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Milyen fa a cserefa ? 

1. Csere szavunk — az ÉrtSz. „régies, ritka" jelzéssel hozza — az iroda
lomban és a köznyelvben általánosságban 'virgultum; Busch, Gebüsch; bok
ros hely, cserjés' értelemben használatos, de irodalmias, régieskedő mellékízű 
kifejezés. Ezzel szemben Erdélyben, a keleti és az északkeleti magyar nyelv
területen m a is használt fanév (Bereg, Szabolcs, Szatmár). Alábbi adataim 
alapján megállapítható, hogy Erdélyben a tölgyek 'Quercus robur L. és Q. 
petraea (Matt.) Liebl.' neveként ismert és használt m a is. Utóbbi értelméből 
fejlődött ki — nomen collectívnmként használva — a 'quercetum; Eichenwald; 
tölgyes' értelmezés. 

Kutatóink elsősorban a NySz. idézeteire támaszkodtak, s így érthető 
SziNNYEi JÓZSEF kételkedése MOLNÁR ALBERT cjere 'quercetum, vepretum, 
vepres' értelmezésében (NyK. XXXIII, 136—7. Ugyanitt hivatkozik SziNNYEi, 
a MTsz. egy értékes adatára: c^grej 'fiatal tölgyerdő' (Szatmár m. Mánd, 
de vö. SzamSz. cserá? 'cserjés bokros'), végül is azonban P PB (1782) car-
pinetum 'Tsere, Tserés hely' értelmezése félrevezeti. E hibás magyarázat 
— helyesen carpinetnm 'gyertyános' lenne — CALEPiNUStól ered, ahol carpinus 
'tser tőgy' adatában látjuk eredetét. CALEpmus sok más botanikai botlásával 
ez is végigvándorolt szótárainkon, s nem egyszer vitte tévedésbe nyelvésze
inket. 

SziNNYEinek ez a kételkedése lett szülőanyja a későbbi és a modern nyelv
tudományi munkákban szintén felbukkanó aggodalmaknak (TtSz., SzlJSz.). 
Részben ezt a kételkedést és aggodalmat szeretném eloszlatni — a bemutatott 
és magyarázott szövegrészletekkel — másrészt szeretném felhívni a figyelmet 
SziNNYEi azon megállapítására, amelyet adataiból következtet, hogy „Mind
ebből az derül ki, hogy a cfere szó nem azonos a cser szóval." Érdekes, hogy 
kutatóink SziNNYEinek ezen megállapítása felett — az EtSz. kivételével — el
siklottak, amikor a csere (és a változatának tartott cser/e) szavainkat magya
rázni, megfejteni igyekeztek. 

2. D e lássuk az adatokat! Egyesekben csak közvetve művelődéstörténeti, 
fatechnológiai magyarázatokkal lehet a szövegben a csere ~csere/iz szó értel
mét megmagyarázni, ezért erre mindig kitérek. 

1653-ban Apáczai Csere János (MEncikl. 231) azt írja, hogy „ A tsernek 
természeti gyümoltse makk, néhai gyümöltse penig gallos és Asere enyv." Itt 
Apáczai Csere János a tudományban Cynips quercus-calicis Burgds. néven 
ismert gubacsdarázs által a Quercus robur L.-n okozott növényi cserzőgubacsot 
(másként suskát) ismerteti. Régebben igen fontos növényi bőrcserző anyagunk 
volt, amelyből külföldre is sokat szállítottak hazánkból (MoESZ GuszTÁv 
Magyarország gubacsai. Bp., 1938. 46. p.). 
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1655-ben Oroszhegyi Mihály által írt munkácska (RMK.I.910=Bibliogr. 
univers. silviculturae. Hungária I.k. No. 4791), amely „Az fenyőfának hasz
nos voltáról stb." címet viseli, 27. versében a következőket mondja: „az házad 
négy szege mindenütt Fenyő-fa, noha Tlsere talpra vagyon el-fundálva". 

1666-ban Gyalu határában írják össze: „Wagjon az Varhoz való Tölgy 
makkos Erdeo Tilalmas, mellyet hínak Czerenek, melyből az varosnak szokott 
az Tiszt épületre való fat adnj..." (JAKÓ, Gyalui Urb. 148). JAKÓ i. m.57., 
illetőleg 207. lapján 1640-ben és 1679-ben is Crere néven említik az erdőt. 

