
III. 5. Erdőmunkások - Az erdei munka feltételei

5. Erdőmunkások - Az erdei munka feltételei

5.1 Erdőmunkások - 
Munkabér és munkaszervezet

„A brassói kereskedelmi kamara 1884-es je
lentése írta: »Gyergyó lakosságának fele része 
erdővágásból, tutajozásból és általában az er
dőgazdaságból él.« (Egyed Á., 1975. 129.)

„A fiatal erővel, az. öreg ésszel 
vágja a fát, út fi."

(Asztalos István, 1939.)

akkordista: teljesítménybér alapján dolgozó 
munkás. Kemény J., 1965: dongafaragó ~ 
(318.). J. Akkord elszámolás. Lomási Erdő
ipari Részvénytársaság. Üzem: Székelyud
varhely, 1942.
áltáljában: „nem napszámra, az elvégzést 
étel, ital nélkül vállalva” (Cs. Bogáts D., 
1943/1837) Hsz.
banda: munkacsapat (Kemény J., 1953. 98.) 
baráber: fa- vagy földmunkát végző, ván
dorló, otthontalan munkás.
„ Ott élt apám. világos: kis faház, 
tüdőfeszítő, ősi fényes-ájer; 
a társasága: vakmerő vadász, 
lompos fa-munkás és zordon baráber.”

(Áprily Lajos: 
Apám emléke, 1923. Részlet.)

BÉRES: „fizetett, szegődött, szegődéses 
munkás” (Szabó T., 1976.). J. bérmunka 
vállalás. Etört, 1964: A kortárs szakértők 
adatai szerint egy parasztcsaládnak 7-8 hold 
földre volt szüksége [Erdélyben a XX. szá
zad első két évtizedében] ahhoz, hogy ne 
kényszerüljön bérmunka vállalására. (II. 
332.).
beszegődik: munkába beáll.

blánás:
a) ölfavágó. Cs. Bogáts D., 7943/1818: A 
Blánásoknak Banco czédulában fizettek egy 
öli fáéárt 4 sustákot. Hsz.
b) , fahordással foglalkozó”. Orbán B., III. 
1869: még több fahordással foglalkozó úgyne
vezett ~ települt a gyár körül, kik az akkor ren
geteg erdőségek között szabadon irtva, csekély 
taxafizetés mellett letelepedtek. (17.) blána 
hordó (Árvay József, MT. 1971. IX. 12.).
c) fakitermelő; fát vágó. esetleg fá t eladó 
ember” (Imreh I., 1983.523.).
BON: utalvány. Kacsó S., 1974: Hozzá folyt 
be minden pénz, mert a nyújtott kölcsönök 
kamatjait és tőketörlesztéseit pénzzel kellett 
fizetni. Ő azonban nem fizetett pénzzel, ő ~t 
adott erdőmunkásainak a saját boltjához, ott 
vásárolhatott csak minden alkalmazottja, 
munkása [Gytölgyes] (147.) r bon. 
csákányos munka: capinnal végzett munka. 
Zsigmond J., 1979: A markosabb havasolók 
inkább a csákányos (csáklya, capinvas) mun
kát végezték [...] mint csákányos legény dol
goztam az eregetésnél (215., 226.) Magyaró. 
csankahét: „többnapos ünnepek utáni hét” 
(Zsigmond J. Tsz., 1979.) Magyaró. 
cseléd:
a) munkás Kurkó Gy., 1970: Ilyen az 
erdőlés, a ~nek megjön az étvágya (147.) 
Cssztdomokos.
b) fuvaros. Kurkó Gy., 1970: Biró Jánosék 
elmondták, mit kereshet egy magamfajta 
-lóval és szekérrel (175.) Cssztdomokos 
cselekedet: munka (Köz. Kövér Sándor: 
Nyr. 18., 1889. 527.) Hsz, Angyalos, 
csoportos: brigád vezető. Garda D., 1978: A 
brigád élén áll a ~, akinek feladata a munka 
kiosztása és a teljesített munkanapok szá
montartása, [...] (146.).
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dolgos: munkás (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr.
2., 1873. 426.) Szf. ÁLt-M, 1879: A Sebesd 
vizében meg kezdett úsztatásnál, láttam fel 
fogadott 40 ~t (115. 53.) Szováta.
DÖNTŐ.
1. döntőmunkás (Kemény J., 1958. 38.).
2. erdeji munkás (Szász L., 1971. 226.) 
Gycsomafa.
3. famunkás. Kemény J., 1958: A ~ok már a 
nyári döntés előnyeit tárgyalják [...] (184.).
4. fejszés (Kányádi S., 1977/1965: A fenyő 
úgy látta).
5. vágó. (Gazda J., 1976.) Kn. = (Portik Já
nos Sz. gy.) Gy. favágó  (Kányádi S., 1986. 
41.). vágó em ber. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1911 minden részes társ [...] egy egy ~t 
álicson elő.
egyezmény: akkordbér. Iparf. tev., 1910: er
dőüzemben [...] szaporítja [...] a balesetek 
számát azon körülmény is, hogy a munkások 
[...] -ben dolgoznak, tehát a jobb keresmé
nyért szem elől tévesztik önön biztonságukat 
(114.) Hsz.
egy kézre dolgozó átaljás munka: valamely 
munkacsoport egészére vonatkozó akkord
munka (Zsigmond J., 1979. 215.) Magyaró. 
elémegy: visszamegy (Csergő B., 1978. 48.) 
Küküllőkeményfva. 
erdei munka: erdőkitermelő munka 
„Ha elmegyek az erdőre,
Más fekszik a lepedőre.
Verjen meg az. én teremtőm,
Nem valál igaz szeretőm ”

(Kriza, Vadr., 1862. Táncszók) Hsz. 
Mkikj, 1908: Most szünetel a Romániába va
ló kivándorlás és szünetel a Királyhágón 
innenre való elhelyezés[e az inasoknak] s 
mégis a helyi iparosok nem kapnak elég 
inast. Annyira megcsappant a székely gyer
mekeknek az ipari pályákra özönlése [...] az 
inasnak való gyermekek egész serege foglal
kozik napszámbérért az erdőben [...] A mily 
örvendetes egyfelől, hogy székely népünk a

fellendült erdei üzemekbe munkát talál, épp 
oly elszomorító másfelől, hogy a kereset- 
vágy a gyermekeket is belehajtja a korai 
napszámoskodásba. [...] Az ~ nem végnélkü
li. Ma itt, holnap amott szerelik le a fűrész- 
gyárakat [...] Az a generáczió tehát, amelyik 
egyoldalú napszámos foglalkozás mellett nő 
fel úgy, hogy a mezőgazdasági munkától el
szokott, az iparba pedig nem tanult bele [...] 
Kivándorolni kényszerül, hogy egyoldalú 
képességeinek megfelelő alárendelt foglal
kozásban tengesse életét. (18.). Tamási A., 
1976/1939 : Mert így, hosszú heteket töltsön 
ilyen rossz, betegítő időben nehéz erdei 
munkával: abban nincsen semmi jövő. (17.) 
Farkaslaka. erdőmunka (Garda D., 1978.
139.) Gyremete. J. ELex, 1964. a fakiterme
lési munkában kívül az erdei munkák közé 
sorolja az erdősítési munkát és a fagyártmá
nyok erdei kézi termelését is.
ERDEI MUNKÁS: fakitermelő munkás 
[—» erdei munka].
/ .  béres (Kemény J. 1965. 176.).
2. erdei munkás. Krippel M., 1901: Nagyon 
jó, ügyes és szorgalmas ~ a székely [...] Sze
rez is szép pénzt [...] A többecskén szerzett 
pénz bármiként legyen is ruhába csavargat
va, mulatságra késztet [...] (82.). Egyed A., 
1975: A  statisztika szerint 1900-ban [...] Há
romszék és Maros-Torda megyében [...] 
azért duzzadt fel a birtoktalan mezőgazdasá
gi népesség száma a statisztikában, mert nem 
választották külön az -okát a tulajdonképpe
ni mezei munkásságtól. (168.). erdeji mun
kás (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
3. erdei nép (Nyíró J., 1938. 23.)
4. erdőlő. Szabó T., 1976/1155: Papoltz [...] 
és [...] az Pákéi Erdőlők vono marháját is bé- 
hajtotta. Hsz.
5. erdőmunkás (Kovács Mózes Sz. gy.) 
Fsófva. gyalogos ~. Kurkó Gy., 1970: Far
kaspallónál az erdők mélyén a »gyalogos« 
erdőmunkások fejszenyéltől feltörött tenye
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rükbe köpnek, hogy ne csússzék a simára ko
pott nyél (189.). Cssztdomokos.
6. famíves (Köz. Goldner József: EL, 1887. 
587.) Gy.
7. favágó. Cs. Bogáts D., 1943/1695: fava- 
gonak fizettem negyven eol faért. Hsz. 
Molnos L., 1978: fent a havasokban hatal
mas csendjében az estnek most épp lobogó 
tűz köré heveredtek le a törődött testű ~k 
(Favágók este. 12.). ~ erdei em ber (Nyíró J., 
1938. 126.). * munkás. Tamási Á., 1976/ 
1939: Mert itthonról kell élelmezni az ilyen 
= =okat, akik négy- vagy ötheti munka után 
sem hoznak annyi pénzt haza, hogy valamit 
indítani lehetne azzal. (36.) Farkaslaka.
8.fejszés. Tamási Á., 1930 k.: Farsangon csi
nálta a vásárt [erdő-], s meg sem várta jófor
mán a hómenést, felfogadott valami harminc 
embert, mind jó -eket, hogy álljanak neki s 
vágják. (245.). ^munkás. Mkikj, 1899: egyes 
vállalkozók Háromszék és Csíkmegyében 
nagy számban idegen munkásokat foglalkoz
tatnak, míg a kiszorult székely = =ok [...] (18.). 
furészes- ~napszámos (Kemény J., 1965. 227.)
9. fenyőző: fenyőt kitermelő erdei munkás 
(Kacsó S., 1970. 221.) Nymente.
10. gyalogmunkás. Garda D., 1978: A brigád 
6-9 embert tömörít magába, akik közül 1 
druzsbás, 2 fogatos, 4-5 ~ (146.) Gyremete 
[—» szalagmunka], gyalogszeres. Cs. Bogáts 
D., 7943/1750: egy hétig két marhával egy ta- 
iga és két gyalok szeres. Hsz. Újlaki /., 1883:

olyan erdőlő, kinek marhája nincs. Hsz.
11. havasi népek (Nyíró J., 1938. 75.).
12. havasoló. Zsigmond J., 1979: a magyarói 
~kat szurkos meg fuszujkás jelző illette 
(214.). ~ (Varga Péter Sz. gy.) Magyaró. ha
vasra járó  legény (Kemény J., 1942. 54.).
13. vágó. EO II., 1781: és a ~k azon igyekez
zenek, ne hogy valamely haszontalan és régi 
élőfát [...] vágatlan hagyják (450. Erendt). J. 
fás: „szakember a fakitermelésben, fameg
munkálásban” (Sylvester T., 1966.) Komandó.

ERDŐKITERMELÉS.
1. erdőmunka. Bözödi Gy., 1938: Egyetlen 
faluban [Fsófva, 1938.] 500 ember kenyér 
nélkül! Ezek napszámra járnak, főleg erdő
munkára. Óriási távolságra elmennek munka 
után. (159.). Kurkó Gy., 1970: András Far
kaspallóhoz ment ~'ra, hogy a kaszálás meg
kezdéséig fuvarozzon (161.) Cssztdomokos. 
Garda D., 1978: Még a 15-20 holdas gazdák 
is részt vettek az ~'ban, ha nem is mint favá
gók, de a szállításból kivették a részüket. 
(139.) Gyremete.
2. fakezelés. Orbán B., II. 1869: Ezen rop
pant készletnek [évenként 16 000 negyed tu
taj, közel kétmillió deszka, pár millió zsin
dely] a havasról való lehozatala, annak vízen 
való továbbszállítása annyi kezet foglalkoz
tat, hogy bár Gyergyó népességének nagy ré
sze itten napszámoskodik, az utóbbi időkben 
mégis kénytelenek voltak -ben jártas nehány 
száz déltiroli olaszt idetelepíteni. Az ola
szoktól hamar eltanulta a székely fának 
czélszerűbb kezelését, minek következtében 
rövid időn annyira kiszorította az olaszokat, 
hogy, néhány honosuk család kivételével, 
nagy részük visszaköltözött hazájába. (137.).
3. havasi munka. Szomorú M., 1941: Az is
kolát még el sem végeztem / A ='t már akkor 
meg kezdtem. Magyaró. Kemény J., 1942: 
Csak úgy a legényhez, ki a t még nem kós
tolta meg, ki adná szívesen oda lányát? (53.). 
Faragó-Kurcsi, 1969: Mikor elértem az élet
korom hatvanadik évit, engemet is felszaba
dítottak a nehéz ~'k alól. (81.) Magyaró. 
eszközfa-vágó: szerszámfa-termelő. EO II., 
1802. ide értetnek az ~k is, melyeknek nem
csak tőre [a törzs bizonyos részére],* hanem 
egésze - ha a hely alkalmatos volta megen
gedné - elvitelére a pásztorok [erdőőrök] ál
tal reá szoríttassanak. (799.) Hsz.
fákat eltetők, plántálok: arbusto: csemete
ültető (Calepinus, 1598.). 
favágó —> erdei munkás.
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„Az erdőről hazatérő favágók  
csoda dolgokat beszélnek.
A nap, mint piros máglyatűz 
a madarak dalán hamvad el 
és rügybe szakadt á fák  hegye.

