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A királyi erdők és az ezekben folytatott gazdálkodás a közép-

/ A "szent királyok erdeje1* / .
Dr. Csó're Pál.

A magyarság letelepedésével és a magyar állam ki
alakulásával egyidőben I. István korában kezd kialakulni a 
király erdőgazdasága. István király rátette kezét az ország 
északi és keleti részein elterülő, javarészt lakatlan nagy 
erdőségekre és a levert törzsfők birtokára. Ilyen módon ha
talmas területek, javarészt erdőségek kerültek rendelkezése 
alá. Tagányi Károly becslése szerint-ez az összes akkori er
dőterületnek jó kétharmad'részét jelentette.

Királyi erdők úgyszólván az ország egész területén 
mindenütt voltak, leginkább azonban az Északnyugati és az 
Északkeleti Felvidéken, valamint a Dunántúlon.

Lesenyi Ferenc: A magyar erdőgazdálkodás története 
és jelenlegi állapota c. .munkájában "királyi főtulajdonH~na^ 
nevezi a királynak ezen területekre vonatkozó jogát. Tartal
ma leginkább a vadászat gyakorlásában,a halászatból származó 
jövedelem- és a makkoltatás utáni tizedszedésben és az ado
mányozás lehetőségében állt.

A vadászat volt a királynak és udvartartásának 
kedvenc szórakozása, amelyet gyakran űzött az országnak eze
ken a területein.

298175



^Tagányi Károly: Magyar Q±\erráltár,Bp
i . m . n m  1. •

^Imre király 1199 évi egyik oklevéléből megtju-d̂ ŷ  hogy >• mi :or Máramarosban jár"t va<lászaton, lova megvadult, Ő 
pedig leesett róla ás a haláltól csak Lorincz ispán önfel
áldozó vitézsége mentette meg. - 1209-ben olvasunk a kirá
lyi bölényvadászok ispánjáról.- 1256-ban oklevél emliti a 
zólyomi vadaskertet, amely IV.Béla király vadászatára volt 
rendelve.- Stb.

.A vadhús és a hal'komoly szérepet játszott a ki
rályi konyha ellátásában** A makkra hajtott disznók után fi 
zetett adó /tized/'komoly jövedelem lehetett, mert már az 
1015 évi Pécsváradi alapítólevél is emlegeti. Máskor külön 
adományozás tárgyát is képezte-különösen kolostorok részére

A  királyi erdőknek a neve silva regis, silva re- 
galia, király erdeje és'foresta volt. Az adómányiévelekben 
a király rendszerint "a mi erdőnk" "silva nostra" illetve 
"foresta nostra" megjelöléssel emlegeti.

A  "foresta" szó a latin nyelvből származik, de 
ebben az alakjában és főleg ilyen értelemben a klasszikus 
latin nyelvben nem szerepelt. Mégis e szó eredetet kiderí
tendő egészen az ókorig kell visszamennünk.

A római birodalomban nevezetesek voltak a cirku
szi játékok, amelyek során, vadállatok is szerepeltek a kö
zönség szórakoztatására. A cirkuszban, a közönséget ilyenkor 
vasráccsal védték és ennek "fori" volt a neve. Ezt a kifeje 
zést használták a cirkuszi Ülésekre is.. Pórusnak hivták a 
hajók evezöpadjai közti szűk folyósóközöket, többnyire csak 
többesszámban: fori.

A sasé tehát általában valami elzárt, elhatárolt, 
elkülönített,-illetve védett helyet, területet jelentett a 
klasszikus latinban. A további fogalomátvitel szempontjából 
meg kell említeni azokat a galliai erdőket# amelyeken a sza
bad vadászatot kizárták, mert ezeken összefutó f .sorokban 
űzték lovon a vadat, egészen a nézők kerítéssel védett pad
sorai .elé., ,’iliol a vadat leteritetté.k. „ •

*/.
• 3Mátyás király Mothófalva polgárainak régi szaba

dalmaikat 1464-ben megerősítvén többek cözött kijelenti, 
hogy semmi más kötelezettségük nincsen az erdők, s az abban 
levő vadak őrizetén s azoknak vadászatán kívül továbbá,hogy 
midőn a király udvarába vadat szállítanak,, úti költséggel 
a zólyomi várnagyok látják el őket. A szabad vadászattól el 
vont terület nem volt egyébként sem ismeretlen Galliában, 
ahol a szent ligetekben .tilos volt a vadászat. A Druida kul 
túsz felszámolásával Claudius császár ezeket a ligeteket 
állami területté nyilvánította, ahol a vadászati tilalom 
továbbra is fennmaradt, ilyen területeket jelölték "fores- 
túm" szóval.

