
II. 1. Törvényhatósági jogszabályok -  falutörvények

1. Törvényhatósági jogszabályok 
-  Falutörvények -  Székely falvak erdőrendtartása

„A mi jo  Atyáink a jámbor Régiek 
A Tőrvényt mondották a Város Lelkinek 
Annélkiil fenn álni nem lehet senkinek 
Szükséges hát lenni Falu Törvényinek ”

(Alsócsernáton Falutörvényc, 1716.
Imreh I., 1947. 31.)

ab atiquo: régóta. Sz.O. VII, 1727  az mii 
erdeinkben pen ig -  az juh-járás, legeltetés, 
esztena csinálás sem falubeli em bernek, 
sem idebirósnak és vidéknek semmi úton- 
módon. semmi szin és praetextus [ürügy, 
kifogás] alatt meg nem engedtetett. (322.) 
Szemerja Ft.
abusus: visszaélés (Corpus /. 188 5 /\6\Q- 
1778. 74.) Msz.
adfaciem loci: „helyszínre” (Imreh /., 1983. 
522.) Corpus I. /5&5/1699: Azon irtványok- 
nak penigh oculására cxmittaltatnak [—»] - a  
nemes szék assessori [—»] [...] (107.) Asz. 
administráció: (erdő)kezclés (EO. II, 1764.
226.) Mvh.
admoneo: figyelmeztet .  Corpus I. 18851 
1610-1781: [...], ha pedig különben csele
kednek, adm oneáltassa  a Possesso r  [—>] 
(78.) Msz.
afféle ledőlt fa: EO. /, 1717: ~ ’t és földön 
fekvő fáknak ágait szabad legyen hordani 
(626.) (Szacsva Ft.)
ágak felgyűjtése: ággyűjtés. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1860: fa ágak fel gyűjtéssé csupán 
ürres kézzel engedtetett meg. 
annuatim: évenként. Corpus I. 188511749: 
a le-dölt és fekütt fákot a tilalmasokban 
-oszszák fel [...] (430.) Peselnek Ft. 
apellál: fellebbez. Alsócsernáton Ft, 1665: 
ha Apellálná cum poena columniae [az ár
mánykodás büntetésével] jöjjön vissza ide a 
Falu eleibe [...] (Imreh I., 1947 18.).

appellátió: fellebbezés. Jakab-Szádeczky,  
1901: Erdő levágásáért senki ~ba ne mehes
sen, ha többet nem ér 3 írtnál, birsága 1 frt. 
(393.) Cshérdva Ft.
árenda: haszonbérlet, haszonbér (Négy kö
zönség. 1843. 11.) Cstusnád. 
articulus: határozat,  végzés, törvénycikk 
(Imreh I., 1983. 275.). 
articularis: törvénycikkclybcn meghatáro
zott (EO. II. 1807 892.). 
articulariter: törvényesen (EO. III. 1812. 
166.).
assessor: ülnök —> ad faciem loci. actuális 
~: tényleges- (EO. II. 1781 463.). 
assignák: kijelölt (EO. II, 1764. 228.) Mvh. 
aszal: fát lábán kiszárít. —> (Cssztmihály Ft. 
1639. 21.).
authoritás: hatalom, tekintély (EO. I, 1723. 
724.) Karatna.
avasnak fogás: t i la lom ba vétel (Imreh I., 
1983. 247.) -> I. 3.1 is. 
bebíró possessor: bcbirtokló birtokos. Cor
pus I. /S&5/1610-1718: Marosszék Constitu- 
tiói Pars Quarta Articulus 18. Makkos erdőről 
latiálnak [—>] Székünkben némely faluknak a
-  ok Praejudiciumokra [->] és károkra ilyen 
frausok [—>] és abususok [—>], hogy ha a 
makkot termő Erdőkön Isten makkot ád, a fa
lusiak egymás között ilyen alattomban való ti
lalmakat tésznek, hogy senki a ~ ok sertéssé- 
nek helyet és szállást ne adjon. (74.) bébírós 
(Szemerja Ft. 1771. 406. Imreh I., 1983. 406.) 
(Vö. bebírók részesedése: Imreh I., 1983. 253.). 
becsű ár: becslés útján megállapított ár (Cs- 
jenőfva erdőrendtartása 1838. Imreh I., 1983. 
497.).
befüggő csere: beékelődő tölgyerdő. Zalán 
Ft. 1699: A ~ ’k penig egy egy forinttal til- 
tatnak [...] (Barabás, SzO. 389.).
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BÍRSÁG: Alsócsernáton Ft. 1665: mely ~ 
nem a bírónál hanem a Szent egyház fiánál 
áljon [...] (Imreh I., 1973. 19.). 
bonifical: m egtérít ,  kár ta lan í t  (SzO. VII, 
1729. 341.) Cssomlyó. 
cédula: bárca (C stap loca erdőrendtartása  
1842. Imreh I., 1983. 500.) -> II. 4. is. cédá
in (Imreh I., 1973. 109.) Árkos, 
cessál: felhagy, szűnik. EO. II, 1748: Ha 
nem ~ a bíró kötelessége szerint királybíró 
uramnak adja ki (63.). Nbacon Ft. J. cessió: 
„elállás, visszalépés (valamitől)” (Finály-Ré- 
geni, 1858.).
cinkus: „nyílcédula, sorshúzásnál oszlójel 
(fa. papiros)” (Imreh I., 1983. 523.). 
citál: idéz. EO. I, 1639: Ha penig az erdőn 
valaki épületre való fát vágna és azt más cl
vinné. cziláltassék az falu eleiben (433.) Cs- 
sztmihály Ft.
colál: földel művel. (Corpus I. 1885/1723. 
128.) Asz.
collocál: e lhelyez.  Corpus I. 1885/\1 \& :  
Addig míg a bebíró Possessorok [—>], sertés- 
seket valahová ~ ták [...] (74.) Msz. 
commune terenum: közfö ld .  (Á rkos  Ft. 
1826. Imreh I., 1983. 477.) Asz. 
communi consensu: közös megegyezéssel. 
Corpus I. 188511729: Végeztük azt is ~ mi
vel feles [a szükségesnél több] farkasok len
ni láttatnak [...] (149.) Cs. 
comperial: k iderü l ,m eg tud ,  m egtalál,  ta
pasztal. KilyéniSz. M., 1818A121: [...] erde
jében ~ tátik az gyujtogato [...1 (122.) EO. II, 
1775: hogyha valaki [...] fát levág s - tátik 
(368.) Szárazajta Ft. EO. II, 1775: Ha valaki 
a baróthi lakosok közül a tilalmas és makkos 
erdőnkben -tát ik  (382.) Bárót Ft. J. comper- 
ta rei veritate: kiderülvén a dolgok valósága 
(Corpus I. 1885/1699. 106.) Asz. 
concernál: érint (Imreh I., 1983. 439.). 
concludál: határoz. Corpus I. 7585/1718: 
—tatott azért: hogy egy Falu is a Possessorok

[—>] s hírek akaratjuk nélkül erdőt el ne ad
hasson (75.) Msz. EO. II, 1775: -tatott anno 
1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn őriz
né a nyájat, büntessék ad 12 dénár (368.) 
Szárazajta Ft. (Vö. Corpus I. 1885/1744: 
Csík-gyergyó és kászonszéki Constitutio. 
153.)."
conclusum: határozat. Corpus I. 1885/1699: 
[...], de továbbra ne irtsák és fel ne szántsák, 
melly dologh ezen -állal intcrdicaltatik [ —>), 
megh tiltatik (106.) Asz. 
confiscal: elkoboz (Gyszárhegy Fi. 1822. 
Imreh I.. 1983.470.).
congregatio: gyűlés. - generális: a székely 
szék közgyűlése. - niarcalis: közgyűlés. Co- 
muni Congregatione. Kászon széki fpj, 1785: 
Kászon all és Fel Tíz in -[közös gyűlésen] 
wégczlünkvala hogy senki apró S.v Marhá
jával id est Ketskékkel juhokkal Gyertyános, 
és [...] azt irt helyjeken a juhok és ketskék ne 
járnának [...] (192.).
conscribál: összeír. Orbán B., VI. 1873: 
- ják  az erdőket (104.). 
consensus: megegyezés, beleegyezés. Ne
gyedfélnie gye, 1620 k.. Valamennyi törvényt 
az havas birái töttenek, azzal minden rendek
nek -oknak kellett lenni, úgy hogy, mikor 
finaliter decidáltatott az cauza [az ügy végle
gesen elhatároztatott], soha se székre, se táb
lára nem transmittálták [átküldték] (EO. I, 
1620. k. 344.) Cssz. J. consensusa: beleegye
zése.
constitutio: rendtartás, szabályzat, falutör
vény Corpus /., 1885/1611: Constitutio Oppidi 
Marus-Vasarhel. Anno 1611 (81). constitutio: 
EO. I, 1733: Azt is tudjuk, hogy volt =ja az ne
mes széknek arról, hogy azon erdőt a székből 
senki ne hordja ki [...] (677.) Asz. EO. II, 
1802: ezenkívül maga helységéhez alkalmaz
tatott erdőkről való ~kat írjon, melyeket a 
marchialis széken [székgyűlésen] con- 
firmáltasson [megerősíttessen] (812.). Asz.
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EO. II, 1804: És ugyan e végre közönséges 
megegyezésből oly állandó ~ra léptünk ezelőtt 
már sok esztendőkkel: [...] (858.) A két Oláhf. 
Constitutio. Négy közönség, 1847: Felolvasta- 
tik a mai napról a 4 Közönséget erdejck 
rendkivülli pusztítása meg előzésére négy pon
tokba hozott ~ja mely pontonként meg vizs
gáltatván mint Erdőnk fenntartására nagyon 
Célirányosok olly meg jegyzéssel erősitetik 
meg: Hogy a falus Birák ezenn =t Szoros meg
tartására adig is mig a Következő Gyrás Gyű
lésen [—>] meg erősittetnék (23...) [...], 1858: 
és a Kimagát az 1835 ki Januárius 28 ával ho
zott = értelmében a négy Községek Egyikében 
Birtokosnak Kimutatya Erdőlési jogát oly for
mán mint a bel Birtokosság meg álitotta 
gyakorolhason [...]. mellett hogyan az 1835 
ben hozott és életben lépet -  3 ik pontja értel
mében a jogos külbiilokosoknak a Szükséges 
Bollétát [bárcát] adják ki (51.) Kozmás.

