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3. Erdei melléktermékek

3.1 Növényi eredetű melléktermékek

3.1.1 Erdei legeltetés, fűhasználat, 
lombtakarmány, alomszedés

„A mellékhaszonvételek leginkább 
mezőgazdaságiak, melyek között 
legfontosabb a legeltetés ."

(Kozma Ferenc, 1879. 263.)

ÁLLATÁLLOMÁNY - ÁLLATTENYÉSZ
TÉS -> XXIV. táblázat.
ALOM:
a. )yA zárt erdőállományok alatt összegyűlt 
lehullott falevelek tömege” (ELex, 1964.).
b. Állatoknak fekhelyül leterített szalma, fű
részpor, falevél. J. ~ gyűjtés: a véderdőkben 
és a futóhomokon álló erdőkben tilos (1879: 
XXXI. te. 8.).
bács: „számadó juhász, juhászgazda” Szabó 
T., 7976/1634: en paztora Valek az Vy falui 
Zabo Matenak Tima Giörgj baczj vala. 
(539.) Kászonújf.

barmoknak havasokon való legeltetések.
AC, 1653: Azon székely natióbeliek, hogy 
ekkédiglen observáltatott [megtartott] sza
badságokban, és immunitásokban [mentes
ségükben] megtartassanak és törvénytelen 
executiókkal ne terheltessenek, a szokott he
lyeken való vadászat, ~ [...] nem interdicál- 
tattanak [megtiltattanak], a köztük ekkédig 
megmaradott usus szerént, ezután is helyben 
hagyattassék, végeztetett (III. R. LXXVI. c.
II. Art.).
bitang: „eltévelyedett, gazdátlan” MTsz /., 
1893: -  marha.
bodacs: „ökörtinó” (János R, 1978. 135.). 
bogározás: „Ha csípik a legyek, a szarvas- 
marha megfutamodik, veszettül nyargal. Ezt 
a nyargalást mondják -nak” (Benedek E., 
1920. 76.) Kbacon.
buglyahúzatás: szénaboglyák közelítése. 
Kurkó Gy., 1970: A Betyárt felhámoztam, és 
megkezdtük a ~t. Estére buglyákkal együtt a 
rakodóhelyeken voltunk (269.) Cssztdomo
kos.

Szék Szarvasmarha
darabszám

Esik 1 négyzet- 
mérföldre Esik 1000 lélekre Erdősültség

Aranyos 11.584 1.864 579 17%

Csík 94.481 1.181 883 47%

Háromszék 79.293 1.444 721 60%

Maros 48.561 1.894 528 25%

Udvarhely 76.090 1.594 776 40%;

Összesen 310.009 1.505 726 45%

XXIV. táblázat. ÁLLATÁLLOMÁNY - ÁLLATTENYÉSZTÉS.
„A marha-állomány szarvasmarhára redukálva” 1870-ben összehasonlítva a székely székek erdősültségével, 1870-ben 
(Kozma F„ 1879. 140-150., 217.). J. „1 drb szarvasmarha = 1 ló = 4 sertés = 10juh = 12 kecske” (Kozma F., 1879.217.).
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(1895. évi állapot. Bedő Albert 1896-ban közzétett adatai: 
Általános erdészeti viszonyok. XII. táblázat)
A megyénként feltüntetett három számadat:
-  a felső, csillaggal jelölt: „1 marhára jut legelő kát. hold”;
-  a középső vastag: „kát. holdra esik marha darab”; -  a 
százalékban kifejezett értékek pedig a megyék 
erdősültségét (az erdőterület arányát az összterülethez) 
fejezi ki.
J. A táblázat „marha” alatt számos szarvasmarhát ért, ami 
egy átszámított érték. Az átszámításánál 3 db 3 éven aluli 
szarvasmarhát és bivalyt vettek 2 db felnőtt 
szarvasmarhával, illetve bivallyal egyenlőnek stb.
A második számadatnál az „1 kát. hold” a megye 
legelőterületére vonatkozik (—> erdei legeltetés).
A fentiekből kitűnik, hogy a legnagyobb erdősültségű 
Háromszék megyében egy db számos szarvasmarhára 
jutott a legkevesebb legelő. Ez a jelenség elsősorban azzal 
magyarázható, hogy ebben a megyében külön kihasított 
legelőterülettel kevés község rendelkezett. Ezért az 
erdőket nagymértékben legeltették.
Pl. a századfordulón az állami kezelés alatt levőknek 
73,7%-át. (Vö. Hszék Évk. 1899. 206.) (—> táblázat is).

cire: „bárány nélkül maradt anyajuh” (Szinte
G., 1903. 17.).
csákja: „hegybe végződő háromlábú állvány 
a mezőn, amelyen a szénát és herét szárítják” 
(Köz. Murádin László: MNy 58., 1962. 384.) 
Farkaslaka.
csapás: „marhajárás az erdőn” (Köz. Kanya
ró Ferenc: Nyr 18, 1889. 143.) Csm. 
csapnyesés: legelőtakarítás, a boróka kinye
sése. Miklós Márton: mentünk csapnyesni 
(Sz. gy.) Csmadaras.
csata: „csorda” Kriza, Vadr. 1862: ökör Hr.

csordajáró:
a . „csordaeresztő út” (Lőrincz K., 1861.) 
Hsz.
b. „legelő\ a melyet a csorda já r ” (MTsz I., 
345.) Szf.
csordakelő: „csordagyűlő hely” (Lőrincz 
K., 1861.) Hsz.
csutakos: tuskós. Vámszer G., 1977: A csíki 
legelők zöme [...] erdők között, letarolt 
-okban van (62.).
delelő: „déli pihenő” (János P., 1978. 135.). 
déréi: „delel” Szabó T., J 9 7 8 / \m : Fajka 
lokon Bakó Mózes a tehén tsordával ~t fize
tem 1 fr. (302.) Eted, U. ~őhely: „jószág-de- 
lelőhely” Esztgy. -tét: „árnyékban pihentet” 
Gazda K 1974: a nagy melegben 2-3 órát = 
~ni (238.) Esztelnek.
diszké: „egy-két éves juh” (Szabó T., 1978) 
1627. 403.) Kozmás.
egeresei: „a marháról mondják, mikor kopár 
legelőn falevelet szed” (Köz. Fejér József: 
Nyr 25, 1896. 46.) Szf. 
éllés: fű, takarmány. Kurkó Gy., 1970: - Hát 
akármerre számítgatjuk, minden attól függ, 
lesz-e Ha igen, akkor legalább a téli 
köccséget biztosítottuk. De ha nem, hát fel
kopik az állunk (165.) [...] Szélesebb tisztás
ra kerültünk, ahol jobb ~ volt (173.) Cssztdo
mokos.
erdei füvet arat: erdei szénát készít. Seres
A., 1973: Aszályos években ~tak s nyírágból 
csavart gúzzsal hordták ki a tisztásra szárad
ni. (4.) Krizba.
ERDEI LEGELŐ: „Erdővel körülzárt tisz
tásokon levő füves terület, melynek termését 
zölden legeltetik” (ELex, 1964.). Imreh- 
Pataki, 1970: szabad volt mindenki számára 
a falu közlegelője és általában az ~, hacsak 
valamelyik részét a falu tilalmasnak nem 
nyilvánította (176.) [...] A tölgy- és bükker- 
dőket pedig még télen át is megkísérelték 
hasznosítani, makkra hajtva ki a sertéseket 
(177.) [...] A Nyulad nevű erdőrész tulajdon
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jogát vitatok vallomásából [1592] megtud
juk, hogy ezen a helyen mindkét falu népe 
legeltette állatait, irtotta az erdőt, egyes ré
szeket magánosok kerteltek el és »szálláso- 
kat« készítettek (177.) Szf.
ERDEI LEGELTETÉS „Az erdei legelte
tés gyakorlása által [...] a nyári takarmány- 
szükségletnek majdnem 1/5-öd része fedez
tetik.” (G yöngyössy Béla, 1902. Sz. K., 
1902. 102.)
EO II., 1788: Az erdélyi főkormányszék 
körrendelete a barmoknak az erdős helyek
ről való kitiltásáról: „az mely helyeken az 
nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban 
mehetnének” (577.). EO III., 1812. XXXIV. 
te.: 7-szer. A tapasztalás elegendőleg megbi

zonyította, hogy a marháknak, nevezetesen 
a kecskéknek legeltetése a nevendék élőfák
nak, csemetéknek mennyire légyen ártalmas 
és az erdőknek elpusztulását m ely nagy 
mértékben siettesse, melyre nézve a legkö
zelebbről levágatott erdők a marhalegelte
téstől szorgalmatosan őriztessenek meg és 
legalább 4 [évig] vagy [...] míg [...] fácska 
anynyira nevekedik, hogy a szarvasmarha a 
nevekedő fácskának a tetejét a nyelvivel el 
nem érheti (169.). Dániel G., 1875: egész 
területen legelnek [Szf.] a marhák [...] (74.). 
Nagy Gy., 1885: a brassói ipar és kereske
delmi kamara 1881/2. évi jelentése alapján 
[Hsz. állatállománya...], legnagyobb rész
ben a legelőképpen is használni szokott er-

Jvlmagyarázal

országhatár 

----------------székhatár

Kiváltságos mezóváros (Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásártiely, Bereck. Illyeíalva)

1 erdő

%  a helység erdősültsége (Kozma F szerint)

337. ábra. Erdei legeltetés.
Háromszék erdészeti térképe 1871-ből (az 1876-ban bekövetkezett megyésítés előtti állapot).
(Forrás: Divald A., 1871 -es erdészeti térképe és Kozma F„ 1879. 140-150., valamint az 1870. év elején 
végrehajtott népszámlálás eredményeinek egyes adatai.).
Adatok: A szék összterülete 51,7 osztrák négyzetmérföld volt (Népszámlálás, 1870.), melyből Kozma F., 1879. szerint 
erdő 336.892 k. hold (33,7 négyzetmérföld) volt, azaz 65%-a az összterületnek.) Más, egykori adatok alapján a szék 
erdősültsége csak 60% volt.
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dőkben legel. [...] 98.835 k.holdnyi erdőte
rületet tehát el kell vonnunk részint a lanká- 
sabb tisztások fenntartása, részint pedig az 
erdő zárlatának némi csökkentése által a je 
len gazdasági viszonyok között a faterme
léstől Háromszékmegyében, ha azt akarjuk, 
hogy a létező házi állatok a szükséges nyári 
erdei legelővel el legyenek látva (351.). 
Vitos, Cs. F. 1894: Én úgy gondolom a kér
dést [a marhatenyésztés terén mutatkozó 
visszaesés], hogy választanok ki az arra al
kalmas, szelíd lejtésű, vagy éppen lapályos 
területeket s mondjuk ki reájuk, hogy legelő. 
Ha ezek a fa elvétele által legeltetésre alkal
massá váltak, nézzünk utána, hogy mint 
ilyenek, jó karban tartassanak [...] s ha az 
előbbi ti. a legelő megvan, nem fog a birto
kosnak nehezére esni, erdejének 1/8- 1/10-ed 
részét legeltetéstől megkímélni [...], hogy a 
levágás után ismét gyorsan új erdő keletkez
nék (Imre D énes, 596.). Bedő A., 1896: 
Nem mondjuk mi, hogy az erdőt legeltetni 
soha nem kell, de csak azt kívánjuk, hogy a 
legelés ott történjék, a mint ezt a törvény is 
rendeli, a hol az kár nélkül gyakorolható 
(XXXVI.). Hszék Ekv., 1899: Az erdőknek 
ily módon való értékesítése [„Zathureczky 
Gyula baróthi nagybirtokos Papolcz község 
erdőterületén 8000 holdnyi erdőrészt eladott 
Horn Dávid fakereskedőnek [...] az eladott 
erdők óriási értékéből csak potom vételárat 
élvezik a tulajdonosok”] nem egyéb, mint a 
vagyon élvezetének másoknak való átenge
dése [...] A levágott területek erdőnevelés 
czéljából a legeltetési tilalom alá kerülnek s 
így azok huzamosabb ideig még legeltetésre 
sem hasznosíthatók. (181.) [...] Külön kiha
sított legelő területtel csak kevés község  
rendelkezik, s az sem elegendő a marhalét
szám eltartására, ennélfogva legeltetés te
kintetében majdnem kizárólag az erdőre 
vannak utalva, s nagy súlyt fektetnek az ~ 
minél kiterjedtebb gyakorlására (206.). Er

dély, 1901: Bedő Albert [volt országos 
főerdőmesternek] az ~t tárgyaló kérvénye, 
általában nagy forrongást idézett elő [...] A 
székelység nagy hibája, hogy igényei nagy 
mértékben fokozódtak, de gazdaságát nem 
fejlesztette kellően s most is csak olyan kül
terjesen gazdálkodik, mint a régi időkben, 
mikor a ruházat még tisztán a házi termé
nyekből került ki, és selyemruhára meg ka
lapos fejdíszre még nem volt szükség 
(Hibján János, m. kir. főerdész, 83.). ALt- 
Cs., 1905: az állami kezelés alatt álló erdő
birtokok némely vágásterületeinek, tisztása
inak és egynémely részben vagy egészben 
sikerűken erdősített területének 1905. évben 
való kivételes mérsékelt legeltetése (43.) 
Um. Nyr 45: Odavótam az erdőre a juhok
hoz (165. Köz. Konsza Samu) Nbacon. 
Nyolcvanos et, Lemhény, 1918: a 80-os er
dőben levő legelő terület értékesítése. 
Imreh-Pataki, 1970: Ősztől tavaszig tehát 
kint az erdőn teleltek az ökrök, és az ott ka
szált szénával táplálták őket, védelmükre 
pedig istállót is építettek (177.) Usz [1570- 
1610]. Imreh /., 1979: Minden faluban van 
közlegelő, erdei, esetleg havasi legelő, de az 
állattenyésztést szolgálja [...] az erdők »vá- 
gottasai«, ritkásai (72.) 1750-1850. Szf. 
erdeink alja: az erdő talaja. EO II., 1804: 
a barmaink közlegeltetésére maradjon (858.) 
A két Oláhf.
erdei szénafű: szénának való erdei fű. 
Kurkó Gy., 1970: Második öröm az volt, 
hogy erre a napra [augusztus] érett meg az ~, 
ahol évente csak egyszer kaszálhattunk 
(240.) [...] Felemelő ünnepi érzéssel meg
kezdtük az ~ kaszálását [...] A mogyorófákat 
is én kellett, hogy kikerüljem, ő csak az 
egyenesebb helyet válogatta (265.) Cssztdo
mokos.
ERDEI TISZTÁS.
I. erdő közti puszta (Nyolcvanos et, Lem
hény 1876).
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338. ábra. Erdei tisztás. (Gál István felvétele).

2. havasi mező. /. Rákóczi G yörgy 1954/ 
1643: Havasi mezeo valtsagot az gyergyai- 
aktul [...] (619.) Görgény.
3. plájf paláj (Árvay J., 1943. 73.) Bácsf, 
Türkös, r piai.
4. poján. Árvay J., 1942: A türkös Poján 
helynév nem hegynyakat jelöl, hanem egy 
hegynyakon fekvő havasi tisztást, és - jelen
tésköri tágulással e tisztás körül fekvő er
dőt. (101.) Türkös. pojána (Kemény J., 1965. 
24.). r poianá.
5. puszta (Székely Zs., 1974. 328.) Ikafva. 
Hn. Dombi ~ja.
ó.szécs (Orbán B., VI., 1873. 136.) Hétf. Hn. 
Bacsó-~e (uo.) Tatrang.
7. tiszta (Árvay J., 1943. 183.) Tatrang. Hn. 
1872: Halaság ~'ja. tisztás (Lukács Imre Sz. 
gy.) Gy. Hn. Tisztás (Berde M., 1978.425.) Za
lán.

8. taploca (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 5., 
1876. 424.) Szf. J. Orbán B., II. 1869: Csík
ban taploczának hívják az erdő közötti irtott 
tisztásokat; feltehető, hogy kezdetben az 
Olt terét nagy fenyveserdők borították, ezt 
bizonyítják az Öltből kimosódó óriás fatör
zsek; midőn e falu lakói letelepültek, ily ir
tást tehettek az ős erdő rengetegében, s on
nan eredhetett a Taplocza elnevezés. (57.). 
erdőn kaszál: erdei tisztáson v. havasi ka
szálón kaszál. Kurkó Gy., 1970: Az erdőn 
ebben a jó  csepűingben is lehet kaszálni 
(261.) Cssztdomokos.
erdőslegelő: legelőerdő (Kemény J., 1963. 
351.).
esszevakircsál: összerág. Gazda K , 1974: A bá
rányok [...] Mivel kicsi szájukkal mindent -nak, 
eszik a farügyet, cserelapit, áfonya-kokozalapit 
[...], fenyőágat, borsikát (238.) Esztelnek.
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falapihullás: alom (Sz. gy.) Szí.
FARÜGY. Imreh-Pataki, 1970: 1932-ben 
megjelent írásban olvashatjuk az oroszhegyi 
lovakról: »Vadon éltek még nem is olyan ré
gen az oroszhegyiek füves lázain [—>]. A lo
vak egész télen át a havason legeltek, nyáron 
füvet, télen ~et és gyökeret ettek, a zabot lá
tásból sem ismerték« (178.). 
FÁSLEGELŐ-GAZDASÁG: legelőerdő  
[—»]. Mkikj, 1913: [Um] A törvény alapján 
állami kezelés alatt állott erdőbirtokok ösz- 
szes területéből 1913. év folyamán 19,7%- 
on 25.789,1 k.hold volt a legeltetés tilalmaz
va és az összes terület 22,2%-a 30.186,5  
k.hold volt ~ra berendezve (55.). 
fejszével erdőn őrizné a nyájat EO II., 1775: 
A falu határán levő vad gyümölcsös fáknak ti
lalma mind eddig nálunk volt 3 frt, de erősza
kosokat tapasztalván falunk a kecskepásztorok 
között, kik büntetésük után is pusztították a fá
kat szemlátomást, azért concludáltatott [hatá- 
roztatott] anno 1724-ben, hogy valaki ~, bün
tettessék ad 12 dénár (368.) Szárazajta. 
felfog: kijelöl. Kászonimpér kbjkv, 1947: El
nök eléterjeszti Honcsokos és hideg kút 
sorkának az 1947 év nyári megkaszálásra való 
-ását még pedig Nagy széplász patakáig. 
felhajt: terel. ÁLt-M, 1881: -atott az idén 
szarvasmarha nagy 874 (115.112.) Szováta. 
fentő: „boglyakaró” Zsigmond J. Vad. 1978: 
A  boglyákat földbevert hosszú, ~nek neve
zett karóba rakják (12.) Magyaró. 
fenyő tisztítása: legelőtisztítás. Nyolcvanos 
et, Lemhény, 1870: A  ki ezen munkáról elma
rad [...] egy uj forintot leszen köteles fizetni, 
hatalmasul leetet: erőszakosan lelegeltet. 
Négy közönség, 1847: Kozmási Huszár Ka
tona Dobos Joseff atyánkfia [...] azon 
Sereimet [közli], hogy [...] a tavai évi termé- 
sit [kaszáló] Lázárfalva hatalmasul le 
etettvén a Csordájával (24.) Kozmás. 
havasi legelő. Gazda K., 1974: A  ~k a falu
tól 15-20 km-re helyezkedtek el a Havasok,

