gyűjtés. EO. III, 1825: Gondos
kodjanak [...] más hasznos lak magvainak 
-eikről (51. sz. Kiss József), 
bészelídített: oltott (Tóth Vince Sz. gy.) 
Hilib.
beteg fáknak kibélyegzése: egészségügyi 
fakitermelés kijelölése (Kocsis Lajos Sz. gy.) 
Csernáton.
borsika kiirtása: borókairtás. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1881: ~ végett odaértve, hogy senki 
gyermeket ne küldjön. Jkv Hilibi Kb, 1943: 
Jegyzőkönyv [...] 22 gazda közbirtokossági 
tag jelenlétében. Feltételek: 1. A kétág pusztá
ja  összes gaznövényektől boroka fenyőtől 
(borsikától) teljesen [kiirtassék ...] Árverezők 
voltak [...] Hajdú Imre [...] 770 [...] A legútolsó 
és legkevesebb összegért a kitakarítást Hajdú 
Imre válalta [...] hétszáz hetven pengőért (97.). 
botolás: „nyesés, metszés. B. Szabó D., 
1803: A' ~ [...] szebb ágakkal újjittya az agg 
(vén) fát. J. SzD. 1784: botolni: „botozni, a' 
fűz-la ágait lenyesni (11.). Ballagi M.: 1873: 
botol: a fák fattyú ágait nyesegeti, hogy de
rékban kihajtson; fűz-, nyár-, ákác-fát ~ni. 
MTsz 1, 1893: botolás: botozás. bottal ütöge- 
tés. Um. Vö. Elcx, 1964. 681. botoló sarjerdő.
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bújtás: „bojtás. szőlő-vcssző-óltás. hom- 
litás (SzD, 1784.). J. MTsz I. 1893. Szf.-t 
nem említi.
burtukosfa: „ismételtén botolt, a vágásban 
visszahagyott, göcsös, vén fa” (Köz. Várnai 
Sándor: EL 1886. 481.) Hsz. északkeleti része, 
csemetekapál: csemetét kapál. Kurkó Gy., 
1970: Hát az övék [nagygazdáké] az erdő? 
Mi csak -ni, erdőtisztítani és ültetni vagyunk 
jók? (291.) Cssztdomokos. Vö. kapás (Oláh
I., 1987. 37.) Hralmás.
csemete növény: erdei magcsemete. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1894: az fenyves erdő
ből, az nagy fákot, ami ~t akadályozva [...]. 
CSEMETEKERT:
1. csemetekert, birtokos sági-: „birtokosok 
költségén telepített és fentartott-” Kócsy J., 
1898: 1897. év végével [...] csemetekészlet 
[...]- -  ekben [ . . .fákácz 48 000 drb. Hsz. 
Kászonimpér kb jkv, 1945: A csemete kert
nek a továbi fentartása mivel a hej tulajdonos 
a kertet [kerítést] haza szálitota Köz gyűlés 
Kimondja hogy továb a Felelőség nem terhe
li a Közbirtokoság vezetőségit a csemete kert 
továbi fentartásáért (61.). Hn. Csemétekert

(e). (Fejér M., 1972. 133.) Zabola. Csömöte- 
kert (Tibád L.. 1980. 217.) Nyikó mente.
2. erdőkert (Lázár J., 1871. 107.).
3. facsemetekert: Mkikj, 1913: [Um.-ben] az 
állami erdőhivatal kerületében 7 állami ~ 
volt 17,4 k. hold területtel berendezve.
4. iskola: Bolyai F., 1820: magról költ ~ [...]. 
Az ~ megint vagy magvetéssel készült, vagy 
erdőből ültetett, hogy ott jobban utána jár
hatván inkább erőre kapjon vagy homlításból 
(17.) ~i termesztés (uo. 16.). oskola: Benkő 
F., 1781 Az cl ültetendő fákat Oskolában kel 
nevelni (107.). plántaiskola: EO. III, 1816: 
Hogy minden helységnek közönséges [kö
zös] helyein, kivált az hol külömben is vala
mint az úgynevezett Mezőségen nem lehetne 
csemetéket kapni, ='k állítassanak fel (Kiss 
József).
5. plántakert  (Árvay J., 1943. 192.) Tatrang. 
J. Bolyai F., 1820: De legjobb a magról kőit 
iskolát tartani, sőt még a tövi vágású erdők
ben is a vakon maradó pusztaságok pótlására 
szükséges (17.). Vitos, CsF. 1894: A  mi ke
vés be fásítás eszközöltetett az a Temesvár- 
vadászerdői erdőőri szakiskola kertjéből ka
pott csemetéken kívül, az erdőben szedett 
»vadonczokkal« foganatosíttatott,  mert az 
erdőrendezőségnek csemete kertje eddigelé 
nincsen (594. Imre Dénes).
csemetés tábla: felújult vágásterület (EO.
III, 1825. 51. sz. Kiss József), 
csemeteültetőbe jár: csemeteültetni - (Cser
gő B., 1978. 46.) Küküllőkeményfva. 
csere-boly (~ -bura): „cser-csemete, cser
bokor, levágott cser-ágak” (MTsz, I. 1893. 
293.) Szf, Hm.
cserefiatal: „tölgy-sarjfa” Szabó T., 
1978 /M M :  az Seprödi rész b(en) szép 
nevedekeny Cserefiatalok voltak. (103.) 
Jedd, MT. 1816: az egész Korcsoma udvarát 
és veteményes kertit pedig Csere fiatalokra 
font veszsző szalma Sátoru kert veszi körül. 
(103.) Jobbágyivá, MT.
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csergettyű: „kerepelő a madarak elkergeté- 
sére (csemetekertek magvetéséről) (EL 
1887 588.) MTm.
csonkítás: „termő ág' éretlen [érintetlen] vé
git elmetszés (Köz. Kállay: Tsz 1838.). J. 
Pausinger József 1889: Görgénybcn is van 
egy 30 holdas terület [...] ezelőtt 15 évvel 
igen jó  sikerrel ültetett be csonkított tölgy- 
csemctékkcl (EL. 1889. 142.). 
csonkol: „botol, lebotol, sutára lenycs (élő
fát)” (MTsz. I. 1893.) Szf. 
csutakbeli: „fa tönk/tuskóbeli” Szabó T., 
/97<SY1823: Betsüllék volt Dósa Gergely 
Ur Erdejében az örökre cl veszet tsutok béli 
kárt a mely soha ki nem sarjazik 40 - azaz 
negyven Rns forintokra. (232.) Kakasd. MT. 
DUGVÁNYOZÁS:
1. ág szúrás  (Bolyai F.. 1820. 15.).
2. leszúrás. Bolyai F., 1820: =sal foganó fa 
(12.). J. Kiss József 1816: Csak egyet emlí
tek én itt rövidségnek okáért a már elültetett 
karókra nézve. t.i. ha ezeknek vízhajtásai 
derekokról még rügykorokba le nem dörgöl-