112. ábra. Contentum. 1. Peselnek (ma: Kézdikővár) 
az 1774 és 1876 között létező, kilenc egységből álló 

Felső-Fehér vármegye egyik járásának székhelye volt.

-----' /\
\ v

11111! 111 Szél«ely székek 

£^ = ^1 Se ász székek 

1 1 Megyék

constitutionális: a lko tm ányos  (EO. III, 
1808. 4.) Hsz.
contentum: foglalás. EO. II, 1749: jó, bi
zonyságra azon kártevőnek elhajthassák mar
háját, kárig s hajtó-pénzig ~ot vehessenek 
(100.) Peselnek Ft.
continentia: tartalom (Imreh I.. 1983. 277.). 
contractus: szerződés, kötés. EO. II, 1788: 
A tilalmas erdőkbe midőn ha valaki tanálta- 
tik, vagy megtudatik, a falu ~a szerint meg- 
bünteltetik (608.) Peselnek. J. Idézet egy ko
rabeli jelentésből, 
contribuál: adózik, hozzájárul, 
contumatia ductus: makacsságból vezérel
ve (Imreh I., 1983. 300.) Cssztmihály Ft. 
conveniál: megegyezik. EO. II, 1749: vagy 
ha szolga és gazdája nem menti, kalodában 
üttessék a bíróval, míg a károssal -vagy  jó 
kezességben ki nem vételi magát (100.) Pe
selnek Ft.
eriminalis kereset: bűnvádi eljárás (EO. III, 
1815. 205.) Hsz.
csapás: erőteljes ütés. Szabó T 1976/1806: 
Az erdei gyümölcsöt, és Makkot; valaki a ’ 
fel szabadittásig szedi ’s hordgya 3 MForint- 
tal és 25 tsapásokkal büntetődgyék (1123.) 
Oltszem, Hsz.
csaposból kertelni: fiatal fenyőből kerítést 
készíteni. Négy közönség, 1856: meg ne en
gedjék 5pft. büntetés terhe alatt Senkinekis
— sőtt mindenkit Szorítsanak az ezelőtti

113. ábra. Csaposból kertelni -
„Kím életes''csapos kert. (Vámszer G. 1977.)

Hogy régebben mennyi fapazarlással já r t ennek 
a kerítéstípusnak az alkalmazása, azt többek között 

Benkő K., 1853. munkájából ismerhetjük meg.
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években kiadott Cs. Kir. Főbiztossági rende
letek meg tartására (48.) Cstusnád. 
csutkáz: tuskót irt. EO. III, 1840; hogy min
denki sz. György nap előtt és sz. Mihály nap 
után részét eltakarítsa és se az előtt se az után 
senki ne -zon, se nyeséseket, száraz ágat ne 
szedjen (451.) Asz.
deliberátum: határozat, végzés. EO. II, 1748; 
hogy őkegyelmek tartsák magukat a nemes 
szék -ához  (62.) Nbacon Ft. 
den: dénár, a magyar forint század része 
(Imreh I., 1983. 275).
dependeál: függ (AC. 1653. CJH-Et. 236.). 
deprehendal: ra j takap .  K ilyen i Sz. M., 
1818/1140: Ha pedig valaki mást [...] erdejé
ben [...] v-í>?y másutt hasonló helységben in 
ipso facto legott, tüstént] ~(131.) deprae- 
hendál. EO. I 1748: büntetődjenek. toties 
quoties [annyi '/or,  ahányszor] ^tatnak (63.) 
Nbacon Ft. ( \  Peselnek község constitu- 
tioja. Corpus I., 1885/1747 430.). 
deserta: deszerta : üres telek, pusz ta te lek ,  
diaeta (diéta): gyűlés (MJL III. 1900. 357.). 
diligenter: szorgalmasan: Corpus 1. 1885/ 
1729: és -procurálják [készítsék] (149.) Cs. 
distrahál: elad (Szabó T.. 1978. 425.) EO. I, 
1728: [...], hogy a nemes szék szabad erdeje 
[...] ~ják [...] (663.) Asz. 
duflán: kétszeresen. Cstaploca erdőrend
tartása, 1842: [...], azon esetben annak árát 
-bél'izesse a nemes falu cassájába. (Imreh I. 
1983. 501.).
dupláztatik: kettőztetik. EO. II, 1775: Ha 
valamely idegen erdőnkben tanáltatik, az 
megírt punctumok [pontok] szerint, amely 
erdőben tanáltatik, az szerint büntettetik, ha 
pedig támadást tészen, akkor ~(368.) Száraz
ajta Ft.
elmulat: elmulaszt (EO. II, 1764. 228.) Mvh. 
elzálogosít: zálogba ad. Corpus  /., 1885/ 
1611: Hogy az Feoldet és az Erdeot ki ki 
-hassa, addigh az aruigh az mint most az

arrat meghatottuk (Contitutio Oppidi Marus 
VasarheLAnno 1611.) (79.). 
erdeot megnevelte: Corpus I. 1885 /1611 
[...] Erdeot meghneuelte [...] (81.) Mvh —» I.
5. Mottó.
erdő dolgából: erdei kihágásért. Alsócserná- 
ton Ft, 1665: Ha pedig valakit -vádolnának 
[...] (Hetedik punktum) (Imreh I., 1983. 307.). 
erdőégetés: —» Ozsdola Ft 1774. 13. (Imreh
1.. 1983. 427.).
erdői: „erdőt vág” (Ballagi M.. 1873.) Sz.abó 
T /97cS71724: Az Csiga Vára avassában ha 
valaki -n e  forint az büntetése ha fcjszivel élő 
fát vág az hátán horgya 33 Pénz fejszi nélkül 
őt pénz ha holt fát fcjszivel tiz pénz. Kisbo- 
rosnyó Hsz: Szék Ft 32. (1 1 16.). (—> Imreh
1.. 1983. 360. is) -> III.2.1 1 is. beerdől (Im
reh I.. 1973. 108.) Árkos.
erdőltetés: erdőlés [—» III.2.1.1 1.] Négy kö
zöség, 1858: azt látván leg czélszcrübbnck a 
négy egyesült Községek közös erdejekben 
az erdőlés vagy - re  nézve hogy az egyfor
maság meg legyen, hogy senkinek is fenn 
álló ép clevcnfát nelegyen Szabad tüzelni 
valofának levágni mig az erdőkben az egy
máson fekvő és meg tűzre használható min
den nemű fát el nem hordanak (50.) Kozmás. 
erdő tilalma: a szabad erdőlés megtiltása. 
Kászon széki f'pj. 1785: [ ...] az Erdő Tilalma 
szerént három forint Birságon maragyon [...] 
(139.).
erdőt szabadít: erdő használatát szabaddá 
teszi. Corpus I., 1885/1144: [...] a falu [...] 
erdőt ne szabadítsanak a Possessorok hírek 
nélkül, [...] (153.) Cs.
erdőt szakaszt: kihasít, kimér. Corpus I. 
1885/\ 6 \ 0 - 1718: [...] vagy magok emberek 
előtt illendő részek szerint való Erdőt sza- 
kaszszanak, [...] (75.) Msz. 
erigál: létesít. Corpus 1. 1885/M29:  [...] 
hogy minden faluk - janak farkas vermeket 
(149.) Cs.
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erogál: kiad. EO. II, 1775: annak pocnája 
[büntetései 3 magyar forint, mely a falu 
kasszájába tétetik, a falu közönséges szüksé
geire - tá t ik  (382.) Bárót Ft. -á s :  kiadás 
(Comp. 1669. V rész. 19. ed.), 
erőszakos: törvénysértő. EO. II, 1775: [...] 
de -okát tapasztalván falunk a kecskepász
torok között (368.) Szárazajta Ft. 
executió: végrehajtás (Imreh I.. 1983/1581 
277.) Gyújf Ft. executor: végrehajtó (Comp. 
1669. III. rész 7 cím. 2. szak.), 
exequál: végrehajt (Corpus I. 1885/1610- 
1718. 75.) Msz.
exheredo: kitagad. Corpus I. 18851 1610- 
1718: Cselekszik azt mind egész faluk, mind 
privatus emberek, hogy a bebíró Possesso
rok [—>] károkra falu közönséges erdejét [...] 
felfogják és irtyák [...]. melyekből a bebíró 
possessorokat [—>| éppen exheredálják [...) 
(79.).
exigál: behajt. EO. II, 1748: ezt [büntetési]
pedig akkor mindjárást, mihelyt találtatnak,
~ják rajtok (63) Nbacon Ft.
exmittál: „időt ad a bizonyításra” (Imreh I.,
1973. 322.) (Vö. EO I. 1699. 622.) (-+  ocu-
lá[lá]s).
faizás —> III. 2.1.1 1 Imreh /., 1983: Valójá
ban azonban az antiqua sessio [régi telek, ősi 
belsőség] után járt a - i  jog. (253.) (Vö. 1791. 
évi XXX. te.. Erdély első erdészeti törvénye; 
MNLII. 1979. 16.).
FAKITERMELÉS IDŐBELI 