A z 1694-ben készült sepsiszentgyörgyi erdőrendtartás (Erdészeti Okit. 
1.617) 2. pontja szerint „Az Híd-avassából, Benkő-avasából, Tisztütó-avasból, 
Homlok nevű helyről senkinek fát ne adjanak, hanem hídpadlásra, talpnak, 
malomra, kapulábnak, azt is úgy, hogy más avasban ilyen műbe alkalmatos 
fa nem találtatnék; ezen avasoknak egy-egy szálfájának tilalma különkülön 
fi. 1.", az 5. pont szerint: „Senkinek az maga udvaráról vidékbe csere/#f kiadni 
sem pénzért, sem ajándékon szabad ne légyen, különben minden szál fáért 
büntetődjék egy-egy forintra." 

Takáts Sándor (Rajzok a török világból. II.k.77.1ap S.jegyz.) közli: 
„Az 1713. évben például Fogaras várának javításához rendelnek 25 cjere-
gerendát, 390 caeredeszkát avagy padlásfát, 22 caerelábfát, 10 falnak való 
csere/af, 170 fenyőpadlásfát, 1380 fűrészdeszkát és öt ölnyi hosszú öreg eae-
re/%f." 

1739-ben az oprakercisórai (Fogaras) papírmalom összeírásában... „cae-
re/o hoszszú válú,... hoszszú eaere/a tengelj..." szerepel (MKönyvszemle 
79: 242). 

A z 1655—1739-i adatokban szereplő ê ere/a mindig építkezési célt szolgál, 
ami arra mutat, hogy minden esetben tölgyről van szó. 

Benkő József „Fűszeres Nevezeti" című növénynévjegyzékében (kiadta 
Molnár János, Magyar könyv-ház. I. szak. XXXIII. könyv 424) 1783-ban ezt 
írja: „Quercus robur Tölgy-fa; Kemény Cser-fa; Csere-fa (postremum hoc 
nomen proprie convenit in Cerrim); Vastag belű Cser-fa." A tragikus életű 
magyar botanikus — aki korának növénytani irodalmát kitűnően ismerte — 
már felhívja a figyelmet arra, hogy e név sajátságosan illik a cserre, s alább 
írja is: „Quercus Cerris Csere-fa; Kitsin belű Cser-fa.". Benkő erdélyi nyelv
érzékét megzavarták a növénytani munkák, és feltehetően Clusius, aki a 
Quercus robur 'Kemeni cher fa' adatával szerepel is névjegyzékében (de Clusius 
is helyesen jegyzi meg, hogy „Quercus, Cerrus Plinij. chérfa" Nomencl.). 
Clusius „Quercus, Cerrus Plinij" adatában a magyarországi középkori latin
ság szóhasználata jelentkezik. Hazai középkori oklevélbeli latinságunk ugyanis 
a quercuson mindig a „Quercus cerris L."-t értette (tüzetesen igazoltam ezt 
„Történeti adatok az Árpád-kori Baranya megye növényföldrajzához" című 
dolgozatomban). 

E régebbi adatok után csak néhány újabbal teszem igazolásomat teljessé. 
A z Erdészeti Lapok 1887: 162. helyén írják, hogy „ A környező hegyeken 
— inkább dombokon — csakis a tölgyek (mint e vidéken nevezik: c.sere/%%)..." 
A z „e vidék" kifejezés a Nyárád felső folyását jelenti, mint a cikkből kitűnik. 
A z adat úgy érthető, hogy a Quercus petraearól van szó, mert a Q. roburt 
külön tárgyalja. 

Balassa Iván 1947-ben „Gombfa-faragás a háromszéki Bodoson" (ErdMuz. 
LII. 153) című dolgozatában írja, hogy „ A gombfa anyaga Bodoson (Három-
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szék m.) mindig eaere/a. Azt tartják, hogy egy fa se állja olyan jól az időt, 
mint ez." 

Gecző Mózes juhász (szül. Homoródalmás, 1896) közölte 1963-ban ve
lem, hogy a eaere/a ,tölgyfa, a kérgét a vargák használták*. Részletező kérdé
semre sem tudta megmondani, hogy melyik tölgyről (Q. petraea vagy robur) 
van szó e név alatt. 