A kérges tény erű favágók mondták ezt nekem. 
Fizessen meg az isten érte nekik, 
jó, becsületes emberek.
A nap, mint piros máglyatűz 
a madarak dalán hamvad el, 
s levélbefu t a fák hegye.
Fizessen az isten ez örömért nektek, 
szegény fa  vágók!
Holnap kimegyek veletek én is az erdőre

(Bartalis János: Az erdőről 
hazatérő favágók, 1914. Részlet.)

fázis: munkaművelet. Lokodi Ernő: semmi 
~t sem ismer. (Sz. gy.) Nyremete. ~os mun
ka: olyan munka, amikor a munkás huzamo
sabb ideig csak egy munkaműveletet végez, 
fécités: fiúgyermek nyújtotta segítség az er
dei munkánál (Barabási L., 1987. 26.) Cs. 
forgalmi napszám: időbér. Zsigm ond J., 
1979: Az úgynevezett ~ annak idején 120 lej 
volt, ezzel szemben az akkordban dolgozók 
150-180 lejt is megkerestek naponta. (216.) 
Magyaró.
fűrészelő: a döntővágást végző munkás [—» 
III.2.1.5 FADÖNTÉS]. Sylvester T., 1966: 
A ~k nem eresztik bé egészen a fűrészt a fá
ba.
GALLYAZÓ.
1. bognyeső. Szász L., 1971: Kérének Reme
tére, / Oda nem adának. / Csomafali bognye- 
sőnek / Odaloccsantának. / Hess légy! Ne 
szájj rám [...] (226.).
2. csapoló (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva.
3. fanyeső  (Szász L., 1971. 226.) Gycsomafva. 
globál szerződés: globális (teljes) szerző
dés. Lokodi Ernő: csináltam egy ~t (Sz. gy.) 
Nyremete.

gyalogmunka: kézi erővel végzett erdei 
munka (Ambrus A., 1959. 136.)Gy. 
halokra: „halokra lépik, halokra dolgozik: 
egyenletesen, tactusra, tempóra” (Köz. Ba- 
lássy Dénes: Nyr 8., 1879. 472.) Um. 
havasolás: havasi erdőkitermelésnél vég
zett munka (Zsigmond J., 1979. 214.) Ma
gyaró.
hetevények: a Nagy- és Kisgöncöl. Garda 
D., 1978: A természettel való kapcsolatuk 
kialakította időérzéküket és tájékozóképes- 
ségüket. Az erdőben az égtájakat a fán lévő 
moha segítségével határozták meg. Reggel a 
madarak csiripelése, délben a nap, éjjel pe
dig a »~« a Nagy- és Kisgöncöl járása után 
tájékozódtak. (114.) Gyremete. 
hópénz: „napszám” (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.) Szf.
IFET-munka: erdőipari munka, 
író: köböző munkás. Antal S., 1975: Az 
-gyorsan kell kobozzon. Mhévíz. 
kaláka: „önkéntes segítség, segítőknek so
kasága” Szabó Elek Tsz, 1838: fahordó 
Nagy G., 1891: többek segítségével viszon
zás fejében végzett munka (150.). Keményfi 
K., 1900: fahordásnál [...] egymásnak segíte
nek egy kis harapni való, de főképp inni való 
fejében (155.) Kibéd. J. ~: Auxilium sponta- 
neum, eine freiwillige [önkéntes] Hülfe [Hil- 
fe, segítség] (Addenda, 1767. 404.). 
KÉRGEZŐ.
1. hajhán to  (Nyolcvanos et, Lemhény, 
1894.).
2. hántó  (EL 1887. 586. Gy.) Szász L., 1971: 
hántó/kereg (226.) Gycsomafva. J. Nyolc
vanos et, Lemhény, 1874: A hántásra társasá
gunk kötelezi az árrverezőt hogy cserhaj 
hantani csak is az idevaló lakosságot méltá
nyos fizetés mellett és nem idegeneket hasz
nálhat fel.
3. hántoló  (Kemény J., 1965. 199.).
4. kérgelő. Szász L., 1971: kérgélö (226.) 
Gycsomafva.
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kluppás, kluppázó: átlaló (Antal S., 1975.) 
Mhévíz.
korpahordó: fűrészporhordó (Szőke József 
Sz. gy.) Kász.
KRAJNAI MUNKÁS: szlovén -. EL 1886 : 
a székely munkások meggyőződésem szerint 
semmivel sem maradnak le a megszokott 
~ok megett. (Tóthi Szabó Sándor. 455.). 
legénke: az erdei munkánál segédkező, 12- 
15 éves fiú (Csergő B., 1978. 47.) Küküllő
keményfva.
leszentülőben: lemenőben. Garda D., 1978: 
Éjszaka, amikor a csillagok délen voltak, ak
kor volt éjfél, ha pedig »~« vagy »búvófél- 
ben« voltak, akkor hajnali 4 óra. (144.) 
Gyremete.
listya: „jegyzék” (Nemes Z., 1974.) Torja, 
bér—.
lovas: lóval dolgozó erdei munkás, húzató. 
Kurkó Gy.,1970: A gyalogos erdőmunkások
nak sem könnyű a munka, de a ~ok aztán ala
posan megszenvednek. (174.) Cssztdomokos. 
marhás ember: szarvasmarhát tartó föld
műves. Vitos, CsF. 1894: Aztán az is befoly a 
kihágásokra, hogy nem mindig lehet a köz
ségi lakosság használatára szolgáló vágást 
úgy elhelyezni, hogy a gyenge is hozzá fér
jen, az erősebb pedig él a maga »vis maior«- 
ával [előre nem látott kényszerítő körülmé
nyével] ha annak szabad, miért ne legyen ne
kem szabad? (Imre Dénes,586.). 
mérő: beméro Antal. S., 1975: A  ~ megméri 
a fa hosszát és vastagságát.Mhévíz. 
míves: mesterember. Pataki J., 1971/X V ll. 
sz.: Az ~ ek mindazon által mikor semmit 
sem dolgoznak, akkor semmit sem szoktak 
nekiek fizetni (109).
motoros: motorfűrészes (Sylvester T., 1966.) 
J. druzsbás
múnka: munka. Antal S.,1975: A  -aggya a 
kenyeret.
MUNKABÉR: Corpus I. 1885/1745: Csík- 
gyergyó- és kászonszéki Constitutio. [...]a

legjobb és faragni tudó szolgának fizetése lé
gyen 9 fr. 2 pár ruházat, 1 fór. süvegre, 4 vé
ka árpavetés [...](154.).Vándor, 1839: Bérők 
a Lippáig evezésért, s visszagyaloglásért kö
rül belül 36 váltó forinra megy: még is ele
gen vállalkoznak [tutajosok] rá, sok helytt a 
földmívelés nagy csökkenésével. (143.) J. 
Mkikj, 1893: Kézdivásárhelyeit [...] az aszta
los [...] heti munkabére 3-5 frt közt változott, 
amikor 100 kg kukorica ára 5,22 frt volt 
(171.) [Ezzel szemben] Mkikj, 1910: Az át
lagos napszám [...] írja egyik háromszék- 
megyei fűrészgyáros K 3.-3,60. (64.) [1 
frt=2 K].
MUNKACSOPORT.
1.csapat Csergő B.,1978: a -vezér kapcso
latba lépett az erdőkitermelő vállalkozóval 
[...] (47.) Küküllőkeményfva.
2. favágó  banda  (Barabási L., 1987.25.) Cs. 
(47.) Küküllőkeményfva.
3. nyáj. Sebestyén Gy. ,1903: Míg a székely 
erdőipar a vasutak kiépítése előtt a mai ma
gas fokot el érte, a székely erdőmunkás nem 
az idegen vállalkozók különféle kívánalma 
szerint dolgozott, hanem -akba, falkákba ve
rődve irtást vállalt s a ledöntöt szálfák végé
re, »bütü«-jére kiki odavágta azt a jegyet, a 
melynek alapján a = tagjainak végzett mun
káját a rovást kezelő munkavezető nyilván
tartotta s utóbb a keresményt is igazságosan 
felosztotta. 333. (vö. Szász L., 1971: nyáj ve
zető (226) Gycsomafva). Garda D.,1978: Az 
erdőmunkások » ~ «-ba tömörültek.[...]A fa
döntéssel foglalkozó általában 6 emberből 
állt. Ebből kettő dolgozott fűrésszel, egy 
munkás elöl »féligelt« [hajkolt III. 2.1.5.], 
egy másik munkás »csapolta« a fát [gallya
zott III.2.1.6.], majd a csoport két tagja utána 
hántotta a kérget. (142.) Gyremete. Z sig
mond J.,1979: általában 3-15 havasoló szo
kott egy ~ban dolgozni [...] = vezető (215.) 
Magyaró.
4.pár (Szász L., 1971.226.) Gycsomafva.
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5. parti. Faragó-Kurcsi, 1969: Ahányszor 
két-három hetenként hazament, és visszatért 
a havasra, mindig új ~ kát formáltak, azaz új 
munka- és lakótársakkal került össze [...]egy 
nagy =ba voltunk (21.). Magyaró. Varga Pé
ter: egy ~ egy kézre dolgozott (Sz.gy.) 
Magyaró. Bíró Gábor: szénégetésnél férj, 
feleség, egy család, az öreg, a fia, a leánya, 
egy =t képezett, előre megállapítottuk, hogy 
hány parti jöjjön (Sz.gy.) Parajd J.V. Arvinte, 
1957 partié, németből, feltételezhetően ma
gyar közvetítéssel (158.) Felsővisó. párti. 
Szász L .,1971: Pártivezető, pártifüller, párti- 
fürrer, partifüles (226.) Gycsomafva. 
MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA: munka 
alkalmak szerzésével, a munkanélküli mun
kások munkába helyezésével foglalkozó hi
vatal. Mkikj, 1910: A Székelyföldön mindig 
hiányt képezett egy A székely munkás
elem ötletszerűleg, kölcsönös felbiztatásra, 
néha hozzájuk férkőző idegen közvetítők 
csábítására megy munkába [...] (10.). 
MUNKAVEZETŐ:
1. bandavezető (Kemény J., 1963.113).
2. csapatvezér (Csergő B., 1978., 47.) Kü
küllőkeményfva.
3. felügyelő. Bözödi Gy.,1938: Láttam, hogy 
az erdővágó munkástól a héten átal előlege
zett szükséges élelem, túró, szalonna, hagy
ma, puliszkaliszt, kenyér, pálinka ára fejében 
egy egész heti keresmény beégett, pedig sze
gény szűkén evett-ivott, hogy csak munka
erejét pótolhassa, hisz egész héten reggeltől 
estig dolgoznia kellett. Ott állott hátánál a « 
(103.).
4.m unkavezető  Lőrincz Pál: ~ voltam a 
Guttmann cégénél (Sz. gy.) Oroszhegy.
5. nyájvezető  (Zsigmond J .,1979.215.) Ma
gyaró. -> MUNKACSOPORT is.
6. partifiller  (partiführer). Zsigm ond J., 
1979: voltam munkavállaló = (215.) Ma
gyaró.
7. patakfelelős (Sz.gy.) Szf.

8. tizedes. Nyolcvanos et, Lemhény, 1894: s 
köteles minden = felügyelni, hogy [...] 1895: 
minden = számol hason bé erdőgazda urnák. 
-> VÁGÁSVEZETŐ (III.2.1.3.). 
nagy munkás: jó munkás. Szász András: = 
volt (Sz.gy.) Ecsinád.
napos: „hetenként...napot dolgozó” Szabó 
T., 7975/1840: 3 ~ (42.) Libánfva, MT. 
NAPSZÁMOS: a ledolgozott napok szerint 
fizetett munkás.
1. napibéres (Kemény J., 1965.195.).
2. napszámos. Bözödi Gy., 1938: Csík megye 
128 ezer lakossából 1901-ben 30.000 = (104.) 
J. 1900. évi XXVIII. törvényczikk. Az erdő- 
munkásokról. (EZsn, 1914.) .IV. A -okról J. 
napszámoskodik Orbán B., II. 1869: hogy 
bár Gyergyó népességének nagy része itten 
[-> ERDŐKITERMELÉS] ~ [...] (137.). 
ölberakó: sarangoló erdei munkás (Utasí
tás. 1837.).
ölező : felkészítő (Barabási L., 1987.24.) Cs. 
patak: erdőkitermelést végző több csoport 
vagy brigád Garda D., 1978: A patakfele
lős [—>] már 20-50 emberből álló ~ munkáját 
irányítja: a ~ tehát több csoportból vagy bri
gádból áll. (147.) Gyremete. 
pontálás: a jelenlét számbavétele (r.) Garda 
D.,1978.: A brigád élén áll a csoportos, aki
nek feladata a munka kiosztása és a teljesí
tett munkanapok számontartása. »~a«. (146.) 
Gyremete. pontatőr. r. pontator (Kemény J., 
1958.26.) J. pontázs: munkaidőmérés (uo. 
180.).
produkció: termelés (r) „produkcióban va
gyok” (Sz.gy.) Szf.
rabota: „munka, dolog, napszám” (Köz. 
Cserey Elek: Tsz. 1838.). 
rámpás: erdei rakodókon dolgozó munkás. 
Kemény J. 1958: tárgyalják s a ~ ok azt, 
hogy híre jár, tavasszal megnyílik a vízicsa
torna is, a tűzifaszállítás céljaira (184.). 
rönkölő: iparifát (szerfát) termelő erdei 
munkás (Benedek Gábor, Sz.gy.) Szováta. J.
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A fűrésztelepeken a szálfából rönköt ké
szítő rönktéri munkás. Kemény J. 1958: Hi
szen a vasútépítőkön, fatermelőkön, ~ kön, 
rakodókon, vasutasokon, telepi kisebb-na- 
gyobb embereken kívül [...] (40.). 
sichta: váltás (n) (Kemény J., 1963.393). 
sipperfaragó: a talpfafaragó. Lukács Sán
dor: Ölfavágó és ~, ezek voltak az erdei 
munkások (Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. 
szalagmunka: folyamatos termelés, Garda 
D.,1978: A gyalogmunkások ~ban dolgoz
nak, de mivel a csoport tagjai ismernek min
den munkaműveletet, a munkák elvégzésé
ben váltják egymást. (146.) Gyremete. 
talijány: olasz munkás. Zsigmond J., 1979: 
A behozott »~ok, cipcerek és rusznyákok« 
magukkal hozták fejlettebb munkaeszközei
ket is. (218.) Magyaró. J. —> ERDŐKITER- 
MELÉS, dél-tiroli, olasz erdeimunkások. J. 
Sümegh J., 1898: gróf Mikes Ármin Zernye 
[...]. A fadöntést, feldolgozást és szállítást a 
fűrészhez ~ok [...] végzik. Hsz. 
tenyeresmunkás: „béres” (Szilágyi Gy., 
1926.91).
TÖRVÉNYCIKK AZ ERDEI MUNKÁ
SOKRÓL: az 1900. évi XXVIII. te. az erdő
munkásokról. MT, 1900:1900: XXVIII.t.cz. 
Az erdő -munkásokról. [...] Az indoklásból: 
[...] a javaslat nem vonatkozik az erdőgazda
ságnál alkalmazott ipari munkásokra s egy
általán nem terjed ki semmire sem, amire az 
ipartörvény hatálya rendelkezik. 
TŰZIFATERMELŐ MUNKÁS.
1. méterfavágó (Sz.gy.) Sófva, méterfát vág
tam (VZ. 1981.73.sz.) Vármező. méterfa- 
akkordista (Kemény J., 1958.70) FMsmente. 
m éterfa-csináló (Kemény J., 1963.186) 
FMsmente. m éterfa készítő  (Kemény J., 
1958.70) FMsmente.
2. ölfavágó (Lukács Sándor Sz.gy.) Hrkará
csonyfva J. Orbán B.,VI. 1837: Mihelyt a 
sürgősebb mezei munkán túl esett, a férfi 
népség egy része az erdőkre megy ölfákat

vágni, más része mint szekeres bolyongja be 
fél Erdélyt és a Dunafejedelemségeket, 
(145.) Hétf.
3 . tűzzifacsináló  (Kemény J., 1963.407.) J. 
favágó: aprított tűzifát készítő.