tetnek, kivévén négy vagy öt szemet a tete- 
jeken. melyek a jövendő  főágak szemei 
lesznek, úgy azok a földhöz közelebb lévén, 
a főágaktól a még gyenge gyökerekről jövő 
nedvességet elveszik, mely miatt előbb 
amazok s annakutánna az egész karó is ki
vész (EO. III, 288.).
egyaránt: egyenletesen. Bolyai F., 1820: ~ 
ritkítva [gyérítve] (1 12.). 
elbúrjányosodik: „elgyomosodik” (Nemes 
Z.. 1974.) Torja.
elcsillent: „egy vágással vmil lenyír” (Kriza, 
Vadr., 1862.).
elgyírel: „gyérebben rak” (Lőrincz K.. 1861. 
325.) Hsz.
elrontott erdő: rontott erdő. Bolyai F., 1820: 
Végtére az ~k is említést érdemelnek, egyik 
darabban egy, másban más lehetvén a hiba, 
mindeniket a szerint kell igazítani (12.). 
elvegyesen: elegyesen. Tamási A.. 
7970/1932: -bükkfa, cserefa [...] és többféle 
fenyőfa (77.).
elver: (karódugványt) földbe ver. Kiss József 
1825: fűzfakaróknak ~ésc (EO. III, 51 sz.). 
ÉLŐSÖVÉNY:
1. eleven bokrok. EO. II, 1800: Olyan he
lyekre. azhol csak az helynek mivolta meg
engedi. sánezokat ásatván, azokat -kai ültes
sék be (755.) Usz.
2. eleven gyepű  (Bolyai F.. 1820. 19.). VU, 
1835: Az = tehát oly derék dolog, hogy éjjel 
napot eggyé kellene tenni, mi szerint minde
nütt: a' hol kerítésre van szükség, galagonya
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gyepű álljon (691.). Jánosfalvi S. J., 1838: így 
értették ezt többek közt még Lókodban is így 
irtották bolondul ott is az szép =t (I. 45.). 
Eresei J., 1844: Gyertyán fa [...] tartós és erős 
=ket lehet belőle ültetni (66.). Milotai F., 
1858: Nagyon jó kerítésű ~t lehet nevelni ap
ró 1 s 2 esztendős ákáczfa csemetékből (35.).
3. eleven kert. EO. Ili, 1808: [...] a sánczolás s 
ezek tetejekre plántálandó =ekre [ vonatkozzék 
az erdőrendtartás] (3.). Hsz. Tisza L., 1866: 
Miután felemlíteném, hogy erdőt ültetni akaró 
gazda társamhoz első tanácsom, hogy a rossz 
akarat s tudatlanság ellen fegyverezze fel ma
gát kiapadhatatlan béketűréssel [...]. A galago
nyát =nek udvar s szőlő körül (161.).
4. eleven kerítés. Kiss József, 1816: Mi tud
juk az =ek leállítások módját, s nem kerülne 
sokba a községet arra megtanítani s reá is 
szorítani (287.).
5. eleven sövény. Ec/er J., 1796: galagonya 
fából [...] készített ~ [...] szép is a' tckéntetc. 
illattya (X.). EO II, 1807: valljon a vesszők
ből font sövények helyett eleven sövények 
vagy sánezok állíttatnak-c? (891.).
6. eleven töviskert. EO. II, 1800: sánezok 
ásatnának kemény büntetés alatt és azok -e l  
megerősíttetnének (762.) Ssztgy.
7. galagonya-sövény. Kőváry L., 1847: Ké
sőbbi rendeletek a ~ek meghonosításában fá
radoztak; de azért fontkert helyeit galagonya 
ültetvényt alig láthatni (28.).
8. gyepű: „élőkért” (Köz. Murádin László: 
NylrKVI. 1962. 378.) Bözöd.
9. határ (Köz. Murádin László: NylrK VIII, 
1964. 107.) Gysztm.
10. kert helyett szolgáló élőfa (EO. II, 1781. 
453.).
11. zöldellő kert. EO. II: 1781 és a vessző
ből font kerítések helyett kőfalak, vagy ~ck 
tétessenek (455.).
ERDEI M A G C S E M E T E :
1. csemete. Veszély K., 1868/1812: a hely pe
dig semmi Csemetét nem nevel, a honnan a

Fák leromlanak úgy, hogy idővel mezőnek 
marad. Bárót. Bogáts J)., 1943/1725: az szil
vafa csemetéket.
2. erdei facsemete. Mkik j  1913: [Um.-ben] 
az állami facsemetekertekben készletben 
volt 3.471.000 darab ~ közül 1913. év folya
mán ingyen kiosztatott 2.266.000 drb.
3. fiatal. Apáczai Cs. J., 1653: minekeloette 
valamit ueltctnél. annakeloette esztendoevel 
gödröcskéket kell vájnod, amelyekben más 
esztendoe[ben] a -oká t  ueltethesd (340.).
4. mesdene (EL. 1883.). Hétf.
e rd ő b e l i  f ák  g az d a sá g a :  erdőgazdaság. 
Benkő F., 1781 Az Erdőbéli fák Gazdaságá
ról (102.).
e rd ő  felvett: erdő betelepül. Sz.abó T., 1976/ 
1771/1817: Magyaro nevű helyben, melyet a' 
Bokor erdő fel nem vett. kevés tiszta van ben
ne Kaszálló (972.) Keményfva, Usz.
„nem lettünk többek, 
se kevesebbek,
mi csak születtünk kérdez.etlen, 
meghalunk neveletlen, 
az erdő nem gyümölcsös.

(Palocsay Zsigmond: A fákról) 
E R D Ő M Ű V E L É S :
1. erdőművelés. J. Illés N., 1869: Kirándulás 
Erdélybe [...] ~nek nyomát nem láttam se
hol: használják az erdőt a hogy lehet, majd 
csak felújul a hogy tud. (221.). Bedő A., 
1885: Az ~i munkálatok mellőzhetetlen tel
jesítését egyébiránt a birtokos közvetlen ér
dekén kívül az erdőtörvény [1879. évi 
XXXI. törvénycikk] is megkívánja, határo
zottan kimondván azt, hogy mindazon er
dők, melyeknek talaja másnemű gazdasági 
mívelésre (szántóföld, rét, kert, szőlő) állan
dóan nem alkalmas, fenntartandók s a vága
tás után legfeljebb 6 év alatt újra erdősíten- 
d ő k ( l l . ) .
2. erdőszet. Tisza L., 1866: Hogy épen me
zőségi ember írjon az ~ről, első pillanatra 
különös [...] mint mezőségi gazda roppant
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crzem a fahiányt, s oda törekszem, hogy a 
bajjal, majd legalább az unokák ne küzköd- 
jenek (161.). ~i szaktudomány (Jakab E.. 
1877.314.)
3. erdőtenyésztés. ALt-Cs, 1880: Az - idáig  
még csak a természetre bízatott, s annak elő
mozdítása csupán a fiatal hajtásoknak em be
ri kéz által megrongáltatása fölötti felügye
let által eszközöltetik. (Fondul Nr. 78. 51. 
Csm. havassjai igazgatójának zárójelentésé
ből.).
ERDŐNEVELÉS: „folyamatos tevékeny
ség az erdő optimális fejlődése érdekében’' 
(Elex, 1964.): Újfalvy S., 1865. de az általam 
s az előttem levők állal rendre véghez vitt 
[...] erdő nevelések (418.). 
erdősítési kaució: a „Codul silvic" 10. sza
kasza által előírt -  óvadék, pénzbiztosítás. 
Jkv. Hilibi Kb. 1934: a kovásznai erdőmér- 
nökségtől vissza adták a 3130/1924 számú 
Lei 6000, a 7731/1925 Lei 4192 és 6878/ 
1927 számú Lei 10.580 erdősítési kaució 
letéti nyugtáit az 1923/24. 1925/26, 
1927/28 évekről és kéri a gyűlés határozatát 
ezen összegek mikénti fölvételére a sepsi
szentgyörgyi Pénzügyigazgatóságtól (27.). 
Jkv. Hilibi Kb. 1937: Elnök közli a gyűlés
sel, hogy az ~t a tűzifa fordáért [vágásterü
letért] le kell tenni a Szentgyőrgyi Pénzügy
igazgatóságnál és kéri egy tag kiküldetését 
(49.). J. r. cautiune (Stinghe-Sburlan, 1941. 
516.).
ERDŐSÍTÉS MAGVETÉSSEL:
1. bévet. Tibád L., 1975: Az a hej leégöt vót, 
s osztám ^ötték. Szép szál fenyőük nőttek ott 
(196.) Sztlélek.
2. béplántál (—>).
3. elmagol (Lőrincz K., 1861.) Hsz. J. Kiss 
József 1825: Szeptember. A nyírfának mag- 
vai ezen idő tájban érvén meg, azokat meg
szedik, [...] a másféle fát nem termő, száraz, 
porondos és sovány helyekre elvetegetik 
(EO III, 354.).

ERDŐSÍTÉS ÜLTETÉSSEL:
„Szemközt a bokros oldalon 
hetekig szólt a hangos ének: 
falusi lányok s legények 
dalolva ástak gödröket 
sokezer fenyő-csemetének."

(Aprily Lajos: 
Biztatás fiatal fenyőknek. 1965.)

1. befási'tás. Vitos, CsF. 1894: A ~ok ez ideig 
igen kis mértékben foganatosítottak, a minek 
oka abban rejlik, hogy itt [Csm] nagyobb 
méretű faanyagokra lévén szükség, az erdők
nek csak a vastagabb fája vágatott le s ennek 
folytán új erdő képe zés re elegendő fiatalos 
maradt, másrészt pedig itt az erdőterület 
aránylag nagyobb, a mezőgazdasági ellen
ben kisebb lévén, a levágott vagy leégett da
rabok mindjárt mezőgazdasági területekké 
változtatván át, az erdőterületekből kiszakí
tottak. (594. Imre Dénes.).
2. csemeteültetés. Kiss József 1825: Márczi- 
us. Derekasint hozzákezdenek mindenféle 
csemetéknek elültetésekhez [ ) (EO. III. 
350.). Csergő B., 1978: cscmetcültetőbc jár 
(46.) Küküllőkeményfva. Kocsis Lajos: 
agyagos lébe tettük a csemetének a gyökerét, 
ha valahol sebje volt. az bétapadt (Sz. gy.) 
Csernáton.
3. erdőplántálás. EO. II, 1788: Itten nincsen 
szükség az új =ra, mivel elég erdő vagyon 
(605.). Kanta járás. (Vö. Imreh I., 1983. 
249.).
4. erdősítés. Szádeczky K. L., 1927: mente
sítették a [székely] határőröket a közterhek
től (szállásadás, előfogat, közmunka), kivé
ve az =i munkákat, hidak és utak javítása 
(342.).
5. erdőültetés. Tisza L., 1866: Gyakorlati 
észrevételek az -körébő l egy mezőségi 
földbirtokos észrevételei.
6. értés (Lázár J., 1971. 97 .).
7. fá t ültet. Calepinus, 1598: fákat wltetoek, 
plántálok: arbusto. helyhez. B. Szabó D.,
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107. ábra. ERDOSITES ÜLTETESSEL -  csemeteültetés hegyoldalon.