Csíkkarcfalvi adatközlőm szerint „ A székely ejere/af mond m i n d e n 
féle tölgyre, de érti alatta a k o c s á n y o s t ö l g y e t is, ami itt még 
található. A kocsánytalan errefelé nincs. A cseretölgyet, mint olyant nem is
meri, és nem is használja. ... Bárkit megkérdezel, a cyere/#f említi, de alatta 
általában a tölgyet érti. A cseretölgyet egyáltalában nem ismeri." 

összegezve az elmondottakat, látjuk, hogy crere, cyere/a néven m i n d i g 
t ö l g y e t értettek és értenek, és sohasem a csert (Q. cerris L.). Sajnos ada
taim nem voltak megnyugtatóan elégségesek annak eldöntésére, hogy a 
Quercus robur L. vagy a Q. petraea (Matt.) Liebl. értendő-e alatta. Kéréssel 
fordultam SzABÓ T. A. egyetemi tanárhoz, aki szíves volt a következőket vála
szolni : „Arra a kérdésre, hogy mit hívnak Erdélyben csere/imák egyelőre nem 
tudok válaszolni. Nyelvatlaszgyűjtésünk rendjén talán tisztázódik a kérdés...". 

3. Csere szavunk 2. jelentése, amely az előbbiből következik a 'quer-
cetum; Eichenwald; tölgyes'. Noha e jelentéssel szemben SziNNYEi JÓZSEF 
aggodalmát fejezte ki, mivel szövegből nem látta igazoltnak, meglétében nem 
kételkedhetünk. N e m kétséges megléte már azért sem, mert a magyarban a 
fanevek nomen collectívumként gyakran használatosak. Például 6 # 6 ( >##&&); 
cser ( > C ^ r ) ; töl (>7ö/, 1330: villa 7 W AO.I.396), m a ^ a / (>1366: silva 
vulgo Maga/ Fejér VIII/4,406). így nincsen semmi akadálya annak, hogy a 
csere 'quercus; Eiche; tölgy' szavunk hasonló fejlődésen át 'quercetum; 
Eichenwald; tölgyes' jelentést ne kapjon. Erre vonatkozó történeti és jelenkori 
adataim a következők: Ezek természetüknél fogva elsősorban a földrajzi ne
vek köréből adódnak. 

1640-ben Gyalu határában összeírják: „Az Csere erdeo Tilalmas az 
Maiorság diznokat tartia raita mikor mak vagion raita." (JAKÓ, Gyalui Urb. 
57). 1666: „Wagjon az Varhoz való Tölgy makkos Erdeo Tilalmas, mellyet 
hínak CzereweA:..." (Uo. 148). 1679: „Erdeök. Caere nevű Várhoz való, bőv 
makk idején megh hizlalhat Disznót No. 1000." (Uo. 207). 

1694-ben a sepsiszentgyörgyi erdőrendtartás 3. pontja írja, hogy „Ezeken 
a fenn specificalt avasokon kívül ha nem találtathatik csere erdő az szt.-györgyi 
erdőkön, ... stb." (Erdészeti Okit. I. 617). 

A z újabb földrajzi nevekből is ilyen értelmezésre következtethetünk. 
Magyarkapus határában 1941-ben gyűjtötték a Caere, fkAVezaza ê ere/e 'a ref. 
egyház tölgyerdeje' helynevet (SzABÓ T. A., Kalotaszeg helynevei 167). 

A z általam említett Nyárád vidéki adatot támogatja BENKŐ LORÁND „ A 
Nyárádmente földrajzinevei. Adattár." című munkájának számos adata, 
melyből csak a lényegesbbeket említem: j&wcyere, Ĵ ere/rê ere (Nyomát); 
Caerea^z, Caere^da/stb. (Nyárádszentlászló). Cjerez.%&z/M6 (Fintaháza); ̂ orrff-
ê ere (Ákosfalva); Afeggyeaeaere (Teremiújfalu); ̂eAreeaere, Cjerepa/ű^/a (Ha
rasztkerék); Cfé'reporoÁ: (Teremiújfalu, Somosd, Ákosfalva stb.), i W e Ja/zoa 
ejere/e (Bedé); Feré^e^ere (Kisadorján); fafejére (Nyárádszentanna); Caere-
/%&W&f&%z (Kisteremi); ̂eecaere/aera'e/e (Székelytompa) stb. 