KORLÁTOZÁSA: csak két nap. Árkos 
Ft, 1830: [...] kikért fáknak elhozása: s jobb
nak itilné lenni, ha minden héten -lenne sza
bad (Imreh I., 1983. 478): erdőlő nap. (Oláh
I., 1987. 37.) Hralmás; szin: beszabadított nap 
(Gazda K., Aluta 1980. 240.); keddre hatá
rozhat. Árkos Ft, 1830: [...] nyír [...] elhozása 
~(uo.): napfeljövetel előtty akár naplemente 
után. Árkos Ft. 1830: 4-to. Ha akárki is azon 
napok alatt akár -azon erdőbe mégyen, [...]

az erdő tilalma szerént büntetődik. (uo.); öt 
nap alatt. Árkos Ft, 1830: [...], hogy a mai 
naptól fogva -minden ember maga fáját úgy 
letakarítsa, hogy az öt nap betelésével, ha 
mindjárt fája ott maradna is, marad a commu
nkásnak (uo.); sors szerint jussait fa: a nyil
vános. a sorshúzás szerint kiosztot fa. Imreh 
/., 1983: a - ’ t mindenkinek idejében be kell 
hordani. (250.) Zalán.
FAKITERMELÉS TÉRBELI 
KORLÁTOZÁSA: fe ln yila l (—>): nyilak 
rendiről (—>): nyíl [sorshúzás útján a falukö
zösség tagjainak jutott vágásterület]  kije
gyeztessék. Árkos Ft, 1830: 2-do. Hogy a 
mai napon kimenvén. újra a szélyén levő -és  
tizekre felosztassék. (Imreh I.. 1983. 478); 
nyilazás (—>): tízes —» II/4, —» felnyilal és 
nyíl is.
falu: faluközösség (communitás).  Kilyéni 
Sz. M., /cS/cS71727* az -büntessen meg suis 
modis [maga módján] [...] Ha pedig va- 
lamelly Possessor kárában tapasztal valakit 
[...] szabadságában álljon ha az -val büntet- 
teti [...] (1280Usz. SzácleczkyL., 1902: Miu
tán a földmívelésre tértek át a [székelyek] s 
falvakat alkottak, a nemzetségi földközösség 
helyébe a falvak szerinti földközösség lépett, 
a mi fen maradt egészen a XIX. századig. E 
szerint a -nak  (nem mint jogi személynek, 
hanem a lakosok összességének) közös föld
birtoka volt, melyet évenként vagy nagyobb 
időközökben felosztottak a -lakosai között 
mívelés czéljából. A felosztás sorshúzással 
történt [...] (25.).
falu erdeje: „a falu közerdeje” Szabó T 
198211593: Azt twdom Hogi fallw Erdeye- 
beol fogok fel azt az peres Helliett [...] (665.) 
Usz .falu közönséges [közös] erdeje (Corpus
I. 1885/1610-1718. 79.) Msz. Szabó T 
197811762: a midőn Falu közönséges erdeit 
osztották feli, elsőbbenn is egy darabocskát 
az Udvar számára ki osztottak, s azután egy
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más között feli osztották (258.) Bögöz, U. 
falu közönséges titalmas erdeje: tiltott hasz
nálatú közerdő. EO. I, 1717: Az ~ ’t személy- 
válogatás nélkül hogy jobban megtarthassuk 
az szántszándékkal való pusztítók ellen, [...] 
(636.) Szacsva Ft.
falu gyülekezete: falugyűlés (EO. I. 1739. 
724.) Karatna.
falu ítélőszéke: a falu bírósága. Szabó T 
1982/1826: ezen Falu ítélő széke ki halgatta 
volna Gál András [...] hűtősöket [...] (665.) 
[...] Frákos. J. AC, 1653. III. R. 47 cím, 2 
cikkely kimondta a falu büntetési jogosultsá
gát. Benkő J., Transsylviania gén. I. 422. 
szerint pedig a „köznép kötelessége volt a 
falusi bíróság terhét v ise lni” (Plebeorum 
olim crat Judicatus pagensis onus perferre). 
falu széke (Imreh I.. 1979. 61.). 
FALUKÖZÖSSÉG:
a . yya falu lakossainak közös (nemzetségi) 
földtulajdonon, ill. a feudalizmusban kö
zös földhasználaton alapuló közössége” 
(ÉKsz. 1972),
b. yya kora középkor óta a feudális rendben 
élő agrártársadalom szociális és gazdasági 
szervezette” (MNL II. 1979. 31.).
1. communitás (EO. II, 1775. 382.) Közép
ajta. = erdeje (Imreh I., 1983. 460.) Oltszem. 
-nak köz szobád erdeje. EO. II, 1788: va
gyon megint a = ~ Szentlélekkel és Volállal 
köz (608.). Peselnek.
2. közönség. EO. II. 1802: [...] =nek erdejé
ben [...] (279.). Felvinc. falusi = (Lev. form., 
1813. 54.).
3. közönséges társaság. EO. II, 1781: [...] 
mind a -n ak  javára, mind pedig az erdők és 
berkek urainak hasznokra [...] (463.).
4. közösség (Kovách G., 1973. 22.) Szf. J. 
Imreh /., 1983: Akinek „új épségre” „omló
félben lévő lakóházra” kell a fa, aki „tűz mi
att otthontalanná válik” számíthat a falukö
zösség segítségére. (251.). [Az arányosításig