1779: Szűke de hol van az erdőnek, zöld Töl
gyeket ottan Helyheztess [...] (13.).
8. helyt maradó termesztés. Boly cd F, 1820: 
A termesztés puszta helyre megint kétféle, 
vagy helyt maradó, vagy nem; az az iskolai, 
t.i. iskolában csik az első termesztés s onnan 
tétetik azon helyre, melyen maradjon (16.).
9. újra beültetés (Lukács Zoltán Sz. gy.) Só
várad.
10. ültetés. J. B. Szabó D., 1779: A' Liget: a’ 
mellyel még Dédösöd iilletc. [...] (32.). Kiss 
Józsefi 1816: Ámbár azt az ellenvetést lehetné 
nékem itt akármelyik rest gazda is, hogy: a mi 
nagy apáink sem vetettek s sem nem ültettek 
fát, mégis tüzellek: az igaz. ők nem ültettek, a

mit mi ma kárunkkal is tapasztalunk (EO. III. 
288.). Kiss József 1825.: kötelcztetnek nem
csak a közrenden levő nőtelen ifjúságot arra 
nógatni, hogy a felséges királyi főkormány
szék által 1819-ben is 1264. számok alatt ki
parancsolt 10 csemetéket elültetgessék (347.). 
Mkikj, 1913: Az erdőfelügyelőség panaszolja 
a nép ellenszenvét az újra erdősítések tekinte
tében. amely ellen közvetve és közvetett úton 
próbálkoztak a hatóságok. (53.) MTm.
11. ültetett (Czirják G.. 1979. 198.) Gycso
mafva.
ERDŐSÜL: „erdővel kezd benőni” 
(Ballagi M., 1873.). MA, 1604: Erdoesuelo- 
ec: Sylvesco. J. Erdősültség: vmely erdőte

108. ábra. ERDŐSÜL -  Erdősültség az egykori székely székekben.
(Koznia E, 1879 szerint. Az egy főre eső erdőterület adatai: Bedő A., 1874 nyomán).
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rületnek aránya a teljes területhez viszonyít
va —> 108. ábra
erdőtlenebb: fában szegény. EO. II, 1804: A 
fáknak az -helységekben való szaporítására 
nézve, a paraszt if júság szorít tassék arra, 
hogy amíg 12 élő fűz vagy más gyümölcsfát 
nem nevel, addig teljességgel meg ne háza- 
sodhassék (868.) [Felső-Fehérmegye javas
latából.]. J. Kővárx L., 1847: De ki tapaszta
lást indult magának szerezni, meggyőződik, 
hogy az ország [Erdély] közepén. Torda- 
Doboka-Kolozsmegye mezőségén a marha 
ganéj is kedves tüzelőszer [...] a határszéli 
hegyek pedig úgy alkotván, hogy onnan a fát 
el nem szállíthatni. Innen van erdős hazánk 
crdőtlenségc (28. §.).
fanyeső. / .;l 1577: fa niesoc: frondator 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr 36. 1907 320.). J. 
frondalor: lom ágó.
fatermés: l a t o s  vesztés. Kővárx L , 1847: De 
az teljességgel iicíi> áll. hogy a mezőség ~re 
alkalmatlan lenne (100.). 
fatövén nőtt haszontalan vessző. MA, 1604: 
Fatoevén noethaszontalan vesszoe: Stolo. 
FEHÉREPER. Karlovszky E., 1895: Gallara- 
ti János, kapitány [...1784-ben] mondja: Ré
gen megbizonyosodott, hogy a fehér eperfa 
Erdély legtöbb vidékén igen jól tenyészik 
(163.) [...] Udvarhelyszék azt jelenti (8981/ 
788 főkormányszéki szám), hogy ott senkisem 
foglalkozik selyemtermeléssel, de meg az ég
hajlat is nagyon zord [...] (6520/789 fkszéki 
zám), hogy a népnek semmi kedve a selyem
termeléshez és eperfaültetéshez [...] Maros- 
Vásárhelytt [...] csak az alispán meg a gyógy
szerész ültetett csupa szívességből körülbelül 
400 eperfát a szölleje körül (170.. 171.). 
felfedeztet: felszabadít. Bolyai F., 1820: Ezen 
vágás módja röviden ide megy ki, hogy soha a 
magas fák erdeje tisztes homálya, mintegy az 
erdei nymphák leple, a nap előtt egyszerre fel 
ne fedeztessék, hanem előbb egyaránt ritkítva 
hagyattassanak maglófák [...] (12.).

felfog: „erdős területet beültet" (Gazda K.,
1980. 439.) Esztelnek.
felfogta az utat vagy tisztást az erdő: „a
tisztást vagy utat benőtte az erdő" (Köz. Er- 
csényi Béla: EL 1885. 1 129.). Alcs. 
felkapnak a fák: felnőnek- (Nyíró J.. 1938.). 
FELÚJUL:
/. csemetézik. EO. II, 1781 lassan-lassan cse- 
metéző s levelező fákban... (Ercndt. 168. sz.).
2. felserdiil. Szabó T., /97^/1802: egy dara- 
botska valamennyib(en) fel Serdült Cziheres 
erdeje (1 178.) Lőrincfva. MT.
3. megépül. Bcnkő E, 1781 a' sovány földes er
dőt le vágván [...] körülié az Erdőt meg kel hadni 
hogy az Árnyékben csmét meg épülvén (104.). 
FENYŐ. Hn. Fcnyőü: „ültetett fenyves 
(Janitsek J.. 1973. 162.) Középajta, 
fenyőfiatal: „csemete, hajtás, ág" Dániel 
Cs. 1913: -okai fel verető gazda (124.). 
fiókol: „fattyúhajtásokat nyeseget" (MTsz 1, 
1893.) Szf.
fogantozik: „kapaszkodik (a fára hágó az 
ághoz)" (MTsz 1, 1893.) Hm. 
fői vágás: fejesfa üzem. Bolyai F., 1820: A 
- t  nem minden fa szenvedi úgy is mint a fűz. 
akác, gyertyán, de ezek is idő előtt megodva- 
sodnak (12.).
FRANCIA JUHAR. Benedek E ,  1920: 
Francia juhorfa magjának elültetése mellett 
egyéb fogadalmat is hozott haza István nagy
apó (16.) Kbacon.
fűzfatőke: -törzs. EO. Ili, 1840: mindenki 
fűzfát plántáljon, még pedig a leggyengébb 
gazda is esztendőnként avagy csak két tőkét, 
[...]; mert így, midőn mindenkinek lesz ~je. 
remélhető az erdők szelíd és vad fák tapasz
talt csonkítása, orzása [lopása] kikerülése 
(452.). Asz.
FÜZFAÜLTETÉS:
,, Fűz-fákban nagy jóság,
És könnyű gazdaság,
Hogy könnyen meg-fogannak:"

(Miháltz, 1779. 64.)
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1. béplántáltat: „beültettet” Szabó T, 
1976/1829: azon hely valoságos víz hagyás 
volt, és hogy csapó gátott kötök oda ’s a' víz 
el ment onnan úgy lett főidé ezen hely 
melyetis osztán... Kontz György Ur füszfák- 
kal bé plántáltatott (798.) Csókfva. MT.
2. beültet. Szabó T., 1976/1808: A Falu vé
gén égy sántzos Tanorok nagyobb része fűz 
fákkal bé-űltetve (864.) Rücs. MT.
3. füzes berkekké tétet. EO. II. 1800: az arra 
alkalmas vizes, teres helyek pedig -nének  
(718.). Msz.
4. füzet felver. Alsócsernáton Ft, 17/6: az 
Víz Parton akik Fűzel fel vertek és vernek.
5. fűzfákat szaporít. EO. 1, 1683: Mivel a fa 
igen szűk ebben az helyben, szükséges fűz
fákat szaporítani. „Kivonat gróf' Teleki M i
hály erdélyi kanczellárnak az uzdi-szentpé- 
teri tiszttartó részére adott utasításából fűz
fák ültetésről." (604.).
6. fűzfát plántál. 1812: XXXIV. te. 12-szer: 
Minden paraszt és más szabad ember is köte- 
leztetik mind addig, a míg az háza. udvara, 
kertje és csűre, avagy kaszáló rétje előtt és 
körül üres és a fák plántálására alkalmatos 
hely tanáltatik. minden esztendőben 10 fűz
fát és más, hamarébb nevekedő fákat, neve
zetesen pedig eperfákat plántálni, ültetni; 
(171.). EO. III, 1840: Minthogy kicsiny szé
künkben [Asz] a már érintett móddal eső 
erdőszet oly csekély, hogy szükségeinket 
félignyére sem kielégítő, meghatároztatik, 
hogy mindenki ~jon (452.) (Vö. EO. II, 
1804.868.).
7. fűzfát szaporít. EO. III, 1840: A szolgáló 
emberek [jobbágyok, zsellérek] is tartoznak 
=ani, ha földesuruk megengedik, lakta he
lyeken (452.) Asz.
8. fűzfaültetés. Kantafalva Ft, 1720: Min
den ember az határnak nagyobb oltalmáért, 
az határ helyén az kert közé. ültetni való fü
zet. legalább 12 szálat ültessen (MGSz VI. 
1899. 81.).