„Nézzen rám uram, s a szeme megfelel! 
Ránéztem az öreg favágóra, 
s jaj, a favágónak nem volt gombja, 
spárga fogta át riadt kabátját, dupla bogra ” 

(Kiss Jenő: Favágó. 1935. Részlet.)

utánadó: vonszolást (húzatást/előkészítő 
munkás. Zsigmond J.,1979 Minden fuva
rosra egy-egy lovak ~ csákányos [capinos] 
munkást számítottak. (220.). 
üríttő: leterhelő munkás. Sylvester T, 1966: 
Mongyad az ~nek, hogy mán többet ne ba
gózzanak, hanem jöjjenek, met vaj három 
kocsi jött. Komandó.

5.2 Felszerelés - Táplálkozás - Útravaló

„A szegény ember azt eszik, ami van, 
a jóm ódú meg azt, amit a k a r”

(Móricz Zsigmond. Hitel 2.sz. 1936.)

„s a hazai szegénységből falatozni kezdtek ” 
(Tamási Á. 1955.18.)

„Télen bizony legtöbbet felá llva  ebédelünk” 
(Gazda J., 1976: Erdőlők.539.Kn.)

árvaleves. Kurkó Gy., 1970: -Hát akkor mit 
esztek?/- Frustokra [—»] sóspityókát [—> 
BURGONYA], délebédre ~ t s estére pityó- 
kalevest [...] (132.). Itt van ez a maroknyi 
morzsolt [tarhonyaféle], ebből delenként ~ t 
főzünk. (133.) Cssztdomokos. 
ÁLTALVETŐ.
1. átalvető  (Palkó Á., 1973.). átelvető: „ket
tős tarisznya” (Merényi L., 1867.527.)
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2. iszák (Kolumbán L., 1903.101.) Hétf. 
bámos: „bálmos” C. Vámszer G .,1977: A ~t 
serpenyőben vagy lábasban készítik. Tejföl
be vagy vajba hagymaszárat aprítanak, azt 
megpirítják, majd túrót vagy sózott sajtot 
vagdalnak bele, s addig tartják a tűz fölött, 
míg jól elolvad és nyúlóssá lesz. Közben 
hagymával összekeverik az egészet. A ~t ke
nyérrel, nem puliszkával eszik. (80.) Cs. 
BOCSKOR. Kurkó Gy.,1970: -Fázik-é a lá
bad, hé? /-Beléütött a hideg, már nem érzek 
vele./- Hát mért nem tettél lábujjkapcát?/ 
Tettem én azt is./ - Hát lábujjgyapjat?/ - Az is 
van./ -Akkor lehet, nem volt megtépve jó ap
róra, vagy lehet, nem volt száraz./ 
Dehogynem, ejsze az a baj, hogy sokat tet
tem, szorítsa a ~ a lábamat. (122.) Cssztdo
mokos. C sergő B .J  978: Az erdőlés a fa ki
termelése télen történt. Ehhez ~ t húztak, 
mert nem ázott be olyan hamar, mint a ba
kancs, és melegebben tartotta a lábat a bele 
húzót kendervászon és posztókapca. A ~t 
könnyebben is lehetett megszárítani. (42.) 
Küküllőkeményfva. Sz. „Bocskor, hé!” Gar
da D., 1978: A  reggeli ébresztő »=« kiáltás
sal kezdődött. (143.) Gyremete. (Vö. MNL 
1.1977.293; Ambrus A., 1959. 140. Gy.) 
bog-só: „kő-só” (MTsz 1,1893.147.) Hsz. 
bossó: „borsó” (Köz. Gencsy István: Nyr 
34.1905.268.) Gy.
BURGONYA,BURGONYÁBÓL 
KÉSZÜLT ÉTELEK.
/ . mogyoró. Keményfi K.,1900: ~-\é krump
lileves, ~lé puliszkával, főtt puliszkával 
(155.) Kibéd.
2. pityóka. Kurkó Gy., 1970: Ezt aztán ettük 
is mindenféle változatban sülve, főve, ránt
va. Gombolyagban és hasítva. ~ palacsintá
nak és ~ töreknek, sóskapityokának és túrós 
~ levesnek. Sütöttük lerben, kályha tetején 
és parázsban, de mindenféleképpen csak = 
maradt. (221.) Cssztdomokos. gom bolyag  

hajában főtt burgonya (Kurkó Gy., 1970.

76.) Cssztdomokos. gombojog ~: „föl nem 
vagdalt burgonya” (Köz. Gencsy István: Nyr 
34, 1905.267) Gy. só s-:  „Hosszába kell ha
sítani kétszer, de úgy, hogy ne essék széjjel, 
s aztán a hajában megfőzni. A só azért szük
séges, hogy a hasításokon magába szívja. Az 
ilyen pityókához nem kell kőccség. [-»]” 
(Kurkó Gy., 1970.133.) Cssztdomokos. pi- 
tyókásleves. C sergő B.< 1978: Virradattól 
szürkületig dolgoztak!az crdőlők] [...] Szür
kület táján a reggelizéshez hasonlóan vacso
ráztak, vagy pityókastokánt, hagymatokánt, 
körménlevest, =t főztek. (48.) Küküllőke
ményfva.
cibre: cibere. M ezőségi, 1857: Mező-bánd 
[...] Legszokottabb étele a népnek: czibre, 
hagy ina, paszuly, túró, tej, puliszka, máié, s 
télben a disznó-költség. [...] Van család, 
mely három éven keresztül se kóstol marha
húst, [...].
csomó: „gömbölyű puliszka, belül túró és 
apróra vágott hagyma” Zsigmond J 1979: 
Reggel ha felkelnek /sorra reggelit főznek./ 
A ~kat csinálják, /Gyorsan béfalatozzák/ S 
indulnak munkába. (223.) Magyaró. csamó: 
„fészek alakúra formált puliszkába túrót és 
apróra vágott hagymát tesznek, majd két ma
rokba fogva összegöngyölítik gömb alakra 
és parázson v. érckályha lapján forgatva pi
rosra sütik” a havasolók [—>] fő tápláléka. 
(Zsigmond J. Tsz. 1979.) Magyaró. 
dél: délebéd (Köz. Zajzon Dénes Nyr 6, 
1877.473.) Hsz.
domika: „kenyérleves túróval” (Köz. Gen
csy István: Nyr 34,1905. 367.) Gy. damika . 
Garda D., 1978: a gyergyóremetei erdőmun
kások családjának étrendjét a kevés birtok, a 
nyári mezei munkához, valamint az erőmun
kához való alkalmazkodás és a gyermekek 
nagy száma határozta meg. Legáltalánosabb 
ételeik a morzsoltleves, reszeltleves, ~, túrós 
bocuj [—>] rétespuliszka és olajos káposzta 
volt főtt pityókával (150.).
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dufla-ital: „mindenféle erősebb s jobb ital” 
(Keményfi K., 1900. 161.) Kibéd. 
ebéd-véka: „ebédhordó edény, kosár” (Rá- 
duly János) Majlút J.-né, 1979: Az ő felesé
ge szokta vinni mindig az ~'t hozzá (55.) 
Kibéd.
édesorda: „édeskés juhtejtermék” Salamon
S.,1974.: Hozz ékkicsi édésordát az eszténá- 
ról (335.) Réty.
ÉHÍNSÉG.
1.éhség Szó. VII. 1719: az elmúlt szomorú 
emlékezetű esztendőnek sterilitása [termé
ketlenség] miatt [...] segény lakosaink [...] 
oly keserves állapotra jutott, hogy az ~nek 
miatt szokatlan és barmokhoz is hallatlan 
eledeleknek, úgymint laboda mag, bikk és 
csere makk (melyet másoktól nagy áron pén
zen vészén), megrothadott fák és törökbúza 
kórójának lisztéi, farügy, galagonya etc. 
megételire kellett adni magát [...] (257.) 
Cs.J. Bözödi Gy .. 1938: az 1717-19-ben vé
gigpusztító éhínség és pestis [...] Csíkban 25 
faluból 11.348 halottat temettek el és 14.438 
élő maradt. (53.).
2. éhínség . Hk,1979: [Székelypálfalva...] 
Amerika felfedezése idején olyan ~ pusztí
tott Pál falván, hogy a falu szilfa-erdejének 
kérgét lehántották, megőrölték, megették. 
Ebből olyan betegséget kaptak, hogy a falu 
lakóinak nagy része elpusztult. (160. Vofkori 
László) Sz. „Egy jól lakás megérne 300 kop
lalást.” (Kriza János: Nyr 31,1902.47.). „Mit 
evett? Éhkoppot, suhajtlevet.” (Köz. Szabó 
Béla: Nyr 32,1903.458) MT.
elegybúza: kétszeres [—>].
ÉLELMEZÉS. Vitos, CsF. 1894: De a legol
csóbb számítást téve, lássuk mibe kerülhet 
egy napszámos napi ~e? Reggel pálinka ke
nyérre 8 fillér, 7 órakor reggeli 20 fillér, 12 
órakor ebéd 24 fillér. Délután 5 órakor 
ozsonna 12 fillér. Este vacsora 20 filllér. 
Összesen 84 fillér. (807.) Cs. Mkikj, 1912: A 
keményfa fűrészipar nehézségeit Antondi

Demetrió olasz cég, ki a bodza-krásznai 
[Hsz]erdőkben narancsos ládáknak való 
anyagot gyárt, a következőkben mondja el 
[...] a munkások [...] nem állandóak és nem 
kitartók, akkor jönnek munkába, amikor ne
kik tetszik és amikor nincs ennivalójuk [...]. 
Az élelmiszereket, árukat próbáltuk kívülről, 
a városokról behozatni péld. Brassóból vagy 
Sepsiszentgyörgyről, de egy hétbe belekerül, 
míg megkapjuk és az áruk elromlanak (114.) 
Lukács Sándor: a cég nem élelmezett sekit 
[1930-as évek] (Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. 
ÉLELMISZER.
/. elemózsia (Köz. Implon József :MNy 48. 
1952.207.) Cs. Duka J., 1978: Negyedfélme- 
gye havasa és annak használata [...] Minden 
évben augusztus 20-án (Szent Istvánkor) haj
nalban mindenki a fuvarosszekerekhez vitte az 
~val megrakott csíkos tarisznyát [...] (190.).
2. eleség (Kgl. 1577.Köz. Pálfi Márton: Nyr 
36,1907. 173.). éleség (Ambrus A. 1939. 17.) 
Gy.
3. m erénde (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3, 
187.564.) Bácsf. [r. merinde].
elémenni: a barakkba vagy a kalibába men
ni. Csergő B., 1978: Tíz-tizenegy óra tájban 
elémentek és reggeliztek [...] (48.) Küküllő
keményfva.
elvegyes bab: hüvelyes bab szemmel. Tamá
si Á. 1955: kedves anyám főni tette az ~ot 
(11.129).
ereszték: „ételbe való lisztes habarék” Sala
mon S.,1974: Hígiccsuk fél vízzel az eresz
tékét. (338.) Réty J. Keményfi K., 1900: egy 
kis lisztre ráütnek egy tojást, azt elhabarják, 
s az étellel feleresztik (168.) Kibéd.
ÉTEL —> domika. 
faborító: kerek alakú fadoboz, 
fándzsila: „hosszú nyelvű vasserpenyő” 
(Zsigmond J., 1979.221.) Magyaró. Zsigmond 
J.,1980: Kájmán [—»] a tüzet élesztgeti piszka- 
fával, néhányszor jó erősen aláfúj. Elrendezi a 
főzőfát, bal kezével felveszi az üstöt, jobbjával
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374. ábra. Fándzsila. (Kardalus J. 1984. 3. 32.) 
Cssztdomokos

a ~'val vizet merít és megtölti, majd a főzőfára 
akasztja a tűz fölé. Magyaró. fangella. Garda 
D. 1978: az erdőmunkások élete [...] Főzéskor 
2-4 erdőmunkás állt össze, és közösben készí
tették el az ételt. A nyáj tagjai gyakran beosz
tás szerint, sorban főztek. A puliszkát üstben 
főzték meg, a filkót [—>] és a túrót »~'ban« 
rántották. (143.) Gyremete. szin. rántóedény, 
digály (Kardulus J., 1984.32.) Cssztdomokos. 
feltarisnyál: élelemmel felszerel, útravalót 
csomagol be valakinek.
„ Becsületből, akit innen 
tarisznyáitok, azt egykönnyen 
nem fogja az élet piszka , 
mert itt még a sár is tiszta .”

(Kányádi Sándor: A mi utcánk.
Részlet. 1965.)