(—> II. 4.) a falu birtokát képező erdők a falu- 
közösség osztatlan közös javai voltak.], 
falusi elüljáróság: falusi elöljáróság. Orbán 
B., IV. 1870: A mi már most Marosszék tör
vénykezését illeti, ott első fórum a -volt, 
mely 3 frtig érvényesen ítélt, miből kitűnik, 
hogy a községi rendszer a Székelyföldön ré
gen is megvolt. (7.) szin: falus hiitösség (Já- 
nosfalvi S. J.. 1846. II. 48.) Hrkarácsonyfa. 
falu tilalmassa: legeltetés vagy erdőlés szá
mára tiltott halárrésze a falunak. Kilyéni Sz. 
M., /# /£ / !7 2 8 :  Hogy minden Faluk Biráji. 
Eskültyei hittel légyenek kötelesek a - ’nak 
megtartására [...) (128.). Usz. az falu tilal
mas Avassa  (Imreh I.. 1973/1782. 113.) 
Étfva (—» 1.3.1.).
FALUTÖRVÉNY: a falu jogainak védel
mére és gazdálkodásának szabályozására ho
zott rendtartás. Imreh /., 1983: Értéket őrzők, 
közvetítők tehát ezek a paragrafusok, „ar- 
ticulusok” „contractusok” „constitutiók” 
„conclusumok” rendtartások a falu törvé
nyei, amelyek ugyan nem nélkülözhetetlen 
művészi szépséget vittek a hajdanvolt széke
lyek életébe, hanem szép rendet, s életük fo
lyásának teremtettek töltésekkel, gátakkal 
óvott, állandóan tisztított medret. (6.). (Vö. 
Tagányi K., 1896. XX., MNL II. 1979. 43., 
Imreh I., 1947., Imreh I., 1971., Imreh I.,
1973., Imreh I., 1983.). 
falu ususa: a falu szokása. EO. II, 1788: 
akik pedig invadálták [betörtek] a tilalmas 
erdőkbe,  a - s z e r in t  meg is büntetődnek 
(607.) Szárazpatak. usus. Imreh L, 1973: Az 
mindeddig =ba volt az idegen paraevaricáto- 
rok [erdőrontók] iránt: fele része a bírságnak 
most is helybe hagyatott, hogy az erdőpász
torok kapják. (118.) Árkos.
„Feje kötött Jobbágy” : magát önként job 
bágyságra adott jobbágy. Corpus 1. 1885/ 
1610-1718: [...] a kiknek örökös Jobbágyi, 
nem csak -  i vagy Selléri vannak. (61.) Msz.
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fekete erdő: „sűrű (általában fenyő-)erdő” 
Imreh I., 1973: [...]. hogy prctendálá [köve
teié] azft], hogy bcerdőljön a communitás fe
kete erdeire; (108.) Árkos. Vö. Csőre P
1980. 106., 1 18.
felfog: tilalmaz, tilt. Corpus I. 1885/ 1610- 
1718: [...] vagy csak mint privatus [magán] 
emberek - ják  és irtyák, a fáját jó pénzen el
adják [...| (79.) Msz. -ott:  tilalmas, tiltott. 
Barabás, SzO. 1699: —  Avas ( ^  1.3.1.) 
(201.) Zalán [...]. J. Imreh /., 1983/1824: kö
zép hegy [...] úgy fogatik fel, hogy [...] 
(472.) Árkos —» féltik is. 
felnyilal: nyilakat [—» nyilak rendiről] kije
löl. Imreh /., 1983: 3-tio. Mindekutána min
denütt -tátik [a kitermelésre kiosztott közer
dő] és tizedekre [—> tíz] felosztatik. [...] 
(478.) Árkos.
feltilt: szabad használatát megtiltja. EO. II., 
1774: akkor erdőnk szaporítására -tottuk az 
addig szabad erdőnket a nemes Tábla [a 
szék törvényszékeI hírivei / . . . /  (364.) Bodos 
Ft. -ás  (Cstaploca erdőrendtartása 1842. 12. 
Imreh I., 1983. 5 0 1 . ) felfog is. 
felvesz: elvállal. SzO. IV, 1663: Ha valaki 
[...] erdő- és ha tá rpász to rságo t  fel nem 
akarna venni,  az ki é rd e m es  rája , falu 
bosszúján maradjon (301.) Sztmihály Ft. 
Usz.
fiatal fát erdőlni. N égy közönség, 1869:  
meg ali tatott, hogy se ben lakó se kün lakó 
de bebirtoklast igényelhető birtokosoknak az 
1869 ik év folytán nem szabad -5  frt bün
tetés terhe alatt miután le romlott és veszen- 
dőségnek indult fát a szükségre lehet kapni 
(172.) Cstusnád.
flór: forint (Imreh I., 1983. 276.). 
foglal: „erővel hatalmába kerít” (Ballagi M., 
1873. 421.). Sándor O., 1627: [...], az falu 
két nap mind - a  Ujvészben (68.) [—> 1.4.1.). 
fraus: károsítás, csalás (EO I, 1718. 637.) 
Msz. —> bebíró possessor.

füst: belsőség, családi háztartás (Imreh I., 
1973/1781. 109.) Csvárdotfa. -szám. Imreh 
/., 1983: Ez [a közösen kitermelt faanyag 
felosztása] úgy történik [történt Zalánban 
1785-ben...], hogy az 58 „cinkust” (ez eset
ben a szálfákból álló „részeket” ) megszá
mozva, megnevezve húznak hozzá egy = 
ot” házszámot. (250.) —> II. 4. is. 
gira: „fé lfo r in t” (Kővári L., 1859-1866/ 
1555. III. 144.).
gondviselő: felvigyázó. Barabás SzO , 1680 
L: Melyeket [falulörvényekel] hogy inkább 
megtarthassunk, rendeltünk ezek(et) úgy
mint -knek  (384.) Zágon Ft. 
gremialis constitutio: „kebelbéli törvény” 
törvényhatósági szabályrendelet (Benkő K., 
1868. 59.) Msz
gyalogszeres: gy a logos  (m u n k ás ,  lakos)  
(Papolc Ft. 1759. Imreh I.. 1983. 371.) szin. 
marhátlan (uo. 252.). háros személy (EO. II. 
1800. 717.) Msz.
hatforintos csereerdő: az a tölgyerdő, mely
ben az elkövetett kihágást 6 forinttal büntették 
(Árkos Ft. 1824. Imreh I.. 1983. 471.). 
hírek nélkül: tudtuk, bejelentés nélkül (—> 
concludál). hír nélkül erdői (EO. I. 1694. 
617.) Ssztgy.
hűtős: esküdt. Imreh /., 1947: Hetedik punc- 
tum ezenről Ha pedig valakit erdő dolgából 
vádolnának [...] bírónak és -nek  tartozzanak 
ki adni, [...] (20.).
igentetés: h e ly b en h a g y ás  (?) ( Im reh  I., 
1983. 312.) Acsernáton Ft. 
immunis: „mentes (szabad, nemesi státu
sú)” (Imreh I., 1983.265.527.).  
immunitás: mentesség (EO. III, 1840. 451.) 
Asz.
impingál: „ k ik én y sz e r í t ,  b e le ü tk ö z ik ” 
(Imreh I., 1983. 527 ). Corpus I. 1885/ 1610- 
1718: ha ezen punctumoknak [—»] valame
lyikében - tátik  75. Msz. inpingál (Szemerja 
Ft. 1771. Imreh I., 1983.406.).
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interdical: tilt (Corpus I. 1885/1699. 107.) Asz. 
ius statuendi: szabályalkotási jog. Moldo- 
ván-Pál A ., 1979: Az önkormányzati jog 
[székely önkormányzat] leglényegesebb ele
mei a szabályaikotási jog (~ ). a bíró- és elöl
járóválasztás joga (35.). 
iuxta quantitatem: mennyiség szerint. SzO. 
VI, 1676: Az fen tolat [kerékhez való küllő- 
fát], kőrisfát. kerekfalat [—> III.2.2.). kerek- 
fejet [kerek=kerék] maga szükségére ki ki 
vághatja -(359.)  Csszltamás Ft. 
jószágának quantitása: birtokának nagysá
ga. EO. II, 1748: bebíró erdőlő atyánkfiai 
[...] tegyenek hírt [közöljék, jelentsék], mi
dőn erdőnket [Nbacon] eldőlik s a falu kö
zönséges útján hozzák, és adják számba ki-ki 
a maga portiója [része] szerint -szerint mit 
hozott el (62.) Nbacon Ft. 
jova(k): tulajdonban levő dolgok. Alsócser
náton Ft. 1665: Második punclum azonról 
Hogy ha pedig azon tilalmas Erdőben szolga 
rendet kaphatnak az is meg fogassék és min
den marhástól - ival meglogassék [...] (Imreh
I.. 1947 18.).
jurisdictió: igazságszolgáltatás, törvényke
zés. Cstciploca erdőrendtartás, 1842: Es 
mint hüteszegett [hitszegő] a -nak  jelentes
sék bé érdemlett büntetésének megkapása ve- 
gett [...] (501.).
jussol: osztáskor részt kap. Imreh /., 1983: 
A „szabad erdőt” általában egyenlő joggal is 
élték, a faluközösség tagjai, és a „tilalmas
ból” is hasonló nagyságú parcellát, azonos 
mennyiségű fát osztottak mindenkinek. Volt 
azonban, ahol a falu közmunkáiból nagyobb 
részt vállaló marhás gazdák kétannyit -tak. 
(252.) Szf.
káprapásztor: kecske (Árkos Ft 1760. 8. 
Imreh I., 1983. 396.). 
kaszaly fa: a. sár angolt - .  b. m ág ly ázott 
Alsócsernáton Ft. 1716: A falu erdeiről 3. 
A tűzre való fát is hordják ki rakják kaszaj

