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Gyűrű(fa) és sörgye(fa) 

Az összegyűjtött és rendelkezésre álló adatok, az elvégzett előző kutatások 
eredményeinek rendszerezése lehetővé teszi, hogy fény derüljön erre a két érde
kes növénynévre. 

Az elsővel a magyar nyelvtudomány kitűnősége, GOMBOCZ ZOLTÁN fog
lalkozott tüzetesen „Gyűrű" című dolgozatában (NyK. XXXI, 243—6). Össze
gyűjtve a történeti, tájnyelvi adatokat, értelmezéseket, hangalakja nyomán 
(szókezdő gy, szóközépi és szóvégi ü) a török nyelvek között keresi eredetét, s 
onnan ki is mutatja (i.m. 244). Nehézséget lát abban, hogy mind a magyarban, 
mind az átadó nyelvekben igen sokféle jelentése van e szónak, gyakran nyelvjá
rásonként változik a növényfaj, amellyel azonosítják. Ettől függetlenül az eti
mológiája jó, származása nem vitás. Megállapítását véglegesnek tekinthetjük 
(GOMBOCZ,TörJSz.48,BTLw.83,ÖM.1,113—7, BÁRCzi,Szók.273,TESz. 1141). 

GOMBOCZ ZOLTÁN tételesen összeállítja, hogy a magyar nyelvben mit érte
nek a györő^gyürü növénynév alatt. Magyarázata — bizonyos növénytani 
helyesbítésekkel — ma is megfelelő. Dolgozatában történeti adatokat is idéz 
okmánytárakból, amelyeket az OklSz.-ból kibővíthetünk. Azonban ezek is
métlésétől eltekintek, mert lényegesen nem viszik előbbre ismereteinket, olyan 
értelemben, hogy azokból növénytani fajokra következtetést vonhatnánk le. 
Kiegészítve mégis az újabb irodalmi adatokkal, a NSz. és az ÚMTsz. gyűjtésé
vel, a következő módosított eredményt kapjuk: 

Helyes növénytani azonos í tások 

1. 25/1.* Acer tataricum L. Feketegyűrű. 
Nevének magyarázatához ismerni kell a következőket. Természetes elter

jedésének nyugati határa nagyjából Magyarország nyugati szélével esik egybe. 
Ettől nyugatra csak mint a fagyot kitűnően viselő díszcserjét ültetik. Keleten, 
különösen Oroszország területén (Kharkovi kormányzóság), különféle válfajai 

*Az arab szám a családot, a római ezen belül a genus sorszámát jelenti Soó REZSŐ, 
A magyar növényvilág kézikönyve. Bp., 1951. munkájában. 
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egészen Mandzsu földig, Mongóliáig és azuszuri területig elterjedtek. Elsősor
ban az árterületi, ligetes mocsári tölgyerdők bokorszintjében fordul elő. A Vol
gográd (Cáricin) melletti Szárepta hasadék erdőegyüttese a következő: ural
kodó fafaj a mocsári tölgy (Quercus robur L.), középszintben a mezei szil (Ul-
mus campestris L), jellemző fafaja a fekete gyűrű (Acer tataricum L.) (RUBEL, 
EDUARD, Pflanzengesellschaften der Erde, Bern-Berlin, 1930, 146). Hazánkban 
jelentőségre — bár mindenütt megtalálható — tömegével csak a temesközi 
erdőkben jut. Igen kemény fáját ostornyélnek, esztergályos áruknak, de főkép
pen pipaszárnak használták (HEGI, Flora v. M.-Europa. V/l, 273—4 és elter
jedési térképpel, a továbbiakban: HEGI; FEKETE — MÁGÓCSY-DIETZ, Erd. nö
vénytan. Bp., 1896, II, 742, a továbbiakban: FEKETE—MÁGÓCSY). 

1503: Fekethe gywrewfa, arbor — Alsószuha, Gömör m. (ILA B., Gömör m. 
II, 54); 1807: Feketegyűrű jávor (MFüvK. 251); 1808 Fekete gyuro. Ki dohány
zott sürgye fa pipaszár, melyet györöként öszve hajthatni. Sürgyefa. Ebből 
szokott lenni a? fekete Gybr'u pipaszár. (SÁNDOR, Told. 88, 339); 1825: Gyűrű fa 
(KRESZN. 210); 1826: A'fekete gyűrű-fá-nak (Acer tataricum) haját félnap főzd 
vízben (FAY A., Hasznos házi jegyz. 88 NSz.); 1896: fekete gyűrűfa, fekete 
gyűrű juhar (FEKETE—MÁGÓCSY II, 741); 1901: fekete gyűrő Zemplén m. (Nyr. 
XXX, 529); 1912: Fekete gyűrű (MNy. VIII 286—7); 1914: gyűrűcskeSomogy 
m., gyűrűcseszÁr 'parasztpipába való, hitvány feketegyűrűbokorból való pipa
szár' (HERMÁN, MPNyK. 213, 667>SzegSz. „gyűrűceszár [!]";) 1925: népi 
gyűrűcske, régi feketegyűrű, növt. feketegyűrű juhar (JÁVORKA, MFlóra 694); 
1966: feketegyűrű, feketegyűrűjuhar, gyüricske (CSAPODY—PRISZTER, M. nö
vénynevek szót. 187, a továbbiakban: CSAPODY—PRISZTER). 

INCZEFI GÉZA, Gyűrűs, MNy. LXII, 223-4 (pipzfa 'Acer tataricum L.' 
Makó vidéke, gyürüce 'ua.' Tápé, kihalóban. 

A német botanikai irodalomban előforduló Schwarzring-Ahorn (HEGI, V/l, 
272>MARZELL, Wb. der d. Pflanzennamen I, 78, a tobábbiakban: MARZELL) 
német név a magyar feketegyűrű juhar név tudatos fordítása. Miután a növény 
Németországban csak mint díszcserje terjedt el, valószínűleg gróf AMBRÓZY-MI-
GAZZI ISTVÁN neves magyar dendrológus, a malonyai világhírű park építője 
nyomán. 

