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1. 1. Mértékrendszer és alkalmazása

1.1.1. Mérőeszközök

Csörgött a lánc Szakadát tetején, 
jeleket vertünk a földbe...”

(Bözödi György: Erdőmérés, 1937.)

„ Azt kívánván a közönséges igazság is, hogy 
minden rendek igaz mértékkel éljenek...” 
(AC, 1653. III. R. LXXXIV. C. 1. c. Art. 1.)

akózö-fa: „a hordó űrtartalmának mérésére 
szolgáló, akórovátkás rudacska” Szabó T., 
7976/1817: Akozo Fa, Mvh.
ÁTLALÓ.
1. fokoló. Kászonimpér kbjkv, 1945: Egyben 
útasicsák az Elnököt, hogy csináltason egy 
=t és mindenki fáját fokoltasa a leelenőrzés 
véget. (39.). hatósági -  (uo.).
2. kluppa. Sebestyén István: az első világhá
ború után jött be, addig csak lebecsültük a 
fát, ~'val mejjmagasságban mérték a fát. (Sz. 
gy.) Zetelaka. J. n. Baumkluppe, Kluppe 
(Divald-Wagner, 1868.). mérő -. Lőrincz 
Pál: gyerek voltam fűrészgyárnál, 
moszhordó [fűrészporhordó], a főnök mond
ta, hozd ide a -  ='t. (Sz. gy.) Oroszhegy.

115. ábra. Átlaló.

3. kötöző. Kemény J., 1963.: -  sarka: ~ szá
ra (106.) = (Farkas Gábor, Sz. gy.) Hrsztpál. 
f a -  (Bíró Benjámin, Sz. gy.) Nyselye. köblö- 
ző (Pál-Antal Sándor, Sz. gy.) Csmadaras.
4. mérő. csötört-. (Fekete Z., 1951. 60.). ko
bozó- Kemény J., 1963.: A -  -  két sarkát is 
össze tudják szorítani a cégi emberek 
hogy kevesebb köbmétert mutasson, amikor 
átveszik a rönköt. (92.). -  va^Lukács Imre, 
Sz. gy.) Gy.
5. tolómérce (Ambrus A., 1959., 185.) Gy. 
cólosfa: „mérték” (Kovács F., 1934., 141.) 
Gycsomafalva.
FAKÖRZŐ.
1. cirkli. Sylvester T., 1966: A  hosszabb léc 
hejétt ~t es használnak, de az nem elég pon
tos. Komandó. Antal S., 1975.: A  fa hosszát 
-vei mérik le. Maroshévíz. Varga Péter: - t  
minden parti [csoport] csinált nagának. (Sz. 
gy.) Magyaró.
2. hosszalló, hosszaid. (Antal S., 1975.) 
Maroshévíz.
3. hosszmérő. Kurkó Gy., 1970.: A  munká
sok között a vállalat embere klupával és -vei 
a kezében számva veszi a munkát. (189.) 
Cssztdomokos. (Vö. Ambrus A., 1959., 184.) 
Gy.
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4. mérő. (Gál Benjámin, Sz. gy.) Hilib.
5. mérőkecske. Balogh E., 1979/1961.: per
gette maga előtt a két méteres mérőkecskét, 
hogy kinek-kinek a teljesítménye számmá 
váljék a rubrikában. (104.) Vargyas.
6. zsidóláb. (Szőke József, Sz. gy.) Kászon. 
fertályöles léc: „1/4 öles léc” (Kós K.,
1972., 33.) Kászon.
HOSSZTOLÓLÉC.
1. hosszalóléc. Sylvcster T., 1966.: Amikor a 
fa még van terítve, akkor a ~cel lehosszálják. 
Komandó.
2. tőkemérőléc. (Bíró Benjámin, Sz. gy.) 
Nyselye.
kompona:
a.) Libra: mérleg (PPB. Addenda, 1767., 
404.)
b.) a súlymérték serpenyője (Ballagi M., 
1873.). J. tájszó. kompana. Pataki J., 
7977/1681: Ugyanezen bolt ajtaja előtt va
gyon egy eöreg vas ki mérő és bémérő mása, 
~val és hozzá való köteleivel edgyütt. (93.) 
Csszépvíz.

117. ábra. Hossztolóléc.

MÉRŐLÁNC:
1. falulánc (Csernátoni Múzeum).
2. lánc. (Bözödi Gy., 1979., 9.) J. mérláncz. 
(Divald-Wagner, 1868.)
mérőléc: „4-5 cm hosszúságú mérőeszköz” 
Antal S., 1975.: A ~cel mérik meg a deszka 
vastagságát. Maroshévíz.

MÉRŐVESSZŐ (ZSEB ):
1. colstok, colstak. (Horváth I., 1971., 399.) 
Mózd. coustok (Köz. Murádin László: 
NylrK IX., 1965.) Siklód, coustók. Turcsi l,
1966.: Ojan asztalos nincs és, amejiknek =ja 
ne vuóna. Kn. zolostokk (Ráduly Elemér, Sz. 
gy.) Mezőbánd. J. n. Zollstock.
2. méteres. (Antal S., 1975.) Maroshcvíz. 
metres (Szőke József, Sz. gy.) Kászonaltíz. 
métrés (Sylvester T., 1966.) Komandó. 
MÉRTÉK:
a.) „A mérés alapjául szolgáló meghatáro
zott mennyiség, nagyság ” (ÉKsz.)
b.) „Mérésre használt e s z k ö z (ÉKsz.). bé
csi -. Dósa E., 1861.: Törvényeink előtt is
meretes mértékek az A. C. 3. R. 45. czímé- 
ben láthatólag, az ejtelek, vékák, köblök, 
singek, fontok, mázsák és az A. C. 5. R. 84. 
E. szerint vedrek [...] a régiek helyébe az 
1766-ik esztendőben a ~ ~ek rendeltettek 
béhozatni (183.) hamis Bogáts D., 
1943/1679: ~ -kel ugi mint vékával, ejtellel, 
fontai, singel ki mért? igaz EOE II., 
1571.: minden rendbéli hordók ~ ~re csinál
tassanak (381.). mustra -. Dósa E., 1861.: 
Az idézett A. C. 3. R. 45. Cz. szerint a ~ 
-eknek  Kolozsvárit kell tartani. (184.). 
régi-. Dósa E., 1861.: A  ~ ~ volt a 
Hármaskönyv szerint a királyi öl (ulna 
regalis, mensura) [...] J. AC, 1653.: A szé- 
kelységen Udvarhelyről adatassanak ki a 
többi székekre és városokra, azokról a faluk
ra [hiteles mértékeket.]. (3. R. 45. c. 1. art.), 
nyércike: „fakérekből hajlított űrmérték” 
(Horváth I., 1971., 419.) Mózd.
öles: „öles beosztású mérőrúd” (Garda D.,
1978., 145.) Gyermete. Bogáts D., 1943/1748.: 
Hogy a' két ~ rudakkal méretetvén az helly. 
Hsz.
sing: 63 cm hosszú famérőléc (Gál Benjá
min, Sz. gy.) Hilib.
SUBLER: tolómérce. Antal S., 1975.: -: 
kluppa. Maroshévíz.
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TÚLMÉRET.
1. feliilméret. (Kopacz István, Sz. gy.) 
Szováta.
2. ráadás. (Kemény J., 1963., 97.) Felső- 
Marosmcntc.
3. ráhagyás. (Benedek Gábor, Sz. gy.) Szo
váta.
4. übermássz. n. Übermass. ibermájsz. Syl- 
vester 71, 1966: Az ~ot azétt haggyák a 
hosszak) lécen, mert a fa szárad, übermájsz 
(Portik János, Sz. gy.) Gy. SylvesterT., 1966: 
A hosszak) léc négy méter és négy centi, 
mert minden méterre van ety centi ~. 
Komandó. Vö. ácshajszál: „néhány millimé- 
ternyi megengedett eltérés a mérésben, az 
ács szakmában” (Köz. Horváth István, 
NylrK, XIV. 1970. 1. 179.) Ózd.

119. ábra. Túlmcret (1)
2. kúpozási túlniéret, 3. darabolási túlméret.

1.1.2. Hosszmértékek

„Le tét Igaz Hitünk szerint felmérvén három 
singes ölel az Udvarház helyet ”

(Bogáts D., 1943/1796., Hsz.)

arasz: „régi hosszmérték: kb. 15 cm” (Szabó 
T., 1976. 408.). Kós K, 1978/1816: 21 ezer 
Sendelj, két ~os (15.) K-(K) Küküllő-vidék. 
egész-: „71/2 hüvelyk [kb. 20 cm]” (Köz. 
Szabó Sámuel: SzK, 1867., 103.). elő-: „kis- 
arasz” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. sánta 

„61/2 hüvelyk” (Köz. Szabó Sámuel: 
SzK, 1867., 103.). (Vö. ÉKsz, 1972., 53.). 
BÉCSI HÜVELYKRENDSZER: 1766 bán 
elrendelt osztrák mértékrendszer, melyet hi
vatalosan 1874-ben váltott fel a méterrend

szer. (Vö. 1874: VIII. te. A  métermérték beho
zataláról.) Mkikj, 1904.: Kívánatosnak tartják 
továbbá [...] anomalia megszüntetését, amely 
már egyetlen európai államban sem létezik, 
hogy t.i. éppen a fakereskedelemben a méter 
mérték mellett a ~ még mindig honos. (36.). 
HÜVELYK.
1. hüvelyk. (ÁLt-Cs, 1872.: a fának átmérője ~ 
(78. 20.). bécsi 2,6340 cm (1874: VIII. te.).
2. col. Orbán Balázs: ez a véső fél = forma 
(Sz. gy.) Deményháza. zoll. ÁLt-M, 1879.: A  

legszélesebb lehet 19 = .  (115.51.) Szováta. J. 
n. r. Zoll.
3. ujj. új. (Olttutajozás, 1840.).
LÁB.
1. láb. ÁLt-Cs, 1872.: a fának hossza ~ 36 
(78.20.) bécsi 0,31608 m (1874: VIII. te.).
2. sukk. Kós K , 1978/X 877: Erre nézve a Hi
tesség [presbitérium] határozta, hogy Udvar
helyről 48 karjezáron párját, 10 suk hosszú, 
egy col fokos és egy suk széles deszka [...] 
(22.) Dombó. J. n. Schuh, s. Fuss (Divald- 
Wagner, 1868.).
lénia: „13 ~ = 1 cm” (Nagy J., 1945., 98.) 
Mvalkó.
linea: vonal, a hüvelyk tizenketted része. 
ÁLt-M, 1879: A  léczek vastagsága a kereszt- 
metszet szerint legyen 12 lineától 20 lineáig 
(115.51) Szováta.
m agyar posta-mérföld: „4400 bécsi öl” 
(KőváryL., 1847., 68. §.). 
marok: „négy hüvelyknyi mérték, mellyel a 
lovak magasságát szokták mérni” (Ballagi 
M., 1873.).
M ÉRFÖLD.
1. mérföld, ausztriai „7,5859 km” (1874:
VIII. te.). J. 1 ausztriai ~ = 4000 öl = 24000 
láb. földhivatali ~: ausztriai ~ (Ballagi M., 
1873.). magyar „8353,6 m” (PNL XII.,
1896., 544.). Újfalvy S., 1854.: Wesselényi 
[Miklós, 1796-1850] Zsibótól Kolozsvárig a 
kilenc és fél ~ ~ utat négy rendbeli paripán 
rendesen három óra és négy-öt perc alatt nyar
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galta (262.). német ausztriai ~ (Kőváry L.,
1847., 240.). posta 4400 bécsi öl (Kőváry 
L., 1847., 240.). J. Ereky A.: « ~ = ausztriai 
mérföld (177.).
2. mérő föld. Tamási Á., 1955.: még valami 
négy =et kellett mennünk (II., 123.).
3. mértföld. SzL, 1867.: Szájhagyomány 
után hallottuk, hogy a két Oláhfalu valame
lyik fejedelemtől engedélyt kért, miszerint 
legyen nekik Medgyesig egy ~, mert talán 
azelőtt egy ~nyi távolságig nem tartoztak 
semmit vámmal. A fejedelem jót nevetett 
ezen ügyetlennek látszó, kiszámított kérel
men, de a kérésnek eleget tett, s ezen szaba
dalom mellett meglehet, sokáig minden ter- 
heltetés nélkül árulta jó távolban is deszká
ját. (25.).
milás: „milliméteres” Gazda J., 1976.: A ti
zennyolc ~ból [deszka] csak keretet csinál
tak (540.) Kn.
ÖL.
1. klafter. Teleki J., 1799.: Paraidi ut Szárhe
gyig. Egy nehány fenyőfát meg mértem, a 
mely le volt vágva és 20, 25 =nyi magasnak 
találtam. (37.) klopter. „egy « fa” (Nyr 11.,
1882., 476.).
2. öl. bécsi-: 1,89648 m (1874: VIII. te.), há
rom singes bécsi ~. Lev. form., 1813.: az 
~nek három singnek kell lenni (6.). Szabó T., 
7976/1816.: széless. 7 öl 3 singes öllel. Va
dad MT. királyi ~. Szabó T., 7976/1780.: Da
rab erdő megmérettetvén Királlyi öllel. 
(1124.). Harasztkerék, MT. Fiatfalva, 1805.: 
Hoszszasága királyi ~ek 173 2/3. (Tabula 
mensurationis Fiatfalva Per actae.). Dósa E., 
1861.: ~ ~ (ulna regalis, mensura), vagyis 
azon hosszúság, mely előáll, ha azon vonal, 
mely a Hármaskönyv eredeti példányában az 
idézett helyen látható, tizenhatszor (158. §.). 
EML, 1945.: 1 -  ~ = 2,959 m (12.). Csőre P., 
1980.: Újabban [...] a ~ ~ mértékét 3,126 m- 
ben vélik megállapítani (68.). magyar ~. 
„Egy ~ ~: öt láb” (Köz. Incze György, Nyr.

öl láb hüvelyk vonal pont

1 6 72 864 10368 = 1,8965 m

1 12 144 1728 = 0,3160 m

1 12 144 = 0,0263 m

1 12 0,0023 m

IX. táblázat. ÖL.

10., 1881., 327.) Hsz. német bécsi 
Bogáts D., 1943/1815: Készítessék egy jo 20 
=-es Gyeplő, mellyel fog az egész tizedbeli 
kaszálló az Imetsfalva felől végin kezdve fel
mérettetni. Hsz. öli. Bogáts D., 1943/1816: 
Napkelet felől való szélje 13-ronr és * egy 
sing. Hsz.
3. orgia, orgyia (PP, 1708.).
4. ulna. (Dósa E., 1861., 158. §.) J. n. e 
Klafter: „hoszmérték, mely 6 láb vagy 72 
hüvelykre oszlik” (Divald-Wagner, 1868.). 
RŐF. bécsi ~: 0,7775 m (1874. VIII. te.). 
(Vö. MNL IV., 1981., 383.).
rúd: „2 öl” (Kőváry L., 1847., 240.).
SING: „A rőfnél rövidebb hosszmérték; kb. 
60 cm” (ÉKsz). Lev. form., 1813.: a' Sing
nek három elő arasznak és három újj nyom- 
nyinak kell lenni” (6.). Kőváry L., 1847.:
2 láb hosszú hosszmérték (240.). Kgl. 
1577.: singh: ulna (Köz. Pálfi Márton: Nyr
36., 1907., 368.). Mikes K., 1720.: Amely 
darab még fent áll, nem lehet magosabb har
madfél ~nél (34.). Nyolcvanos et, Lemhény,
1894.: 1/2 fertály erdélyi „két láb” 
(Milotai F., 1858., 27.). J. Rugonfalvi K.,
1939.: minthogy a székelyek a terményeiket 
a szász városokban, főleg Brassóban és Se
gesváron adták el és ott vásároltak fűszert, 
szövetet, stb., a szászok a köblöt megna
gyobbították, a ~et, ejtelt és fontot megki
sebbítették (I. 305, Báthory Gábor kora.). 
(Vö. MNL IV., 1981., 444.).
tenyér: Kós K., 7978/1816.: 21 ezer Sendely 
[...] és egy ~ [széles] (15.).
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1.1.3. Területmértékek

„Ha t.i. egy 50 vedres hordóban a' bornak 
hordó oldalát éró'felszínét 36 négyzetlábra 
tesziik, két akkora férejüben vagy 100 
vedresben, nem két akkora, hanem csak 
55 négyzetlábnyi lesz a' bor külterülete” 

(Vasárnapi Újság, 1839. 592. Kolozsvár)

bárd: „azon erdőrész, mely egy -dal egy 
nap alatt kivágható” (Hermán O., 1914., 
134.) Vö. EO I., XIII.
EKEALJ: „akkora darab föld, amennyit eke 
egy nap meg bír szántani” (Ballagi M., 
1873.).
1. aratrum. Csőre P., 1980.: Az ~ azonban 
idővel általános terület-mértékegységgé vált, 
amennyiben nemcsak a szántóterületet, ha
nem az erdőket és egyéb művelési ághoz tar
tozó területeket is kifejeztek. (66.).
2. eke. királyi ~. Dósa E., 1861.: ~ ~ (arat
rum regale), mely 150 királyi holdat tevő te
rület (188.). királyi mértékű ~: 113 k. hold 
(Ereky A., 153.).
3. ekealj. EO /., 1514: Werbőczy „Hármas 
Könyv”-e I. rész, 133. czím 25-33. pontjai
nak magyar fordítása az erdők országos 
becsüjéről: 27. §. Továbbá a nagy erdőt, 
melyet másképpen eresztevénynek monda
nak, a mely közönséges munkára és feldol
gozásra alkalmas és királyi mérték szerint 
három = területen alól van, -ankén t 10 
girára (32.).
dolabrum: „bárdalja, az erdők területének 
mértékegysége” [középkor] (Csőre P., 1980. 
66.).
ezerhatszáz bécsi négyszegletű ölnyi hely:
katasztrális hold (kataszteri hold) (EO II.,
1781., 448.).
férő, féreje: „területre vonatkozó kifejezés 
(valamennyi vékányi vetőmagot befogadó)” 
(Imreh I., 1973., 322.). Bogáts D., 1943/ 
1678: két köböl fereie. Hsz.