ba,.. .  (Imreh I., 1947.). 28. Négy közönség., 
1864: épületre való fákot szokták Kaszaly 
fának levágni [...] Törvényileg meg hatá
rozhatott. hogy egy öl kerüle tű  fán alól 
Kaszajba le vág per szálanként fizetendő 
60x árt (93.). Kozmás. kaszajul. Árkos Ft. 
1835: 2-do. Se öl fául, se se hosszú fát 
szánon vagy szekéren eladni vagy piacra 
vinni, se kalákába más faluba, se interesbe 
[kamatba], se ajándékba a faluból kivinni 
szabad nem lészen a mai naptól kezdve. 
(Imreh I. 1983.480).
kéretlen: engedély nélkül. EO. II, 1748: Ha 
ki csere fát vagy akár épületnek, akár esz
köznek. annál inkább juhnak, kecskének le
vágna. ez is büntetődjék ad h.ll. [magyar fo
rint] akárholott legyen a falu érdéin (63.) 
Nbacon Ft.
keskeny bükk: fiatal SzO. VI, 1667' 4. 
- ö t  senki ne aszalhassa 3 forint büntetés 
alatt. (316.).
kikérő: igénylő. Árkos Ft. 1830: [...] s azon 
kikért fát pedig az -mindenkor tartozik az 
erdőbírónak tudtára adni az odamenéskor 
[...] (Imreh I., 1973. 1 15.). 
kiszegülés: ellenszegülés. Négy közönség, 
1863: de a contractus [szerződés] ellenére ki 
ki szegülés történt mert olly fákot pusztittat- 
nak el ami tiltva van a közönségek által (87.) 
Kozmás. J. közönség elnevezés a communi- 
tás helyett —> FALUKÖZÖSSÉG és Homo- 
ródsztmárton határrendtartása, 1808: 1. El
végezte a nemes communitás, hogy [...] 2. 
Válaszolt is a nemes közönség [...] (Imreh I., 
1983.465.).
kivesz: kitiltatik. Orbán B., II 1869: ki a ha
vasbíró pecsétjének nem engedelmeskedett, 
—ett a havasból (43.) Cssz. 
kótyavetye: árverés. Imreh /., 1983: A lici- 
táción, a ~’n a többet ígérőnek [...] és sok 
más székely faluban adnak el hullott, elszá
radt fát [...] (255.).
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külső falusi: a falu határán kívül lakó (Négy 
közönség, 1864. 105.) Cstusnád. 
küsdég: a kicsiny. - fa  (Imreh I.. 1983. 252.) 
Étfva.
latiál (lateál): lappang (EO. I.. 1718. 637.) 
—> bebíró possessor.
legistrom: jegyzék. EO. II, 1748: melyről 
hiteles relátiót [jelentést] adjanak -o tt  tart
ván maguknak (62.) Nbacon Ft. 
legitimae aetasu: törvényes korú. Kilyéni Sz. 
M., 181S/M21: Az erdő égetéséről [...] Ha 
Jobbágy lészen ~. tömlötzöztessék meg (123.). 
legitimál: ..hitelesít, igazol” (Imreh I.. 1973. 
108. Árkos, és uo. 326.). 
limitál: megszab. Corpus  /., 1 8 8 5 /1 744: 
-tátik egy Lajtrás Hordó szekér csinálása 3. 
fór. (153.) Cs. liinitcitio: árszabás. EOE. VIII 
(1627 273.).
lopó: tolvaj. Sz.abó T 7976/1769: Valaki 
Másnak Sendelv fáját és deszkáját vágót 
vagy hántol fáját meg jedzet aszalt fáját [...] 
hire s akaratya ellen el viszi [...] a Tiszt azon 
dologban 12 forintokra büntetesse azon - t  
(456.) Zetelaka.
magistratuális: hatóság i (EO. II. 1764.
227.) Mvh.
makkos erdők tilalma. EO. II, 1774: A mak
kos erdőknek tilalma volt az idegenektől 
hung.fl 6, az falusiaktól 11.h.3. (364.) Bodos Ft. 
marad: büntetése legyen. SzO. VI, 1676: 
-gyón fi 12, a kik elpusztították (360.) Cs- 
szttamás Ft. maragyon falu bírságán (Ká- 
szonszéki fpj. 1761. 32.). 
maradság: „pénzbüntetésre való elmarasz- 
taltatás (Ballagi M., 1873.) Alsócsernáton 
Ft. 1665: A Bíró a Hűtősökkel edgyütt a -o t  
végezhesse el és külön ne azok nélkül, a Per- 
ceptor [adószedő, pénztárok] a Falu részit fel 
írja [...] (Imreh I., 1947 24.). 
megye:
a. egyházmegye, egyházközség. SzO. VI, 
1622: Csík-Szent-Mihály megyéje falutör

vénye (65.). SzO. VI, 1658: az Kozmás be
függő [beékelődő] cserének nimellik részit 
az kozmási -felfogta és tiltotta (213.).
b. közigazgatási egység.
c.falu.
d. határ. J. - bíró: egyházközségi gondnok, 
mixta communitas: vegyes  fa lu k ö z ö ssé g  
(Imreh I.. 19837469.) Gyszárhegy. Szin. ele
gyes közönség (uo. 500.).
modalitás: módozat. Corpus I. 1885/1123: 
az közjónak  m egm arasz ta lásá ra  jo b b  ~t 
[...] nem talált. [...] proportionaliter [ará
nyosan] felosztották (a közerdőt)  (128.) 
Asz.
modo in posterum: m o s ta n tó l  k e z d v e .  
Corpus I. 1 8 8 5 /1699* [ ]. hogy a -sen k i ,  
minden személly valogatás nélkül a ne
mes szék híre és engedelm e nélkül az sza
bad erdőt ir tani, ásni. égetni és vájni oly 
véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező 
legjen belől le. ne m erszellye, [...] (106.) 
Asz.
musdajos tölgyfa. —> 1.2.6. Alsócsernáton  
Ft. 1665: a ki pedig ~ ’t tsak hátán hoznais, 
[...] azért maradjon három forinton mely bír
ság simpliciter [egyszerűen] a Falué legyen. 
(18.) (Imreh I.. 1947.). 
műben való fa: ipari-, szer- (Imreh I., 1983. 
307.).
nemes elegyes közönség: nemes vegyes fa
luközösség .  (C s tap loca  e rd ő rend ta r tása ,  
1842. Imreh I., 1983. 500.). 
nótárius: je g y ző  (Corpus I. 1885/1699. 
107.) Asz.
nyíl: sorshúzás (-húzás)  által a faluközös
ség tagjának jutott szántó-, kaszáló- vagy 
e rd ő rész .  C orpus 1. 7885/1610-1718: 
-aknak  pedig kell érteni, nem örökös Föl
det, hanem Falu közönséges Földét [köz
földjét], a -akból pedig tartoznak adni Job
bágyős Nem es em bereknek  négyet, aláb 
való szabad Rendnek kettőt, Darabontnak
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és Jobbágynak egyet, [...] Marosszék Consti- 
tutiói. - cik rendiről (61.) J. „A nyilak alatt a 
községi közös tulajdonból, a községi birto
kosok részére évenként használattal és bir
tok-arány lag kiosztott szántókkal, kaszáló
kat sat. kell érteni; mely nyilak területének 
nagysága a községi tulajdon kiterjedésétől s 
a házas telkeknek számától függött.” (Láb
jegyzet a Corpus I. 1885. 61. oldalán.) (Vö. 
M NL IV 1981.57.).
nyilazás: nyílhúzás, sors (Szem erja  Ft. 
1771. Imreh I., 1983. 407.) (Vö. MNL IV
1981. 57.).
nyomáskert: legeltetett (Imreh I., 1983. 
318.).
observál: szem előtt tart. figyelembe vesz. 
Alsócsernáton Ft. 1665: Ötödik punctum 
azonról A mely tilalmas Erdőt szakasztotta- 
nak ki [különítettek el] eleink a végre hogy 
Ecclésiánk [egyházközségünk] építtessék 
abból és jövedelmeis oda fordíttassék, abból 
is azon feljebb való rendtartás -tassék,...  
(20.) (Imreh I., 1947.). -tatott usus: megtar
tott szokás (Comp, 1669. V R. 19. edict.). 
obtiniál: elnyer (Ozsdola Ft. 1774. Imreh I., 
1983.429.).
oculás: megvizsgálás. Corpus I. 1885/1699: 
Azon irtványoknak penigh -á ra  [...] (107.) 
Asz.
oltani való vad tőke: vada lany  EO. I, 
1694: [...] excipiálva [kivéve] innét az - ’ket, 
melyeket is kinek-kinek maga szükségire 
maga kertébe elvinni szabad legyen. [...] 
617.) Ssztgy.
osztály: a közföld felosztott része (Imreh I., 
1983/1826. 477.) Árkos. -> II. 4. is. 
patrónus: fö ldesú r ,  kegyúr .  P apo lc  Ft. 
1773: úgy most újabban -urak és az egész 
falu akaratjából felfogtuk tilalmasnak az Al
só mezőnk oldalában lévő, Bikkalja nevű he
lyet, [...] (Imreh I., 1983. 371.) Vö. EO. II, 
1747. 37. Ssztgy.