2. 35/1. Cornus sanguinea L. Vörösgyűrű. 
E faj az európai növényelemek közé tartozik. Ágainak, leveleinek egy 

anthocyan-vegyület okozta vérvörös elszíneződésével különösen télen szembe
tűnő. Keleten Oroszország rjazani és tambovi kormányzóságában egészen a 
doni kozákok területéig általánosan ismert (HEGI, V/2, 1546). A ligetes (napsü
tötte) és nedves lomberdők, a vegyes (lomb — fenyő) erdők bokorfája. Kérgét 
háncsnak használják, fája igen kemény, esztergályos és bognármunkára igen 
alkalmas (Lm. 1548, 1553). 

XVI. sz. első fele: De brillo —wlgo verews g'yr'ywfa (MNy. XXI, 142); 
1583: Cornus femina. gyreu fa (CLUSIUS—BEYTHE ISTVÁN, Nomenclator 4 > 
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GOMBOCZ E., MBotTört. 129 után, továbbiakban: Nomencl.); 1595: Gy^0 
fa, nehezkos azzonyallatoknak ártalmas (BEYTHE ANDRÁS, Fives konűv 24 > 
GOMBOCZ E.i.m. 56—9); 1767: gyürb-veßßö, virga /anguinea, Hartriegel (PPB. 
116).; Itt helyesbíteném kell GOMBOCZ ZOLTÁN javítását — a NySz.-nak adva 
igazat — ugyanis ott semmi esetre sem a Ligustrum vulgare L. 'fagyal'-ról van 
szó. A német Hartriegel néven elsősorban a Cornus sanguinea L.-t nevezik 
(vö. MARZELL 1,1173). Már hasonló zavart okozott a magyar nyelvészetben a né
met név kettős értelme. Ezt FABRICIUS-KOVÁCS FERENC kitűnő érzékkel megírt 
„Fagyai" tanulmányában (MNy. LXI, 26) oszlatta el. GOMBOCZ is — helyes 
megfigyelése nyomán — ezt írja: „A népnyelvben nem akadtam e jelentés [t.i. 
Ligustrum] nyomára.". 1783: Cornus sanguinea (femina) ... Gyürü-fa, vagy 
fattyú som fa N.[émetül] Spindelbaum, melynek ízetlen folytós fekete gyü-
möltseit a' gerlitzék kiváltképen szeretik, néhol a paraszt gyermekek-is meg
eszik. Majd hasonló gyümöltsű a' Kutya-fa (Alnus nigra) [vö. a továbbiakban 
a Frangula alnus Mill. alatt elmondottakkal]. (MÁTYUS J., Ó- és Új-Diaet. 368 
;>NyK. XXXI, 243); 1798: a' [veresgyűrűs som] kemény fájjából tsinált sze
gekkel a' német vargák szokták a' saru és tzipő-sarkakat meg-erősíteni (VESZEL-
SZKI 174); 1807: veresgyűrű, veresgyűrű som (MFüvK. 131); 1825: Cornus 
sanguinea L. gyűri- vagy gyürofa (Lex. Bud. 607 NSz.6); 1864: vörös gyűrű, 
vörösgyűrű-somfa. (CzF. II, 1258, figyelemre méltó, hogy két alakot jegyez: 
gyűrű^gyürü); 1892: Gyürüfa (Cornus sanguinea L.) Csallóköz. Egyenes haj
tásait ostornyelekül használják. (Ethnogr. III [1892.], 57); 1901: vörös gyűrű 
Göcsej, veres gyűrű Bihar, Szabolcs m., Hétfalu (NyK. XXXI, 243); 1886: 
vörös gyűrű (Termtud. Közi. XVIII, 349); 1912: vörös gyűrű (MNy. VIII, 286— 
7); 1925: népi gyűrűfa, régi gyűrű, veresgyűrű, növt. veresgyűrű som (JÁVORKA, 
MFlóra 795); gyűrűfa — ostornyélnek Csallóköz, Szentgál, gyűrűfa Cserszeg-
tomaj, györőce Bogyiszló gyürücefa Báta, gyürücske Nemespátró, gyürüce 
Apátfalva, gyürücze Szeged (ÚMTsz.); gyürücske, gyürüncsike, büdössomfa 
(kertvégen eleven-kerítésnek ültetik, seprőt készítenek belőle) (OrmSz. 62, 203); 
gyürücskefábul 'egy fafajta' Cún (ÚMTsz.); 1966: veresgyűrű, vörösgyűrű, 
vörösgyűrűsom, gyürice, gyürkefa, gyürkicefa, gyűrűfa (CSAPODY—PRISZTER 
207); 1967: büdös som Magyaregregy, gyürüce Matty, Lankapuszta, gyürücske 
Szentlőrinc (Sgyűjt.). 

A gyürű^györö névhez kapcsolódónak tartom a következő tárgyi népraj
zi kifejezéseket is — habár úgy látszik az elsőt a népetimológia már inkább 
Győr városunk nevéhez tartozónak érzi. — Győri garaboly (< *györő garaboly) 
'karravaló kosár' Hódmezővásárhely, 'vesszőből font kézi kosár' Szentes 
(ÚMTsz.). 1798: A'gyürű-fa'vesszőből jó sövény-kerteket fonni, a' vékony 
sugáriból pedig kés, 's kanál kosarakat kötni. VESZELSZKI 174. Gyürücskelésza. 
'gyürücske ágakból készített rekesztő [,] halászati eszköz' (OrmSz. 203). 
A magyar gyűrű 'Ring' szóval összefüggő nevek és téves értelmezések. 

1. 9/XIII. Crataegus [oxyacantha L. ?] Cseregalagonya. 
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Gyüricskefa 'galagonya1 Légrád (ÚMTsz.). Téves adatközlés, féreértett 
jelentés lehet. 

2. 13/11. Daphne Gnidium L. 
GOMBOCZ ZOLTÁN Daphne Cnidium [recte Gnidium!] L. faja földköziten

geri növény, nálunk nincsen. MELIUS PÉTER ezt is LONICERUS könyvéből vette át 
(GOMBOCZ E., MBot Tört. 43), s azóta vándorol a magyar növénytani (és innen 
egyéb) irodalomban. 