HOLD.
1. hold. hód (Apáczai Cs. J., 1653., 338.). 
hodáj (Köz. Sándor János: Nyr. 6., 1877., 
272.) Um. „sok ~ földje van” hold. Bogáts
D., 1943/1542: két ~ feold. Hsz. Jakab E., 
1867.: Az 1786-ki összeíráskor [...] egyéb
iránt egy -  két szebeni vékát tesz (543.) 
Agyagfva. Boldizsár Lajos: legkevesebb 
~unk volt. (Sz. gy.) Kászonimpér. katasztrá
lis ~ (Joch): 1600 négyszögöl, 0,5755 hektár, 
57,55 ár (1874: VIII. te.), királyi Dósa E.y
1861.: A régi mérték volt a Hármaskönyv 
szerint: [...] ~ ~ (jugerum regale), mely het
venkét királyi öl hosszú és tizenkét királyi öl 
széles földterület, s teszen mintegy 2051 
mostani négyszög ölet (188.). királyi mérté
kű 75,7 ár (Ereky A., 152.). magyar 
1200 négyszögöl, 43,16 ár.
2. jugerum. Calepinus, 1598.: Iugerum: Egy 
hold feold. EO III., 1825.: 8-10 ezer -  erdő 
megbírhat egy hamuzsír vagy üveghutát (51. 
sz.). Conscriptio Csrákos, 1820.: meg je 
gyeztetni kiványuk még azt, hogy az Juge
rum és Betsi Mérő it esmeretlen előttünk 
(4.). J. Csőre P., 1980.: A birtok (possessio, 
terra) területét legtöbbször a holdban 
(iugerum) vagy ekealjában (aratrum) adják 
meg. Az erdőt is ilyen mértékegységgel mé
rik. [Középkor.].
köblös föld: „fél hold föld” (Köz. Cserey 
Elek: Tsz, 1838.). J. Ballagi M., 1873.: két-, 
melybe két köbölnyi magot vetnek, 
kötél: földmérték. Sándor O., 1705.: töttem 
ezen jegyzésemet, az Egerkertet kiktől s 
mennyin vettem [...] Andi Péteré egy ~ flo. 7. 
(192.).
lánc: területmérték, „1 hold (föld)” (MTsz
I., 1893.) Szf. Kemény J., 1958.: nehány ~ 
kukoricás is (9.).
négyszegletű öl: négyszögöl (EO II., 1781., 
448.).
NÉGYZETLÁB: 0,0999 m2 (1874: VIII. 
te.).
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NÉGYZETM ÉRFÖLD: 10.000 k. hold, 
57,5462 km2 (4000 öles ~). Kőváry L., 1874.: 
Lénk az összes Erdély felszínét: 4800 ölös 
négyzetmérföldben 732 32/64, 4000 ölös 
négyzetmérföldben 1054 1200/1600, geog- 
raphiai mértföldekben 11028 négyzetmért- 
földre teszi. (6.) [...] A székely székek közül 
elfoglal: Csíkszék 78 120/1600, Háromszék 
51 1560/1600, Udvarhely szék 45 452/1600, 
Marosszék 24 1200/1600, Aranyosszék 6 
120/1600 négyzetmérföldet [összesen] 206 
328/1600 négyzetmérföld. Deák L., 1882.: 
Ősi Marosszék havasa [...] a tisztelt rendek az 
15.538 katasztralis hold (tehát több mint 
másfél négyzetmérföld) területű szép erdők 
és legelőkkel váltakozó havasoknak több íz
ben az adóját sem valának képesek saját jöve
delmeikből fizetni (41.) Msz. 
NÉGYZETÖL: 3,5966 m2 (1874: VIII. te.), 
nyíl: földmérték. Hermann O., 1914.: Le
arattam egy ~at. (285.) Bibarcfva. 
ugar: „mind hosszakra, s mind szélyekre 
nézve kétszáznegyven lábniak” (Apáczai Cs. 
J., 1653., 338.).

1.1.4. Térfogat- és űrm értékek

„mert minden jobbágyra egy-egy öl fá t 
vett tiszttartó uram, hogy vágjon, 
s ezt le is hozatták velünk Disznajáig 
Gye rgy ótól fogva ”

(KováchG., 1971/1803., 104.)

AKÓ. bécsi 0,5659 hektoliter (1874: VIII. 
te.). ~ ~: „40 pint = 80 itze = 160 meszely” 
(Ereky A.). Bh, 1839: 10 ~s (50 vedres) hor
dóhoz 20-25 dongát vehetni (589.). Ballagi 
M., 1873.: ~ (Magyarországon) 64 magyar 
itze. PNL, 1896.: a pesti és pozsonyi ~ = 60 
magyar ice [...]. Tamási Á., 1955.: Az öt kö
zül három tíz ~s volt, vagyis hatszáz és negy
ven itce fért belé, pozsonyi mérőben. (II.6.).

Akó pint itce meszely

1 40 80 160 = 56,589 liter

1 2 4 1,414 liter

1 2 0,707 liter

1 0,353 liter

X. táblázat. AKÓ.

BÉCSI MÉRTÉK: osztrák mérték. Dósa
E., 1861.: a régiek helyébe, az 1766-ik esz
tendőben a ~ek rendeltettek béhozatni, me
lyek [...] űrmértékek, még pedig a száraz 
dolgokra nézve, a négy fertályból álló ku
pa, mely ejtelnek is neveztetik, 16 kupából 
álló véka, négy vékából álló köböl; a fo- 
lyókra nézve a kupa és 8 kupából álló ve
der. (183.).
cseber: „űrmérték” (Szabó T., 1978.). 
ejtel: „kb. 1 kupa = 12,5 dl” (Köz. Ágoston 
János: Székelység, VII., 1937. 11.) Cs., „a 
négy fertályból álló kupa, mely ~nek is ne
veztetik” (Dósa E., 1861., 183.). Kgl. 1577.: 
egy eytel, pint: sextarius (Köz. Pálfi Márton: 
Nyr 36., 1907., 173.). Bogáts D., 1943/1634.: 
hogj minden korezmarosnak az Brassaj ~hez 
szabjanak ~t. Hsz. Comp. 1669.: mindenütt 
az országban méressék az ~ és a véka a ko
lozsvári ettelhez és vékához (V. R. 28. Ed.). 
Bíró V., 1957.: így 1588-ban [...] a székelyek 
[...] között [...] a kolozsvári ~t [...] tette köte
lezővé (77.). ejter (Kardalus János Nd.,
1983., 77.) Cssztdomokos. ej töl (MTsz I.,
1893.) Hralmás.
esszemarok: „szembefordított, teli marok” 
(Lőrinczi E., 1980., 123.) Árapatak. 
féret: térfogat (Bolyai F., 1820., 9.). 
fertály: „eggy bizonyos mértékegységnek a 
negyedrésze” (Köz. Melich János: Nyr 23.,
1894., 150.). „3 ~ egy liter” (Tóth Vince, Sz. 
gy.) Hilib. Bh, 1839.: egy félicze vagy más
fél bécsi ~ (604.). fortáj (Köz. Szánthó Gá
bor, Nyr 30., 1901., 444.) Két Oláhfalu. —> 
BÉCSI MÉRTÉK.
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folyóméter: magassága 1 méter 30 cm, 
hossza 1 méter, hasábok hossza 1,30 méter, 
vagyis egy -  = 1x1,30x1,30 mrt (Tagán G.,
1943., 37.)Varság.
hátfa: Kászon széki fpj, 1761.: Es ugyan 
Kászon Széki Felső falvi Lőrincz Páll 
Libertinus Es ugyan Kászon Széki Felső Fal
vi Máthé György primipillus mint ok ketten 
négy négy hátfát vágtak nagy Sorkon az Falu 
tilalmának [...] (32.).
hektó: hektoliter. Márton B., 1965.: Ety 
százméteres baksából, ha tiszta nyers, vizes 
a fa, nétyszáz-nétyszázötven ~ [faszén] lesz. 
(326.) Szováta. J. Közel hasonló kihozatallal 
találkozunk Tagán G., 1943-nál is. Bíró Gá
bor: a parti [csoport] hektoliterben kapta a 
díjazást [szénégetés, Sz. gy.] Parajd. ~s: hek
tóliteres (Nemes Z., 1974.) Torja.
HORDÓ: „40 veder” (Kőváry L., 1847., 
241.). Kőváry L., 1860.: E pinczéket ~k sora 
szegélyezé, melyek negyven vagy ritkábban 
nyolczvan erdélyi vedresek (11.). Ereky A.: 
Egy ~ bor = 10 akó = 565,89 liter (177.). J. 
EOE II., 1571.: minden rendbéli ~k igaz 
mértékre csináltassanak (381.). 
itze. m a g y a r 0,8484 liter (1874: VIII. te.). 
Tamási Á., 1955.: o szállított vala a múltkor- 
jában a fogadósnénak két százitcés hordócs
kával (21.).
kaszolyfa: két űrköbméter fa (Lőrincz Pál, 
Sz. gy.) Oroszhegy. kaszaly fa. Imreh /.,
1979.: „milyen kaszaly tűzifák vagynak itten 
[Oltszem, 1820.] és majd hétfőn mennyi tű
zifát hordanak Sepsiszentgyörgyre eladni” 
(299.).
kocsirakomány: vasúti kocsi, vagon (Mkikj,
1895., 75.).
köbcenti: 0,001 köbdeciméter. Jkv. Hilibi 
Kb., 1942.: Hiány... 297,46m 3 235,86= 
61,60 m3, azaz hatvanegy m3 600 dm3 (84.). 
Kászonimpér kbjkv., 1944.: Három drb fa 1 
köb 48 köb centi, Három drb fa 1 köb m 32 ~ 
(13.). J. A középiskolai műveltséggel nem

rendelkezők rendszerint nem ismerik a köb- 
decimétert, és azt, hogy 1 m3 = 1000 dm3 =
1.000.000 cm3. Abból kiindulva, hogy 100 
cm egy méter, 100 köbcentit egy köbméter
nek vesznek.
köbm éter: űrköbméter. Erdélyi Híradó, 
1888. Nov. 24.: Tűzi fa A legjobb hántolt 
cserfa, 4 ~ házhoz szállítva 8 frt. Kolozsvárt. 
[Hirdetmény.] J. Az űrköbméter (vagy rövi
den űrméter) az 1 méter magas, 1 méter szé
les és 1 méter hosszú farakás térfogata, a fa
darabok (hasábok, dorongok stb.) között lé
vő hézagokkal együtt. (Fekete Z., 1951., 
134.). Egy űrköbméter hasábfa (tömör) köb
tartalma nagy általánosságban 0,7 m3.

120. ábra. Köbméter
a) Tömörköbméter, b) Űrköbméter.

KÖBLÁB. bécsi 0,0316 m3 (1874: VIII. 
te.). Mkikj, 1894.: 1874-ben vette kezdetét 
mind az eladóra, mind a vevőre nézve helye
sebb és előnyösebb ~ szerinti számítás (95.) 
[Addig a gömbfa eladása darabszám szerint 
történt.]. Sebestyén István: a ~at használták a 
negyvenes évekig. (Sz. gy.) Zetelaka. Csergő 
B., 1978.: Megegyeztek a fizetés módozatá
ban is: a letermelt és kifaragott fa~a (1937- 
től köbmétere) szerint. (47.) Küküllőke- 
ményfalva. J. ~ mennyiség, Katolikus Nap
tár, Kvár, 1938.: A  11/12, 15 méretű fa ~
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mennyisége: 43,65. [Még 1938-ban is egy 
közkeletű naptár nem köbméterben, hanem 
köblábban adta meg a köbtartalmat!]. J. ÁLt- 
M, 1879.: 128 léczért, a mely tészen 32 ~at 
vagyis 1 köb métert (115, 51.) [Pontosabban 
31,6669-= 1 m3.] (Vö. Kardalus j., 1984., 31. 
Cssztdomokos).
KÖBÖL.
/ . cub, cubulus. 1. Rákóczi Gy., 7954/1631. 
k.: cubulus saxonicus: „szász köböl, kis kö
böl (kb. 47 liter)” (646.). Sándor O., 1690.: 
Zabot cub. (149.) Cssztmihály.
2. köböl, bécsi 6,821 m3. 0,1466 ~ ~ = 1 
m3. (1874: VIII. te.). J. 1 -  ~ = 216 bécsi köb
láb. erdélyi (kolozsvári) ~: „nyolc véka” . Jakó 
Zsigmond: 1549-ben az országgyűlés Erdély- 
szerte a kolozsvári köbölt tette kötelező gabo
namértékké. (EM L, 1945., 241.) négv véká
ból álló ~ (Dósa E., 1861., 183.). Kőváry L., 
1847.: 64 ausztriai kupa nagyságú gabona
mérték, „vagy is 4 véka” (240.). öreg „90 
liter körül” (I. Rákóczi Gy., 1954., 646.). 
PNL, 1893.: ~: 64 bécsi pint = 64 x 1,415 liter 
= 92,525 liter, szebeni ~. Bíró V., 1957.: így 
1588-ban [...] a székelyek [...] között [...] a ~ 
~t tette kötelezővé (77.). J. Sümegh /., 1898.: 
a megszárított cserkéreg köbölenként nyalá
bokba kötve tengelyen Brassóba szállítatván, 
köbölenként 5-6 forinton adatott el (982.).
3. kubiköl. ÁLt-M, 1878.: -  bükkfa (115., 
44.) kubik. Tamási Á., 1958/1932.: [...] van 
felvágott fa kilencszáz öllel, melyből négy
száz ~ (68.).
KUPA:
„ Elévettem a kupát,
Mind elmértem a búzát! ”

(Kriza, Vadr., 1862., 374.) Hsz.
a.) régi 1,4147 liternyi űrmérték.
b.) mérőedény. I. Rákóczi Gy., 1954.: ~, 
ejtel: „erdélyi bormérték a veder (11,3 liter) 
nyolcad része” (647.). Hermann O., 1914.: 
~: két iteze. (133.) Szf. Ökrös A., 1937.: na
gyobb volt [a ~] kb. 1/5 résszel a mai liternél

(81.). Kászonimpér kbjk, 1945.: [...] a követ
kező bér mellet: 1 véka rozs, 5 ~ kenyér ga
bona, 10 pengő. (63.). Tamási Á., 1976/
1953.: Mi a bükkmakkot a földről szedtük, 
[...] évenként csak tíz-húsz ~'val vittünk ha
za. (213.) Farkaslaka.
kupás: „durván egy liter” (CsM). J. fél ~ 
vagy ejtel = fél liter; félejtel = 1/4 liter 
(CsM). egy „egy kupa űrtartalmú, másfél 
literes” (Szabó T., 1978.) Mvh. 
mérce: „a' vékának negyedrésze” (Arokalyi,
1839., 195.) „négy kupás gabonamérő edény” 
(Köz. Ferenczy János: Tsz, 1838.), „a széke
lyeknél [...] a véka 16 kupás, a' véka a' köböl
nek, úgy a' mércze a' vékának negyed részét 
teszi” (Köz. Incze József: Tsz, 1838.). B. 
Nagy M., 1973/1629.: Egy küs fa~, kiben 
tárkon vagyon. (66.) Sztdemeter.
M ÉRŐ. bécsi ~: 61,489 liter (1874: VIII. 
te.). Divald A., 1871.: 10 köbláb szén egy 
mérőt tesz, s ennek súlya átlagosan 100 font 
(126.) J. (Metzen) = 1,947 bécsi köbláb” 
(Ereky A., 177.)
meszely: „1,414 liter” (PNL, 1896.). Tamási
A., 1955.: megiszik egy fél ~ pálinkát, de ab
ból az Albisen főzött szilvából (21.). 
negyedes: „űrmérték, 1/4 vékás” (Köz. Gen
csy István: Nyr 34., 1905., 265.).
ÖL. bécsi 3,4 m3. (78., 54.). Ált-Cs., 1884: 
Tűzifa. 1 0 - ~: 34 m3 (78.54). J. EO II., 1774.: 
Az öl legyen ~ ~, azaz szélességben hat, hos
szában három láb (366.) Debrecen, hosszú 
Ált-Cs, 1884.: Bükk ~ ~ a Szovát vize mellett 
á 3 f 50 (115., 148.). köb „térmérték, mely
nek széle, hossza, magassága hat láb” (Balla
gi M., 1873.). kubik köb ~. Milotai F., 
1858.: egy = ~ fának a ' magassága 1°, széles
sége ismét 1°, hossza is 1° (29.). J. 6 láb x 6 
láb x 6 láb = 216 köbláb. 216 köbláb x 0,0316 
m3/köbláb = 6,82 m3 [tűzifa sarang esetében 
űrköbméter]. Jelentés, 1878.: s biztos remé
nyünk van, hogy a Parajdon most létesült 
kőedénygyár részére évenként mintegy 300 =

262



III. 1. A rendszeres erdőhasználat műszaki és gazdasági feltételei

-  bükkfát hosszabb időn át eladni képesek le
szünk [Ősi Marosszék területén fekvő hava
sok székely nemes birtokosainak szövetkeze
te] (9.). kurta rövid Jakab E., 1877.: 500 
= ~ fenyőfa szállíttatik le a vizen (315.). méter 

„négy köbméter” ÁLt-M, 1879.: tehát jön 
egy köbméterért 9 f 32 xr, vagyis egy ~ -ért 
4szer annyi, t.i. 39 f 68 xr (115., 51.) Szováta. 
német-: 3,4 űrköbméter. Várnai S., 1886.: Tü
zelőfa legszebbje is, a bereczki bükkhasábfa, 
5 frt 10-5 írt 50 kr-ral kapható a helyi piaczon 