9. megfűzfáztat: fűzfakaróval beültet. Szabó 
T., 797^/1829; Kontz György Ur velem meg 
füszíaztatta (31.) Csókfva. MT. J. Péch De
zső, 1892: Maros-Torda vármegyében a mes
terségesen létesített fűztelepeken a Salix 
vitel 1 ina aureát még legjobban szeretik, 
azért, mert vesszői rendkívül jók a szőlő kö
tésére (EL, 1892. 466.) (Vö. Imreh I., 1983. 
358. Kantafva). (—>) plántál II. 3. 
gaj: „göröngy” (Gálffy M.. 1980. 42.) M a
gyaró.
gyakori sűrű. Portik János: -voltak a fák 
(Sz. gy.) Gy.
gyepű: „a parcellák élő cserjékkel szegélyezett 
része” (Lukács Zoltán S/ gy.) Sóvárad. Eresei 
J., 1844: fodor jávor [...] Tenyészik ligetekben, 
szőlőhegyek -iben. erdők szélein (173.). 
GYÉRÍT, GYÉRÍTÉS:
1. gyérei (Molnár K.. 1974. 34.). Kápolnásf. 
gyirel (Lőrincz K.: 1861.). Hsz. gyiröl (Kri
za, Vadr.. 1862.). Usz.
2. gyérít. Lukács István: ~ a fiatal tölgyesen 
a szemes erdőgondviselő, hogy ne temesse el 
a cseplesz. sűrűség (Nyr 35, 1906. 220.) 
Bodos. Mkikj, 1913: Csm. [...] Az elmúlt év
ben vette kezdetét az erdők ~ése. Előhaszná- 
Iatképen főként szőlőkaró termeltetett (58.). 
gyirittés: Sylvcster T., 1966: -k o r  jól mek 
kel nézni, hogy mejik lat pecsételik le. Ko
mandó.
3. gyérséget tesz. B. Sz.abó D., 1779: [...] ’s 
tévén gyérséget közte, ki-tépném (A' rosz- 
szúl-nőttet) (1 18.).
4. tisztogat (EO. III, 1816. 286.).
5. tisztít. Veszély, 1868: az erdőnek = ásából 
vagy a makkból, mikor termik. hajt be vala
mit (164.). (Vö. Papolc Ft. 1733. 1759., 
1822. Imreh I., 1983. 372.).
gyors növésű: gyorsan növő (Lev. form.
1813.58.).
HAGYÁSFA (MAGFA):
1. hagyásfa (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyse
lye.
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2. magfa. PP, 1708: Mag-fa: Arbor prole- 
taria. SzD, 1784: mag-fa. J. Kiss József  
1825: valamint arra is ügyeljen |az erdőfel
ügyelő], hogy a levágandó táblákban 10-15 
öl távolságra egymástól a legbecsesebb fák 
nemei közül egészséges magiakat hagyjanak 
fenn (EO. II, 346.).
3. magló(fa). Bolyai F., 1820: A puszta fol
tokra ültetni lehet; olyas helyeken ~kat lehet 
hagyni, irtással helyet készítve a születendő 
fiataloknak míg erőre kapván a vén levá- 
gatik [...] (12.). J. Igaz, ép s legerősebb fa 
csak magról lesz, kivévén a lcszúrással fo- 
ganókat. a milyen a nyár, íuz (Bolyai F., 
1820. 12.).
4. makfa. Sylvcster T., 1966: E~. Azét hagy
ták még. hogy magról es szaparoggyon a 
zerdő. Komandó. J. makk-fa: „tölgy v. bükk
fa” (MTsz I, 1893.) Um.
5. tircsfa  (Köz. Godner József: EL 1887
587.) Gy.
hajt: fakad. Konsza S., 1957: Magról -  a 
cserfa is (1256.) Hsz. J. berkéznek: „hajtanak 
a l a k ” (B. Szabó D., 1803.).
HÁRSFASOR:
„Poros a hosszú hársfa-sor,
FI old fényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik."

(Ady: A hosszú hársfa-sor, 1914.) 
Orbán B., IV 1870: Harczó [MTm. (—>) 
HÁRS] Oly sajátságosán szép e facsoport, 
hogy ha valamely nagy város mellett lenne, 
csudájára járnának, míg itt senki figyelemre 
sem méltatja (211.).
híves hely: hűvös- (Bolyai F., 1820. 16.). 
homlítás: „bujtás” (Köz. Kállay: Tsz 1838). 
Székely szó! J. Bolyai F, 1820: A  -  sima 
héjú fiatal ágaknak földbe való lehajtása által 
esik, de ez a fenyőknél, kivévén a larixot, 
nem megyen [...] (18.). 
hompol, hompoz: „hántol, föl-” (MTsz, I, 
1893.). Szf.

JEGENYENYÁR. Eresei J., 1844: „jege
nye nyár - [...]: de halljunk szót! a' mező- 
bodoni határon egy kis erdő is van belőle ül
tetve, egy főgazdatiszt dicséretére és örök
emlékére légyen megírva. Csuda, de nem 
csak, hanem csudák csudája, mert a' főgaz
datiszt urak, és a' kormányuk alattiak azok 
kivévén a' fejérholló ritkaságúakat kik az 
erdők valóságos mostoha apjai.” (1 15.). 
jól indult fiatal(fa): erőteljes újulat. EO. II, 
1764: cgyébaránt az inspcctornak reá kell vi
gyázni, hogy a malomgátra megkívántató 
vesszőkben fogyatkozást a publicum ne 
szenvedjen, se pedig annak szine mellett -  
fákat ne vágjanak (228.) Msz. 
jövés: „vessző" (Benkő J.. 1796. I.). tölgy- 
(Bolyai F., 1820. 16.). J. Ballagi M., 1873: 
~:„csíra, rügy, hajtás” (tájszó), 
kacor: „fanyelű görbe kés (ÉKsz). SzD, 
1784: katzor: „mclsző-nycső-irtókés (43.). J. 
MTsz I. 1893-nél Szf. is szerepel, kocz.or: 
„metsző kés” (Köz. Kállay Tsz, 1838.). 
kalákában ültet. Kurkó Gy., 1970: [...]. akik 
a kitermelés után mint a közösség tagjai, ka
lákában [ingyenes, önkéntes munkában] ül
tették be a területet. Ha a közösség úgy hatá
rozott, hogy az évi kitermelésre szánt erdőt a 
lábán adja el, ez esetben a fakereskedő vagy 
a gyáros kellett hogy az új faültetést elvégez
ze (114.) Cssztdomokos.
KAPA, IRTÓ-:
1. csákánykapa  (Gazda K., 1978. 216.) 
Esztelnek.
2. fészi kapa (Köz. Incze Györey: Nyr 8,
1973. 462.) Szf.
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3. irtókapa: „csákány" (Köz. Kövér Sándor: 
Nyr 18, 1889. 528.) Hsz, Angyalos. -  (Ko
csis Lajos Sz. gy.) Csernáton.
4. orotó kapa: „gyomirtó kapa" (Köz. Veres 
Ferenc: Nyr 17, 1888, 38.) Hsz. (->) I. 4. 1 is. 
karós: karóerdő. Benkő K., 1862: Az erdők
nek [...] többi része ~ és vesszős [...] és csak 
egy 12-dc volt akkor [1823] ~ cs vesszős 
[Mvh. erdeje] (8.).
karót ver: fűzi akarót bever. EO. 1, 1683: 
minden esztendőben bárcsak háromezer ka
rókat veressen az gátak körül [...és a sárpata
ki határokon eleget találnak] (604.). 
kecskelegelő. SzK, 1902: nem volna indo
kolt [...] a kopár vagy gyenge ~t is alig szol
gáló elkopárosodásnak indult területek bccr- 
dősítésétől idegenkedni (Gyöngyössy Béla), 
kiévülés: elöregedés. Kozma F., 1879: pl. 
csupán Magyar-Hcrmány s a két Baczon ha
tárain 1250 hold tölgyerdő ~c következtében 
teljes elhaló félben van (265.). 
kilikáz: „lyukat ás. Nemes Z., 1974: 
Kilikásztam a hejet a csemetéknek. Torja, 
kitakarít: tisztít. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1894: a fenyves erdőrésznek, a borsikától 
való -tása.
kivetkezik: feltisztul. B. Szabó D., 1779: 
Mert önként a’ Tölgy-fa midőn kezd nőni na
gyobbra. Alsóbb ágaiból erdőn vetkezni szo
kott-ki (118.).
klikász: „agyagos (föld)" (Gálffy M.. 1980. 
46.) Magy aró.
komposztál: kom posztot készít (Fórum,
1980. dec. szám).
KOPÁRFÁSÍTÁS. E rdő tökéin .  1879. évi 
XXXI. te. 165. §: Oly kopár területek, me
lyeken hegyomlások, hó- vagy kő-görgete
gek megakadályozása, szélvészek és vizek 
rombolásának, valamint a futóhomok to
vább terjedésének meggátlása végett, a talaj 
megkötése közgazdászati szempontból 
szükséges, beerdősítendők [...]. Nagy Gy., 
1885: Hszm. [...] Tölgygyei beerdősítendő

