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2. Erdészeti felügyelet - Erdei kihágások 
Erdőrendészeti áthágások -  Erdőőrzés

„A kihágások száma éppen nagynak nem 
mondható s inkább olyan természetű, hogy 
«kár haszonba megy» mert a mit visz, saját 
szükségletére viszi, s no mondjuk, a 
magáéból viszi. Bűne tehát csak az, hogy 
nem onnan viszi, a honnan az meg van 
engedve, s hogy esetleg többet is elvisz, mint 
a mennyi a közvagyonból illetné.

(Vitos CsF 1894. 585.
Imre Dénes)

„A mezőnek szeme van,
Az erdőnek fii le van ”

(Kö/. Zilahy József: 
Nyr 25. 1 896. 430.) MT.

„Az erdőt a legelő állatok és az ember  
pusztítása s főként egyes birtokosok 
hatalmasodásai ellen a «szokás» töirényei 
védték.

(Kós K., 1972.)

ÁLLAMI ERDŐFELÜGYELET: az á l
lamnak az erdők felett gyakorolt ellenőrzése, 
mely a kutatott területen többek között az 
üzemterv szerinti gazdálkodás bevezetésével 
vette kezdetét, 1880. július 1-jén. 
álúton: jogtalanul. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1914: az előbbi vágásnál ~ egy fertály fa [egy 
űrköbméter] el vivisivel talaltatott meg [...]. 
angariatim: negyedévenként. EO. III, 1840: 
oly formán, hogy az alügyelők [alerdőfelü- 
gyelők] ~, a fők pedig fél esztendővel [... tar
toznak jelentést tenni] (450.) Asz. 
béhajt: behajt. EO. I, 1733: Mi hajtottuk 
egyszer bé a disznókat ebből az erdőből, azért 
tudjuk, hogy az nemes szék megtiltotta volt 
az makkot ebben az erdőben (676.) Asz.

behajtás felől: a háziállatoknak tilalmasból 
való befogásáért. Szabó T 197611600: var- 
gias falua az Almasiakkal perelnek vala tw 
kegtek eleot valamy marhaknak be haitasj 
felól. egy Erdeoból kit az vargiasiak eouek- 
nek vallanak vala az Almasiakis eoueknek 
(681.). Vargyas. Usz.
behajtó: „tilalmasból zálogba elhajló” Sza
bó T 19761\11\. Záloggal kénálta kél ver- 
sennis a ’ béhajtokot (682.) Vadad, Msz. 
bejelent: feljelent. ÁLt-M, 1881 mivel j e 
gyes kártevő emberrel eszik-iszik és barát
kozik [...] kötelességemnek tartom nevezett 
erdőt őrt ~eni (115. 92.). Ilyésmező. 
bejelentés: je lentés. Dánfalva Kbj, 1935: 
Madaras II részbe kijárt bizotságnak ~c. 
békét elpróbál: a kiegyezést megpróbálja. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1892: a társaság 
Gyűlés után kiszálván a fenyves erdőben és 
az ottani fenyő csemetéket meg olvasták és a 
gyerekek által letörőt és levágottatt tanaltak 
139. szálat mire nézve kötelezük az erdő 
gazdaurat a legkurtábbi üdöalat az irt tanito 
urakat a ~ni hogy hajlandók ke vagy nem 
[kártérítést fizetni].
bélyegtelen fa: lebélyegezetlen fa. Kászon- 
impér kbjkv. 1945:  az bélyegtelen  fákat 
nyolc napon belöl nyilvános árverezésen el 
adja a közbirtokosság (52.). 
berek-őrző: erdész (PP, 1708.). 
bírságlás: bírságolás. Pataki J., 19711X611: 
Törvénykezéseknek és ~ oknak módja és 
rendi (63., 99.) Csmadaras. 
bizalmas felügyelet: bizalommal végzett el
lenőrzés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1906: fc- 
nyőágokat ~ mellett kiadni meg határozta 
[...].
brachium continue: folytonos tiszti erő, 
hatalmi (EO. I, 1694. 618.) Ssztgy J.
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brachium: „tiszti erő, hatalomkar” (M űszó
tár, 1845.).
brigád: „négy-öt e rd ész” a lkotta  csoport 
(Marosi B., 1976. 3.) Hm. 
brigadér: több erdészkerült vezetője, kerületi 
főerdész. Nyolcvanos et, Lemhény, 1935: az 
erdőgazda több cserefát talált [...] a ~ kíséreté
ben. r. brigader silvic. vált. brigádéros (Amb
rus A.. 1959. 229.) Gy. brigádos (Barabás I.. 
1987 35.) Hm. szin. főerdész. Marosi B., 
1976: a ~ az erdőgondnokság embere (3.) Hm. 
cirkálás:
a. „puhatolás, kémlelés” (Köz. Deák Farkas: 
Nyr 39, 1910. 263.) Szf. J. közlés 1677-ből.
b. „(éjjeli) stárzsajávkálás” Sz.abó T., 1976/ 
1715: ászt hallottam, Czirkáláskor hogy Ko- 
lumban István hozott a Tilalmas Cseréből lat. 
Szárhegy. Gy.
Codul Silvic: erdőtörvény r. 
concernens tiszt: illetékes széki tisztviselő. 
EO. III, 1808: de a ~nek kötelességében áll- 
ván az erdőkre való vigyázat (6.) Usz. 
concludál: határoz. EO. II, 1775. - lá to tt  
anno 1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn 
őrizné a nyájat, büntettessék ad 12 dénár 
(368.) Szárazajta.
concurrál: hozzájárul. EO. Ili, 1815: tartoz
ván ezen bébírók [—>] az erdőőrizettel köz
költségekben is a proportione [arányosan] 
~ni (204.) Hsz.
controversiás hely: peres hely. Kászon széki 
fpj. 1784: mind ezen Controversias helyet 
meg jártunk, s meg is vizsgáltuk azért mivel 
edgyiknek is nem jött ki világos bizonyokbol, 
hogy melyik irtotta volna elsőbben (174.). 
convictus: elmarasztalt. EO. III, 1815; s min
den méltatlanul szenvedett vagy elveszett nap
ját a raboskodásnak [paraszt raboskodásának] 
20 krajczárral megfizetni tartozik a ~ erdőins- 
pector (206.) Hsz.
convincál: „elmarasztal, megítél” (Imreh I., 
1973.) EO. II, 1764: Ha maga pedig az ins-