1578: Thymelea gylrofaKellerhals ['Daphne mezereum L.'MARZELL i.m. 
I, 1101] (MELIUS, Herb. lO^NyK. XXXI, 243 nyomán); 1745: Grana Gnidia, 
seu Coccognidia Farkas hárs, Gyürüfa Magva Kellers Hals-Saamen (TORKOS, 
Pharma. 4 NSz); 1783: Daphne: Thymelaea ... Gyürö-fa (MOLNÁR J., Könyv
ház I, 362 BENKŐ J., FŰSZ. nev. NSz.); 1808: Daphne Thymea gyürüfa 
(VARGA M., TermTud. I, 540 NSz.). 

3. 13/11. Daphne Mezereum L. Farkas boroszlán. 
CasGL: farkashas (MNy. II [1905.] 252; 1578: Gyalog olay fa ... földi Olayfa, 
Ebfa ...bűdősEbfa (MELIUS, Herb. 20 a>GOMBOCZ E., i.m. 43 után); 1783: 
Daphne Mezereum, Farkas hárs, Wolfsbast (MOLNÁR J., Könyvház I, 362, 
BENKŐ J., Fűsz. nev. NSz.); 1864: gyűrűfü, gyürü-fű'farkasboroszlán' (CzF. II, 
1258); 1873: gyürü-fű (növt.) (BALLAGI 1,497). 

MELIUS hibás átvételének sorozatos felbukkanása, népnyelvi adattal nem 
tudtam igazolni. Hasonló, hibásan használt népi elnevezések igen sok nehézséget 
okoznak a magyar növénynevek kutatásában. Jelentéstani egyezés, illetőleg nem 
egyezés a szómagyarázatban súlyos nehézséget okoz. 

4. 36/XXX, Oenanthe silaifolia M.B. Gyűrűs mételykóró. 
Gyűrűs borgyökér — Hortobágy (ÜMTsz.). 
5. 43/11. Lavathera thuringiaca L. Parlagi mályva. 
Gyürüőfüjj 'papsajt;—'Felsőőr (ÚMTsz.). „Gyürüőfüjj főzetéből készült 

ülőfürdővel nemi bajokat gyógyítanak." (CSABA J., Vasi Szemle VI, 180 
ÚMTsz.). A név valószínűleg összefügg a magyar gyűrű 'végbélnyílás (tulajdon
képpen az azt záró gyűrűalakú izom)' névvel. Az ülőfürdővel például az arany
ér (haemorrhois) megbetegedéseket is gyógyították. 

6. 43/111. Althea officinalis L. Fehér mályva (Orvosi ziliz). 
Gyürőfüi 'fehér mályva;—' Őrisziget (ÚMTsz.); Gyürüfü 'vadmályva (latin 

név nem volt adva)' — levelének szárából a gyermekek gyűrűt kötnek. Bereg
szász. (ÚMTsz.); GjwMmájva—mályva 'ua.' Garbolc (ÚMTsz.). 

7. 43/IV. Malva neglecta Wallr. Papsajt (mályva). 
silvestris L. Erdei mályva. 

1578: A masic Malua apró malua (MELIUS, Herb. 166a > GOMBOCZ E.,i.m. 
47 után); Gyűr«gaz (SzamSz. I, 345); Gyürüzsgaz, gyűrűfü, gyűrűfi, gyürüfi 
'M. silvestris L., M. neglecta Wallr. ' Nagyváty (ÚMTsz.). 

8. 52/V. Ligustrum vulgare L. Fagyai. 
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1578: Fagyol fa (MELIUS, Herb. 25 »GOMBOCZ E. i.m. 47); 1786:fenyos, 
fűzes, gyűrűs erdő (FALUDI FERENC, Jegyzőkönyv [1. kiad. a „Költeményes 
Maradv." függelékében] > Tigustri; hartriegel' NySz. I, 1216>NyK. XXXÍ 
[1901.], 243); 1809: Gyűrű-fa: Ligustrum vulgare (SIMÁI KR., VSzót. 1,4 NSz.); 
1967: fagyócsa Magyaregregy, fagyócska Bakonya (Sgyűjt.). 

Téves értelmezés, lásd a Cornus sanguinea L. 1767 évi adatánál elmondotta
kat. 

9. 80/11. Bryonia dioica Jacq. Piros földitök. 
Gyűrűvirág 'ua.' Szászfenes (ÚMTsz.). 
10. 82/IIT. Solidago virga-aurea L. Erdei aranyvessző. 
1583: Mezei aranios vezzo (CLUSIUS—BEYTHE, Nomencl. 8 »GOMBOCZ E. 

i.m. 132 után); 1775: [1792 ? 2. kiad.] Veres gyűrű fű (CSAPÓ 13>MNy. VII, 
374); 1864: vörösgyűrű fű (CzF. II, 1258); 1925: népi veresgyűrűfű (JÁVORKA, 
MFlóra 1099); gyűrűcefa 'Solidago' (SzegSz.); 1966: veresgyűrűfű (CSAPODY— 
PRISZTER 203). 

Nem valószínű, hogy ezt valaha is veresgyűrűfűnek nevezte volna a magyar
ság. Valószínűleg CSAPÓ tói kiinduló hibás (félreértett) elnevezés, amely azóta 
könyvből könyvbe vándorol. Súlyosabb kérdés a SzegSz. „gyűrűcefa" adata. 
De e körül is valami félreértés lehet, mert 1. azt írja róla: „Ostornyélnek külö
nösen alkalmas.", holott évente újra hajtó növény, szára nem fásodik, ostor
nyélnek semmiesetre sem használható (de vö. a Cornus sanguinea L, népnyelvi 
újabb adataival, amelyekből nyilvánvalóan látható a félreértés), 2. a Solidago 
egy északamerikai faja(S. gigantea Ait. [ = serotina auct] var. leiophyllaFernald) 
terjedt el, ez lehet a szegedi Tisza mentén is, de ez is csak évelő. A Dráva mentén 
„jágerkender" néven ismerik. így a S. virga-aurea L. törlendő a veresgyűrű 
magyar értelmezései közül, az észak-amerikai Solidago faj pedig szóba sem 
jöhet. 