kopár: összesen 831 k.h. Bedő A., 1885: Ko
pár területeink beerdősítésére az ákácz, az 
erdei és feketefenyő tesznek kiváló szolgá
latot (16.). Erdészet, 1892: Az erdőtörvény 
165. §.-a értelmében államsegéllyel ingyen 
csemetével beültetett kopár terület, 1892- 
ben: MT vm 12 birtokos 49,7 kh, Uvm 1 bir
tokos 3 kh, Hszvm 26 birtokos 170 k.h., 
Csvm birtokos. Vitos, CsF 1894: Az csak 
nálunk történik, csak a mi mező-, erdő- és 
állattenyésztő gazdáinknál történhetik, hogy 
azokat a kopasz dombokat, melyeknek olda
lait évtizedek óla letiporta a legelőmarhák 
csordája úgy, hogy lépcsőzetes talajuknak 
felén se nő fű. vagy melyeket össze-vissza 
szaggatott a vízmosás, vagy a melyek föld
jéről évről-évrc már a nyár derekán kiper- 
zselődik. kifonnyad, elsárgul minden nö
vény. Isten számába, az elemek által tovább 
romboltatni hagyjuk. (606.). PNL, 1894: Fe
kete Lajos: [...] A mezőség kopárainak be fá
sítása. Kolozsvár 1876. Az erdélyi gazd. 
egylet által 50 arannyal jutalmazott pálya
munka. A székely ke resztú rfalvi közbirtokos
ság erdejének rendszeres iizemterve, 1895: 
Erdősítések. A. üzemosztályban [...] ültetés 
erdei- és fekete fenyő csemetékkel. Tekintve 
pedig hogy véderdő jelleggel bíró területek 
befásításáról illetve kipótlásáról van szó, a 
szükséges csemetcmennyiségck az állam ál
tal fenntartott csem etekcrtekből ingyen 
szolgáltatandók ki. Kócsy J., 1898: Tekintve 
azt, hogy a kopárok belasítása csak 1896. 
évben kezdetett meg s két év alatt a terület 
37%-a máris befásíttatott [...] Hsz. Barabás
E., 1907: A kopár területek befásítását a 
földmívelési miniszter ez évben is hatható
san előmozdította ingyen csemeték adom á
nyozása és pénzsegélyek nyújtása által. így 
a nevezett év [ 1904] alatt is 64 birtokos ösz- 
szesen 1.878.958 drb. különféle fajú erdei 
facsemetét és 46 birtokosnak 2.034 korona 
államsegélyt engedélyezett  [MTm] (84.).
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Mkikj, 1914: A kopár cs vízmosások megkö
tését és befásítását az állami erdőhivatal 
megkezdette 1913. év folyamán a következő 
községek határában: Zetelaka, Szsztkirály, 
Oroszhegy, Árvátfva, Bikafva. Bögöz, Pe
tele, Szdálya, Bágy. Szmagyarós. Eted, 
Kgalambfalva, Kőrispatak, Korond, Kenős, 
Keményfva, Hralmás, Frákos. Szzsombor. 
Vargyas (55.). (Vö. 1930. jún. 28-i kopárfá
sítási törvény. Ag. fór. 1941. 546.). 
kosztol: „karóval ver valamit” (EL. 1883.). 
Szf.
közibe vetésivel: közteshasználattal (Bolyai 
F.. 1820. 18.).
lenyír: visszavág. B. Szabó 1)., 1779: A' Ha
lai Tölgynek, még télnek előtte, le-nyírném. 
Tsukros haját [...]) (1 18.). 
lesuvad: leomlik, összeomlik (Sz. gy.). Hsz. 
magas fák erdeje tisztes homálya: az erdő 
zárt lombsátora. Bolyai F.. 1820: soha a ~ 
[...] egyszerre fel ne fedeztessék (12.). 
magló vágás: felújító vágás. Bolyai F., 
1820: A vágás pedig négyféle: a még sok 
helyt szokásban lévő imitt-amolti vágás, a 
lövi vágás és fői vágás (12.). 
magon-vetett: „magon termesztett” (MTsz
I, 1893.) Hm.
magültetés: vetés. Dánfalva Kb. Jkv, 1940: 
A ~ megkésett az esős idők miatt és a csap
szedés miatt.
megerdősülök: erdő létesül. Calepinus, 
1598: megerdoesswlek. sylvesco. 
megnevelte: megművelte. Constitutio Oppi- 
dii Marus-Vasarhel, 1611: meghneuelte. ((—>) 
az I. 5. fejezet mottóját). 
M EGTELEPÍTHETÉSI ALKALM AS
SÁG: erdőtelepítési-. Péch D., 1899: A 
szabédi kísérleti telepen eszközölt eddigi kí
sérletek alapján a mezőségi verőfényes 
hegyoldalakra ~uk szerinti sorrendben a 
következő fafajok ajánltatnak: közönséges 
ákác, mezei szilfa, párás szil, [...], fehér eper, 
aranycső, zöld juhar [...] (78.).

megújít: felújít. EO. II, 1781 [...] minden 
-esztendőben a levágás szüntelen -tassék 
(Erendt, 447.).
Mezőség: „Egy hánykodó tengert képzelje
nek olvasóim, melynek hullámait fűtől zöl
dellő végtelen hegyoldalak képezik, míg 
alant a völgyben nádas tavak tükrei ragyog
nak. Sehol egy fa. csak egy pár vetett erdő.” 
(Kőváry L.. 1853. 255.). Etört., 1964: ~ e 
név azonban nem annyira a domborzat, mint 
inkább a vidék gazdasági jelleget tükrözi. 
Ezt, a Maros és Szamos közöli elterülő 
dombvidéket, egykor csaknem kizárólago
san mezőgazdasági célokra fölhasznált terü
letet. a nép inkább síkságnak tekintette s 
ezért kapta a népies nevet is. (1. 3.) (Vö., 
Kiss Jenő: A repülőtér közelében. Be., 1988.
6.). J. Cserei J., 1790/1702: nagy mezőségi 
puszta hegyek (308.). EO. III. 1825: Minden 
kötelességeket az erdős helyeken bevégez
vén. az olyan vármegyékben, melyekben a 
~nck nagy része fekszik, tartoznak végre 
ezen commissiók minden faluban a helység 
közönséges [közös] helyeit az crdőinspec- 
torok által felméretni és azokat a béplántál- 
tatás végett szabad dispositiójok alá bocsáj- 
tani, [...] (Kiss József. 340.). Péch IX, 1886: 
A ~en. vagyis inkább csak egy részén, mely 
Marostordamegyéhcz tartozik, már akadunk 
mesterséges erdősítésekre is. [...] Szép 
ákáczállabok vannak M cző-Sámsondon 
(520.). Mkikj, 1893: ~. Beerdősítendő kopár 
terület. Az erdőfelügyelőség „az 1879. évi
XXXI. t.cz. 165. par.-a értelmében, a hely
színen lel vette (...) mely alkalommal 1400 
hold olyan kopár terület lett megállapítva, 
melyeknek beerdősítésc első sorban szüksé
ges” (59.). Péch D., 1894: ~. A kiterjedés kö
rülbelül 100 négyszögmérföldet tesz. [...] A 
szélsőségek találkoznak [...] Nyáron égető 
forróság. télen nagy hideg. Ezeket a szélső
ségeket az erdők hiánya okozza. Erdő csak 
imitt-amott van. Valamelyik dombocska tete
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jén egy kis darab [...| Az ákácz a -fája. [...] 
Fehér eper (Morus alba). Ez a -kopárainak 
befasításánál je lentőség tekintetében az 
ákácz és amerikai dió után következik (702- 
728.). Barabás £., 1907: Ez időtájban [XIX. 
sz. első évtizedei] pusztult ki teljesen az erdő 
a -en, hol már a múlt század 40-es éveiben 
nem volt tűzifa, hanem szárított marha trá
gyával tüzellek. Az utolsó évtizedben éppen 
itt a ~cn a tagosítolt községi határokban a 
magántulajdonosok dicséretes buzgalommal 
igyekeznek az ősök hibáit jóvátenni és a ko
pár terület befásítását önként megkezdették. 
E tekintetben Msámsond. Mbánd. Mberge- 
nye, Mrücs. Mmadaras valóban buzdításul 
szolgáló példával járnak elöl (81.). 
mezőt vág, mezőre termel: léket vág az er
dőben. Molnár K.: 1978: Az erdőkben 1872 
előtt csak gyéreitek [...] Csupán egy ki kötés
sel: nem volt szabad több egymás melletti fát 
kivágni, azaz mezőt vágni (34.) Kápolnásf. 
nedves fövényben tartás: vcrmclés (Bolyai
F.. 1820. 16.).
nevedékeny: fejlődő. Szabó T.. 1978ÍMM' 
az Seprodi részb(cn) szép -  Csercfiatalok 
voltak. (103.) Jedd, MT. 
nevekedés: növekedés. EO. //, 168. sz . 
Erendt, 1781 szaporább, vagy később ~: 
gyorsabb vagy lassúbb-, 
nevelt erdő: művelés alatt levő erdő. Corpus 
l :  így cselekszenek a régtől fogva -  vei is 
(Marosszék Constitutiói 1610-1718. 75.). 
NYÁRFASOR: (->) ÚTMENTI FÁSÍTÁS is. 
„Sokszor jártam a nyál fasort  
Magamban, csöndesen;
Ösmert minden s mindenki ott,
Csak egyedül te nem ”