Borkútláb, Füvenyes ponk, Vészbükk, 
Székekút, Gyopáros, Bardocza-rét, Polya- 
bérc és Veresvíz nevű határrészekben (237.) 
Esztelnek —> I. 3. 2 is. 
inas: „marhát őrző gyermek” (Kós K., 1971. 
343.) Kász.
jerke bárány: „nőstény bárány” (Ballagi 
M., 1873.). MA, 1604: ~: Agna.
JUHÁSZ
„Az ember ott kezdődik, 
és ott a pakulár, 
ha jó l fogja a botot, 
s ha szépen furulyái”

(Kányádi Sándor: Bot és furulya. 1957.) 
/ .  csobán. r. cioban.
2. major. Viski K., 1911: Majorház (108.) 
Siklód.
3. pakulár  r. (Köz. Kállay: Tsz, 1838.) - >  
bács is.
kaszaj: „négy-öt méter átmérőjű magas szé
na- vagy szalmacsomó” (Tölgyes E., 1978.) 
Ev.
KASZÁLÓ.
1. kaszálló helly. Conscriptio Madefva, 
1820: ~ek itten mind az erdőn, mind a réte
ken, valamint szintén a Falu Kőzőtis jók, és 
Kétszer Kaszállhatokis vannak (2.).
2. szénafűhely. Kovách G., 7977/1774: szé
pen megcsinálva buglyába tanálta azon fenn 
említett örökös ~et. (42.). Csrákos.
3. szénafűvek. Kászonimpér kbjkv, 1946: A 
gyűlés [...] úgy határoz, hogy a ~et úgy agya 
ki hogy [...] Kilónkénti beszolgáltatás útján 
történik meg (126.).
4. szénahely (Szász András Sz. gy.) Erdőcsi
nád.
5. szénarét (EO II., 1747. 36.) Ssztgy. 
kecske: „hegybe végződő, háromlábú áll
vány, amelyen a herét szárítják” (Köz. Mu
rádin László: MNy 58., 1962. 368.) Tatrang. 
kiereszt: legelni enged. EO  /., 1655: marhá- 
jokat is az fával való rakodásnak helyén, míg 
terhelődnek -hessék (505.) Nyén.
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339. ábra. Kaszáló. Egy havasi kaszáló a vizsgált területen.

kosaraztatás: „esztenázás, kosarozás” (Já
nos R, 1978. 134.) Hm. 
kost: takarmány (Köz. Fejér József: Nyr 10, 
1881. 330.) Csm. Kemény J., 1858: A lovak 
inkább csak szagolják s fújják, amikor elé
jük teszik a tönkretett »fájin« ~ot (40.). 
Duka J., 1978: A  túlnyomórészt állattartó 
családoknak nagy területre volt szükségük, 
hogy állataikat legeltethessék és azok szá
mára a téli ~ot (szénatakarmány) begyűjt- 
hessék. Ezért is települtek a családok és 
nemzetségek egymástól kisebb-nagyobb tá
volságra, a ház körüli legeltetés zavartalan 
gyakorlására (187.). Cssztlélek. fén yes ~: 
zöldtakarmány (Köz. Murádin László: MNy 
58, 1962. 385.) Farkaslaka. 
közlegeltetés: közös legeltetés. Balogh E., 
7979/1942: - Azt csinálják meg - kiált közbe 
az öregasszony -, hogy az erdők viszszamen- 
jenek a ~ alá. Vargyas.

külü: „fa-nyelvű kolomp” Kurkó Gy., 1970: 
A  nagy suta juh, amely a ~t hordta, nyugta
lan természetű volt (173.) Cssztdomokos, 
„juh nyakába akasztott ko lom p" Vámszer 
G., 1977: régen fából vagy fakéregből készí
tették (71.) Cs.
lázak: „erdei kaszálók” (Tagányi K., EO III. 
748.).
LEGEL
„Lesz még erdő, lesz még m ező  
Hol a lovam legeljen,
Lesz még nekem szép szeretőm  
Ki igazán szeressen ”

(Mailand O., 1905.) Parajd.
1. legelődik. EO II., 1788: tehát amelyet usu- 
álnak [használnak], abban a marhák legelőd
nek (605.) Kanta.
2. regei. Nyr 43, 1914: Ott ~ek az ollázban 
[—>] a johaim (333. Guelmino József) Gy. 
-tetn i. Nyolcvanos et, Lemhény, 1876: erdö-
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közti puszták [...] erdőörök [...] ök kötelesek 
kitakarítani és kaszálni [...] de *  * nem sza
bad senkinek.
LEGELTETÉS. Mkikj, 1913: [Csm] A ~ 
az állami kezelés alatt álló [erdő] terület
nek több mint 80%-án gyakoroltatott (58.). 
Kemény J.f 1957: Aztán a ~sel úgy haladja
tok, ahogy kell: se ne szaladjatok, se ne ta
podtassátok egy helyben a füvet (209.). re
géltetés (Imreh I., 1983/1938. 787.) Csje- 
nőfva.
LEGELŐ.
/ .  élés. Szabó T.t 7975/1775: A Tánko Cseré
j b e n )  [...] áll tsak tövis, és Bűkfa tséplesz 
bokrokbol és tsak Marha *  e sovány rósz 
hely. (866.) Muzsna, U. Hn. Barom ~e (uo.) 
Hrsztmárton. Czirják G., 1978: Jó ~ek volat 
a tehenyeknek (207.) Gycsomafva.
2. pascum  (EO III., 1825. 51. sz.).
3. regelő  (Köz. Péter János: Nyr 26., 1897. 
428.) Csm. reglő (Köz. Szabó Dezső: Nyr 
32, 1903. 328.) Cssztdom okos. Dánfalva 
Kbj, 1936: a Karczfalvi Közbirtokoságal ha
táros ~n. Bartó /., 1973: A ~n sok rózsabo
kor volt. Csmadaras. reglős terület (Kászon
impér kbjkv, 1945. 42.).
LEGELŐERDŐ: „A ~ üzemmód röviden 
és vázlatosan körvonalazva abban áll, hogy 
illető erdő, mint ilyen (tehát az erdőtörvény 
által megszabott korlátok között) kezeltetik 
ugyan, de a gazdálkodás czéljához képest a 
fősúly nem a fatermelésre, hanem a talaj ter
mőképességének állandó biztosítása és gya
rapítása mellett a legeltetésre van fektetve 
[...] (Vitos, CsF., 1894. 607.). ÁLt-Cs, 1907: 
Székelykeresztúri székelybirtokosság erde
jének és véderdő kopárjának rendszeres gaz
dasági üzemterve [...] A „B” üzemosztály
ban a hozamszabályozás úgy vitetett keresz
tül, hogy az 1907. évtől kezdve 10 év alatt 
az üzemosztály egész területe a faállomány
ok előhasználat útján legfeljebb 0,5 záródá
sig kigyérítve az üzemosztály ~vé alakíttas

sák át (43.286.). SzA, 1907: a már eredetileg 
is engedélyezett -kön kívül Maros-Torda 
vármegyében 33 közbirtokosság erdejében 
2977 kh, Csík vm-ben 20 7055 kh, Um-ben 
36 közbirtokosság 7035 kh, Hm-ben 58 köz
birtokosság erdejében 7505 kh, a négy me
gyében összesen 147 közbirtokosság erdejé
ben 24 572 kh ~t engedélyezett (11.). ligetes 
~ (ÁLt-M, 1913: Szabályzat a nyárádkösz- 
vényesi székely nemes közbirtokosság osz
tatlan állapotban levő, közösen használt er
dejének és legelőjének gazdasági ügyvitelé
ről. 48.).
LEGELTETÉSI TILALOM. EO III., 
1815: amely erdőtáblának fája levágatik, 
annak helyén teljességgel nem szabad sem
m iféle marhának járni, valameddig annyira 
nem nevekednek a fák, hogy a szarvasmar
ha azoknak tetejét fel nem érheti (205.) 
Hsz. Erdőtörvény. 1879. évi XXXI. te., 7.§: 
A 2.§ alá eső véderdőkben és futóhomokon 
álló erdőkben a legeltetés mindaddig tilos, 
míg az a fák- és sarjadékok- vagy a talajban 
kárt okozhat [...]. Bedő A., 1885: Nem 
mondjuk mi [erdészek], hogy az erdőt le
geltetni soha sem kell, de csak azt kíván
juk, hogy a legeltetés ott történjék, a mint 
ezt a törvény is rendeli, a hol az kár nélkül 
gyakorolható (22.). SzN, 1886: Különben 
az erdőrendészeti áthágások nagyobbára a 
legelőtilalom  áthágására szorítkoznak (71. 
sz.) Ssztgy. ÁLt-Cs, 1894: A küsmödi ev. 
ref. egyház erdejének üzemterve. [...] A fia
talosok kímélése végett a természetes útoni 
erdősítéseknél 15 évi, a mesterséges útoni 
erdősítéseknél pedig 20 évi legeltetési utó
tilalom állapítandók meg. (43.). Hszék Ekv, 
1899: Az erdők arányosítása folytán a tu
lajdonosok által levágott és újból befásítás 
czéljából ~ alá került az összes erdőterüle
tek majdnem egyharmada, ennek arányá
ban csökkent a marhatenyésztés (186.). —>
1.4.4 is.

476



III. 3. Erdei melléktermékek

Tag Osztag Terület Termőhelyi viszonyok Állabjellegzés

k. hold
Talaj cs kőzet Fekvés, haj lás és 

lejtszög

Termő-
kepességi

osztály

Fanem és 
elegyarány

fatömeg
kor
év

zárlat

„A” iizemosztály legelő erdő

II 1 3,8

Elég mély, kissé 
száraz homokos 
agyag talaj kárpáti 
homokkő felettt

720 m
D ()°-2° III

Erdeifenyő: 
1,0 

1-1 nyírrel
15 1,0

II 2 9,2

Elég mély, kissé 
száraz homokos 
agyag talaj kárpáti 
homokkő felettt

720 m
D 2°-8° III

Erdeifenyő: 
0,4 

Nyír: 0,4 
Tölgy: 0,2

10 1,0

XXV. táblázat. LEGELŐERDŐ.
A Maksai volt úrbéresek erdejének rendszeres gazdasági üzemterve. Részletes állableírás.
Kivonat:
I. Az erdőbirtok általános leírása-ból: -„Az. erdő talaja feltétlen erdőtalaj.” [Vagyis, az. erdő mezőgazdasági terület
té történő átalakítása nem megengedet.]
II. Az erdőgazdaság czélja és feladata-ból: -  „Ezen ligetes legelőerdő [vagyis az. „A ” iizemosztály] szálerdő gazda
ságra rendezendő be [ . . .]  13,0 kát.holdat foglal magábaf...] feladata, hogy az. úrbéres birtokosság [így] legelő te
rületét nagyobb kiterjedésben állandóan biztosítsa [ . . .] ”
III. Üzem és hozamszabályozás-ból: -  „ [ ...]„A ” üzemosztálynál, a ligetes legelőerdőnél, az erdősítés mesterséges 
úton, ültetés által fog történni, [...] ezen beültetett részek a legeltethető részektől felszabadulásukig kerítéssel zárat
nak el." - „ [ . . . ]  itt [„ A ” iizemosztály] azt mondhatjuk, hogy a szabályos állapot akkor lesz elérve, midőn a 
szelidebb hajlású és jobb talajminőségű részeken képezett és a területnek 0,7 részét kitevő tisztás foltok rendelteté
süknek megfelelőleg, egyenletesen felváltva lesznek képezve és szép dús fűpárnával borítva, míg ellenben a több 0,3 
részt kitevő erdős foltok jó  záródású állabokkal lesznek benőve.”

LOMBTAKARMÁNY.
1. csereág. EO II., 1802: Az -aknak vágásá
val, [...] nem kevés károk okoztatván az élő 
fákban (798.) Hsz.
2. csereszéna. EO / . , 1728: csereszénát is ne csi
náljon ily véggel (663.) Asz. EO II., 1802: A 
csereágaknak levágásával, melyből úgy nevezett 
=juhok eledelére szokott készíttetni (796.) Hsz.
3. fák rügyes ága. EO III., 1812: XXXIV. te. 
11-szer: szorosan meg vagyon tiltva a parasz
toknak, hogy az ő magok földes uraik engedel
me nélkül az erdőben [...] a -inak a marhák té
li eledelire való letördelése, kivévén az olyan 
erdőket, a mellyek éppen vágattatnak (171).
4. takarmánylomb. EL, 1864: Tapasztalati 
adatok a ~ról [...] nálunk számtalan sok hely 
van, mely sem termőföldnek nem jó, sem pe
dig rét- vagy legelőnek czélszerűen nem 
használható, ily helyeken aztán a fűzek te

nyésztése a takarmány szűk éveiben jó jöve
delmet adna (326.) (vö. Imreh I., 1983. 248.; 
Bolyai F., 1820. 12.).
marhák legelődnek: szarvasmarhák legel
nek. EO II., 1788: Minthogy az egyik nyíl 
még tilalomban tartatik, tehát amelyet usuál- 
nak [használnak], abban a ~ (605.) Karatna. 
merekje:
a. kis boglya a mezőn. Veress Ferenc, 1888: 
fiók, ~, petrence. Fiókot rak. Szedd össze a 
mereklyét. Petréncét gyűjt. (Nyr 17., 1888. 
432.) Um. mereke: „kis boglya” (Köz. Kövér 
Sándor: Nyr 18, 1889. 574.) Hsz. merökje: 
„4-5 villányi csomó széna, sarjú” (Köz. Má
thé János: Nyr 94., 1970. 213.) Mhermány.
b. rövidebb v. hosszabb karóféle (MTsz I., 
1893.) Szf.
monyator: pásztorfiú. Kurkó Gy., 1970: Én 
azon tűnődtem, vajon meg fogok-e felelni a
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~i feladatoknak (164.). Cssztdom okos. r. 
mínátor (de animale). munyator. Sándor O., 
1725: nállam Ion és pásztorkodék s ~om is 
Ion (268.) Csszépvíz.
nyíl: legelőrész, kaszálórész. Kászonimpér 
kbjkv, 1947: 6. ~at kap a Honcsokosbol mig 
a másik négy ~ egy előre vissza marad (153.) 
[...] a Gyűlés kimondja hogy az túl irot négy 
~ egy harmad részibe adatik ki az Bérlők kö
telesek a Birtokoságot ilető részt [szénát] ha
za szálitani a hová az Elnök elrendeli (156.) 
[...] 1947 évi széna át adás a melj Nyilak 
kiletek árverésen adva a miből be kelet foly
ni 54 mázsa 75 kilo (175.). 
nyoszolya: „csúsztató, saroglya, melyre szé
nát raknak” Bogáts D., 1943/1822: most 5 
Nyoszolya széna teremhet. Hsz. 
orotás: „bekerített erdei kaszáló” (Salamon 
Anikó. Czirják G.. 1979. 399.) G ycsom a
fva.
örv: „juhász kutyák” nyakára csinált véd- 
láncz a' harapás ellen. (Tsz, 1838.) Szf is. 
őszi csusza: „Szentmihály utáni legeltetési 
jog” Dánfalva Kbj, 1936: elkótyázzák az ~'t 
(36.) [...] Mad. II részen lévő -  mikénti fel- 
használása (37.).
őszlő: „a marhák őszi legelője és legelése” 
(MTsz II., 1897.) Csm. 
őszöltetés: Szent-Mihály napja utáni legelte
tés (Dánfalva Kbj, 1943.). J. Szent-Mihály: 
szept. 29.
pornyál: „juhokat etet” Gazda J., 1976: a 
juhok [...) felültek vélik az erdőre, s ott ~tak 
(538.).
reglőtisztítás: legelőtisztítás (Kristó T., 
1980.) Cs.
ribanclegelő: „a nyirkos és sáros legelő” 
(Vámszer G., 1977.) Cs. 
sereg: „juhnyáj” (Vámszer G., 1977. 57.) Cs. 
szénafűhely: erdei kaszáló. Sándor O., 
1697: a Taplócza nevű szent-tamási határban 
levő szénafű helyet, mely az erdőn lévén 
(165.) Csszttamás. —> KASZÁLÓ.

SZÉNAHIÁNY. Teleki 1, 1799: Sedes Há
romszék. Magában foglalja Sepsi, Kézdi, 
Orbai és Miklósvár széket. 83 faluból és 4 nagy 
mező városból áll [...] Széna füve kevés van, 
úgy hogy némelly falu pénzen vészén az neme
sektől. (44). Hszék Ekv, 1899: A tagosítások 
szaporodásával és különösen a közhelyek fel
osztásával, a túlszigorral alkalmazott erdőtör
vény [1879: XXXI. te.] miatt, a legelő feltűnő
en kevesebb, mint volt (154.) Hsz. Erdély, 
1901: A szabad legelő hiányát, takarmány-fé
lék termelésével is kellene pótolni, hogy az is
tállózás meghonosodásával, a föld éltető ele
me, a trágya is nagyobb mennyiségben össze
gyűjthető legyen (Hibbján János, 83.) Hsz. 
széna-takarni: szénát készíteni. Cserei, 
1686: Nyárban, -  kihajtottak (169.).
Sz. mih. után: szeptember 29 után. Dánfal
va Kbj, 1936: a juh nyájok ~ visza menek a 
Mad II/részre.
takar: „gereblyével és villával összegyűjti a 
lekaszált és megszáradt füvet” (Tölgyes E., 
1978.) Szf.
uszturuo: „leszúrt ágas-bogas karó az erdei 
tisztásokon, amelyen szénát szárítanak” 
(Köz. Murádin László: MNy 58, 1962. 387) 
Tatrang.

3.1.2 Makk - Makkoltatás

„Az 1718-ik évi nagy drágaság és szűk 
termés alkalmával Aranyosszék eltiltotta 
a makkerdőről a disznókat, hogy az emberek 
maguk szedhessék fel a makkot.”

(Connert J., 1906. 75.)

bikmakk. PP, 1708: ~: fagea glans. Mátyus 
/., 1787: A' Bik-makknak kövér édes bele, az 
édesmondolához nagyon közelít (II. 459.). 
VU, 1837: ~. A' székelyek jó palacsintát süt
nek vele (385.). SzL, 1867: A ~, mint figyel
met érdemlő olajos mag (166.) Mvh. J. Gaz
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da K., 1974: A biikkmakkot szénen megsüt
ve fogyasztották (244.) Esztelnek, 
bíró: birtokló. Marosvidék, 1895: Makk-el
adás [...] Kivevő csak is a volt Marosszék terü
letén egyének sertéseit makkoltathatja (203.). 
collocál: elhelyez. EO /., 1718: mihelyt pe
dig megtudják, hogy a bebíró possessorok 
sertésseket valahová ~ták, ottan mindjárt 
pásztort fogadnak (638.) Msz.
CSERMAKK: tölgymakk. MA, 1604: Czer- 
mak: Glans quercina. cseremakk. Tamási Á., 
7976/1953: Kétféle makkot kellett nekünk 
szedni, mert szedtünk embernek való mak
kot, vagyis bükkmakkot, s szedtünk állatnak 
valót is, ami = volt. [...] Otthon a ~ot halom
ba gyűjtöttük, s tartogattuk arra az időre, 
amikor a disznó már mindenféle módon hiz
lalásra vettük (212., 213.) Farkaslaka. Kacsó
S., 1971: Szerencsére jó --term és ígérke
zett, s az öregeknek eszébe jutott, hogy ré
gebb makkoltatták a hízókat (165.). Imreh /., 
1979: Jó makktermés idején a »csere makkra 
béjárt idegen sertések« után is 400 forintnyi 
pénzbevétele van a Mikó családnak [XIX. sz. 
eleje] (120.).
destitual: megfoszt. SzO VI/., 1726: Mivel 
ezen helységnek természeti, ex sui situatione 
[helyzeténél fogva] kemény hideg, nagy ha
vasok között, nagy idein korán az telet beál
lítja, az tavaszi kívánatos jó  űdőt legké
sőbben nyilatkoztatja, makk-termő erdők 
iránt -tatunk, marháink, juhaink és sertése
ink Molduvára általhajtására kételenítettűnk 
(328.) Cs, Gy, Kász. destitus: megfosztott 
(SzO VII., 1726. 328.).
DISZNÓ.
1. disznó, havasi ~. 7. Rákóczi Gy., 1644: Eöt 
pinzel exigalt [—>] hauasi disznó ualtsagbul 
percipialt [megkapott] pinz (621.) Görgény. 
mocsáron h ízott öreg ~. 7. Rákóczi Gy., 
1643: Moczaron hizott eöregh disznókat 
aduan el, percepialtam [...] f. 51 MII. (619.) 
Görgény.