pector praevaricálna [—>J, [...] az első cseleke- 
deteért - tartván 12 frtig büntettessék meg 
(228.) Mvh.
csaptató: „A -  egy karomvastagságú hu
sáng szokott lenni, amivel lecsapatják a 
megrakott szekeret, hogy le ne hulljon róla a 
fa” Tamási A., 1930 k.: Hát nem a magáé
ból vágta azt az egy fiatal fácskát? / De on
nét. hogyne vágtam volna onnét! De a saját
jából sem vághat már az ember, még ~ nak 
valót sem. engedély nélkül! Azért lett a bün
tetés ilyen kicsi, mert a magaméból vág
tam!” (200.). 
csempész:
a. engedély nélkül szá llít, eltulajdonít.
Nyolcvanos et, Lemhény, 1875: A ki az erdő 
levágása ideje alatt aluton fát ~ne és esetleg 
meg tanátatik.
b. fatolvaj. Nyolcvanos et, Lemhény, 1850: 
felügyelU)k [...] fclhatalmaztatnak minden 
nemű Csempészökött kik ott tanálondok | ...] 
felzálagolni.
csutakvizsga: vágásellenőrzés.  Dánfalva  
Kbj. 1936: a kettős gyűlés [...] jónak látja az 
első részen lévő csutak vizsga megtartását. 
Lukács Sándor: a csutak lehetett a földszint
jétől 20-25 cm. (Sz. gy.) Hrkarácsonyfa.
De conservatione sylvarum: Erdély 1791-ben 
hozott első erdőtörvénye (EO. II. 615.). 
delictum: vétség, bűncselekmény, 
deprehendál: elfog.
diaetalis articulus: országgyűlési törvény
cikk (EO. III, 1825. 3 5 1 . ) "  
docealja: „följelentést tesz” (Gergely P 
1978. 166.) r. J. doceál:  „bebizonyít, erő
sít” (Imreh I., 1973. 321.). 
dúló: szolgabíró (Négy közönség. 1865.
128.) Cstusnád. vált.: dúló, dullo. dulló. 
egyes: egyesült .  EO. III, 1808: ~ erővel 
pásztoroltatnak (5.) Usz. 
elbékül: megegyezik. EO. III. 1840: akármi 
idővel kitudatván a kárt tevő, vagy a kárt cl-
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békéllő. mind a kettő a fenncbbiek szerént 
büntettessék (451.) Asz. ÁLt-M. 1881 [az 
erdőőr...1 a tőkék ellopását ~te (115. 92.). 
Ilyésmező. elbékélni: békésen elintézni (Or
bán B.. I. 1868. 223.). Olasztclek. 
elcsempész: cltulajdonít. Nyolcvanas et, Lem
hény, 1903: 3 drb. csere és 1 drb nyálfát ~et. 
eldúlat: „dúlva clrontat” (Ballagi M.. 1873.). 
Vö. Sándor O.. 1647 92. 
elfog: megtilt. EO. 111. 1808: ezekhez hason
ló fák vesszejéből hogy kertet ne csináljanak 
nem lehet itten a lakosokat ~ni (5.) Usz. 
ellencselekvő: szabálysértő. Négy közönség, 
1867: a' 4. Község jegyzőjének kézbesíteni, 
kinek kötelessége viszont a’ 4. Község elöl
járóival egyet értőleg az ellen cselekvőkre a ’ 
büntetési kimondani (143.) Cstusnád. 
ellenőrző-blanketta: ellenőrző űrlap. Gyár
fás E., 1930: Mi azt óhajtjuk [...], hogy ezt a 
tisztességet ne az ~'k megsokszorozásában és 
más bürokratikus nehézkes formalitások be
iktatásával törekedjenek biztosítani, hanem az 
[erdészeti] igazgatás élén álló emberek talpig 
becsületes jellemével (220.). 
elmellőz: figyelembe nem vesz. Négy közön
ség, 1849: az iIlyen prcvaricatorokra nézve 
Ki Szabott Törvényes büntetést el nem mellő
zünk (28.) Cstusnád.

élő bizon: „tanú” (Kós K., 1977/1640. 57.) 
Cssztgyörgy.
épségben hagyás: sértetlen, érintetlen álla
potban való hagyás. Jkv. Hilibi Kb . 1940: 
valamint a fáknak [kitermelt faanyag] -á t  is 
ellenőrzi [...], hogy felelős lesz a fáknak 
-áról (72.).
erdei hatalmaskodás: erdei (fegyveres) erő
szakoskodás (EO. I, 1669. 572.).
ERDEI KIHÁGÁS: az erdő törvényekben  
meghatározott lopások és károsítások (er
dei kártételek), amennyiben a lopott do l
gok értéke, illetve az okozott kár a tör
vényben megállapítottnál kisebb (MJL. III. 
1900. 339.)."
1. erdei kihágás. Bedő A., 1885: ~t képez az 
oly erdei lopás, mely nem feldolgozott erdő
terményekben követtetik el. ha az ellopott 
dolog értéke a lopás alkalmával okozott kár 
beszámítása nélkül 30 Irtot meg nem halad 
(60.). MkikJ, 1913: [Csm...] ~i eset 6700 je 
lentetett fel; 500 esettel több, mint az előző 
évben; melynek összes pénzértéke 57 600 
korona, az előző évinél 14 200 koronával ke
vesebb (58.). - /  másodfokú bíróság. Erdély, 
1901 Fogalmat nyújt az itt [Csm.] folyó 
gazdálkodásról az, hogy az ~~ évnegyeden
k é n t  üléseiben átlag 125 ítéletet hoz egyen

II. táblázat. ERDEI KIHÁGÁS -  
Erdei kihágások a kutatott területen 1885-1894 között (Bedő A., 1896.)

Megye
Azon bejelentett esetek száma, 

amelyeknél a kiszabott 
pénzbüntetést behajtották

Erdei kihágásokért 
befolyt összeg forintban

Csík 4 052 6 657,79

Háromszék 7 213 11 309,01
1

Maros-Torda
t ..........

746 3 205,95

Udvarhely 4 748 2 064,83
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ként 50 korona közép arányú pénzbüntetés
sel, holott a kihágásoknak fele sem ju t a 
hatóságok tudomására. Ehhez hozzávéve, 
hogy évenként az erdőrendezés 40 000 koro
nát és az erdőőrzés legalább is ekkora össze
get emészt fel; már csak az egy gazdasági ág 
csaknem 100 000 koronával terheli a lakos
ság kiadását [...] (79. Bccze Antal alispán). 
erdőkihágás. Jkv. Hilibi Kb. 1934: Elnök a 
gyűlés tudomására hozza, hogy a kézdivá- 
sárhelyi járásbíróságtól megkapta az 1931., 
1932. és 1933. évi erdőkihágások büntetésé
nek ítélet másolatát és kéri a gyűlés határo
zatát, hogy miként hajtsák föl (29.).
2. erdei praevaricátió.
3. fakáros í tá s .  Nyolcvanas et. Lemhény  
1881 sem más növést clkárosíttani nem le
het sem töbU többet levágni, mit ha nem 
telyesitene va melyik és fa elkárosításon ta
láltatnék [...].
4. káreset. Vitos, CsF 1894: Cs íkvárm e
gye területén 1885-1893. évben bejelentett 
~ek 500 és 1068 között váltakoztak (577.) J. 
k ih ágás  m e g to r lá sa .  N y o lc v a n a s  e t , 
Lemhény, 1906: az erdő gazda illetékes 
hatosághoz bejelen tenni kőteleztetik a ki
hágás meg torlása [megbüntetése] véget. 
Rovatos erdei kihágási napló. SzN, 1886: 
Szabályzat a H árom székm egye területén 
közvetlen hatósági felügyelet alatt álló er
dőknek szakképzett erdőőrökkel leendő el
látása iránt [...] az 1879. évi erdőtörvény 41. 
§. értelmében vezetni rendelt ~ ba beje
gyezni. (febr. 13.).
ERDEI LOPÁS:
„ Fel-Csernáton kővágással él és falopással, 
Nem gondolnak az erdőben gyakor zálóg lássál, ” 

(XVIII. sz. SzEKN, 1889. 55.)
1. erdei lopás. Erdőtörvény, 1879: Az ~ról. 
Fekete L., 1880: Bíró: De hogy van az, hogy 
az ~ és károsítás csak kihágásnak van nevezve, 
hiszen a lopást és mások vagyonának megron

gálását a büntető törvény a büntettek és vétsé
gek közzé sorozza? Erdész: Az ~t és károsítást 
enyhíti azon körülmény, hogy az erdő fái sza
badon állnak, bekerítetlen helyen, és létrehozá
sukra az ember rendesen kevés munkát fordí
tott eddig, kivált nálunk [...] (285.).
2. facsempészés. Bözödi Gy. 1938: Csíkszent- 
domokos [...] Itthon foglalkozásnak számít a 
-is. ezzel aztán megölik az erdőket. (236.). 
?>.falopás. Gazda J., 1980. A = nem számí
tott úgy lopásnak, me ha száraz fáét ment. lá
bán száradt fáét, azt osztán szekérrel hozta, 
met reá vöt utalva |... | s muszáj vöt meny- 
nyen. Ezelőtt nem úgy vót az erdő, mint ma. 
(280). Káinok.
4. orzás. EO. 111, 1840: hogy pedfg annál in
kább eleje vételődhessék az -nak. mindenik 
erdejében fáért menni kívánó előre a pász
tornak [erdőőrnek] jelentse. (451.) Asz. 
erdőbéli praevaricátor: erdei ki hágó. erdő
rontó. EO. II, 1800: erdőpásztorok az -okai, 
ha mód lészen. vérontás nélkül fogják el 
(719.). Msz.
erdőbíráskodás: erdőbíróság (Színi L.. 1926.
12.) Gy.
ERDŐFELÜGYELET ÁLLAMI- 
ERDŐFELÜGYELŐ:
„Az erdőfeliigyelőa lelke az 
erdőtön'énynek