(Mihai Emincscu: Sokszor jártam 
a nyárfasort... Kiss Jenő fordítása)

NYES:
l.felnyes. Gazda K., 1978: Kaszálótisztítás
kor a nagyobb iskolásfiúk ~ték a bokrokat 
(214.) Észtéinek.

2. megbiitűz: „m eg-, levág (bokrot)” Nemes 
Z ,  1974: Ez a bokor szebb =ve. Torja.
3. nyír. Benkő F, 1781: Az Erdőkben a1 fákat 
nem szükség ~ni (108.). Sz. Konsza S., 1957: 
Nyesés nélkül a fa sem nő nagyol (1338.) Hsz. 
nyirok: nedvesség. VU, 1837: A ’ bikmakkot, 
mint minden magot, őrizni kell a' - tó i (386.). 
nyitóvágás: a fel újító vágás első vágása 
(Zsigmond J.. 1979. 219.) Magyaró. 
oltani való vad tőke: vadoné. EO. /, 1694: 
excipiálva [kivételi téve] innét az - ’ket, 
melyekei is kinek-kinek maga szükségire 
maga kertébe elvinni szabad legyen (617.) 
Ssztgy.
OLTÓÁG. Bolyai F., 1820: Az - ra  nézve 
megjegyzendő: különösen a gyümölcsfákra 
nézve, hogy nem kell északról s vén fáról 
venni (18.).
oltovány: oltvány. Bogáts D., 1943 /1840: 
kertekbe egy néhány -ok. Hsz. 
ótófűrész: kertészfűrész (Mezei András 
Sz.gy.) Só várad.

önként terem: vadon terem (Benkő J., 1796. 
V. f).
örmény esi szép erdő. Bolyai F, 1820: 
N.b.e. Gub. G.B.Gy.-nek (Néhai boldogem
lékű Gubernátor Gróf Bánfi Györgynek) az 
atyja diktálta ősszel örményesi tisztjéhez in
tézett levélben, hogy bizonyos láb földet jó  
maggal vettessen bé s az íródeák nem ma
gyar lévén a maggal helyett makkalt írt s mi
kor a következő nyár felé jószágát megtekin
tette, aratás helyett kicsirázott erdőt találván, 
meghagyta s innen az -  a mezőségen (17.).
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plántálásra alkalmas ágacska: dugvány 
(EO. II, 1781. 168. Erendt.).
RONTOTT ERDŐK. Péch D., 1886:  A 
régeni felsőjárás képezi Marostorda megyé
nek tulajdonképpeni erdős vidékét, s mégis 
széles e megyében nem találni oly rossz álla
potban levő erdőt, annyi irtást és véderdő te
rületet, mint itt. (521.).
SÁRÁBÓL, ~ÁS, ~Ó: „keskeny élű kapával 
kivág (gyomot), darazsol” (Nemes Z.. 1974.) 
Torja. J. Ballagi M., 1873: közszó. ÉKsz, 
1972: ~: népnyelvi szó. -ás:  „vakkapálás, 
daraszolás (Nemes Z., 1974.) Torja. -6 :  
„keskeny élű kapa, mellyel a növények közül 
a gyomot kivágják (Nemes Z., 1974.) Torja. 
SARJ:
/ .  ciher. Szabó T, 1976! 1768: Nagy orotás 
orotas a cziher nagyon fel vette (1 177.) Kő
ris patak. U.
2. csemete. Okirattár XXXVIII, 1795: a tövé
ből szapora növéssel hánnya ki tsemetéit.
3. hajtás. EO. Ili , 1816: a mag-fa nemléte 
miatt egyedül csak a gyökér vagy fő~ra bíza- 
tik a kiújulás (286.).
4. jövés. Benkő J., 1796: ennek [szkumpia] 
gyökerei, ha egyszer megragadnak a földben 
[...] sok ujj =eket bocsátván ki (VIII.). 
nevedékeny fáknak =e (Lcv. form.. 1813. 
55.). J. Bolyai F., 1820: a tölgy, s bükk mák 
ősszel, még érés után, tavasszal kijön; jó  ha 
gyéren zab vettetik közibe okaimul s jó  egy 
év múlva tőből levágni a tölgy ~t.
5. saraiig, „fiatal hajtás” (MTsz 11,1 897.) 
Hm. J. =: „kiserdült csemete vesszőszál” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.). ~os: „sarjan- 
gos, jövéses fatörzs” (Kriza, Vadr.,1 862.), 
~os: „kisarjadzott” (MTsz II, 1897.) Hm.
6. új jövés. EO. III, 1825: az hol ~ek, cseme
ték és élő fákban kárt ne tegyenek (348.).
7. vessző. Szabó T., 1978/1814: A' Szalos 
nevezetű hellyen lévő Erdő mind Csemetéi
re, mind pedig vesszőire nézve igen szép nö
vésben vagyon. (73.) Körtvélyfája, MT.

SARJAD:
1. indul: EO. II, 1764: jól ~t fiatal fákat ne 
vágjanak (228.) Mvh.
2. sarangozik  (MTsz II, 1897.) Hm.
3. sarjazik  (EO. II, 1781. 168. sz. Erendt). J. 
sarjazni: „újra ki-virítani, hajtani, zöldelleni, 
tsemetézni, ágazni, levelezni (sarjú)” (SzD. 
1784.).
SARJADZÁS:
1. sarjadékban levő. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1907: évi legeltetése haszon bérben ki
adása az ellöző években levágott és most ~ 
erdő rész kivételével.
2. sarjadzás. Szabó T., /976/1809: Czihercs 
Bokros hcllyekcn Sarjadzo, Nevedékeny 
Gyengc~nak teteit az ott járó kallango Mar
ha meg észi. (1 178.) Szentháromság, MT.
3. sarjazás. Bolyai F., 1820: A tőröli ~ bizo
nyos időn túl apad még azon nemekben is. 
melyek leginkább szenvedik a lövi vágást. 
(12.). J. sarjadzik: sarjad (Ballagi J., 1873.), 
innen a ~. melynek egymáshoz közel álló je 
lentését adják az idézett példamondalok. J. A 
tüskök sarjadzási képességének védelmét 
szolgálta Kiss Józsefnek. Torda vármegye 
erdőfelügyelőjének alábbi sorai is: „egy fa
vágó se álljon be rossz és csorba fejszével, 
mely által a legjobb rcménységű anyatőkéket 
is úgy megmocskolhatják, hogy azok többé 
bajosan hajthatnak jó  rcménységű fiatalo
kat” (EO. III, 1825. 346.).
sarjas: sarjadzási képességgel bír. Eresei J., 
1844: ternyő Tiszafa [...] ága is -ok, ’s e' miatt 
ha nem tisztítják igen vastag nem lehet (156.). 
sebesen nő: gyorsan nő (Bolyai F., 1820. 12.). 
selyemeresztő bogár: selyemhernyó. Mikes 
K., 1725: Az ő [~] legkedvesebb étele az 
eperfának a levele, a fejér és a veres eperfa 
pedig csaknem mindenütt megteremne ná
lunk csak kevés fáradsággal. (60. sz.). 
sötét árnyékú: zárt állású. Eresei J., 1844: 
Szilfa [...] ~, mely miatt minden más növé
nyek alatta elfojlodnak (146.).
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SŰRŰ E R D Ő  K Ö ZE P E .
„Sűrű erdő közepe 
Víg madárral van tele;
Kiildi őket száz bokor,
Hívja tó vizén fodor,”