/. bokátal. Horger Antal: ~unk az erdőre. 
(Nyr 36,1907.326) Ozsdola.
2. feltarisnyál. Tamási Á.y 1976/1939: így az
tán nyolcunkat ^tak az asszonyok, s elindul
tunk gyalog. Negyven kilométer volt. (89.) 
Farkaslaka. J. ÉKsz, 1972: feltarisznyái [...] 
nép [országosan ismert népnyelvi] (393.)
3. m erendél (Orbán B.,VI. 1873.136.) Hétf. r 
merinbe. be~. Kolumbán L,1903: Otthon, ha 
majd be ~ek [...] (101.) Hétf. merendéz. O r
bán B.y VI. 1873: erdőre és szekerességre is a 
hétfalusi asszonyok jól fel szoktak =ni [...] a 
minél a szalonna főszerepet játszik. (140.) 
Hétf. J. merendésruha: „mibe az élelmet pa
kolják” (Orbán B.,VI 1873.136.) Hétf. (->) 
ÚTRAVALÓ.
filkó: „szalonna” Garda D .y1978: Először a 
»~t« [...] sütötték meg, aztán túróval rétege
sen a puliszkába rakták. (143.) Gyremete.

FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK.
Zsigmond J.,1979: A Felső-Maros mentén 
csupán a palotailvai fűrészgyár alkalmazot
tainak és telepi munkásainak volt ~e, amely 
1910-ben létesült, de már 1923-ban meg is 
szűnt. (221.).
főtt étek: meleg étel. Oroszhegyi M.y 1655/
1977.: Mert még az Béres-im az ki ezt 
hornyollya. /az főt étket kétszer napjába 
meg-várja, [...] (89.szakasz) (—>) REGGELI 
ÉTKEZÉS.
fozőfa: „amire a puliszkafőző üstöt akaszt
ják” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. 
frustok: reggeli (Konsza S., 1957.9.) Zabola 
[n.Frühstück].
frustokol: reggelizik. Csergő B.,1978: ~tak: it
tak egy korty pálinkát, kenyeret, szalonnát, túrót 
falatoztak [a faragók] (48.) Küküllőkeményfva. 
jurustokol. Czirják G.,1979: Hó, álljunk meg, 
Gergé, -junk, [...] 193./Gycsomafva. 
fuszulyka: paszuly. kása ~. Keményfi K., 
1900: ~~„áttörtbab” [...] Reggel: ~ puliszká
val (155.) Kibéd. z.öld~. Tamási Á.,1955: 
^-hüvelyét bontogatta (11.128.). -leves. Ba
logh E.y 7979/1942: Csak késő estére gyűlik 
össze a család a fuszujkaleves vagy sült pi- 
tyóka köré, ilyenkor azonban már ingerült 
mindenki a fáradtságtól. ( 22.) Vargyas. fa- 
szujka. Balogh Ö.y 1932: Eszik a zöld, tarka 
és fehér faszujkát (346.) Gyimes.

375. ábra. Fuszulyka. Ételkavaró-fuszulykatörő 
(Zsigmond J., Sz.gy.) Magyaró.
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galuskáskáposzta: „töltelékes káposzta” 
(Balogh Ö.,1932.) Gyimes 
GOMBA. Gazda K., 1974: Nyersen fogya- 
szották a kenyérgombát, galam b- szárat. 
Szénen sütve a keserű-, galamb- és rizskó- 
gombát. A róka-, őz-, csirkeláb-, fűzfa-, 
szegfű-, szilva-, és gébegombából paprikást 
főztek. (244.) Esztelnek, 
gyilkos rántás: „kevés zsírral készült rán
tás” (Gazda K.,1980.) (440.) Esztelnek, 
hazuggyulyás: „krumplipaprikás” (Zsig
mond J., 1979.223.) Magyaró. 
hempergetve: beleforgatva. Zsigm ond J.t 
1980: puliszkalisztbe ~ vagy tojással lesüt
ve, puliszkával ették [a kövi csíkot] (43.) 
Magyaró.
hörpöl: „hörpintve szürcsöl” (ÉKsz.) Nagy /., 
1857: [a székely] ha egyéb nincs, kenyérrel 
~i barna tejét, s bú nem emészti fejét (468.). 
húsféle: húsétel. Tamási Á.,1955: bár annak 
előtte is csak vasárnap szoktunk volt ~'t en
ni. (78.).
kantin: erdei üzlet. Kemény J., 7957/1936: ~ 
áll most, bűzös és poloskás, nyeli pénzét, tü
dejét, becsületét nyomorult embereknek - és 
e kincsekért dohos pálinkával s fanyar má
morral fizet. (28.) Kemény J .J 9 4 2 :  ~ba 
nemigen járnak, legfennebb dohányért, gyu
fáért. Ha pálinka kell, van sajátjuk [erdei 
vasútépítők] (53.). Zsigmond J .J979: ezek 
[~ok az 1930-as években] inkább élelmiszer- 
raktárakhoz hasonlítottak (221.) F-Maros- 
mente. kontin: Csergő B .J 978: a cég [...]a 
létesített ~ban adta ki hitelre, a heti vagy a 
végleges elszámolásig [az élelmet] (47.) 
Küküllőkeményfva.
káposztalé leves. Kurkó G y.J970:  Reggel 
négy órakor [mielőtt erdőlni mentek volna] 
megettük a ~t, mert mint édes anyám mond
ta, ez a hasban tartja a meleget. (121.) Csszt
domokos.
karittya: „fakéregből készített veder” Garda 
D.J978: de készítettek vedret fakéregből is,

376. ábra. Karittya. Vízhordó karittya (Kardalus J. 
1948. 32.) Cssztdomokos. 1. ivócsap.

amelyet »karittya«-nak hívtak és két veder 
víz tartalma ment bele. Ilyenkor a vizet [a ka- 
lyibába] a keményebb, 14-16 év közötti gyer
mekek hordták. (143.) Gyremete. vízhordó ~ 
(Kardalus J., 1984.32.) Cssztdomokos. 
kaszás-lé: „ezt csak azok főzik, kik disznót 
ölhetnek. Föltesznek füstölt disznóhúst víz
ben főzni, mikor jól megfőtt, tojásos ereszték
kel megsűrítik, megsavanyítják és tárkony
nyal fűszerezik.” (Keményfi K., 1900.168) 
Kibéd.
kászutúró: „fenyőhéjba takart túró” (Köz. 
Kőrész Kelemen: Nyr 5, 1876.377.) Szf. 
kétszeres: búza és rozs keverékéből őrölt 
liszt. D ivald A., 1871: 12 véka ~ [egy tutaj
szállítmány liszt szükséglete Szászrégen- 
Soborsin között] (125.).
KONTÓ: hitel. Zsigmond J.y 1979: -skönyv 
(221.) Magyaró.
koslantyú: „laskaleves” (Gazda K., 1974.242) 
Esztelnek.
kőccség: „az értékesebb élelmiszerek: hús, 
tojás, túró, szalonna stb., melyeket mint a 
pénzt, takarékosan, beosztással kell fogyasz
tani” . Máthé János 1970: Osztán a szalonná
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val ~ móggyára bánny (Nyr 94.212.) Mher
mány. költség. Keményfi K., 1900: nincs egy 
szikra ~ a házamnál. (153.) Kibéd. 
köménleves: kömény leves (Csergő B., 
1978.48.) Küküllőkeményfva. 
kuzsba: „üstrúd” (Zsigmond J., 1980.) Magyaró. 
lábujjgyapjú: (—>) bocskor (Kurkó Gy.,
1970.122) Cssztdomokos. 
lábujjkapca: (—») bocskor. (Kurkó Gy.,
1970.122) Cssztdomokos. 
lé:
a.) leves, levesétel (Zsigmond J Ts,1979.) 
Magy aró.
b.) „ ham isleves” Keményfi K., 1900: így 
van: Hagyma—, fokhagyma—, köményes—, 
tormás—, paradicsomos—, [...] (154.) Kibéd. 
(-») kaszáslé.
lecskáposzta: lucskos káposzta (Merényi 
L., 1867.551.) Szf.
máié: „kukorica” M ilotai F., 1858: A török- 
búza-kukoritza— (Zea Mays). (155.). 
máléliszt: „puliszkaliszt, kukoricaliszt” 
(Zsigmond J., 1979.221) Szf. Kurkó Gy., 
1970: Ilyen sok ~ed van? [...] Egy főzetbe 
összemarékkal [két marékkai] szoktunk ten
ni, s hány ember, annyi összmarék. A gyer
mekeknek a gyermek markával s az ember
nek az emberével (135.) Cssztdomokos. 
márkaszám: „folyószám ” (Zsigmond J.,
1979.221.) Magyaró.
megfül: „megfő” (Balogh Ö., 1932.346.) 
Gyimes.
metélt: „laska” (Keményfi K., 1900.155.) 
Kibéd.
morzsoltleves (—>) domika (Garda D., 
1978.150.) Gyremete.
ótott tej: aludttej. Lőrincz Pál: Szeneseden 
voltam gyermekkoromban vótt forralt tej és
-  (Sz.gy) Oroszhegy.
összeszitált barna kenyér: „rozsos , gyarló 
gabonából, ritka szitán, jó korpásán áthulla
tott lisztből való-” (Keményfi K., 1900.154.) 
Kibéd.

pakk: csomag (Csergő B., 1978.48.) Kükül
lőkeményfva. s Pack.
paparája: „a szalonnazsírban pirított hagy
mával vagy nélküle kirántott túrós étel, 
amit meleg puliszkával fogyasztottak” (Zsig
mond J., 1979.223.) Magyaró. r papará. 
prémonda:
„Aztán, hogy jö tt a vasárnap 
Kivettük a prémondánkot 
És szedtünk zöld fen yő  ágat 
Abból vetettünk fris  ágyat.”

(Szomorú M.,1941.) Magyaró.
a.) „a munkások számára kiszabott eleség” 
(Köz. Gencsy István, 1905 MNy 49, 1953. 
235.) Gy. Garda D ., 1978: A  ~'hoz hetenként 
7 kg kukoricaliszttel, 1/2 kg szalonnával és 1 
kg túróval az őket alkalmazó »cég« is hozzá
járult, természetesen megfelelő áron. (143.) 
[XX.sz. első fele] Gy. CsergőB., 1978: A  leg
jártasabb, a csapatvezér kapcsolatba lépett az 
erőkitermelő vállalkozóval, cégek megbízot- 
taival, elment a kitermelendő erdőt megnézni, 
majd megegyezett a feltételekben: a munka
bér, az útiköltség és a ~ (élelmiszer) ügyében. 
(47.) Küküllőkeményfva. Portik János: 
„heti fejadag” (Sz. gy.) Gy. Biró Gábor: 
„hetenként 7 kg búzaliszt, kukoricaliszt 
amennyi kellett és 1 kg szalonna” (Sz.gy) 
Parajd. heti ~ adag. Zsigmond J., 1979: Vásá
rolni nem lehetett többet, csak a heti =ot: 7 kg 
máléliszt, 1 kg nyersen sózott szalonna, 1 kg 
túró, 1/2 kg só, 1/2 cukor, tea- vagy kávépótló 
és 7 pakli dohány. Kenyeret csak a harmincas 
évek vége felé sütöttek egyes kantinokban, 
azonban ahány kiló kenyeret vett a havasoló, 
annyival kevesebb málélisztet kapott. (221.) 
Magyaró. premonda. Kemény J., 1965: =ban 
járó pálinka (48.) [...] egy-egy uradalmi béres
nek a sovány =ja (227.).
b.) „díj ju ta lom ” (MTsz II, 1897.214.) 
Hszm, Uzon.
c.) „természetbeni járandóság  (régen csa
ládnak v. más alkalm azottnak adott)” (Ne
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mes Z., 1974.) Torja. .J. premindá ( V. Ar
vinte, 1957.72.) Fvisó.
prémondázlás: a prémonda [—>] felvétele. 
Csergő B .J 978: Kikötötték azt is, hogy 
mennyi időközönként -  nak, vagyis veszik át 
az élelmiszert. [...] (47.) Küküllőkeményfva. 
Zsigmond J., 1979: ~ után teljes lett a 
havasoló ember pakkja. A kitömött átalvető 
mellé vállára került a fahúzócsákány, ennek 
nyelére húzva a karéjba kötött keresztvágó- 
fűrész és a csákány nyelét tartó karra akaszt
va a fejsze. Ilyen megterheléssel cammogtak 
fel a patakok mentén a havasi munkahelye
kig. (221.) Magyaró.
pujszkás: „ aki [a csoportból] mindig a pulisz
kafőzést végezte” (Zsigmond J. 1979. 223.). 
pujszkás-csávony: „puliszkafőző üst” (Zsig
mond J., 1979.221.) Magyaró. 
puliszka:
„De mindig és mindenféle eledelt kény ét- 
hely ett puliszkával fogyasztanak. (154.)
[...]Ezért a puliszkáért küzd, fá rad  egész 
éven át a székely a ha ezenkívül legszüksé
gesebb ruházatát, lábbelijét beszerezheti, 
adóját kifizetheti, meg van elégedve

(Keményfi K., 1900.156.) Kibéd. 
„puliszka, túró és a hidegvíz, ez volt a 
lényege a szénégetők táplálkozásának ”