2. sertés. Sz.O VII., 1724: II. Ha mi koron 
veinket az makkra, az szomszéd molduvai 
határokon által kell adnunk (315.) Csszda. -  
marha. EO  /., 1666: Ha mikor Isten az 
makknak annyira való termését (adná), hogy 
vidékrül sertésmarhák fogadtathatnak (536.) 
Gsztimre. Dániel család, 1667: Mivel ma
gunk jószáginak határin sohult is makk elég
séges nincsen sertés marháinknak hizlaltatá- 
sokra (41.) Gyulafehérvár. Hn. 1782: Disz
nószállás (e) (Bogáts D., 1929. 63.) Kn és 
Vajnafva. 1980: Disznyódéllő (Kovács S., 
1980.) Besenyő. Sz. „Éhes disznó makkról 
álmodik” (Konsza S., 1957. 1072.) Hsz. J. 
disznó makkos pásztorság  (Dániel család, 
1748. 264.) Bodok. J. m akkosm alac (Ke
mény J., 1958.40.).
exigal: behajt. Sz.O VII., 1724: de már e mel
lett az sertés mellett ama két-két pénz is 
-tátik (315.) Csszda.
gosztina (gostina, gostyna) pénz: „idegen 
disznók makkoltatásáért fizetett bér” (Bor
nemisza A., 1667. 20.). 
já ru ltság : járulék (Dósa E., 1861. 195.). 
ku rk ászn i: „a leszedés után hátramaradt 
makkot vagy egyéb gyümölcsöt összekeres
gélni” (Köz. Hajdú János: EL, 1887.) Szf. 
mák: makk. Eresei J., 1844: kocsános Tölgy 
= Quercus pedunculata [...] Szép és 
legrengetegebb tölgyerdő van a' görgényi ura
dalomban, az úgy nevezett »Mocsár« mely
nek -jaival a' görgényi várba szorult kuruezok 
lövöldözték volt a' labanezokat (160.).
,, Fityög-fityög, lóg-lóg,
Alól szőrös várja ’’ (Makk, disznó)

(Kriza, Vadr. 1862.) Keresztúrfiúszék. 
m akkal ta rt: makkal hizlal. Jakab E., 1867: 
Agyagfalva [...] Az 1722-iki összeírásban 
[...] nevezetesek még ím ez adatok [...] erdő
jén 100 darab sertést -hat (543.). 
m akkászás: makkgyűjtés (MNMNO Ért., 
1932. 114-117.) Usz. Szin. m akkozás  (Tamá
si A., 1976. 212.) Farkaslaka. vö. makkászó
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(Györfi-Viski: M akkászók. Fénykép. Sik
lód).
m akkbér: makkoItatásért fizetett díj. EO /., 
1718: Falu közönséges [köz] erdejére a 
makkra idegen sertéseket csoporttal fogad
nak -re, melyből a bebíró possessort [—>] so
ha nem részeltetik (638.) Asz. 
m akkoló bükkerdő: makkot adó EO II., 
1804: Hogy senki bizonyos nevezetű mak
koló bükkerdeinket büntetés alatt rontani, 
pusztítani ne merészelje (858.) Oláhf. 
MARKOLTAT: „disznókat erdőben terel
get, hogy makkoljanak” (ÉKsz.). M arosvi- 
clék, 1894: Makkeladás. A szovátai határban 
fekvő s M aros-Tordavárm egye kezelése 
alatti marosszéki havasi birtokoknak mint
egy 12 ezer kát. hold bükkszál-erdő terüle
tén az idei bükkmakk termést versenytár
gyalás útján a legtöbbet ígérőnek kiadom. A 
legkisebb ajánlati összeget 300 írtban álla
pítottam meg. Kivevő csak is a volt 
Marosszék területén bíró egyének sertéseit 
-hatja s köteles leend minden ily birtokos
nak sertését darabonként 40 krnél nem ma
gasabb díjért makkra bocsátani. Az erdőren
dészeti szabályok megtartása iránt a kivevő 
felelős. MT vármegye alispánja. (48. sz.) 
Mvh. J. M arosvidék, 1895. évfolyamának 
203 oldalán MTvm alispánja a makkeladást 
megismétli, a hirdetésben a bérbeadandó 
„10.000 hold bükkszáH” erdőt 3 táblára 
osztva fel.
M AKKOLTATÁS: makkal való hizlalás 
vmely erdőben.
1. m akkolás. EO  //., 1769: A =nak haszna a 
jobbágyoknak és zselléreknek  kevesebb bé
rért vagy jutalomért engedtesék mint más 
idegen embereknek [...] (296.) [Mária Teré
ziának az erdélyi úrbéri viszonyokat szabá
lyozó rendeletéből]. Conscriptio Cs rákos, 
1820: ~bol itt hasznot keveset remelhetni, 
hanem a szomszéd vidékek erdejére hizlalni 
sertéseket kevés pénzért lehet adni (2.). őszi

Bogáts D., 1943 /1802: Őszi Makkolás 
idején. Hsz.
2. m akkoltatás. Dósa E., 1861: Köteles volt 
a földesúr saját külön erdeiben a ~t úrbérese
inek kevesebb bérért engedni meg, mint az 
idegeneknek (195.). Corpus /., 1885: 
1610-1718. Marosszék Constitutiói. Pars 
Quarta. Articulus 18. Makkos erdőről. (75.). 
J. Pausinger J., 1885: Bő makktermő évek
ben ezen területen [görgényi kincstári urada
lom] 1800-2000 drb sertés elegendő táplálé
kot talál, hogy 3 hónap alatt, azaz október 1- 
től deczember végéig jól kihízva, áruba 
bocsáttassék (1110.).
3. m akkra járta t. EO II., 1775: Aki a falu er
deiben [...] juhát, egyéb marháját az ~ná a fa
lu sertésnyáján kívül, büntettessék ad fi.3. 
(369.) Középajta. J. Bogáts D., 794J/1583: 
Erdeynek makyaval a' Szenttejekyek 
dyaznayt megh deszmaltak. Hsz. (vö. Papolc 
Ft 1733. 4. Imreh I., 1983. 372.; Középajta 
Ft 1775. 12. uo. 437.).
MAKKOLTATÁSI JO G . Dósa 1861: 
-nak neveztetik, a melynéllogva az erdők 
tulajdonosai a cser- tölgy- és bükkfák gyü
mölcseit saját sertéseik tartására s hizlalásá
ra használhatják s bérbe is adhatják. Hogy 
ezen jog járultság gyanánt illeti az erdő tu
lajdonosát, a dolog természetéből is világos, 
de el is van ismerve a törvénynyé vált úrbéri 
szabályok 3-dik szakasza 5-ik pontjában, 
mely azt a jószág haszonvételének nevezi. 
Ezen jog gyakorlatának szabályai [...] (164. §. 
195.).
m akkon: makkos erdőben. Szabó 71, 
1 9 7 8 /\6 5 \:  az makko(n) disznaink vol- 
ta(na)k. Aldoboly, Hsz. J. EO I., 1634:1. Rá
kóczi György fejedelemnek összes uradal
maiban alkalmazott udvarbírái részére adott 
utasításából, a fürészmalmok és makkos er
dők felöl; [...] 22. [...] mentül több haszonra, 
nyereségre való hizatlan marhákat vegyen és 
hizlaltatván az ~, úgy adassa el, hogy jöve
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delmet igyekezzék abbul is minden jó alkal
matossággal szaporítani (404.).
MAKKOS ERDŐ: makktermő erdő. SzO
IV, 7895/1583. Báthory István lengyel ki
rály és érd. fejedelem a szászok panaszára, 
hogy Udvarhely és Fogaras várak területé
ről a kapitányok nagy juh- és sertésnyájakat 
hajtanak az ő mezeikre és makktermő erde- 
ikre és sok kárt okoznak, meghagyja Bánffy 
Farkas udvarhelyi és Petricsevics Horváth 
Kozma fogarasi kapitánynak, hogy hasonló 
kártételektől tartózkodjanak. Kelt Niepolo- 
mic várában, 1583 márcz. 13. (84.). /. Rá
kóczi Gy., 7954/1631-1648. Nagy Solymos 
[...] A ~ után csak az idegenek fizetnek tize
det, ennek tizedrésze a fejedelemé, a többi a 
falubeli nemeseké és székelyeké. (554.) 
Mon 1720-21., 18961 1713. A két összeírás
ban egyaránt igen kevés az ide [kereskedés 
és ipar] vonatkozó adat. 1713-ban Belső- 
Marosnál [Maros szék] említik, hogy 52 
községnek van elég tűzifát, 35 községnek 
pedig épületfát nyújtó erdeje, a -kben pedig 
8.450 darab sertést hizlalhatnak (466.). 
Kászon székifpj, 1785: közönséges 
egyessegünkből tulaidon Makos erdőinkre 
egynehány Számból allo Serteseinket S. v. 
hizlalni 3 uj Szalonara egyeztünk fogadot 
Pásztorainkkal eszerint melyről is kezet ad
nánk egyik a masikának (193.) Imreh- 
Pataki, 1970: Igen óvták a csere- és bükk 
erdőket, a falu törvényeiben súlyos bírságot 
róttak azokra, akik ilyen fákat kivágtak 
vagy aszaltak. A makkra kihajtott disznók 
számára akkor ha a falunak nem volt 
»makkos erdeje« - béreltek ilyeneket, s né
hány már egyéni erdőt bíró jobbágy tartó 
birtokos is fogadott fel bérért makkoltatásra 
sertéseket. [Usz 1570-1610.] (174.). tila l
mas makkos bükk. EO II., 1804: De [...] ez
előtt egynehány esztendőkkel, felkelvén 
helységünkben holmi erőszakos emberek 
feles számuak [...] a falu minden híre s en

gedelme nélkül ~ erdeinket erőszakosan el
pusztították, elfoglalták (859.) A két Oláhf. 
m akkot szed: makkot gyűjt. Imreh-Pataki, 
1970: »Láttam a lövétei Gábos Antalt is itt a 
tó hely környékébe vallja 1604-ben egy 
lokodi primipilus - hogy ~ett« (174.) Usz. 
megtizedel: tizedét elveszi. NT, 1837 /\562. 
k: Az mely faluban penig részünk vagyon, ha 
annak az falunak valami makkos erdeje va
gyon: az olyan faluban való földön lakóink 
és szolgáink disznójokból könyörgünk Fel
ségednek, hogy tizedet ne vennének ott való 
részünknek igazsága szerint; mert az dézmá- 
sok is még malacz korában ~ik. [Az egész 
székelységbeli Főnép könyörgése II. János 
választott királyhoz 1562-1571.] (177.). 
pásztoroknak berekbe: a pásztoroknak bé
rébe. Kászon széki fpj, 1785: hogy mü Com- 
munitas ígérvén a ~ Minden Sertésre egy ke
nyeret 8 polturat fel fertály sót egy eytel kor
pát (193.).
SE R T É SE K E T  LEG ELTET. Urbárium, 
1743: ezen Alfalvi határon [...], mint hogy az 
Erdő [bükkös] is nem nagy, és gyenge termé
se szokot lenni, a Sertéseket kevés ideig le
het rajta legeltetni (438.) Gy. 
sertésnyáj: disznócsorda. EO II., 1775: a fa
lu ~án kívül (369.) Középajta, 
supportál: visel. EO II., 1775: Midőn a falu 
erdeiben ha az isten makkot ád, úgy engedte
tik a jobbágyságnak, mint a szabadságnak, 
minthogy együtt ~ják a terhet (369.) Közép
ajta.
TIZED.
1. makk ~: „tilalmas erdőkben engedéllyel 
makkoltatott disznók után a földesuraknak 
járó -  (I. Rákóczi Gy., 1954/1631-1648.
647.).
2. pásit ~: „disznó ~ ~, melyet tavasszal a 
disznócsorda legelőre kihajtásakor szedtek a 
földesúr számára (szemben az őszi makkti
zeddel)” (I. Rákóczi Gy., 1954/1631-1648.
648.).
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TIZEDET VESZ. SzO II., 1566: Az mel 
falwban kegijelmes Vrwnk rezwnk wagijon, 
ha annak az falwnak makkos erdeije wa
gijon, az ot való feoldeon lakóinknak [jobbá
gyainknak], zolgaijnknak, magwnknak ijs 
Diznaijbol tijzedet veznek (183.). 
usus: szokás, gyakorlat. SzO VII., 1724: ,de 
már e mellett az sertés mellett ama két-két 
pénz is exigáltatik [beszedetik, behajtatik]; 
mely újanában bécsúszott ~t [...] (314.). 
űz: hajt. SzO II., 1571: es a hol kijral diznaij 
voltak, azokat wztek es egieb keorwl való 
nemes nipeket a makra, az eo diznaiokot 
penig az zeginsegnek eoriznij kellet hogij 
erdeijekre ne mennijen (330.). NT, 1836. 
Székely perlekedés, 1609: az erdőnkre is 
Nagyárnyékban az Fekete-erdőbe -ettétek 
disznótokot, kik propriumunk, melyeket bé 
is hajtattunk volt (87.) Bölön-Nagyajta.

3.1.3 Gombák - Tapló, taplóipar

A.) Gombák

„A' Gombák, mint ganéjók, tsundaságok 
közt született, senyvedő, hitvány matériák 
[...]  Föld szemetei. Egyhez sem lehet bizni 
kétség k ivü l”

(Mátyus I., 1787. II. XXI. és 473.)

„ Valóság az, hogy a hegyekben, völgyekben , 
erdőkben, mezőkben, ormokban és lápokban 
gazdag gyönyörű Székelyföldnek gombáit, 
moszatait és zuzmóit alig-alig ismerjük,

(Moesz G., 1929. 545.)

Agaricus: gombanem az Agaricaceae (Le
mezes gombák) családban (Fehér-Mágócsy
D., 1935. 76.). ~ cinamomeus: „szegfű gom
ba” (Benkő J., 1783. 431.). ~ equestris: „ur 
gomba” (Benkő J., 1783. 431.). ~ fimenta- 
rius: „ganéj gomba, bagoly gomba” (Benkő

J., 1783. 431.). ~ forminosus: „szőröshátú- 
gomba” (Köz. Pál András: Nyr 38, 1909. 
379.) Tatrang. ~ lactifluus: „kenyér gomba, 
galotza gomba” (Benkő J., 1783. 431.), ~~ 
roskovány: „kenyér vagy galocza” (Benkő 
K., 1868. 19.). ~ ostreatus: „halacskagomba” 
(Köz. Pál András: Nyr 38, 1909. 379.) Tat
rang. ~ violaceus: „kék (és piros) hátú gom
ba” (Benkő J., 1783.431.). 
békagomba: „büdös galambgomba (Russu- 
la foetens), gyilkos galóca (Amanita phalloi- 
des) és rokonfajaik” (ÚMTsz I., 1979. Nyr 
1909.) Tatrang.
bolondgomba: mérges gombafaj. Gazda K., 
1969: M egkülönböztettek jó  és »bolond- 
gombákat« (421.) Ssztkirály. 
bozza-fa-gomba: „Tremella. Auricula. Ju- 
dae. r. Burete de szók” (Benkő J., 1783. 431.). 
büdösgomba: nagy döggomba (Rhodo- 
phyllus lividus) (Málnássy L., 1972. 36.). 
büdös süveges gomba: szömörcsöggomba 
(Phallus impudicus) (Benkő J., 1783. 432.). 
cérnagomba: Hydnum erinaceus (Moesz 
G., 1929. 552.). J. Hydnum: Gereben (Bo- 
hus-Kalmár, 1956. 56.). 
cérnába fűzött száraz gomba. Conscriptio 
Gyremete, 1820: ezen kivül két sing czérná- 
ba füzzött száraz Szt: György, vagy Süveg 
Gombát [kelletik adni] (2). 
CSÁSZÁRGOMBA: Amanita caesarea.
1. császárgalóca (Magyari, 1976.) Km.
2. királygomba (Málnássy L., 1972. 56.).
3. tojásgomba (Málnássy L., 1972. 56.).
4. úrgomba (Málnássy L., 1972. 56.). 
CSEREPES GEREBEN: Hydnum imbri- 
catum.
1. őzgomba (Málnássy L., 1972. 113.).
2. őznyelvgomba (Málnássy L., 1972. 113.).
3. szarvasgomba (Málnássy L., 1972. 113.). 
CSIPERKÉK: Psalliota.
1. csiperke, csapirka (Köz. Gencsy István: 
Nyr 34, 1905. 261.) Gy. cseperke. Mátyus I., 
1787: tseperke gomba (II. 477.) csiperke.
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Benkő J., 1783: tsiperke gomba, tsöperke 
gomba (431.).
ERDEI Ps. silvatica: „vörösbelű -  galó
ca” (Málnássy L., 1972. 75.).
ERDŐSZÉLI ~: P' arvensis: „csapirka, 
sampinyon” (Málnássy L., 1972. 94.).
KERTI ~: Ps. campesiris: „csipirka, réticsi
perke, sampinyon” (Málnássy L., 1972. 96.), 
„csirkegomba, csöpörke, pecsérke, sampi
nyon, tömött ~, tyúkgomba, úrigomba” (Ma- 
gyari, 1976.) Km. csuporka-gom ba  (Köz. 
Kállay: Tsz, 1838.) Szf. csiipörke: „Psalliota 
edulis” (Seres A., 1973. 4.) Krizba
2. cseperügom ba  (Köz. Murádin László: 
NylrK VIII., 1964.) Jobbágytelke.
3. veresbelű. Mélius Péter, 1578: Veres béleo 
(Folio 28.) (Szabó A., 1978: Psalliota sp.). 
csipkealjgomba: fakó zsemlyegomba (Poly- 
porus ovinus) (Gazda K., 1969/1970.422.) 
Ssztkirály.
faszkó-gomba: „kucsma-gomba” Duka J., 
1957: Vegyenek friss faszkó-gombát (83.) 
Zsögöd.
fenyőalja-gomba: királyvargánya (Boletus 
regius) (Moesz G., 1908. 31.) (vö. Gazda J., 
1980. 32. Gyimesbükk). 
GALAMBGOMBÁK: Russula 
/. galambica (Málnássy L., 1972. 98.).
2. kékhátú  (Málnássy L., 1972. 98.). 
GALAMBGOMBA. BÜDÖS ~: békagomba 
(R. foetens) (Köz. Pál András: Nyr. 38, 1909. 
379.) Tatrang.
DIÓIZŰ ~: rózsaszínű galambica (R. hete- 
rophylla) (Magyari, 1976.) Km.
KEKHÁTÚ ~: R. cyanoxantha: bőrszínű ga
lambica (Magyari, 1976.) Km, galambhátú 
(Szabó-Péntek, 1976. 195.) Árapatak, ga
lambhátú gomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy, ízletes nagy galambgomba (Magyari, 
1976.) Km, kékhátú (Lukács Z., 1978.) Só
várad, kékhátú gomba (Moesz G., 1929. 
553.) Borszék, tarka galambica (Magyari, 
1976.) Km.