így tehát ez a kifejezés a klasszikus latin nyelv 
bői származott ugyan, de csak a- császári korban kezd elter
jedni és főleg Galliában, ahol azután a provinciális latin

-  10 ^  ■'
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nyelv /lingua romana rustica/ terjedésével átkerült a frank 
birodalomba, E z a foresta szó származásának a legvalószínűbb 
magyarázata, amely azonban nem általánosan elfogadott, így 
pl, H.Rubner 3»t>* még 1963-ban is azt írja, hogy ennek a szó
nak az eredete nem tisztázott, lehet latin, de lehet germán 
is.'Az utóbbi nézet valószínűleg Sohwappach nyomán terjedt 
el, aki az ófelnémet Forstból származtatja. Ez azonban tel~ 
jesen valószínűtlen, mert a foresta szó vagy az ebből szárma
zott szavak, azoknak a népeknek a nyelvében található, a- 
melyek a római birodalom területén alakottak államot. így 
szerepel az olaszban, spanyolban, franciában* angolban, né
metben, de viszont, nem fordul elő pl. a svédben. Nem bir sem
mi meggyőző erővel az a magyarázat, amely szerint ez a szó 
a foraku, Főhre = erdeifenyőből származna.

3*a. Seidensticker, A: Waldgeschiohte des Alterthums II,190.o.
3.b. -yfald und Siedlung in Frühmittelalter am Beispiel dér 
Landschaften zwischen Alpen und Main. /Alig,Forst- u, Jagd- 
zeitung 1963. 5/6 .,5. 164./

A Galliát meghódító frankoknál a szabad vadászat 
elve uralkodott, a vadászattól elzárt terület fogalmát nem 
ismerték. Ezt tehát csak a római hagyományokból vehették át. 
Kétségtelen azonban, hogy a Chlodwig által 486-ban alapított 
frank birodalomban a foresta /továbbá forestis vagy foreste/ 
kifejezés jelentése eleinte bizonytalan. Egyes szerzők ^ 
szerint régente minden erdő neve ez volt és csak később al
kalmazták a "tilalmas" vagyis a szabad vadászat alól elvont, 
majd mindinkább a király rendelkezésére fenntartott erdőkre. 
Mások!? hangsúlyozzák azt, ..hogy ezt a kifejezést eleinte nem
csak az erdőkre alkalmazták. A legrégibb Meroving oklevél, 
amelyben a foresta kifejezés előfordul, vizet ért alatta. 6 
Később valt.mely vidék földjének, erdeinek és vizeinek összesr 
ségét 'értették ezen-a kifejezésen.

ITagy Károly jól megszervezett birodalmában a fo
resta fogalma már sokkal világosabban lép elénk. Bár itt is 
van még némi bizonytalanság, mert a király erdejéről mint 
"foresta dominica"- ról, továbbá "de forestibus nostris"
vagy máskor ’ísilvae vei forestés nostrae" beszól. Sokszor 
azonban csak a foresta szó egyedül jelző nélkül szerepel ki
rályi erdő értelemben. Jelentősége elsősorban a vadászatnak 
a megtiltásában állt. Ezeken a területeken csak a király 
vadáB zhatott kíséretével vagy a királyi vadászati személy
zet a király háztartása számára. A tilalom kiterjedt az 
ilyen területeken a halászatra is, mert a vadászat ás a ha
lászat azonos megítélés alá esett. Azt, hogy milyen nagy je
lentősége volt a vadászatnak Hagy Károly birodalmában, mu
tatja az a kimagasló szerep, amit a négy fövadászmester a 
királyi udvarnál betöltött. Nagy számú vadász és vadászati 
hivatalnok volt fiájuk rendelve. A királyi erdőkre a faros- - 
tarii vigyáztak, akiknek a legfőbb feladatuk volt a vad és
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a halak gondozása70 A forestarius—nak alá voltak rendelve a 
. pustodes nemoris és a venatores.A vadászati és halászati tilalom eleinte csak a ki
rályi erdődre vonatkozott, később azonban az erőskező ural
kodók különösen Nagy Károly, a mások tulajdonában álló er
dőkre is kiterjesztették, így lassan a vadászati és halásza
ti regále formáját ölti, bár jogi megfogalmazására csak év
századok múlva került először sore