-énként” ; űrköbmétere tehát 1 frt 50-1 frt 
62 kr-ral. Kvh. normál 100 köblábat tartal
mazó (eszményi) 100 x 0,0316 m3x = 3,16 
m3 (Ezsn, 1914., 115.). J. 100 köbláb fatarta
lom = 1 normál öl (ETM, 1975., 48.). ÁLt-M, 
1879.: 1 n. öl = 100 köbláb, de a rendes 3' 
hosszú öl, csak 80 köbláb tömör fát tartalmaz 
(115., 27.) Szováta. J. Divald A., 1871.: [...] 
Görgény [...] A fenyvesekre és bükkösökre 
nézve a használati idő [vágásforduló] 80 év, 
és a holdankénti termés [folyónövedék] 1 ~ 
[normál ~], a tölgyre nézve a használati idő 
15 év, és a holdankénti fakészlet 10 ~. (76.) 
rövid 2,53 [tömör] m3. ÁLt-M, 1877.: fa
készlet 472,340 normál öl, vagyis 100 köböl, 
de a rendes 3' hosszú öl csak 80 köböl tömör 
fát tartalmaz, ennél fogva leend a jelenlegi fa 
tartalom 590, 425 rövid ~, mely tészen 
1.493,775 tömör köbmétert. Kozma F., 
1879.: Egy ~ ~ fa ára [tűzifa] házhoz szállít
va [...] 6-14 forint. Tehát itt a fa köblába 5-13 
krajczárba jő. (262.) Szf. J. 0,0316 m3 /c' x 
80 c' = 2,53 m3. J. Csőre P., 1980.: az öl mint 
faanyag mértékegység már igen korán kiala
kult (69.). 
ölfa:
a.) 8 űrköbméter tűzifa. Varga Péter: két 
méter széles, két méter hosszú és két magas 
[tűzifasarang hasábfákból] négy karó között. 
Az ölbe csak lobdát [hasábfát] tettek. A vé
kony fából ágölt csináltak, két méter magas, 
két méter széles, és hosszúsága, amilyen

hosszú volt az ág. (Sz. gy.) Magyaró. Farkas 
Gábor: ~, szekérre átszámítva négy szekér 
lett belőle. (Sz. gy.) Hrsztpál. Lukács Zoltán: 
~, négy méter hosszú, két méter széles és egy 
méter magas tűzifa. (Sz. gy.) Sóvárad.
b.) 4 űrköbméter tűzifa. Mlex, 1906.: Egy 
erdei ölben van 4 erdei köbméter, vagy 
ahogy a tömör köbmétertől való megkülön
böztetésül mondják, 4 űrméter. (245.). Ko
vács F., 1934.: A csomafalvi ~ 1 öl [l,89m] 
hosszú, 1 öl magas és 1 m széles. Az újfalvi 
~ minden irányban 1 öl. (141.) Tarisznyás 
M., 1970.: Mai napig használatban lévő 
mértékegységként ismert Gyergyóban az 
alfalvi öl (110) és az újfalvi öl (190-200 cm 
magas).
PINT. bécsi 1,4147 liter (1874: VIII. te.)
Divald A., 1871.: 48 pint pálinka [egy tutaj
szállítmány szükséglete Szászrégen és
Soborsin között] (125.).
pintóka: „fél fertály fele” (Nagy G., 1891.,
148.).
sestély: „egy bizonyos mértékegységnek a 
hatodrésze” (Köz. Melich János: Nyr 23.,
1894., 150.).
szapu: „a mérőnek mintegy nyolcad része” 
(Ballagi M., 1873.). „eredetileg a köböl ne
gyedrésze, de előfordul mint önálló, néha a 
köböllel azonos típusú mérték gyanánt is, sőt 
mint a köböl fele, ötödé stb.” (I. Rákóczi Gy.,
1954.).
szebeni m érték: Nagyszebenben őrzött, 
követendő, mérésre használt eszköz. 
Limitatio, 1744.: Véka, veder, font a ~ sze
rint legyen az egész Hazában (195.) —» 
MÉRTÉK, III. 1.1.1.
szekérfa: 2 űrköbméter tűzifa. Kozma F., 
1879.: A székelyföldi városokon egy szekér 
ilyen fát [tűzifa], melyben 40 köblábat számít
hatunk [...]. J. 0,0316 m3/c’x 40 c '=  1,3 m3. 
terű: a.) egy hozatal fa: „egy kétfogatú sze
kér hasáb, dorong vagy gallyfa” (Köz. Hajdú 
János: EL, 1887., 253.) Szf.
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&•) eSy 1° terh. Vectigal, 1700.: -  Szkompiá- 
tól Den. 20.
c.) Szekerni. Egy vitel = Vebes. (MA, 1604.).
d.) teher. Pataki J., 1971/1681.: fizetése [...] 
egy szénégetőnek egy * egy forint (109.). te
re. egy ~ fa: „egy kétfogatú szekérre felra
kott kádárfa” (Köz. Hajdú János, EL, 1887., 
254.) Szf. Kászonimpér kh jkv, 1945.: Bárca, 
amely 3 ~ fára lesz kiadva, hetenkint 30 pen
gő (65.). Tóth Vince: Behoztam egy ~ fát. 
(Sz. gy.) Hilib. terii. Veszély, 7868/1812.: a 
lakosok közül szekér számra minden ~ fától 
tartoznak fizetni két Garast az Ecclesiának. 
(143.) Bárót. Nyolcvanos et., Lemhény,
1937.: a három erdőpásztornak [...] 5-5 ~ fát 
felajánl. Dánfalva Kbj., 1943.: minden gaz
da, akinek két igavonó állatja van, az a köz
ség részére köteles egy ~ fát a birtokosság 
udvarába beszállítani.
tonna: „folyadék űrmérték, cseber; űrtartal
ma 12 ejtel” B. Nagy. M., 1973A652.: Egy 
tonnában fenyőszurok. Üres ~ N.3. Görgény. 
ur: (urna) „11 liter" Lederer E., 1923.: Az 

elnevezéssel Erdélyben találkozunk a 
XIX. Században (315-316.). 
ÜRKÖBMÉTER (űrméter): az 1 méter ma
gas, 1 méter széles és 1 méter hosszú farakás 
térfogata, a fadarabok hasábok, dorongok 
stb.) között lévő hézagokkal együtt (Fekete 
Z., 1951., 134.).
1. folyóméter. Tagán G., 1943.: a baksahely 
átmérőjének minden méterére 5 ~ fát számí
tanak. (38.) Varság.
2. köbméter. Fórum, 1980. dec. szám: 6000 
~ bükk méterfax.
3. méter. (Lőrincz Pál, Sz. gy.) Oroszhegy. 
Márton B., 1965.: Ety száz ~es baksa. 
Szováta. erdei 1,10-1,35 m magas tűzifa 
sarang. J. xméteres: erdei űrköbmétert tartal
mazó. métetfa: sarangolt tűzifa. Incze 
György: méterfának régen azt mondták: ölfa. 
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. (Vö. Márton B.,
1965., 327., Szováta.).

4. fertály. (Kovács Pál, Sz. gy.) Torja. J. „Fa
vágót kerestem. Aznap/másfél méter fát - jó, 
száraz bükköt vásároltam a piacon.” (Kiss 
Jenő: Favágó, részlet, 1935.). 
vas: „űrmérték, hordó, vidékenként változó 
tartalommal” (B. Nagy M., 1973., 395.). 
veder: „a' ~ tsak nyóltz ejtclnek [...] kell len
ni” (Lev. Form., 1813., 6.). „egy bécsi akó 
szerintünk 5 (Kőváry L., 1847 241.). 
„egy erdélyi -ben van 8 kupa” (Milotai F.,
1858., 30.). „vödör (-): 16 kupa” (Hermán
O., 1914., 134.) Szf. „11,3 liter” (ÉKsz).AC, 
1653.: Azt kívánván a közönséges igazság is, 
hogy minden rendek igaz mértékkel éljenek, 
[...] bort eladó minden ember -számokra al
kudni tartozzék, a vásárló is aszerént végye 
(III. R. LXXXIV. c. 1. Art.), vider. EOF Vili, 
1627.: igaz = számú legyen az hordó (406.) 
vödör (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 2., 1873., 
472.) Szf.
véka: „1 ~ba vagyon 16 erdélyi Kupa, azaz 
64 fertály” (Conscriptio Csrákos, 1820., 2.). 
„Tíz akós hordóba mintegy két -(32 bécsi 
pint)” (Bh, 1839., 606.), „-a  köböl egynegye
de, 16 kupa” (Kőváry L., 1847., 240.), „a -  
űrtartalma, a mai literrel mérve, kb. 22 liter 
volt” (Ökrös A., 1937., 81.)../. 16 kupás véka 
= 22,539 liter, 20 kupás -  = 28,172 liter, er-
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délyi -. SzK, 1867.: Erdélyi 16 kupás kis ~ 
(224.). SzK, 1867.: Több évek befolyása alatt, 
a székely földön be akarták hozni a bécsi, po
zsonyi és más mérő-vékák használatát; úgy a 
vedreket is [...] a székely nép azt [a fentieket] 
soha nem használta, s nem is fogja használni, 
marad őseitől átvett 16 kupás vékájával (55.). 
tizenhat kupából álló -  (Dósa E., 1861., 
183.). liter-. Kardalus J., 1980.: 1930 után 
bevezették a fergettyűs nagyfalusi szekeret, 
amelyre már 40-45, sőt 50 ~ ~ meszet is fel
raktak. (72.) Hralmás. mérő-: „a mérő vagy 
köböl egynegyede” (B. Nagy M., 1973/1629.) 
Sztdemeter. szkábás -: fémlemezzel foltozott 
~ (?). B. Nagy M., I973/H24.: a pince torká
ban egy ~ ~. (295.) Koronka.

1.1.5. Súly mértékek

„ 1 kászu [túró] súlya egyre-másra 28 lat 
(a kéreg külön 5, a benne lévő túró V4 

fontnyi); 1 mázsára minregy 115 kászut 
lehet számítani9'

(SzK, 1867., 103.)

„Egy köbláb nyers bükfa súly 55 font” (ÁLt- 
M, 1879., 115., 51.) Szováta.

FONT. bécsi -: 0,56006 kg (1874: VIII. te.) J. 
1,785 = ~ = 1 kg.ED és OV, 1837.: A’ -  min
denütt a’ bécsi legyen szokásban, 1701. máj. 
10-én rendeltetett. (III. 20.). a 32 latból álló -: 
bécsi ~ (Dósa E., 1861., 184.). vám -: 0,5 kg 
(1874: VIII. te.). Kászonimpér kbjkv, 1945.: 
Elüsmeri a gyűlés egy hangúlag a pásztor vá
lasztást [...] a következő bér melett egy darab 
marhára 1 véka rozs, 5 ~ kenyér (63.). fonth: 
mina, ein pfundt (Kgl 1577. Köz. Pálfi Már
ton: Nyr 36., 1907., \l l .) .  funt (PP 1708.). 
kompona: „32 font súlyú mennyiség” (Köz. 
Horger Antal: Nyr 34., 1905., 105.) Fboldog- 
asszony. „Ety ~ túró.” Urbárium, 1743.: Láz

ár vágás nevű Havas. Ezen két havasokét 
annuatim [évenként] egy ~ túrót: száz fontot 
szoktanak fizetni (643.) Gysztmiklós.
LAT. bécsi -: kb. 1,75 dkg (1874: VIII. te.) 
Ballagi M., 1873.: a közönséges fontnak 
1/32 része.
lót: „uncia” (Kgl 1577. Köz. Pálfi Márton: 
Nyr 36., 1905., 317.). J. uncia = kb. 30 g 
(ÉKsz). Ferentz A., 1828.: Ehhez tégy 
Albergleidat vagyis mázat 6 Lótot (56.) 
Cszttamás. Pácfestés, 1837.: \s vegyíts hozzá 
8 ~ terpentint (404.). Bh, 1839.: Mosd-ki jól 
a' hordót, száraszd ki 's tőlts 8-10 ~ faolajat 
belé (613.).
MÁZSA.
1. bécsi 56,006 kg (1874: VIII. te.). Lev. 
fönn., 1813.: a' má'sának száz fontnak [...] 
kell lenni. (6.). Kőváry L., 1847.: Súly mérté
künk ugyanaz a bécsivel. Egy ~ ~ 100 font, 1 
font 32 lat. (241.). ÁLt-M, 1879.: egy fuva
ros a havasból M. vásárhelyig jól fizetve sze
rez magának 16 ~, vagyis 128 lécz bevitelé
ért 6 f 40 krt (115. 51.).
2. centenarius.
3. méter 100 kg. Mikikj, 1892.: elszállítta
tott Szász-Régenből 3.257 ~ ~ cserkéreg [1892 
évben] (74.). Kozma F., 1879.: egy ~ ~ tört cser 
2-3 frt [a kovásznai csertörőben] (312.).
4. rég i-:  100 font (ÁLt-M, 1885., 115. 173.) 
Szováta.
5. vám 50 kg (1874: VIII. te.). J. 20 = ~ = 1 
tonna. J. mása: egy karú vasmérleg. Pataki J., 
797//1681.: Egy eöreg-, vasbul álló [...] hoz
zá tartozó fontokkal és mértékekkel. (93.). 
oka: 1,28 kg (PNL, 1896.) „A' székelyeknél 
nem a' híg, hanem a' kemény testekre vitetik, 
és teszen az igaz ~ két fontot' s egy fertályt, 
de most két fontra le van szállítva.” (Köz. 
Incze József: Tsz, 1838.).
VASÚTI KOCSIRAKOMÁNY: 10 tonna. 
Sümegh /., 1898.: Hsz. vm. összes erdei ipar- 
vállaltainak évi termése [1898-ban] 9452 ~ 
(991.).
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1.2 Határkijelölés - Határleírás - 
Határjelek - Erdőfelmérés, erdőtérképek

„fák között bujkáltunk, ágakon, 
bokrokon vesződtünk átal, megálltak 
néha ők, öregek, egyezkedtek, 
és újra mértük az erdőt, a földet...

(Bözödi György: Erdőmérés, 1937)

ária: terület. Fiatfalva, 1805: Ezenn őt darab 
Erdők ári aj a (49.).
bázis: „alapszélesség” Szabó T., 1976! 1816: 
A legg Alsó Nagy Berek Két Figurába mé
retett meg Keresztül mérve a Triángulum- 
nak Bázissá lett 30. öli az honná közép Szé- 
jesség 15 (öl). (609.) Radnótfája, MT. 
belesáncol: határárkot készít. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1919: Lemhényi lakos Tamás Ist
ván ~t és fel szolitatott hogy a kihánt sánczot 
betölti.
bütü: vég. Szabó T., 7976/1780: (A) Darab 
erdő megmérettetvén Királlyi öllel találtatott 
a' felső Bütüje Vln. Reg. 95... az alsó Bütüje 
Vln. 123. (1124.) Harasztkerék, MT. bűte. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1885: 1. halom tol 
nyugatra a 2ik halommig 50. lépés ától a 3ik 
sáncz =je.
bütükeresztfa: „határkeresztfa” Szabó T, 
1976/1160: egy Darab Erdő alsó Betűjen 
vicinussa az Bejáró U t ..., az végső betű [bü
tü] kereszt fáig. (1126.) Jedd, MT. 
csegély: háromszög (Árokalyi, 1839.) Kn. 
csegelyes: „három szögű” (Köz. Incze 
György: Nyr 8, 1879. 463.).
CSÓVA. 1. acsa: (Köz. Murádin László: 
NylrK VII, 1963. (116.) Szzsombor.
2. csóva: „tilalmi jel, mérnöki je l” (Köz. 
Várnai Sándor: EL 1886. 481.) Hm. észak
keleti része, „tilalomjel” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
csóvál: csóvával megjelöl. Bogáts D., 1943/ 
1750: a' legelő Bornyuk számára a' Város 
tsovált ki bizonyos helyeket. Hsz.

csőváz: „csóvával megjelöl” (MTsz I, 1893. 
350.) Szf.
csutak: „határtönk” Szabó T., 7978/1804: 
ott ki keresvén a' Régi Csutakot, asztt meg 
újjitták egy Cserefa ully Csutakkal, 232. 
Backamadaras, MT.
delineáció: „tervrajz, helyrajz, helyrajzi 
terv, vázlat” (Szabó T., 1978. 305.). 
delineáltatott: „kijelölt” (Szabó T., 1978. 
306.).
diferentialis hely felvétele: vitás terület fel
mérése. Négy közönség, 1853: Kiadás [...] 
Molnár Mártonak Futásfalvára a mérnök 
kőrjárásáért 2 Rft 30 x. Korodi Györgynek 
attam mikor a Mérnök Urral le járt a ~re 2 
Rft 30 x (37.).
disinteressatus comissárius: részrehajlat- 
lan biztos. EO II., 1802.: hogy minden faluk 
erdejének határa a szomszédosoknak jelenlé
tekben leendő kijártatásokra ~ok rendeltet
nének (800.) Hsz.
duktus: „határvonal” Szabó T., 1978/1831: 
ötven öllel távulabb amattol a ki vágót egyenes 
~ba határ halom rakattatott. (494.) Remete, Cs. 
elcövekel: „cövekeléssel birtokba vesz” 
(Szabó T., 1978/1820. 785.) Frákos. 
elcsóváz. 1. kitűz. Szabó T., 7978/1798: el 
voltanak tsovázva öt egyenlő részekre. (793.) 
Illyefva, Hsz.
2. tiltó jellel ellát (EO III., 1825. 346.). 
ELHATÁROLÁS: határral elválasztani. 
Etört, 1964: erdők -akor gyakran katonai 
beavatkozáshoz vezettek (153.). 
eljár: „határt kijelöl” Szabó T., 7978/1627: 
Del után menenk arra az erdeore melliet Bak 
Cziereienek hinak, el iarok hoszszattába keo- 
tellel fele (!) mereok, az fakat meg hatarozok, 
nylat vonank ra (988.). Galambod, MT. 
elmér: „felmér” Szabó T., 7978/1701: azon 
megh irt erdö(ne)k két felöl határát kijárván ... 
Az alja tíz ölös kötéllel, es egy fél öllel el mér
ve talaltatek szeljire, tizennégy kötéllel egy öli 
helján (1075.) Gyulatelke, Kolozs megye.
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erdőhatárt megvizsgáló. Négy közönség, 
1858: A Négy Közönség erdőhatárait meg
vizsgáló Személyek Számára [kiadás] 18 ft 
(59.) Cstusnád.
ERDŐK FELMÉRÉSE. Jakó Zs., 1956: 
Az 1791 -ik évi XXX. te. a közös erdőknek a 
földesurak közötti felosztását is szorgalmaz
ta. (14.) E felosztást azonban meg kellett 
előznie az erdők felmérésének. (15.) EO III., 
1825. Kiss Józsefnek, Torda vármegye erdő
felügyelőjének javaslatai az erdők felméré
sével kapcsolatosan: ezen commissiók mé
ressék fel és osztassák vagy tábláztassák ki a 
vármegyék erdőinspectorai áltla először is a 
még organizálatlanul tanált [...] erdőket 
(333.) [...] Ami pedig az így felmért erdők
nek topographica delineatióján [helyrajzán] 
esendő és a jövendőbéli gazdálkodás rendjé
nek fenntartására oly elkerülhetetlenül meg- 
kívántató kitáblázásokat illeti [...] (342.). 
erdő megmérettetvén: erdő felméretvén 
(Szabó T., 1976/1780. 1124.) Harasztkerék. 
FELMÉRÉS: területm eghatározás. Pau- 
singer J., 1885: Az 1823-dik évben, tekin
tettel az akkoriban még hiányos mérő esz
közökre, igen nagy szorgalommal keresztül 
vitt ~ szerint az egész görgényi uradalom 
területe 106.446,87 hold, 10,64 négyzet
mérföld, vagyis 61.206,85 ha (754.) Gör- 
gény. Szádeczky K. L., 1927: [Mária Teré
zia] sűrűn egymásután adta ki a rendeleteit, 
melyekkel az adófizetés módját és rendsze
rét egyszerűbbé, olcsóbbá, gyorsabbá és 
igazságosabbá tenni igyekezett. 1774. aug.
6-án az adórendszer állandósítása érdeké
ben elrendelte a telkek ~ét. [...] A guber- 
nium [...] Hat lajstromot mellékeltek a ren
deletekhez, melyek közül [...] A 6-ikba pe
dig azokat [foglalták], kik a közös erdőkből 
fát hordanak a városba, vagy hetivásárokra 
[eladni ...]. A székelyek nem örvendtek a 
földmérési rendeleteknek és tiltakoztak [...] 
Azzal érveltek, hogy minden székelyföld