(Biró Gábor Sz.gy., Parajd)
1. m áié (Balogh Ö., 1932.346.) Gyimes.
2. puliszka, puiszka. eresztett~: „nem keverő- 
vel kevert puliszka, hanem a fövő vízbe ap
ránként, folyamatosan beleeresztett és nem 
fővés után megkevert, hanem fővés közben 
kavart puliszka” (Salamon S., 1974. 339.) 
Réty. pujszka  (Zsigmond J. Tsz., 1979.) 
Magyaró. puliszka. Tamási Á., 7976/1953.: 
vasárnap reggel, mert akkor húsos és legtöbb
ször tokányos reggel volt, a hagymás tokány- 
hoz pedig jól talál a ~ (168.) Farkaslaka. 
Kurkó Gy., 1970: Férfiak dülöngéltek jobbra- 
balra, az ital ráment az agyukra, s amit hosszú 
hónapokon keresztül kerestek a téli ~'ra, zse

bükből becsúszott a pudli hasadékán. (256.) 
Csszdomokos. eresztett ~: „lágyabb puliszka” 
(Keményfi K., 1900. 167.) Kibéd. 
letúrózott-: a serpenyőben készített réteges ~ 
(Kardalus J., 19843.39) Cssztdomokos. Sz. 
befőztem a puliszkát. Kurkó Gy. 1970: Tán 
nem menyen maga es, odaragadnak. Pedig =. 
(Kurkó Gy., 1970.298.) Cssztdomokos. Sz. 
Puliszka, hé! Garda D.,1978: Délben 12 óra
kor, majd sötétedéskor ebédszünetet, ill. va
csoraidőt tartottak. (143.) Gyremete. 
puliszkaétel.
1. m ákos puliszka. Kurkó G y.,1970: alig
hogy lenyeltük a ='t, édesanyám takarodót 
fújt (58.) Cssztdomokos.
2. túrós puliszka, boc.: „túró bejül, kívül pu
liszka, megsütve parázson” (Fülöp Zsigmond 
Sz.gy.) Szováta. bocúj: „hosszúkás, félhenger 
alakú túrós puliszkacsomó” (Köz. Kémenes 
Antal: Nyr 43,1914.41.) Ditró. medve: „mert 
hát így hívják a pásztorok azon puliszkából csi
nált, túróval tömött gömböket, melyek szénén 
megpirítva felséges eledelt nyújtanak.” (Orbán 
B., II. 1869. 143) Kelemen-havas, medvecske: 
„puliszkabocs” (Vámszer G., 1977.80.) Cs. 
szentdomokosi csavart túróspuliszka (Kurkó 
Gy., 1970. 101) [(—>) túrós is], 
puliszkafőzés a havason. Nyíró J., 1936: 
Szótlanul tettem oda a kisüstben a vizet, hogy 
frustokra [reggelire] puliszkát főzzek. Csak 
nézte, hogyan öntöm bele a sárga lisztet az üst
be, fúrok likat a keverőfával a hegyibe, hogyan 
keverem meg, a lábam között, bontom ki a la- 
pítóra és szeletelem fel a cérnával. (104.) Hr. 
puliszkafőző üst. Csergő B .J 987: A fara
gók felszerelése: ~ [...], rántólábos, fazék, 
plétángyér, plécsipor, kalán, villa, vizeskár
tya, dobonka, borotválkozó felszerelés, egy 
viseltes cserge, takaróruhák és kendő, az útra 
pedig némi élelem. Többen vittek otthonról 
egy dézsa túrót és egy nagy fazék szilvaízet 
is. (47.) Küküllőkeményfva. (Vö. Kardalus 
J., 1984. 33. Cssztdomokos.)
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rántalék: szalonna és túró összeolvasztásá
ból készített étel (Sz.gy.). 
rántottás-lé: „leütnek lisztre egy pár to jást, 
elhabarják, s ezt forró vízzel leöntik, meg
sózzák” (Keményfi K., 1900.168.) Kibéd. 
rántott hús: „apróra szelt sülthús” (Ke
ményfi K., 1900.154.) Kibéd.
REGGELI ÉTKEZÉS.
1- reggeli ebéd. Tamási Á., 1955: ~del jól 
megetetett mindenkit (11.120.).
2- reggeli étek. Tamási Á., 1955: kedves 
anyám a ~ dolgában forgolódott (—>) 11.131. 
(—>) főtt ételek.
rögtönétel: „rántott pityóka, pityókatokány, 
túrós pityókaleves, fuszujkaleves” (Gazda 
K., 1978.215.) Esztelnek, 
sorkolat kenyér: „karaj kenyér” (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34,1905.267.) Gy. 
sóskupa: sótartó fedeles kis doboz. Seres
A., 1973: Régen fejszenyélen szárított, nyír
fakéreg, »~'t« csaknem minden ember tudott 
készíteni, ebben sót vittek az erdőre, a mező
re. (4.) Krizba.
sűrűje oda leszállott. Gazda J.,1980: 46- 
ban fenn vótunk az erdőn. Akkor es olyan 
szegénység vót, hogy egész jó szegénység 
[...] Osztán körülültük az üstöt, amibe főz
ték [a krumplilevest], mert abból es szok
tunk enni, ha sokan nem vagyunk az üst kö
rül, s akkor Ágnis es nyúlt belé az üstbe, a 
fenekire, met a ~, ott vót a sűrűje, s akkor a 
testvére, a bátyja, a férfi úgy a kalánjával 
ütött Ágnes kalánjára: »„Ne szedd ki a sűrű
jét, met nem te kaszáltál!”« (250.) Csmada
ras.
szemerkutató: „fenyőmagos túró”, boróka
magos - (Lőrincz K., 1861. 350.) Hsz. 
SZESZ
„Hol melyik faluba igen sok a korcsma,
Ki s melyik hogy mit ér, minden asszony tudja, 
Sokszor részegen jár, s betegségnek mondja,
Ne félj, a szuszékot hogy a teli tarcsa.”

(ESZNaptár, 1864.: Székely népdal)

Teleki J.,1799: Szárhegy [...] Terem Szár- 
hegynek búza zab árpája, de mégis pénzen 
vészén gabonát, mert mind sert és pálinkát 
főznek belőlle [...] (37.) Kézdi Vásárhelly [...] 
Pálinkát is majd minden gazda főz: ritka háza 
mellynél 3 négy üstöt nem lehetne találni [...] 
(45.) SzEKN 1883: Az 1698-ban Fejérvárott 
junius 7-én tartott országgyűlés 10-ik ez. sze
rint »semmiféle rendeknek gabonából [...] pá
linkát főzetni és főzni nem szabad s avval ke
reskedni senki se merjen 50 forint büntetés 
alatt«, (60.). SzK, 1902.: Kívánatosnak tartja 
[SzK határozati javaslata], hogy az állam a fe
lesleges italméréseket szüntesse be [...] (61.). 
Bözödi Gy., 1938.: 1900-ban az egyénenkénti 
~ fogyasztás a Székelyföldön 5,4 liter, míg az 
országos átlag 4,7 (110.). Sz.Humor! 
HK,1977: Orvos: A kend ütőere rendszertele
nül ver. Iszik talán? Beteg:Inni iszom, de egé
szen rendszeresen... (85.). pálinkaadás. Palkó
A., 1979.: A kompániák [tutajkereskedő] ve
zetői csupán egyetlen dolgot tartottak lénye
gesnek: a ~ t (210.).
szolgáltak ki: láttak el. Faragó-Kurcsi, 
1969.: Élelemmel ajannal ~ az urak, hogy ha 
vízbe dedobtuk a patak vizibe a túrót, a halak 
is megbalandultak tőle. (13.) Magyaró. J. 
Zsigmond J., 1979.: A  kantinokat magánke
reskedők tartották vagy bérelték, és hogy mi
nél nagyobb hasznot élvezhessenek, gyenge 
minőségű, sok esetben romlott élelmiszerrel 
látták el a havasolókat. Gyakori volt a dohos 
puliszkaliszt, a megnyüvesedett, csípős túró 
és az avas szalonna. Olyan esetre is emlék
szem, hogy a szalonna már kezdett szago- 
sodni, ezért leforráztuk, és nyársra húzva 
füstöltük a tűz fölött. Sajnos az ilyen élelmet 
is el kellett fogadni - ha dolgozni akartunk -, 
mert fent a havason nem volt miben válogat
ni. Panaszra sem mehettünk, mert nem volt 
kihez. (221.) Magyaró. 
szűzétel: „sovány, szegényes eledel” (Gazda 
K., 1980.44) Esztelnek.
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TÁPLÁLKOZÁS
Mit főz vacsorára szom szédasszony?  

Túrós puliszkát főznék, ha lisztem volna, 
de a túrom is elfogyott ”

(Köz. Albert István: 
Székelység II, 1932.3-4.sz.)

Hszék Ekv, 1899.: az erdei munkás kevés 
húst fogyaszt el, de annál többet szerepel 
élelmezésben a pálinka [...] (379.). Sz. „Sze
gény ember vízzel főz s bottal reá ránt: úgy 
él, a hogy lehet.” (Köz. Benedek Elek: Nyr 
9,1880.36) Ev.

egy férfinél koronában

Udvarhely megyében 164,54

Csik megyében 165,12

Maros-Torda megyében 171,02

Háromszék megyében 199,46

Erdélyi átlagban 171,50

XXVII. táblázat. TÁPLÁLKOZÁS. Átlagos élelme
zési költség 1887-ben. (Barabás E., 1907. 156.).

tarisznyázni: „táplálni” (Köz. Giesswien 
Sándor: Nyr 28,1899.46.) Csm. (—») feltaris
nyál.
tárkonlé: tárkony leves. Vass Dénes: főztem 
egy nagy tányér tárkonlét (Sz.gy.) Makkfva. 
tehenhúsleves: „húsleves” (Balogh Ö., 1932. 
346.) Gyimes.
tikmony: „tojás” Kolumbán L., 1903.: Van 
főzve ~ [...] (101.) Hétf. 
tokán: tokány C sergő B., 1978.: hagyma ~ 
[...] pityókás ~ (48.) Küküllőkeményfva. 
törökbúza kása: „a kásává darált törökbúzát 
[kukoricát] vízben meg főzik s azután tejjel 
vagy zsírral fogyasztják.” (Keményfi K., 
1900.168) Kibéd.

túrós: túróval készített.
/ . ~ bocuj. —» puliszkaétel.
2. kupacija: „túrótartó edény” (Zsigmond 
J., 1979.221.) Magyaró.
3. ~ pityókaleves. Kurkó Gy.,1970: Míg a pi- 
tyókát hámoztam, az üstben melegedett a víz 
[...] a pityóka fellobbant, s a földes kősótól 
szürkés habját lekanalaztam. A félkupás [le- 
veses] kannába ujjnyi túrót morzsoltam szét, 
és egy szelet kenyeret aprítottam bele, rá
szórtam a pityóka levét, és kész volt a ~ = 
(141.) Cssztdomokos.
4. ~ pityókatörek. Kurkó Gy.,1970: A külön 
vett [meghámozva megfőtt] pityókára [...] 
egy pár szem túrót tettem, majd összetörtem, 
s így elkészült a (141.) Cssztdomokos.
5. ~ puliszka. Keményfi K., 1900.: a tej s az 
ebből készülő vaj, túró, tejfel, stb. itt [Kibéd] 
csak kivételes ritka háznál található föl. 
Kibéd 3000 lakosú hely, s jelenleg van 
összesen 197 fejős és meddő tehen [...] A 
juhot[...], [...] tejét túróvá kezelik, mellyel 
készül a székely legkedvesebb eledele: a ~ ~ 
(155.) Kibéd. [—> puliszkaétel is].
6. -  rétes: „puliszkából, túróból és szalonná
ból készített erdei étel” (Zsigmond J., 
1979.223.) Magyaró. [—» puliszkaétel]. 
TUTAJOSOK TÁPLÁLKOZÁSA: Palkó
A., 1979.: Táplálkozásuk [a tutajosoké] egy
hangú volt, és a szűkös keresethez igazodott. 
Fő ételük volt a puliszka, rántotta, sült sza
lonna, szilvaíz és hagyma. Ritkább esetben 
fogyasztott még sajtot, ordát, túrót, halat, 
esetleg marha- vagy bárányhúst. A meleg 
étel fényűzésnek számított. A kenyér is ritka 
vendég volt asztalukon. (210.) Magyaró. 
ÚTRAVALÓ.
1. elömózsia ( Kolumbán-Olosz, 1972.204.) Usz.
2. merende (MTsz I, 1973.1438) Hétf., 
Zajzon. merengye. Petrovics Pál: Készíts né
kem, feleség, merengyét egy-két napra, míg 
az erdőn leszek (Nyr 34,1905.381) Hétf. r. 
merinde.
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F. sz. Tétel
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

egységár forin t összeg forint

1. készpénzfizetés 288,00 360,00

2. 12 véka kétszeres ( —» ) 1,40 1,60 16,80 19,20

3. 48 font szalonna 0,36 0,40 17,28 19,20

4. 48 font túró 0,25 0,31 12,00 14,48

5. 12 véka tengeriliszt 0,95 1,25 11,40 15,00

6. 2 véka paszuly 1,25 2,90 2,50 5,80

7 48 pint pálinka 0,24 0,30 11,52 14,40

8. só és vöröshagyma 3,30 3,30

9. 25 fakanál 0,01 0,01*/, 0,25 0,37

10. 1 háromláb 0,40 0,55

11. 1 rézkatlan 10,00 12,00

12. 2 festett láda,
élelmiszerek elhelyezésére 3,00 4,10 6,00 8,20

13. 2 fúró 1,00 1,00

14. 14 darab 6'/2 öles 8 fontnyi kötél 2,40 2,95 33,60 41,30

Összesen: 414,05 514,80

XXVIII. táblázat. TUTAJOSOK TÁPLÁLKOZÁSA. A Szászrégen-Soborsin közötti tutajbér meghatározása, az 
1871. év előtti utolsó 3 év legkisebb és legnagyobb árai átlaga szerint, egy egész szállítmányra (24 tutajos, azaz 48 
tutajtáblára [v. fertályra] vagyis 12 tutajra vonatkoztatva (Divald A., 1871. 125.).

3. perémonda  (Kriza Vadr., 1862.) Hsz. (—>) 
feltarisnyál.
vegyes üzlet: vegyesbolt. Fórum, 1980: a 
munkások [a kézdivásárhelyi Fakitermelő és 
Szállító Vállalat] élelmiszerellátását még 26 
~ is szolgálja (decemberi szám) Knm. 
verttej: felvert aludttej. Gazda J., 1980.: Mikor 
mentünk az erdőre, reggel tojást rántottunk. ~ 
et, vagy édestejet ittunk [...] (251.) Bélafva. 
zemorda: „meleg, leves orda” (Köz. Konsza 
Samu: Nyr 45,1916.236.) Nbacon.

zupa: „meleg lé, híg levesétel” (Zsigmond J. 
Tsz., 1979.) Magyaró. [n. Suppe]. 
zsendice: „meleg ordás lé” (Köz. Benedek 
Elek: N yr8,1879.188.) Ev. Balog Ö.,1932: A 
csángó főételek a tej, túró, orda, vaj és ~ 
(346.) Gyimes.
zsíros: „két-két havasoló [—» III.5.1 erdei 
munkás] közös étkezésre fogott [...]: egyikük 
volt a pujszkás [...], a másik a ~ , aki a mellé
valót készítette” (Zsigmond J., 1979. 223.) 
Magyaró.
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5.3. Erdei kalibák - 
Munkásszállás -  Erdei lak

„A kaliba egyetlen »bútora« a tűz.”
(Faragó - Kurcsi, 1969.12.) Magyaró.