(Fekete Lajos. 1880)
1. erdő-bíró (MTsz. 1893. 497.) Fim. loerdő- 
bíró (Karatna Ft, 1739. Imreh I., 1983. 386.).
2. erdő- és határ felügyelő. SzEKN. 1884: Ma
rosvásárhely sz.kir.város. [...] ~: Jeddi Sándor.
3. erdőfelügyelő. EBK, 1844: Udvarhely szék. 
Keresztúr ‘s Bardoczczal (Székhely Sz. Ud
varhely) -  Osváth Zsigmond (36). Benkő K., 
1862: [Mvh] 1847-be a következő ranggal, 
számmal és fizetéssel voltak, úm. 1. Fő Bíró 
368 Rf 2xr Ezüst pénzbe [...] 24. Vizen in
nen erdő felügyelő 33 Rf 20 xr Ezüst pénzbe 
[...] Ezen 131 személyeknek összes fizetések
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[évi] 7775 Rf 41 xr E /ü s t  pénzbe (67.). 
ENHTN, /8 6 J :  Kiváltságos mezővárosok ta
nácsai m. Illyefalva Gazda István. Fekete 
L., 1880: ~ [...] a megyékben a kormánynak 
azon erdészeti tisztviselője, ki a törvény vég
rehajtásához szükséges erdészeti intézkedé
seket m egteszi és a tö rvénynek  minden 
irányban való megtartását ellenőrzi (199.). 
Tagányi K ., 1896: [...] ha II. József 1781-ben 
egész egyszerűen a magyarországi erdőrend
tartást oda [Erdélybe] be nem hozza, mely
nek főintézkedését, hogy ti. az összes tör
vényhatóságok  ~kct a lk a lm az zan a k ,  
1785-ben a főkormányszék külön rendelettel 
is meghagyta. (XXX.). kerületi ~. EO. Ili 

1815. 1815. április 17 Háromszéknek a fő
kormányszékhez fölterjesztett utasítása a 
széknek 6~ ~jc s a községi ~k részére. 
(220.). királyi Cscgezy P 1909: A = ~ 
[...] csak mint az erdészeti albizottság véle
ményezője szerepel, vagyis mint ilyen, csak 
az erdészeti bizottság üléseiben vesz részt, 
míg magának a közigazgatás plénumának 
még hivatalból sem tagja [...] (826.). megyei 

EO. 111, 1825. 1825. november 16. Kiss 
Józsefnek, Torda vármegye erdő fel ügy cl ebé
nek. az erdélyi főkormányszékhez beadott vé
leménye a = ~k és erdőbírák részére kidolgo
zandó utasítás felől. (331.).
4. erdöf elvigyázó. Eresei J., 1844: Téglási 
Eresei József, mérnök, a ’ tisztelt nemes me
gye ~ja és hites táblabírája. erdő főfelvigyá- 
zó. Imreh /., 1973/1842: s avégre felállított = 
az erdőpásztorokkal együtt, [...] a falusi bíró 
házánál keményen megeskettessenek (120.). 
Cstaploca. erdő-vicefelvigyázó  (Cstaploca 
erdőrendtartása 1842. Imreh I., 1983. 501.).
5. erdőinspector. cameralis fő =: állami er
dők főerdőfelügyelője (EO. III, 1825. 331.) 
J. camerales: kincstári, állami, circiiláris 
kerületi erdőfelügyelő. EO. Ili 1815: Ilye- 
falván, a méltóságos királyi tanácsos és fő-

administrator úr házánál tartatik a közelebb 
múlt marchalis széken [->] meghatároztatott 
commissio [bizottság], az ugyan akkor válo
gatott ~ ~ ok instructiójáról [utasításáról] 
(200.). Hsz concernens curator (erdő)in- 
spector: illetékes gondviselő (erdő)felügyelő 
(EO. III. 1825. 338.). conv ic tus  —> 
convictus. erdő inspector EO. i  1728: Hogy 
a mely faluk meszel szoktak égetni, obligatu- 
sok [kötelezve] légvcnek= atyánkfiának hírt 
tenni (664.). Asz. J. Kiss József 1825: az er- 
dőinspectorságra elkerülhetetlenül megkí
vántak) tudományokat, u. m. phisicát. che- 
miát. m e chan icá t .  b o lan icá t .  az e rdősz  
tudományt a maga kiterjedésében, geometri
át és rajzolás mesterségét nem hazánkban 
N.-Szcbcnben. amint most egy darabocska 
időtől fogva szokásba jött. hanem a selmeczi 
bányász és egyesült erdész institutumban ab- 
solvált és mindezekben jól felkészült ifjak 
legyenek (EO. III. 340.). localis ~ vagyis 
suhinspector: helyi vagy alerdőfelügyelő. 
EO. I l i  1815: Ezek az immunis [mentes] ne
mesek vagy a katonák közül választassanak, 
a paraszt ember ezen hivatalt ne viselhesse 
(202.). Hsz. localis erdő-subinspector. EO. 
I l i  1815: az egyenkint való communitások 
[faluközösségek] megegyezésével kineve
zendő =ok (201.). Hsz. megyei ~. EO. I l i  
1816: Kiss József mp. nemes Torda várme
gye erdőinspectora (290.).
6. fa-bíró  (MTsz I, 1893. 525.) Etéd, Um.
7 főgondviselő  (Cstaploca erdőrendtartása 
1842. 8. Imreh I., 1983. 501.).
8. f ő  iigyellő  (Nyolcvanos et, Lem hény, 
1850.).
9. havas felügyelő. ÁLt-M, 1876: Dékáni Er
nő = (115.5.) Szováta [Ősmarosszék havas- 
gazdasága].
10. inspector. Jakab E., 1878: 1785. márcz. 
15. a kir. főkormányszék, a hatóságtól hozzá 
az erdők állásáról beérkezett jelentések al
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kalmából, az erdőszabályzat 53. §-a 9-ik 
pontja [—» EO. II, 1781. 463.] kibővítésével 
minden vármegyében, székben és városban 
külön értelmes erdőfelügyelő (~) felállítását 
rendelte el (677.j. J. erdősáfár. Jakó Zs., 
1956: Az =i állási a hamuégetés folytán 
szükségessé vált fokozottabb erdővédelem 
látszatának a keltésére szervezték. (54.). 
Kraszna vármegye, 1817 k. 
ERDŐFELÜGYELŐI KERÜLET: egy er- 
dőfelügyelő körzete. J. EO. Ili, 1815:1  A ne
mes szék [Hsz] végzése szerint az erdőlés 
igazgatás rendjére nézve hat kerületek vannak 
ú.m. az oltmelléki, a feketeügymelléki. az 
alsó-kézdi, a felső-kézdi, orbai és miklós-vár
széki kerületek, mindenkinek külön- külön 
kerületbeli inspectora lévén [...] (203.). 
ERDŐFELÜGYELŐSÉG: „kormányható 
ság erdőfelügyeleti [-^] ügyekben" (PNL VI, 
1894.).
1. Erdészeti Felügyelőség (Hargita I. 1968. 
III. 15.)Csszda.
2. erdőfelügyelőség. Bedő A., 1896: Az álla
mi erdőfelügyelet teljesítésére az ország 20 
=i kerületre van felosztva (XIII.).
3. erdőinspectori hivatal. EO. III, 1825; 
hogy az ahhoz értő [...], még nem lévén 
felállítva (331.) Torda vm.
erdőhűtös: erdészeti ügyekkel megbízott ta
nácstag a falu székén. Négy közönség, 1842: 
Kozmás részéről fel Esküt Erdő biro Biro 
Gy. Katona Tamás János erdő Hűtösseivel 
közönségünk közös erdejébe [...] ki is ment 
(8.). Kozmás.
erdőkirendeltség: erdőfelügyelőségi (Ká- 
szonimpér kb jkv, 1944. 6.). 
erdőlopó: aki más erdejében lop.
1. erdők lopói. EO. 11, 1800; ha az = ellen 
eddig szokásban volt triduális processus 
[harmadnapos per] (762.) Ssztgy.
2. erdőtolvaj. Sz. „Az = mondja: Míg a fát le
vágtam. hittalak (a tulajdonost vagy erdőpász