kiváltságos, nemes természetű, melyet ők 
úgy bírnak, mint a vármegyékben a neme
sek a magokét (348., 349.). 
felméretés: felmérés. Benkő K., 1862.: 1786 
[...] Ugyan ez évben: egész Erdélyben a föl
dek ~e elkezdődik s az Úrbériség [—>] bé ho
zatala is (148.).
FÖLDMÉRÉS. EDés. OV, 1837: 1790 [...] 
A' háromszéki és fogarasi ~ aktái Segesvárra 
tétettek volt bátorságos megtartás végett (III. 
215.).
FÖLDMÉRŐ.
1. geometra (ÁLt-Kvár, Born. 1793) Gör- 
gény. EO II., 1807: az efféle közerdőket az 
illető geometrák által vagy örökre osztassák 
fel, [...] (809.).
2. geométer. Endes M., 1938: 1815. május 29- 
én tartott gyrás gyűlésen [—>] Csíkban egy ~ 
alkalmazása rendeltetett el [...] 1838 Jánosi 
Márton Csíkszék ~e (242.). Hn. Háromlábú- 
kút (forrás, erdő): „A tagosításkor a mérnök a 
forrás mellett állította fel »háromláb« állvá
nyos műszerét” (Fejér M., 1972. 135.) Zabola. 
halmozó: határhalmot készítő. Négy közön
ség, 1866: A  Kápolna mezőbenni halmozók
nak napidíj (147.) Cstusnád. 
háromszögös mértani méret: háromszöge
lés. Kőváry L., 1847: Erdély nagyságát egye
dül a ~ határozhatná meg; mi ugyan végre is 
hajtatott az utolsó években, de hihetőleg a 
munkálat még kitisztázva nincs (6.).
HATÁR. L garánic (MTsz I., 1893.) Hm.
2. mesgye (EO III., 1825. 51. sz.). Hn. Határ
út (út). Fejér M., 1972: Ez az út a haralyi és a 
gelencei erdőt választja el a zabolaitól (135.) 
Zabola.
HATÁRHALMOT KÉSZÍT.
1. dombot hány. Barabás L., 1980: Új dom
bot hánytak, attól kezdve megszűnt a peres
kedés, de az erdőt azóta is peres birtoknak 
nevezik (212.) Nymente.
2. halmoz (Lukács Sándor Sz. gy.) Hrkará- 
csonyfva.
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HATÁRHALOM-KÉSZÍTÉS.
1. halmozás. Nyolcvanos et, Lemhény, 1922: 
a ~ keresztül vitetett még pedig a Nyolcva
nos erdőnek a nyugati oldalán ki indulva. 
Négy közönség, 1864: határ = ra meg je- 
lennyenek (111.).
2. hompolás. Barabás L., 1980: A ~ akkor sem 
maradt el, ha semmi hibát nem találtak (205.). 
Ny mente. J. Orbán B., IV. 1870: Lenn, a Vár
mezőn, egy kőrakás van, melyet Rákóczi ha
lomnak a hagyományok szerint azért nevez
nek, mivel a görgényi uradalomhoz tartozó 
kőhériek (egy falu) erőszakosan elfoglalták a 
remeteiek határát, s azért ezek az egykor itten 
vadászó I. Rákóczi Györgynél panaszt tettek. 
A fejedelem határkijárást tétetett, a most is ne
vét viselő halmot rakatta, s hogy emlékezetben 
maradjon, az erőszakoskodó prevarikátorokból 
néhányat e halmon meg is csapatott (95.). 
határjárási könyv. Négy közönség, 1852: 
Kiadás [...] 6. Kozmási Kömény Jánosnak 
hogy a határ járási Könyvet tisztába hozta 2 
Rhft 30 x valtoban (34.).
HATÁRJEL.
„ Falunk egész határát szépen megkerültük 
S a határhompokat jókarba helyeztük, 
Ifjúságainkkal jól megismertettük 
S azokat, hol láttuk, figyelmükbe véstük.,,

(Bandi D., 1980.) Sztháromság, Mm.
1. halom. Nyolcvanos et, Lemhény, 1881: a 
- jav ítá s  is vittessék keresztül [...] a ~ felja
vítás [...] = újításba beleegyezvén.
2. határhomp. Barabás L., 1980: A fiatalok 
[...] általában ők újítoták meg a falvak hatá
rait jelző dombocskákat, a -  okát is. (204.) 
Nymente. h á r m a s határhalom három köz
ség határának találkozásánál (Barabás L.,
1980. 206.) Nymente.
3. határjegy. EO II., 1807: és ha netalántán 
az =, mely által egymástól meg voltak külön
böztetve, elromlott volna, más tartós és lát
ható jegyeket tétessenek. (Az erdélyi főkor
mányszék körrendelete).

4. homp: „egy darab fűvel benőtt, begyepe
sedett s többékevésbé szabályos (tégla alakú) 
föld” (Köz. Nagy Gyula: EL 1883. 672.) 
Dálnok.
5. jegy fa. Nyolcvanos et, Lemhény, 1898: út 
mellett lévő jegy fák helyett halmokkal je- 
leztetett meg. J. hás fák: „a határon H-val 
jelzett fákat jelenti” (Köz. Ercsényi Béla: EL 
1885. 1129.) Alcs.
6. lázok köve. Benkő K., 1868: E nagyobb 
szék havasának szomszédai: [...] a Ferenczi

mely nagy határjel lévén, arra a faluk 
plájások neve fel van metszve (245.).
7. méta. Benkő K., 1868/\13\ : tartozik min- 
denik falu egyenlő akaratból kimenni, és a 
mostan erigált [felemelt] és megújított kát 
újabban felhányni, és megújítani (237.). EO
II., 1802: örökös -'kát tennének (800.) S.- 
Szentiván. EO III., 1808: a ~'knak elrontói, 
criminális [büntető] kereset alá vettessenek 
(6.) Usz. tábla métái: évi vágásterület határ
jele (EO III., 1825. 349.).
8. métafa: „az erdő szélét, mezsgyéjét jelző 
embermagasságú visszahagyott fatörzs” 
(Horváth I., 1971.) Mózd. Métafa: „Nagy 
cserefa, az 1906-os tagosításkor, a határt je
lölték vele” (Janitsek J., 1971. 357.) Vargyas.
9. metalis. Jakab E., I877IXS21: a szék ha
vasbirtokának -á t a fehérvári káptalanból 
meg kellene szerezni (330.). J. -  per: határ
per. EO II., 1807: a generális székeken [me
gyei v. széki törvényszéken] a -  -eket elővé
tetvén (892.).
10. szélsas: határoszlop (Vándor, 1839. 
159.). (vö. Keresztes fák mint erdőhatárje
lek. Ethn. 1940. 248. MT). 
határkerülés: „határjárás” Barabás L., 
1980: A kisebb falvakban [Nymente] minden 
14-15 évesnél idősebb legény és felnőtt férfi 
részt vett a -ben (204.) [...] A ~ is ilyen le
gényavató alkalomnak bizonyult, és ezekben 
a falvakban kizárólag a ~hez tapadt (213.). 
(vö. Szabó T., 1984. 1185. határjárás címszó).
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HATÁRLEÍRÁS. Pausinger J., 1885: Az 
egész görgényi uradalom határairól egy 
1734-ben latin nyelven írt ~ készült, mely
ben a főbb határpontok csillagászati felvéte
lek alapján határoztattak meg a legnagyobb 
pontossággal úgy, hogy azok most is bármi
kor fellelhetők s meghatározhatók. (755.). 
határsánc: határárok (Nyolcvanos et, Lem
hény, 1919).
határszéj: „határszél” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
HATÁRT MEGÁLLAPÍT.
1. határt tesz. Szabó T., J976/\15\: a hol a 
Remeteiek fákot jedzegettek hogy hatart te
gyenek meg azon felyül aszaltak bükfát 
fenyőfát az Vár hegy alat (455.) Remete, Cs.
2. határt vet. Szabó T., 1978/IS26: akkor is 
jelen voltam mikor a Baktsi família az ma
gok Erdejek körül -ének, és mondám Ura
im ezen két élű Dombot hagyakki [860.] 
Albis.
határvetés: „határmegállapítás” (Köz. Hor- 
ger Antal: Nyr 36, 1907. 326.) Ozsdola. „Or
szágos ~ vót itt és a tavaj.”
KATASZTER: „(Községi) telekkönyv, a 
földadó nyilvántartási könyve” (ÉKsz). ÁLt- 
Cs. 1898: Muzsnai ev. ref. és unit. egyház er
dejének rendszeres gazdasági üzemterve. Te
rület: ~i birtokív szerint 5 kh 1036 négyszög
öl, új felmérés 7,94 kh (43.). 
kereken: egész körben. Dánfalva Kbj, 1935: 
~ [...] a határjeleket meg csinálták, 
kereszt: kereszt alakú határjel. Szabó T., 
1978/1759: a' második Kereszt egy torsok 
tővű tsere fiatal [tölgysarj] tővére nap nyűgöt 
felőli vagyon vágva. (103.) Jedd, MT. 
kicsóvál: határjeleket helyez el. Kászonim
pér kbjkv, 1947: a Gyűlés a felfogását ezen 
területnek [elfogadja és megbízza az elnö
köt, hogy a területet] csováltassa ki (150.). 
kihalmaz: határhalmot készít. Négy közön
ség, 1864: a Közös Erdő és legelő helyek ha
tárait jövö Julius ho eleén, a kozmasi határtól

a Csatoszegi határ szélig, halmaztassanak 
rendesen ki (110.) Cs.
kihalmozás: határhalmok létesítése. Ká
szonimpér kbjkv, 1947: egyben utasítatik az 
elnök hogy tetese a községben köz hiré hogy 
minden szomszédos birtokos [...] helyszínén 
jelenjenek meg a mikóra a nap ki lesz tűzve a 
ki halmozásra (152.).
kijárás: bejárás. EO III., 1815: Valahány
szor az erdőknek határjegyeiről és ezeknek 
—iról [...] kérdés támad (206.) Hsz. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1899: 1885 Április ho 
12-éni ~t vétte irány pontul, 
kijártatás: a bejárás, határ -. EO II., 1802: 
ahol efféle ellenkezés [erdőhatárviszály] va
gyon, törvényesen kijártassa (813.) Asz. 
körülírás: leírás. Jelentés, 1878: a birtokos
ság havasai területének biztosítása végett in
tézkedtünk, a havasok területének ~a érdeké
ben (7.).
megkeresztez: kereszt alakú határjellel ellát. 
Szabó T., 1978/\15\: bizonyos tserefa tsut- 
kokkal meg jegyzett Metán bizonyos élő fá
kat meg kereszteztetvén (233.) Koronka, MT. 
mérce: lépték. ÁLt-Cs, 1907: a gazdasági 
térkép 1906 évben eszközölt újfelmérés 
alapján 1” :80° [egy hüvelyk 80 öl] -'ben ké
szült (43.286.).
mesgyéltet: (természetben) kijelöl, kitűz. 
EO III., 1825: ezen tábláknak a természet
ben is már előre ki kellett -niek (51. sz.). 
métafa: „magasságjelző fa” (Murádin L.,
1967. 139.) Csszépvíz.
metalis differentia: határkülönbözés. EO
111., 1808: A metalis differentiáknak eligazít- 
batások módjairól különös írott törvények 
lévén (4.) Hsz.
metális levél: határjáró levél (EO III., 1808.
4.) Hsz.
metáztat: határjellel ellát. Szabó T., 1978/ 
1751: jó  tserefa tsutkokkal meg ~ván ezen 
Tabla [233.] Koronka, MT. métázott (Imreh
1., 1983. 263.).
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oculál: helyszíni szemlét végez (EO II., 
1807. 892.). -ás (EO I., 1699. 622.) Asz. 
oculátor commissarius: helyszíni szemlét 
végző biztos (EO II., 1807. 892.). 
parcellák rajza: üzemtervi térkép (Marosi
B., 1976. 3.) Hm.
planum: tervezet (EO III., 1808. 9.) Usz. 
protocollált méta: jegyzőkönyvezett határ
jel (EO II., 1800. 751.) Nagyenyed. 
reambulál: újból kitűz. EO III., 1825: mint 
métájukat elvesztettek, -tatásokhoz közel- 
getnek (51. sz.).
reámbulátor: a határ újbóli kitűzését elvég
ző személy. Benkő K., 1868: A sellyei kö
zönség Marosszéknek közönséges havassá- 
ból némely helyeket maga számára elfoglal
ván, ezen határ felett [...] eligazítására -okát 
a maga kebeléből rendelt (207.) Msz. 
reambulaxió: határjelek újbóli kitűzése. Ja
kab E., 1877: a kik ezelőtt is a méták megújí
tásakor vagy ~k alkalmával (330.) Msz. 
sánc: árok, árok a kihányt töltéssel. EO II., 
1800: Olyan helyekre, azhol csak az helynek 
mivolta megengedi, sánczokat ásatván, azo
kat eleven bokrokkal ültessék be [...] Az 
ilyen sánczokat betölteni, vagy az azokba ül
tetett bokrokat kivágni (755.) Usz. -iben 
vesz: árokkal körül vesz. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1899: a nyolczvanos társaság er
deje sáncziban vétesék. 
szakaszt, külön -: kijelöl. Szabó T., 1976! 
1760: Parochialis Házak, Czintermek Con- 
servatiojara az Eklesiának eddig való három 
darab Erdejehez még egy darabot külön 
-ának [ 1192.] Koronka, MT. J. ~ ani: „szakí
tani” (Tsz, 1838.).
SZEMBECSLÉS. Csőre P., 1980: Egy adott 
terület nagyságának megállapítása a hosszmé
résen alapult. Ez eleinte becsléssel történt. A 
-sel (visu considerando, visu oculorum) meg
állapított távolságmérést később a kötéllel 
(funiculus), a rúddal, illetve mérővesszővel 
(virga) való mérés kezdte kiszorítani (66.).

TELEKKÖNYV: „az ingatlanokra vonatko
zó adatokat, azok tulajdonviszonyát és a raj
tuk levő terheket nyilvántartó könyv” (ÉKsz). 
Etört, 1964: A -vei rendelkező többi tarto
mánnyal szemben, itt [Erdély] csak 1860-ra 
készültek el a nyilvántartások (II. 148.). J. 
Négy közönség, 1865: most midőn szerencsek 
vagyunk a' telek könyveket bírhatni és látjuk 
hogy sokan 3-5 krok után be erdőlést kíván
nak gyakorolhatni (127.) Cstusnád. 
TÉRKÉP.
1. fóldabrosz. Tamási Á., 1955: ismerte az 
egész =t (II. 25.).
2. mappa. Teleki S., 1842: Vegye, kedves apám, 
Európa ~ját elő. J. Giurescu C. C., 1976: Erdé
szeti jelentőségű régi térképek közül megemlí
ti: Reichersdorf, 1532 - Chorographia Transyl- 
vaniae. Sybenbürgen; G. Delisle, 1717: Carte 
particuliére de la Hongrie, de la Transylvanie. 
Paris. J. Székelyf, 1941: megemlíti Lakatos Ist
ván 1702-iki kéziratos munkájához csatolt tér
képét a Székelyföldről, valamint Scheint Dáni
el, egykori borszéki fürdőorvos 1833-ban meg
jelent munkájához csatolt térképet [—» Scheint 
D., 1833.] A kutatott területre vonatkozó jelen
tős régi erdő -ek Divald Adolf [—» Divald A., 
1871.] és Bedő Albert [—> Bedő A., 1885/ 
1896] idézett munkáihoz csatolt térképek, 
topographica delineatió: topográfiai rajz, 
területfelvétel. EO III., 1825: az ily felmért 
erdőkről megkészülendő ~t illeti, annak nem 
kell ugyan czifrának lenni (51. sz.). 
ÚJRAFELMÉRÉS. Bözödi Gy., 1938: Több 
helyen szükséges az -  az arányosítás [—>] so
rán, mert pl. Gyergyószentmiklóson a telek
könyvi és kataszteri adatok hatezer holddal 
kevesebb közbirtokossági területet tüntettek 
fel, mint a valóságban volt. Máshol viszont az 
történt meg, hogy az -nél pár ezer holddal ki
sebb területet találtak, mint ami a telekkönyv
be bejegyezve állt. (78.) —> KATASZTER is. 
ÜZEMTERVI FELMÉRÉS: területmegha 
tározás az erdőgazdasági üzemtervek térké
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Maros szék

Csik szék

Segesvár szék

Udvarszék erdészeti térképe (Divald A., 1871) 

erdő

székhatár

' r\
^ Felső Fejér megye

Baróth Háromszék

122. ábra. Térkép. Udvarhelyszék erdészeti térképe 1871-ből. („A kolozsvári m.k. jószágigazgatóság átnézeti 
térképednek része.) Méretarány 1 bécsi hüvelyk = 8000 bécsi öl, azaz 1 57 600 (1 öl = 72 hüvelyk,
72 x 8000 = 576.000) (Divald A, 1871.).

peinek elkészítése során (ÁLt-Cs. 43.1900. 
k.). J. Mkikj, 1896: [Um] Az állami kezelés 
kezdetétől, vagyis 1889-től 1896. év végéig 
253 erdőbirtokról, 86.769 hold területtel vé
geztettek el a részletes felmérési és becslési 
munkálatok (49.).
vágtér leszakítás: vágásterület-kijelölés. 
Tagán G., 1943: A szabad erdőlésnek a ható
ságok által bevezetett tervszerű erdőgazdál
kodás vetett véget. Ettől az időtől kezdve a 
közbirtokosság szükségletére minden évben 
megjelölik a kivágásra szánt területet: a 
vágteret (~) (33.) Szvarság.