„Fenn a havasokon 
Rönköt emelgettem  
Füstös kajibába  
Volt a szálás hej em ' '

(Szomorú M., 1941.) Magyaró.

„Erdőn hált az öreg székely a fiával. Nagy 
tüzet raktak s mellé heveredtek. Az öreg hát
tal feküdt a tűznek s egyszerre csak tüzet fog  
a bunda.
Megszólal a fiú:
- Apó!
- Mia, fiam ?
- Valamit mondanék!
- Gondold meg jó l, fiam , m ielőtt mondanád. 
Jól van, a fiú hallgat.
Ismét megszólal egy kis idő  múlva.
- Apó!
- Mia, fiam?
- Valamit mondanék!
- Gondold meg jól, fiam, m ielőtt mondanád. 
Persze a tűz nem gondolkozott s csakhamar 
tolmácsolta a gyerek mondanivalóját.”

(Benedek Elek 1886, Ellenzék l.sz.)

ágas: kétágú oszlop. Tagán G., 1943.: az el
ső és hátsó oldal közepén megfelelő távol
ságban két-két oszlop van felállítva [—» favá
gók kalibája] (53.) Szvarság. ~fa : „a kaliba 
tetőrúdja tartó ágas cölöp” (M olnár I., 
1969.307.) Kőrös, Hm.
ágy: „szalmából, szénából készített alkalmi 
fekhely” (Horváth I., 1971.394.) Mózd. 
barakhéj: az erdei m unkásszálás helye. 
Sylvester T., 1966.: Legelőször ki kell nézni 
a ~jet, hogy legyen víz is a közelibe. Ko
mandó.

barakocska: kis erdei munkásszállás. G az
da J.,1976: s nekünk egy ~ csinálva [...], s 
akkor este lásd el a lovat, s főzz magadnak 
vacsorát, s aludj ott kopogó deckán. Nem 
volt kényelmes, de szerettem, met úgy bír
tam, s tudtam, hogy kell elbánni a fával (Ko
vács Samu 540.) Kn.
bojtol: a fekvőhely kibélelése jegenyefe
nyő gallyal. G arda D .,1978: A kalyibát 
minden héten ki kellett ~ni, mert a fenyő- 
csereklye [fenyőtű] lehullott. (143.) Gyre
mete. (vö. Reuter C., 1973.332.) Gyremete. 
bolni: „féldeszka hulladék” Garda D., 1978: 
A kalyiba alapját a földön vízszintesen el
helyezett három gerenda alkotta , majd erre 
épült  a fedélszerkezet, amely fakéregből, 
»~ból« [...] állott. (143.) Gyremete. 
bordély: „hitvány konyhó, viskó, putri” 
(Hermán O., 1914.66.) Szf. 
cserekje.: (—>) 1.2.2.4. Csergő B.,1978: A 
fekvőhelyre apró ~t terítettek és rá szénát, ha 
volt. (46.) Küküllőkeményfva. 
doska: „vékonyabb, hasított fenyőfa, miből 
a kaliba készül” (Köz. Goldner József: EL, 
1887.583.) Gy. dóska: „nagyobb forgács” 
Zsigmond J., 1979.: a kalibát, a télieket [...] a 
faragók pedig a forgácsból kikerülő nagyobb 

kai [bélelték] (222.) Magyaró. 
elmegy éjjeli hálóba: erdei szálláson lakik 
(Gazda J., 1980.271.) Kna. 
ércfüttő: öntöttvas tűzhely. C sergő  B., 
1978: Tüzelőül [a barakkban, a kalibában] ~ 
szolgált, vagy maguk raktak tüzelőhelyet la
pos kövekből, téglából. (48.) Küküllőke
ményfva.
ERDEI LAK: erdészház (Pausinger J., 
1885.850.) Görgény völgye. Hn. Margit-villa 
(Janitsek J., 1980.102.) Efüle.
ERDEI SZÁLLÁS, szállás: erdei kunyhó 
(Nyíró J. 1938.23.) Hargita (->) KALIBA. 
fehérfenyő: jegenyefenyő. Garda D., 1978: 
a fekvőhely kibéleléséhez [kalibában] csak 
~t használtak. (143.) Gyremete (—>) bojtol.
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377. ábra. Erdei lak.
A görgényi kincstári erdőben az 1870-es évek elején létesített erdei lak homlokzata és alaprajza (EL 1885. 851.).

FENYŐGALLYBÓL K É SZÍTETT FE K 
HELY.
/. csereklyeágy (Nyíró J .,1938.199.) Hm.
2. csetinaágy (Kemény J., 1965.324.) [r. ce
tina] setyina. Szomorú M., 1941.: Szombat 
felé a liszt fogytán / Üres lett a zacskó pár
nám / A = össze törve / Szombatra pór lett 
belőle. M agyaró. sétyina. Zsigm ond J., 
1980.: Bémegy a kajibába. / Leül a ~'ra / Bú
ra hajtja a fejét. / Hullatja a könnyeit / A háti 
zsákjára. Magyaró. (retina: fenyőgally.), 
h u n ib a : „putri, viskó, kis földház. Kállay 
Gyűjt. Földszint való kalyiba. Erdélyi és 
székely szó. Döbrentei. Kaliba, pásztori 
kunyhó. Székely szó. Szabó Elek. Kállay.” 
(Tsz, 1838.). ~: „viskó” (Nemes Z., 1974.) 
Torja.
kábán: munkásszállás (Gazda J., 1976.539.) 
Kn [r. cabaná].

kájm án: „vízgyűjtéssel és fahordással fog
lalkozó, 14-16 év közötti gyermek” (Garda
D., 1978.143.) Gyremete. Zsigmond J., 1979.: 
tizenegy éves koromban [...] -kodtam [...] 
20-25 munkás mellé járt egy-egy ~ (222.) 
Magyaró. J. Zsigmond J., 1979: „kein Mann 
[...] még nem emberek [mert gyerekek] már 
volt emberek [mert öregek]. J. V. Arvinte, 
1957: caiman: ukrán kaiman, kaliman. 
kájmánica: erdei munkásszállást gondozó nő. 
Garda D.,1978: A vacsorát ők készítik el, de 
előfordult, hogy a barakktakarítással és vízhor
dással megbízott »~'t« kérik meg erre. A ~ 
gyakran mos is rájuk. (147.) Gyremete. 
KALIBA: kunyhó, erdei-, kaliba. (Hermán
O .,1914.191.) Hszm. kajiba. (Nemes Z.,
1974.) Torja, lakó ~ (Sz.gy.) Szf. kaliba (Cs. 
Bogáts D., 1943/1662.) ~ (Köz. Goldner Jó
zsef: EL, 1887.587.) Gy. Nyíró J., 1938.: vad

558



III. 5. Erdőmunkások - Az erdei munka feltételei

378. ábra. Kaliba. a) kör alakú; a,: a szénégetők kalibája (Tagán G., 1943. 53-55.) Szvarság; a2: ruckaliba 
(átmérője 6 -8  m); 1 körbe állított tartófa, 2. káva, mely kiképezte a kör alakú nyílást (Kardalus J., 1984. 33.) 
Cssztdomokos; b) hatszögletű kaliba; 1 priccs, 2. tűzhely; c) téglalap alakú kaliba; c, és c2: favágók kalibája 
(Tagán G., 1943. 55-55.) Szvarság; 1. első fal a bejárattal, 2. boronafal, 3. fenyőkéregfedés, 4. ágasfa 
(Méret: hossz: 5 m, szélesség: 2,20 m); c3: csíkszentdomokosi típus (20 személy számára, 8 m hosszú, 7 m széles, 
belső magassága 4-4,5 m); 1 földtöltés (körbejön a falra szigetelésként, kivéve a bejárati ajtót), 2. tartóoszlop szin 
cselhe, 3. gerenda, 4. tetőtartó, 5. oldalfal, melyet rakófák alkották, 6. tető, melyet 1-1,5 m hosszú dránicák képeztek, 
7. középnyílás, ahol a szabad tűz volt (Kardalus J., 1984. 33.); c4: Verebesi erdőmunkások 2,5x3,5x2 m nagyságú 
egykori kéregkalibájuk: 1. fedetlen tetőrész a füst eltávolítására, 2. vízlevezető árok (Vámszer G., 1977. 66.).
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favágó fejszét ragad és dühös csapásokkal 
fát kezd ródalni tűzre [...] A nehány borona- 
fából összeródalt ~ (220.) Faragó-Kuresi, 
1969.: Műk, az emberek a fákról hántottuk 
le a fánok a kérgit, és abból csináltunk ma
gunknak huszonöt-harminc személynek 
szállást és ezekbe a ~'kba tőtettük az életün
ket és kínlódtunk [...] A kisebb ~'k négyszö- 
gűek, a nagyobbak kerekek voltak. (12.) 
Magyaró. Garda D., 1978.: Az erdőmunkás
ok a vágtéren ~'ban laktak. Ez négyszögű ge
rendából készített épület volt, kezdetben két 
férőhelyes, később 4-6, esetleg 8 embernek 
is szállást biztosított. (143.) Gyremete. Luk
ács Sándor: 3-4 ember lakott egy ~'ban. 
(Sz.gy.) Hrkarácsonyfva. Hadnagy Gábor: 
saját maguk készítették a ~'t, 2 m hosszú fel
hasított fából; 4-5 ágasfákat összetettünk 
erre az ágas fákra jött egy koszorú erre felál
lítva nekidöntöttük a ~ fát, először lapival és 
utána földdel letakartuk, fent a hegyiben a 
füst ment (Sz.gy.) Farkaslaka. béres bojt-: 
csapott fedelű fenyőgallyal fedett 
(Műv. 1981.8-9.55) Hsz. béres - :  munkás ~ 
(Kemény J., 1965.175.) favágók - ja . Tagán. 
G., 1943.: A ~ más rendszerű, mint a szénége
tőké (53.) Szvarság. kéreg-. Faragó Kurcsi, 
1969.: 1924. január 18. Gödemesterháza, Zeb- 
rákpatak, mondtam el az első mesét az embe
reknek egy kicsit rozoga kéregkaiibában (21.) 
Magyaró. kerek - :  „máramarosi ~ Zsig
mond J., 1979.: A két világháború közötti idők
ben elterjedt a máramarosi típusú, 6-8 szögű, 
bejáratnál zárt előtérrel, melynek bal oldala ré
szén volt a szerszámok helye, jobb felöl egy 
pádon voltak a vizes vedrek, alatta a főzőüst 
helye (222.) Magyaró. ruc -  (Kardalus J., 1984. 
33.) Cssztdomokos. szénégetők ~'ja (Tagán G., 
1943.51.) Szvarság. J. Faragó - Kurcsi 1969.: 
Ha bükkfával tüzelték a ~'ban a olyan világos
ság volt, hogy cérnát lehetett volna tűbe fűzni. 
(53.) Magyaró. kalyiba (EO 11,1781.457) (vö. 
Garda D., 1978.143. Gyremete).

kalibafa: 2 m hosszú hasítvány, mely a kali
ba oldalfalát képezte (Hadnagy Gábor Sz. 
gy.) Farkaslaka.
kapeaszárítófa. Bözödi Gy., 1938.: Hogy 
tulajdonképpen miért nem kívántak a széke
lyek itthon dolgozni és milyen volt a szé
kelyföldi munkásokkal való bánásmód, azt 
elmondja Máthé József, a marosvásárhelyi 
Székely Társaság titkára, hivatalosan minő
ségében [...] Láttam, hogy a munkásokat 
amiért este hátukon egy-egy kötegecske 
»kapcaszárító« fát vittek haza, ami közbe le
gyen mondva, régi szokás, megverették [...] 
(102.103.) Szf.
kármentő: „a kalibában az alvóhely és a tűz 
közé helyezett fa” (Garda D., 1978.143.) 
Gyremete.
kulipintyó: „házikó” (Nemes Z., 1974.) Torja. 
KUNYHÓ. Pausinger J., 1885.: A  vágatást, 
hasítást és felrakásolást [tűzifatermelés és 
Görgény völgyében] rendesen Galícziából 
jövő orosz munkások végzik. E munkások 
[...] néhány fa törzséből készült, csak széles 
hasábokkal fedett ~ kban lakva, júniustól au
gusztus végéig szakadatlanul dolgoznak 
(948.). Gergely L., 1867.: a levágott nagyobb 
fáknak »megguvasztott« héjából kis ~ kát 
építenek. (101.) Msz.
mikrocentrálé: kisméretű áramfejlesztő te
lep. Fórum, 1980.: A  szállásokat ugyanis 
rendszerint hegyi patakok mellé építik, s 
ezeken a helyeken [...]Mindhárom jól műkö
dik. (Decemberi szám.) [r. microcentrala]. 
mozgó barakk: áthelyezhető- (Garda D., 
1978.147.) Gyremete.
MUNKÁSSZÁLLÁS Fórum, 1980.: ~ok 
vannak Komandón, Kézdivásárhelyen, Ojto- 
zon, Borosnyón és Torján, amelyekben 20 
tévékészülék, 120 rádiókészülék sakk, rö- 
mijáték és mozgókönyvtárak állanak a mun
kások rendelkezésére, (decemberi szám.), 
összeeszkábál: (ideiglenesen) összeállít 
(Kemény J., 1965.41.).
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PETRÓLEUM.
1. fotogén. Kemény J., 1963.: =es lámpa 
(52.) —lám pa. Tamási A., 1955.: Közben 
leszálott az este s a —lámpát meggyújtotta 
[...] (11.98.) futógén. Ősz János, 1901.: Csak 
eherréig futok né , a zsidóni, négy krájcárra 
~ér, [...] (Nyr 30.46.) Kibéd.
2. gáz. (MTsz 1.1893.681.) Hszm, Csm.
3. olaj. Tamási Á., 7970/1932.: lámpa, belé- 
való ~jal (52.)
pirjefa: a kaliba ágasait azonos oldalon ösz- 
szekötő fa (Tagán G., 1943.53.) Szvarság. 
PRICCS. C sergő  B., 1978.: Rendszerint 
azonban maguk építettek barakkot, kalibát 
deszkából, karókból, fenyőkéregből. Benne 
-eket csináltak és cserekjével [fenyőgallyal] 
szénával, szalmával, rakták meg. (48.) Kü
küllőkeményfva. (—») bojtol. 
rejatör: „rádönt” Sylvester T., 1966.: Mek- 
kel nézni hogy hova építti a barakot, nehogy 
a szél rejatörje a fát. Komandó. 
szálláshely: állandó eredei ház. Jakócs Im
re: volt benne elöl egy kis eresz és egy lakó
ház [szoba] (Sz.gy.) Zetelaka. J. szállásra fo
gad (Tamási Á., 1955.11.172.). szállás (Kar
dalus J., 1980.74.) Halmás. 
szigorkodik: nehéz körülmények között él. 
Csergő B., 1978.: a nehéz terepen az idő viszon
tagságai közt és rossz szálláshelyeken egy-két 
hétig szigorkodtak (46.) Küküllőkeményfva. 
sztrájkfa: a kalibában a „fekhelyet lábnál 
határoló, karvastagságú fa” (Zsigmond J.,
1979.222.) Magyaró.
szulla (sulla): „csapokból, készült hegyes 
alakban végződő köralakú kaliba, amelyet a 
kaszálás idejére készítenek.” (Köz. Balogh 
Ödön Nylrk III. 1959.115.) Gyimes. 
tüzet üt: tüzet csihol. Kurkó Gy., 1970.: s 
egyszerre húztuk ki mind a hárman a szikra
vasat, békasót és táplót harisnyánk zsebéből, 
hadd lássuk, amelyikünk üt hamarabb tüzet 
(135.) Cssztdomokos. 
virnyó: „viskó” (Kriza Vadr., 1862./Usz.