PIROS ~: festő galambica (R. lepida) (Ma
gyari, 1976.) Km.
VARAS ZÖLD ~: R. virescens: kékhátú 
(Szabó-Péntek, 1976. 195.) Árapatak, kékhá
tú gomba (László K., 1978. 212.) Ssztgy. J. 
Kék-hátú gomba: Agaricus violaceus. r Bu- 
rete vunete (Benkő J., 1783. 431.) (vö. Gaz
da J., 1980. 31. Cssztsimon).
GOMBA. Sz. „Fejér egyház égy lábon áll. 
( - )” (Köz. Molnár Antónia: Nyr. 31., 1902. 
532.) Gy.
gom bába: „gombáért” (Köz. Gencsy István: 
Nyr. 34., 1905. 323.) Gy. ~ ment: „gomba
szedni” (Köz. Kanyaró Ferenc: Nyr 18., 
1889. 371.) Csm.
gombászás: „ehető gombák keresése, szedé
se” Tarisznyás M., 1974: A 1831-i gyergyó- 
szentmiklósi községi határozat szerint „az 
idegeneknek és más birtoktalan jövevények
nek tilos a határban a [...] ~, málnászás 
(312.).
GYILKOS GALÓCA: Amanita phalloides.
1. gum ós galóca  (Magyari, 1976.) Km.
2. gyilkosgom ba  (Magyari, 1976.) Km. 
harapégésgom ba: „fakó zsemlyegomba” 
(László K., 1978. 216.) Ssztgy. J. ~: „a' meg
égett cserebokros helyen termett gom ba” 
(Köz. Ferenczi János: Tsz, 1838.). 
huruba: „gomba fajta” (Horváth I., 1971.) 
Mózd.
ibolyagom ba: „lila pereszke (Tricholoma 
nudum)” (Málnássy L., 1972. 76.). 
ÍZLETES KUCSM AGOM BA: Morchella 
esculenta.
1. csucsulec. csucsulecz (Benkő K., 1860. 
19.) Msz, csücsüléc „(román ciuciuléte)” 
(GregorF., 1973.).
2. kucsm a  (Benkő K., 1860. 19.) Msz.
3. süveg  (Benkő K., 1868. 19.) Msz. süveg
gomba (Málnássy L., 1972. 87.).
4. szentgyörgygom ba  (Málnássy L., 1972. 
87.) Szentgyörgygomba (Seres A., 1973. 4.) 
Krizba.
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5. szömörcsökgomba. Szöm örczöc gom ba  
(Mélius H., 1578. Folio 28.). J. Szabó A., 
1978: szömörcsök-gomba = Morchella escu- 
lenta. szőm őrtsők: „species fungi” (PP, 
1708.). Zömörcsek gomba: „Tubera” (Nyr.
29., 1900. 366. Pápai P. F. 1706.).
6. tavaszgomba (Málnássy L., 1972. 87.). 
KENYÉRGOMBA: Lactarius volemus. 
Benkő J., 1783: Kenyér-gomba: Agaricus 
laetifluus. Burete dulce. (431.) Szigethi Gy 
1831: kenyér-gomba (62.). kinyérgomba 
(Seres A., 1973. 4.) Krizba. 
KESERŰGOMBA: Lactarius piperatus. 
Mélius H., 1578: Kesereu gomba. Benkő J., 
1783: Keserü-gomba: Agaricus piperatus. r. 
Burete acre. (431.) Benkő K., 1860: keserű: 
agaricus piperatus, burete acru (19.) Msz. 
kígyósüveg: gyapjas tintagomba (Coprinus 
comatus) (Málnássy L., 1972. 68.). 
KIRÁLYVARGÁNYA: Boletus regius
1. királygomba (Málnássy L., 1972. 70.)
2. úrigomba (Málnássy L., 1972. 70.).
kis lentsés gomba, köbölke gomba, köböl: 
„Peziza lentifera” (Benkő J., 1783. 432.). J. 
Peziza aurantia: Narancsvörös csészegomba 
(Bohus-Kalmár, 1956.).
KORALLGOMBA: Ramaria.
1. csirkegomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy. csirkeláb gomba  (Málnássy L., 1972. 
111.).
2. Kláris-gomba. Mátyus /., 1787: Németül 
Corallen-Schwamm (II. 482.).
3. seprűgomba (Málnássy L., 1972. 111.). 
lasagomba:
a . „ vastag, lapos gomba> mely a bükkfán te
rem ” (MTsz I., 1893.) Szf;
b. „lasa- és laska-gomba közt a' külömbség
ez: 1.) ~ a' bikfán terem, vastag lapos; 2.) las
ka-gomba pedig a' földből, másképen úri
gombának is hívják” (Köz. Ferenczi János: 
Tsz, 1838.).
1. lasa (Conscriptio Gyalfalu, 1820. 3.). nyá
ri lasa: „Pleurotus drinus” (Seres A., 1973.

4.) Krizba. őszi lasa: „Pleurotus ostreatus” 
(uo.). lasagomba: „őszi taplógomba” (Ne
mes Z., 1974.).
2. pisztric Duka J., 1957: ~ gombát ettél-e? 
(78.) Lázárivá. -> SÁRGA KORALLGOM
BA.
LASKAGOMBA: Pleurotus: „laska-gomba 
pedig a' földből [nő ki], másképen úri gom
bának is hívják. Székely szó.” (Tsz, 1838.). 
KÉSŐI ~: P. ostreatus:
/. gévagomba (Magyary, 1976.) Km.
2. kagylós félszeg-gomba (Magyari, 1976.) 
Km.
3. salátagomba (Magyari, 1976.) Km. (vö. 
Gazda J., 1980. 32. Siménfva).
LÉGYÖLŐ GALÓCA: Amanita muscaria.
1. légygomba (Moesz G., 1929. 551.).
2. légyölőgomba (Málnássy L., 1972. 38.).
3. méreg gomba. Benkő J., 1783: ~, légy ölő 
gomba, Agaricus muscarius (431 ). 
nyúlfülgomba. M élius Péter, 1578: Az 
szömörcsökgomba, keserűgomba, úrgom
ba, veresbélű, temérdek rövid szárú gomba 
jó. (De Fungis 59.). Szabó A., 1978: — Hel- 
vella sp. (H. elastica Bull.). J. H. elastica: 
Karcsú papsapkagomba (Bohus-Kalmár,
1956.).
ŐZLÁBGOMBA: Lepiota.
NAGY ~: L. procera: borosgomba (Szabó- 
Péntek, 1976. 195.) Árapatak, hosszútönkű 
kucsma (Magyari, 1976.) Km., kakukkgom
ba (Magyari, 1976.) Km., őzgomba (Mál
nássy L., 1972. 52.), őzlába (Magyari, 1976.) 
Km., pereces galóca (Magyari, 1976.) Km., 
perecesgomba (Málnássy L., 1972. 52.). 
PIRULÓ ~: L. rhacodes: kakukkgomba 
(Málnássy L., 1972. 54.), perccesgomba 
(Málnássy L., 1972. 54.).
VÖRHENYES ~: L. helveola: mérges ka
kukkgomba (Málnássy L., 1972. 35.), mér
ges őzgomba (Málnássy L., 1972. 35.) -> 
PALÁNKAGOMBA.
PALÁNKAGOMBA: Clavaria.
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1. bokros gomba (Bcnkő J., 1783. 432.).
2. kecske gomba. Benkő J., 1783: ketske 
gomba (432.).
PIRULÓ GALÓCA: Amanita rubescens.
1. bagolygomba (Magyari, 1976.) Km.
2. borsgomba (László K., 1978. 212.) 
Ssztgy.
3. gyöngygomba (László K., 212.) Brassó.
4. szarvasgomba (Moesz G., 1929. 551.) 
Borszék, (Málnássy L., 1972. 58.). 
PISZTRICGOMBA: Polyporus squamo- 
sus.
1. bikkfagomba (Málnássy L.. 1972. 84.).
2. piriszke (Málnássy L., 1972. 84.).
3. pisztric gomba (MTsz II., 1897.) Csm. 
pisztritz gomba  (Szigethi Gy., 1831. 62.). 
pisztiric. Kriza , Vadr. 1862: ~: kedves ízű 
gombafaj, ~: „süveg gom ba'’ (Köz. T. Nagy 
Imre: Nyr. 12., 1883. 235.) Csm., Nagy G.y 
1891: -  jóízű gombafaj, pcszterczc” (184.). 
pisztiridzgomba (Köz. Balogh Ödön: NylrK,
V., 1961. 114.) Gyimes. pisztridzgom ba  
(Köz. Balogh Ödön: NylrK, III., 1959. 114.) 
Gyimes (vö. Pisztric. Gombaleves. 
MNMNO Ért., 1932. 122. Szí). 
PÖFETEGEK
BIMBÓS PÖFETEG: Lycoperdőn gemma- 
tum.
1. lófing (Málnássy L., 1972. 62.).
2. lópusz (Köz. Máthé János: Nyr. 94., 1970. 
213.) Mhermány. lóposzogó  (Málnássy L., 
1972. 52.).
3. ludorka (Málnássy L., 1972. 62.).
ÓRIÁS PÖFETEG: Calvatia maxima: lópo
szogó (Moesz G., 1929.) Hsz, (Málnássy L., 
1972. 64.).
PÖFETEG , VALÓDI Lycoperdon.
1. farkas fing  (Mátyus I., 1787., II. 483.), 
lófing (Mátyus I., 1787. II. 483.).
2. ludorda (Székelység IX., 1938. 12.) Ditró.
3. porgomba (Mátyus I., 1787 II. 483.), 
(Köz. Pál András: Nyr. 38., 1909. 379.) Tat
rang.

4. poszogó (Kardalus J., 1980. 61.) Tusnádi, 
bányaposz (Magyari, 1976.) Km. iopsz 
(Köz. Cserey Elek: Tsz, 1838.). lóposz (Kri
za, Vadr. 1862.). lóposzogó. Boga L., 1938: 
Ha valaki elvágja a kezét, ~t [...] szelnek ket
té és rákötik a sebre, gyakran cseréle fel fris
sel (91.). posz (Gregor F., 1973.).
5. pöfeteg: „kerekdéd gombának neme 
(pöffedék, pöffeteg, peheteg, puffatag)” 
(SzD, 1784.). pefeteg gom ba  (Mátyus I., 
1787. II. 483.). pehelyteg (MTsz II., 1897.) 
Hm. peheteg. r. Besina káluluj (Benkő J., 
1783.431.).
6. puhatag (Lőrincz K., 1861. 339.) Hsz, 
(Kardalus J., 1980. 61.) Cssztsimon. J. 
Lycoperdon Bovista: közönséges pöffeteg 
gomba (Fehér-M ágocsy D., 1935. 81.). 
Benkő J., 1783: pöffeteg, pöfing, lófing, fe
kete por-gomba Lycoperdon bovista. (431.) 
Eresei J., 1844: méhszédítő: L. bovista: 
Gömbölyű hójag idomú, sima fejér bőrű, 
tetőjén feslik [...] (124.). Benkő K., 1868: 
pöffeteg (lycoperdon bovista) (19.) Msz. 
Rétyi Nyír
„sikerült Réty vidékén 76 gom bát is gyüjte- 
nem n (Moesz G., 1929. 545.).
REVE
a. „a fának korhadásba menő puha bele”
(Ballagi M., 1873.).
b. tapló. Eresei J., 1844: Bikk [...]; lókörmü 
idomú gombája és reve a* pipásoknak ked
ves gyujtószere (23.).
RIZIK E: Lactarius deliciosus.
L fenyőalja  (Málnássy L., 1972. 105.). 
fen yőa lj gom ba  (fenyőgomba) (Moesz G., 
1929. 552.). fenyűalja gom ba  (Moesz G., 
1929. 552.) Borszék, fenyőgom ba  (Köz. Pál 
András Nyr 38., 1909. 379.) Tatrang.
2. riskó  (Köz. Balogh Ödön: NyIK III., 
1959. 114.) Gyimes. riskógomba (Magyari, 
1976.) Km.
3. tövisalja (Benkő K., 1868. 19.) Msz. 
Mátyus István, 1787: legfőbb tsemege-étel
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(Köz. Moesz G., 1929. 546.). tövisaljgomba  
(Moesz G., 1929. 552.) Um. 
rossz gomba: mérges gomba (Tamási A., 
1970.61.).
R Ó ZSA SZÍN Ű  K O R A LLG O M B A : Ra
maria botrytis.
1. csirkelábgomba (Moesz G., 1929. 552.) Um.
2. fűgomba (Moesz G., 1929. 552.) Borszék.
3. gyomorgomba (Moesz G., 1929. 552.) Hm.
4. parlaggomba (Moesz G., 1929. 552.) Um.
5. pisztriegom ba  (Moesz G., 1929. 552.) 
Szf.
6. úrigomba (Moesz G., 1929. 552.) Hm. 
SÁRGA GEREBEN: Hydnum repandum.
/. őszi rókagomba (Málnássy L., 1972. 78.).
2. őzgomba (Magyari, 1976.) Km.
3. tüskésgomba (Magyari, 1976.) Km.
4. tüskés rókagomba (Magyari, 1976.) Km. 
SÁRGA KORALLGOM BA: Ramaria flava.
1. csürkelábú (Lukács Z., 1978.) Sóvárad.
2. halványsárga palánka (Magyari, 1976.) 
Km.
3. kecske vagy bokros palánka (Benkő K., 
1860. 19.) Msz.
4. lasagomba (Mátyus I., 1787. II. 484.). 
Moesz G., 1929: Mátyus lasagombája pedig 
bizonyára a Clavaria flava-val egyezik, me
lyet Istvánffi szerint Bikszádon és Három- 
székmegyében most is lasagombának mon
danak (547.).
5. palánkagomba (Magyari, 1976.) Km.
6. szarvasgomba (Magyari, 1976.) Km.
7. szegfű virággomba (Moesz G., 1929. 
552.) Borszék.
SÁRGA RÓKAGOMBA: Cantharellus ciba- 
rius.
/ . csibegomba (Magyari, 1976.) Km.
2. csirkegomba (Málnássy L., 1972. 109.)
3. éti vargánya (Magyari, 1976.) Km.
4. nyúlfülgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. rántzos sárga gomba (Benkő J., 1783.
431.).
6. róka-vargánya (Benkő K., 1868. 19.) Msz.

7. sárga (Benkő K., 1868. 19.) Msz. sárga- 
gamba (Horváth I., 1971.) Mózd.
8. sárga palánkgomba (Köz. Konsza Samu: 
Nyr. 45., 1916. 236.) Nbacon.
9. Sárga Vargánya r. Burete galbine (Benkő 
J., 1783. II. 431.). vargánya  (Moesz G., 
1929. 552.) Um.
SÖ TÉT TROMBITAGOMBA: Craterellus 
cornucopioides.
1. manók kürtje (Málnássy L., 1972. 79.).
2. trombitácska (Málnássy L., 1972. 79.). 
suskagomba: „csúcsos alakú erdei gomba
fajta” (Nemes Z., 1974.) Torja, 
susugomba: susulykagomba (Inocybe) 
(Málnássy L., 1972. 32.). 
süveggomba: Morchella sp.
/. kucsmagomba. Benkő K., 1868: süveg 
vagy kucsma helvella esculenta (19.). 
G regor F, 1973: süveg-gomba: kucsma
gomba (MTsz II., 1897.). J. Conscriptio 
Szárhegy, 1820: Ezek felett a fennebb emlí
tett mód szerint ezen helység [Szárhegy] 
Kőzlakossai [jobbágyai] fizetnek egy Esz
tendő alatt [...] Czérnába fűzött Süveg, va
gyis más képpen Sz: György Gombát (116.).

ÍZLETES ~
2. poroncsolat gomba: „kucsmagomba 
(messzeható szaga parancsolja, hogy tudo
mást vegyünk róla)” (Köz. József Rezső: 
Székelység XI. 1941. 24.) Firtosváralja. 
szarvasgomba: „Szarvasgombának nálunk 
[Szf] a nép a palánkagomba [—»] (Clavaria) 
fajtáit nevezi, melyek erdeinkben tömegesen 
teremnek. Ezeknek a termőteste bokor ala- 
kúan, korai módjára elágazó, mely a szarvas
agancshoz hasonlít. Innen ered a ~ elneve
zés.” (Köz. Nagy Imre: Székelység VI. 1936. 
7-8. sz. 42.). Benkő J., 1783: Szarvas-gom
ba: Lycoperdon cervinum. r. Burete Cser- 
bilor (II. 431.) Mátyus /., 1787: Szarvas- 
gomba (Lycoperdon Tuber, Lycoperdon 
Cervinus, Németül Hirschtrüffel). így nevez
tetett minthogy inkább azokon a’ hellyeken
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találtatik, a' hol a' szarvasok ' bőgéseket vagy 
párosodásokat folytatják (II. 483.). Teleki J., 
1799: Az Hargita Havassa ~ sok terem, ezt a 
közellevő falusiak meg szedvén jó drágán el 
adják.” (34.) Benkő K., 1853: Továbbá te
remnek feles szarvas gombák (Lycoperdon 
Cervinum) (39.) Cs, Gy, Kász. 
szegfű: fűlőke (Collybia). Benkő K., 1868: 

agaricus esculentus. (19.) J. PNL VII., 
1894: szegfű-galóca: Collybia Fr., Agaricus 
esculentus (796.).
SZEGFŰGOMBA: Marasmius sp.
1. borsikagomba (Magyari, 1976.) Km.
2. csirkegomba (Magyari, 1976.) Km.
3. mezei fűgomba (Magyari, 1976.) Km.
4. tojásgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. tyúkgomba (Magyari, 1976.) Km.
MEZEI M. oreades.
1. csirkegomba (Málnássy L., 1972. 92.).
2. harmatgomba (Málnássy L., 1972. 92.) 
(vö. Gazda J., 1980. 31. Cssztsimon). 
szemerke gomba: „Tubera” (Nyr. 29., 1900. 
365. Pápai P. F., 1706.). 
szentgyörgygomba.
L ízletes kucsmagomba (Morchella esculen- 
ta) -» és süveggomba.
2. májusi pereszke (Tricholoma Georgii) 
(Málnássy L., 1972. 89.), (László K., 1978. 
211.) Ssztgy. (vö. Gazda J., 1980. 32. Gyi- 
mesbükk).
szilvaaljgomba: gyűrűs tölcsérgomba (Clito- 
cybe mellea) (Moesz G., 1929. 552.) Um. 
SZÖMÖRCSÖGGOMBA: Phallus impu 
dicus. J. Melius Péter, 1578: De Fungis 59: 
Az szömörcsökgomba [...] jó (159.). Szabó
A., 1978: szömörcsökgomba M orchella 
esculenta [ízletes kucsmagomba] (379.). J. 
Benkő J., 1783: süveg gomba, fekete gomba, 
szömörtsök Phallus esculentus (I. 432.). 
szőrgomba: szőrgomba (Lactarius tormino- 
sus) (Moesz G., 1929. 552.) Um. 
tapló gomba: parázstapló (Foms igniarius). 
BenkőJ., 1783: ~: Boletus igniarius (I. 432.).