A karoling uralkodók a VIII. és a IX. században 
hatalmas birtokokat elsősorban erdőségeket adományoztak.
Nagy Károly gyenge utódai alatt a különböző nagybirtokosok 
/hercege’-, grófoK, egyházak/ kezére kerülnek ezek a foresta-k 
és most már ezek is gyakorolják az inforestatio-t.3

így alakul ki a Németországban a Bann jog, amely 
tilalmazást jelent és erdőre alkalmazva eleinte a vadászat 
/Wildbann/ később a gazdasági élet fejlődésével az egyéb er
dei használatok, megtiltásában, 111. fenntartásában áll. A 
teljes erdőhasználati ĵ og volt a plena foresta. Foresta^ium 
volt az erdőhasználat és az érte fizetendő dij. A használat
ra vonatkozó jogot ius forestense kifejezéssel jelölték. Egy 
erdőt foresta-v'a változtatni: forestare, bannire, silvam in 
Forestum oonvertere, afforestare, inforestarej ismét felsza
badítani deaforestare és reaforestare. A XII. században a 
Bann-jog elválik a földtulajdontól és külön adományozás tár- 

. gya lesz. A Bann gyakran kiterjed a halászati jogra is, amely 
eleinte csak a hajózható folyókra vonatkozott, mert itt a 
király a halászat jogát aztín a cimen tartotta fenn magának, 
hogy a hajózás biztonságáról 5 gondoskodik.9

./. ... ;
. ^ Stisser, Fr,U: Forst- und Jagdhistorié dér Teutsche n.
1737* és nyomában Berg.E: Geschichte dér deutschen IPólder 
bis zum Schlusse des Uittela.lters. 1871.
5 pl. dr.Weisz Leó: Studien zűr Geschichte dér Zürcher Stadt- 
waldungen. Zürich, 1924„ 11.old.
o I.Childebert 55o-ban kelt egyik oklevele /dr.Weisz L. id. 
m. 111. old./
7 "De forestis, ut forestarii bene illas defendant, simul 
et custodinjrt bestias et pisces" /Capitulare Aquisgranense 
8OI-8I3./
° Z-wenbibold lotharingiai herceg 895*évi oklevelében ezt 
irja: "Omnem ergo sylvam, quae est intra supradictos termi- 
nos per b-mnum nostrum omnibus prohibemus et ez ea forestum 
facimus, atque inde praescriptum scribi jussimus, ne delnceps 
ullus hominum in ipsa bestiám capere quacunque venátionis 
arte, absque posséssoris ejus licentia praesumat".
9 "constitutio de regalibus: Hegalia sunt ... piscationum 
reditus et salinarum”.

. './•
A birodalom határvidékein elterülő foresta-knak. 

védelmi rendeltetésük is volt, a frank birodalomban és ké
sőbb Németországban egyaránt. Egyébként a határvidékek 
erdőségeinek védelmi célokra való felhasználása az ókorban 
is általános volt és az ilyen erdők állami, ill. királyi
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rendelkezés alá tartoztak természetszerűleg mindenütt#^Nem 
véletlen, hogy Magyarországon is - amit arról alább szó lesz - 
a határterületeken fordulnak elő. Ezzel áll összefüggésben, 
hogy a'Forestus Be ne törszágban határt is jelentett.

A foresta kifejezésből keletkezett a német Forst szó, amelyet ebben az időben már élesen megkülönböztettek a 
Wald-tól,^akárcsak a latin nyelvű oklevelekben a foresta~t 
a silva-tól. A forestanak megfelelő kifejezés van az angol, 
francia, olasz, stb. nyelvekben. A wood mellett a Forest az 
angolban, a bois mellett a foret a franciában és a selva mel
lett a foresta az olaszban. A jelentésbeli különbségek a^fel
sorolt rokonértelmü szavak között kisebb- nagyobb változáso
kon mentek keresztül, de végeredményben a silva-foresta meg
különböztetésen alapszanak.

A frank birodalom részben Magyarország területére 
is kiterjedt. A honfoglaláskor a Dunántúlon őseink még a frank
birodalom szervezetével találkozhattak. Ez nem maradt hatás 
nélkül a magyar állam berendezkedésére. Nem egy vonatkozás
ban azonban a XIII. század folyamán leljük fel régi okleve
leinkben a nyugati behatást ás ezek között á foresta*szót is.