Kiss Lajos 1924—29. évi gyűjtéséből ismerjük Kemecse (Szabolcs m.) 
határából a hasonló Caere nevet. A „Régi Rétköz" című munkájában írja, 
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hogy „ A tagosítás! ügyiratok őrizték meg, hogy a Csere 141 hold tölgyes 
erdő volt. 1919-ben vágták ki az utolsó hírmondó vastag tölgyfát... M a jó 
szántóföld... A mélyedésből 20—30 négyszögölet nem lehet szántani, mert 
vizes" (I.m. 157, 161—2). 

Vencsellő határából említi a Cygrg/drd nevű utat, amely a határ északi 
részében levő Lompérerdő (a Tisza partján 100 hold csupa tölgyerdő volt) 
felett az erdőbe vezető út volt az első világháborúig (Lm. 421, 423). Fényes-
litke határában tölgyes erdők voltak a JMW&fcyere és Mz&ycyere (Uo. 101). 

Borzsova (Bereg m.) határában említik a Cserezze/ nevű mezőt (Sípos 
Zs., Borzsova monogr. 119). A z Erdészeti Lapok 1896: 309 lapját követő 
nyolcadik számozatlan lapon, a faárverési hirdetmények között említik a 
.Szűcsére nevű tölgyes erdőrészt Kászonaltíz és -feltíz határában. E földrajzi 
név előtagja a magyar aze% 'mocsár' szó, amely bizonyossá teszi, hogy a má
sodik tag cjere szava tölgyerdőt, mégpedig 'Quercus robur L.'-ből álló állo
mányt jelent. 

A z említett kemecsei, vencsellei és fényeslitkei adatok ugyanezt mutat
ják (nedves termőhely, illetőleg a „büdös" jelző, amely a víz rothadásának sza
gára mutat), amely megint a Q. robur L-re vonatkoztatható. 

Táj szótáraink közül a SzamSz. csere szavunkat 'cserfaerdő' értelmezés
sel hozza. (BENKŐ L., A Nyárádmente földrajzinevei. 30. lapján ê ere 'cserfa-
erdő'; MiKESY S . M N y . X X X I X , 334—5 lapján ,,Cyere-<W — szántó, a 
cser/aro/ 'csertölgy' vette nevét.", MÁRTON GYULA, ördöngösfüzes helynevei. 
14—5. lapján a Cser, CserejfW, Csero&W helyneveket 'régi csereserdő voltá
ból, egykori csereerdő, valószínűleg cserfák borították' értelmezéssel magya
rázza, így tulajdonképpen a SzamSz. nem is áll egyedül e magyarázattal.) 
Kitűnő tudósunkat — CsŰRY BÁLiNTot — ismét a csere és cser ( — ĉ ere/a és 
cser/h), és a három leggyakrabban előforduló magyarhoni tölgyfaj (Quercus 
robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. és Q. cerris L.) kívülállóktól legtöbbször 
figyelmen kívül hagyott különbözősége tévesztette meg. Hogy így lehet, mu
tatja példamondata is: ,,̂ 4z m-/a&f cserere meW;gom-Mzm;". A népi élelme
zésben, gyűjtögetésben oly nagy szerepet játszó gombák elsősorban tölgye
seinkben fordulnak elő. Továbbiakban — sajnos részletezés nélkül — Csen-
gerbagos, Garbolc, Túrterebes határából közli a Cjere földrajzi nevet, míg 
Adorjánból a Aiw- és JVagye^ere helynevet ismeri. 