5.4 Munkavédelem - 
Munkakörülmények

„Az erdei munkások veszedelme a nehéz 
munka. Sokat agyonüt vagy nyomorékká 
tesz a ledülőfa. Erdők vadonjában a 
gyáros tulajdonát képező kantinokra vannak 
utalva és szorítva, mert ha pénzüket nem ott 
költik el és nem költenek elég sokat, kiadják 
az utat. Beadósítja és lekötelezik - busás 
kamatok felszám ítása mellett - megújultan 
további munkára.”

(SzK, 1902.627.)

„ Hetente terjengett a hír, hogy ezt, meg 
amazt »megütötte a fa«  ”

(Zsigm ondi., 1979.224.) Magyaró.

badari: „tetű” (M Nyl, 1905.331.) Csm. „a 
fején ~t láttam”
BALESET.
1. baj. Kurkó Gy., 1970.: ehejt már nem Ion 
nyugtom, hogy valami ~otok leve (230.) 
Cssztomokos.
2. emberáldozat. Gazda Jm, 1980.: ~es vót sok
szor. Ez, ugye avval járt. Hogy eresztették a 
fát, s elütte, olyan vót elég. (272.) Gyszárhegy.
3. eset. Gazda J., 1976.: Ilyen a Becsek Béla 
=e. Elment az erdőre a tere [rakomány] 
readőlt, nem volt segítsége, hogy történt, azt 
csak a jóisten tudja, halva találták. (539.) Kn.
4. szerencsétlenség. Gazda J., 1976.: az erdő 
nem mező, kérem szépen, hogy nem az. Az 
erdőn meg kell tanulni, hogy hogy kell járni, 
sok ~ történik az erdőn. (538.) Kna. Gazda J., 
1980.: Itthon az asszonyok vártak. Sokszor 
kijöttek elénk.Pedig örökké azt mondtam: 
[...] ha sokat késünk, akkor történt valami, de 
= nincs. Vaj a ló nem húz, vaj valami más. 
(278.) Kn. J. testvére ott maradt. Tamási A., 
7976/1938.: egy darab erdőt fogtak fel a ha
vason. Elmentek ketten, hogy levágják az er
dőt [...] akkor sógor hazajött az egyik este, s a
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379. ábra. Baleset.

~ [...] hát a majorházat koromba omolva lássa 
[•••] Úgy elégett, hogy csak egy-egy diribda- 
rab fordult ki a csontjából. (50.) Farkaslaka. 
BALESETEK AZ ERDŐIPARBAN. Iprf. 
tev., 1910.: A balesetvizsgálatok színhelyei 
legtöbb esetben fűrésztelepek voltak; itt for
dul elő a legtöbb baleset, de nem magában a 
fűrészüzemben, hanem inkább az erdőüzem
ben és a súlyos fatőkék szállítása, máglyá- 
zása, csúsztatása közben, iparvasutakon Ezen 
balesetek okai magában az üzem természeté
ben rejlenek, és csak a munkások részéről al
kalmazott fokozott elővigyázattal kerülhetők 
el, azonban a munka természete olyan, hogy 
azt magasabb értelmi fokon lévő munkások 
el sem vállalják, és miután a munkások nagy 
területen szétszórva dolgoznak, a felügyelet 
sem lehet oly hathatós. (114.) Ip a rfte v ., 
1913.: Az 1913. év folyamán a rendőrhatósá
gok 399 balesetvizsgálatot tartottak [Mhv., 
MTm., Csm. területén], melyekből 336 esett

a fa- és csontipar csoportjára [...], a balesetek 
túlnyomó része fadöntés és kezelés közben 
történt [...] (516.) vö. Zsigmond J., 1978.: 
„megütötte a fa” 224. Magyaró. 
belefulladtak a tutajról. Gazda J., 1980.: So
kan ~. Az én nagyapám is úgy halt bele sze
gény még 1906-ban vagy 1908-ban. Hatvan 
éves vót az öreg. S akkor vót egy olyan gát a 
Maroson keresztül, hogy nagy gát. Körülbelül 
30-40 méter széles ott a Maras [...] Az én 
nagyapám mikor lement ő hátulsó vót [...] Mi
kor ők [az első béres és a hátulsó a balesetet 
szenvedett] a balesetet szenvedett lementek [a 
gáton átmentek] a tutajnak széjjelvállőtt a há
tulja, s az öreg* béesett közéje. A szomszéd 
községbe fogták ki. Jól bírták magukat, csak
hogy olyan vót a rendszer, hogy mindenkinek 
mindent kellett csinálnia, csakhogy élhessen. 
(278.) Magyaró. belényuvadtak- (Csergő B., 
1978.41.) Küküllőkeményfva. 
bibe: „sebetske, fakadék ott a bibéje” (SzD, 
1784.13.).
BICSKÁZÁS A CSÍKI SZÉKELYEK
NÉL. Bözödi Gy., 1938.: A ~ a leggyakoribb, 
aminek oka nemannyira a »vérében« van, 
mint inkább a műveltség alacsonyabb szín
vonalában. A falusi legény, ha bár legalább 
iparosmesterség tanul, már nem bicskázik, 
noha ereiben ugyanaz a vér csörgedez. Má
sik ok a korcsma. Semmi kulturális öszszejö- 
vetelt nem engedélyeznek a hatóságok. [...] 
(235.236.) (->) Csergő B., 1978.48.is. 
BOKSA. Hadnagy Gábor: nagybátyámtól ta
nultam, hogy amikor felmész a boksára, a la
pátot mindig keresztül fordítva tartsad, akkor 
nem esel belé egészen, ha elmennél, vissza tu
dod húzni magadat. (Sz.gy.) Farkaslaka. 
csapdarab: „ágdarab” Sylvester T., 1966.: 
Ha ~ vajegy fen van akadva, azt es le kel szed
ni. Komandó.
csintura: bizonsági öv. Kincses Sándor: ami
vel ma telefonista kikötötte magát, csinturának 
is mondtuk. (Sz.gy.) Szováta. [r centurá].
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380. ábra. Csapolás.
a) helyes végrehajtás; b) és c) veszélyei.

DÖNTÉS
„ Nagyságos úr, vegye meg ezt a kicsi fát,
Jó száraz, úgy fog  égni, mint az olaj, 
ígérjen érte, lelkem, kell a pénz!
- Az uram meghalt, nagyon rám já r  a haj.

Az idén soká fog  tartani a tél. 
Gyertyaszentelőkor visszafekiidt a medve.
- Bizony, élhetett volna még szegény uram, 
Szép szál ember volt, örökké jó  volt a kedve.

Ne alkudjék, higgye meg, jó l jár, ha megveszi, 
Rakott kályhánál szépek a téli esték.
- Fát dönteni mentek az erdőre,
Sötétedéskor négyen hozták a testét.

Legyen háromszázötven a szekér,
Alig lesz elég adóra.
- Amig a hegyről a faluig értek,
Vörös vonalat írt vére a hóba."

(Maksay Albert: Fapiac, részlet) 1933.

J.: „ Kettőt vág ő  még a fára, /  S ráesik a f á  
reája. /  Szökött volna ki előle. /  De a halál 
nem engedte ” Bács Jancsi, Szf. (Faragó Jó
zsef: Jávorfa-muzsika, 1965.).

DRÓTKÖTÉLPÁLYA. Iparf. tev. ,1911.:  
Nem mindennapi baleset történt fadöntéskor 
egy telepen, mely a tőkéket drótkötélpályán 
szállítja az erdőből a fűrészhez. Egy ledön
tött fa ráesett a sodronykötélre és fennakadt. 
Egy munkás mentőövvel felszerelve a köté
len odakúszott, a hol a fa fennakadt és kisza
badította a fát.Mikor a fa leesett, a kötél 
olyan lengésbe jött, hogy a mentőöv kapcsa 
kitágult, kikapcsolódott és a munkás a mély
ségbe zuhant. (110.) Szf. 
ebbed: „elgennyesedik” (Zsigmond J. Tsz., 
1979.) Magyaró.
eldőltek, mint a kivágott fa. Faragó  
Kurcsi, 1969.: Nyáron szó sem lehetett róla 
[a mesemondásról a szálláshelyeken]: 14-15 
órai nehéz testi munka után [az erdei munká
sok] ~ (16.) Magyaró.
elfészegül: „baleset következtében vmi testi 
fogyatkozása támad” (Köz. Horger Antal: 
Nyr 34,1905.104) Najta. 
elhárít: „eltávolít” Sylvester T., 1966.: A  
munkavédelmi csoport bejárja a párkétot 
[vágásterületet ] s elháríccsa a veszéjes kö
veket, fákot. Komandó. 
elmegy éjjeli hálóba: elmegy szabadba hál
ni. J. Gazda J., 1976.: Tettünk tüzet, a sza
bad ég alatt, egyik felöl a tűz pergelte az óda
lunkat, másik felünk fagyott meg. Teli van
nak a jábaim hűléssel. (536.) Kn. 
elsősegély: elsősegélynyújtás. Iparf. tev., 
1910.: a legtöbb erdőkihasználási vállalat
nál pedig, hol szintén napirenden vannak 
az igen súlyos balesetek, kötszereket nem 
tartanak, úgyhogy csak 2-3 nap múlva, mi
kor a sérült orvoshoz szállíttatik, részesült, 
egyúttal nem ritkán már későn alkalmazott, 
-ben . (223.) Tamási Á., 1970/1932.: Ha 
fagy bántja kezed, lábad / Hóval mossad, 
mert feltám ad. (223.) J. Z sigm on d J.,
1979.: vágott sebre nyers szalonnaszelete
ket tettek [a havasolók], szúrt sebre fenyő
szurkot a gennyesre pedig sült hagymát.
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Magyaró. (vö. MNMNT Ért., 1932. 125) 
Usz.
elüt: megüt. Gazda J., 1980.: De ha már ere
gető nap [—>] vót, s akkor eresztett lat bé, s ~ 
tetett valakit, állatot vagy valamit, meg kel
lett fizesse. (272.) Gyszárhegy.
ERDEI VASÚT: Groedel-féle iparvasút (—») 
IPARVASÚT (III.2.3.6). 
eregető nap: a hét bizonyos napja, mikor az 
eregetést megengedték. Gazda J., 1980.: -  
akkor vót egy héten kétszer. A fát megtisztít
sák küjjel a hegy tetejin, csákánynyal meg- 
húzítsák, [capinnal megindítják] s bészalad a 
patakig. Csak úgy magába. Akkor szánnal 
felmenni az erdőbe nem vót szabad. Met ha 
felment, nem felelt senki érte. Ha elütötték, 
jónapot. (272.) Gyszárhegy (—») [elüt], 
fatalpú bakkancs: fatalpú bakancs. Sylvester 
T., 1966.: amikor az ember égeti a szenet. -o t 
húz, met ha nem, irton égeti a lábot. Komandó. 
fával való bánás: erdőkitermelési munka
G.T.D., 1796.: azonban nem kevés faradsá
gokba jut a szegeny Oláh falusiaknak, azon 
Élelmek Keresésének módja.- A sok ~, an
nak hordása, emelése, a sok út annak vitelé
ben, nékiek igen terhes. Az öregebb Embe
rek nálok igen erőtlenedtek, és meg romlot
tak, sőt kevés jut közöllük Vénségre. (78.) 
Oláhf. Zsigmond J., 1979.: Munkavédelem 
hiányában nagyon gyakoriak voltak a mun
kabalesetek [...] Kevés famunkást ismertem, 
aki épkézláb öregedett ki a havasolásból. 
Magyaró idősebb férfiai közül minden har
madik-negyedik ember sántikál vagy biceg
ve jár lábtöréses baleset miatt. (224.). 
felakadt fa leeresztése: fennakadt fa levéte
le (Lőrincz Pál Sz.gy.) Oroszhegy. Iparf. tev., 
1910.: Egy fadöntésnél az eső fa ágai össze
akadtak egy még álló fa ágaival és a fa fenn
akadt. Egy munkás ki akarta szabadítani az 
ágakat, sikerült is neki, de a fa esése közben 
egyik ág a munkást megütötte, hogy azonnal 
meghalt. ( 115.) Szf.