Magyar vonatkozásban rendkivül érdekes Arnulf csá
szárnak cíz a 890 körül kelt oklevele, amely a salzburgi ér
sekség kiváltságait tárgyalja. Az oklevélben szereplő hely
ségek és erdők egy része a későbbi Magyarország területén 
feküdt. Az oklevélben silva ás forestal° egyaránt előfordul,
Az utóbbi jelentése nem lehet kétséges, mert a király az ok
levélben többek között megengedi a legeltetést egy bizonyos 
területen, kivéve a Fórest nevű hegyet, mert ott ő vadászikll 
/ Az oklevélről ugyan kiderült, hogy 9^7-ben keletkezett ha
misítvány, ez azonban a "foresta" történelmi pályafutása 
szempontjából közömbös./

Kézen fekvő gondolat, hogy itt Burgenland terüle
tén kell keresni .a foresta további nyomait. Vájjon 3zerepel-e 
ez magyarországi oklevelekben is?

Locsmán, vagy Locsia-índ várispánság /"Castrum 
Luchman'V a mai Sopron vármegye déli részén terült el. Lő- 
rincz ispán, aki nagy érdemeket szerzett IV.Béla uralkodása 
alatt, a királytól adományként megkapta az egész várispánsá- 
got, amelyhez Ausztriában is tartozott birtok. /Kirsohlag/
Az 1263-ban kiadott erre vonatozó ünnepélyes privilégium 
részletes határleírást is tartalmaz, amelyben többször elő
fordul a foresta. Az oklevél emlegeti a soproni polgárok er
deit is silva néven.

Ez a kifejezés azonban nemcsak nyugaton fordul elő, 
ahol a fent fejtegetett átvétel nyilvánvaló. IV.Bélának az 
egri egyház privilégiumait megerősítő 126l-ben kelt oklevele 
a királyi'erdők jövedelmének tizedéről rendelkezik. Az erdő
ket foresta-kpak nevc-zi. Ugocsa és Bereg erdŐispáns ígokról 
mondja V.István 1271-ben kelt oklevele, hogy azok a "szent 
királyok" foresta-i voltak.12

Nem kétséges tehát, hogy a foresta nálunk is nagy
jából olyan jelentésű volt, mint Németországban. Nem célja
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ennek a tanulmánynak, hogjr a vadászatiésa halászati jog 
térin a német is a magyar államban fennálló különbséget rész
letezze. Mindenesetre tény, hogy n.ílunk a foresta kifejezés 
aránylag ritkán fordul elő is legtöbbször a királyi erdőre 
használt ás a fentiekben már emlitett kifejezések helyette- 
sitétték,

A  silva regis és a foresta tehát nálunk nem jelent 
különböző fogalmakat és igy a foresta szónak Magyarországon 
a XIII. század második feliben való többszöri felbukkanását 
nem lehet másnak tulajdonítani, mint külföldi oklevelek után
zásának.

Nem helyesen értelmezi a foresta szót Wenzel Gusz
táv, .amikor azt mondja, hogy ez az erdészetileg kezelt er
dőkre vonatkozott és ebből arra következtet, hogy nálunk már 
a XII. és XIII. századokban az erdők fenntartása és gondvise
lése - legalább is egyes vidékeken - a mezőgazdaság fontos 
feladatát képezte. /Magyarország mezőgazdaságának története 
Bp. 1887. 209.old./ Ebben a korban erdészeti kezelés, vagyis 
céltudatos erdőgazdálkodás még nem létezett ás az ilyen er
dőkre - mint láttuk - csak a királyi vadászatok érdekében vi
gyáztak. Helyesen értelmezi azonban ezt a szót Pesty Frigyes 
amikor Ugocsa és Bc-reg várispánságról szólva azt mondja,hogy 
ezek a "szent királyok vadászterületei5’ voltak. /Pesty Fri
gyes: A magyarorszígi várispánságok története, különösen a 
XIII. században. Bp. 1882./ Mig szerencsésebbnek mondható az 
az értelmezés, ahogy Lehocsky Tivadar /Sereg vármegye kelet
kezése. Századok 1872.évf. 4 5 5,old,./ fordította a forastae 
regum-ot: "vadászó erdő". De nézzük ezután közelebbről, mi
ben állt a király rendelkezési joga az időnként forestanak 
nevezett királyi erdők felett?