pena: bírság. Imreh I. 1973/M11'. büntetőd- 
jék  a feljebb megírt - ’ig (113.) Árkos, poe- 
na. EO. II, 1775: annak a - ’ja  3 forint (382.) 
Bárót Ft. poena calumniae: rágalom, perle
kedés, hamis vádaskodás, patvarkodás bün
tetése (Alsócsernáton Ft. 1665. 18.). poená- 
ban incurráljon: büntetésbe essen (Bodok 
Ft, 1731. Imreh I., 1983. 370.). penáztat: 
büntet, bírságol (Árkos Ft. 1767 Imreh I., 
1983. 401.). "
perceptor: adószedő (—» maradság). 
possessor: birtokos, birtokos nemes úr (Cor
pus I.. 1885/1610-1715. concludál.). ~á- 
tus: birtokos uraság.
posteritás: utód. EO. II, 1748: Mi nagy- 
baczoni lakosok akartuk emlékezetre mind 
magunk közölt, mind magunk után követke
zendő -unkra  (61.) Nbacon Ft. 
praejudicium: kár, sé re lem  (C orpus I., 
1885/1699. 106) Asz. Corpus 1., 1885/1744: 
Nagy -á ra  esik a Posscssoroknak, hogy a fa
lu azoknak hírek nélkül concludálnak [—>], 
végzéseket tesznek erdőkről [...] (153.) Im
reh I., 1973/1780: A vidékfbéli] bebírósokat 
[—» bebíró possessor] is tapasztalja a com- 
munitás [—> FALUKÖZÖSSÉG], hogy fe
lette abutálnak [visszaélnek] az erdőléssel a 
falunak -  ára (108.) Árkos, 
praestál: teljesít, szolgál. SzO. VII, 1726: a 
favágást - l ják  (323.) Cssz. 
praesumál: merészel. EO. II, 1748: ha vala
melyik - ja  tilalmas helyre való általhajtását 
a szabad helyen kívül (63.) Nbacon Ft. 
praetendál: követel,  igényel (Corpus I., 
1885/1749.428.) Peselnek Ft. 
praxis: gyakorlat (EO. II, 37. 1747.) Sszgy. 
prédáló: kártevő. Kilyéni Sz. M., 18181 
1727: az Falu tilalmassának megtartására, és 
minden más ember gabonáját [...] erdejét [...] 
- (1 2 8 . )  Usz.
pretextus: ürügy  (Im reh  I., 1983/1766. 
398.) Árkos Ft.
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procedál: eljár, cselekszik (Comp, 1669. III, 
R. VII. C. 2. c.).
prohibitio: eltiltás (EO. I, 1728. 663.) Asz. 
Szabályrendelete.
proprio iure: saját jogán. Corpus /. 18851 
1611: Constitutio Oppidi Marus Vasarhel 
[...], az ki kezeben volt uagy uagy zalago- 
sul, ha az Erdeot meghneuelte, [...] (81.) J. 
„Erdőnek, ítéleti lég kiadandónak fája azt il
leti, ki azt nevelte.” (uo. 81.). 
protocolum: jegyzőkönyv. Imreh I. 1973/  
1837: /. .. /,  mely arról költ erős constitutio 
[-»] az 181 1-ik estendő ~ [á]ban megtanál- 
tatik: (119 .)  C s jcn ő fv a .  in p ro to c o l lá l :  
jegyzőkönyvbe foglal (EO. III. 1815. 206.) 
Hsz.
providus: nemtelen, jobbágy. Cstaploca Ft. 
1842: -Inteze Péter ( Im re lA , 1983. 501.). 
punctum: fejezet, pont. Corpus I. 1885/ 
1610-1718: [...] mert különben ha ezen - o k 
nak valamelyikében [...] (75.) Msz. 
rata portio: „ráeső rész” (Imreh I., 1983. 
531.) Corpus /., 7885/1610-1718; a makk
bérből is - jókat a Possessoroknak adják ki. 
[...] (75.) Msz.
ratione: „ügyében, okáén” (Imreh I., 1983. 
531.).
regéltetés végett: legeltetés céljából (Csje- 
nőfva erdőrendtartása 1838. Imreh I., 1983.
497.).
relátió: jelentés. EO. II, 1748: bíránk s hi- 
tesseink ezen tilalmaknak megszegőt ma
gok, alább megirt tilalom szerint, büntessék 
pénzzel, ne itallal, mélyről hiteles - t  adjanak 
(62.) Nbacon Ft.
rend tartás: rendtartás. Kászon széki fpj.  
1785: és régi Hazánk - a  szerént minden apró 
Marha egy egy pénz hajtó büntetése azért, 
mivel ezekis a kik most bé hajtottak (193.). 
szin. norma (EO. II, 1718. 446.). 
rés: dolog, rei veritate: a dolog valósága 
(EO. II, 1748. 62.) Nbacon. Ft. —>comperiál.

respectus: „tekintet, k ím é le t” (M űszótár,  
1845). EO. II, 1718: hasonlóképpen ha bi- 
ránk, vagy hűtőseink tudva elhallgatván va
lamely -ért,  az olyan birák s hűtősök [...] 
büntetődjenek (62.) Nbacon Ft. 
restituál: visszaad. EO. I, 1693: [...] az el
hozott fa is -tassék. (433.) Cssztmihály. 
rész: a vágásterület felosztásakor a falukö
zösség tagját megillető fa ~, számuk a cinku- 
sok (—>) szám ával m egegyeze tt ,  vág  ~. 
Szentmihály Ft, 1663; ha valaki osztott erde
jéből ~~et elvesz [...], falu ellen három forin
ton maradjon. (Imreh I.. 1983. 304.) Usz. 
sessio:
a. (jobbágy‘)telek. Corpus /., 1885/ 1610- 
-1718: juxta numerum -  rum [a telkek száma 
szerint] (79.). Msz. Atiqua -  régi ~. deserta -  
puszta ~. Imreh /., 1973: Akiknek csak egy -  
jók vagyon, azok egy szánnal csak, többet be 
nem eldőlhetnek; (108.) Árkos.
b. illés, gyűlés.
silvestris ordo: e rd ő ren d ta r tá s .  (EO. II. 
1788. 607.) Szárazpatak —» II. 3. (Vö. Imreh
I., 1983. 245.).
simpliciter: egyszerűen. EO. II, 1749; vagy 
ha szolga és gazdája nem menti, kalodában 
üttessék a bíróval [...], -e l  ne bocsáttassák 
(100.) Peselnek Ft.
singularis persona: „egyedü l i  m a g á n sz e 
mély” (Imreh I., 1983. 532.). EO. I, 1620: 
Ha valamely -  [...] azban indultatnék meg 
[...]. hogy az havas megoszoljon ismég, [...] 
(346.) Ménaság stb. Cssz. 
statutum: „helyhatósági szabá ly rendele t” 
(MJL IV, 1903. 128.). Statuta seu Constituti- 
ones: „végzések [...], melyek törvényes erő
vel bírtak” Kálay F., 1823: Tudtomra legré
gibb ilyen írásban fenn maradt Constitutiója 
a ’ Székelyeknek az, melyet Hunyadi János 
alatt Vízaknai Miklós Vice Gubernátor, és 
Wingárthi Geréb János Görgényi Vár ’ Ka
pitány Elölülések alatt a ’ Maros Vásárhelyi
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Gyülekezetben 1451-ben hoztak (181.). sta- 
tuták vagy határozó végzések. Szabályok , 
1838/1816: némely statutáknak vagy határo
zó végzéseknek Ki adását szükségesnek talá- 
landgyák. azokat [...] a ’ Királlyi Gubernium- 
nak ö Felsége eleibe való terjesztése végett 
fel küldeni tartsák szükséges kötelességek
nek. statutiun. Encles M., 1938: A gyrás gyű
lések [széki közgyűlések] legsajátosabb au- 
tonomikus alkotásai a ~ok voltak (311.). 
sub eadein poena: ugy an a zo n  bün te tés  
alatt. EO. /, 1639: 17. Az falu erdeit penig 
senki tűzzel ezután ne irtsa ~ (6 ÍV.) 433.) Cs- 
sztmihály Ft.
supportál: visel (EO. II. 1775. 369.) Közép- 
ajta Ft.
susták: „régi 4 krajcáros (Köz. Endrey 
Gerzson: Nyr 36. 1907 431.) Um. EO. 1, 
1717: Valaki igazán vádol tátik, akár szaba
dos. akár jobbágy legyen az. hogy fejszével 
erdőit volna, [...] büntessék dn. 30 id est [az
az] három ~ig (636.) Szacsva Ft. 
szabad élő nem tilalmas: szabad használa
tú. Kászon széki fpj. 1784: Már a féle panasz 
véget bővséges egygyezése vagyon az Rege
mentnek [ezrednek] az Nemes Táblával [Ál
landó Tábla —>] mely Szerént eddig sem ti
lalmaztatok hogy az Apróság nyájakot az 
erdős völgyes helyeket ne járhatják. Az csu
pán Tilalmaztatik hogy [...] az élő fen álló 
Semmi nemű fakot ne roncsák, vagy nyes
sék, azért az Szabad élő nem Tilalmas erdő
ben Szabadosan járhatnak, csak mint íratott 
az fákban kárt ne tegyenek (7). 
szabad erdő: szabad használatú erdő. Cor
pus 1. 1885/1123: melyet közönséges szabad 
[...) erdőnek szoktunk hívni, nem azért mint
ha minden embernek [...] eddig is szabad lett 
volna élni, sőt inkább azért, hogy csak az ne
mesi szabadsággal élő embereknek volt sza
bad élni (Aranyosszéki Constitutio, 128.) —>
II. 4. is.