CsŰRY egy másik adatával is megerősítem előbbi magyarázatomat. A M N y . 
X X I X , 1933 évfolyamában közzéteszi WiCHMANN Bogdánfalva (Moldva) köz
ségben végzett gyűjtését, ahol a csereMfö szónak 'cserfaerdőben termő var
gánya' jelentést adja. A magyarázat 'tölgyerdőben termő vargánya; Boletus 
edulis Fr. ?'-ra lenne helyesbítendő. A nemes, étkezési célt szolgáló vargányák 
elsősorban a Q. petraea és robur fajokkal élnek szimbiózisban. Hasonló el
nevezés Baranyában a /wcMvorgdfzyo (Bakonya), amely névvel a ,Boletus 
granulatus Fr.' nevű vargányát illetik (tudományos neve: fenyővargánya, 
szemcsés nyelű tinóru, Id. BoHUS—KALMÁR—UsRizsv, Magyarország kalapos
gombái. Bp., 1951. 84—92). Itt is a termőhelyre utal a név előtagja, mert 
Baranyában /wc» 'erdei fenyő; Pinus sylvestris L.' értelemben használatos a 
hegyháti magyaroknál. A Boletus granulatus Fr. pedig kifejezetten az erdei 
fenyvesek gombája. 

Tudományos kutatás és megfigyelés eredménye az a megállapítás, hogy 
egyes kalaposgombák csak meghatározott összetételű növénytársulásban (erdő, 
rét, cserjés stb.), még közelebbről csak egyes fás szárú növények közelében 
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jelennek meg, és hoznak tennőtesteket. A nagy termetű és nagy tömegű ter
mőtestet fejlesztő talajlakó gombák valószínűleg mind egy-egy fás szárú 
növényhez kötve élnek. A kifejezetten mikorrizás gombafajok (pl. Boletus 
edulis-, B. scaber-, B. luteus-, Lactarins deliciosus-, Amanita-, Rnssula-fajok) 
csak abban az esetben fruktifikálnak, ha fás növények gyökereivel élnek közös
ségben (I.m. 25—32. lapja után). 

CsŰRY másik közzétett hasonló adata Moldvából a cyer#?%z&& (sere
makk), amelyet szintén félreértésből ,cserfán termő makk'-nak értelmez. He
lyesen ez 'tölgymakk', amint az előző és következő szóösszetételekből látjuk. 

A beregi Dercenből közölték a cffrg-/:o/ro 'gubacs' tájszót (Nyr. X X . 
431). Dancs Miklós szíves közlése szerint Beregszászon m a is használják 
cserfM&o alakban, s jelentése 'gömbölyű tölgygubacs'. Elsősorban gyer
meknyelvi szó, de felnőttek is ismerik és használják. E névvel a Cynips Kollari 
Hartig. nevű gubacsdarázs okozta tölgyfagubacsot nevezik. Szatmár megyé
ből SEBESTYÉN ÁRPÁD volt szíves figyelmemet felhívni a cferego/o 'gubacs' 
szóra. Valószínűleg ez is a Cynips Kollari Hartig. okozta gubaccsal azonos. 
A gubacs — bár tölgyfán keletkezik — bőrcserzésre nem alkalmas. A MTsz. 
a Székelyföldről közli a c?ere-6zg%f 'gubacs' nevet. Ezek mind az előbbiekhez 
hasonló névképzések. 

4. C^ere szavunk 3. jelentése ,virgultum; Busch, Gebüsch; bokros, vesz-
szős hely'. Történeti adataink a következők: 

Verbőczi István Magyar decretumának 213. lapján a NySz. szerint 
„Toevis bokrok es ĉ ere Ae/ye/c" kifejezés van, amelynek latin eredetije „rubeta 
et virgulta". PPB(1782) szerint virgultum 'sűrű vesszős hely'; míg rubetum 
'tsipke-bokros hely' jelentésű. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert 
a PPB-ben (1782) felbukkan crere szavunknak 'vepretum vepres; Dorn-Beck' 
értelmezése is, amely bevándorolt későbbi szótárainkba is (OklSz. stb.), 
holott ilyen értelmet nem találtam szövegeimben, de népnyelvi gyűjtésekben 
sem. 

Visa 1652. évi összeírásában „Vagyon egy rósz Czerg E n W i s seővennek 
való rósz veszeők teremnek rajta. Ez az falusiaktul sub poena f. 12 tilalmas." 
(JAKÓ, Gyalui urb. 136). 

Asszonyfalva ugyanezen évi összeírásában „Az Visai határon vagyon 
ket Erdejeis az Fejedelemnek, czere E n W n e k hyak. szabados az Azzony-
faluiaknakis hordani, az Malomgattyarais onnét hord(ana)k. A z Suki hatá
ron egy hasonló Czere Er^eo eztis eők szabadosan hordgiak." (Uo. 141). 

