
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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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.



Két neves tudósunk gyűjtése, és saját fülemmel 
hallott adat meggyőzött arról, hogy egy eddig ^evéssé ismert 
növénynevünk Verdit elém, A feljegyzése1- szórványosságának 
nyilvánvaló oka az, hogy szavunk tökéletesen összecseng a 
sokva'l közönségesebb cserfa 'Quereus cerris L.' szavunkkal. 
Magam is különösnek találtam, hogy a cser 'Quercus cerris L.' 
től^mind külsejében, .mind életviszonyaiban, mind felhasznál
hatóságában- annyira elütő égerfát a magyarság egy része cser-* 
fának nevezze.

Miért nevezi1- tehát az égert cserfának? Megkísér
lem magyarázatát adni művelődéstörténeti, erdőgazdaságtör
téneti és növénytani érvekkel. Majd látjuk, hogy ezek nyomán 
további fontos eredmény Ígérkezik.

Az ógerkéreg cserzŐanyagtartalma 16-22^, vagyis 
meghaladja a jominőségü - a 15-20$-ot tartalmazd - tölgy 
tükörkéregét« Kérdés most az, hogy hazánkban használták-e 
az égerkérget cserzésre? Az éger véreg és virág használatát 
alábbiakkal igazolom* 1569-ben irjákj "Az mogyorófa, abroncs
nak való és egerfa mindenütt tilalmas legyen, hasonlatoské
pen mind az mavv termő fák.” /Osicser, ErdOklt.1.176#/
1648: ".. .tirnár oknak való égerfa virág . /Po r umb ák,Mekkai, 
Rákóczi Gy.birt.gazd,iratai 512/. 1798:'\A' vargák /az Alnus, 
éger/- héjjá' levelébe /!/ rosdás vasakat hunyván, fekete 
festéket és egyéb bőr-tsere-tsávákat készítenek,-,. * s 
hej jókból Tser-Ieveket /Tsávákat/ készitnek mert a' vargák,
's Timárok tser nélkül bőrt nem készíthetnek, sőtt a' fa
héjának /kérgének/ ugyan azon hasznai vannak.” /Vészelszki 
A,., PUsáéres könyv* 40-,̂ 6-9;379/.. 1927-ben a guba készítés-', 
módja és a gubásmesterség ismertetésével kapcsolatban irják 
/Néprj]rt.l927:151/> *19SJ a guba festéséhez fiatal égerfaha- jat főztek, amig az jó erős féketeszinü lett. 1941-ben Do
mokos. községben /Szolnök- Doboka/ a következő jelentést je
gyezték fel: cser 'az égerfa hójából és "bincso"-jából gá- 
likő, tinsó és napraforgó olaj hozzáadásával vésZitette fes- • 
ték; feketére fest” /CJjMTSz/ Páthorán /Szabolcs m/ 1949-ben 
jegyezte fel Kiss Lajos /Régi Rétköz 314/* ho^y "Az égerfát 
háztetőidnek használták, haját kiszáradva zsakban vitték 
Debrecenbe a gubásoknak festev készítésére.Az 1960-as 
évek elején Tekes./Baranya m/ községben magam is termeltet
tem égercsert a pécsi bőrgyár.részére. Gecző Mózes homoród- 
almási születésü öre§ juhász közölte velem 1963-b'iia a birka
bőr cserzésének módját, majd igy fejezte be: "Az igy elké* 
szitett bőrt cseriével, toplóval,'diófahéjjal megfestik.
Jó az epertapló-. Lehet használni e^örfáhéjjat is,"