1.3 „Feltáblázás” - Vágásszabályozás - 
Üzemterv szerinti gazdálkodás - 

Erdőgazdasági üzemtervek

„Értsük meg jól: a kapitálist fogyasztjuk 
egyfelől s veszni engedjük másfelől.,>

(Kozma Ferenc, 1879. 265.)

ÁLLAB: faállomány. Sümegh /., 1898: az 
orbai és kézdi járásban inkább a tűlevelű, a 
sepsi és miklósvári járásban ellenben a 
lomblevelű ~ok kihasználására [...] szorult 
(975.).
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Tag Osztag Terület
kh

Termőhelyi
viszonyok Állahjcllegzes

Talaj és kőzet Fekvés, 
haj lás 

és lejtszög

Termő-
képességi

osztály

Fanem 
‘s elegy- 
arány

Fa töm ég
kor
év

zárlat

„B” üzemosztály rendes üzemben kezelt részek

II 5 4,7 Középmély 
száraz, néhol 
köves agyag 

talaj kárpáti ho
mokkő felett

780 m, 
D 
10-
15°

III Tölgy=
1,0
1-1

nyírrel

25 0,9

Jelen fatömegkészlet Jelen évi növekedés

Holdanként Egészben
Holdanként Egészben

tölgy nyír Összesen

tömör köbméter tömörköbméíer

„B” iizemosztály rendes üzemben kezelt részek

40 188 188 1.9 8

XI. táblázat. Á LLABLEÍRÁS.
Maksai volt úrbéresek erdejének üzemátvizsgálási munkálata és új rendszeres gazdasági iizemterve. 
A „részletes állableírás” csak az 5.osztag adatait tartalmazza.
Megjegyzés: A rendszeres gazdasági üzemterv 1912-ben készült.

ÁLLABLEÍRÁS: állományleírás. ÁLt-Cs, 
1893: írásmellékletek [...] 2. Részletes ~ 
(43.) -> GAZDASÁGI TÉRKÉP, 
annuatim  oszszák fel: évenként osszák fel. 
Corpus /., 1749: itt lakó Possessor Uraknak, 
és a Falunak egygyezésiből mennyit, és hon
nan adjanak, a le-dölt és fekütt fákot a tilal
masokban ~. (430.) Peselnek. 
anticipandó: előzetesen. Vitos, CsF, 1894: 
némelyik [erdőbirtokos] nagyobb pénzszük
ségletük fedezetére ~ kérték és nyertek enge
délyt több évi területnek egyszerre való ki
használására [Imre Dénes] (587.). 
bárd alá való lehessen: vágásérettséget el
érjen (EO II., 1781. 447.). J. Tagányi K., 
1896: Hasonló értékűnek mondja tarrifánk 
[Werbőczy az ő Hármaskönyvében] a bárdos 
erdőt [mint a makkos erdőt], a mely vágásra 
és vadászatra s mindennemű munkára alkal
mas (XII.).

birtokszabályozás: birtokrendezés. Ellen
zék, 1888: És elég gyakran csik meg, hogy a
-  költségei oly tetemesek, hogy messze túl 
haladják azt az előnyt, mclylyel a szabályo
zás esetleg járhat. (297. sz.). 
célszerénti erdőlés: rendszeres erdőgazdál
kodás (Bocskor, NT 1838. II. 35.). 
cirkumvicinált: „szomszédosított, ki/körül- 
szomszédolt, körülhatárolt” Szabó I ,  
7976/1780: ezen Cserefás -  és dimetiált [—>] 
erdő adottatik pótlásban a' Negyedik Táb
lához. (1205.) Haraszkerék, MT. 
commassál: összevon, tagosít. EO III., 
1825: erdők [...] csekély kiterjedések mián 
[...] commassáltassanak (337.). 
dimetiált: felmért —> cirkumvicinált. 
egyenlőíteni: egyenlővé tenni. Bolyai F., 
1820: De jóllehet a fák növetét felszámítva, 
lehetne az első turnusban [—» vágásforduló] 
a részek [évi vágásterület] kisebbítésével az
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éveket illető részeket' az azutáni rendbe jö- 
vésért [—»], ezen első egyenetlenség elnézhe
tő. Csakugyan a legvénebbeken kell a vágást 
kezdeni (12.).
egyesített vágás: több évi vágásterületnek 
összevonása (ÁLt-Cs, 1898. 43.). 
EGYSZERŰ VÁGÁSOSZTÁS: „lényege 
abban áll, hogy az egész üzemosztályt, [...] 
annyi évi vágásterületre osztunk fel, a hány 
évet a már ismert elvek szerint meghatáro
zott vágásforduló magába foglal” (Fekete L., 
1898. 67.). -> SZABÁLYOS ÁLLAPOT is. 
ÉLŐFAKÉSZLET: „valamely nagyobb te
rületen levő faállományok összessége” 
(Muzsnay G., 1912.9.).
1. erdőtőke. Mkikj, 1899: A magán erdőbir
tokosok nagy része [...] magát az erdő-tőkét 
is fogyasztják s nem csupán annak hozamát 
(43.).
2. kapitális. Barabás J., 1842: Az erdő 
ollyan, mint egy kamatra adott tőkepén, 
mellyből ha többet költünk évenkénti kamat
jánál, bizonyos idő múlva sem kamatunk, 
sem tőkénk többé nem lesz. így erdőnkből is 
ha többet vágunk ki évenkénti növésinéi, 
végre egy szál fánk sem marad. Hogy mi már 
rég a' capitalisba vágtunk [...] (42.).

ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMMÓD: „gaz
dasági mód (üzemmód) az erdő tenyésztésé
nek és kihasználásának a módja” (Muzsnay 
G., 1912. 9.). szin. üzem.
- cziher - -  (cseije-üzem) (Lázár J., 1871): 5-10 
éves vágásfordulóban kezelt sarjerdő ~ (70.).
- cserhántó ~ mód: „kéreghántó erdő” (ELex, 
1964.). Hszék Ekv, 1899: A tölgy [...] Bikkfal- 
va község határán Csigavár nevű és Zabola 
község határában Odortető nevű hegyhátak 
még erőteljes növekedést mutatnak és -  -  
módban kezeltetnek (203.).
- középerdő **mód: „Ha minden vágás alkal
mával egyes szép rudak, s a korább megma
radt öregebb fák közül is az életrevalóbbak 
főfáknak meghagyatnak, keletkezik a 
(Fekete L., 1898. 15.).
- legelőerdő- »: „itt tehát nem a fatermés, ha
nem a minél nagyobb fűtermés és a legelte
tésnek lehető legkiterjedtebb mérvben való 
gyakorolhatása a főczél” (Gyöngyössy Béla, 
Sz K, 1902. 106.). ÁLt-Cs, 1907: Székely ke
resztúri székelybirtokosság (Simó Mózes if
jabb és társai) erdejének és véderdő kopárjá
nak gazdasági üzemterve [... ) A „B üzemosz
tályban a hozamszabályozás úgy vitetett ke
resztül, hogy az 1907. évtől kezdve 10 év

Az üzemmódok megoszlása
Terület Fakészlet Évi fahozam

k. hold tömörköbméíer

1. szálerdő üzemben kezelt erdők 71.343
21.772

111.165

fenyő 12.005.543 98.993
tölgy 822.836 16.044
bükk és más lombfa 13.085.919 138.661

2. sarjerdő üzemben kezelt erdők
tölgy 25.433 672.027 24.405
bükk és más lombfa 50.496 1.521.742 40.230

Összesen: 280.209 28.108.067 318.333

XII. táblázat. ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMMÓD.
Az állami kezelésbe vett háromszéki erdőknél alkalmazott üzemmódok megoszlása terület és fanem szerint 
a XIX. század utolsó éveiben; az akkori fakészlet és évi fahozam (Hszék Ekv, 1899. 206.).
Megjegyzés: Háromszék vármegye -  Emlékkönyv (más nevén a Potsa-féle nagymonográfia) szerint az erdők 
összterülete 1899-ben 421.443 kataszteri hold volt, melyből magánerdőt 141.443. kh képezett.
Az állami kezelésbe vett 280.209 kh 416 erdőbirtokot alkotott.
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alatt az üzemosztály egész területe a faállo
mányok előhasználata útján legfeljebb 0,5 
záródásig kigyérítve az üzemosztály legelő 
erdővé alakíttassék át” (43.286.).
- sarjerdő ~ mód: „Ha a lombfaerdőt még fi
atalon vágjuk le, egymást követő évi vágá
sokban, azok a jövő évben újra kisarjadza- 
nak és ezt így folytatva jön létre a ~ ~” (Fe
kete L., 1898. 16.).
- szálerdő ~ mód: „Ha az erdőt csak oly kor
ban vágjuk, mikor már szálfákat ad, akkor 
szálerdő üzemet folytatunk” (Fekete L., 
1898. 16.), „szálerdőgazdaságnál a felújítás 
magból történik, mégpedig vagy közvetle
nül, vetés útján, avagy természetes úton, 
magvetésből, vagy pedig magból nevelt cse
meték ültetése által; s a fákat szálfákká ne
veljük és magasabb korban használjuk ki” 
(Muzsnay G., 1912. 9.). 
ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMTERV: „hosz 
szabb időre érvényes erdőgazdasági termelé
si terv” (ELex, 1964.).
L általános gazdálkodási terv. Bedő A., 
1874: Székelyföld [...] Egyik legközelebbi 
feladat alkalmas jelesebb szakemberek által 
~et készíttetni, tekintettel az erdők termesz
tése, a lakosság szükségletére és az eladandó 
fafelesleg értékesítésére.
2. erdőgazdasági üzemterv. SzN, 1886: A 
közigazgatási bizottság gyűléséről. Nagy 
Gyula kir. erdőfelügyelő [...] Kökös község 
ismételt felhívás és figyelmeztetés után is 
nem terjesztette be sem a rendszeres, sem az 
ideiglenes ~et (70. sz.). 
gazdasági terv (Fekete L., 1880. 246.). Fekete 
L., 1898: Az így külön választott erdőterülete
ket üzemosztályoknak nevezzük. Mindenik 
üzemosztályra külön-külön kell aztán az ún. 
gazdasági üzemtervet elkészíteni. (37.). J. Az 
1879. évi XXXI. te. 17. §-a a magánerdőkre 
nem írta elő —ek készítését. J. Vitos, CsF, 
1894: jelenleg nagyobb részben ideiglenes ~ 
keretében mozog a használat (585.). rendsze

res gazdasági üzemterv. Mkikj 1897: Az er
dők fentartását, tartamos használatát és az ok
szerű gazdálkodást biztosító ~ jóváhagyva és 
életbeléptetve lett 1897. év végéig [a Mvh. 
kamara területén] 303 erdőbirtokra, 
195.014,67 k.hold területtel (52.). J. Az ÁLt- 
Cs. nyilvántartása szerint 1892 és 1915 között 
294 Udvarhely megyei erdőbirtokra 326 ~ ké
szült el.
rendszeres üzemterv. Hszék Ekv, 1899: Hsz. 
vm. területén az erdőtörvény életbelépte óta
1895. év végéig összesen 293 erdőbirtokról 
89 697 hold területről készíttetett 93 birtok 
184 912 hold területtel ideiglenes üzemterv 
szerint kezeltetik és 30 erdőbirtok 5600 hold 
területtel terv nélkül van. üzemterv. Erdőtör
vény, 1879. XXXI. te. 17. §: -  kellékei. Ezen 
gazdasági tervek tekintettel az erdők terje
delmére, állapotára, az erdőbirtokos szükség
leteire és az erdők okszerű jövedelmezésére - 
akként készítendők, hogy az erdők jó karban
tartása s használatuk tartamossága biztosítas- 
sék, s a fatenyésztésen kívül, az erdei mellék
termények használata is szabályoztassék. J. 
Fekete L., 1898: Az általános ~ a dereka az 
egész erdőrendezési munkálatnak, melyhez an
nak többi részei, mint gyökerek és ágak csat
lakoznak (63.) [...] Az általános ~ elkészítésé
ben a legfőbb dolog a vágások tervezeteinek 
megállapítása. Mindenek előtt el kell határoz
ni, hogy az egyes erdőrészletek, vagyis tag
részletek milyen sorban jönnek egymás után 
vágás alá [...] mely évben vagy években kell 
nekik szolgáltattok az évi hozadékot (64.). 
ÁLt-Cs. 1912: Magyarhermányi közbirtokos
ság Magyarhermány község határában fekvő 
erdejének üzemterve [...] Az erdőbirtok 1882 
óta [...] F. M. r. által megállapított ideiglenes = 
szerint kezeltetik. (43.). Dánfalva Kbj, 1935: 
az = elkészítésével szorítanak. Molnár K, 
1978: Egyházasfalu a 7200 hold erdő mellett 
ugyancsak 7200 hold használható földterüle
ten (szántó, kaszáló) gazdálkodott. Ilyenfor
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mán a falut 7200 erdőarányjog illette. A 7200 
holdat az erdészeti hivatal felosztotta százéves 
fordulóra; a felosztást =nek nevezték (34.). 
üzönterv (Molnár K., 1974. 309.) Kápolnásf.
3. szakértői terv. Dániel G 1875: ~et kelle
ne készíteni, és azt szigorúan alkalmazni, ezt 
kívánja az egyesek, mint tulajdonosok érde
ke, azt követeli az állam érdeke nemzetgaz- 
dászati szempontból (76.) Szf. 
erdő gyapja, - szőre: „az erdő levágni való 
faanyaga” (MNy 43, 1947 54.) Mezőzáh. 
„megvette az erdőt, s a gyapjából kihozta az 
árát: kivágván a fákat, a föld ingyen maradt 
neki” (Köz. Gyallay Domokos: MNy 51,
1955. 312.) Bencéd.
erdőkiszabás: a vágásterület kijelölése. EO
II., 1781: a józan okosság javasolja, hogy az 
~ és annak vágatása ottan kezdődjék, a hol 
alkalmas levágatni való fák találtatnak 
(Erendt). szin. kitáblázás (Lev. form., 1813.
57.)- „
ERDŐLEÍRÁS: „A részletes -  az erdő in- 
ventáriuma, tárgyjegyzéke, melyben minden 
térrészlet fel van tüntetve” (Fekete L., 1898. 
59.) EO ü l., 1825: Vigyázni kelletik a rajta 
levő fáknak különböző nemeire és életide- 
jekre, ti. hogy az erdőnek melyik hajlatában 
uralkodik a cser, tölgy, gyertyán, fenyő és 
több ilyen fák és hogy azok mintegy hány 
esztendősök (Kiss József, 341.). (vö. Pausin- 
ger J., 1885. 754. Görgény). 
ERDŐRENDEZÉS: „az erdőgazdaságnak 
hosszabb időre kiterjedő oly szabályozása, 
hogy az a gazdaság megállapított céljának és 
az erdő feladatának lehetőleg megfeleljen” 
(Fekete Lajos, 1903.).
1. erdők rendezése. Vitos, CsF., 1894: Az = 
és az erdőgazdaság mai tevékenysége alig 
egyéb, mint a nagyapák hibáinak az unokák 
érdekében való helyreigazítása (572.).
2. erdőszabályozás. Újfalvy S., 1854: létrejött 
a tagosítás, váltórendszerrel és az erdő szabá
lyozás, 1826-ban Erdélyben legelőbb itt. (74.).

3. kitáblázás. Dániel G., 1875: Sehol sem 
tudok a Székelyföldön kitáblázott községi 
erdőt, a fadöntés az év minden szakában a 
fentebb jelzett erdőkben szórványosan vagy 
egyes csoportokban történik (74.).
4. rendezés. Endes M., 1938: Csík várme
gye erdőségeit az állam 1883. január 1-én ~ 
alá vette 29 évi kötelezettséggel (399.). ~i 
költség. SzN, 1886: Csíkmegye területén le
vő 353.283 hold erdőség ~ ~e az évenként 
fizetendő 16 000 frt mellett [...] 20 év alatt 
300 000 frtra rúgna [...] (54. sz.). ~i munká
latok. Vitos, CsF. 1894: ~ =, mely áll: 1. a 
birtoktest részletes felméréséből, 2. az azon 
levő fatömegek pontos megbecsléséből, 3. a 
belső munkálatokból, mely a térképelést s a 
gazdasági tervnek összeállítását foglalja 
magában (574.).
5. üzemrendezés. Kócsy J., 1898: Az ~ gyor
sabb menetét a birtokviszonyok rendezetlen
sége gátolja (903.).
ERDŐRENDEZŐ: „oly szakképzett erdő
tiszt, aki az erdők berendezésével van megbíz
va és avval foglalkozik” (PNL, 1894.). Vitos, 
CsF 1894: ~nek feladata az illető hivatal keze
lésére bízott erdők műszaki teendőit, úm. fel
méréseket, becsléseket és üzemtervezési mun
kálatokat stb. a hivatal által melléje adott mun
kaerőkkel teljesíteni [...]. Imre Dénes 1886. 
jún. 1-jével ~vé neveztetett ki (584.). 
ERDŐRENDEZŐSÉG: „hivatal, melynek 
élén egy erdőrendező áll [...]. Személyezete 
a nyári hónapok alatt rendesen külső mun
kákkal (erdőfelmérés, beosztás, becslés) van 
elfoglalva; a téli hónapokban pedig az erdő- 
gazdasági üzemtervek elkészítésével járó 
szobabeli munkálatokat végzi” (PNL,
1894.). Vitos, CsF. 1894: gyergyó-szentmik- 
lósi ún. ~ [...] a csík-szeredai m. kir. erdőhi
vatal kirendeltségének tekintendő (584.). 
erdőrész: „az erdő egy része” Sylvester T., 
1966: Ez az érdőrész mán megérett a toro
lásra. Komandó.
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ERDŐRÉSZLET: „az erdőnek olyan ön
magában véve többé-kevésbé egyöntetű ré
szét értjük, amely a szomszédos területektől 
termőhelyi, avagy faállomány viszony ok te
kintetében lényegesen különbözik” (Muzs
nay G., 1912. 8.).
1. osztag. (ÁLt-M, 1893: A kösz vény es re
metei székely nemes közbirtokosság »Má- 
tyus« nevű erdejének általános leírása. 48. 
alap.) J. Véssei M., 1907: A sínylődő erdősí
tések fejlődésének elősegítését célozta a te
lep [Szabédi erdészeti kísérleti] 10., 26. és 
28. -a iban  a csemeték töveire belapátolt 
chilisalétrommal való kísérletezés (48.).
2. revier. Benkő F , 1871: ~ az Erdőnek app- 
róbb gond viselésekre való osztása, öt hat 
iIlyen teszen egy nagy osztást. J. Várnai Sán
dor közlésében, az EL 1886. évi száma hoz
za az „álladék” (481.) és „láb” (483.) Hm. 
északkeleti részén gyűjtött helyi kifejezése
ket is, erdőrészlet jelentéssel.
ERDOTAG: az erdő állandó gazdasági be
osztása.
1. dűlő (ÁLt-Cs, 1900. k. 43.) Szu.
2. erdőparcella (Zsigmond J., 1979. 219.) 
Magy aró.
3. parcella. Lukács Z , 1978: A  1 egeíő és er
dő ~'kra volt felosztva (Sz. gy.) Sóvárad.
4. tag. ÁLt-M, 1898: A  somosdi ev. ref. egy
háznak mívelési ág megváltoztatás iránti ké
résére vonatkozó szakvélemény XI. =, 11. 
osztag 0.94 kh. (48.).
5. tábla. ÁLt-Cs, 1881: Az erdők idáig még 
csak természetes határok közé szorított ~'kra 
vannak felosztva. Vágásuk a Besztercze vizén 
lévő fűrészekre az I. és VI. ~ van kijelölve 
(78. 51.). J. ÁLt-M, 1879: A  makkolásra kije
löltetett 8 ~, ebből három vétetett igénybe a 
többi nem jövedelmezett (115.53.) Szováta. 
ERDŐTEST: valamely erdőnek az erdőtag
nál nagyobb része.
I. erdőtest. ÁLt-Cs, 1907: Az erdő 7 különál
ló -e t képez (43.286.).