Kolozsmonostor határában 1590-ben írják: „Vagion Garf C/zfre^e az 
malom zewksegere ualo.", 1652-ben: „Az Gaff Czere/g ezis éppen tilalmas." 
(Uo. 13, 134). 

A baranyai Hirics határából ismerjük a Gdcrere földrajzi nevet. Adataim 
rá a következők: 1862: Gdüerei'földek (PÁL.BiU. 262,1866/73/90): Ga/crere -
Go/ffgre — szántó (1866/83/929): G^c^er — szántó Kataszt. (1867): Gdcjere 
Dw/ő (PÁL.BiU. 264, 1894—1904): Garcfere, NÉMETH B. gyűjt. (2408, OrmSz): 
Gdfcaere (dn.). 

Sajnos nevünkre régebbi adatom nincsen, így eredete nem világos. Azo
nos lehet az előző helynevekkel, ekkor értelme 'gátcsere', vagyis malomgát
fonáshoz szolgáltatott anyagot. D e lehet Gá/csere is, amikor első tagja a dél
szláv gwy 'lucus; dubrava' (BELLOSZTENECz:/wcwj címszó alatt, idézve M N y . 
XXXII, 324—5 után). Ez esetben nevünk hasonló kétnyelvű összetétel, mint 
a Hunyad megyei G%rajz&&z, a somogyi j&#%?Mrj, a baranyai G d / a M stb. 
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(Hirics határában van W / [dn.], vö. OrmSz.) Akár egyik, akár másik megfej
tés a helyes, a földrajzi név a csere 3. értelmezését igazolja. (Elképzelhető, de 
valószínűtlen egy *G#fcsere kiindulási alak is [vö. EtSz. Go/űMo^ címszó alatt.) 

A z említett Verbőczi-helynek magyarázója is akadt, aki azt írja, hogy 
„Ha Verbőczi magyar fordítója a cjere szót a latin ,silva' értelemben hasz
nálja, teheti, mert a cjere csakugyan silva-fele. D e ha ebből azt hoznók ki, 
hogy a cyere és erdő synonym, nagyon tévednénk. C^ere m a is él; jelent bok
ros helyet, hol lehet fa is, de nem annyi s nem olyan gazdag tenyészetű, mint 
az erdőn. A NSzótár [=CzF.] kb. helyesen magyarázza, de téved, ha csupán a 
c?ere/#/zoz köti; lehet az tölgyes, bikkes; mint a cserje sem csupán a cserfa 
sarja." (SzALONTAi J., Nyr. VII. 413). Kár, hogy nem közli a szóhasználat föld
rajzi helyét. 

5. Cjere szavunk kutatói, vizsgálói nehézséget láttak abban, hogy a 
szó most említett 3. értelmezése hogy hozható összefüggésbe az első kettő
vel. Hogyan lesz egy meghatározott fafajt jelentő szóból 'virgultum; Busch, 
Gebüsch; bokros, vesszős hely' értelmű. Különösen akkor, amikor a „bokros, 
vesszős" stádiumon minden fafajunk fiatal korában átmegy, tehát fejlődésére 
nem jellemző mozzanat. Hogy mit értettek 'vesszőkorú' erdőnek régen, meg
tudjuk egy királydaróci írásból, amely 1635-ben kelt: „Az daróczi erdőt csak 
oly ye&?z<%WWz tudja, hogy az szél ide s tova ingathatta." (ErdOklt. I. 406). 
Ez az állapot nem lehet jellemző egy fafajra sem, ilyen értelembővülés nem 
várható. M i az oka mégis, hogy megtörtént a crere szó jelentésében egy 
'tölgy' >'tölgyes' >'bokros, vesszős hely' értelembővülés? 

Itt kell kitérnem arra a megfigyelésemre, hogy a középkori magyar ok
leveles gyakorlatban a mocsártölgyet (Quercus robur L.) magyarul a fö/, 
A%.y néven kívül az Árpád-kori Baranya megye területén még h a r a s z t 
n a k is nevezték. Eredete a SzlJSz. 1/1,212—3 szerint a délszlávból. E fát 
FiLiPOVic horvát szótára /zrasf /wzm& 'Steineiche' [recte Stieleiche]; Ara^f 
^&^or 'Knoppereiche' néven ismeri. Hasonló néven ismeri VuKOTiNOVic: /wz»-
yaA:; VESELic: /wzM/aAro, sígy ismerem az élőszóból :Arajf /wzM/o^ ̂ /wzM(A.''Lau-
gentopf, Schrwődefasz: Steineiche' [recte Stieleiche] FiLiPOVic). 