•Amint látjuk, az elnevezas nem a cser 'Q.cerris L»' 
vei való hasonlóságon,' nem is közös tulajdonságon, feIhász- . 
nálhatóságon, alapul. Az elnevezés éppen olyan tulajdonsá
gokra mutat, amellyel a cserfa a Q.cerris L,- nem rendelke
zik, amely célra nem használható, /vö, "Cservágás" c« tanul
mányommal a Hyr. 1964:60-3 helyén/.Ez a tulajdonság a bőr
cserzésben való felhasználhatóság, amely tulajdonság megta
lálható a tölgyeknél /Q.robur, Q.petraea/a lucfenyőnél 
/Picea Abies /1,/ Karst,/, és hasonlóképen megvon -az égernél is.
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IT,Sebestyén Irén munkája nyomán /Fák és fás helyek 
66/ idézem azt, hogy az észt leppana jelentése 'mit Erién - 
rinde farben, in dér Brühe von Erlenrinde vorbereiten /Zeug, 
das schwarz gefarbt werden soll/'. Tudni kell, hogy a finn 
leppii 'Alnus' más i- jelentése 'Blut' 3- 'Hot', és az észt 
Wied. lepp '1* Erle, 2. Erlenzweig /zum Tragen von Heu/,
3. G.Blut /ausgeflussenes, bes. von Thieren/,Blutwasser,
4. Fuchs, rotes Pferd' szavak jelentése az égerfa azon tu
lajdonságával függnek össze, hogy az éger fája levágás, meg- 
sebzés után rövidesen mély narancsvörös szint ölt, megvörö- 
södik a levegőn,

Nagyon fontosnak tartom azt a jelenséget, lioĝ  
például a nemet nyelvben nem ismerjük az égernek hasonló, a 
cserzésre mutató elnevezését* Sem Hegi /111. Flóra v. M.- 
Europa 111/85-94/, sem Marze11 /Wb.d.dt. Pflanzennamen
1,220-3/ nem emlit ilyen vonatvozásu német népi elnevezést.
E két standard munka, különösen Jtiarzell munvájának negatívu
ma - akinek jelentős nyelvész gárda segített - kiemol-edően 
fontos. Marzell a német neveken kívül rendszeresen kitér a 
germán nyelvi .elnevezésekre is, de megemlíti a latin és 
szláv nyelvek’ megnevezését, ás értelmezésüket adja.

Megemlítem azt is, hogy a Dér Grosse Broc^haus 
lexikon 15. 'iadása /5:644~5/ sem említi meg az égernek ezt 
a fontos tulajdonságát. A bőrcserzés történeti áttekintésé
ben /ll:231/ azonban azt irja, hogy "Zűr Rőt- oder Lohgerberei 
■wurden im kiáss* Altertum Fichten- und Erlenrinde, Eicheln, - 
Gránátapfelschaleh und die B lat tér des Sumaclibaumes verwendet.” 
A Hwb. dér iíatur'wissenschaften /2.kiad.,4:1126-7/ sem sorol
ja fela cserzőkérgek között áz égercsert. Nem ismerteti az 
égerkérget Hassac^, Kari, Lehrbuch d. Waren^unde /7.£iad., 
270-1/ sem.

ügy látom ezek után, hogy az égernek a bőrfeldol
gozásban való használata népünk ősi ismerete, amelyet Ősha
zájából hozott magával. Erre mutat az észt adat is, de ennek 
a véleményének ad kifejezést N. Sebestyén Irén is./I.m.108-9/*

Röviden arra kívánok rátérni, hogy az éger cserfa 
megnevezésének magyarázatát mégis mivel adhatjuk meg.. Első 
sorban fel kell hivnorn a figyelmet arra, hogy H*Sebestyén 
Irén munkája nyomán látjuk, hogy számos 'kéreg,háncs' jelen
tésű finnugor fanevet találunk. Ennek okát abban kereshetjük, 
hogy a ̂kéreg, háncs a múlt századodig elsőrendű nyersanyagavolt népünknek, a rokon népeknek, 3 igy őseinknek is. Példá
ul a finn petaja: Nrt. piehc ,'kiefer; fichtenrinde zűr speise'
i.m.l2 .1ap, finn karsti:•'pini species durior' zürj.i kyri 
'Rinde, Bor-e' 23.lap, lapp piesse: 'Birke'; 'Birkenrinde'
49.lap, 108.lap stb. A magyarban a hars ás szádok 'háncsfa' 
jelentésű /uo, 109./.