Bár Magyarországon a vadászat az Árpádházi királyok 
korában általában szabad volt, a királyi erdők területén a 
vadászati jog a királyt illette meg egyedül. Ezekre a terü
letekre vonatkozó kifejezett vadászati tilalomról ugyan csa;t 
1325-ken olvasunk,13 azonban erre mutat az erdőóvók szerve
zete, a királyi vadászok nagy száma, a vadászatból származó 
jövedelmek átruházása a király rendelkezése alatt álló terü
leteken, 14 végül egyházi birtokokon fennálló hasonló tila- 
lom.15 Ugyanez volt a helyzet a halászat terén is. Az Árpád
korban vizóvók vigyáztak azokra a vizekre, amelyeken a kirá
lyi konyha, számára halásztak, 16

Voltak esetek azonban, amikor az eladományozott 
birtokkal kapcsolatban a király fenntartással élt, a vadászat 
/ és esetleg a halászat/ jogát magának tartva fenn, ami bi
zonyos mértékig emlékeztet a német Bann-jogra.17

A fahasziiálat eleinte nem esett korlátozás alá,
mert az erdőkben való, bőség miatt erre nem volt szükség. Később azonban mind gyakrabban olvasunk arról, hogy a király



a rendeivezése alatt álló erdőben a fakitermelést /pl. épü- 
letfatermelést/ valavineVmegengedtef. 1® Különösen városok ré
szére adott kiváltságlevelekben találkozunk ilyen ”erdőlési” 
engedéllyel, ^mellyel a Virályok- egyéb kiváltságokon kiviil 
szintén kedvezni igyekeztek az általuk -felkarolt városoknak.1° 

A középkorban az állattenyésztés, különösen .a ser
téstartás szempontjából nagy jelentősége volt az erdőnek. A 
király ezért a rendelkezése alatt áiló erdőterületeken tar
tott .sertések után adót szedett. Ilyen tized szedésről ren
delkezik a mar emlitett és IV.Béla által kiadott 1261, éyi 
oklevél, amely '’decimam omnium-forestarum nostrarum5' az egri 
egyháznak adományozza. De a virályi uradalmak is kiterjedt 
állattenyésztést folytattak ás q. király disznainak hizlalá
sára elsősorban ezek a királyi erdőv szolgáltak. Azért csak 
elsősorban, mert mint az az 1222. évi decretum /az u,n. 
Aranybulla/ 22. pontjából kiderül, a király sertéseit gyak
ran a már eladományozott birtokovon is legeltették. Éppen ennek megszüntetését igéri a király ebben az oklevélben.2o 

Az a rengeteg erdőterület, ami I.István rendelke
zése alá került, modot adott arra, hogy Ő és utódai bősége
sen adományozzanak belője eleinte az egyházaknak, később ma
gánszemélyeknek is. Az Irpádkor vége felé a nagy erdŐbirto- 
Vok zömét a királyok eladományozták és ezzel együtt letűnt 
a királyi erdőgazdálkodásnak az a korszaka, amely az előző 
századokban olyan nagy szerepet vitt Magyarországon.
lo ""Aecclesiam ad Gensi.«»cum theloneis ac vineis,forestibus
et cum omnibus quae.,.-ás cum monte P.nominato cum v’ineis, "
Qgris pratis, 3iluis et cum omnibus, quae..,” /Wenzel G:
Arp. U j. Okm. VI. kTTTö. /. ' *