N e m meglepő tehát, ha átkerülve a magyarba a Aara^zf Q. robur L.' szó 
hasonló fejlődésen ment át, mint a csere. Baranyában 1244: 3 arbores vulg. 
&araz(/a (GYÖRFFY401); 1257: per silvam, que dicitur Aorojf (GYÖRFFY375)és 
a ZalaiOkm. 36. lapján található 1260: per virgultum Laz/wzrazfAa Zalából. 
(A SzlJSz. 1/1,213 feltesz egy 'dumus, rubetum' értelmű külön átvételt is. 
így e fejlődés ez esetben már az átadó nyelvben megtörténhetett.) 

H a erdőgazdálkodásunkat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy tölgyeink azok a 
fafajok, amelyeket még a primitív erdőgazdálkodás is rövid vágásfordulóval 
tudott hasznosítani, sőt egy bizonyos célra csakis fiatal korukban voltak hasz
nálhatók, mert későbbi korában a tölgy kérge elparásodott, elcserepesedett. 
E cél a c?er&ere#-fer/Me/ej. A kiválóan sarjadó tölgyeseket rövid, 10—20 éves 
korukban cserzőkéreg-termelés céljából kitermelték, majd hagyták sarjaikat 
újra felnőni. Ezt más fafajjal ilyen nagy mértékben nem cselekedhettek (vö. 
ROTH GYULA, Erdőműveléstan. II. k. 725—727). 

így érthető, hogy ejere szavunk jelentette a t ö l g y e t m i n t e g y e 
d e t (fafajt), jelentette nomen collectívumként a c s e r e f á k b ó l , töl
g y e k b ő l álló e r d ő t , de jelentette a fiatal, v e s s z ő s , s u -
h á n g k o r b a n levő, cserkéregtermelésre alkalmas t ö l g y e r d ő t is (vö. 
MTsz.: ejerás 'fiatal tölgyerdő' Mánd, Szatmár m.). A SzegSz. idézi Dugonics-
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tói a csere.Wf& 'bokrosodik' jelentésű kihalt szót. Ez is a sarjüzemmódban fel
újított fiatal tölgyesre mutat, ahol a tuskósarjak bokorszerűen nőnek fel a 
tuskóról. (A magról kelt erdő szálanként, tehát nem bokrosán fejlődik!) 

Sajnos, hazánk erdőgazdaság-történetének feltáratlansága, néprajzunkban 
a tímár és bőrkikészítő mesterség feldolgozásának szegénysége miatt csak ke
vés adattal szolgálhatok. D e ez a kevés is fényt vet erre az ősi erdei munkára. 
1632-ben a Morvay- és Rákóczi-család egyezséget köt a rákóci és morvái 
erdők használatára. A 10. pont kimondja: „Az vargáknak 14 szekér fát egyi-
kének-egyikének vágni c?ergzm valót (szabad légyen), de az öreg termőfát 
ne hámozza, mert ha rajta érik és megtudódik s megbizonyosodik, 12 írt az 
birsága." (ErdOklt. I, 399). 1643-ban a Szinyey-Merse család tagjai erdeik 
használatáról egyezkednek. Ebben írják: „Hasonlóképpen se vargáknak, se 
hárskötél-csinálóknak semmifele fát nem szabad bántaniok ugyanezen két 
forint bírság alatt..." (ErdOklt. I, 453). Amint látjuk a szükség már védeke
zésre szorította az erdőtulajdonosokat, olyan mértékű volt a vargák cserkéreg
igénye. 