tort a fejszecsattogással jelt adva): míg meg
raktam (fával a szekeret vagy szánt) váltalak: 
hogy elvittem, nem a tied, hanem enyim” (Köz 
Kriza János: Nyr 2. 1873. 231.). Szf.
3. falopó. Tamási Á., 1930 k.: Félóra múlva 
ismét megküzdött egy másik =val (248.).
4 . faor. Sz. „Szotyor Szűkölködés és sze
génység miatt nem vagy kom or/D e az tilal
mas erdőben, le gyakran vagy =/. (XVIII. 
sz. SzEKN, 1889. 53.). J. orv: „ to lvaj” 
(Köz. Kállay: Tsz, 1838.). 
erdőniérnökség: erdőgondnokság (Jkv Hili
bi kb. 1934. 27.). ~i rendelet.
ERDOOR: „az e rdőá llom ány  őrzésével 
megbízott dolgozó” (Elex, 1964.).
1. custos sylvarum.
2. erdőbíró. EO. II, 1788: Az eddig is tila
lomban tartott erdők erdőbíráira és pásztora
ira vagyon bízaltatva az erdőnek őrzése 
(605.). Karatna. EO. II, 1788: erdő-bírát va
gyis őrzőt tartanak (606.). Ikafva. fizetéses ~. 
Négy közönség, 1867■ a ’ 4 község kebeléből 
2 fizetéses erdő bíró neveztessek ki és a 
külbirtokosok közül egy se, ezen erdő fel
ügyelőknek kötelessegök lesz minden hata- 
rozat ellen cselekvőket meg zallagolni. és a’ 
4 Község jegyzőjének kézbesíteni, kinek kö
telessége viszont a ’ 4 Község elöljáróival 
egyetértőleg az ellen cselekvőkre a ’ bünte
tést kimondani (143.). Cstusnád.
3. erdőcsősz. Lázár J., 1871 [...] 31 . A ki 
az ~t szolgálata közben, vagy boszuból meg
veri, [...] (246.). J. SzD. 1784: tsöz: „kerülő, 
pásztor, őr, plájás” (80.).
4. erdőkerülő (Dánfalva, KbJkv, 1936.).
5. erdőőr. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: ál
lítsanak négy Erdő őrt [...] Az Őrök rendes fi
zetése lészen egy fél öl fa. a büntetésnek pe
dig fele része [...] el vállalták az örizettet [...] 
kézfogás melett. Vitos, CsF 1894: kezdetben 
(1884) az ~ök kik mintegy kényszerítve vé
gezték az erdőőrzést 1-15-20 írt évi bérért.
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nem bírva a kellő szakképzettséggel, legna
gyobb részt írástudatlanok is [...] régebben 
több mint a felét hallgatták el a kihágások
nak (578.). Székely udvarhely rendezett taná
csú város szabályrendelete, 1895: 53. §. 
Az ~ [...] s általában a tanács, a városgazda és 
erdői cl ügyelő rendeletéit híven megtartani 
[köteles] (41.). Egyed Á., 1975: A sáromberki 
(MTm) uradalomban [...] a kerekes 205 koro
nát [...] az erdőőr 84-et. a határpásztorok 50-60 
koronát [...] kerestek (178.) [századforduló]. 
államilag elismert ~ Jkv Hilibi Kb, 1935: mi
vel a közbirtokosság nem maradhat = ~ nélkül 
(36.). felesketett ~. AjMT, 1904: A magán er
dőknél 1903. évben 200 = ~ állott szolgálat
ban. a kik közül szakvizsgával csakis 2 bírt 
(56). hatósági ~ Vitos. CsF 1894: Az erdő
károk száma mindaddig nem fog apadni, míg a 
szakképzett ~ ~ [...] beállítva nincsenek (578.). 
kisegítő' ~ Jkv Hilibi Kb, 1934: és egy hangú 
szavazattal fölfogadja Kovács József szentlélc- 
ki lakost ~ ~ nek a hilibi közbirtokossághoz 
1935 Január 22-i-ketől 500 Lei (ötszáz) havi 
fizetés és a lefoglalt fák után 50% ahol a tettes 
meg van. (32.). megyei Hsz.ék Ekv, 1899: Az 
állami erdőkezelés alatt álló erdők védelmére 
és őrzésére 37 erdőőri állás van rendszeresítve, 
s az erdőőrzést az ezen állásokra kinevezett 
szakképzett s hatóságilag felesketett = ~ök tel
jesítik. (205.). J. ÁLt-Cs, 1852: Jelentés és 
költségvetés az úzvölgyi erdőőri házak 
javítására vonatkozóan (61. 50.). [Német nyel
vű szöveg]. J. Kós K., 1962: A XVIII. századig 
általában sorban járt a kisebb hivatalok - [...] ~ 
[...]- kijelölése is (373.) Szf. is
6. erdőői7.ő. Cs. Bogáts D., 1943/1659.: [...] Er- 
deo eorizeot. Hsz. Alsócsernáton Ft, 1665: Ha 
valakit a Falu tilalmas Erdeiben kaphatnak az 
Erdő őrzők [...] (Vö. MNy 1966. 103.; 1972.476.).
7. erdőpásztor. Cs. Bogáts D., 1943/1662: 
Erdeo pásztorok, Hsz. Alsócsernáton Ft, 
1665: Az Erdő pásztororoknak is sub poena

flór 6 [6 forint büntetés mellett] semmiféle 
meg tiltott fát szabados hozni ne légyen, ezis 
éppen a Falué. ENHTN, 1863: Ulyefalva [...] 
= 19. (66.). Nyolcvanos et, Lemhény, 1879: 
erdő pásztorok évi ideje lefolyt. ALt-Cs, 
1880: Az ~ok haza érkezésük után a töl lük ál 
vett nyugtáikot bátor vagyok beterjeszteni 
[...]. Cs. Dávid Iván: Az Rakják le a fát s 
mondják meg a nevüket, kiáltja [az - ] .  Az 
öreg megvakarja a fejét s a legény kéhez lor
dul: Te meg tudod-e mondani a tiédet, mert 
én elfelejtettem. Nemigen hiszem, mert az 
iskolába nem tanították, húzza el a száját a 
fiú. (Erdélvrészi Hangya Naptár, 1942. 59- 
63.). felelős ~. Dánfalva Kbj. 1942: hatósági 
erdő őr mellé felfogad [...] 1 felelős heljbéli 
erdő pásztort, feleskiitt ~. Négy közönség, 
1842: Midőn arra fel esküit erdő Pásztor, a 
ki Nemzetünknek örökös gyakorlata mellett 
le tett eskü utánni kötelessége szerént hitele
sít. kétséget se szenvedhet akkor, hogy gyil
kosok embertelen Cselekvéseik mentegeté- 
sérc puszta szavok hitelt érdemelhessen (9.). 
Kozmás. hitös-: felesketett EO. I, 1733: 
Tudja-e az tanú, [...] az nemes szék hidasi —  
át micsoda helyben verték meg (675.). Asz. 
közbirtokossági ~ (Tamási Á.. 1985/1932. 39.) 
közerdőkre felügyelő Imreh /., 1979: A 
közerdőkre felügyelő ~ok a határőrkatona
ság bevezetése után a vegyesen lakott tele
püléseken [...] így oszlanak [...] meg: egyet a 
határőrök, a «szabad rendiek» és egyet a 
provincialisták, a széki igazgatás alá tartozó 
jobbágyok és zsellérek adnak [...] (58., 294.). 
Zalán, községi ~ (Oláh I., 1987 37.) Hral
más. urasági ~. Egyed Á., 1978: Mikóújfalu- 
ban, ebben az egészében zsellérekből lakott 
faluban [...] itt ötven zsellércsalád részesült a 
felparcellázott irtványföldekből. Ugyanott 
az ~ =okat leváltották, s helyükbe maguk vá
lasztottak - o k á t  (46.) [1848.]. Imreh /., 
1973/1846: „Zalán, 1846.
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Erdőpásztorok eskü formájok:  Én eskü
szöm az Isten előtt arra, hogy a zaláni erdő- 
pásztorságot oly móddal vállalom ícl. hogy 
midőn akárkit a tilalom alatt lévő erdők lo
pásába mint tilalom ellen cselekedőt megta
lálok vagy cselekedni mástól is meghallok 
az olyanokat minden félelem, szeretet, barát
ság. atyafiság félretételével elhallgatni vagy 
azokkal titkon megbékéllni nem kívánok, 
hanem az olyanokat vagy mcgzálagolom 
vagy a közönségnek és elöljáróságnak béje- 
lenlem: senkii minden igaz ok nélkül vagy 
gyűlölségből vádolni és hurcolni nem kívá
nok: a közönségnek ok nélkül nyomorúságot 
szerezni kikerülöm; és ha mindezek ellen 
cselekedni törekedném, kívánom, hogy a 
Mindenható világi vagyonomba. gazdasá
gomba szerencsét, sem ezen. sem a másvilá
gon boldogságot és lelkinyugalmat ne en
gedjen. Isten engem úgy segéljen, és úgy 
adja lelkem idvességét. Ámen.” (121.).
8. erdész: az erdőőr 1948 utáni elnevezése 
(Barabás J.. 1987 35.) Hm. érd ősz. Nyolcva
nos et, Lemhény, 1868: Azonban a kinevezett 
böknek jutalmául adatik az általok béhajtott 
büntetésnek hason fele része. (1868.).
9. erdőszolga. ÁLt-M, 1905: Az =állása szin
tén választás útján töltetik be. (Erdőcsinádi 
székely nemes közbirtokosság szabályzata. 
487.) kisegíti)-. ÁLt-Cs, 1907: a helyi őrize
tet pedig a székelykeresztúri erdőbirtokosok 
által közösen felfogadott 2 = ~ teljesíti (43.).
10. erdővéd. ÁLt.-Cs. 1869: A Gyergyó Szt. 
Miklósi k. erdészeti és uradalmi hivatal [...] 
Zajaczkovski Manó m.k. ~ (75.). erdővédő.  
Négy közönség, 1842: midőn meg zálogol- 
ni akarták minő szomorú s elfelethetettlen 
eset követte erdő védő em bereinket (8.) 
[...] a meg Scbhct. s meg eletben lévő erdő 
védő em bereink  (9.) [...]. Kozmás. = s ze 
mélyzet.  ÁLt- Cs, 1880: A Csík Kászoni 
revcndikált  havasok | —> 1.3.2.) felügyele