2. tábla. Marosvidék, 1895: a marosszéki ha
vasi birtokunk 10 000 hold bükkszál erdő te
rületén [...] 3 ~'ra felosztva (203.). Szováta.
3. iizemosztály (Köz. Reuter Camillo: Nyr 
97, 1973. 336.).
esztendő számokkal való kő: határkő az évi 
vágásterület évszámaival. Benkő F., 1781: Az 
Erdők levágásában egyenes Lineat kel tartani 
és a' szegeletekre, -veket, a' következendökre 
nézve hogy a' régi osztás meg maradgyan, 
vagy penig más idegen fákat (104.). 
FAHASZNÁLAT-FÉLESÉGEK.
- kényszer kitermelés: az erdőtörvény előírá
sait kijátszó, rendkívüli fahasználat. Kemény 
J., 1965: cégi érdekből a »kényszer« - kiter
meléseket rendeljenek el a véderdősávokban 
(229.).
- mértékfeletti kihasználás —» túlhasználat. 
Kozma F, 1879: [Um] 1876-ban [...] az erdő 
~, káros legeltetés (szarvasmarha s különö
sen kecske a fiatalosok és friss vágásokban) 
és befásítás hiánya s kisebb mérvben harapé
gés következtében, 1860 óta kipusztult [...]
II.236 hold (256-257.).
- moderatus usus: mérsékelt használat (EO
III., 1825. 51. sz.).
- rendkívüli fahasználat: az üzemterv elő
írásaitól eltérő, az évi hozadékot rendsze
rint meghaladó fahasználat AjMT, 1904:
1903. évben a vármegyében [MT] 38 erdő- 
birtokos nyert engedélyt [...] ~ra (57.). 
Mkikj, 1912: Udvarhely vármegyében 20 
erdőeladás közül 13 -  (34.).
- rendszerezett használat. Vándor, 1839: az 
elpusztított fenyvesek, ~ mellett, hamar ki
nőnék magokat (161.). szin erdőlési szép
rend (EO III., 1825.331.).
- túlhasználat: az üzemterv előírásait meg
haladó vágás. Mkikj, 1893: A  könnyebben 
hozzáférhető területeken ellenben csaknem 
általános a ~ (51.).
felparcellázott erdő: üzemtervezett erdő. 
Lukács Z , 1978: A -  bői a tulajdonjog sze
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rint mindenki a saját részére vághatott fát. 
(Sz. gy.) Sóvárad.
feltáblázás: a vágásszabályozás és egyben 
az erdőrendezés kezdeti formája —> erdőki
szabás, ERDŐRENDEZÉS. J. Benkő F., 
1781: Arra kel vigyázni, mind a privatus 
Gazda, mind a Publicumnak, hogy az az 
Erdőt jó móddal sokáig meg tarthassa erre 
szükséges az Erdők el osztása, és azok el 
nevezése hogy idő szakaszonként élné az 
Ember (103.). EO III., 1815: tábláztassák 
fel annyi táblákra, ahányra a környülállá- 
sokhoz képest szükségesnek találtatik, hogy 
azon táblák közül minden esztendőben 
egyet-egyet vágjon le a communitás [közös
ség, falu -] (204.) Hsz. Jakab E., 1877: Egy 
bizottság 1827-ben [...] ajánlotta [...] az er
dők [Ősmarosszék havasgazdasága] táblák
ra osztását [...] azonban újból foganatlanul 
(322.).
FORDASZAK: fordulószak, a vágásforduló 
egyenlő része, rendszerint 20 év. ÁLt-Cs, 
1893: A fordulószaki fahozamok 2318-2943 
m3 közt változnak, legnagyobb az I. és legki
sebb a IV. ~ban (43.).
GAZDASÁGI TÉRKÉP: az erdőgazdasági 
üzemterv térképe —> ÁLLABLEÍRÁS. 
HOZADÉK (HOZAM): „az a fatömeg, 
amelyet a fahasználatok során az erdőből ki
veszünk” (ELex, 1964.), „meghatározott fa
béli quantum” (EO III., 1825. 338.). vö. le
hetőség (Marosi B., 1976.). J. r posibilitate = 
hozadék. „lehetséges” fatömeg (uo.). 
HOZAMSZABÁLYOZÁS: a hozadék sza
bályozása. Fekete Z , 1946: A hozadékszabá- 
lyozás feladata a hozadékokat úgy kiszabni, 
hogy az egyenletes hozadékszolgáltatás le
hetőleg biztosíttassák s az erdő szabályos ál
lapota hosszabb-rövidebb idő alatt megköze- 
líttessék (110.).
kikebeleztet: valamely területet más, na
gyobb területből kivesz. SzK, 1902: A szé
kely közbirtokosságok és községek tulajdo-

123. ábra. Gazdasági térkép.
A maksai volt úrbéresek erdejének gazdasági térképe 
J. A 76,3 k. hold kiterjedésű erdőbirtok két 
üzemosztályból (A üo. „legelő erdő” = 13,0 kh 
és B üo. „rendes üzemben kezelt részek” = 63,3 kh) 
és a 8 osztagból (—> Erdőrészlet) állt. A térképen 
szereplő római számok (I—IV) a négy fordulószakot 
(—> FORDASZAK) jelzik -  4-et mert 40 éves 
vágásforduló (—>) és 10 éves fordulószakot 
alkalmaztak vagyis azt, hogy mely időszakban 
kerül egy-egy erdőrészlet (vagy annak egy része) 
kitermelésre. Pl. az 1913-1922. évi fordulószakra 
(régiesen fordszakra) a legidősebb erdőrészletből, 
a 7-ből 15,9 k. hold volt előirányozva.) A 15,9 kh 
a B üzemosztálynak megközelíthetőleg egynegyede. 
Megfigyelendő az is, hogy a 7. erdőrészletből 
az a terület, mely 1913 és 1922 között kitermelésre 
volt előirányozva, a térképen 10 évi vágásterületre 
van felosztva.

nát képező erdőkből vegyék ki, »kebeleztes- 
sék ki« a legelőnek állandóan alkalmas terü
leteket, ahol a birtokosok kérelm ezik,... a le
geltetésre nem alkalmas legelőterületeket 
pedig az erdőhöz soroztassák be (108.).
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KOROSZTÁLY: több, korra nézve egymás 
után következő faállomány, 
közönséges élés: szabad használat. EO II., 
1803: hogy minden közönséges erdőnek na
gyobb része tilalom alá felfogattatnék s 
renddel esztendőnként bizonyos darab része 
szabadíttatnék fel a -re  (850.). 
megtartás: fenntartás. EO II., 1781: az erdő 
-á t a közönséges [köz]szükség és a különös 
[egyes] emberek haszna kívánja (446.). 
mérettek fel: osztattak fel. Benkő K., 1862: 
Ezen összes erdők [Mvh. 1377 hold 182 
négyszögöl erdeje] Mérnök Jékeli Sámuel 
Ur által (:ki azt nékem maga beszéllette el:) 
1823-tól 1825-ig mérettek fel száz táblákra 
ugyan annyi évek alatt egyenkint vágandók- 
ra vagy tisztítandókra (8.). 
nyíl: erdőrész, erdőtest. EO II., 1788: A sza
bad favágásra való erdők közül -akra osztat
ván, még eddig az első megtiltott -a t nem 
usuálták [használták], minthogy a más részről 
elégséges tűzi fát kaphattak (605.) Karatna. 
NYILADÉK: „nagyobb erdőtesteket határoló, a 
terepalakulatoktól függetlenül egyenes vonulatot 
alkotó, 4-10 m széles famentes sáv” (ELex, 1964.).

1. egyenes Liena (Benkő F., 1781. 104.).
2. pláj. Kemény J., 1958: A tisztáson túl is
mét sétányszerű, szép széles út alakját veszi 
fel a - [...], a - -n y ila d é k  [...] (231.). 
nyírágos tábla: nyír vágásterület. EO III., 
1840: [...] az egészen -'kban, minthogy azt 
semmiféle marha nem eszi, minden eszten
dőben legeltethető (450.) Asz.
okszerű erdőgazdaság: ésszerű erdőgazdál
kodás. SzK, 1902: az állattenyésztés a szé
kelység létfenntartásának egyik [...], az -  a 
másik főtényezője [...] A Szf.-ön az erdőgaz
daság nem szorítkozhatik kizárólag a fahasz
nálatra, azaz a fatermésre, hanem segédkezet 
kell nyújtania a mezőgazdaságnak [...] A 
Szf.-ön az állattenyésztésnek egyik főfeltéte
le a nyári legeltetés (Gyöngyössy Béla, 102.). 
OSZTAGOZÁS: Az erdő gazdasági beosz
tásának kialakítása. Fekete L., 1899: az -  az 
erdőrendezés alapja (43.). 
rablógazdaság: rablógazdálkodás: „a pilla
natnyi haszon érdekében a természeti kincse
ket a jövővel nem törődve, mértéktelenül kiak
názó gazdálkodás” (ÉKsz). Kozma F., 1879: a
-  nem csak Udvarhelymegyében dívik (257.).
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meg kor fatö-

meg kor fatö
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kh év Kát. hold kh év kh év kh év 7W» kh év m-1

II 3 7,8 10 7.8 7,8 7,8 45 700

II 4 11,0 5 11,0 11,0 9,3 30 760 1.7 40 78

II 5 4,7 25 4,7 4,7 4,7 50 320

II 6 6,3 3 6,3 6,3 6,3 38 318

I 7 31,5 32 31,5 31,5 15,9 37 1080 15,6 47 1186

I 8 12,0 20 2,0 2,0 0,2 35 6 1,8 45 48

Összesen: 63,3 31,5 4,7 2,0 25,1 63,3 15,9 1080 15,8 1192 15,8 1128 15,8 1096

XIII. táblázat. KOROSZTÁLY. Maksai volt úrbéresek erdejének üzemátvizsgálati munkálata és új rendszeres 
gazdasági üzemterve. Korosztálytáblázat és általános vágásterv.
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124. ábra. Osztagozás. Egy hegyvidéki üzemosztály vázlatos rajza és felosztása 145 tagra (—> ERDŐTAG).

REND. Krippel M., 1901 [Krippel Móric 
gysztm. -i járási erdőgondnok, majd egyete
mi tanár]: De nem tudom felemlítés nélkül 
hagyni, az itt, Gyergyóban, az erdők hazájá
ban élő ellenszenvet az erdőkkel szemben. 
Szabad erdőlés, szabad legeltetés - rendezett 
erdőlés, rendezett legeltetés! Oly két külön
böző és távoleső fogalmak [...] De hogy mű
velt, vezető erők is a haladást jelentő ~nek 
ellenségei legyenek, nem csak magukban, 
hanem nyilvánosan is - evvel erkölcsileg hat
va az egyszerű székelyekre -, azt végtelenül 
csodálom s szívem mélyéből fájlalom (83.). 
rendbe jövés: szabályos állapotba hozás 
(Bolyai F., 1820. 12.).
rendivel: rendén, előre megállapított sor
rend szerint. EO II., 1802: szükséges szaka

szonként a fák levághatására ~ az erdős he
lyeket meghatározni (798.). Hsz. 
RENDSZERTELEN ERDŐGAZDÁLKO
DÁS: „erdőlés, hol semmi rend a pusztítás
ban” (Kőváry L., 1842. 137.). Hszék Ekv, 
1899: Az életbeléptetett erdőtörvény [1879. 
XXXI. te.] gátat vetett a -nak. (204.) J. ÁLt- 
Cs, 1907: Az állami kezelésbe vétel előtt az er
dő használat rendszertelen szálalásból és kor
látlan legeltetésből állott (286.). J. A rendsze
res erdőgazdálkodás szabályait az évszázadok 
során az erdészeti szakembereken kívül mások 
is megfogalmazták. Ezek közé tartozik Bocs
kor János is, kinek alábbi két „tanácsa” nagy 
gyakorlati szakértelméről tanúskodik: „lször. 
Minden közönség közelebbi, és több nyilakra 
osztandó fenyveseit, a' majd évenként sorral
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Korosztály

Összesen31-40 21-30 11-20 1-10

éves

kát. hold

Jelen van 31,5 4,7 2,0 25,1 63,3

Szabályos fordaszaki 
[fordulószaki] terület 15,9 15,8 15,8 15,8 63,3

Több van 15,6 9,3 24,9

Kevesebb van 11,1 13,8 24,9

XIV. táblázat. A M aksai volt úrbéresek erdejének rendszeres gazdasági üzemterve.
I. Az erdőbirtok általános leírása. II. Az erdőgazdálkodás czélja és feladata. III. Üzem és hozamszabályozás. 
IV. A szabályos állapot és vágássorrend kimutatása. *—» KOROSZTÁLY. J.Idézet az üzemtervből:
„A »B« üzemosztály rendes üzemben kezelt részeken a szabályos állapot akkor áll be a midőn: 
az I. fordaszaki területen 31-40, a II. fordaszaki területen 21-30, a III. fordaszaki területen 11-20, 
a IV. fordaszaki területen: 1-10 éves teljes záródású állabok lesznek.” (6.).

használhatókat, tartsa legszorosabb tilalom
ban, és neveljen idő' múltával tutajra alkalmas, 
egyszersmind a' közel létei miatt könnyebben, 
hamarább haza szállítható fenyőket; [...]
2szor. A' már nyilakra osztott, és nagygyá 
nevelkedett fenyőkből senki se vágjon éven
ként több szálakat, mint a' mennyit egy télen 
eladás végett bizonyosan haza hordhat [...]” 
(Bocskor J., 1838.11. 28.). 
részlet: vágásra kijelölt állófák egy csoport
ja. Nyolcvanos ety Lemhény, 1881: A máso
dik ~nek vagyis 50 szálfának - 50-től 100-ig
- becsértéke 's kikiáltási ára 7 f 20 kr. v. é. 
revír: körzet, „pagony” (Divald-Wagner, 1868.). 
Kemény J., 1958: kiterítve maga elé az asztalra a 
Rókás-patak környék erdészeti térképét [...] A ti
zenkétezer holdnyi területet három »~«-re 
osztotta fel (77.) -> ÜZEMTERVEZÉS is. 
revisió: üzemátvizsgálás (ÁLt-Cs, 1893. 43.). 
SZABÁLYOS ÁLLAPOT: „az erdőnek az a 
teljesen rendezett, eszményi állapota, mely 
mellett az állandóan, évről évre mennyiség és 
minőség tekintetében egyenlő fahozamot ké
pes szolgáltatni” (Muzsnay G., 1912. 11.) 
Vitos, CsF 1894: Ha a most nyilvántartott [...] 
erdő úgynevezett ~ban volna, vagyis 1-től 100 
évesig minden korú erdő akkora területtel vol-

125. ábra. Szabályos állapot.
Példánkban egy 20 éves vágásfordulóban kezelt 
sarjerdő vágásbeosztását látjuk. A vágásforduló 1-ső 
évében az 1. vágásterületet vágjuk tarra, a másodikban 
a 2., a harmadikban a 3. kerül vágásra... A kitermelés 
befejezésével az erdő szabályos állapotba kerül, mert 
a következő vágásfordulóban a kitermelés alkalával 
mindegyik állomány 20 éves lesz, és. mert az évi 
vágás terű letek egyenlők, az évenkénti kitermelt 
fatömegek is közel egyenlőek lesznek. A térképen az 
egyes vágásterületek számai alá zárójelben írott 
számok az állománykorokat mutatják abban az évben, 
amelyben a második kitermelés alkalmával az I. 
vágásterületet vágjuk tarra.

na képviselve [...] mint az egész terület egy 
századrésze -, [...] akkor évenkint itt Gyergyó- 
ban 1808,24 kat.hold esnék vágás alá [...], s így
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évenként 270.000 m3 műszaki czélra és 180.000 
m3 tűzifát kellene termelnünk (Imre Dénes, 
587.). J. Muzsnay G., 1912: A szabályos fa 
készlet a ~ban levő erdő összes fatömege (15.). 
szakaszt: kimér, kihasít. EO II., 1807: az ef
féle közerdőket az illető geometrák [földmé
rők] által vagy örökre osztassák fel, vagy a 
silvcstris ordónak [erdőrendtartásnak] tartá
sa szerint bizonyos részekre úgy -ássák, 
hogy addig, amíg ezen részek rendre hasz
náltatnának, az előbb levágott részek felnő
hessenek (Erendt., 890.). J. EO /., 1718: 
vagy magok emberek előtt illendő részek 
szerint való erdőt szakaszszanak, vagy az 
árából igazságosan részeltessék (638.) Msz. 
TARTAMOSSÁG: állapot, amikor a hoza
dék hosszabb időn keresztül állandóan bizto
sítva van. SzN, 1886: Az erdőgazdaságok ki
tűzött és elérni szándékolt czélja kivétel nél
kül az, hogy az erdő jelen állapota mellett a 
lehetőleg nagyobb fahozamok legyenek ki- 
használhatók és főként, hogy azokban a -  
biztosítva legyen (92. sz.). vö. örökerdő-gaz- 
dálkodás (Marosi B., 1976. 3.) Hm.