Ellenben a vesztfáliai Siegerlandnak nevezett területen (a Sieg folyó a 
Rajna mellékvize), amely m a hatalmas vasérctermeléséről nevezetes, már a 
X I V — X V . század fordulójáról tudomásunk van arról, hogy ott a parasztság 
18—20 éves vágásfordulóban cserzőkéreg-termelés céljából nevelt tölgyeseket. 
A tölgyfakérget a cserzővargák csávájához használták, a hántolt fát faszénné 
égetve a vasolvasztáshoz. (JosEF LoRSBACH, Hauberge undHauberggenossen-
schaften des Siegerlandes. Karlsruhe, 1956., vö. Századok, 1963. évf. 875.). 

M a már alig látjuk a cserzőkéreg-termelésnek óriási gazdasági jelentősé
gét, pedig a bőrgyártással kapcsolatban még nem is olyan régen országunk
nak jelentős kiviteli cikke volt. Kolozsvárt a Szamoson már 1366-ban, majd 
1405-ben említenek csertörő malmot (JAKAB, oklevéltár Kolozsvár története 
I. kötetéhez I, 55, 127; innen idézi félreérthetően a NySz.). 1367-ből „Molen-
dines que vlgo CWfwrgty et Carlou vocantur" malmokat említ az OklSz. 
Ebből következtethetünk arra, hogy az európai gazdasági fejlődéssel orszá
gunk e téren is lépést tartott. 

A cserzőkéreg-termelésnek régi, m a már tájszóvá süllyedt neve cae/Wgdj 
volt (Makkoshotyka, Komlóska, Zemplén m.). A szó első — személynév! 
használatát 1522-ből ismerem (Mich. CAenvago, Bodrog helységből — Bod
rog m. —, SzABÓ I., Bács, Bodrog és Csongrád m. dézsmalajstr. 60). M á s 
magyarázatot ád KÁLMÁN B. (MNyj. VII, 37), de Bodrog vidékén és a dunai 
mocsárerdőkben nincs cser (Q. cerris L.), hanem csak mocsártölgy (Q. robur 
L.), amely cserhántásra is szolgál. 

6. Összefoglalva, crerg szavunk nyelvünkben három jelentésben ismere
tes. Jelenti a keleti n y e l v t e r ü l e t e n a ' Q u e r c u s r o b u r 
és p e t r a e a ', tehát a m o c s á r i és k o c s á n y t a l a n t ö l g y e 
k e t , így nevezik az e fajokból álló állományokat, erdőket, amely névhasz
nálat megtalálható a mai é s z a k k e l e t i nyelvterületen is. A harmadik 
jelentése ' v i r g u l t u m ; B u s c h , G e b ü s c h ; v e s s z ő s h e l y ' 
értelemben használt, habár nyelvünkben — mint az ÉrtSz. is kiemeli — régies 
íze van. 

REUTER CAMILLO 
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Sur „cserefa" (Quercus cerris) 

Dans le systéme toponymique hongrois, dans Tancien comme dans 
Uactnel, on rencontre sonvent le mot c^ra. Nos vienx dictionnaires proposent, 
ontre les analognes latins correspondants, des acceptions tantót ambignés, 
tantőt erronées. Étant donné qne les dictionnaires plns récents se référent 
fréquemment anx anciens, telle on telle interprétation erronée pent se perpé-
tner. Á partir de Técorce dn jenné chéne (cjer/a 'Qnercns cerris'), on fabriquait 
jadis nne importante matiere tannante et c'est ainsi qn'une partié des jennes 
forets de chenes, vieilles de 10 á 20 ans, a été abattue ponr en mettre en valenr 
le bois et Técorce. O n laissait les tailles reponsser pendant 10 on 20 ans. Ceci 
expliqne que le terme désignant Tarbre lui-meme a pn prendre le sens de 
„taillis". En examinant avec sóin les dictionnaires et les noms de lienx et en 
tenant compte de la répartition régionale des différentes espéces d'arbres, on 
tronve ponr le mot cjere les acceptions snivantes: 

1. Dans Taire linguistiqne de Test, le mot designé le „chéne rouvre" 
Q n e r c n s r o b u r et le Q n e r c n s p e t r a e a . 

2. Dans des noms de lienx, le mot qui designé Tarbre pent signifier nne 
fórét oú cet arbre est répandu, d'oú le sens de „fórét de chénes". 

3. Une partié des foréts de chénes étant exploitée ponr Técorce des jennes 
chénes, le mérne mot a pris le sens de „taillis". 

C. REUTER 
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