(Mihai Eminescu: Sűrű erdő közepe.
Fordította: Kacsó Sándor) 

Szabéd: „Erdészeti kísérleti telep. A telep 
felett elterülő kopár erdősítéseiben [...] A ko
pár terület erdősítéseinek ápolása ugyancsak 
kapáltatás és tányérozások, műtrágyázások 
és mezőgazdasági köztes használat alkalma
zása által történt” (Véssei Gyula. EK. VIII. 
165. 1904.).
SZÁLAL, ~ÁS:
1. imitt-amotti vágás (Bolyai F.. 1820. 12.).
2. kiszállal. Mkikj, 1893: Erdővidék [...] 
ezen tölgyerdők javarésze a 70-es években a 
keleti vasút építésekor és azt követő nehány 
év alatt már -tatott (52.).
3. „ szálanként szedeget [...]” (MTsz II. 
1897.). Hm. -ás:  „25 cm mejjmagasságon 
felül levágtuk az erdőt, az azon alulit meg

hagytuk, hogy nőjjön tovább” (Szőke József 
Sz. gy.) Kászonaltíz. Sylvester T., 1966: Jö
vőbe a Medvefej és szállalásra kerül. 
Komandó. J. Péch Dezső, 1891: van Maros- 
tordamegyében is bükksarjerdő [...] Vájjon 
nem volna-e czélszerűbb itt is a tiszta sar- 
jerdőüzem m ód helyett c sarjerdőben való 
szálalást behozni? (EL 1891. 912.). J. ~ó 
gazdasági rendszer. Nagy Gy., 1884: Erdősí
tést ritkán lát az ember [Szf]. Csakis egy-egy 
városnál jön elő az. Nagyobbára a~, vagyis 
jobban mondva, éppen semmi rendszer nem 
követtetik (74.). J. „szerte szélyel con- 
tendálya [igyekszik] a' fel osztatot Erdőt le 
vágni” (Benkő F., 1781. 104.).
4. szórványvágás (Garda D., 1978. 145.).
Gyremete.
szálas:
a .„aránylag igen magas tőzsű” (Ballagi M..
1873.). Benkő K., 1862: egész 1 1 része -és  
csak egy 12-de volt akkor [1821] karós és 
vesszős [Mvh. erdeje], (8.).
b. szálerdő (Medvési Lajos Sz. gy.) Szováta.

111. ábra. Szabéd.
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SZÁLERDŐ: „magról kell lakból álló e. 
(ÉKsz). Bolyai F., 1820: Igaz. ép s legerő
sebb fa csak magról lesz, kivévén a leszúrás- 
sal foganókat. a milyen a nyár, fűz, plátán, 
bodza sat. (12.).
szapoly: „ásó lapát” (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.).
szenved: bír. Bolyai F., 1820: A lövi vágási 
nem minden fa szenvedi (12.). 
szivájas (föld): „agyagos (föld)” (Gálffy M..
1980. 47.) Magyaró.
TARVÁGÁS:
1. tarvágat. 1879. évi erdőtörvény Véderdő
ben [...] az irtás és -tiltatik (2. §.).
2. torvágás. Boldizsár Lajos: ekkor mindenl 
leüttek (Sz. gy.) Kászimpér (—») III. 2. 1. 3. is. 
TENYÉSZET: SzD, 1784: ~: „tenyészedés. 
szaporodás, ellet, fajzat” (81.). 
termesztés puszta helyre: erdőtelepítés 
(Bolyai F.. 1820. 15.).
TISZTÍTÁS:
1. szabadítás (FDN, 1973. 32. 9. Márton Bé
la köz.) Szováta.
2. takarítás. Nyolcvanos et, Lemhény, 1896: 
a Fenyves erdőnek az lakariltása.
3. tisztítás. Nyolcvanas et, Lemhény, 1883: 
az erdő közt oly fák tanáltatak kiseb s na- 
gyob az erdőnek =ul szolgál. J. A tisztítás j e 
lentése itt „egészségügyi fakitermelés” 
melynek célja az erdők egészséges állapotá
nak megőrzése a beteg, elhalt, széltörött, vi
hardöntéseknek áldozatul esett stb. egyedek 
eltávolításával. (Vö. Imreh I., 1983. 250. 
Étfva; uo. 372. Papolc).
tisztítandó: az előhasználat (tisztítás, gyérí
tés) által kitermelendő. Benkő K., 1862: 
1823-tól 1825-ig mérettek fel [Mvh. erdeje] 
száz táblákra [évi vágásterületre] ugyan any- 
nyi évek alatt egyenként vágandókra vagy 
~kra (8.).
tisztított fa: fel nyesett fa. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1896: a hely színén lévő - ’kból 
vala mely szálat levágna.

tőkéből kinőtt fa: sárjfa. Benkő F., 1781 A' 
Tőkéből ki nőt fák soha sem lesznek épületre 
hasznosok (106.).
tövi vágás: tuskóra való vágás. Bolyai F., 
1820: Lehet 15 vagy 20 éves turnus [vágás
forduló] is a -sarjazásainál (11 12.) [...] A 
~ra nézve ezek a megjegyzendők: [...] 2-or: 
Ha alább való fák [gyomfák] vannak (mint 
az erdei nyár stb.) mint a burján azok kapnak 
erőre. (13.).
ÚJRAERDŐSÍTÉS: „mesterséges felújí
tás (Elcx). László D., 1926: ma pedig az er
dészeti törvény és rendelkezések oly intézke
dést tartalmaznak, hogy minden telekköny
vi leg erdőnek kitüntetett terület mestersége
sen beerdősítendő s erre a birtokost záros ha
táridő alatt kötelezi (88.). Gyárfás E., 1930: 
az ~ soha ne bízassék a vevőre (220.). 
újraerdősítés céljára szolgáló kaució: er
dősítési óvadék. Gyárfás E., 1930: Végül eb
be a kategóriába esnek azok a visszaélések, 
melyeket az -kel követnek el (223.). (—>) er
dősítési kaució.
újulás: hajtás. Nyírő J., 1938: A  fenyők he
gyén temérdek ~ (3.).
ÚJULAT:
1. alserdény. ÁLt-M, 1893: a felújítás, a je 
lenleg meglévő és szépen fejlődő bükk ~ ál
tal biztosítva van (48.).
2. csemete. Sz.abó T, 197811809: Nevedé
keny Gyenge Sarjadzásoknak teteit az ottjá- 
ro kallango Marha meg észi és a Tsemeték 
jövésit tapasztalható képpen akadájoztattya s 
pusztitya. (73.) Sztháromság, MT.
3. előserdény (Lázár J., 1871. 74.).
4. fen yő  növés. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1892: több ~t zöld ágnak le vagdaltak.
5. fiatal növény. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1895: kötelezendő [...] a =eket megkímélni.
6. ifjú ágszál. EO. II, 1781 -okban a szeke
rek [...által] kárt okoztassék (Erendt. 168.).
7. jövés. EO. II, 1781 Az ifjú és új =eket mi 
módon kell nevelni? (168. Erendt.).

176



I. 5. A felújuló erdő - Erdősítés, fásítás

8. jövevény. Szabó T, /97cS71824: Köteles a' 
még fenn álló darab erdőben négy száz darab 
mag fákat az apróbb -eken ’s csepleszeken 
kívül meg hagyni. (86.) Kört vény fája, MT.
9. nevedékeny új erdő  (EO. II, 1781. 168. 
Erendt).
10. serdény (Pausinger J.. 1885. 1096.). J. 
Divald-Wagncr. 1868: -  v. utó-. oly fiatal fa- 
növényeket jelent. melyek természetes vetülés 
által vágásokban vagy oly erdőréleken jöttek 
létre, melyeken még elszórtan magfák állanak. 
n .  új növés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1906: 
épen az -  alatti erdő területen az erdő őrök 
[...] meg tanáltak 14 drb. szarvas maihát [...]. 
1913: a legeltetést nem hajlandó haszonbér
ben kiadni mivel [...] a levágot részeken ~ek 
vannak ki nőve. aljnövés (Oláh I.. 1987 37.) 
Hralmás.
12. vesszős. Sz.abó T., 197611860: János vá
gása jó bik— elég tömötten nőve. (1 1 18.). 
Csöb, U.
ÚTMENTI FÁSÍTÁS:
„ Figyelted-e 
szélben a fákat?
A két jegenyét 
nézd csak a kert 
közepén, ama két 
nyúlánk jegenyét.”