11. 82/XLVIII. Calendula officinalis L. Körömvirág. 
Már GOMBOCZ ZOLTÁN helyesen mutat rá, hogy magyar neve a gyűrű 

'Ring' szóval függ össze. MARZELL HENRIK (i.m. I, 715—723) közel tucatnyi, a 
gyűrű jelentéssel összefüggő német nevét emliti e virágnak. Ismeri a magyar 
gyűrűvirág {Graumann után) és a finn sormuskukka, rinkelplumma, ringellum-
ma, lingerlumma (SUHONEN után) jőve vény ne veket. Ezek után növényünk tel
jes bizonyossággal törölhető a györő—gyűrő növénynév értelmezései közül 
Egyébként is mediterrán származású kerti növény, amely néha elvadul (Soó-
JÁVORKA, i.m. II, 695). GOMBOCZ ENDRE i.m.-ban írja (34, 37), hogy „Melius 
valamennyit [növényfajtát] Lonicerus könyvéből vette át (amely szintén elég 
gyenge kompiláció),anélkül,hogy hazai előfordulásukról meggyőződött volna". 
A nevek egy részét bizonyára maga csinálta, amikor a német szöveget fordította 
(RAPAICS, A m.-ság virágai 222). 

1578: Calthula. Gylrő vrag [!]. Ringelblumen. (MELIUS, Herb. 71a»GOM
BOCZ E., i.m. 41 után); 1583 Caltha, siue Calendula, teuz verag (Nomencl. 3a> 
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GoMBOCzE.,i.m. 128után); 1745: AcetumCalendulae Gyűrű virág Etzet Ringel-
Blumen Essig (TORKOS, Taxa Pharmac. 17 NSz.); 1759: Gyuru-Yimgrul. Vegyék 
az ember Eger fark füvet, Tűz, avagy gyuru virágot. (SZATTMÁRY KIRÁLY GY., 
Méheskert 116, Barmokrul 71 NSz.); 1783: Calendula officinalis ... Gyűrű (ma
gú virág (MOLNÁR J., Könyvház I, 420, BENKŐ J., FŰSZ. nev. NSz.); 1794: Gyá-
rő virágból (HANDERLA, Új méhész 160 NSz.); 1797: ... [végy] ... sárga gyár ti 
virágot, ... [Ringelblume] (VERES M., Gazda-asszony 167, 198 NSz.); 1814: 
A' virágok ezek lehetnek: ... Gyűrű virág (RAJNIS, Verg. Georg. 225 NSz.); 
1871: sárga viola, És kék s bíborszín és gyűrű virág Szőnyeg gyanánt terüljön 
sírodon (LŐRINCZI Zs., Shaks. Perik. 178 NSz.). 

12. 103/III. Coryllus Avellana L. Monyoró. 
1499: Corillus Gywreffa (Új M. Múz. VII, 467). Az itt közölt növény

névjegyzékben vagy eredendő, vagy kiadási hiba lehet. Ugyanis a névsor követ
kezetes összefüggéseiből kiolvasható, hogy a latin és magyar név tévesen került 
össze. 1583: Corylus avell.: monyaró fa (Nomencl. >Nyr. VIII [1879.], 318). 

E rostálás után visszamaradó két növényfaj azután valóban hasonló felhasz
nálhatóságot mutat. Az Acer tataricum L. és a Cornus sanguinea L. ismeretét 
őseink valóban magukkal hozhatták. Nem tudom, hogy e két fajt nem az a kö
zös használhatóság tette oly jól ismertté a magyarság előtt, amelyre RÁSONYI 
NAGY LÁSZLÓ „A Kiskunság középkori helyneveihez" című dolgozatában az 
„Orgowan'Tejezetben mutat rá, — s ez a nyílvesszőkészítés (MNy. LXII [1966.] 
168). Mindkét növényfaj egyenes vesszei (s majd mint látjuk a továbbiakban 
tárgyalt bokros növények is) sudárlósak, szívósak, szálkamentesen, kitűnően 
csiszolhatok, másfelől meglehetősen vastag belűek, tehát a nyílfej felerősítése 
sem volt nehéz. Későbbiekben ugyanezek a tulajdonságok tették e vesszőket 
pipaszárnak alkalmassá (illetőleg itt már megkülönböztetés történt a vesszők 
íze miatt, a keserűek alkalmatlanoknak minősültek). Az Acer tataricum L. 
másik igen fontos használhatósága — a kemencében, saját levében való páro
lás után — rostjainak fonhatósága (Malek Mátyás 1920-ban, 102 éves korában 
elhunyt endrőci parasztember gyakorlata után ;Sgyűjt.). E növények elterjedése 
is egybeesik a magyarok nyugat felé vonulásának útjával. 

GOMBOCZ ZOLTÁN a gyűrű növénynév szófejtése során megállapította, hogy 
a (fekete) gyűrű néven kívül az Acer tataricum L.-t magyarul sürje vagy sürgye 
fának is nevezik. Ő a gyűrű és sürje nevekben olyan kettős átvételt látott, mint a 
gyűrű és a szűrű. A köztörök y'-ből várható sz hang helyett jelentkező s-re pél
dának a m. süveg szót hozza fel (később idekerül a sőreg is, vö. ÖM. I. 114), 
míg a szabálytalan szóvéget a gyapjú szóval, és egy idevont földrajzi névvel 
—Nagy-Swrw puszta, Somogy m. (Hnt. 1863) — igyekszik valószínűsíteni. 

1938-ban BÁTKY ZSIGMOND (MNy. XXXIV, 173—4) „Csörőkosár" című 
tanulmányában kísérelte meg, hogy az említett növénynevek közötti viszonyt 
tisztázza, illetőleg idevonta a csörő (fa) növény nevét is. 
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Kíséreljük meg, hogy az e nevek közötti viszonyt tisztázzuk (mint már 
GOMBOCZ, NyK. XXXI, 245—6 lapján megkísérelte). A helyes nyomon BÁTKY 
indult el, a tárgyi néprajzi ismeretei segítségével. Felfigyelt arra, hogy e növény
nevek mögött közel azonos felhasználhatóságú cserjék, kisebb-nagyobb fák 
vannak. Helyes elgondolását azonban nem támogatta elfogadható nyelvészeti 
törvényszerűségekkel, érvekkel. BÁTKY a gyűrű (fa) és csörő (fa) neveket gon
dolta összefüggésbe hozhatónak, azon meggondolás alapján, hogy a magyar
ban a gy-cs változás ismert (például a gyürkés-csürkés, vigyorog-vicsorog, 
göröngy-göröncs: MNy. XXXIV, 174 és a rongy-roncs). 