Ha e nyomot követjük, munkájában Szilasi után meg
említve találjuk a cseremisz ser: áerba 'kőrisfa; esche',
Ramst. KE. §ör: sö®r/3*d "Esche, Eschenbaum' szót is /i.ia.101/. 
Miután tudjutrazt, hogy a kőris kérge hasonlóképen festék
anyagot szolgáltatott a nép.i textiliparnak /Baranyában is/ 
nem^okoz meglepetést, ha- az Ormánságban, Besence vözség ha
tárában előbukkan Kőröscser földrajzi név, egy erdő js 
szántó neveként /PÁL, 1861,1866:Biü.59,60/, Gsüry Bálint
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pedig a Cseréger helynevet vözli a Szam8z*-ban ílagypalád
határábóTT--- * -

1T» Sebestyén Irén cser szavun1' eredetét a mordvin 
cera-tser&-t3era-sefa-á*'r£-sera *mavv' szóban kereste. El-

- gondolása nem talált elfogadásra /SzlJSz.1/1,127/. De ha 
módositjuk magyarázatát úgy, hogy nem a Cser 'Quercus 
cerris .L.* hazánkban megismert fanévvel, tehát a valóban 
szláv jövevényszóval-, hanem a magyar nyelv cser *1. cortex 
coriariusj kéreg, cserzőkéreg, 2. lixivium ĉoriarioruin; 
cserző lúg, csáva, 3» cserkérget szolgáltató faállomány; 
SchSlenwald, 4. 'csercsáp* és cserfa '1. tölgy, 2« éger* 
szavával vetjük össze, elgondolása, megoldása tárgyi szem-

• szögből magyarázható.
/ilogy kerülhet mégis e név két ennyire különböző 

fafaj közös nevévé? A' kimutatott 'makk/fa/' jelentés töl
gyeinkre .szépen alkalmazható, derülhetett-e ez a név az 
egerre? Ehhez tudni kell, hogy az égernek mogyorónyi álto
boz termése van, amely jóval a lombfakadás előtt megjelenő 
virágból már a nyáron látható. Az áltoboz lombhullás után 
is fennmarad, s belőle a mag a tél folyamán egész' tavaszig 
pereg. E kis áltobozok a szemlélőre apró kis m a k k  benyomá
sát tehetik, különösen a lombtalan fán*/

Rámutatok még. egy tárgyi buktatóra,•amely elke
rülte ̂ nyelvészeink figyelmét. /Kivéve Wichmann-ét,! aki ha
zájából nem ismerte a cser 'Quercus cerris L.'-t, s igy 
a tévedéshez nem volt meg az ismeretalapja!/ A magyarban 
és igy a csángóban is a csere - sere szavunk sohasem je
lentette a Quercus cerris L.-t, hanem mindig valamelyik töl
gyet /Q, robur és petraea/. Ennek igazolását külön végeztem 
el. ’

Most csak arra térek ki, hogy N* Sebestyén Irén 
/i.m.36/ helyesen hivatkozik csere szavunk csángó sere vál
tozatára / sf.rs CsángSz.142, s?r?. Csüry,MMy.XXXV,7 és 
az UjMTSz* számos adata/. Perdöntőnek hivatkozom az OL. egy 
kiadatlan oklevelére, amelyre ugyan az OklSz. nyomain már 
többen hivatkoztak, de a szövegösszefüggésből kiszakitva 
/vö. erre,Mollay: MNy.LIV,150/» s igy az oklevél igen fon
tos nővónyíöldra j zi adp.tát nem értévesithették. /^ovácsM.,
A felsőőri m. népsziget c. munkájában igyekezett hasznosi- 
tani az oklevelet, de olvasatai jórészt hibásak!/

A szóbanforgó oklevél a Vas megyei Felsőőrre vo
natkozik /01*D1.100710/* A minket érdeklő rész a következő
ket mondja: !,Terre arabilis penes locum Jiewrusberek a parte 
meridionali decem /falcastrum/ in loco Emsesereye Item 
pratum seu fenetum sex falcastrum fenetaliumH st 1b. Lát juv 
tehát, hogy a ICŐrösberev me.llett van az'’EmsesereyeM azaz 
Emseseré,je - Eiasecsereje. A kőris jelenléte jelzi, hogy- itt 
a természetes tájban "a keményfás mocsártölgy-kőris-mezei- 
szil ligeterdők tipusa volt jelen, E nedvességkedvelő fa
fajok - a nyár, fűz és éger jelenlétére és terület nedves 
jellegére mutatnak. Ilyen helyre mutat a név- emse 'nőstény 
vaddisznó'"szava is /utóbbira már igy MNy.XXXVÍI1,365-6/* 