tével megbízott ~ ~ által február hóban 
telyesitett szolgálatokról (78.).
11. gornyik. Kemény J., 1957/1936:  hol 
régi időkben szomjas = hasalt, bozontos 
bajszát a jéghideg vízbe mártogalva kéje
sen. ott kantin áll most (28.). Maros felső 
folyása.
12. hajtó  (MTsz I. 1893. 785.) Ludas és 
Radnót vidéke.
13. havasbíró. Endes M., 1938/1620: Havas- 
bírái által tett törvényben mindenki megnyug
szik. se a székre, se a táblára nem transmittál 
[nem küld át] (Ncgvedfélmegye rendtartása) 
(494.).
14. havasőr ÁLt-M, 1876: ~i fizetés [...]. 1878: 
a kezelő személyzet [...] 4 [...] (115. 8.) Szo- 
váta. J. ÁLt-M, 1884: =i jelvény (115. 148.) 
Szó ráta.
15. pásztor. EO. i  1733: Mi ugyan nem lát
tuk. hol verték meg a ~t a hidasi erdőben [...] 
(683.) Asz. (Vö. Imreh I., 1983. 267.) 
ERDŐŐRI LAK:
„A víz mentén, a nagy havas tövében, 
ahonnan indulnak erdő-nyilak, 
boruló bükkfa-bolt alatt sötéten, 
magában áll az erdőőri lak.

(Áprily Lajos: Halál madár, 1920.) 
(-> III.5.3. ERDEI LAK is)
ERDŐŐRZÉS:
„Kádcsináló, szurokszedőZáigon 
emlékezzél.
,4 fenyőfa vigyázásban igen serénykedjél,

(XVIII. sz. SzEKN. 1889. 54.)
1. erdőőrzés. Cs. Bogáts I)., 1943: 1684: 
Nagy Borosnyonak olyan törvénye van, hogy 
ki az erdőt nem őrzi, hanem könyörög az falu 
előtt, csak forinton büntetődjék (Vö. Karatna 
határozata 1756. 2. Imreh I., 1983. 395.). 
Hszék. EKv. 1899: ~. Egy-egy védkerület 
több község határára kiterjed s átlagosan 
7570 k. hold erdőt ölel fel. A védkerülctek 
nagy kiterjedése, valamint azon körülmény.
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hogy az erdőtestben elszórva igen sok ma
gántulajdont képező kaszáló van beékelve, a 
védelmi szolgálatot nagyon megnehezíti.  
(205.). Antal /., 1976: Az erdészeti szervek a 
közbirtokosságok és az állam közötti jogi 
szerződéseket mellőzve, különböző illetmé
nyeket írtak elő |...|  1938-ban a csíkszent- 
györgyi közbirtokosságot 31 500. a tusnádit 
30 200 lej [ ] fizetésére kötelezték. Még- 
sincs megoldva az ~. a falopások fokozód
nak oly annyira, hogy a közbirtokosságok 
maguk kénytelenek külön erdőőri személy
zetet tartani. (125.). Kocsis Lajos: inkább 
-ekkel foglalkoztam (Sz. gy.). Csernáton.
2. erdőpásztorság. SzO. IV 1663: 8. Ha va
laki falus bíróságot, eskiittséget és kert bíró
ságot. erdő és határ pászlorságot fel nem 
akarna venni, az ki érdem es reája. falu 
boszúján maradjon (302.). Sztmihály Usz. 
EO. II 1802: az ilyetén birtokosok szoríttat- 
nának az = által arra. hogy sánczokkal és élő 
fákkal kerítsék be magok helyeket ahol le
hetséges (798.) Hsz
3. pásztoriás. EO. II, 1800: erdőpásztorok 
[...] ha a reájok bízatott szorgalmatos =ban el 
nem járnának (720.) Msz. Nyolcvanos et, 
Lemhény 1868: ~ fizetési minéműsége válto
zást szenvedett [...] az ottan tanált prevari- 
kálások bűn díjának felerésze (Vö. Imreh I., 
1983. 267.).
4. vigyázás (Hsz. leírása versben a XVIII. 
századból).
5. erdő megtartása: erdők fenntartása (EO.
II, 1800. 716.) Msz. erdőknek conservatiója 
(EO. II, 1788. 606.) Volál. J. erdők vagyon
biztonsága. Vitos, CsF, 1894: Be kell tehát a 
népet erdejének jó  kezelésére tanítani s min
denek előtt pedig az erdőségek közgazdasági 
jelentőségének beismerésére vezetni [...]. 
Amíg ez meg nem lesz. addig az erdőnek va
gyonbiztonsága nem lesz szilárddá, addig a 
nép rongálja, a sajátját úgy, mint a más erde

jét (573.). Endes M., 1938: Csík, Gyergyó, 
Kászon 1844-ben megalkotta a rendőrségi 
szabályzatot: erdei és mezei károkról, határ- 
kijárásokról [ ...] (264.) J. erdőőrzést elé nem 
mondja: megtagadja (Imreh I.. 1983. 342.) 
Kilyén.
ERDŐŐRZÉS MEGSZERVEZÉSE
1 erdőőrség. N yo lcvan os  et, Lem hény . 
1886: Fel hozatok az erdő őrség félfogadása 
[...]. 1914: Vágás kezdetet veszi [...] az erdő 
őrség felügyelete al lat /.../ . kapuszeres ~. 
Nagy Gy., 1885: [Hsz.| Sok ideig szokásban 
volt. és sokhelyt még most is dívik különbö
ző czímek alatt az u.n. «= =» a mi abból ál
lott. hogy az erdőbíró (kisbíró, gazdalaná- 
csos) vezetése mellett kapuszám szerint 
sorban, rendben rendeltetlek ki a községi la
kosok (birtokosok) az erdők önzésére, és pe
dig a nélkül, hogy az illető köteles lenne ok
vetlenül maga személyesen állani ki ezen 
kötelesség teljesítésére; hanem kiállíthatta 
maga helyett a kocsisát, béresét avagy bárki 
más valakit is. (488.).
2. erdőpásztorok kötelessége. Imreh  /., 
1979: A XVIII. sz. végén azonban Hídvé- 
gen. Arapatakon [...] földesúr állította össze 
[...]. az erdőpásztorok kötelességét meghatá
rozó pontokat (58.) (Vö. Imreh I., 1983.
266., 407., 454. Zalán, Szemerja, Hídvég). 
erdőpraevarikátor: erdőkártevő, erdei kihá
gást elkövető. EO. II, 1807: A rendelendő er
dőpásztorokat a tisztek [—> 1.11.1.] előtt esket- 
tessék meg, hogy az -okát  mindenkor fel 
fogják fedezni (892.) [Az erdélyi főkormány
szék körrendeleté], -ok büntetése. Négy közön
ség, 1864: Kászonújfalvi Csűrös Moyses az 
erdő prevaricatoroktol fel vett büntetést át adót
2 f 50 x (95.) (Vö. Imreh I., 1983. 263.). 
ERDŐRENDÉSZET: «[•••] c £y szóval a 
törvény az erdei dolgokban bizonyos rendet 
állapít meg. A törvény ezen határozatainak 
és az azokra alapított hivatalos rendelkczé-
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Megye
Azon bejelentett esetek szám a,! 