tavaszgomba.
1. cseh kucsmagomba (Verpa bohemica) 
(Málnássy L., 1972. 85.).
2. fattyú kucsmagomba (Morcehlla hybrida) 
(Málnássy L., 1972. 86.).
tem érdek rövid szárú gomba. Mélius H., 
1578: temerdec rouid szaru gomba (Folio 
28). Szabó A., 1978: ~ Boletus bulbosus 
(379.) (vö. Ballagi M., 1873. II. 628.). 
TINÓRUGOM BÁK: Boletus. TINORÚ. 
BARNA ÉS SÁRGA GYŰRŰS  ~ (B. luteus 
és flavus).
1. fenyőalj gomba (Magyari, 1976.) Km.
2. vajgomba (Magyari, 1976.) Km.
BARNA GYŰRŰS  ~ (B. luteus).
1. fenyőgomba (Málnássy L., 1972. 74.).
2. vajgomba (Málnássy L., 1972. 74.). 
EH ETŐ  ~ (B. edulis): medvegomba (Köz. 
Pál András: Nyr. 38., 1909. 379.) Tatrang, 
(László K., 1978. 216.) Sszgy.
ÉRDES  ~ (B. scaber).
1. csikóláb (Magyari, 1976.) Km.
2. érdesnyelű (Magyari, 1976.) Km.
3. gyertyánygomba (Magyari, 1976.) Km.
4. honvédgomba (Magyari, 1976.) Km.
5. kozákgomba (Magyari, 1976.) Km.
6. nyárfatinóru (Magyari, 1976.) Km.
7. pétergomba (Magyari, 1976.) Km.
8. piroska (Magyari, 1976.) Km.
FARKAS  ~ (B. pachypus): farkashirib 
(Málnássy L., 1972. 40.).
SÁRGA GYŰRŰS  ~ (B. flavus).
/. sárga fenyőhirib (Málnássy L., 1972. 73.).
2. vajgomba (Málnássy L., 1972. 73.). 
SÁTÁN  ~ (B. sataneus).
1. disznógomba (Málnássy L., 1972. 41.).
2. ördöghirib (Málnássy L., 1972. 41.). 
SZE M CSÉSN YE LŰ  ~ (B. granulatus).
1. fenyőhirib (Málnássy L., 1972. 72.).
2. fenyőtinórú  (Málnássy L., 1972. 72.). 
TEH ÉN  ~ (B. bovinus).
1. medve-gomba (Benkő J., 1783. II. 431.). r. 
Minetárke urszászke. In pl uráli. Mineterts urszes.
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2. medve vagy hirib (Benkő K., 1860. 19.) r. 
minatarca vagy titercs. Msz.
3. tinó gomba (Benkő J., 1783.1. 432.). 
VÖRÖS ÉRDESNYELŰ  ~ (B. rufus).
1. kecskegomba (Málnássy L., 1972. 71.).
2. nyárfatinóru (Málnássy L., 1972. 71.). J. 
PNL XVI., 1897: de Diószegiék a Boletust 
tinorúnak nevezték (653.). J. Boletus fajok 
melyek nem szerepelnek a Bohus-Kalmár, 
1956-ban: B. bulbosus. M oesz G., 1929: 
tonorú gomba (tinóorrú gomba, tinótorty), 
(551.) Um. B. ferrugineus. Mátyus /., 1787: 
Hirip-gomba (Németül Steinbülz) (II. 481.). 
B. fubsquamosus. Benkő J'., 1783: tőke gom
ba, fái gomba, főző gomba, pisztritz gomba 
(I. 432.). B. laricis. Benkő J., 1783: tiszafa
gomba (I. 425.). B. svaveolus. Benkő J., 
1783: fűz-fa gomba (I. 432.). 
tisza-fa-gomba (keserű cseh-tapló): Agari- 
kus, Burete de Zade (Benkő J., 1783. II. 431.). 
tőke- vagy pisztricgomba Boletus sub- 
squammosi (Mátyus I., 1787. 480.): „piszt
ricgomba (Polyporus squamosus)” (Gregor
F., 1973. 12.).
TÖ LCSÉRG O M BÁ K : Clitocybe. 
TÖLCSÉRGOMBA. GYŰRŰS ~ (C. mellea).
1. tölgyfavirággomba (Málnássy L., 1972. 81.).
2. tuskógomba (Málnássy L., 1972. 81.). 
PARLAGI ~ (C. corda): méregtölcsér 
(Málnássy L., 1972. 29.).
SEREGES ~ (C. infundibuliformes).
/ . harmatfogó (Málnássy L., 1972. 69.).
2. kecskegomba (Málnássy L., 1972. 69.). 
VILÁGÍTÓ ~ (C. phosphorea): „vörös róka” 
(Málnássy L., 1972. 39.). 
TÖVISALJGOM BA: Rhodophyllus clypea- 
tus.
1. májusgomba (Málnássy L., 1972. 91.).
2. pereszke (Gregor F., 1973. 41.) J. Mátyus /., 
1787: Terem ez [Tövis-aly-gomba] a' verő-fé- 
nyes száraz erdők' és berkek' szélein a' tövis
fák alatt (II. 478.). Gregor F, 1973: Mátyus 
Istvánnak 1787-ből származó leírása viszont a

Tricholoma graveolus, esetleg a Tricholoma 
georgii gombafajra vonatkozik (41.). 
tővisaljú: „májusi pereszke” (Tricholoma 
Georgii) (Lukács Z., 1978.) Sóvárad. 
tövisses hasú gomba: cserepes gereben 
(Hydnum imbricatum) (Benkő J., 1783. I.
432.).
tuskógomba: „változékony tőkegomba” 
(Pholiota mutabilis) (Málnássy L., 1972. 60.). 
úrgomba: „császárgomba” (Amanita caesa- 
rea) (Gregor F., 1973. 46.), (Szabó A., 1978. 
379.). J. Mélius H., 1578: Wr gomba (De 
Fungis 59).
VARGÁNYA, EHETŐTINÓRU: Boletus 
edulis.
/. hirib. hilih gomba (Köz. Szilády Zoltán: 
MNy 3., 1907. 330.) Szu. hirib (Málnássy L., 
1972. 106.). hiriba  (Málnássy L., 1972. 
106.), (Köz. Kállay: Tsz, 1838.). hirip 
(Conscriptio Gyalfalu, 1820. 3.), (Köz. 
Gencsy István: Nyr 34., 1905. 82.) Gy. hirip- 
gomba (Mátyus I., 1787. II. 481.). J. Gregor
F., 1973: Főleg az erdélyi nyelvjárások sza
va, amelyet ezidáig hirip (1808), hiriba 
(1838) és hiribe (1897) változatban tartott 
számon a szakirodalom (22.).
2. m edvegom ba  (Köz. Szilárdy Zoltán: MNy
3., 1907. 331.) Csm, (Málnássy L., 1972. 
106.).
3. tinótorty (Gregor F., 1973. 28.) Um.
4. tőke. Benkő K., 1868: ~ vagy pisztricz: 
boletus edulis, burete pesztrevi - a dió, bikk 
és szilfák tökéin (19.) Msz.

B.) Tapló, taplóipar*
* Barabás E., 1904. Um. 40.

belésüti: beleégeti. Molnos István: a forma 
alul van [...] hajó  forró a vasaló, akkor a tap
ló többet nem ugrik, a vasaló ~ a mintát a 
taplóba (Sz. gy.) Korond. 
cakkvágó: a taplósapka készítésének egyik 
eszköze. Molnos István: a ~t cigányokkal
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csináltattuk (Sz. gy.) Korond. cakkenyezik 
(Barabás L., 1987. 12.) Korond. 
csehelő szerszám: csiholó Tóth Dénes: 
Acél, kova és tapló ~ volt. (Sz. gy.) Sóvárad. 
fabotocska: fakalapács. M olnos István: 
amikor faragják a taplót, akkor meg kell 
topolni [—>], akkor jobban nyúlik (Sz. gy.) 
Korond.
forma: faminta a taplósapka készítésénél. 
Molnos István: faragó vagy kerekes csinálja 
bükkfából; ha rajta felejtik a vasalót a taplón, 
ez megfeketedik (Sz. gy.) Korond. szin. min
ta (Barabás L., 1987. 12.) Korond.

340. ábra. Forma. Vésett virágminták a taplóból készült 
tárgyakon (Barabás L., 1987. 12.).

hánt: lefarag. Molnos István: a tapló héját le 
kell ~ani a toplófaragó késsel, ez olyan, mint 
a salló csak nem fogas (Sz. gy.) Korond. 
szin. taplót farag (Barabás L., 1987. 10.) 
Korond.
keményiteje: „a papendekli [karton] a sim- 
lcderben [sapkaellenzőben] (Molnos István. 
Sz. gy.) Korond.

későbbre fújja ki magát: későbbre szárad 
ki. Molnos István: ~ a nyers tapló, ha hideg 
helyen tartják (Sz. gy.) Korond. 
kinyújt: kihúz. Molnos István: miután le- 
hántották [a taplót] kinyújtsák (Sz. gy.) 
Korond.
kolopál: kalapál. SzL, 1866: Sőt a bikkfán 
élősködő gombát is felhasználják taplónak: 
néhány év előtt Korondon egy élelmes szé
kely abból kalapokat is ~t (43.). 
nyesseség: víztartalom. M olnos István: a 
tapló két hétig kell álljon, [hogy a] ~ jöjjön 
ki belőle (Sz. gy.) Korond. 
olló: a taplósapka készítés eszköze. Molnos 
István: ~val lekerekíti [...] a cakkokat kivág
ja (Sz. gy.) Korond.
összeszéjezi: összeilleszti (Barabás L., 
1987. 12.) Korond.
pántlika: a taplósapkánál használt taplócsík. 
Molnos István: keskeny ~, széles ~ (Sz. gy.) 
Korond.
papendekli: karton. M olnos István: alul 
[sapkaellenző] ~ van (Sz. gy.) Korond. 
pipi munka: aprólékos munka (Molnos Ist
ván. Sz. gy.) Korond.
ráüttet: „rácsihol” (Köz. Viski Károly: Ethn 
XLII., 1932. 84.). Sz. „Nem ér egy ütet tap
lót.” Siklód.
sapkacsutak: faforma. Molnos István: erre 
rá kell húzni [a taplót] [...] olyan mélyre rá
húzódik, mint a fej (Sz. gy.) Korond. csutak. 
Barabás L 1987: [...] megszárad és felveszi 
a ~ alakját. (10.) Korond. 
simléder: sapkaellenző. Molnos István: a ~t 
le kell vasalni, keményítőt tenni belé és még 
egy rend taplót rátenni (Sz. gy.) Korond. n.s 
Schirmleder. ~ húzás (Barabás L., 1987. 10.) 
Korond.
TAPLÓ, tapló. MA, 1604: ~: Fomes. Tarisz
nyás M., 1978: A ~ gyűjtése és felhasználá
sa [Gyergyóban] főként a Gyilkos-tó kör
nyékén szokásos. Hammas vízben főzték, 
ebben hosszabb ideig áztatták. Megszárítot-
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341. ábra. Tapló.
Bíikkfatapló (Formes fomentarius).
J. A taplógombát használták mint tűzszerszámot, miután 
megfőzték és kipotyolták (Tóth Dénes Sz.gy.) Sóvárad. 
Ezért terjedt el ez a szólás: „Acél, kova, tapló / Üsd ki 
fiam, Palkó!”

ták, szárítás után puhára potyolták. Acéllal 
és kovakővel tűzgerjesztésre használták. A 
Gyilkos-tónál az 1930-as évek után dísztár
gyakat is készítettek belőle (30.) Gy. Kozán 
/., 1978: A pipák mellett ott volt a dohány
vágó szerelék, a tubákos zacskó, a kovakő, a 
cifrán hajlított ütőacél meg a ~, mert akkori
ban a falusi ember még nem használt gyufát 
(16.) Zsögöd —» csehelő szerszám. Molnos 
István: hatalmas nagyokat kell járni, amíg 
lehet kapni ~t [...] őserdő, hibás fák kelle
nek, ép fán nincsenek [...] az új jó, amíg 
gyenge nem jó, június derekára keményedik 
ki, akkor jó, vannak olyan esztendők hogy a 
nyűvek bántsák [...] ha nyessen [nyersen] fa
ragja, akkor kérges [...] főzik azt, ami irtó 
száraz [...] bükkfa ~t gyűjtöttünk, nyírfa ~t 
dísznek gyűjtenek, de azzal mi nem foglal
kozunk (Sz. gy.) Korond. topló  (PP, 1708.). 
~ (vö. Viski Károly: Tapló, acél, tűzgyújtűs. 
A MNM NT Értesítője XXIV. 1932. 2. 84-

86. Siklód). Vámszer G., 1 9 7 7 /m Q . k: A 
tapló (=) készítési módja 
Gyimesközéplokon a következő: a hibás 
bükkfán található gombataplót, amelyben 
azért még van élet, ősszel leszedik és azt az 
alábbi kétféle eljárással készíthetik el: 1. 
[...] érlelés [...] 2. főzés [...] pontosan el kell 
találni a főzés szükséges időtartamát, mert 
ha például kissé tovább fő, már túl porhanyú 
lesz a tapló és »nem fogja a tüzet« (160.). 
Molnos István: el kell menni ~t gyűjtögetni 
a Déli-Kárpátokba. (Sz. gy.) Korond. (vö. 
MNL V., 1982. 206.). Barabás L., 1987: [...] 
tavaszi - [ . . .]  (10.) Korond. 
taplóbél: a bükkfatapló belseje. László G. 
1957: Annál jobb azonban a [tapló] belseje, 
a foszlós, puha ~. (2.) Korond. 
TAPLÓSZEDÉS. Nagy G y ., 1884: Tapló
kereskedők (Hesshaimer F. L. et A. Brassó
ban) megrendelésre sokat gyűjtenek. Némi 
előkészítés (megpotyolás) és a fölösleges 
részek eltávolítása után Németországba 
küldetik az, hajók iszkábolásánál (a repe
dések betöm ésére) leendő használat 
czéljából. 1878. és 1879-ik években 200- 
300 mázsa is gyűlt (83.) Szf. táplász. Lász
ló G., 1957: Hetekig táplássza az erdőt. 
(2.) Korond.
toplász: „taplóból különböző dísztárgyakat 
és használati eszközöket készítő” (Székely
ség, 1931. I. 13.) Korond. ~ családok (Bara
bás L., 1987. 10.) Korond. taplós (László G.,
1957. 2.) Korond.
toplászat: taplóipar (Kozma F., 1879, 264.). 
Barabás L., 1987: A  ~ itt [Korond] jóval fia
talabb, mint [...] a fazekasság. (10.). 
topol: fakalapáccsal ütögeti a taplót (Molnos 
István. Sz. gy.) Korond. Barabás L., 1987: 
Vesz egy fabotot és ütögeti [a taplót], [...] 
meg ~ja, hogy puhuljon, jobban nyúljon. 
(10.) Korond.
tömötten van: gyakrabban van (Molnos Ist
ván. Sz. gy.) Korond.
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3.1.4. Erdei gyümölcsök 
és gyógynövények - Viricselés

„ Egy karcsú kéz hajlik felém  
s a kérget késsel megcsapolja 
s forrást buggyant a kés helyén, 
minthogyha bor kútfője volna ”

(Aprily Lajos: Nyírfa voltam, 1969.)

áfonyáét: áfonyáért. Gazda J., 1980: Úgy 
10-11 éves lehettem, édesanyámék mind 
mentek ~, s én es kívánkoztam, hogy vigye
nek el. (31.) Gelence.
áfonyafésű: áfonyaszedő fésű. Kemény J., 
1957: Két három hét még s vonulhatnak a 
lányok áfonyaszedő fésűkkel felszerelve 
szüretelni (211.).

342. ábra. Áfonyafésű. (Tarisznyás M., 1982. 7. 
fénykép).

ákácfa: akác. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: 
Teakeveréket készítenek köhögés ellen bo
dza-, menta- és ~ virágból (208.) Árapatak. 
almaecet: Viski K , 1932: ~. [...] A hozzávaló 
vadalmát erdőn-mezőn gyűjtögetik össze. [...] 
Színe aranysárga, mint a boré, íze sokkal kel
lemesebb, mint a masinaeceté. (117.) Siklód, 
aszszu berekenye: száraz berkenye. Kájoni 
János Fűvészkönyvéből: Berekenye fa. AD. 
sorbus. n. Berekenye fa szrazto és szorito 
természetű. Hasznai. Az ~'t ha borba meg 
iszod, has folyását meg allattya. (Domokos

Pál Péter Kájoni János: Cantionale Catho-
licum Bp., 1979. 107.)
belekenyér:
a. berkenye. Boga L., 1938: Némely helyen 
a veszettséget növényi gyógyító szerrel is 
próbálják gyógyítani („ ~ vagy berkenye és 
bodzavirágtea” (87.) Szf.
b. galagonya . Gazda K., 1969: a ~ (Cratae
gus) virágát [...] köhögés [...] gyógyítására, 
teának főzték meg (425.) Ssztkirály.
BODZA
„Borza Víz - kórságba esett Embereket 
Hamar talpra állíttya.,,

(Miháltz István: Paraszti Majorja, 1779.) 
~GYÖKÉR . Jakab Szádeczky, 1901: Hűlés 
ellen bedörzsölésre a földi ~ (Sambucus 
Ebulus L.) gyökeréből és az egerfa éretlen 
gyümölcséből készítenek gyógyszert, mely
hez konyhasót is tesznek (23.) Um.

343. ábra. Bodza. 1. virágzó ág, 2. termés (hosszmetszet, 
keresztmetszet), 3. virág.
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-K É R E G . M olnár I., 1978/1839: Gyergyói 
orvosság Hántsd le a Borzafának külső zöld 
Héjját [...] (320.). Kardalus J., 1980: Égésre 
való fr: étolaj, vaj, viasz, kámfor, bojzafa 
belső háncsa (a sárgás állomány) és egy tojás 
sárgája (63.) Cssztimre.
-V IR Á G . Benkő J., 1781: Borza virág Bor. 
Szedd meg a' borza virágot [...](161.). Bene- 
deki E., 1801: Végy Borza virágot (29.) 
Parajd. J. bórzavirág: „fekete bodza virága” 
(Köz. Márton Béla: NylrK XI., 1967. 143.) 
Szováta-Szakadát. Nemes Z , 1974: Ha iz
zadni akarsz, igyál bórzavirág tiját. Torja. 
Péntek J.-Szabó T. E., 1976: [~] Padláson 
szárítják a virágját. Bort készítenek belőle. 
Jó teának köhögés ellen, izzasztó. A fájós fü
let ugyanezzel a teával párolják (209.) Ara
patak. herbatea-virág: fekete bodza virág 
(Győrffy I., 1902. 21.) Fotos. J. ESz Naptár, 
1849: Bodzák ' hasznai. Azt tartják, hogy ha 
földi bodza-seprővel sepertetik a' ház, a' bol
ha belőle kivész. J. M olnár /., 7978/1839: 
Vérhas. Borza Gombát aszald s törd meg ad 
meg inya borban (323.) Usz. 
BORÓKAKÚRA. Boga L., 1938: Gyomor
fájás [...] Igen jó  a ~ is; az első napon éhgyo
morra 1 szem borókabogyót esznek, azután 
minden reggel eggyel többet, föl egészen tí
zig, s innen kezdve csökkenőleg minden 
reggel eggyel kevesebbet egészen egyig. 
(89.).

344. ábra. Borókakúra. 1. borókabogyó.