BÁTKY megelőzőleg elmondja, hogy a sörje-sőrje>sörgye-sürgye „S-el 
kezdődő alakok a cs-voi kezdődőknek változatai, illetőleg leszármazottai, bár 
ez a hangváltozás sokkal ritkább mint az s>cs (vö. talán csekély és sekély, 
csukló és sikló, EtSz.)". 

Állítsuk össze GOMBOCZ és BÁTKY elgondolását: 

GOMBOCZ :*§iriy 
BÁTKY: 

gyűrű (fa)—sürje(fa)< csuv. A. sirdk 
gyűrű (fá)-csőrő (fa)~ró'/ye(fa) 

Felállításukból — figyelembevéve kutatásaiknak a magyar nyelvtudomány 
mai alapvető tételeivel egyező eredményeit — a következő — most már helyes 
összefüggést állíthatjuk össze (a jelentést mint majdlátjuk, figyelmen kívül hagy
hatjuk) : 

A.) 

B.) 

*§iriy1 =-

ser1 ^ ^ 

cser5 " " \ 

(csőr) 

gyirő2 ~ 

/ 
sere' 

- i . / csere " 

*gyérő ~ 

*sereje > 

serő10 ~ 

cseréje13 > 

cseröls ~ 

györő3 ~ 

* ser je ~ 

seri11 

cserje1^ -

\ 

csörö ~ 

• gyűrű (. 

sörje* ~ 

csörje15 

csörje16 

csernye1 

csörő19 

sorgye" ~ surgyé3 

csörgye 

cserő20 ~ cseröke21 

1. GOMBOCZ, NyK. XXXI, 243—6.2. ad gireu MNy. XXXI, 250.3. Számos adat, ld. OklSz. 4. mon-
ticulus Ozolser 'Aszalcser', vö. D. BARTHA, Szóképz. 73. 5.1193: In Sold . . . incipit a eher ÓMO. 57 
(a Quercus cerris L. őshonossági határán kívül!!), 1366/377: cheer JAKAB, Okit. Kolozsvár tört. I, 55. 
6.1554: CsóVtelek KÁLDY—NAGY, Baranya m. török adóösszeírása 669. 7.1367/473: Cadsere BÉKEFI, 
Pilisi ap. II, 303,1471: Saransere CSÁNKI, III, 557. 8. JÁVORKA, MFlóra 694.9. Számos népnyelvi adat, 
ld. a szövegben. 10.1471: Saranserew CSÁNKI, III, 557. 11. 1531: Saransery LENGYEL, Pusztult falvak 
stb. Győr megyében 79. 12. Számos adatát összegyűjtöttem MNyj. XI. 35—42. 13. 1500: Palfewld-
chereye MAKSAI, Szatmár m. 912. 14. 1538/364: silua Cherié Oklsz., 1500: Pynchc/zerye MAKSAI i. m. 
192. 15. CSAPODY—PRISZTER 170. 16. OrmSz. 17. EtSz. I, 984.1, REUTER, Nyr. LVIII, 199—200.18. 
1261/271: Chereuuize, Chereukuz SZENTPÉTERY, KritJ. 2123 és későbbi adatok CSÁNKI, I, 60. Helyes
írására ld. KNIEZSA, HírTötr. 52—4.19. Számos népnyelvi adat, ld. a szövegben! 20. MTsz. 21. MTsz. 
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GOMBOCZ ZoLTÁNtól és BÁTKY ZsiGMONDtól — igen helyesen — idevont 
növényneveket (sörgyefa.^sürgyefa., sörjefa., csörjefa., csörőfa. stb.) újabb adatok 
összegyűjtésével az alábbiak szerint kísérelem meg rendszerezni, az előzőkhöz 
hasonlóan egy-egy növénytani névhez kapcsolni. Már most rá kell mutatnom 
arra, hogy e magyar nevek nem növényfajtákat jelentenek, hanem azonos 
fe lhasználhatóságú háncsot — kérget — ros to t és fát szolgál ta tó 
bok roka t , kisebb fákat . 

1. 25/1. Acer tataricum L. Feketegyűrű. 
1808: Fekete gy«TÖ. Ki dohányzott sürgye fa pipaszár, mellyet gyúróként 

öszve hajthatni. Sürgyefa. Ebből szokott lenni a' fekete Gyurii pipaszár. 
(SÁNDOR, Told. 88, 339); 1831—2: sürgyefa, ebből szokott lenni a fekete pipa
szár (KRESZN. II, 190); 1833—36: sürgye-fa Duna-mellék (KASSAI II, 327 NSz.); 
1870: sürje, sürgye-fa (CzF. V, 946); 1881: sörgyefa 'feketegyűrű' Somogy m. 
(Nyr. X [1881.], 477); 1901: sürje-fa, sörgye-fa (NyK. XXXIV [1901.], 245—6; 
XXXV [1905.], 237); 1911: csőr5 fróry'ej-fából (amibul a pipaszárt csinyálik) 
hasított cróVő/űgyertya (NéprÉrt. XII, 224); 1914: sörgyefa Kálmáncsa, So
mogy m. (HERMÁN O., MPNyK. 670); 1925: népi sörgyefa, feketeróV/e (JÁVORKA 
MFlóra 694); 1932: hétéves sörgyefa-pipaszár Murakeresztúr (Ethn. XLIX, 
217); 1938: csörőfa Ormánság (MNy. XXXIV 173—4); 1950: csőr je 'erdei 
cserjefajta' Ormánság (Ethn. LXI, 228); csőréfa, csörjefa, csörőfa (OrmSz. 90); 
1966-.csörjefa,Ormánság, sörgyefa Somogy m.(CSAPODY—PRISZTER 170); 1967: 
csörőfa Bakócza, csörögefa — pipaszárt és szipkát készítenek belőle — Bakonya, 
sörgyefa — vesszejét kaskötésre, pipaszárnak használják — Kisvaszar, Hetve-
heiy, Páprád (Sgyűjt.). 

1889: Csőrőkosár 'karra való kosár' Csúza (Nyr. XVIII [1889.],93>MNy. 
XXXIV, 173—4); 1904: csörő-kosár 'vékony vesszőből font tojásdad vagy más 
idomú kézi-kosárka' Sárköz (Nyr. XXXIII, 337>ÚMTsz.); 1938: cróVógyertya 
Szlavónia (M. tárgyi népr. I, 299, 303); 1950: csőrjefapéAcika. 'világításra hasz
nált hasogatott füstölt fapálcika' Ormánság (Ethn. LXI, 228). 