amelyeknél a kiszabott 
pénzbüntetést befizették

Erdőrendészeti áthágásért 
befolyt összeg 

forintban

Csík 50 2 921.60

Háromszék 90 3 496,60

Maros-Torda 31 1 424.48

Udvarhely 23 1 268.80

III. táblázat. ERDORENDESZETI ÁTHÁGÁS -  
Erdörendészeti áthágások a kutatott területen 1885-1894 között (Bedö A., 1896.)

scknck összességet s ezek kivitelére, megtar
tására és a megtartás ellenőrzésére vonatko
zó in té zk e d ése k e t ,  egy szóval ezeknek  
kezelését: ~nek nevezik /’ (Fekete L.. 1880. 
261.) J. erdőrendőrség (Forstpolizei n.). 
ERDŐRENDÉSZETI ÁTHÁGÁS: „az er
dőtörvény által megállapított intézkedések 
ellen az erdőbirtokosok által elkövetett cse
lekmények és mulasztások” (MJL III, 1900. 
358.). Mkikj, 1913: [Csm.l ~ csak két eset
ben jelentetett fel (58.). 
erdőrontó: erdei kihágó. N yolcvan os  et, 
Lemhény, 1880: az ottani erdőrontokot ha
szonbérlő urral együtesen megbüntettni. ~k 
büntetése (Imreh I., 1979. 100.). 
erdős helyek védelme: erdők védelme. Négy 
Közönség, 1842: huzamos Evek sorai alatt co- 
munitásaink [faluközösségeink] nagyon kiterje
dő erdős helyei védelmére azon gyakorlat szo
kás mellett: hogy mindenik Közönség a 
közelebbi s maga keze ügyibe lévő Erdős he
lyeket Kölcsönös úgy védjük [...] (8.) Kozmás. 
erdőt megvágó: erdei kihágó. EO. II, 1800: 
Az ilyen erdőpásztoroknak légyen meghatá
rozott illendő fizetések és ne adassék nékik 
fizetésekre az -któl beszedni szokott bírság 
(754.) Usz. J. erdővágás. Kászon széki fpj, 
1782: [...] azt kívánom hogy az Erdő vágá
sért fizessen 27 magyar forintokat (64.).

esszejár: bejár (Szini L.. 1926. 23.) Gy 
exekvál: végrehajt (Sándor O.. 1622. 61.) Cs- 
sztmihály. exequál. EO. III, 1815. [erdő] 
inspectoroknak [...] jussa [joga] is van a fenn- 
cmlitett pontban kiszabott büntetéseket —tatni 
a dulló által (205.) Hsz. 
falunagy: falubíró (Köz. Hermann Antal: 
Nyr 21, 1891 478.) Hétf. szin. falusbíró 
(Kászon széki fpj. 1770. 28.).
FALOPÁS -> LOP.
felfedező: az erdei kárt felderítő és jelentő. 
Dánfalva Kbj, 1941 a fel fedezők mint ta
nuk szerepeljenek [...] a hatóságok mindig 
elnyomták a ~ket [...].
felfirtat: felkutat (Köz. Nagy Gyula: EL, 
1883. 672.) Dálnok.
felkel: fegyvert fogva az erdei lopások fel
kutatására megy. EO. III, 1840: Az orzások 
[lopások] felfedezésére [...], hogy kölcsönö
sen minden helység elöljárói a megtaláló fél 
részére ~ni, assistálni [segédkezni] kötelesek 
legyenek (452.) Asz.
felügyelő gazda: erdőgazda. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1891 atyánk fia mint a Nyolczva- 
nos erdőrésznek ~ ’ja.
felzálogol: zálogol.  Nyolcvanos et, Lem
hény, 1850: tizenkét pengő forintokig ~ni 
[.. .] f e lh a ta lm a z ta tn a k  [ ]. —> ERDEI 
LOPÁS.
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fiscaliter prosequál: ügyészileg üldöz (EO. 
III, 1808. 6.) Usz.
főinspector: főe rdőfe lügyelő .  Kintses J., 
1942: Bolyai [Farkas] az 1811. évi pénz
válság s a pár évvel rákövetkező szűk idő 
kényszere alatt pályaváltoztatással akart 
magán segíteni. Mivel szépirodalmi m űve
inek kiadása épp arra az időre esett, fiának, 
Jánosnak a bécsi katonai m érnök-akadém i
án taníttatását nehezen bírta, s még hozzá 
neje is megőrült,  folyamodott - s szülő vár
megyéje. Felső-Fehér, ajánlotta is az erdé
lyi Guberniumnak a Nagy Fejedelemség- 
beli kincstári erdők ~i állására (503.). 
főkirálybíró: a székely s/ékek élén álló, vá
lasztott tisztviselő, szin. főtiszt. 
fűrkészelni: kutatni, fürkészni, keresgélni 
(Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838.). 
generáils articulus: országos tövény. 
generális circálás: álta lános bejárás. E O .
III, 1808: ~ok alkalmatosságaival is az efféle 
praevaricátorokat [erdőkártevőket] szorgal
masan kikeressék. (6.) Usz. 
gyilkolás: gyilkosság. Négy közönség, 1842: 
mint tulajdonokba lett meg tamadtatásokért 
történt a közben a s több atyánkfiai halá
los megsebesitese a mely hamisagon alapula 
(8.) Kozmás.
gyökeres törvény: ősi eredetű, lényeges- 
(EO.II. 1800. 716.) Msz. 
hatalmasul elvitt: erőszakosan, többek ál
tal elvitt. Négy közönség, 1847: b izonyos 
elkészített Tűzifá jának nem (?) Lázárfalvi 
lakosok által K erekbük erdőből ~ fájáról 
tett H ivatalos ren d e lk ez ése  (23.). K oz
más.
HATÓSÁGI F E L Ü G Y E L E T : á l lam i e r 
dőfelügyelet [—>]. Hszék Ekv, 1899: Az er
dők összterületéből magántulajdont képez... 
141.234 hold. és 280.209 hold pedig az 
1879-ik évi XXXI. t. ez. 17 §-a alá tartozik, 
s ~ alatt áll. (202.) Hsz.