„ Vén ez az erdő... A biikkök, tölgyek 
Korban s erőben nem szűkölködnek.
Magasra nőttek... Felhőkig érnek...
Öröktől való, mit végig éltek.
Néznek a múltba - jövőbe látnak:
Ósi szokása ez afáknak.
Árnyékuk alatt megáll a költő,
Zsong a lombok közt száz emberöltő:

Így zsong az erdő, mely irtva-fogyva,
Az évszázadokat átsilbakolta.
Árnyéka alatt mereng a költő:

Mik lesztek, vén fák?
Kereszt? Vagy bölcső?”

(Finta Zoltán: Erdőzsongás.
Erdélyi Helikon, 1939. 644.)

TERVSZERŰ KEZELÉSRE KÖTELEZ-
VE: üzemterv szerinti gazdálkodásra köte
lezve. —> XV. táblázat.
TORLASZTÁSI TERV: fahasználati terv. 
ÁLt-Cs, 1893: A székelykeresztúrfalvi köz
birtokosság erdejének rendszeres üzemterve, 
írásmellékletek [...] Részletes -  (43.). 
ÜZEM: „azoknak az erdőgazdasági művele
teknek az összességét értjük, melyek által az 
erdőt megtelepítjük, felneveljük és kihasz
náljuk” (Muzsnay G., 1912.). ÁLt-Cs, 1901: 
a D véderdő üzemosztály pedig szálaló 
»~«ben kezelendő (43.) —> ERDŐGAZDA
SÁGI ÜZEMMÓD is.
ÜZEMOSZTÁLY: „gazdasági egység, erdő
terület, amelyen a gazdálkodás ugyanazon 
főbb elvek szerint történik” (Muzsnay G., 
1912.). Péch D., 1890: Ősi Marosszék nemes 
székely birtokosságának erdejéről. [...] Az er
dő három ~ra van osztva. Az egyik a külön
váló, Iszujka nevű erdőrész, fokozatos felújí
tó vágású szálerdő üzemben; a második - a B. 
(~) 18. sz. Marosszék havasai I. 3. 2. 
ÜZEMTERVEZÉS: erdőgazdasági üzem
tervkészítés. Pausinger J., 1885: a görgényi 
erdőknek végleges rendezése 10-12 év előtt 
nemigen várható, ideiglenes üzemtervek fel
állításához kellett fognunk [...] minden erdő
gondnoksághoz tartozó pagony egy önálló 
gazdasági egésznek vétetvén (1105.). 
vágás: „kivágott erdőrész” (Köz. Márton 
Gyula: Nyr 82, 1958. 363.) Pálfva. J. ~: „az 
erdőnek az a része, amelyben a fakitermelés 
folyik” (ELex, 1964.).
VÁGÁSFORDULÓ: „az az idő, amely alatt 
valamely üzemosztálynak valamennyi erdő
részlete egyszer kihasználtatik és felújítta- 
tik” (Muzsnay G., 1912. 9.).
/. forda. ÁLt-Cs, 1894: A küsmödi ev. ref. 
egyház erdejének üzemterve. [...] sarj erdő
üzem, 40 éves ='val lesz kezelve (43.). 1. for
duló: „a székelyföldön a határnak azon része, 
amelyet egyszerre mívelnek, ez tehát igen jól
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A törvényhatóság 
és járás neve

Összes
erdőterület

Tervszerű kezelésre

kötelezett nem kötelezett

erdők

kataszteri hold

I. Maros-Vásárhely 
szab. kir. v. 1.403 1.369 (98%) 34 ( 2%)

II. Csík megye 402.105 380.201 (95%) 21.904 ( 5%)

1. Kászon-alcsíki 71.390 70.949 441
2. Felcsíki 123.973 120.307 3.666
3. Gyergyó-tölgyesi 60.458 60.458
4. Gyergyói 146.284 128.487 17.797

III. Maros-Torda megye 343.170 250.192 (73%) 92.978 (27%)

1. Felső-marosi 9.800 1.290 8.510
2. Alsó-marosi 10.849 2.102 8.747
3. Régeni-felső 180.581 124.368 56.213
4. Régeni-alsó 98.129 89.424 8.705
5. Nyárád-szeredai 43.405 32.602 10.803
6. Szász-Régen rendezett tanácsú v. 406 406

IV. Udvarhely megye 210.172 169.254 (80%) 40.918 (20%)

1 Udvarhelyi 97.515 88.151 9.364
2. Homoródi 74.027 65.031 8.996
3. Keresztúri 37.897 15.387 22.510
4. Székely-Udvarhely rend. tan. v. 733 685 48

V. Háromszék megye 422.068 308.315 (73%) 133.753 (27%)

1. Sepsi 102.824 61.993 40.831z. is.ezcii 
3. Orbai 106.741 92.728 14.013

4. Miklósvári 148.580 95.322 53.258

5. Bereczk r. t. v. 41.140 36.585 4.555

6. Sepsi-Szt.-György r. t. v. 22.783 21.687 1.096

XV. táblázat. TERVSZERŰ KEZELÉSRE KÖTELEZVE. Gazdasági rendszeres üzemterv szerint kezelendő 
erdők [—>1879. évi XXXI. te. 17 §] a kutatott területen 1885-ben (Bedő A., 1885. II. k. II. rész).
J. Az Erdőtörvény 17 $-a szerint tervszerű, azaz rendszeres gazdasági üzemterv szerint kellett kezelni 
az állami, törvényhatósági, községi, egyházi, közalapítványi, magánalapítványi, hitbizományi, közbirtokossági 
és részvénytársulati erdőket.

és egyszerűen kifejezi a fogalmat” (Köz. 
Simonyi Zsigmond: Nyr 25, 1896. 551.).
2. turnus. Bolyai F., 1820: Ezen visszafordu
lás ideje -nak  neveztetik. (11.). Vitos, CsF. 
1894: A faipar fejlesztése tekintetéből a fa
iparosok kifejezést adtak 1895. év óta azon 
óhajtásoknak, hogy az erdőbirtokos közsé

gek és városok ne adják el egyes nagy ezé- 
geknek egy tömegben erdőiket, hanem -okra 
osztva, kisebb részletekben bocsássák el
adásra, hogy így a kisebb tőkével bíró iparo
sok is juthassanak hozzá (598.).
VÁGÁSI KOR: „vágatási kor, amikor a fa
állomány, illetőleg az alkotó fák vágás alá
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kerülnek” (Muzsnay G., 1912.). vágáskor. 
Fekete L., 1898: így pl. egy 20 éves ~ra be
rendezett szabályos sarjerdőben az I. korosz
tály áll a 20-16, a II. korosztály a 15-1 1 [...] 
éves állabokból (22.).
VÁGÁSSORREND: „a vágások tér- és idő
beli egymásutánjának rendje” (ELex, 1964.). 
EO II., 1802: Hogy minden külömböztetés 
nélkül az fák vágattatván, az erdős helyek fá
inak rendével való levágatása edd igeié fel 
nem állíttatott. (796.). Bolyai F., 1820: Csak
ugyan a legvéncbbeken kell a vágást kezdeni 
(12.). ÁLt-Cs, 1898: Homoród Remete köz
ség erdejének rendszeres gazdasági üzemter
ve [...] A tervezett ~ megállapításánál figye
lem fordíttatott a kihasználás alá kerülő terü
letek egymáshoz való csatlakozására, a je 
lenlegi állabok korára, a terepviszonyokra, a 
mellékhasználatok érdekeire és különösen a 
czélba vett szabályos állapot mielőbbi eléré
sére (43.).

VÁGÁSSZABÁLYZÁS-FÉLESÉGEK ÉS 
MEGNEVEZÉSEK: „annak az eljárásnak 
a megállapítása, hogy az erdőből hol és men
nyit vághassunk?” (Muzsnay G., 1912. 147.)
- avasra fog: „meghagyja a fákat a mai fogalmak 
szerint vágásérettségig” (Csőre R, 1980. 197.).
- favágatás renddel. EO III., 1825: a favága- 
tás oly renddel folyhasson, hogy ne mindig 
csak a közelebb levő részek rongáltassanak, 
a hátrább levők pedig elhagyattassanak (Kiss 
József, 333.).
- használatok rendezése. Mkikj, 1893: A ~ 
folytán, a köz kárára űzött deszka és épületfa 
szekeres kereskedés most már csak az évi 
vágásokból egyeseknek jutó és a magán 
szükség fedezése után felmaradt, nem nagy 
mennyiségre szorítkozik. (71.).
- kerülve vágja. Kőváry L., 1847: Mária Thc- 
résia renddé, hogy erdeink évszámokra osz
tályozhassanak, de azért ma a teremi urada
lom, mely 30-33 éven át ~ erdő tábláit, a n.

126. ábra. Vágássorrend. A vágások rendjének képe a Mária Terézia-féle erdőrendtartásból 
1. legidősebb, vágásérett faállomány, 2. kitermelt vágásteriilet hagyásfákkal (3), 4. felújult vágásterület.
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egyedi collegium, melynek 80 éves táblái 
vannak, s némely kamarai erdők és szász
helységek csak kivételes példákként vágják 
kerülve erdő tábláikat. (28. §.).
- renddel esztendőnként. EO II., 1803: hogy 
minden közönséges erdőknek nagyobb része 
tilalom alá felfogattatnék s ~ bizonyos darab 
része szabadíttatnék fel a közönséges élésre 
(850.). Kvh.

vagdalás szabályozás (Kőváry L., 1842. 
188.) —> II. részt is.
VÁGÁSTERÜLET: „az erdőnek az a része, 
amelyen fakitermelési munka folyik”
„ mintha megszámlálhatatlan sok 
csoda-hajó szállna 
himbálózva úszik fel a holdas égre 
friss vágottasokból 
az aznap ledöntött 
sokezernyi szálfa...”

(Molnos Lajos: Favágók este, 1978.) 
/. darab. Szabó T., 1978/1618: az nagy nia- 
rast, a Pap erdeje tetejennis egy ~ ot [erdőt 
bírt] (255.) Marossztkirály. J. 1776: Kezdett 
otton egy ~ at irtoni. (255.) Ádámos, KK.
2. forda. ÁLt-M, 1879: egy tönknek a - ’bani 
készíttése vagyis vágatása 10 kr [...] a ~'ból a 
fűrészhezi szállítás 20 kr (115.51.). - horda. 
[így, helyesen forda] Jakab E., 1877: az er
dős részek 120 hordára (turnus) osztattak fel 
[...] a bükkes hordáknak pedig csak tized ré
sze volt az eddigi években elhasználható [...] 
rendszeres hordák teljes értékükben és kiter
jedésükben használtassanak (315.).
3. levágott rész (EO II., 1781. 168. sz.).
4. nyíl. Imreh /., 797J/1830: a szélyen már 
elkezdett ~ egészen Súgó árkáig folytattas- 
sék és levágattassék (114.) Árkos. Orbán B., 
VI. 1873: Brassó [...] a községeknek [Hétf.] 
csak szűkén kimért =akat enged át használat
ra (135.). erdőnyíl. Kós K., 1972: esztendőn
ként kijelölt = (29.) Kász.
5. rész. Bolyai F., 1820: s évenként egymás
után vágattatván télben le egy-egy = (12.).

6. szál. Benkő F., 1781: a' fenyő fa minthogy 
nehezen nő, és ki nem ujjul a' Gyökeriről, 
ezért 80-100 -okra is osztyák, míg viszsza 
jönö. (104.).
7. tábla. Szabó T., 7978/1780: ezen Cserefás 
circumvicinált, és mimetiált [—>] erdő [...] adat- 
tatik pótlásban a Negyedik Táblához (101.) 
Harasztkerék, MT. Benkő K., 1862: 1823-tól 
1825-ig mérettek fel [Mvh. erdeje] száz ~'kra 
ugyan annyi évek alatt egyenkint vágandókra 
vagy tisztítandókra [...] mindezekről a Tanács
hoz be adott rajzot készített, s az ma is a Város 
levéltárában van (8.). Száva F., 1867: szüksé
ges lenne azt, hogy az erdők =”ra osztassanak 
fel s csak sorra jöjjenek elhasználás alá, mialatt 
rendre ismét kinőnék magukat (257.). ALt-M, 
1879: igen magasra vagynak hagyva a csuta
kok [...] a ='k felső részéről le szállítandó fák
nak akadályára állanak [...] Azt sem tartom 
czélszerűnek, hogy csak a víz folyam hoszszá- 
ban vágassanak az ölek [...] a ~'k ki felé az 
oldalon vétessenek vágás alá (115.53.). EL, 
1887: ~: vágásra „kijelölt terület, amelyet ren
desen 3 év alatt vágnak le” (587.) Gy. Endes 
M., 1938: a rendezés [erdő-] költségeinek kön
nyebb hordozása céljából évenkint minden 
községben egy ~ erdő eladásra kiszakíttassék 
(398.). László Lőrinc: volt olyan ~, hogy 4- 
5000 köbméter is volt benne (Sz. gy.) 
Gy remete, épület- és tűzifás táblák (EO III., 
1825. 337.). erdő ~ EO III, 1815: amely « 
='nak fája levágatik, annak helyén teljességgel 
nem szabad semmiféle marhának járni (205.) 
Hsz. Ilyefva. esztendőnként fejsze alá fordu
landó ~. (EO III., 1825. 51. sz.). nyirágos ~ 
(EO III., 1840. 450.) Asz. szabad ~: „azon er
dőrész mely épen vágás alatt áll” (Köz. 
Goldner József: EL 1887. 587.) Gy. Csergő B., 
1978: A ~ ~'ban [a kijelölt évi vágásterületen] a 
közbirtokosság vezetősége a lábonálló fákat ki- 
köbözte, megszámozta, lebélyegezte, majd pa
píron szétosztotta arányjogok szerint. (42.) 
Küküllőkeményfva. tiltott =: „vágás, hol a lácz-
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fákat [—>] már levágták; visszamaradt tircsfák- 
tól [—>] várva a terület bevetését; többet ugyan 
vágni benne nem szabad, de - a nép, fájdalom, 
úgy hiszi legeltetni igen” (Köz. Goldner Jó
zsef: EL, 1887. 587.) Gy. vágás =. Kemény J., 
1958: a ~ k-ban a nemrégiben elcsendesedett 
fejszék egy-két napon belül ismét nekivágnak a 
fák törzsének (106.). -erdő. Endes M., 1938: 
—»tábla. =s = (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye. 
Hn. Táblaerdő (Erdély 1903. 91.), Göcs.
8. vágás. Divald A., 1871: A tölgyerdő nehány 
év előtt 80 ~ra osztatott be és azokból éven
ként egy, vagy néha több is használtatott föl 
(121.). ÁLt-Kvár, 1908: átadatott illetve átvé
tetett a mesterpataki bükk ~ (Born) Görgény.

10. vágterület. Bartó /., 1973: az erdőből 
-eket mértek. Csmadaras.
11. vágott. —> III. 2. 1. 3. is.
VEDERDO: „az erdőtörvény szerint az az 
erdő, mely magasabb hegyek kőgörgetegein, 
havasok fennsíkjain vagy hegytetőkön és ge
rinceken, meredek hegyoldalakon és azok 
lejtőin fekszik és hegyomlások, kőfolyások, 
hócsuszamlások és vízmosások támadásának 
megakadályozására szolgál, vagy amely el
pusztulása folytán alantabb fekvő területek 
termőképessége vagy közlekedési utak biz
tonsága veszélyeztetnek, vagy szélvészek 
rombolásának út nyittatnék.” (PNL XVI, 
1897.733.).

127. ábra. Véderdő, a) Véderdők %-os aránya a kutatott területen az első világháború előtt (EZsN, 1914. 320.).
(J. A zárójelben közölt adatok a megye erdősültségét fejezi ki, szintén %-ban.) b) Véderdők a Borszéki-medencében 
(Szőnyi, B., 1958. 47.).
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1.4 Erdőbecslés
(faméréstan, dendrometria)

„ Hogy pedig el ne maradjon vagy egy, 
darabonként [...] mindenik megmért fát 
krétával körül lehet jegyezni s azonfelül 
szeget kell verni belé, még pedig különböző 
színű fejű  szegeket a különféle fákba; s meg 
lévén előre a skatulyákban volt szegek 
számlálva megtetszik a végin, hogy 
melyikféle fa  hány volt ”

(Bolyai Farkas, 1820. 9.)

aestimáló: becslő. J. Divald-Wagner, 1868.: 
becslő n. Taxator.
álamány: faállomány. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1900: kik meg bírálván az erdőben a 
fenyő fa~ mennyiségit, 
általmérő: átmérő. Eresei J., 1818.: húsos 
som [...] Mint fa felnő 24-30 lábnyira 12-18 
hüvelyknyi alsó -vei (137.).
ÁTLALÓVAL MÉR. (MEGÁTLAL).
1. átlalóval köböz. Kocsis Lajos: átlalóval 
köböztük a fát (Sz. gy.) Csernáton.
2. bemér: Jkv Hilibi Kb, 1937.: az iskola épí
tésre adott 200 m3 fenyő fának a lebélyegzé
se és bemérése céljából. (57.).
3. fokol. Kászonimpér kbjkv, 1945: Egyben 
utasicsák az Elnököt hogy csináltason egy 
hatósági fokolot és mindenki fáját ~ tasa a 
leelenőrzés véget (39.) le -  (Gazda J., 1980. 
44.) Madéfva.
4. kluppáz (Szőcs István, Sz. gy.) Bereck. le ~. 
Molnár K., 1978.: A 72 holdon levő minden
féle fát mejjmagasságban ~ ~ tak (34.) Hm. 
becsárázva: becsült értéke megállapítva. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1872: 23 szálfa [...] 
~ vagynak. Összesen 2 fr 80 xrba. 
becsérték: becsült érték. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1880.: A fenjelzett 120 drb fának ~e 
20 frt [...] A gyűlésen [...] a kijelölt fára 5 K. 
adatott [1917]. Mkikj, 1913: A -kel, mint kiki
áltási árral szemben [...] többet éretett el (57.).