Természetesen /cser> / csere - sere szavunk már 
magyar nyelvi fejlődmény. "Jelen esetben 'mocsártöÍgyes' 
jelentésben, mint fafajnévből alakult nomen collectivumot foghatjuk fel.
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Amint' látjuk, a kőris, éger ás a mocsártölgy azo-< 

a fafajok, amelyek egy növénytársulásban, erdotipusban ta
lálhatok. Nevük a magyarban /éger ás mocsártölgy *(̂ uerous 
robur L«// ás a cseremiszben /kőris/ kérgük liasonlo használ
hatósága /cserjés, festés/ következtében összevethető.
■; - f Annak.eldöntése, hogy N.Sebestyén Irén .által java

solt mordvin cera, vagy a Szilas'i-'től idézett /Trojicvij 
1894-i orosz-cseremisz szótára nyomán/ s általam javaslatba 
hozott cseremisz ser : serba finn-ugor faneve’’- vözül végered
ményben .melyikkel, függ össze magyar cser szavunk /nem a jö
vevény cser 'Quercus cerris L.'/, finnugor nyelvészeinkre 
vár. Mégis a finnugor eredet mellett hozom fel ;azt a módszer
tani elvet, hogy két magyarázati lehetőség közül inkább az 
eredetinek adjunk elsőbbséget, különösen a jövevényszónál 
jelentkező ilyen nagy jelentésbeli eltérés mellett. Részem
ről a növényföldrajz, művelődés-, és erdőgazdaságtörténet 
oldaláról kivántam.a kérdést előbbrevinni - figyelembe véve 
nyelvészein1' eddigi eredményeit - és arra az összefüggésre 
rámutatni, amely említett cser szavunkat a Kárpátmedencében 
megismert szláv jövevényszótól élesen megkülönbözteti.

L’zekután megemlítem László Gyula kutatásának azt 
az eredményét, hogy népünk rokonságának bölcsőjét az éger 
nyomán annak ősi elterjedési területén keresi.

r* 0 — O — O —

AZ FENYŐFÁNAK HASZNOS VOLT ÍRÓL.

/Megemlékezés Oroszhegyi Mihály 1656-ban megjelent munkájáról./* ' . " . * *
Reuter Cúmilló. ‘

Felsőcsemátoni Bőd Páternek 1766-ban "mostan ‘ 
élőknek, *s ezután következendőknek tanúságokra, ’s jóra- 
való felser"öntésekre" irt hires "Magyar Athenás"-át for
gatva, annak 203. 1-pján szemembe ötlött Oroszhegyi Mihály 
deák, zetelaki poéta neve, aki >«az fenyőfának hasznos vol
táról, és az sendely tsinálóknak kellemetcs-ás hasznos.: mun- 
kájokról-való históriá”-t megirta ás az emberek közé bocsá
totta. •

Az öreg Bőd Péteai, birálata igy hangzik: "Jeles 
száp elmés vursekkel vagyon irva. Vad erdőknek szelíd élő 
fája." Közlése szerint l655“ben nyomták* Mint utólag majd 
látjuk, e megállapitása hibás..

Valamivel bővebben ismerteti, Bőd Péter téves év- 
számát helyesbiti Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár első 
kötet éne* 384-5* lapján.. Itt fizután megtudhat juk, hogy a hat 
számozatlan levélből ;álló kis nyomtatványt betfti, papirosa 
és nyomdai kiállítása a lap j/ji ítélve Lőcsén’nyomták /mert 
ezt ármunka nem tünteti föl/ az 1656. esztendőben, mint •' 
utolsó soraiban maga is mondja. . -
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