hír: tudomás. EO. I, 1668: és marhájokat, 
szekereket az udvarházhoz béhajtatván ~em 
nélkül ki ne adjon (562.) Msztgyörgy. 
hírré tesz: jelent, tudat. EO. II, 1764: az ins
pector az oeconomusnak [—>] s a bírónak 
hírré tévén (228.) Mvh. hírt tegyen: jelentse 
(EO. I, 1723. 724.) Karatna. 
hív eskütt: hűséges tanácstag. EO. II, 1807: 
minden faluban egy vagy két hív és az erdők 
mesterségéhez többet értő esküiteket [...] 
rendeljenek (891.) (Erdőrendt.). 
hüteszegett: hitszegő (Imreh I.. 1983. 501.) 
Cstaploca.
incurrál: hibáztat (EO. II. 1747 37.). 
inquirál: nyomoz, vizsgálatot tart. EO. II, 
1807: akik silvcstris ordól [erdőrendtartást] 
nem tartják. ~ tassanak kegyelmetek (892.) 
(Erdőrendt.).
inspektál: felügyel. Kovcich G., 1971/1773: 
Másodszor jelentjük alázatosan Felségednak 
aztat is, hogy a kézdi széki osdolaiak is kez
dettek ~ni az erdejeken való legeltetéssel, fák
nak gyümölcseitől, a tűzifának hordásától, 
holott ezen faluval is, midőn az erdő iránt 
perlekedett, együtt költöttünk, futottunk, fá
radtunk. (36.) Szászfva. 
inspekcióz: felügyeletet tart (Kocsis Lajos. 
Sz. gy.) Csernáton.
intacte: érintetlenül. EO. II, 1788: egyszer 
se vétetett meg ~ [a bírság], hanem kin fele, 
kin harmada, ki amint pusztította az erdőt, 
mely büntetés fordíttatott a falu szükségére. 
(606.) Karatna.
invadál: behatol, betör (EO. II, 607.) Szá
razpatak.
investigál: k iv izsgá l ,  nyom oz. EO. Ili, 
1815: Ha pedig valamelyik circularis ins
pector [kerületi erdőfelügyelő] paraszt sze
mélyt [...] méltatlanul megveretne [...], ~ 
tassék a panasz (206.) HSz. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1846: Invesztigáltottván a Dolog a 
helyszinyin [...].
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investigatió: vizsgálat, nyomozás. EO. II. 
1800: A helyscgbeli tisztek [—> 1.11.1] min
den esztendőben egyszer generális [általá
nos] ~t vitetnének véghez az erdőpusztítók 
ellen (714.) Hsz.
kert: kerítés (Lev. form.. 1813. 54.). 
kerülget: bejár. EO. III, 1825: Április [...] 
hónapban minden szorgalmatos erdőbírónak 
leggyakrabban kelletik erdejét ~ni (351.). 
készen fog: tetten ér. Nyolcvanos cí, Lemhény, 
1896: akarván elszállítani az erdő őrség ~ta. 
kiad: a feljelent. EO. II, 1800: Az olyan sze
mélyeknek is. a kik noha sem nem erdőbí- 
rák. sem nem erdőpásztorok, mindazonáltal 
az erdőpusztítókat ~nák (714.) Hsz. 
kibékül: megegyezik. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1886: az okozott kárról a tarsasaggal 
úgy amint lehet
kijárás: bejárás. EO. III, 1815: Ezen -okról 
készítsenek jegyzékeket (206.).
(ki)készít: elkészít, összeállít. EO. Ili, 1815: 
a subinspectorok instrucióját [községi erdő- 
felügyelők utasítását...] a hal circularis ins- 
pectorok [kerületi -] ~sék ki (207.) Hsz. 
kitanul: kikutat, kifürkész. EO. II, 1803: 
hogy az erdőket száraz időben meggyújtó, 
égető személyek szorgalmatosan -tatnának 
(850.) Kvh.
kivádol: feljelent. EO. II, 1800: vádolja a 
praevaricatorokat [erdőrontókat] a compctcns 
[illetékes] tiszt [—> 1.11.1.] úrnál (763.) Usz. 
kivilágosodás: nyilvánosságra  jövés.  EO.
III, 1812: a praevaricatió [erdei kártétel] ~ a 
(171.; XXXII. te. 1 1. pont), 
kolozsvári gubernium: erdélyi főkormány
szék (Erdély legfőbb közigazgatási hatósá
ga. a bécsi kancellária helyi kormányzó szer
ve volt.).
körlet: erdészkerület (Barabás I., 1987 33.) 
Hm.
környüljár: körüljár. EO. II, 1764: Az arra 
rendeltetett erdőpásztorokra [az erdőinspcc-

tor] szoros vigyázással legyen és minden hé
ten egyszer  m indenki hegyét maga ~ja. 
(2280 Mvh.
környűlmetélés: korlátozás. EO. III, 1808: 
az kiküldendő crdőinspectoroknak azon ha
talom engetődne. melyet a tisztelt kegyelmes 
rendelés ki lészen. így a birtokosok jussai 
[jogai] -ekre tágas út nyittathatnék (3.) Hsz. 
juss ~ em jogcsorbítás (EO. III, 1808. 3.) Hsz. 
köti a fát is: rakja a fát is. Tamási Á, 1930. k..

Maga ~ fel s látom. / Hát aztán itt elég van - 
barátkozott az ember [szekeres, aki fátjött lop
ni]/ Elég. s mind a másé! / Isten adta a fát. / 

Igen. de kinek áll pén/iben. s ki vágatta fel? 
(247.).
lapát: lapáttal való ülés (EO. II. 1764. 228.) 
Mvh.
lebélyegezve: bélyegzőkalapáccsal megje
lölve. Kurkó G\., 1970: Hol a bárcátok? 
Hol van ~ a fa? / Szóval lopott fa. Na. le
visszük a községháza eleji be. (149.) Csszt
domokos. Vö. megbélyegzés  (Barabás I.. 
1987 33.) Hm.
letiltott fa: lefoglalt fa. Kászonimpér kbjkv, 
1944: A köz gyűlés egy hangulag felfogad
ja  V áncsa  m G yörgyö t közbir tokosság i 
erdőörnek a következő havi fizettés mellett: 
7500 az-az hétezer ötszáz Ieú. és a le tiltott 
fának vagyis annak érttékéből \ 5 c/clékát 
kapja meg (23.).
loco delicti: a vétség helye. EO. II, 1764: 
akit pedig a pásztorok [erdőőrök] in ~ talá- 
nak (228.) Mvh.
LOP:
1. elhord.
„Almás, Páké, a zsendelyfát mind elhordja 
Zágon,
Ha fejedet soká tartod éjjel a vánkoson "

(XVIII. sz. SzEKN, 1889. 54.)
2. lopogat. Gazda J., 1980: Ezelőtt nem 
úgy vót az erdő. mint ma. S akkor így a 
szegényebb emberek mentek biza ~tak. Én
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es =tam. a míg nem vótam erdész. Amikor 
erdész lettem, kaptam rendesen, met akkor 
én vótam az e rdőbe  a gaz d a . . .  (280 .) .  
Káinok.
3. megereszt^ (Gazda J.. 1980. 280.) Kna.
4. oroz. EO. II, 1804: ami kevés még a 
szélvészektől meghagyatott vala. ne =za. 
ne pusztítsa. (858.) A kél Oláhf. orozol.  
Nyolcvanos et, Lemhény. 1874: ha még is 
ezen osztás után valamelyik részvényes 
más fele barátja illető részét =ná. orz.ok 
(PP 1708.).
megbékél: kihágást elnéz (Imreh I.. 1983. 
501) Cstaploca.
megláttat: szem ügyre vetet.  Jakab-Szá
deczky, 1901/1666: A csereerdők tilalomban 
vannak, a ki megszegi. 3. forintra büntette- 
tik, azonkívül emberséges emberekkel ~ják s 
minden szál fáért 32 pénzt kell a tettesnek fi
zetni (Kőrispatak Ft.).
Nyíltparancsbeli erdőtörvény: Erdélyben 
1858-1880 között érvényben levő -. 
nyilvános hatalmaskodás: k ö z t u d o m á s ú
erőszakoskodás. Négy közönség, 1868: s 
amennyibe fegyveres emberek is védték az 
elhordást [fűrészrönkök ellopását| ~ is kö- 
vettetett el (155.) Cstusnád.
NYOMOZ:
1. cirkál (Szabó T.. 1976. 1198.). ~ó bizott
ság: helyszínen ítélkező bizottság (Benkő 
K., 1868.60.).
2. ravaszolódik. SzO. VI, 1676: Az falu pa
takát [...] az három forintnak [...], a felét 
azoknak adgyuk, kik kimennek, ravaszolód- 
nak és behozzák s vigyázzák [azt. ki tilosban 
halászott] (359). Csszttamás (Vö. Imreh I., 
1983. 265).
ocol silvic: erdőgondnokság (Kemény J., 
1963. 330.).
ORGAZDA: „az órnak. a ’ tolvajnak oroz- 
mányát magához bé fogadó gazda” (Gyarma
tin S., 1816.) Szt.