BECSLÉS.
1. aestimatio: „az értékeknek pénzben kife
jezett becslése” (MJL I, 1898. 118.) (Vö. Cs. 
Bogáts D., 1943/1719. Hsz.).
2. betsü (PP, 1708.) bötsü (PPB, 11767.) 
becslési tariffa: díjszabás megközelítő ér
tékek alapján. Tagányi K., 1896: Az erdők 
szerepét a régi magyar gazdasági életben 
abból a - ’ból ítélhetjük meg leginkább, me
lyet róluk Verbőczy az ő hármaskönyvében 
felsorol (XII.). —> becsü (Vö. Imreh I., 
1983. 244.).
becsü: értékbecslés. EO l., 1486: Az erdők or
szágos ~je (magyar fordítás). EO /., 1514: Ver
bőczy Hármas Könyve I. Rész 133. Czím 25- 
33. Pontjainak magyar fordítása az erdők or
szágos -jéről. Nyolcvanos et, Lemhény, 1870: 
minden egyes fa numerust és -  alá jöjjön. 
BECSÜL (MEG ).
1. aestimál.
2. becsül Szabó T., 1976/1774: egyebütt nem 
betsűltűk az erdőbéli vágásokat (645.) Vaja 
MT. Tagán G., 1943: A régi időkben minden 
fát külön —ték, és így állapították meg az össz
értékét pénzben, most a fák osztása köbméter 
szerint történik. Előbb megállapítják a 
vágtérben levő fák mennyiségét köbméterben 
és elosztják a jogok számával, így mérés útján 
meg kell állapítani, hogy minden szálfában 
hány köbméter van. A megállapítás módja: —> 
PRÓBAFA. (33.) Szvarság. le~. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1911: fenyő fák 46 darabb a mai 
napon szám szerint = -tettek. Lukács Imre: ~ 
-tem az erdőt (Sz. gy.) Gy.
3. leköböztet (Oláh I., 1987. 37.) Halmás. J. 
1898: XIX. te. Indoklásából: [közbirtokossá
gi erdők] Az eladásnak szánt faanyagnak 
sem mennyiségét, sem értékét nem -tetik 
meg a birtokosok, hanem minden becslés 
nélkül, s többnyire a nyilvános árverés kizá
rásával, kéz alatt adják el [...] (MTörv.). 
bélyegző: bélyegző kalapács (Sebestyén Ist
ván, Sz. gy.) Zetelaka.
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128. ábra. Bélyegző fejsze, a) kerek, a kivágandó fák, b) 
négyszögű, a visszamaradt (hagyásfák) megjelölésére.

bélyegző fejsze: fejsze alakú bélyegző kala
pács. (Jkv Hilibi Kb, 1941.). 
beró (fát): „bevágással megjegyez”, fejszével 
megcsap, hajkol. Szabó T., 7976/1810: el is 
mentünk a fát meg nézni s hát a fa jegyzet
len... egy darabig béis rodtuk de el ősteledvén 
hazajöttünk (818.) Sóakna, MT. 
cseter: „a fa dereka; megmérni a fa ~jét: vas
tagságát” (Kriza, Vadr., 1862.). J. Lőrincz K., 
1861: csütört v. csetert v. cseter: „fadereka 
(megmérni a' fa csütörtjét v. vastagságát)” 
(320.) Hsz.
cseterkt: „kerület” (Köz. Újlaki István: EL 
1883) „Nagy ~je van a fának = nagy kerülete van.” 
csetert.
a.) átmérő (Árokalyi, 1839.) Kn, „megmérni 
a fa ~jét” (Ballagi M., 1873.).
b.) kerülete v. vastagsága (átmérője) vmely 
kerek tárgynak (MTsz I., 1893.). Hm. 
ÉLŐFA KORA. Bolyai F.f 1820: Az ~'t meg 
lehet tudni, ha keresztül vágatva simán meg- 
faragtatik s faggyúval megkenetik, meglehet 
csak vizezni, vagy fűvel is dörzsölni, hogy a 
gyűrűk meglátszódjanak, de a gyűrű formá
lódásig, míg a gyengébb csemete táplálására 
való megkeményül, néhány évet oda kell 
hozzávetőleg számítani (9.). 
ERDŐBECSLÉS.
1. erdészeti becslés. Antal /., 1976: Az egy 
tömegben eladott erdőknél az ~ alapján álla
pítják meg az árakat is. Ám ez a becslés csak 
megközelítő; megtörtént, hogy a vásárló cég

többet kapott, mint amennyit megfizetett 
[1934-1940] (125.) Csm.
2. erdőbeli becsü (EO III., 1816. 289.).
3. fa-mértan (Lázár J., 1871. 169.) J. AJ 
MT, 1904: Havasügy. Az Ősmarosszék 127 
községe egyeteme [...] 13 604 hold 484 
négyszögöl erdő [...] A faállomány a múlt év 
folyamán is értékesítetlenül maradt [...] az 
eladni kívánt erdő becslését a szovátai erdő
gondnok végzi (69., 71.).
erdő gyapja: „az erdő levágni való faanya
ga” Szabó T. 1971/1869: Az egész Fickó er
dő őszves gyapjáért, 12 év alatt levágandólag 
40 000 frt készpénzt ígért (299.) Magyaró. 
ERDŐK ORSZÁGOS EGYSÉGES ÉRTÉ
KELÉSE. Csőre P, 1980: Az ~nél is értékmeg
határozó tényezőként szerepelt az erdő makkter
mő volta. Ez a körülmény és a vágásérettség 
(bárdos erdő) jelentették a legmagasabb értékka
tegóriát [középkor] (193.) Vö. ERDŐK ORSZÁ
GOS BECSŰJE (EO I., 1514. 32-33.).
ERDŐK TISZTA JÖVEDELME. Kolozs
vári naptár, 1866: Statisztikai adatok Erdély
1862. [...] A lotteria bevétele 407.874 frt volt, 
ebből kiadás 266.350 frt, a tiszta jövedelem te
hát 141.524 frt. [...] Erdők [állami erdők] után 
bevétel 74.353 frt, kiadás kezelésre 40.556 frt, 
erdőszeti kölcségek 59.918 frt, más kiadások
kal együtt 105.889 frt volt tehát deficit 31.537 
frt. (198.) EL, IV. 1865: Sőt tudok esetet, hol 
egyesek erdeik birtokából egyenesen kitagad
ták magukat, mert a jövedelem teljes hiánya 
miatt az erdőre rótt adót fizetni nem akarták, 
nem bírták (15.) [Divald Adolf székfoglaló ér
tekezéséből. E-re vonatkozó megállapítás.]. 
FATERMÉS. Fekete L., 1898: Mindazonál
tal úgy kell az erdőt berendeznünk, hogy 
minden évben levághassunk belőle bizonyos 
mennyiségű fát, és ezt -eknek nevezi az er
dész (18.).
fejlődség: méret. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1905: hogy míg a fenyő erdő rész nagyobb 
~re nem vergődhetik.
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A törvényhatóság neve

Az
erdőterület 

aránya 
az összes 

területhez

Esik egy lélekre
Az erdők 
kataszteri 

tiszta jövedelme

az
erdőterületből

a fa
termésből összesen holdanként

% k. hold mVév forint kr

Csik megye 47,5 3,6 7,73 27.916 1
Háromszék megye 61,6 3,4 5,76 80.212 19
Maros-Torda megye 47,6 2,4 5,22 58.378 17
Maros-Vásárhely sz.kir.v. 24,6 0,1 0,24 2.440 174
Udvarhely megye 41,2 2,0 3,48 37.272 17

Országos átlag 27,1 0,96 1,71 57

XVI. táblázat. Erdők tiszta jövedelme.
A kutatott terület erdeinek kataszteri tiszta jövedelme 1885-ben (Bedő A., 1885. I. k. I. táblázat).

Megye
A megye összes erdőterülete Az erdőterület évi fatermése

k. hold
összesen

m3
holdankénti

átlag

Csík 402.105 857.580 2,13
melyből: III. t.o. 58.716 176.820

IV. t.o. 254.441 556.388
V. t.o. 88.948 124.372

Maros-Torda
és Mvh. 344.573 766.509 2,22
melyből: II. t.o. 23.810 75.505

III. t.o. 145.577 341.043
IV. t.o. 173.570 348.669
V. t.o. 1.616 1.292

Udvarhely 210.172 367.131 1,74
melyből: II. t.o. 1.589 3.224

III. t.o. 95.363 187.082
IV. t.o. 106.708 168.822
V. t.o. 6.512 8.003

Háromszék 422.068 721.434 1,71
melyből: II. t.o. 5.012 10.521

III. t.o. 126.216 215.987
IV. t.o. 276.755 482.361
V. t.o. 14.085 12.565

J. t. o. =  term őhely i o sztá ly  (I. L egjobb . II. Jobb. III. Jó. IV. K özépszerű . V. g y en g e . VI. R o ssz)

XVII. táblázat. FATERMÉS. A megyék erdőségeinek évi fatermése 1885-ben (Bedő A., 1885.I.k.I. és III. Táblázat).

FELVÉTEL (A TÖRZSEK ~E).
1. erdőszámozás. Lőrincz Pál: menyünk er
dőszámozni (Sz. gy.). Oroszhegy. tőszámo
zás (Boldizsár Lajos, Sz. gy.) Kászonimpér.
2. felmérés: Sylvester T., 1966: A döntés 
előtt felmérik a fát étyhármincas méjmagas
ságba. Komandó.

3. felszámítás. Bolyai F., 1820: az első a =, 
hogy tudassék, mi van (10.).
4. felvételezés. Jkv. Hilibi Kb, 1937: 200 m3 
fát föl lehet vételezni a kidőlött és beteg 
fákból és ez a ~ meg is történt [...] és találta
tott 233,18 m3 (54.). [...], 1941: a fák újbóli = 
éré [...] (79.).
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5. fólleltározás. Kászonimpér kbjkv, 1948: a 
havas területen lévő széldöntöt fákot föl lel
tározni és kör béjegzövel elátni [...] (187.). 
leltárba vesz (Barabás I., 1987. 33.) Hm.
6. inventarium. EO III., 1825: erdőket in- 
ventálni (51. szám).
féret: térfogat,.köbtartalom. Bolyai F., 1820: 
akármely formájú ágnak ~jét [...] (9.). 
fojósorszám: sorszám. Molnár M., 1978: 
Mindenki fa ~ot kapott, ezt bélyegző forgóka
lapáccsal ütötték a fára (35., 38) Kápolnásf. 
gömbfát mér: középátmérőt és hosszat mér 
(VZ, 1981.73. Sz.) Vármező. 
kerék: kör alakú. Orbán B., //., 1869: a ~ 
tönk (fatörzs) (55.).
kisebb vége: felső átmérő, vékonyabb vége. 
Kászon Altíz jkv, 1856: a mely fák kissebb 
végének is hat czolosnak kelletik lenni (6.). 
kiszemlett: kijelölt. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1868: a ~ fák árverezése is megtörtént. 
KÖBÖZÉS: „az egyes fák és farészek térfo
gatának meghatározása” (Elex, 1964.).
1. Felvetése a ’ faderekak köbös bennékjének 
(Kalendáriom, 1835.63.). J. Kassán 1835-ben 
kiadott „Mindenkori tökélyes erdei- és vadá
szati kalendáriom” (mely a kutatott területen is 
használatos volt) egy köbözési példát is bemu
tat. A középátmérő 20 új, a hosszúság 24 láb, a 
gömbfa köbtartalma 52 köbláb 576 köbúj.
2. köbözés. Kát. Napt., 1938: Faragottfa (épü
letfa) köbözési táblázata köblábakban. Vastag
ság és szélesség hüvelykben (colokban). Hosz- 
szúság méterekben. [...] Kedves Péter gazda a 
fenyőfaosztalékából kifaragott 4 drb épületfát. 
Összesen hány köbláb a 4 szál faragottfa [...] 
Mindenki a saját érdekében ragaszkodjék a 
táblázathoz, mert a kereskedők a métert csak 
három lábnak számítanak. Egy nagyobb mére
tű fánál azonban az elhanyagolt 0,16 láb 2-3 
köblábra is fel növekedik, ami csak egy szál fá
nál kb. 50-60 Lei veszteséget jelent - az eladó 
számára (114.). J. A naptár néhai Szabó Lajos 
zetelaki közbirtokossági elnök tulajdona volt.

listya: táblázat. Molnár K., 1978: A fa (a tő) 
vastagságát, magasságát és sorszámát egy 
~'ra vezették (35.) Kápolnásf. 
MEGÁTLALT (VÁGÁSRA KIJELÖLT) 
ÁLLÓFÁK MEGJELÖLÉSE.
1. fákot jegyez. Sándor O., 1651: az mely erdő
ben ugyan a felyel megírt esztendőben és na
pon kijárván, az határát és -vén (98.) Csicsó.
2. fá t bélyegeztet. Vámszer G., 7977/1930: De
cember [...] Saját erdejükben =nek (181.) Cs.
3. pecsétel. Sylvester T., 1966: A fákat forgó
kalapáccsal - ik  le. Komandó. J. bélyegtelen 
fa  (Jkv Hilibi Kb, 1934.30.). 
megmérés: méret. MA, 1604.: ~ „Dimensio” 
MEGSZÁMOZ.
1. leszámoz. Lukács Sándor: -tűk  az összes 
fákat (Sz. gy.) Hrkarácsonyfva.
2. numeruzál. Nyolcvanos et, Lemhény, 1881: 
a fák m eg-ását [...] bizottsági tagok [...] 
kötelesek fát -n i és becsülni, nemeruzál. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1885: a fák a társa
ság által -tassanak meg.
3. számoz. Nyolcvanos et, Lemhény, a 1868: 
ha olyan fákott sertene meg, vagy levágni 
mereszelné melyek ~va nem volnának azon 
esetbe minden szálfáért fizett egy forintott. 
megszemelés: megszemlélés. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1885: 4 szál fa ~ére és kijelölé
sére erdőgazdája testületünknek [...].

megjelölése. 1. folyószám (—» fojósorszám).
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megvágni a fát: fejszével megcsapni az ál
lófát. Tamási Á., 1976/1953: a közbirtokos
ság vezetősége [...] Az erdőben aztán a te
nyeres fejszével megvágták a fákat, s a 
könyv útmutatása szerint a vágott helyekre 
betűket írtak, ami a gazdáknak kétszeres 
munkát jelentett, mert először ki kellett a be
tűk alapján találni, hogy kié lesz ez a fa és 
amaz; s másodszor pedig le is kellett vágni a 
fát (213.) Farkaslaka. III. 2.1.3. is. 
méjmagasság: mellmagasság, 1,3 m (Syl- 
vester T., 1966.). mejjmagasságban mértünk 
(Boldizsár Lajos, Sz. gy.) Kászonimpér. 
m intatér: próbatér. Hn. M inta-tér (k). 
„Nagy erdő vót ott. Egy darabot leváktak 
belölle mintavágásnak, me elatták.” (Tibád 
L., 1978. 224.) Kecset.
NÖVEDÉK.
1. fagyarapodás (Marosi B., 1976.).
2. felnövés. Benkő F., 1781: A Fákban neve
zetes hogy az első fel növését hamarább ve
szik mint minden Állatok és Plánták is.
3. növeí (Bolyai F., 1820. 12.).
PROBAFA: „mintafa, m intatörzs” (Elex, 
1964.). Tagán G., 1943: A  megállapítás [a 
faállomány fatömegének a meghatározása] 
módja: a vágtéren levő minden egyes fa vas
tagságát mellmagasságban kluppával (mérő
vas) lemérik s a fát folyószámmal látják el 
(így a vágtérben levő fák darabszáma is 
megállapítást nyer). Ezután a 10, majd a 10- 
20, végül a 20-30 stb. cm-es átmérőjű fákból 
levágnak két-két darabot és megmérik a le
vágott egyes fák hosszúságát. Ezek a ~'k. 
így csoportonként megállapítják a fák átlag 
hosszúságát, majd kiszámítják, hogy min
den levágott fában hány köbméter van. A 
köbméterek számát összeadják és elosztják 
a jogok számával. (34.) Szvarság. 
próbatétel: próbamérés. EO III., 1825: ta
nulja ki a mérő inspector -éből azt is, hogy 
[...] egy jugerumnyi helyen [...] hány öl jöhet 
ki tűzifában (51 sz.).

próbát tesz: megbecsül. EO //., 1781: annak 
utánna próbát kell tenni, az egész erdő meny
nyi fát tart magában (447.). 
sudara: „a szálfa vége” (Köz. Várnai Sán
dor: EL 1886. 484.) Hsz. 
summa: összeg. Bolyai F., 1820: féretjének 
summája (9.). 
szál:
a.) állófa. Bogáts D., 1943/1560: az pras- 
mary erdeobe, ki az fekete wyz mellett wa- 
gyon ott wagthanak zylffat és teolgyfat két 
zaaz zalat. ÁLt-M, 1879: 30 ~at próbaként 
fel fog dolgozni (115.51.) Szováta.
b.) darab. ÁLt-Kvár, Born, 1849: Az hidak
hoz vittek 28 ~at [deszkát] Görgény. 
számozás: törzsfelvétel folyószámozáSsal. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1868: az el adható 
fenyő fakot meg számozzák, és az minden 
szám alatti fákot érdem szerent meg határoz
va adják, leszámoz. Lukács Sándor: =tuk az 
összes fákat (Sz. gy.) Hkarácsonyfva. 
SZÁMOZÓKORONG.
1. forgókalapács (Sylvester T., 1966.) 
Komandó.
2. számozó forgókalapács (Bíró D., 1988.
126.) Csmadaras. számozógép. Kászonimpér 
kbjkv, 1944: egy drb számozo gép 18 drb 
számai, megjegyzetik hogy a gép belső gyű
rűje el van szakadva (27.). Lukács Sándor: 
Mi, a birtokosság leszámoztuk a fát géppel 
(Sz. gy.) Hrkarácsonyfva.
ver: „a szám vétel, illetve köbözésnél a kialku
dott köblábonkénti vágási és leszállítási bér 
mellett bizonyos összeg mutatkozik, így pl. egy 
19 m hosszú 6-os tutaj 80-120 forintot ~” (Köz. 
Göldner József: EL 1887. 585.) Gyergyó.
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