BORÓKAMAG.
1. bórsfenyő-mag (Köz. Márton Béla: NylrK
XI., 1967. 143.) Szakadát.
2. borsika. Tsz, 1838: „fenyő mag” (Köz. 
Incze József). Péntek J.-Szabó T E., 1976: ~: 
Késő ősszel szedik a bogyóját, szárítják. Fel
fúvódás ellen 2-3 bogyót kell elrágni. Teát is 
főznek belőle reuma ellen. Állatoknak jó fel
fúvódás ellen, és hogy megindítsa a kérő- 
dzést: küménmaggal, ánismaggal, veres
hagymával és fokhagymával főzik meg 
(208.) Árapatak. borsikafenyő magja. Boga 
L., 1938: Vesebaj ellen a mezei zsurlót, a 
borsikafenyő magját, a petrezselyem gyöke
rét és a disznómogyorót össze főzik és ezt a 
főzetet isszák, vagy pedig zsurlót, vadrózsá
ból, fodormentát és a borókából meleg für
dőt készítenek a betegek számára (89.).
3. fenyő-bors. Szigethi Gy., 1831: ~ót ád a' 
zetelaki erdő bőven (62.). fenyőborsi ka (Ta
más Gáspár: Új csapáson (99.) (Nyr. 80., 
1956. 335.). fen yő-boss  (MTsz I., 1893. 
575.) Hm.
4. fenyőmag. Kgl. 1577: feniő magh: „gra- 
num viniperi” (Köz. Pálfi Márton: Nyr. 36., 
1907. 318.). PPB, 1767: fenyö-mag: „Grana 

juniperi” Mátyus /., 1787: Bé-illik a' Fű
szerszámok' rendibe minden tekintetben a' 
Fenyö-mag, vagy Fenyö-bors a mint Tsikban 
hívják (Baccae juniperi) (IV. 433.). RéthiL., 
1868: Keresetre induló székely fiú [...] Hátán 
fekete csíki korsót visz, fenyőpálinkával (bo- 
rovicska) telve; azzal indul kereskedni. A 
másik oldalán van még ~ is és finom fehér 
szurok. EL 1893: Székely-Udvarhelytt a 
~gal (borókával) való kereskedés is kezdetét 
vette (448.). Szabó-Péntek, 1976: Árapata- 
kon egy borospohár ~ot [...], ugyanennyi 
[...], [...] főznek meg két liter vízben, és ezt 
öntik bele a felfújódott állat szájába (161.). J. 
Fenyö-mag Szyrup. Benedeki E., 1801: Végy 
Fenyö-magot égy fertállyt, törd meg jó 
aprón, és tölts reá 1 fertálly forrás Vizet [...]
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(221.) Parajd (vö. Gazda J., 1980. 34. 
Cssztsimon).
boroszlánlapi: „orgonáiévá!” Kardalus J., 
1980: Adatközlőink szerint: „a ~ a sebet tisz
tán tartja” (62.) Cs.
borsfenyőfa gyökér: boróka gyökere. Bene- 
deki E., 1801: Végy [...] Bors Fenyő fa Gyö
keret 8 Lotot (222.) Parajd. 
borsfenyőhéj: borókakéreg. Kurkó Gy., 
1970: Pipáját megtömte tavaly szedett mo- 
gyorófalapival kevert ~jal (163.) Cssztdomo
kos.
csap: „10-15 cm hosszú csatornaszerűen 
végződő nyírfakéreg” (Köz. Győrffy István: 
Ethn XLVIII. 1937. 217.) Um. 
csapol: csurgat, ki-, gyűjt, nyer. „Ha egyenes 
állású törzsből akarja a viricset nyerni, akkor 

(Köz. Győrffy István: Ethn XLVIII. 1937. 
209.) Um.
csatti eper: húsos eper (?). M olnár /., 
7978/1839: Főzd meg vízbe a Csatti Eper 
gyökerét azza vonasd a fogad (324.) Usz. 
cserefa-makk: kocsánytalan tölgy makk. 
PéntekJ.-Sz.abó T. E., 1976: A makk jó gyo- 
morsikulás ellen. Arapatak, 
cserfavíz: tölgy lé. Apor P., 1717: czerfa vi
zet kedvesen veszem, éppen jól esett, mert 
minden égett borom elfogyott volt (76.) 
Kézdisztlélek.
CSIPKEBOGYÓ.
1. csipkebingó. Gazda / ,  1980: Szedtük a 
szedret, s szedtük a ~t (32.) Gelence. csipke 
bitigolyó (Székelység VII., 1937. 35.) Kvh és 
vidéke.
2. ecsenpecs. MTsz /., 1893: ~, ecsömpecs, 
hecsempecs, hecsenpecs, hecsepecs: „vadró
zsa piros bogyója (csipkebogyó) s a belőle 
főzött íz (lekvár) Szf, Um, Hm. ecsepecs. 
Dániel Cs., 1913! 1746: Egy üvegben félig ~ 
(256.) Vargyas. hecsen. Péntek J.-Szabó T. 
E., 1976: Megszárítva, kimagolva erősítő te
ának használják, gyakran más növényekkel 
teakeverék (208.) Árapatak. hölcsönlit (Seres

A., 1973. 4.) Krizba. peccs. Gazda K., 1969: 
Régebb alig volt család, amely ne foglalko
zott volna ~ készítéssel [...] »= szedni 
mentek« [...] A »~ bokrot«, »rózsafát« nyír- 
fapálca-kankó segítségével »kereken meg
szedték^ [...] »~ bimbó«, »~ törőbot«, »~ 
lekvár« (423.) Sepsisztkirály.
3. hecserli. Rácz-Csedő, 1970: ~: Rosa sp. 
(77.) Mhermány. = (Bíró Benjámin. Sz. gy.) 
Nyselye. ~ bogyó  (Márton B., 1967.) Szaka
dát.
4. seggvakaró: „Rosa canina és gyümölcse” 
(Köz. Pál András: Nyr. 37., 1908. 376.) Tat
rang. ~ rózsa (Köz. Murádin László: NylrK 
VI., 1962.) Pipe. Nemes Z., 1974: =: „rózsa
bogyó, hecselli” Torja.
5. szaragbu gya  (Köz. Murádin László: 
NylrK VII., 1963. 118.) Szzsombor. J. Ke
mény J., 1965: hecserli-sajt (12.). 
csőgőr: „sajtolt almaié” (Kristó T., 1979. 
51.). csügör: „vadalmaié” (Ballagi M.,
1873.) Gazda K., 1969: A  vackorkörtét -[...] 
~nek, pálinkának gyűjtötték (422.) Ssztki- 
rály (vö. Gazda J., 1980. 33. Siménfva).
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DIÓ: kocsos moskotár ~, vékonyhéjú 
Péntek J.-Szabó T. E., 1976: Reuma ellen: tíz 
éretlen ~t egyliteres befőttes üvegben tesz
nek, öt kanál sót tesznek hozzá, és leöntik 
petróleummal. Két hétig érlelik, majd bedör- 
zsölésre használják. Epehólyag gyulladás el
len: 20 éretlen ~t tesznek egy literes üvegbe, 
cukrot szórnak rá, és leöntik pálinkával vagy 
konyakkal. Egy hónapig állani hagyják, utá
na naponta egy evőkanállal esznek belőle 
(219.) Árapatak.
egérfa lapi. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  
friss lapival »levéllel« lekötik a dagadott test
részt, lehúzza a daganatot (207.) Árapatak.

1

346. ábra. Egérfa lapi. 1. mézgás éger levél.

eperbe: „eperért” (Köz. Gencsy István: Nyr.
34., 1905. 323.) Gy.
eperj: „Fragum, Fraga” PP, 1708: Híres ~re 
nem kell kosárral menni. Benkő J., 1783: ~ 
„Fragaria vesca” [erdei szamóca] (419.). 
eprésző lány: „erdei szamócát szedő lány” 
(Zsigmond J., 1980.) Magyaró.
FAGYAL. Jakab-Szádeczky, 1901: Torok
fájás ellen, a ~ fa (Ligustrum vulgare) és a 
bodzafa virágából timsóval elegyítve készíte
nek toroköblögetőt (23.) Um. 
fái mogyoró: mogyoró. Szigethi Gy., 1831: 
~t a' Széknek sok erdei, de kivált az oroszhe
gyi, farkaslaki, pálfalvi erdők gazdagon 
szolgáltatnak (62.) —> suvadt mogyoró.

fehér boroszlán: fehér orgona. Boga L, 
1938: A kifakadozott lábakat boroszlánlapi- 
val borogatják. Legjobbnak a ~ levelének a 
levét tartják; főzés után ráöntözik a sebre 
(92.). Péntek J.-Szabó T. E., 1976: ~: Syringa 
vulgáris var. alba: Égett sebre teszik a levelét 
(215.) Árapatak.
fehérboroszlán-újulás: fehér orgona hajtás. 
Boga L., 1938: A reumát úgy is gyógyítják 
(Csík-Mádéfalván), hogy tavasszal fűzfa
új ulást, ~t, a csihánt gyökerestül és a Szent- 
János füvet összefőzik és ennek a levében 
fürödnek (90.).
fenyő: erdeifenyő (Pinus silvestris). Péntek 
J. -Szabó T. E., 1976: A tavaszi friss hajtását 
cukorszirupnak főzik vérszegénység, tüdő- 
betegség, reuma ellen. Fürdővizet is főznek 
belőle reuma ellen. (208.) Árapatak. 
fenyőalma: fenyőtoboz. Benedeki E., 1801: 
Végy Hoszszu Fenyő fát, Fenyő almát, min- 
denikből 4 Lotot (222.) Parajd —»1.2.2.8. 
FENYŐFAKÉREG. Boga L., 1938: Ha a 
havason vagy az erdőn a medve megveri a 
marhát, de úgy, hogy nem pusztul el, ~ főtt 
levével öntözik a sebeket és a dagadt része
ket (87.).
fenyőszurok: fenyőgyanta. M iklóssy V., 
1980: ~, háziméz, faggyú. Összefőzve ke
lésekre kenik. Azt állítják, hogy »a kelést 
kifakassza és a gyökerét meg kihúzza« 
(62.) Cs.
fiatal cserefa héja: fiatal kocsánytalan 
tölgy kérge. Boga L., 1938: A fiatal cserefa 
felső, zöldes kéregrészét (héját) levágják, 
megszárítják, lisztté őrlik, majd egyenlő 
mennyiségű cukorport kevernek hozzá, s ez
zel a keverékkel, amely szárít és a gennye- 
dést megakadályozza, behintik a vágott se
bet (91).
fojószurok-faggyú. M iklóssy V., 1980: 
Menaságon a fenyő gyantáját faggyúval ol
vasztják össze, és kelések, gennyes sebek ke
zelésére használják (63.) Cs.
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fbldifenyő olaj: borókaolaj. Nadányi J., 1669: 
Foeldifenyoe olaj hasznos a' fognak (458.). 
FŰZFA, fiszfa kéreg. Péntek J.-Szabó T. E., 
1976: Reuma ellen fürdőt készítenek fél 
mennyiségű -bői és ugyanannyi nyírfalevél
ből. Izzasztó teát főznek a fehér —bői (209.) 
Árapatak.fűzfa haja. M o ln á ri., 1978! 1839: 
Szívfájás. A fűzfa Hajának a Sárgáját [...] 
(325.) Usz. fűzfa-újulás (Boga L., 1938. 90.). 
geszkenye: vadgesztenye. Péntek J.-Szabó T.
E., 1976: Reuma ellen: megszárítják, mo
zsárban megtörik, kékszeszbe teszik (kb. 10 
darabot egy literbe). Két-három nap múlva 
használják bedörzsölésre (215.) Árapataka.

347. ábra. Geszkenye.

gübüzik: ferde állású törzsből viricset nyer 
(Győrffy I., 1937. 209.) Rez-tető. 
GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉS. J ÁLt-Cs: 
Gyergyószentmiklósi Állami Erdőhivatal 
német nyelvű levéltári anyaga (1852- 
1859). 1852. VI. 25-én kelt rendelet a ~ről 
(61.2.).
GYŰJTÖGETÉS. SZO VII., 1718: vagy 
más naturalejával cambiálván [természetbe
nivel keverve] gabonát vagy cseremakkot, 
azt sem találhatott különben, mások pedig
len ugyan az onnan kivül lévő erdők benefi- 
ciumából [javaiból, jótéteményéből] foveál- 
ták [fenntartották] magokat galagonyával; 
mindezen szigorú médiumokból [eszközök

ből] is kifogyván, az utak is elrekedvén 
Oláhfalu felé is, az mogyoró rügyre fordulni 
kételenittetett szegénységünk és azt örli s 
eszi (255.). SZO VII., 1719: az elmúlt szo
morú emlékezetű esztendőnek sterilitása 
[terméketlensége] miatt [...] szegény lakosa
ink [...] oly keserves állapotra jutott, hogy az 
éhségnek miatta szokatlan és barmokhoz is 
hallatlan eledeleknek, úgymint laboda [—>] 
mag, bikk és csere makk (melyet másoktól 
nagy áron pénzen vészén), megrothadott fák 
és törökbúza kórójának lisztéi, farügy, gala
gonya etc. megételire kellett adni magát 
(257.) Cs, Gy.
hajt: kifejt. Gazda K., 1974: Ősszel a mo
gyorót »~ották« (244.) Esztelnek. 
HÁRSFAVIRÁG, szádokfavirág. Boga L., 
1938: A gyomorfájás ellen a szádok [...] fa, a 
fehér akác és a borsmenta virágaiból készült 
főzetet isszák (89.). szádokvirág. Balogh E., 
7979/1942: Méhfű, borsmenta és ~ szárad 
fenn a hiúban, különös erdei illat járja át az 
ereszt, a házat (22.) Vargyas. zádogfavirág  
(Győrffy I., 1902. 24.) Fotos, Hsz. zádokfa- 
virág. M olnár I., 7978/1839: Ijedségtöli Hi
deg lelés: =ot [...] főz s arról igyál (321.) 
Usz. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: A  megszá
rított virágból főzött tea jó  hűlés ellen és 
idegcsillapítónak (209.) Árapatak.

348. ábra. Hársfavirág. 1. kislevelű hárs virágzó leveles 
hajtása, 2. virág felülnézetben.
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istenkenyér: a madárberkenye bogyói. Ta
risznyás M., 1978: A belekenyér [...] Bogyó
it ősszel nyersen fogysztják, ez az istenke
nyere (32.) Gy.
kászu: fenyőfakéregből készített faedény 
(Orosz E.. 1932. 110.) Szf. kászuj (Gazda J., 
1980. 33.) Gelence -> XXVI. táblázat. 
KECSKERÁGÓ. Péntek J.-Szabó T. £., 
1976: Az ágról lekaparják a zöld héjat, az

alatta levő sárga kéregből főznek teát tüdő
asztma ellen (208.) Árapatak. 
kokojza [—> 1.2.7.]. Benkő K., 1853: Mikor 
idejek jár a bükkösök kevés makkot, a bors
fenyők [boróka] pedig fenyőmagot bőven 
adnak, eprek, málnák, szederjek ugyan jók, 
áfonya- vagy a hogy itt hívják ~ is teremnek, 
ez utóbbi kétféle: a fekete édesebb, a veress 
savanyú s ezt főzetnek használják (35.) Cs.

1977 8 1 Tarisznyás M., 1982. 6. fénykép); c) a vadcseresznyefa kérgének lehántása a cseresznyefakéreg kászu 
készítésekor (Haáz Ferenc. EM, 1939. 369.) Siikő. 1. favéső.

F. sz. Anyaga Jellemzésük Magas
cm Rendeltetése Lakóhely

1 Fenyőkéreg

Két oldalról 
pecek tartja 
össze az alulról 
felhajtott kéreg 
szélét.
A fenyő Abies 
excelsa kérge.

16 Epres Gyilkostói menedékház

2 Rekettye 12 Epres Gyilkostói menedékház

3 Fenyőkéreg 16 Epres Gyilkostói menedékház

4 Fenyőkéreg 16 Áfonya Gyilkostói pásztor t.

5 Fenyőkéreg 16 Áfonya Gyergyó-Remete

6 Fenyőkéreg 15 Epres Gyilkostói menedékház

XXVI. táblázat. KÁSZU. Kászuk a kutatott területről, (Orosz E., 1932. 110.).
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kakujza (Sz. gy.) Zetelaka. kokojzakóró. 
Gazda J., 1980: A ~t megfőztem úgy lapis- 
tól, cukrot belé, s megittam. Ittam félliteres
ig .  Megittam, s jó  volt. A lázat levette. 
(226.). Cssztdomokos. kukuzalapi. C sergő  
B., 1978: Kezdés előtt megmosakodtak és 
frustokoltak [reggeliztek]: [...] Némelyek te
át is főztek ~ból (48.) Küküllőkeményfva. 
(vö. Zsigmond J., 1979. 224.). 
koseper: „olyan erdei eperfajta, amelynek 
gyümölcse nehezen válik el a szárától” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 1961. 87.) 
Gyimes.
kosztól: „karóval ver (pl. diót)” (Nemes Z., 
1974.) Torja, kosztolják a fá t  (Köz. Újlaki 
István: EL 1883. 761.) Szf. le ~ (Nemes Z., 
1974.) Torja.
KÖKÉNY. -GYÖKÉR. Kükény fa Gyökere. 
Molnár I., 7978/1839: Ijedségtöli Hideg le- 
lés: [...] Három ~t főz meg Etzetben s azt 
iszogasd (321.) Usz.
-VIRÁG. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: Meg
szárított virágjából teát főznek: hashajtó, vi
zelethajtó, köhögés ellen is jó  (208.) 
Árapatak. kökény viz. B. N agy M., 1973 / 
1629: Három hordóban vagyon = (65.) 
Szentdemeter.