A nevet elsősorban a tárgyi néprajz révén ismertetik, sajnálatos azonban, 
hogy jóformán egyetlen esetben sincs meghatározva — szabatos latin növény
tani névvel — hogy mit is értenek rajta. így bizony egyes adatok idevonása 
kérdéses lehet (mint említettem azonban, bajt nem okoz, mert nem növény-, 
hanem anyagnévről van szó). A saját gyűjtésemből közölt adatok itt — és a 
tanulmányomban másutt is, a megfelelő növényfajjal történt azonosítás alap
ján soroltattak be. 

2. 31/1. Staphylea pinnata L. Hólyagfa. 
1583: Staphylodendron: Halyag fa (Nomencl.>Nyr. Vili, 364); 1966: 

sörjefa Veszprém m. (CSAPODY—PRISZTER 170); 1967: sörgyefa Mecsekszabolcs, 
csörögefa Szentlőrinc, Velény (Sgyűjt.); csőrgyefa Nagyváty (ÚMTsz.) 
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„Das sehr harte, schwer spaltbare, gelblichweisse, sehr dichte, gleichmässige 
Holz wird hie und da zu Drechslerarbeiten verwendet." (HEGI, V/1, 260). Mint 
érdekességet említem meg e fácska Mánfa községben ismert: ferkófa nevét. 
A faluban élő, ügyeskezű Kis Tóth Ferkó neve után, aki e bokor fájából 
nagyon szép, színezett krizantém virágokat tud szálkásítani, szirmukat megfo
dorítja, háziiparban árusítja. 

3. 32/11. Rhamnus catharticus L. Varjútövis benge. 
1583: Rhamnus solutiv.: eb töuisk (Nomencl. > Nyr. VIII, 364); 1925: 

sürjefa (JÁVORKA, MFlóra 699); 1966: sürjefa (CSAPODY—PRISZTER 172); 1892 
sürjefa Sorok, Vas m., pipaszárak készítésére használj ák (Ethn. III, 60 > ÚMT sz.). 
Sürgyefa — pipaszár készítésére használták Káld, Vas m. (Sgyűjt.). 

„Das gelbliche, harte, oft zierlich geflammte oder marmorartig geäderte 
Holz wird zu kleinen Drechsler- und Tischlerarbeiten verwendet." (HEGI, V/1, 
335). Tövises, sárga kérge (háncsa) festéket ád (FEKETE—MAGÓCSY II, 783). 

4. 32/111. Frangula Alnus Miller (Rhamnus Frangula L.) Kutyabenge. 
1583: Frangula Matth. v. [agy] Alnus Dódon.: bidös fa (NomencL>Nyr. 

VIII, 318); 1900: sürjefa Vas m. (Nyr. XXIX, 540); 1925: sürjefa (JÁVORKA, 
MFlóra 700). 

„Das Holz findet ausser zur Pulverkohle zur Herstellung von Drechsler
arbeiten, Fournieren, Schuhstiften, Holznägeln, Zapfen und Hähnen Verwen
dung. Im Oberhaslital in der Schweiz, wo der Strauch „Hautbaum" heisst, 
werden die Zweige zu Besen gebunden, die dauerhafter sein sollen als Birken
besen. Ferner dienen die Aeste dort als Bindematerial wie Weiden und Vibur-
num lantana L." (lásd ott! HEGI, V/1, 348). 

Tövis nélküli, szilánkokra hasogatva fonómunkára alkalmas. Nedves tala
jon a völgyekben. . . az égerfa társaságában, amelyhez első tekintetre különben 
hasonlít (FEKETE—MAGÓCSY II, 787). Az égerhez való hasonlósága miatt idegen 
nyelvekből a következő neveket közölhetem: Schwarzerlä, Schwarzhasla (St. 
Gallen) — sötét kérge miatt, Alno nero, Aune noir, Bois noir stb. (HEGI, V/l, 
344—5). 

5. 35/1. Cornus sanguinea L. Vörösgyűrű. 
Sörgye-fa 'Cornus sanguinea L.' Szenna, Somogy m. (NYÍRI A., A zselic-

ségi Szenna 99 ÜMTsz.). Erősen kérdéses, hogy a jelentés feljegyzése vagy az 
adatközlő ismerete helyes-e. (egyébként lásd az előzőkben). 

6. 38/11. Viburnum opulus L. Kánya bangita. 
1583: Opulus (Sambuc. aqua.) Ostormen fa (Nomencl.> Nyr. VIII, 362); 

1925: sörgyefa (JÁVORKA, MFlóra 1048); 1966: sörgyefa Veszprém m. (CSAPODY 
—PRISZTER 170); 1967: sörgyefa, csörgefa Kán (Sgyűjt.). 

"Der Strauch hat im nicht blühende Zustande mit gewissen Ahorn-Arten 
grosse Aenlichkeit." (HEGI, VI/1, 245). Kérge görcsoldó anyagot tartalmaz, 
fája kemény, esztergályos munkákra, például pipaszárakra alkalmas (HEGI, 
Vl/1, 245, FEKETE—MAGÓCSY II, 1138). Termése, virága hasonlósága miatt 
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JÁVORKA (MFlóra 1048) szerint régen magyarul vizi bodza (~olaszul sambuco 
aquatico, németül Wasserholler), népiesen kányaborza néven is nevezik. „Nach 
einer äusserlichen Aenlichkeit wird er mit dem Holunder (Holler, Flieder) 
verglichen, daher Gosflirra, -flerer, -fleder (plattdeutsch), Witthuöllern (West
falen)." (HEGI, VI/1, 243—4). 

A vele rokon, de csak száraz helyen növő, s hozzá külsőre kevéssé hason
ló Viburum Lantana L. egyik német neve: „Pfeifenstrauch" (Karintia, HEGI, 
VI/1, 242). Hajtásait fonásra és kévekötésre használták. 

Az elmondottakat a következő szemléltető táblázatba foghatjuk össze: 

Népi elnevezések Növénytani név Népi elnevezések 

gyuru. voros — 
fekete — 

serje~cserje J 
(sörgye~csörgye) 

35/1. Cornus sanguinea L. 
/-25/I. Acer tataricum L. 