11”..nec non et saginat ionéin in omni Labanta valle excepto
monte fórest nominato, propter venationom nőstram”. '
12 ".. „ qui duó ultimi Comltatus" sci'Ii c e t Ugoc s a e t Beregh- 
fuerunt fore-stae sanctorum re^um".
13 I.Károly "X^Jj-ben utasította a fehérvári káptalant, hog^ 
a -bakonyi királyi erdőben a bakonyi ispán tudta nélkül való 
vadászattól, vagy az erdő bármiféle használatától a szomszé
dokat tiltsa el./Tagányi X.i.m.I.vílt.65.sz./
14 A bakonybéli alapitólevélben /IO36/ I.István király-úgy 
.rendelkezik,- hogy a Bák0ny-erdőben /in silva Bocon/ megha
tározott területen az elejtett vad fele és a bőre az apátot 
illeti. /Fejér Gy: Cod.Dipl*Hung,Tom.I.327.old./
15 Felician esztergomi érsek 1134-ben keit itáletlevele a 
Dumbrova nevű erdőt a somogynegyei ispán és várjobbágyokkal 
szemben‘a zágrábi pü^pökne1- visszaitáli és kimondja, hogy 
abban.a püspök engedélye nélkül senki vadászni, vagy oda be
menni, onnan valamit elvinni ne merjen. /Tagányi K.i.m.J.köt. 
7*sz./ „ . , •
.1° A Böjté nevű vizóvó rászir e V.István által 1279-ben adott 
adomán^levélben olvassuk; hogy nevezett GÖmÖrme^yében a Ki
rály részére végzett halászatot embereivel ás védelmezte a 
vizeket'masok ellen*/Tagányi X.i.m.I.köt.40.sz,/
17 IV .Bila 1255-ten Besztercebánya város polgárainak megen
gedte, hogy az erdőkben ás a vizeken aranyat ás ezüstöt ku
tathatnak és a n e k i k  adományo zott területeken minden javaik-
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val szabadon élhessenek, ’-ivéve a vadászatot és a halászatot. 
/Tagányi I.vöt.29.sz./
1° IV,László kitrály 1289 vörül a CsáV-nemzetségnek részére 
adott víviltságlevélben megengedte, hogy a Rába erdőben sa
ját szükségletükre annyi fát vághassanak, amennyi tetszik. 
/Tagányi K*i.m.I.vöt.57»sz./
19 I.Károly kár ály 1^24-ben Nagymaros részére adott kivált
ságlevélben megengedte, hogjr a város polgáraiba Pilis-erdőben 
építésre és tüzelesre szüvséges fát minden adó és pecsétvé~ 
rés nélkül szabadon vághassanak. /Tagányi K.i.m.I.köt*64.sz./
I.Lajos király 1347-ben Nagybánya város részére adott pri
vilégiumában megengedte, hogy a bányatáróv és vermek munká
jára szükséges fávat a király és a nemesek erdejéből vághas- 
sáv. /Tagányi K. i.m.I.köt.69.sz./
2o.Porci nostri in silvis vei pratis servientium non pascantur 
contra voluntatem eorum.
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‘e S E H F A

Reuter Camillo.
E szavunk 'éger; Alnus; Erle' értelemben majdnem 

ismeretlennek mondható. Szavunk -általam ismert - elé#-̂ fel
jegyzője, av inele ez a-szokatlan jelentés feltűnt, Györffy 
István szegedi botanivus professzor volt. 0 jegyezne fel a 
Kolozs megyei Magyarlóna /régebben Szászlóna/ Vözségben a 
cserfa 'Alnus glutinosa* növenynevet /SzegFüz.11,66/.

A különös növénynévre Szabó T.A. "Kalotaszeg hely
nevei." cimü nagy munvájának egy adata hivta fel figyelme
met. Magyarkapus határából vözlí.a Kisriccserfása /Kisrét- 
cserfása/ földrajzi nevet, amelyről feljegyzője a követke
zőket. mondja: n...A Kisrét alatt a Bikapatak mellett sok 
cserfa /az égerfát neveziv igy/ volt, de rendre levágták. 
Kutak fenekére, a kő alá keresztnek használták, mert a víz
ben az tart legtovább" /Erd.muz.XLVI.90 és kny. Érd.Tud.Fűz. 
124. Szabó T.A. szives közlése/. A helynévre az első u,dat 
az adattárban - Jankó János-tól - 1891-ből van.

A különös növén^név után kutatva, végre élőszóval 
is hallhattam. 1964-ben Véménden /Baranya vm./ az erdész, 
mint érdekességre, arra hivta fel figyelmemet, hogy -z itt 
lavó székelyek nem találtak cserfát /Quercus cerris L./ 
a véméndi erdőben, pedig ott dolgoztak a cseresben. Ismerve 
ekkor már Szabó T.A. értéves adatát, most már magam is ér- 
devlŐdéssel fordultam a kérdéshez. Valóban, a székely Gás
pár Balázsné /szül.Dolha Mári, Hadivfalván 1900-ban/ el
mondta, hogy otthon őv .is cserfa néven nevezték a vörös 
bélü egörfát, melynek nincs kérge. /E megállapítása csak vi
szonylagosan helyes, a más vastagkérgü favhoz viszonyítva./ 
Arról nem .tudott, hogy kergét tímárok használták, a hadiv- 
falvi székely asszonytól megismert adat arra is mutat,hogy 
a csivi székelyek nyelvében is meg kell, vagy meg vellett 
lennie ez-elnevezésnek, há adatot nem is ismerek rá.