szabad erdőlés: korlá t lan  erdőhaszná la t .  
Kővári L., 1866: A határőrség felállítása [...]
16. A tisztek számára szántóföld sem egyen
ként, sem összesen ki nem szakasztatik, ha
nem szabad legelés és ~ engedtetik, együtt a 
községgel. [Az 1763. okt. 8-áról kell „Mária 
Theresia s gr. Bethlen Gábor udv. cancellár 
aláírásával ellátott szabályzaf '-ból.]  (VI.
127.). Mkikj. 1910: A Hargita alatt elterülő 
hegyi faluk lakosságának egy jókora része 
anyagilag leinkre julolt már akkor, amikor 
neki a ~t és szabad legeltetést eltiltották 
(12.). Tagán G., 1943: A ~nek a hatóságok 
által bevezetett tervszerű erdőgazdálkodás 
vetett véget. [Az 1879-cs erdőtörvény alap
ján.] Ettől az időtől kezdve a közbirtokosság 
szükségletére minden évben megjelölik a ki
vágásra szánt területet: a vágteret [...]. (33.) 
Szvarság. J. Orbán B., II. 1869: így van el
készítve az enyészet számára [aszalással] a 
terjedelmes térségnek [Tábla puszta - Uz vi
déke] több százezer fája. s ha az erdőkezelés 
nem rendeződik, ha az erdőfaló fűrészek ide 
is behatolnak, akkor ily megsemmisülés lesz 
sorsa a bérezek gyönyörű szűz erdőségeinek 
is. (56.) Cssz.
szabad gazdálkodás: az erdők állami keze
lésbe vétele előtti erdőgazdálkodás (Mkikj. 
1892. 71.).
SZABAD HASZNÁLATÁT 
MEGTILTJA:
1. erdőt tilt. Szabó T., 1978/1590: aztis mon
dod hogy az wáros mól na gatthiára warosul 
egy darab erdőt tiltotthúnk volna meg (256.). 
Szu. Jakab-Szádeczky, 1901/1666: A falu a 
maga határán erdőt, vizet, mezőt tilthasson, 
szabadíthasson és végzéssel élhessen. (394.) 
[Kőrispatak falutörvénye].
2. felfog. Barabás , SzO. 1699: -o t t  Avasban 
[—>] minden szál fa egy forinttal tilalmazta
tik (201.) Zalán. Cs. Bogáts IX. I9 4 3 /\ l \0 :  
Mikor az sarjut egyező akaratból az határ-
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birák feli fogják Senki lovát tehenit barmát 
oda bocsátani se merészcllyen. Hsz. EO. II. 
1788: a falunak vagyon egy darab közönsé
gesen =va most, recenter [újonnan], a többi 
szabad erdő (607.) A 1 törj a. felfogni EO. II., 
1803: minden közönséges e rdőknek  na
gyobb része tilalom alá -tatnék (850.) Kvh.
3. felült. SzO. VI. 1658: az Kozmás felé be
függő [beékelődő] cserét =olták (213.) EO.
I. 1733: Azt is tudjuk, hogy az nemes szék 
[Asz.] tisztei ezen erdőt, amint és amikor 
akarták, akként bírták, amikor akarták, an
nak valami részét -o tták  (687.) Asz. Hargi
ta, 1872: Kopár és egyéb czélra úgy sem al
kalmas h e ly e in k e t  t i l tsu k  fel. a hol 
szükséges, alkalmas maggal vessük be s ne
veljünk újból te ljes ig y e k ez e t te l  e rdő t 
(145.). Veszély K., 1868: Ezen erdőnek jö 
vedelme is - pedig már régtől fogva fel van 
tiltva [...] A pusztítás [...] az erdőnek [...] 
történt teljes í'eltikásával szűnt meg. (164.) 
Bárót.
4. megtilt. Szabó T 1976/1736: Gyér fánál a 
’Cséhnél van egy darabotska Tziheres ha 
meg tiltanak Tűzifa teremne benne (1 178.) 
Buzásbesenyő.
5. tilalmasban tart. Székely perlekedés 18361 
1609: mű nekünk a tű veletek nem köz élő 
helyünk, erdőnk: ’s méltán tilthattuk ’s bévi- 
hettük marhátokat, mert régen is tilalmasba 
tartottuk mikor akartuk (NT 1836. 88.).
6. tilalmaz. EO. 1, 1699: hogy az szabad er
dőt hordóknak marháj ok az szabad erdőn ki- 
bocsáttathassék kár nélkül és az szabad erdő 
ne ^tassék. (622.) Asz.
SZABAD HASZNÁLATÚ ERDŐ:
1. közönséges erdő. EO. II, 1788: az osdolai 
=re erdőinek (607.) Oroszf.
2. szabad-élő hely. Dániel G., 1875: A tilal
masokból csak némely épületekre adatnak 
fák. és csak oly szükségre, melyre a =t nem 
lehet kapni (73.).

3. szabad erdő. EO. 1, 1699: Sok panasz j ő 
vén a nemes szék eleiben, hogy a =t csegezi 
és hidasi uramék mód nélkül vágják (621.) 
Asz. Hn. Szabaderdő (Janitsek J., 1974. 
151.) Miklósvár.
4. szabadja. EO. I, 1699: holott a szék ~ ’t 
senki magának örökösen el nem foghatja. 
(622.) Asz
5. tilalmatlan erdő. SzO. VI, 1639: Tilalmas 
és =t (1 1 17. sz.) Segesvár.
SZABAD H A SZ N Á LA TTÓ L E L T IL 
TOTT ERDŐ:
1. avas. Várnai Sándor: ~: „tilalmazott erdő
rész, igen gyakran  dű lőnév"  (EL 1886. 
481.). Hszm. északkeleti része.
2. felfogás. EO. II, 1788: azon kívül két da
rab új ~ (608.) Peselnek.
3 . feltiltott erdőség. ÁLt- Cs, 1881 E cé 1 re az 
azelőtt vágás alatt állót most ~nek használ
tatnak (78. 51.). Csm.
4. tilalmas. Szabó T 7976/1756: az Al falvi 
ha tá rban  K erek bűk névű = B űköcske  
(1117.) Szárhegy Benkő K., 1853:  Most 
csakugyan kezdettek imitt amott =okat fel
hagyni, mivel az erdők prédálása keményen 
gátoltatik (35.). Endes M. 1938: Csík erdei
ben [...], -oká t  csak 1856-ban hagytak meg. 
Az 1880. év óta az erdőtörvények segítettek 
a bajon. (465.). tilalmas erdő. Imreh I., 
1973/ M I I : szabad legyen három szekér fát 
hozni a —bői (112.). Árkos. Hn. Tilalmas 
(Köz G. Kiss Ferenc: Erdély. 1906.) Geges. 
tilalmas erdős hely. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1850: A folyo év 1850. Januárius 5en 
ezen tilalmós Erdős helyen az Erdőpásztorok 
[...] megtalálták erdőlni. tilalmas szálas. EO.
I, 1640: az falu felett való ~t [tiltott száler
dőt] bírja csak az falu [Hidas] külön [...]. ki 
most is tilalmas szálos erdejek (440., 443.). 
Asz. tilalmat nem tud. Cs. Bogáts D. 1943! 
1591 az B odolara  ezüggeo  [beékelődő] 
erdwnek tulso oldalánál teob ~. Hsz.
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5. tiltott erdő. Vitos, Cs/7., 1894: a ~k cs lege
lők felügyeletére kapuszám szerint mindenki 
kötelezve volt (512.). J. avasnak fogták. 
Tagányi K., 1896: Az Avas erdőnem [...] De a 
későbbi adatokból az látszik, hogy a makkos 
erdőket értették alatta, a mikor pedig [...]. hogy 
az erdőt ~ (XIV.) (—» 1.3.1. Erdőnevek.) (Vö. 
Csíkszttamási Ft. 1676-ból. SzO. VI. 358.). 
szabadirtás: az erdőnek elsősorban szántó
földekké való átalakítása bárki állal, ui. egy 
1569-ből származó oklevél szerint az erdő 
irtása mind szegénynek, mind gazdagnak 
és a faluközösségnek - szabad volt (—> 1.4.1.) 
(Vö.SzO. II. 1569. 283; Vámszer G.. 1938. 
58.).
szabadít: a tiltott használatú erdők szabad 
használatát újból megengedik. Jakab-Szá
deczky, 190111666: A falu a maga határán er
dőt, vizet, mezőt tilthasson, -hasson és vég
zéssel é lhessen  (394.).  (K őrispa tak  
falutörvénye.). EO. II, 1748: Ökörpásztorok, 
tehénpásztorok, disznópásztorok falu enge
delme s szabadságán kívül ha tovább men
nek, az hova az jámbor falu ~sa [...] (63.). N- 
bacon, Ft. erdőt megszabadít. Sz.abó T 19781 
1761: a Balas Telkiek egy darab =ván, az 
egész vidék hordotta mi is tűzre valami Cson
kokét [tuskókat] hordottunk. Harangláb KK 
(217.). felszabadít (EO. I, 1733. 689.) Asz. 
szabados: nem tilos. EO. I, 1733: Az előtt 
pedig sehol nem volt tilalmas [... az erdő], 
hanem mindenütt ~ volt (692.) Asz. 
szabadosan él: szabadon  használ.  EO. I, 
1733: annak hordásától nem tiltották az ara
nyos-székieket, hanem ezen nemes széknek 
akármely lakosi is ~ték mint közönséges 
[közös] szék erdejét (679.) Asz. 
szabadsága vagyon: megengedeti , szabad. 
Urbárium, 1743: Tilalmas erdejek ugyan az 
E xponens  [m egha ta lm azo tt]  u raknak  és 
ngoknak a Killyén falvi határon nincsen, 
mind az állal [...] bé bíró Poszeszornak [—>]