KŐRIS. Kőrisfa Forgáts. M olnár /., 
1978/1839: Fogfájás. - Égesd Hamura a ~ot 
(324.) Usz. J. Benkő J., 1783: köris-fa, kö
rös-fa, seb-fa (429.).
krummholtz: gyalogfenyő (Pinus monta
na). Benedeki E., 1801: Krumholtz Olajnak 
Haszna (248.) Parajd. J. n Krummholzkiefer. 
Divald-Wagner, 1868: ~: henye fenyü. 
laboda: „egy kerti burjánnak neve” (Köz. 
T. Nagy Imre: Nyr 8, 1879: 93.) Csszda, 
Atriplex hortensis. SZO VII., 1719: A míg 
kaptak ~ maggal, galagonyával, vadrózsa 
gyümölcsivei, vadalmával, eczetnek meg
tört vadalmának törkölyivei, bükk és tölgy 
makkal (melyért is a szomszéd székekben 
sok kegyetlen huzás-vonás esett a szegény
ségben), nádgyükérrel, bükkfának az hajá
val, nyírfának fűrész musztikájával [fűrész
por], magyaró és egyéb fának rügyeivel [...] 
toldják-foldják életeket (261.). (Csík, Gyer
gyó és Kászonszék országgyűlésre küldött 
követeinek utasítása. Csíkszereda 1719. ja 
nuár 24.).
léeresztő: „viricselésre alkalmas” (Győrffy
I., 1937. 209.) Tusnádfürdő, Oroszhegy, 
Hrsztmárton.
leszárnyolt: szárnytalanított. E rese i J., 
1844: fekete jávor [...] ~ magjából a ' kál- 
mukak, jó  ízű és egésséges theát főznek 
(174.).
leveles fenyőgally leszűrt főzete. Boga L., 
1938: a leveles fenyőfahally leszűrt főzeté
vel is szokták locsolni, borogatni az égett 
testrészt (88.) Cssomlyó. 
liktariom: „szörp” (Apáczai Cs. J., 1653. 
300.).
maláda: „Usz-en az eczetnek megtört vadal
ma elvetni való részét nevezik így, Hsz-en 
ennek neve a német eredetű must” (Nagy G., 
1891. 149.).
mána: málna. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  
termése jó szörpnek, befőttnek; lázcsillapító 
hatású (208.) Árapatak.
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mánászni: „málna szedni menni” (Nyr 3., 
1874. 513.) Usz. Sylvester T t 1966: Ezek 
min ménnek Györkébe Komandó. 
meganyásodik: „barna színű penészréteg 
képződik a tetején” (Kristó T., 1979. 51.). 
megbotol: „a megfőzött rózsabogyó masz- 
szának válúban »peccstörőbottal« történő 
megtörése (Gazda K., 1970. 423.) Ssztkirály. 
mericske: viricselésnél használt kis ivó
edény. Győrffy /., 1937: -be  viricset csurgat 
(217.) Szf. szin. csipor (uo.) —> viricselés. 
M ÉZGA: „a fák kérgében előforduló poli- 
szacharidok gyűjtőneve” Boga L., 1938: 
Mikor a seb kifakadt, a hársfa - ’jából édes 
tejben szintén pépet főznek, és azt kötetik rá 
a sebre (91.). EO  /., 1694: Ha ki a tilalmas 
erdőben csert hántana, büntetődjék három 
forintra, az mézgéért egy forintra (617.) 
Ssztgyörgy.
M OGYORO. M olnár /., 7978/1839: A vese 
betegségei [...] Törj Mogyoro külső héjját 
tiszta Borseprő pálinkába igyad (323.) Usz. 
NYÍR. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A leve
léből fürdővizet főznek reuma ellen. Úgy is 
használják, hogy a zöld levelet zsákba te
szik, és a beteg lábat, miután 15 percig sós 
vízben áztatták, ebbe dugják bele (207.) 
Árapatak.
nyírfaolaj. Boga L., 1938: Az ebsemerget 
[...], úgy gyógyítják, hogy a megszáradt 
nyírfagallyat meggyújtják, azután a parázsló 
nyírfaág végét hideg vas (késpenge) felületé
re nyomják, mire a nyírfaágból olaj (~) olvad 
ki, s ezt rákenik az ebsemeregre (88.) Csdán- 
fva, Cssomlyó.
ótottoroszlán: „Syringa vulgáris var. viola- 
cea”, oltott orgona. Péntek J.-Szabó T. E., 
1976: Reuma ellen használják: egy liter pet
róleumba tesznek a virágjából, 2-3 napi állás 
után bedörzsölésre használják (215.) Ára
patak.
poszogó: „pöfeteggomba (Lycoperdon sp.).” 
M iklóssy V., 1980: A  pálinkával leöntött pö-

feteggombát nyitott (vágott) sebekre kötik. 
(61.) Cs.
saragonya: galagonya (Crataegus monogy- 
na). Péntek J.-Szabó T. E., 1976: A  virágját 
megszárítják a padláson. Teát főznek belőle 
érelmeszesedés és vérnyomás ellen (208.) 
Árapatak.
sóskafa: sóskaborbolya (Berberis vulgáris). 
Benedeki E., 1801: Sóoskafa Szirupot 2 
Lotot (57.) Parajd.
suvadt mogyoró: „tokjából kijött mogyoró” 
(Merényi L., 1867.574.).

szeder. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: befőttet 
készítenek terméséből; ez gyomorfogó hatá
sú, akárcsak a leveléből főzött tea (208.) 
Árapatak —> mána is.
szilfa sárga héja. Molnár J., 1978! 1839: - 
Kelevényre kös Szilfa sárga Héjját Tejbe 
főzve (321.) Usz.
szurok: „gyanta” M iklóssy V., 1980: Luc
fenyő. Csíki népi neve veresfenyő. Gyan
táját, a szurkot kirepedezett kézre, lábra, 
kifakadt kelésre kenik. [...] szurkos kovász. 
A  fenyő gyantáját kovásszal összegyúrják, 
és kelések gyógyítására használják (62.) 
Cs.
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TERPENTIN. Boga L., 1938: A hátfájós 
ember hátára ~nel bekent vászondarabot he
lyeznek (88.).
tilinka: fűzfacső. Győrffy 1. 1937: egy fűz
fáról lehúzott tilinkát pászítanak és azon szé
pen csepeg le az illető edénybe a nyírvirics 
(214.) Fcsernáton.
törőszitán való súrolás: „szőrszitán történő 
magtalanítása a megfőtt és megtört rózsabo
gyó masszának” (Gazda K., 1970. 424.) 
Ssztkirály.
túsza: kivonat. Eresei J., 1844: jókori v. 
palaczk jávor [...] leveleiből kifejlődésükkor 
jó ízű saláta, és töltött káposzta ~ (surroga- 
tum) készül (172.).
vacskolni v. vacskotolni: „összenyomkodni, 
pocsolni a leves gyümölcsöt” (Kriza, Vadr. 
1862.)
VADALMA. M olnár /., 7978/1839: 
Orbántz ellen. Erre orvosság: tiszta Vadalma 
Etzetbe márts Ruhát takard bé vele Éjjelre 
(321.). Usz. J. Kőváry L., 1847: Eczetgyár- 
tás. [...] s azon felül erdős helyeink hordókra 
sajtolják vadalmából az eczetet. (64. §):

352. ábra. Vadalma.
a) ág terméssel; b) termés hosszmetszete.

vadgyümölcs: erdei gyümölcs (Árkos Ft 
1760. 19. Imreh I., 1983.398.). 
vad gyümölcsös fáknak tilalma. (EO 11., 
1775: A falu határán levő ~ mind eddig ná
lunk volt 3 frt, de erőszakosokat tapasztalván 
falun a kecskepásztorok között, kik bünteté
sük után is pusztították a fákat szemlátomást, 
azért concludáltatott [határoztatott] anno 
1724-ben, hogy valaki fejszével erdőn őrizné 
a nyájat, büntettessék ad 12 dénár. (368.) 
Szárazajta (vö. Ozsdola Ft 1774. 21. Imreh
I., 1983. 429.) J. Mkikj, 1905: Utóbbi időben 
az erdei gyümölcsök feldolgozása és forga
lomba hozásával is tétettek kísérletek, de 
megfelelő tőke hiányában nagyobb eredmé
nyeket nem lehetett elérni. (Vö. vackorfa vé
delme: Imreh I., 1983. 259.) (Vö. Almaecet. 
Ethn. melléklete, 1932. 117. Usz). 
VADKÖRTE, vackor. M erényi L., 1 8 6 7 * 
eczetnek való vaczkor (551.). vackorkörte. 
Gazda K., 1969: Az aszalt (vackor) körtét 
cukros vízben megfőzve, bőjtidőben pulisz
kával ették, s fatokánynak csúfolták (422.) 
Ssztkirály. Péntek J.-Szabó T. E., 1976: Gyo
morfájás ellen jó az aszalt körte és a ~ (208.) 
Árapatak. vadvackor. Kacsó S., 1971: Apám 
mint hűséges hivatalbéli azzal vigasztalt 
mindenkit, hogy a vadalmából, ~ból készült 
ecet sokkal egészségesebb, mint a hígított 
ecetszesz (165.). 
virics.
1. ajbor: ,,a' pálinka főzésben az először le
jártatást, a' városiak ~nak, a' falusiak 
viricsnek hivják, mellyből feltéve ’s újra le- 
jártatva lesz pálinka” (Köz. Ferenczi János: 
Tsz, 1838.).
2. virics. bükkfa ~: „a bükkfa összegyűjtött 
nedve” (Győrffy I., 1937. 207.) Varság. fa -:  
„fa' leve, p.o. nyírfa ~” (Köz. Cserey Elek: 
Tsz, 1838.), „tavasszal megfúrt fából kifolyó 
édes nedv” (MTsz I., 1893. 528.) Ev. nyírfa 
~: „a nyírfa összegyűjtött nedve” (Győrffy I., 
1937. 206.) Szf. nyíri ~ (Köz. Murádin Lász
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ló: NylrK VII., 1963.) Szzsombor. nyír 
viríts: „Aqua betulacea” (PPB, 1767.). J. 
nyír-víz: nyírvirics (Győrffy I., 1937. 206.) 
Tusnádfürdő. J. virics: „úgy március vége 
felé furdalás által kifacsart édes leve a 
nyírfának” (Kriza, Vadr. 1862.), „Fúrúval 
megfúrják a nyírfát, a szopókát belészúrnak, 
azon kicsepég, és ital héjétt megigyák, mer 
édes nedvű.” (Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 
1961.) Gyimes, „nyírfa mézgája (reuma elle
ni orvosság)” (Nemes Z., 1974.) Torja. J. 
nyírié (Hegyi I., 1978. 191.) Bakony, (vö. 
Varga D., 1970. 13. vö. MNL IV. 1981.62.). 
viricselés.
Lfejés: „a virics nyerése a nyírfa befúrása ál
tal” (Győrffy I., 1937. 211.). J. „megfejik a 
nyírfát” Tusnádfürdő, „fejik a nyírfát” Árkos.

2. nyírvirics-csurgatás (Győrffy I., 1937. 
206.) Kvh.
3. viricselés (Győrffy I., 1937. 206.) Torja, 
Tusnád, Csszda.
4. virics engedés (Győrffy I., 1937. 206.) 
Hrsztmárton.
5. virics eresztés (Győrffy I., 1937. 206.) 
Cstusnád, Erdőfüle. J. Gazda K., 1969: A 
mezge megindulásakor tavasszal bükkfa, 
nyírfa vagy fenyőfalevelet húztak (244.) 
Ssztkirály (vö. Imreh I., 1983. 259. Szf). 
viricseléskor végzett bevágás.
1. göbéc (Győrffy I., 1937. 210.). Árkos, 
„meggőbécelik a fát”
2. göbe-vályás (Győrffy I., 1937 210.) 
Fcsernáton.
3. góbii (Győrffy I., 1937. 209.).

353. ábra. Viricselés. a) a virics edénybe csurgatása 
(Kézdiszentlélek); b) nyírfakéregből készült csap (1) 
beillesztésének egyik módja (Fenyéd) (Győrffy I., 1937. 
216., 217.); c) a megcsapolt nyírfából kicsurgó lének 
mericskébe (2) történő felfogása Udvarhelyen (uo. 219. 
Haáz Rezső rajza nyomán).

354. ábra. Viricseléskor végzett bevágás.
a) álló fába vájt göbű 
(1) Bethlenfva.
b) ferde törzsű fába vájt göbű (1)
Rez-tető (Győrffy I., 1937. 209., 215.)
Um.
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4. gübü-vágás (Győrffy I., 1937. 210.) Szu. 
„Gübü készítéséhez csak a megdőlt törzsű 
nyírfa alkalmas.” (uo. 209.).
5. hajk: „~ot vágnak a nyírfába is, mikor azt 
viricselés, vagyis nyírvíz nyerése céljából 
megsebzik; a háromszékmegyei Kézdikővá- 
ron” (Köz. Horváth Károly: MNy 43., 1947.
18.).
6. küpii (Vámszer G., 1977. 82.). J. Győrffy 
/., 1937: gíibüz, göbüz: „göbüt készít, váj” 
(209.)
viricsezik: „megindul a nedvkeringés” Ba
logh Ödön: Tavaszkor, mi kór a fák keznég 
viricsézni, a kergit leháncsák étty kicsi héjt, 
asz monygyák, hogy a fa meg van aszalva, 
mér őszre meg va száradva (NylrK V., 1961.) 
Gyimes.
viricstekenyő. SzO VI., 1629: virics-eresztő 
tekenő (1094. sz.) Székelytámadt vára. B. 
Nagy M., 1973! 1684: viricstekenyő (214.) 
Nyújtód, viricseresztő tekenő, nagy virics- 
fogó tekenyő, viricskád. (Imreh I., 1983. 
259.)

3.1.5 Természetes cserzőanyagok - 
Festőanyagok

„1913. év végén 9 cserkereskedő volt a M a
rosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
kerületében

(Mkikj, 1913. 15.)

„Kellemes zöldessárgát eredményezett az ér
lelt horsikagyökér főzete kis darab kékkővel.” 

(Lőrinczi E., 1980. 125.) Árapatak

bersenfa: berzsenyfa (Caesalpinia L.). 
BenkőF., 1781: Fejér Bort veressé tsinálni. A' 
Bérsén fának a' magvát tsináld Zatskoba 's 
akazd az Hordoba meg pirosul attól (161.). 
berzsenfa. Vámszer G., 1977: A vörös színt a 
~ forgácsa adja (51.).

bikkfa-hamulúg. Lőrinczi E., 1980: Az 
Árapatakon használt, leg-legkedveltebb ok
keres rozsdabarna színt úgy állították elő, 
hogy megszűrt bikkfa- vagy cserefahamu- 
lúgot porrá tört gálickővel [rézgálic] főztek 
össze (124.).
boglya: kéregrakás. Tagán G., 1943: A lc- 
hántott kérget boglyába rakták. (35.) Szvar
ság.
boroszlán: orgona. Lőrinczi E., 1980: két 
marok fűz- és két marok ~ levelet mogyoró
nyi kékkővel és egy liter vízzel összefőzve 
kakizöld festékanyaghoz jutottam  (125.) 
Árapatak
borsikagyökér: borókagyökér. Lőrinczi E., 
1980: Kellemes zöldessárgát eredményezett 
az érlelt ~ főzete kis darab kékkővel [réz- 
szulfát] (125.) Árapatak. 
cseraszaló: „cserhéj-szárító (?)” Szabó T., 
1978 /\1 \4 :  az Vargák Cser Aszalóján alól. 
(91.) Mvh.
CSERKÉREGTERMELÉS. cserhántás 
Szabó T., 7978/1775: Belső Czintos Már- 
tontis cser hántásból, vagy makk szedésből 
be viven [bevitetvén, Szabó T.] meg békel- 
lett. Bodok. Sümegh I., 1898: A ~ra rendsze
rint 15-20 éves sarjból nőtt kocsánytalan 
tölgy-állabokat használták ki (892.) Hsz. 
cserhaj hántás. N yolcvanos et, Lemhény, 
1894: az erdő adasék el cserhaj hántás alá 
[...] az erdő cserhaj hántás alá jő  [...] az 
erdőnek többrészei a hántás alá nem való. J. 
fahéjért jár. EO III., 1825: Ha az ilyen levá
gandó táblákon fahéjért járó tímárok jelen
nének meg [...] (347.). J. Várnai S., 1886: 
Tüzelőfa piaczunkon nagy szerep jutott a 
hántott tölgyfának. Tímáraink ugyanis cser- 
zőkéreg szükségletüket fával együtt szerzik 
be [...] A tímár annyi fát kénytelen beszerez
ni, a mennyiről cserzőkéreg-szükségletét tel
jesen fedezheti; de a hántott fát nem képes 
eltüzelni, a fölösleget tehát a piaczra veti 
(415.). Péch D., 1886: [Mvh. közelében] A
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cserkéregnek rendkívül jó ára van, még pe
dig különösen a 10-12 éves fa kérge kereste
tik (518.). (vö. Imreh I., 1983. 260. Szf) —»
III.2.1.7 is.
cserkereskedő: természetes cserzőanyagok- 
kal kereskedő (Mkikj, 1913. 15.). 
CSERSZÖMÖRCE (szkumpia): Cotinus 
coggyria.
/. szkom pia. Vectigcil, 1700: Egy ló terh 
Szkom piától Den. 20. K arlovszky E., 
7896/1792: Ha a kordoványt készítő tímá
rok az úgynevezett szkompiát külső ország
ról oly nagy áron nem vennék, nagyobb 
számra szaporodhatnának [Usz jelentésé
ből] (231.).
2. Rhusok. Bolyai F., 1820: Borkészítésre: a 
fiatal tölgynek, csernek haja, a szilfa haja s a 
Larix nevű fenyőé s a ~. (15.). J. szöm örce 
(Hegyi I., 1978. 179.) Bakony -> 1.2.7. 
CSERTORO. csertörő: „csermakk-zúzó 
malom (szerkezet). Szabó T., 7978/1815- 
1817: Vagyon [...] egy 5. kerekű lisztelő igen 
derék Malmok az alsó végibe hozzá ragasz
tott Cser tőrő, és olaj űttetőkkel egygyűtt [...] 
A Cser tőrő minden hozzá tartozókkal 
egygyűtt Rfl. 115/118.) Szu. —bot: „csertö- 
rő-sulyok” Szabó T , 7978/1785: A Cser tőrő 
botok végei is ugyan vasasok. (118.) Szu. — 
ház: „a csertörő-molnár lakóháza” Szabó T.t 
7978/1785: Vagyon a Kűkűllő Vizin egy [...] 
két bottal járó Csertőrő minden szükséges 
szerszámaival égyetemben [...] a' Csertőrő 
Ház oldaláról is néhány Deszka le hullott 
meg vagyon padimentomozva három ujnyi 
vastagsága Fenyő deszkával. (118.) Szu. ~ 
gép. Tarisznyás M., 1978: A XIX. század vé
gétől kezdve használták a ~ =et, amely kere
kekre szerelve szükség szerint könnyen szál
lítható volt egyik helyről a másikra. Rend
szerint a gyergyószentmiklósi vasútállomás
nál állították fel, hogy a helybeli és környék
beli tímárok által meg nem vásárolt csert 
könnyebben elszállíthassák. Egyes környék

beli tímárok saját szükségletükre szecskavá
góval is törték a csert. (28.). ~ malom. 
Tagányi K., 1896: 1367-ben Segesvártt ~ 
~ról van említés (XV.). Mkikj, 1913: 1913. 
év végén 6 ~ ~ volt a Mkik kerületében (15.). 
~ telep. Tarisznyás M., 1978: A szállítás 
[cserkéreg] lehetőleg száraz, meleg időben 
történt. »Mert olyan a kéreg, mint a só: ma
gába húzza a levegő nedvességét, megeresz
kedik, meglágyul« [...] A szekéren a csőkér
get keresztbe rakták, közibe pedig az apró 
kérget tették. így ismételték ezt több rend
ben, míg a szekér megrakodott. Végül a sze
keret, a szénásszekérhez hasonlóan, kötőrúd
dal kötötték le, így szállították a ~ =re. (28.). 
~ -vályú. Szabó T., 1978/m i :  Egy Cser tőrő 
nagy vállu. Mvh. J. Mkikj, 1894: Adler test
vérek [...| Lövéte község határában, az ún. 
Tolvajos tetőn, egy gőzerőre berendezett mű
fűrészt állított fel, mely 16 lóerővel két kere
tet, egy körfűrészt és egy cserzúzót tart moz
gásban (102.).

355. ábra. Csertörő.
Csertőrő vályú (Tarisznyás M., 1982. 20. fénykép).

CSÍKÓ.
1. csitkó. Kovács F., 1934: A leduvasztott 
kérget helyben ~ba rakják [...] --rakás. 
(138.) Gycsomafva. csittkó (MNL II. 1979. 
66.) Gycsomafva.
2. kecske. Varga Péter: A fenyő kérget kecs
kére raktuk, úgy száradt (Sz. gy.). Magyaró.
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356. ábra. Csikó. Csitkó Kápolnásfaluban (K) és 
Gyergyócsomafalván (Gy —» Kovács F., 1934. 138.)
1. heveder (Gy), 2. ágas (Gy), 3. alap (Gy), 4. gerenda 
(Gy), 5. fedél (Gy), 6. sutu (K).