(Dsida Jenő: Jegenyék, 1928.) 
Útszéli beültetés. EH, 1842: Az út széleinek 
fákbeli beültetése utasoknak kellemetes árnyé
kot ád, ’s a' rendes útigazítók vagy más munká
sok közti kiosztásnál hasznos szolgálatot tesz
nek. (51. sz.). Orbán B., ÍV 1870: A Szcnt- 
Györgytől Havadtőig menő országutat szép je
genyesor szegélyezi (Ezt gr. Rhédei László te
vékeny franczia tisztje, Bourc Ferencz ültette 
[...]), mily szép lenne, ha ezen =4 másutt is 
megtennék, mennyire szépítené az a vidéket 
nem csak, hanem egészségi és égalji viszonya
inkra mily üdvös hatással lenne; e nézőpontból 
kiindulva, az útszélek beültetését országszerte 
megkísérlettc volt a Bach-rendszer, de mivel

az erőszakolva volt, s mivel a nép még a jót 
sem akarta elfogadni a hon elleneinek kezéből, 
az ültetvényeket mind kipusztította, clannyira. 
hogy most még nyoma sincsen meg ezen or
szágszerte megtörtént beültetésnek (31.). 
ÜLTET: bépfántál. B. Nagy M.t 1973/1751: 
Harmadrésze ezen kertnek meggyfákkal va
gyon ~va. Gernyeszeg. plántál: Miháltz, 1779: 
Sok Szederj-fát =nak /Vagy tsemete -ásban/ 
Serényen forgolodgyál! (II. 20.). Okirattár XL  
1795: a fenn megírt Eczet fát =ni és szaporíta
ni ügyekezzenek. EO. II, 1800: Hogy az fűz
fák -tassanak és szaporíttassanak; paranc- 
soltassék meg azért nemcsak az malmos gaz
dáknak, hanem minden birtokosoknak (755.) 
Usz. Szabó T., 1978l\m(r. az helly az hol a 
nyárfák vagynak ~va az én értemben lett fövc- 
nycs és porondos hellyé... Erdősztgy (905.). 
EO. III, 1812: eleven gyepük [élősövények] -  
tassanak (168. 32. te. 6. pont). EO. III, 1840: 
Minthogy kicsiny székünkben a már érintett 
móddal eső erdőszet oly csekély, hogy szüksé
geinket felignyire sem kielégítő, meghatároz- 
tatik, hogy mindenki fűzfát - jón  (452.). Asz. 
ii ltot get (Oláh I., 1987 37.) Hralmás. 
Ü LTETÉS:
1. béplántálás (EO. III, 1825. 51. sz.). erdő- 
plántálás  (Imreh I., 1983. 249.). plántálás: 
Jakab E., 1878: 1807 új erdők - a  [...] hatá
rozhatott meg (678.).
2. ültetés. Miháltz., 1779: ’S tégy új -eket. (64.). 
Benedek E., 1920: Húsz esztendeje ültetek gyü
mölcsfát, erdei fát, de sohasem láttam, hogy az 
én munkásaim szeretnék ezt a munkát. Fát keil 
kivágni? Nosza már kézben a fejsze, vágják a 
fát, alig pillantasz félre, már földön hever. (II. 
20.). Kbacon. ~ közmunkával. Vitos, CsF. 1894: 
Mesterséges úton cddigelé 500 kh lett beerdősít
ve, még pedig [...] 155 ültetés útján [...] a köz
munkára kirendelt községi lakók [...] rosszaka
ratból úgy végezték az ültetést [...], hogy a nagy 
fáradság és a drága pénzen nevelt csemeték meg 
nem foganhatván [...] (577.).
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ültetett: ültetvény. Czirják G. 1977: Hogy 
nehogy az -be  menjenek [a marhák] s bé- 
hajtsák, hát futás, hogy kerüljek elejekbe 
(198.). iitetett: Murádin L., 1977: Hn. Ütetett 
(ültetett erdő a Kishavas oldalán) (114.) 
Csszépvíz.
VADONC: állomány alól gyűjtött csemete. 
Vitos, CsF. 1894: A mi kevés befásítás eszkö
zöltetett Gycrgyóban [...] az erdőben sze
dett »vadonczokkal« foganatosíttatott, mert 
az erdőrendezőségnek csemete kertje edd ige
ié nincsen (594.). J. Divald-Wagnei; 1868: 
Vadonczok: a gyümölcsfatcnyésztésnél ala
nyul szolgáló vadgyümölcsfa csemeték, 
vágathatás: vághatóság. EO. III, 1825: No
vember. Minek előtte ezen hónapnak 15-ikc. 
az cscmetck -á ra  meghatározott idő előál- 
lana, (346. Kiss József).
VÁGÁS: termelési eljárás. Bolyai F, 1820: 
A -  pedig négyféle: a még sok helyt szokás
ban lévő imitt-amolti vágás [szálalás]. a mag
ló -  [—>), tövi-  [—>] és fői- [—>]. Az első el
pusztítja az erdőket, mert nehezen kaphatván 
a nagy lak között erőre az új sarjazás [...] 
(12.)"
vágó: tisztítást végző munkás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1896: a tisztításra 66 birtokos 
küldőt - t .
vakon marad: nem sarjadzik. Bolyai F., 
1820: sok bükk marad vakon (12.). ~ó pusz
taságok pótlása (uo. 17.). 
vastag fiatalos. Sz.abó T., 197811852: A há- 
tulsó Nagy erdő ~, ajja hitvány Csepü [cse- 
nevész fa], mert a' sürü fiatalok miatt nem 
nőhet (91.). Backamadaras, MT. 
vén tőke: idős tuskó. Bolyai F., 1820: A  
- ’ket pedig arra való fűrésszel kell tőből le
vágni, sőt, ha a fa megéri a fáradságot, tövét 
is ki kell ásni, vagy puskaporral széllyel há
nyatni és mást ültetni helyébe (12.). 
vesszős: újulat. Benkő K., 1862: az erdők
nek [Mvh. erdeje 1823-ban] többi része ka
rós és -  (8.).

veteményülés: természetes felújítás. Mkikj, 
1913: [Csm ...] vágások felújítása -sel ter
mészetes úton történjék (57.). J. vetény-fák: 
„ve tem ény” (SzD, 1784. 96.). Divald- 
Wagner, 1868: vetülés: természetes felújítás. 
VETÉS:
„Elsőbben magyarázni fogom, mint kelljen 
az erdőt /  Vetni, 's minő formája legyen: 
mert disze majornak / Abban áll fő-képp', ha 
setéjt berek adva van hozzá. /  Szánd rá hát 
magad', és a' jövő századra tekéntvén, /  Vess 
el Tölgyet: ha már él'ted vénségre köze Igét.

(Baróthi Szabó Dávid: Paraszti Majorság.
Posonyban és Kassán. 1779. 116.) 

Bolyai F., 1820: A  mag - re  nézve tudni kell. 
melyiknek magva mikor érik, mikor, hogy s 
mi módon készüli földbe kell vetni? (16.). 
vetett csemete: magágyi -  (Bíró Benjámin 
Sz. gy.) Nyselye.
vetőpászta: a természetes felújítás biztosítá
sára visszahagyott erdősáv. Mkikj, 1913: 
[Csm...] a vágások természetes felújítása 
mindenütt előmozdíttassék a hegy tetőkön és 
legelők körül visszahagyandó u.n. ~'k [ál
tal] (59.)
vízfektüleg vont barázda: vízszintesen ki
jelölt- (Bolyai F., 1820. 18.).
VÍZMOSÁS. Péch D., 1894: A  mezőségi 
-o k  aránylag rövidek [...]. A -  fala néha, 
mint a kőfal, olyan meredek; ilyenkor nem 
marad más hátra, a - t  ki kell szélesíteni és az 
oldalaknak olyan esést adni, hogy az ákácz- 
csemetéket el lehessen ültetni (704.). Jkv. 
Hilibi Kb., 1941 Tárgysorozat [...] -ok  meg
akadályozásáról való intézkedés (78.). 
zöldellővé tenni: beerdősíteni (Bolyai F.. 
1820. 14.).
zöld ganéjjozás: zöldtrágyázás. Benkő F., 
1781: A' zöld vagy füvei való Ganéjjozás az 
a' midőn valaki bé veti előre az Aratás után, 
és azt alá szánttya (37.) 
zsemlyékes, zselymékes: „nedves, süppedő 
talaj.” (Gazda K., 1980. 445.) Esztelnek.
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