ORSZÁGOS FŐERDŐFELÜGYELŐSÉG:
1809-ben alakult nagyszebeni erdélyrészi ~ 
(Lesenyi F., 1936. 16.).
ŐRIZ:
1. pásztorkodik. Tamási Á., 1930 k: Erősen 
lopják a fát, s valakinek ott kell pásztorkodni 
(246.)
2. pásztorai. EO. III, 1808: sokkal inkább 
épségben maradnak az erdők, ha egy darab
ban maradván, egyes erővel ^tatnak, mint
ha kicsiny darabokra felosztatnak (5.) Usz. 
Kos K., 1972/1869:  van ti la lm asok  is s 
pásztorollyák (28.) Csmadaras. pásztorló  
ember. SzO. VII, 1718: szedegettek volna 
[...] af fé le  m akkot: e rde jeke t  pász to r ló  
baczoni em berek .  [ | m egragadozván  
falujokba bevivén. kalodájokban csapták 
(256.) Cssomlyó.
PAGONY: nagyobb v több erdészkerület, 
pásztoroltatás: „őriztetés, p.o. erdőpászto- 
roltatás” (Lőrincz K.. 1861. 344.) Hsz. vált. 
pásztoriás  (Lev. form., 1813. 60.). 
pásztort állít: erdőőrt fogad v. megbíz EO.
III, 1840: a birtokosság és közönségek [ falu
közösségek] együtt bizonyos számú pászto
rokat úgy állítsanak, (453.) Asz. 
plájás:
a. „vég-hely-őrző, vég-őrös, ország vég1 szé
lein vigyázó” (SzD, 1784. 63.) ~ ÁLt-Kvár, 
Born, 1793. Görgény.
b. határszéli őr.
c. erdőőr (—>). plajás. Bornemissza A., 1667- 
1690: =ok honoráriumát (127.). ~ (MTsz II, 
1897 172.).
policai: (erdő)felügyelet v. -rendőrség. Ben
kő E 1781: A Policai dolga arra vigyázni, 
es a ’ kár tévőket meg büntetni (102.) n. e 
Polizci.
praetextus: ürügy (EO. III, 1 840. 453.) Asz. 
praevaricál: kárt okoz, szabálysértést követ 
cl. EO. II, 1764: Ha maga pedig az inspector 
~na, akár maga, akár más számára a megáit
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erdőből csak egy fát is vitetne, (228.) Mvh. 
EO. II, 1800: az erdőpásztorok [...] magok is 
ne -nának  (720.) Msz. (Vö. Imreh I., 1983. 
263. cs 432.).
praevaricáns: erdei kártevő. Négy közön
ség, 1842: hogy az érdekelt ~ok s egyszer
smind gyilkosok bűnök mentségéül azzal 
kiványák védeni magokat (8.) Kozmás. 
praevarikálás: erdőrontás, erdei károsítás. 
ÁLt-Cs, 1870: a fenn írt Szék havassai terü
letén [—> I. 3.2.) ~ nem történt. Kelt Cscke- 
falván 870 september hó 29-én Kontsag Ist
ván erdőfelügyelő.
prevaricátor: erdőkárosíló. Orbán B., V 
1871 minden egyes ~ra rótt 12 Irt büntetés 
alatt eltiltották a szabad erdők pusztítását 
(122.) Asz. praevaricátor  EO. II, 1804: 
=ok, erdőköt pusztítók és büntetést méltán 
érdemlők ellen illendőképpen animadver- 
tálna |fenyítene], (860.) [A két Oláhf.]. EO. 
Ili, 1808: Továbbá az kiküldcndő erdőins- 
pectoroknak azon hatalom engetődne, m e
lyet a tisztelt kegyelmes rendelés [ 1807 évi 
erdőrendtartás] kitészen. így a birtokosok 
jussa i  kö rnyü lm e té lé sek re  [—>] tágas út 
nyittathatnék, e legendőképpen  m egzabo
lázván azért törvényeink szentségei az er
dők -o k á t  a Decertum [Hármaskönyv] 3-ik 
része 33-ik tit. és a Compilata constitutio 
3-ik része 7-ik tit. 1-ső art. (3.) (3.) Hsz. 
processualis tiszt: perbeli hivatalnok (EO.
II, 1800. 755.).
protocollum: jegyzőkönyv  EO. Ili, 1815:  
[e rdőfe lügyelők]  a bün te tések rő l is ~ot 
tartoznak vinni (206.) Illyefva. fa lu  prot-  
h o c o lu m a  ( N y o l c v a n o s  e t ,  L e m h é n y ,  
1846.).
rombolás: károsítás, rongálás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1882: által megtett ~ felett [...] 
erdöörck igazolni nem tudják [...] 
series: sor, szer (Szemerja Ft. 1771. 8. 6. 
Imreh I.. 1983. 265.407.).

silvanális inspectorság: erdőfelügyelői te
vékenység. EO. Ili, 1825: ~ra felvétetendő 
ifjak (340.).
succisió: rongálás EO. II, 1800: A tilalmas ~ 
alkalmatosságával ha hol levágott fa találta- 
nék [...] (720.) Msz.
suhotolás: „alig hallható súrlódó, zizegő 
hang, melyet a gabona v bokrok közt lassan 
mozgó ember v. állat okoz" (Köz. Máthé Já
nos: Nyr 94, 1970. 216.) Mhermány 
számosán felkelvén: többen fegyvert fogva 
(EO I. 1669.572.)
SZEMLE: ellenőrzés. ÁLt-Cs, 1880: utalvá
nyozott zsendely fát mérc be és ít tartott az er
dőn. Beczc János erdőfelügyelő. (Napló A 
Csík Kászoni rcvendikált havasok felügyele
tével megbízott erdővéd személyzet állal feb
ruár hóban tellyesített szolgálatról.) (78. 49.). 
szoros őrizet: szigorú felügyelet. Szabó T 
1978/1840: az Erdő ~ alá tétessék sémi 
szükségre senki is Biro hirc nélkül egy szál 
fátis nyersfát le ne vágjon, se detzikának, 
se sémi szin alatt (338.) Tárcsáivá, szoros 
vigyázat. EO. II, 1800: Az erdőpásztorok 
mindenkor hittel lennének a =ra kötelesek 
(720.) Msz. (—> series is), 
szoros rámára vonattatnának: szigorú ki
vizsgálásra utaltatnának (?). EO. II, 1803: és 
ha valamely casus [ügy] vagy égetés követ
keznék ottjárásuk után, azok is ~ (851.) Kvh. 
TETTENÉRÉS:
1. rajtaérés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: 
kik a Tillalom ellen hibáznának rajta érés 
észettebe a tény minemüszégihesz keppest 
érészhettőllég még büntettni.
2. rajtakapás. ÁLt-Cs. 1879: A ~ ideje és he
lye (Nemes Csík megye havasi javait kezelő 
hivatala). (78. 49.). J. Négy közönség, 1864: az 
erdőbírák oda utasítanak, hogy az ilyes prae- 
varicatorokat meg zallogalják s a’ mennyibe 
tényén kapják beis hajtsák. (103.) Kozmás. 
Henter L., 1867: Ferenczi János uram ha élne
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elbeszélhetné, miként kötötték ökemét a sze
kérhez. mikor zádokfa [hársfa] hántáson 
kapták, s a lovak után fu tn ia  kelett 
N.-Tercméig. Ott ugyan szabadon eresztet
ték. (93.) Msz.
TILALOM FA:
1. tilalmas fa. Kászon széki fpj, 1763: tilal
mas fát le rontatot (39.).
2. tilalmifa. Nyolcvanos et, Lemhény, 1896: 
A gyűlés meg határozta hogy az erdő körül 
tillalmi fák és táblákat látasson el. 
TILOSBAN JÁ R . Seres A .. 1973: Az erdő
lő ember azt tartotta, hogy a mezőnek szeme 
van, az erdőnek füle van. Ezért ha tilosban 
jártak, inkább a harcsafűrészt [erdeifűrészt] 
használták. (4.) Krizba.
titulus: cím. EO. III, 1840: Külön pásztoro
kat [erdőőröket] több ~ok alatt egy birtokos
nak is szabad ne legyen tartani, hanem birto

kosság és közönségek együtt bizonyos szá
mú pásztorokat úgy állítsanak [...] (453.) 
Asz.
u n iv e rs i tá s :  szék közössége (EO. III, 1808.
6.) Usz.
űzetés: kergetés, hajszolás. Négy közönség, 
1842: anyivalis inkább mivel az 1838-ik Év
ben Kászony Ujfalvi Huszár Eülöp Jánosnak 
ki ellen Kozmasi Gy K: Bárt a Joscff ~e védel
mében lövést tett egy kis meg sebessitéséért 
160 Rhft kárpótlásul fizetettek (10.) Kozmás. 
vice e rdőb író :  a le rdőb író .  EO. II, 1802. 
mindenik erdőalji falu a nemes rendek közül 
egy fő, a katona rendből egy vice erdőbi- 
rákat. az falusi lakosok közül pedig az erdei
nek mennyiségéhez képest elegendő erdő
pásztorokat választana [...] (797.) Hsz. 
zére: „nesz (az erdőben)" (Köz. Szabó De
zső: Nyr 32, 1903. 330.) Cssztdomokos.
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