31/1. Staphylea pinnata L. 
—32/11. Rhamnus catharticus L. 
—32/111. Frangula Alnus Miller 
—38/11. Viburnum opulus L. 
104/III. Quercus robur L. — \ 
103/V. Alnus glutinosa L. Gaertn. 

csero~csoro 
(*csere) 

csere 
-cserfa 

A kis táblázat összefüggéseiből tisztán látjuk, hogy fe lhasználhatóság
ban közel azonos tulajdonságú, de különböző méretű, fás növényekről van szó. 
Világos tehát, hogy a magyar népi elnevezések határozottan az azonos fel
haszná lha tóságra u ta lnak , de semmi esetre sem a növénytani különb
ségekre. E nevek tehát nem növénytani értelemben vett növénynevek, hanem 
közel azonos tulajdonságú növényi részekre vonatkozó, különböző növények 
által szolgáltatott azonos célra alkalmas anyagoknak (kéreg, háncs, rost, 
fa) az azt szolgáltató növényekre átvitt nevei. 

A valamely (csuvas ?) török nyelvből átvett gyűrű név eredeti (alap-) jelen
tését nem ismerem. De sikerrel kísérelhetjük meg a magyar csörő, csörje^ 
csörgye, sörje^ sörgye népi elnevezések jelentésének megfejtését. 

Látjuk tehát, hogy a többi neveknél {csörő és sürjé) nem a gyürűfa névvel 
kell az összefüggést keresnünk. Ez egy török jövevényszó nyelvünkben, amely 
csak a gyirő~*gyérő^györő~ gyűrő változatokat mutatja, s e név alatt a ma
gyarság csakis az Acer tataricum L. és a Cornus Sanguinea L. fajokat ismeri. 
Érthető, ha azután a közismert gyűrű 'Ring' szóval azonosították, s első szó
tagját is hosszú w-vel írták, s ejtették. 

Ezzel a megállapítással kiküszöböltük azt a — GOMBOCZ ZOLTÁNÍÓI is 
érzett — nehézséget, hogy a köztörök 7-nek a magyarban s (surfe ^sürgye) 
feleljen meg. így nem kell a sürje^sürgye alakból sem kiindulni, amelyet való
színűleg a gyűrű w-jével gondolt kapcsolatba hozni. 
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A csőr je—csörgye, sör je—sörgye elnevezés megfelel a magyar cserje—serje 
szók ö-ző nyelvjárási alakjának s benne az rj hangkapcsolat Baranyában is 
ismert rgy változása látható. A cserje—serje alak (eltekintve az okleveles ada
toktól) kikövetkeztetése a magyar rj>rgy változás nyomán lehetséges. Ugyanis 
a perje•>pör'gye, borjú >borgyú szók hangzó változása alapján feltételezhetünk 
egy sürgye-sörgye < sörje sor nyomán egy * ser je kiinduló alakot. Ezt a hang
változást BENKŐ LORÁND a Dunántúl délnyugati részén a XVI. századra teszi 
Nyj.tört. 100. így BÁRCZinak az ö-zésre, BENKŐnek az rj>rgy hangvál
tozásra vonatkozó megfigyelése nyomán a * serje > sörgye alakulást ez időtől 
kell figyelembe venni. Tételünket igazolja a perje>pernye 'Agropyrum', pör-
nyefű (Nyr. XLIV, 90), borjú >hornyú hangzó változás nyomán megtalálható 
cserje >csernye alak is (vö. EtSz. I, 984 és REUTER, A cservágás. Nyr. 
LXXXVIII, 62). Talán ezek után bővebben nem is kell részleteznem, hogy 
csérje (—sérjé) szónk jelent olyan fát (bokros növényt), amelynek csér (—ser) 
-je 'kérge, lével telt háncsa' bizonyos meghatározott célra szolgált. így csere 
lett a tölgy, cserfa, lett a tölgy és éger, de a fenyő is (Surkuscher. Nyr. 
LXXXVIII, 198—200), ha cserzőkérget szolgáltatott. Azután a cséré >cserö 
>csörö-csörő lett az a növény is, amelynek csergét 'kérgét, háncsát', fiatal 
cserjés vesszejét, hasított rostját, ágát kötözésre, szapukötésre (Népr. és Nyelvt. 
II, 112) stb., fonásra (szövésre) használták. 

E szavakból azután a cserje—serje szó magyarázata könnyű. A magyar 
cserje (—serje) szó azonos az OrmSz.-ban is feljegyzett cserje szóval. Fejlődése, 
kialakulása pedig így következett: 

Cser (—ser) 'kéreg, háncs', amely a "fa csere''' a 'fa kérge' kapcsolatból 
cséré (—seré) alakban vált ki (vö. a már említett épé, vésé stb. szókat. Már 
közel hasonlóan így HORGER, A nyelvtud. alapelvei.2 49—50 lap, hasonló adat 
fana 'fűzfaszőr' Nyr. XLIV, 90). E csere—sere szó maradt fenn azután keleti 
nyelvterületünkön, ha módosult értelemben is. A csér > cséré szó bekapcsoló
dott az ö-zésbe, s az Ormánságban a Csertelek helységnév is a XVI. századtól 
már Csörtelek (KÁLDY—NAGY, Baranya m. török adóösszeírása 669) alakban 
él. Magyarszentiván község határában van a Csőrehát és Csőreháza dűlő (1842: 
Csőre-hát — sztó PÁL. BiU. 841; 1866: Csőreháza — sztó Uo. BiU. 844/1). 
E terület és Dél-Somogy igen erős ö-zésére már BÁRCZI GÉZA felhívta a figyel
met (Htört. 99). Nem véletlen tehát, hogy ugyaninnen ismerjük a cséré >csörö 
>csörö és csőr je—csőr gye, azután a seré > sör je—sör gye változatait. A cséré 
—seré szó önálló fogalommá változásával már régen nem érezték az -é-t a 
3. sz. birtokos személyragnak, hasonlóan más, gyakran 3. birtokos személyragos 
alakban használt szóinkhoz (pl. épé, vésé stb.). Akkor kezdett az újabb cséréjé 
—séréjé szóalakból a HORGER törvény szerint kialakulni a csérje—sérje szónk. 
Ez azután nyelvjárásainknak megfelelően módosult, s kialakult (GRÉTSY, MNy. 
LV, 203) egyrészt a tájnyelvi csörje-csörgye-csernye (LAZICZIUS, MNy. XXIX, 
302), másrészt dezaffrikálódással a sörje—sörgye-sürgye. Értelme, olyan bo-
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kor, fa amelynek élő kérge könnyen hántható, s vagy cserzésre (esetleg festésre), 
vagy rostja valamilyen fonás (szövés-) munkára alkalmas. Azután e népnyelvi 
szót vételezték vissza a XIX. század elején a magyar növénytani szaknyelvbe 
egyrészt csere, másrészt cserje alakban 'bokor; Strauch' értelemben botanikai 
terminus technicusként. 