félpucolás „az állófa környékének megtisztí
tása” (Szász L., 1971.228.) Gycsomafva. 
Groedel-féle iparvasút: a komandói erdei 
vasút. Bokor J.y 1905.: Az út hosszában 
gyakran találkozik az ember a vágányokról 
és a töltésről lefordult tönkös kocsikkal, de 
fakereszttel is, amelynek felírása mutatja, 
hogy emberélet is esett a baleset áldozatául. 
Tény az,hogy sok jó csíki és egyéb székelyt 
pusztított már el az a vasút vagy pedig tett 
nyomorékká. A hátramaradt családnak per
sze anyagi kárpótlás jár, de baj az, hogy a 
legtöbb alkalommalk bebizonyul, hogy a gó
bé pityókás, ügyetlen volt és saját maga 
idézte elő veszedelmét. (145. —» III.2.36.6) 
Gyilkos: „meredek, rossz közlekedési hely” 
Erdély, 1903.: Hagyomány szerint Borbély 
Lőrincz fát hozott a ~on, de kerékkötője elsza
kadt s őt a szekér oda ölte. (92.) Mezőmadaras. 
A hallgatag favágó  
„A fenyők sötét gyűlölettel nézik:
A hóhér ott megyen!
Es megszólal egy: Én holnap meghalok 
De zuhanva még összezúzom őt! ”

(Reményik Sándor, 
Erdély, 1938.12. Részlet) 

havasi munka: erdőkitermelés. Kocsis Ist
ván: a ~'t nem bírtam és megtanultam az asz
talos mesterséget. (Sz.gy.) Magyaró. 
hívás: vonzás. Kocsis István: a fehér fenyő
nek [jegenyefenyő] erős -a  van, erősen 
vonzza a villámot. (Sz.gy.) Magyaró. 
ín, innya: törési léc (—>) III.2.1.5) Sz. „Az 
inára ügyelj, ne vágd el!” (Gazda J., 1980. 
271.) Kna.
IPARVASÚT, erdei vasút. Iparf. tev., 1913.: 
Jellemző gyakori baleset az -aknái, hogy a 
mikor a fával megterhelt szerelvény lejtőn 
megy lefelé s ha ilyenkor a vonat elé vala
mely apró akadály kerül, s ezért a mozdony
nak hirtelen ellengőzt kell adni, a vonat ki
siklik vagy hogy különösen a téli időben, a 
hatalmas, felületükön havas gömbfák eleven
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382. ábra. Káskó. a) védősisak; b) egy olyan példány, mely megmentett egy életet.

erejüknél fogva előrecsúsznak és a fékezőt a 
fák állványához szorítják; 2 esetben halál, 
több esetben súlyos sérülés lett ily baleset 
következménye (519.) Szf. 
izzasztó: fáradtságos. NT, 1838.: A tutajt ké
szítők munkássága legfőbb mértékben ~ (—>) 
(11.26. Bocskor János) Gy.
JÉGPATKÓ ( SARU).
1. patkó  (Szász L., 1971.227) Gycsomfva: 
De = vót mind a kettőnek [első béres, hátul
só] a lábán, hogy ne sikamodjanak a fán. 
(278.) Magyaró. fülemarakuti ~. Zsigmond 
J., 1979.: Filip-Marakutt védjegyű, hatfogú 
szárnyas láb ~ (218.) Magyaró. jé g i ~ - PPB. 
1767: Huff-Eisen mit Záhnen (láb =, 
marakuti ~) Szőcs István, (Sz.gy.) Bereck. 
Boldizsár Lajos: Akik termelésbe jártak 
használták a láb ~t. (Sz.gy.) Kászimpér. szö
ges ~. Palkó A., 1979.: Mind a négy tutajos a 
bocskorra ~  ~ t  kötött, hogy a tutajon bizton
sággal mozoghassanak. (211.) Magyaró.
2. vasmacska. (Kemény J., 1965.187.) ~ (Szász 
L., 1971.227.) Gycsomafva. Kristó T., 1978:. a 
6 körmű = szintén kovácstermék. (396.). 
kankó: „begörbített végű vasrúd” Sylvester 
T., 1966.: Ha vajégy nagyobb fa fennakad, 
~val kell lehúzni. Komandó.
kapison: „kötött sapka” (Szász L., 1971. 
227) Gycsomafva. [r. capi$on]. 
káskó: „védősisak” Sylvester T., 1966.: Mán 
megin nem tetted fel a ~t. Komandó. ~ (Sz.gy.) 
Gy tölgyes [r. cascá (de protectie)]. 382. ábra.

381. ábra. Jégpatkó, a) szentdomokosi típusú lábpatkó 
(Kardalus J., 1984. 3. 32.) Cssztdomokos; b) olasz 
típusú lábpatkó; c) ua. felszerelve bocskorra; 1. 
bocskor.
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kenés: „mas/írozás nyomkodással, a ficam hely
rekenése” (Zsigmond J., Tsz. 1979.) Magyaró. 
kimarjul: „kificamodik vmely végtag” 
(Zsigmond J., Tsz. 1979.) Magyaró. 
kinnya: szenvedés Fejér M., 1972.: Kovács 
Miklós kiénnya (e) A helynév az egykori Ko
vács Miklós emlékét őrzi, aki erdőlés közben 
a kerekek alá került, s c helyen halt meg. 
(136.) Zabola. szin. megtisztít, körbenyes: az 
állóiat körül nyesi (Garda D., 1978.146.) 
Gyremete.

383. ábra. Kulcsos rakonca. Különféle megoldások.

kulcsos rakonca: az ürítésnél az ellentétes 
oldalon nyitható, az erdei vasúti kocsiknál 
alkalmazott. Iparf. tev., 1913.: bevált a kul
csos rakoncza, melynek nagy előnye az, 
hogy [...] a leterhelésnél a munkás nem 
kénytelen azon az oldalon állani, a hol a 
gömbfa omlik le (519). 
lábcsikkanás: kificamodás (Köz. Gencsy 
István: Nyr 34,1905.324.) Gy. 
leesett a hátpecsenyéje: a széles hátizma 
meghúzódott (Zsigmond J., 1979.224.) 
Magyaró.
marjulás: „ficam, ficamodás” (Zsigmond J. 
Tsz., 1979.). Magyaró. 
megnyomorékosodik: „nyomorékká válik” 
(Köz. Horger Antal: Nyr 31,1904.246.) 
Kelementelke.
megrakkant: „elvesztette a fél karját vagy a 
fél lábát” (Gálffy M., 1980.45.) Magyaró. 
megütött: „agyonnyomott” (Szász L., 1971. 
23.) Gycsomafva.
méktisztítás: a döntésre kijelölt fa környé
kén az akadályok eltávolítása [—> felpucolás]. 
Sylvester T., 1966: A -ával kezdődik, hogy 
legelőször az embör fölnéz, hogy van-e 
vajégy ág, hogy nehogy a fejibe essék. 
Komandó —» körbenyes. —> 384. ábra.
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MUNKÁSVISZONYOK:
munkafeltételek. Bedő A., 1885: Munkás
viszonyok [...]. sőt vannak helyek, hol a 
hordás és rakás munkáiban, mint például a 
Székelyföldön még a nők is részt vesznek. 
(I.k.37.). Mkikj, 1908. Az inasnak való gyer
mekek egész serege foglalkozik napszám
bérért az erdőben (18.) Szf. Kemény J.t 
1965: Jolka pillanatok alatt felméri a hely
zetet, s ahogy másoktól látta, akik hasonló 
helyzetbe kerültek, elöl elkapja két kezével 
a száncsórúd végét, s háttal a menetirány
nak, feldobja magát a járom alfájára. Ke
ményen megkapaszkodik. Élet-halálra menő 
mérkőzés indul a harminc mázsa súlyú fa és 
a vontatóökrök között. A száncsóhoz erő
sített hatalmas rönk feltartóztathatatlanul 
zúdul lefelé [...] (151.). Szász L., 1971: Ré
gen elég gyakori volt a baleset. Főleg a szá
zadforduló táján nagyon sok család maradt 
kenyérkereső nélkül, sok embert megütött 
[...] a kidöntött fa. (229.) Gycsomafva. 
munkavédelmi csoport: a vágásterület elő
készítését végző csoport. Sylvester T., 1966: 
A döntés előtt a ~ bejárja a vákteret. Ko
mandó.
nemlátomtól vakulásig: hajnalhasadástól 
sötétedésig. Garda D., 1978: Az erdőmunká
sok »~« dolgoztak. Általában reggel és este 
főztek, de volt eset, hogy csak este. A kalyi- 
bában levő tűzhelyen kívül nyáron a kalyiba 
előtt is tüzeltek. (143.) Gyremete. 
nyamarék: nyomorék. Faragó-Kurcsi, 1969: 
Ezér van ma is annyi ~ ember az öregekből. 
(13.) Magyaró.
nyugodalom: pihenés. J. Sz. Szilágyi János, 
1813: Minthogy a' Tseléd is Ember, 's vele 
úgy nem lehet bánni, mint dologgal, önként 
foly[ik], hogy a' Gazdának is vagynak köte
lességei ő iránta [...] 4-o / Nem kell úgy meg 
terhelni a' munkával, hogy az által egészségét 
élrontsa; néha nyugodalomra való időt is kell 
engedni. Szigethen.

oldalirányú döntés, oldal vágás. Szász L.,
1971: Meredek terepen azonban - a balesetek 
elkerülése végett ~t alkalmaznak. (228.) 
Gycsomafva.
ösven-csinálás (-hányás): „a döntési irány
hoz viszonyítva rézsutosan hátra út készí
tése” (Szász L., 1971.228.). Gycsomafva.

a

b

2

1

2

385. ábra. Ösven-csinálás (a); 
b) a döntők visszavonulásának helyes iránya; 1. a fa 

dőlésének iránya, 2. a visszahúzódás iránya.

pacil: megjár. Kovács István: ha a kés nem 
törik el, nem ~ok (Sz.gy.). Magyaró [r. a 
páti].
parandozz!: húzz ki a szélére! (Gazda J., 
1980.279.) Magyaró [-» III.2.3.12.]. 
PETRÓLEUM. Faragó-Kurcsi, 1969: Mi- 
nya bácsi, amikor a havasról hazaért, be sem 
lépett a házba, hanem a pitvarban meztelenre
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386. ábra. Tilfó. a) a tirfor (hajtórudas kézi csörlő); b) működtetés.
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vetkőzött és -m a i dörzsölte végig magát. 
(12.) Magyaró.
protekció ruha: védőruha. S ylvester T., 
1966: Jár protékcióruha és. Komandó [r. 
haine de protectie].
rendetlenség: szervezetlenség. NT, 1838: 
Ismételten állítom: a tutaj szállítás alkalmával 
patakzó izzadtság, az erdőlés -b ő i, mint 
legelső kútfőből szivárog. (II. 29. Bocskor 
János) Gy. 
reszkér: veszély.
roncsolódás: darabokra zúzódás. NT, 1838: 
teste ’-ával, véres verejtékével szerzi meg 
családjának a' szükségeseket [...]. Miért 
kerül temérdek ~'ba a' tutaj gerendáknak 
Maros mellé szállítása? (11.27.) Gy. 
surc: „durva anyagból készült (mun- 
ka)kötény” (Zsigmond J. Tsz., 1979.) Ma
gyaró. [n. r Schurz: kötény], 
szakadt a bojt: hótörés (Gazda J., 1980. 
271.) Kna.
széje: „a baksa külső pereme” Márton B., 
1965: Mikó a baksa a tetején meglikad, csak 
aszéjin lehet járni, óvatosan. (328.) Szováta. 
tajiga: taliga, szekérelő. Gazda J., 1976: A ~ 
veszedelmesebb vót, met ott jött a kerék. 
(539.) Kn.
térgyvédő: térdvédő (Szász L., 1971.227.). 
Gycsomafva.
TÍFUSZ. Kacsó S., 1974: kiderült ugyanis, 
hogy valóban a Kormos vize tenyészti a fer
tőzést, ez azonban nem Erdőfüléről indult, 
hanem fentebbről, a patak forrás vidékéről. 
Ott valami vállalkozó tűzifát termelt ki a 
hadseregnek. Katonákat kért és kapott a ki
termeléshez, hogy olcsóbban szállíthasson. 
Itt betegedett meg egymás után tizenegy 
katona [...] (116.).
tilfó: tirfor, kézi csörlő. Garda D., 1978: 
Láncot a favágásnál nem használnak, de ha a 
fa véletlenül felakad (megakad más fában), 
akkor »~val« húzzák. (146.) Gyremete. —» 
386. ábra.

váktértisztítás: a vágásterület kitisztítása. 
Sylvester T., 1966: A vákteret mék kél tisz tí
tani a veszéjés kövektől s ágoktól. Komandó. 
várda: a fa dőlését jelző kiáltás. (Garda D.,
1978. 145.) Gyremete. belől (Kovács F., 
1934. 137.) Gycsomafva. J. Német wer da, 
vagyis ki az, ki van ott? —> III. 2.3.1. is. 
várd belül: a fa eregetését jelző kiáltás. 
Gazda J., 1980: Amikor eregette, megmoz
dította a fát, kiáltotta: »~«. (272.) Gyszár
hegy. (vö. Kovács F., 1934.137.) Gycsoma
fva.
VÉGZETSZERŰSÉG ELVE: elv mely cá
folja a balesetek elkerülhetőségét. Iparf. tev., 
1919: Az erdei termeléssel járó munkála
tokra jellemző, hogy a balesetek szinte vég
zetszerű következetességgel a munkásoknak 
egy bizonyos százalékát áldozatul követelik. 
(109.) Brassói kerület. J. Iparf. tev., 1911: 
Nagyon rendszertelen a gömbfa csúsztatása 
s általában kezelése is, pedig kellő üzemi 
rend és felügyelet mellett e balesetek nagy 
része elkerülhető lenne; azért az iparfelü
gyelőség részvétele ily balesetek tárgyalásán 
felette szükséges vala. (520.) Mvh-i kerület. 
[Eltérő vélemények két iparfelügyelő ré
széről.].
vigyájz kűjjél: „a dőlés irányát megjelölő 
kiáltás a döntésnél.” (Szász L., 1971.229.) 
Gycsomafva. vigyájz belöl (uo.). 
világodatkor: hajnalban. (Garda D., 1978.
118.) Gyremete.
ÜZEMI REND: vágástéri tér- és időbeli 
rend -> VÉGZETSZERŰSÉG ELVE.
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