~ a Falu erdejéből eő Ngoknak Udvar szük
ségére fát erdőltetni és hordattatni (454.). 
SZABÁLYRENDELET: „önkorm ányza ti  
testülettől alkotott, saját hatáskörében érvé
nyes rendelet” (ÉKsz). EO. 1, 1699! 1896: 
1699. Aranyosszék ~c szék szabad erdejéről. 
(621.) Endes M., 1938: 1838. július 21-én 
tartott gyrás gyűlésen [székgyűléscn] elfo
gadták Menaságnak [Cssz.] az erdők pusztí
tása tárgyában hozott ~ét [...] fel vannak em
lí tve a «B ükkös  hclyek»: C saterősc .  
Czontaczt, Vasand, Béd. Bedorján, Vigaszó 
fenyőkkel együtt és Bagolylető (253.). 
SZABÁLYZAT: szab á ly o k  és e lő írások  
összessége. EO. I, 169411896: Kivonat Sep- 
si-Szent-György városának ~ ából az erdők 
használatáról (617.) J. „6. Sem tilalmas sem 
szabad erdőkön harapot égetni szabad ne le
gyen [...]" (EO. I. 1694. ó l 7.). 
számadás practizátiója: a számadás (szá
monkérés) gyakorlása. EO. II, 1747: látván 
és tapasz ta lván  város és falunkban sok 
időktől fogva az eddig megtörtént közönsé
ges nagy kára inkat erde inkben . [...], az 
egyenetlenség és antecedens [előző] bírák 
számadásának nem practizátiója miatt (63.) 
Ssztgy.
szánkás: kézi szánnal fát közelítők és szállí
tók. EO. III, 1840: ~ok által az erdőknek 
szerfelett való pusztítások, (451.) Asz. 
„szépit” növeszteni: Imreh /., 1983: Étfal
ván (1825-1835) a falubeliek célja cserefát 
nevelni, és ahol nincs, ott a nyár, gyertyán és 
bükk -  (250.).
szer: „ s o r re n d ” (ÉK sz,  1972.) Imreh  /., 
1983: A „~” nem kímélte a nemesembert 
sem, sőt erdőbírónak, - inspektornak, - felvi
gyázónak szokás volt immunis [—>] posses
sor urat választani. (256.). 
sziszke: „más határon faizó falu” Árokalyi, 
1839: Szörcse és Tamásfalva tartoznak illy 
ősi jogot ~ ’s kovásznai erdőségekhez (195.).
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szolgáló emberek erdőlése: jo b b á g y o k  és 
zse llé rek  e r d ő h a s z n á la t a .  C o n s c r ip t io  
Gy remete, 1820: Valyon a Szóigák) E m 
berek az Erdőlést úgy használhattyák-é .  
hogy abból kereskedhessenekis [...] Igenis 
szabadoson használhattyák-é a Közlakó- 
sok az Erdőlést Kereskedésre nézveis. Sza
bad lévén Tutalyat Készíttetn i,  D eszkát 
mettszeni. L é tzeke t  s egyéb  sz ü k ség e s  
Fákot faragni (6.).
szorosan: szigorúan. EO. II. 1803: A tilalom 
alá vett erdők ~ őriztetnének (850.) Kvh. 
szoros tilalom: szigorú  tiltó rende lkezés .  
Szemerja Ft. 1771 1-mo Szemerjafalvának 
szabad erdeje nem lévén, minden erdejét ~ 
alatt kívánja tartani. [...] (406.). 
szőrin böcsüjin: élősúlyának értékében (?). 
EO. II, 1775. az marháját pedig ~ váltsa 
meg. ezzel büntetik (382.) Bárót Ft. 
szűk: kevés. Köpec Ft. 1774-1775:  4-to. Az 
tilalmas erdőkről, minthogy igen -  az er
dőnk, [...] (Imreh I.. 1983. 431.). 
támasszon törvényt: kérjen bírói eljárást. 
EO. I, 1717: hogy ha kételkednék benne, 
hogy őtet nem igazán vádlották, - a z  falu 
előtt (636.). Szacsva Ft. 
tegyen hírt: jelentse be. EO. II, 1748: és - ,  
midőn erdőnket eldőlik (62.) Nbacon Ft. 
tilalmas: m egtil to t t ,  meg nem engede t t .  
Connert /., 1906: Bardoczfiúszék községi 
törvényeiben csaknem minden falunak van 
rendszabása arról, hogy az erdő ~ (77.) ~ 
csere (Corpus I., 1885/1703-1773. 117.) 
Hsz.
tilalma van: használata tilos. EO. II, 1774: 
A makkos erdőknek tilalma volt (364.) Bo- 
dos Ft. J. Jelentős lépés volt a csíki erdőgaz
dálkodás történetében az 1676-ból szárma
zó csíkszenttamási falutörvénynek alábbi 
határozata: Tilalamban csere erdőköt senki 
ne vágja, horgya semmi szükségére falu 
híre nélkül. (SzO. VI. 358.).

tilalom: tiltó rendelet. Imreh /., /97J/1830: 
-alatt levő bércek nagy pusztulást szenved
tek (115.) Árkos.
tíz: —» tízes II. 4. Ozsdola Ft, 1774: 23-tio. 
Mikor a falu valami tilalmas erdőt oszt el, 
némely ember két, három embernek [részét] 
kívánja magának obtiniálni [—>]; kit egy s kit 
más szín alatt, a -nek  praejudiciumára [—»]. 
(Imreh I.. 1983.429.).
tizedes: egy tized vezetője. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1905: minden -köteles a tiziböli 
emberekről névsort vezetni [...] azon bevá
gásokra a fáknak a társaság tizedenkenti 
megosztását határozta oly megjegyzéssel, 
hogy minden -  köteles [...]. 
toties quoties: annyiszor, ahányszor (EO. I. 
1718. 639.) Msz.
törzsök rombolása: a törzs káros í tása .  
Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: Fészivel az 
fa Törzsökök rombolását meg ne engedgyék. 
tűzzel irt:—> 1.4.3. és sub eadem poena. 
Udvarhelyi Constituio: „1505-ben Székely
udvarhelyen tartott nemzeti gyűlés alkalmával 
összeírt hagyományos törvények és perrend
tartási szervezet” (Orbán B., I 1868. 43.) MJL 
VI, 1907: A székely örökségben való speciális 
öröklési rendet [ez természetesen az erdők bir
toklására is vonatkozott] az 1555. évi udvarhe
lyi constitutiók szabályozták. (420). 
usuál: használ: EO. I, 1723: csak az nemesi 
szabadsággal élő embereknek volt szabad 
élni, colálni [megművelni] és -ni a szék sza
bad erdejét és földjét (648.) Asz. EO. II, 
1788: A szabad favágásra való erdők két 
nyilakra osztatván, még eddig az első meg
tiltott nyilat nem -ták  (605.) Kantafalva, 
usuáló tövény: használt SzO. VII, 1727: 
Szemeria falvának régi elejitől reá deveniált 
[jutott] ab antiquo usualt [ősidőktől használt] 
és az mostaniaktól is ~ei esz szerint vadnak: 
[...] 2-do. Vadnak olyan erdeink, az melynek 
bírsága három forint minden szál fától, az
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több erdeinkenk bírsága penig egy-egy forint 
minden szekér fától, [...] (332.) Szemerja Ft. 
usus: szokás, gyakorlat, használat (EO. II, 
1788. 605.) Kantafalva. J. Vámszer G., 1938: 
Viszont tény az is, hogy az erdélyi fejedelmek 
és országgyűlések már a XVI. században tör
vényileg tiltották a Székelyföldön a régi «~~ 
-ra hivatkozva, a közös legelőknek és hava
soknak a felosztását, mivel ismerték a közös 
gazdálkodásnak az előnyeit. (58.).
VA G D A L: „tömegével levág” (ÉKsz, 1972.) 
EO. 11, 1749: a szénégetőket, seprűkötőket és 
juhokkal, kecskékkel járókat, kik ottan -ának, 
egy forint pocna [—> pena] alatt tiltsák ki 
(100.). Peselnek Ft.

végezés: végzés. Tört T 1907! 1628: Az ~ek 
pedigy így Ion [...] (289.) Bágy. Usz Ft. 
vicekirálybíró: al -. Oltszem Ft. 1806: [...] a 
tekintetes ~ úr eleiben való appellátió [—>] 
(Imreh I., 1983. 459.). J. Kállay F 1823: 
[...] a’ mái Vicekirály Birák. kikről először 
az 1594-béli Ország' Gyűlés végzéseiben 
van emlékezet. (174.).
vicinus: szom széd  (B arabás  SzO. 1632. 
192.) Udvarfva.
violái: megsért. Zalán Ft. 1699: Ha valaki 
ezeket ~ ni akarná [...] calumnián [rágalmon] 
maradjon. (Imreh I.. 1983. 333.). 
voxol: szavaz. Corpus /., 18851 \ 699: falu
ként ~ván (106.) Asz.
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