A cs-s váltakozás a magyarban egyrészt, a cs>s különösen az ősmagyar-
ban gyakori fejlődés másrészt (vö. BÁRCZI, Szók.2 75). 

Van a magyarban egy érdekes szócsoport — általánosságban etimoló
giájuk bizonytalan vagy ismeretlen — amely azonban a csér—ser szóhoz nagyon 
hasonlóan viselkedik, s valamennyi egy szótagú, s feltehetően mindegyikhez 
hozzátapadt a 3. sz. birtokos személyrag, az -e. Ilyen szó például a red, amelynek 
réd, red, röd, régy, rogy alakjait ismerjük, s jelentése: 1. 'rovátka, repedés a 
fakeregben', 2. 'ráncos fakéreg', 3. 'a fa évgyűrűje', 4. 'ránc, redő'. KNIEZSA 
ISTVÁN (SzlJsz. 1/2, 729) szerint a „legvalószínűbb, hogy a magyar rerf-nek 
a déli szláv red-hez (és így a rend-hez) semmi köze sincsen". Meglátásom szerint, 
ahogyan a cser 'kéreg, háncs' szóhoz tapadt az -e birtokos személyrag, úgy 
a red-hez is. Vagyis a fa cséré 'a fa kérge' után kialakult a cser, kéreg rédé 
'a kéreg repedése' szó. Innen viselkedésük már azonos. Csér>csérö, réd^rédö 
(vö. CALEPINUS „kőnuő, fűrtő, foldó" stb. MELICH, MNy. XI, 361—2). Azután 
mindkettőben a valamiféle, -szerű jelentésű -ó, -ő képzők hatására, esetleg a 
hangsúly közbejöttével a szóvégi rövid ö megnyúlt. így viselkedik — meglátá
som szerint — azután a gyep > gyepé—gyepö—gyepű, a becs > becse—becsö— 
becsű, a tájnyelvi beg—bög>bögő 'bükköny' (vö. a gomboshere kifejezéssel), 
a böt-büt>bütö—bütű stb. Ide, ebbe az igen érdekes szócsoportba kapcsolódik 
a nemrégen többször vizsgált kégy—kögy 'ív; spatium, stádium' jelentésű szó 
is, amely véletlenül a magyar gy>cs változás egyik jellegzetes példája (vö. Isten 
kecskéje 'szivárvány') is. 

A bekövetkezett ó'-zés, majd rj>rgy változás azután cséré—seré, cserje— 
serje szónkat szóhasadás formájában elszigetelt jelentéssel ruházta föl — amit 
a dezaffrikált séré>sérjé kiindulási formák csak elősegítettek. Ma már a csörő-
és sörgyefa, gyakorlatilag egy olyan növénycsoportot jelent, amelynek vessze
jét — ma elsősorban — pipaszár készítésére használták. 

Fenti következtetéseimből végeredményben az derül ki, hogy megismertük 
a csér—sér szó egyik eredeti jelentését, amely 'kéreg, háncs' volt. Az így meg
ismert új 'kéreg, háncs' jelentésű szóval népünk a maga szóalkotó készségével 
növény- és faneveket teremtett. Az így kimutatott — nyelvjárási szinten élő — 
csere 'tölgy', cserfa.'l. tölgy, 2. éger', azután csörő- és sörgyefa. növénynév 
kitűnően beleillik a hass > hárs, száldob 'háncs, kéreg' jelentésű magyar, és a 
többi hasonló jelentésű finnugor fanevek sorába. 
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Gyűrű(fa) and sörgye(fa) 

In Hungárián, according to ZOLTÁN GOMBOCZ'S accepted etymology, the 
plant names veresgyürü 'Acer tataricum L.', (Engl. "Tartar mapletree") and 
féketegyürü 'Cornus sanguinea L.' (common dogwood) are Turkish loan-
words from one of the Chuwash Turkish languages. 

In the Hugarian language area we know of two other plant names, csörőfa 
and sörgyefa, related to the previous and whose origins have not yet been inves-
tigated. 

The semantic rangé of "csörőfa" includes the following species: 1. Acer 
tataricum L., 2. Staphylea pinnata L., 3. Rhamnus chatharticus L., 4. Frangula 
Alnus Miller, 5. Viburnum opulus L., varying according to county and occur-
rence. 

Csörő is semantically identical with the word csere as used in the eastern 
part of the Hungárián language area, the "ö" being variant. 

The term sörgyefa includes — similarly varying according to geographical 
distribution, the following plant species: 1. Acer tataricum L., 2. Staphylea 
pinnata L., 3. Rhamnus catharticus L., 4. Frangula Alnus Miller, 5. Viburnum 
opulus L. 

The term sörgye is interchangeable with the word cserje generally used in 
standard literary Hungárián and in botany, the former being the affricate and 
"ö" form with the additional change of rj>rgy. Cf. also the Hungárián words 
perje—pörgye, borjú—borgyu—bornyú; for the disaffrication cf. the csángó 
(Hungárián of Moldávia) sere, sászár, sép, ső, variants of the standard Hun
gárián csere, császár, csép, cső. 

These forms, modified phonetically, then underwent a semantic change too, 
and as a result of this process live in the dialects and in botany as separate 
words. 

For centuries the sap of all these plants has been used in dyeing and wea-
ving, while the fibreless, easily polished wood is excellent for making pipe-stems. 
lt is likely that in the pást arrows were made from one or other of the types, 
because owing to the relative thickness the arrowhead could be easily fitted to 
the stem. 
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