CSÖVES KÉREG.
1. cső  (Portik János Sz. gy.) Gy.
2. tülkéreg. Tarisznyás M., 1978:. Az így le
szedett kérget reggeltől estig szikkadni hagy
ták, aztán a nagy darabokat összecsavarták. 
Ezt nevezték ~nck (28.) Gy.
3. sutu (Molnár K., 1974. 313.) Kápolnásf 
-> CSÍKÓ is.
egérfa. Péntek J. -Szabó T. E., 1976: A kérgét 
megfőzik, gálickövet [rézgálic] tesznek hoz
zá: jó fekete festék (207.). Árapatak.

egerfahéj: égerkéreg. Lőrinczi E., 1980: Fe
kete szint az egerfa [...] héjából, feketenadáj- 
ból (Symphytum officinalis) és gálickővel 
nyertek. Az egerhéj magában, ha benne 
hagyták a festékben, sárgásbarna szint adott. 
(123.) Árapatak. 
fagyalfa: vesszős fagyai 
„ Van é haszna a' fagyai fának?
Jo szagu virágja tsalja a' méheket 
Magához, ’s gyümöltse tsinál festékeket.”

(Lukáts J., 1837.23.) 
fekete gyűrűfa héja: tatárjuharkéreg. Sik- 
lóssy L., 1925: A tintát is magunk főztük 
ugyan fekete gyűrűfa héjából [Barabás Mik
lós, festőművész, született Márkosfalván 
1810-ben] (3.).
fenyőhéj: fenyőkéreg. Boga L., 1938: Kéz
gyulladásra ~at főznek és annak a meleg le
vében fürösztik a kezet (91.). 
fiszfa: kecskefűz (Salix caprea). Péntek J.- 
Szabó T. E., 1976: zöldet festettek a fiszfával 
(209.) Árapatak. Lőrinczi E., 1980: A hagyo
mány szerint a zöld szín előállítására a -  fia
tal levelét használták (125.) Árapatak.

357. ábra. Csöves kéreg. ( 1) a) levétele; b) megszáradt állapotban.
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FESTŐANYAGOK. Vámszer Géza: A csíki 
szőnyegek festő anyaga, 1932: Sárga színt 
nyertünk nyírfalevélből, akácvirágból [...], 
vadalmafa héjából és leveléből [...], zöld dió
héjból, égerfahéjból. Zöld színt ad: az orgo
na levél [...]. Barnát ad: a diófa levél, a vad
körtefa gombája, vadalmafa héja. Vöröses 
barnát ad: a vadkörtefa és vadalmafa levele. 
Vöröset ad: a berzseny forgács [...] és fenyő
toboz, mikor még egészen friss, piros. Feke
tét ad a gubacs [...] (Székelység II., 1932. 25- 
26.). Vámszer G., 1977: Csíkban ma is hasz
nálják a dióhéjjal, az akácvirággal [...] az 
éger- és cserefahéjjal [...] való festést (52.) 
(vö. Miklóssy V. Vilmos: Az egykori burjá- 
nos festés. HK, 1977. 154-157.). 
gombolyának való cser: „apró dirib-darab 
tölgyfakéreg, a mely kisebb-nagyobb labdá
vá (gomolyává) összegöngyölítve, csakis töl
teléknek használtatik az 1 öl (mt) hosszúra 
kötött kévékbe” (Köz. Nagy Gyula: EL, 
1883. 669.) Dálnok.
GUBACS.
1. bigió  (Köz. Bartha Károly: Nyr. 4., 1875.) 
Szf. csere-~ (MTsz I., 1893.) Szf.
2. cserebuga  (Köz. Hajdú János: EL, 1886. 
485.). MT.
3. cseregolyóbis (Apáczai Cs. J. 1653. 355.).
4. csugoju  (Murádin L., 1965.) Siklód.
5. Galles (Medgyesi-Bonisius, 1642.). gallos 
(Apáczai Cs. J., 1653. 305.). J. SzD, 1784: 
buga: „guba, gubats, galles” (12.). J. A gu- 
bacsszedést Mária Terézia 1769-ben kiadott 
urbáriuma is szabályozta.
guvad: „hámlik tavasszal nedvkeringés be
álltakor a háncsrész” (Köz. Hajdú János: EL, 
1887. 588.) Szf, „a kéreg midőn leválik” 
(Köz. Goldner József: EL, 1887. 588.) MT. 
kuvad: „~, p.o.a fa kérge, midőn lehámlik” 
(Kriza, Vadr. 1862).
gyűrűzés: gyűrű alakban történő kérgezés, 
„a kuvasztani kezdett kéregnek alsó végén 
való körül kuvasztása, lerepesztése a fatövé

ről” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
háncsu: „lehántott fahéj” (Kriza, Vadr. 
1862.), lekérgezett fakéreg, 
hántás: kérgezés. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1874: Cserhajhántatás [...], cserhajt hantató
nak. Lőrincz Pál: ~, kéreg ~, csikóba raktuk 
a kérget (Sz. gy.) Oroszhegy. 
hecsen. „A -  (Rosa gallica) hársfavirággal 
[...] szintén rózsaszínes drappot festett” 
(Lőrinczi E., 1980. 125.) Árapatak. 
járom: „azon nyolcz drb czövek a földbe 
verve, mely között a »cserkéve« körülbelől 
oly módon köttetik, mint a pözskévét szo
kás” (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok. J. Szécsi Zs., 1894: Mihelyt a ké
reg kiszáradott, az összeköttetéshez kell 
fogni. Ez legegyszerűbben bakokon törté
nik, melyek 4 karóból oly formán készül
nek, hogy kettőt-kettőt egymással szem
ben, de harántosan egymástól elhajolva ve
rünk a földbe (542.).
KÉREG
„A legkönnyebben megmunkálható faanyag 
a kéreg. Ebből készült az első  emberi »ház«, 
a cserény, a szélfogó. Sok törzs kosara és 
élelm iszertar tója fakéregből való; messze vi
dékeken mindenek között ez a legfontosabb 
munkaanyag.”

(Lips, Julius E.: 
A dolgok eredete. Bk., 1958. 159.) 

/. haj. Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: azon 
Lépataka nevezettü Erdőnknek -á t Árveres 
utyán Község Bírája Dénes János Urnák 
mint többet ígérőnek [...] az erdő -át.
2. kerég. Szász L., 1971: a lehántott «, 
szallak * egy részét csomókba gyűjtik (229.) 
Gycsomafva. J. Vasúton elszállított fakéreg 
q-ban 1897-ben az Mkik kerületében első 
helyen Szu 2970, második helyen Uzon 400, 
harmadik helyen Kovászna 132 (Mkikj 
1897. 49-51.). kerget (Kovács F., 1934. 138.) 
Gycsomafva.
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KÉREGVÁGÁS (a fa hossztengelyével pár
huzamosan).
L megbarázdálás. Portik János: megbaráz
dálja a fát (Sz. gy.) Gy.
2. sinorozás (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 
669.) Dálnok. J. zsinorozás, sinorozás: „a 
cserkéreghántásnál az első vágás a törzs kér
gének hosszában” (MTsz II., 1897.) Hm. 
KÉRGEZŐFA és -VAS.
1. duvasztófa. Kovács F., 1934: a kérget ~ 
segítségével lefejtik. (138.) Gycsomafva.
2. hántófa. Sylvester T, 1966: A kérgezésnél 
a ~'t és szoktak használni. Komandó.

3. hántólapát. Sylvester T.y 1966: A vé
kony ap héjju fát -tá l kérgezik. Komandó.
4. hántóvas. Sylvester T., 1966: Hántóvassal 
akkor kérgeznek, amikor a kérget égy métrés 
táblákba szedik le. Komandó.
5. kéreghántó (Zsigmond József Sz. gy.) 
Magyaró.
6. nyúzófa: „fenyőfából készített, 60-70 
cm hosszú kérgezőfa, egyik vége laposra 
volt lefaragva, ék alakra” (Portik János Sz. 
gy ) Gy.
7. nyúzókés: „kuvasztókés, kéreghántó gör
be végű faeszköz, melyet kemény fából

358. ábra. Kérgezőfa és -vas. a) nyúzófa (Molnár K., 1974. 312.); b) kéreghántó (Zsigmond József Sz.gy) Magyaró; 
c) gyári kérgezővas; d) duvasztófa (Kovács F., 1934. 138.) Gycsomafva, (Különböző méretarány szerint készült rajzok.).
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(»csipke fából« készítenek, hogy a vége ne 
foszoljék (Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) 
Dálnok.
kopáncslé: „diókopáncsból nyert festék” 
(Vámszer G., 1977. 52.). J. diókopács: „a 
megérett dió zöld héja” (Vámszer i. m.). 
leduvasztás: lekérgezés, lefejtés. Kovács F., 
1934: leduvasztott kérget (138.). Gycsoma
fva. leduvcisztott kéreg (uo.). 
megkarikáz: „a fa kérgét 1,3 m távolságban 
körülmetszi a fejsze sarkával” (Portik János 
Sz. gy.) Gy.
meg van rokolyázva —> rokolyázva. 
mézga: nedvkeringés. T arisznyás M., 
1978: A kéreghántásra a legalkalmasabb 
időszak a május 15. és augusztus 15. közti 
időszak, mert ekkor még tart a fa ~'ja. 
(28.) Gy.
mezgétlenség: nedvkeringés hiánya. N yolc
vanos et, Lemhény, 1874: szárazság által 
okozható -ért [...] ez évben a lehántolást me
rőben keresztül vinni nem engedné, 
muszka-olaj: nyírkátrány olaj. E resei J., 
1844: nyír [...], kérgéből főzik az úgyneve
zett -a t, mellyel a juchterbőrt csáválják 
(116.).
NÖVÉNYEKKEL VALÓ FESTÉS.
J. M iklóssy V. Vilmosnak a „régi burjános 
festés” növényeit felem lítő cikkéből [HK, 
1977 154-1577.] kitűnik, hogy 30 nö
vényből 18 fa vagy cserje alkalm as fes
tésre.
nyíl: pászta. Sümegh /., 1898: A  cserhántó- 
vágást -anként [...] árverezés útján értékesí
tették (982.) Hsz.
nyírfalapi: nyírfalevél. Lőrinczi E., 1980: ~, 
főzete világos drappot adó fonalfesték (124.) 
Arapatak.
rokolyázva: „az álló fáról körös-körül le 
van kuvasztva egy darabban a cserkéreg, 
de még a fán van felső végénél fogva” 
(Köz. Nagy Gyula: EL, 1883. 669.) Dál
nok.

struzsolt kéreg: „apró szalagokban vagy 
csíkokban lefejtett kéreg” (Tarisznyás M., 
1978. 28.) Gy.
TÖLGY CSERZŐKÉREG.
1. cser. Kozma E, 1879: tört = [...] a kovász- 
nai csertőmben (312.).
2. cserfahéj. Lőrinczi E., 1980: Általánosan 
használták [barna szín festéséhez] a = 
(Quercus petraea) főzetét is (123.) Árapatak. 
cserfahéjj: „a cserefának (Quercus robur a 
héja) (Köz. Reuter Camillo: Nyr. 97., 1973. 
334.) Hralmás. cserhaj. Nyolcvanos et, 
Lemhény, 1874: A  Cserhajt árverező min
denféle fát az egy fenyő fáin kívül a fenyves 
közt is meghánthat. cserhéj. M ilotai F., 
1858: A' tímárok ~ a (98.).
3. cserkéreg. Mkikj, 1892: Szász-Régenből 
és Székely-Udvarhelyről jelentékenyebb 
mennyiségű ~ vitetett ki külföldre, főleg 
Hamburgba (74.). Gazda K., 1974: A  csepű- 
ruhát megavatták a csercfa varas kérgén, 
hogy puhuljon. (242.) Esztelnek.
4. csörz (Tsz, 1838.). J. ESzNaptár, 1888: 
Hajhullás ellen félkiló tölgyfakérget két li
ter vízben félóráig főzni, e főzettel mosni 
esténként a fejet, hosszas használat után 
nem fog hullani a haj (12.) Mvh. J. Mkik 
kerületéből 1895-ben vasúton elszállítottak 
6906 q cserkérget, melyből Szu 4266 q 
(Mkikj, 1895. 83.).
TÖLGYGUBACS -> GUBACS. 
VADCSERESZNYE. Lőrinczi E., 1980: Az 
erdőszéleken növő ~ (Cerasus avium) meg
hámozott, apróra vágott ágaiból (két marék 
egy liter vízben) csokoládébarnás árnyalatot 
kapunk (124.) Árapatak. 
zádokfavirág: hársfavirág (Tilia cordata). 
Lőrinczi E., 1980: ~ főzete világos drappot 
adó fonalfesték (124.) Árapatak. 
zölddiótok: „éretlen-dióburok” Lőrinczi E., 
1980: ~ból (burok) három-négy marok is elég 
volt ahhoz, hogy négerbarna színhez jussanak 
(123.) Árapatak (—> sováliik 1.2.2.8.).
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3.1.6 G yanta és gyantagyűjtés

„ Kádcsináló, szurokszedő Zágon emlékezzél, 
A fenyőfa vigyázásban igen serénykedjél 
Uraiddal te egy tálból cseresznyét ne egyél, 
Munkádnak eladásában igazán esküdjél ”

(Hsz leírása a XVIII. 
századból. SzEKN, 1889. 54.)

GYANTA, FENYŐ-.
1. amber (ambra) (Köz. Cserey Elek: Tsz, 
1838.).
2. bétya  (Köz. Hermann Antal: Nyr. 21., 
1891. 144.) Hétf.
3. enyv. Herbárium, 1772: Cédrus [...] En
nek -ével vagy szurkával mellynek Cedria 
neve [...] Cedria « (14.).
4. G yanta: „Electrum, Resina, Gypsum” 
(MA., 1604.). Gyantár. MA., 1604: Idem 
Gyanta. PPB, 1767: gyantár: „Vernix, San- 
daracba, ein trückener Fűrnisz” J. s Harz: 
gyanta. MTsz L, 1893: gyantár, gyontár: 
gyanta. Szf. fenyő gyantár. MA, 1604: Fenyoe 
gyantár: „Zopissa, Resina, Pinea” Márton J., 
1816: ~: „fenyőgyanta, resina picea”
5. szu rok . C on scrip tio  G yrem ete, 1820: 
efelett ád ezen Falubéli jobbágyság [...], és 
valami kevés Szurkot nem éppen bizonyos 
mértékben (2.). Szigethi Gy., 1831: a 
zetelaki [...] és az Oláhfalvi erdő jó  és bő 
=kal gazdálkodik (62.). Tsz, 1838: Csík: 
„[...] az, hol sokkal több a mint a méz” 
(Köz. Szabó Elek). E resei J., 1844: luez 
[...] fejér szurka téjbe főzve oldalnyilalás és 
belső daganatok ellen becses gyógyszer 
(50.). G azda K., 1969: A fenyő (Pinus 
silvestris) -  alkotó eleme a kelésre kenendő 
»nyolcféle« kenőcsnek (425.) Ssztkirály. 
Antal S., 1975: A -  roncsa a deszka minősé
gét. Maroshévíz. Sz. „Aki szurkot kavar, 
bepiszkolja a kezét.” (Hargita VI., 1973.
XII. 13.) Szmuzsna. csicseri ~. Kurkó Gy., 
1970: és az erdő felé eregéltünk, hogy csi-

cseri-szurkot vágjunk [...] Én beleszédül
tem a nyaktekerésbe, és lemondottam a -  * 
szedéséről [...] Árpád, hee! szólalt meg 
Péter szurokkal telt csem csegő szájjal 
(173.) Cssztdomokos. erdei fen yő  ~ (Köz. 
Rápolty Károly: SzL, 1867. 81.). fen yő  ~. 
Nagy Gy., 1884: Ez [~ ~] Csíkmegyéből 
sok, Három székm egyéből is m eglehetős 
mennyiségben gyűjtetik a jegenye és lucz- 
fenyőfákról, s kereskedők által összeszed
ve, Bécsbe adatik el. (83.). G azda K., 1974: 
A  szülők fűt-fát ígértek a -  =ért, szappanfő
zéshez kellett, gomolyába gyúrva gyűjtöt
ték (244.) Esztelnek. Tarisznyás M., 1978: 
~ A  fa megsérülése következtében előál
lott résen kiszivárgó szurkot vagy fenyő
gyantát bicskával lekaparják, edénybe gyűj
tik és változatos formában hasznosítják. Je
lentőségét bizonyítja, hogy az urbáriumok 
[—»], illetve úrbéri szolgáltatások egyik fon
tos tárgyaként szerepel. (26.) Gy. Gazda K., 
1980: A  házi szappant a = = (gyanta) tette 
kellemes szagúvá. (75.) Esztelnek, (vö. 
Gazda J., 1980. 34. Cssztsimon). Lőrincz 
Pál: ~ =, olyan finom szaga van [...] disznó
vágásnál behintjük a disznót = -kai, jobban 
megy le a szőre (Sz. gy.) Oroszhegy. 
G yantas „Pissasphalus” (MA, 1604.). 
hopaj ~: „a fenyőfákról leszedett gyanta” 
(Vári V., 1978. 172.) Cs. öntött fen yő  -. 
Nyíró J., 1938: Cseréptányér [...] = = volt 
benne, csepűbéllel. Meggyújtotta a primitív 
lámpát (160.). rágó ~. C sergő B., 1978: Fi
atal fenyők törzsén találták a gyermekek a 
víztiszta, képlékeny rágószurkot: ezt rágták 
a mai rágógumi elődjeként. (46.) Küküllő
keményfva. vörös ~. Boga L., 1938: Kelés 
[...] Ezt úgy gyógyítják, hogy »= ==« [...], 
faggyú és kovász keverékét ráteszik az 
»eredet«-re (kelésre), szurak. f e n y ő ~  (Zsig
mond J. Tsz., 1979.) Magyaró. J. MNL II., 
1979: a szurok szavunk valószínűleg finn
ugor eredetű (335.)
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GYANTAGYŰJTÉS
„ Parasztok a szurkot eképpen készítik: 
Fenyő-fának héjját késsel sehesítik,
Sőt mind le-hánytogattyák.”

(Miháltz, 1779.)
1. fenyőszu rok  gyűjtés. Tarisznyás M., 1968: 
Már a XVIII. század folyamán szokásos volt, 
hogy a szárhegyi Lázár grófok ditrói és vár
hegyi jobbágyaiktól, egyéb szolgáltatások 
mellett megkövetelték a ~ét is. Ezt részben 
világítóeszközként használták, részben pe
dig ipari célokra értékesítették.
2. szurkászni. Kurkó Gy., 1970: Miután a tü
zet kioltották, az Egyeskő felé indultunk ~ 
(134.) Cssztdomokos. Csergő B., 1978: ~ 
nagy késsel, kicsi fejszével hargasíeszével 
[—>] mentek öreg fenyőerdőkbe és legelőkre, 
ahol magányos fenyőfák voltak. (46.) Kükül
lőkeményfva. J. Kászonim pér kbjkv, 1944: [a 
közgyűlés] felkéri a vezetőséget hogy hasson 
oda az erdő igazgatósságnál hogy ilyen 
rendeletett fa gyanta kötelező gyűjtését] ne 
adjon ki. Mi után a múltból ki folyolag nagy 
mérvű erdeji károkat okoztak (7.). 
GYANTAGYŰJTŐ.
1. szurkos. Duka J., 1957: A mádéfalviakat 
[...] Régebben »~oknak« csúfolták őket, mert 
fenyőszurkot gyűjtöttek az erdőben. (88.).
2. szu rokszedő  (SzEKN, 1889.). Duka J., 
1957: A szentkirályiak »~k«. Régebben a 
közeli fenyőerdőkben nagyon sok fenyő
szurkot szedtek, amiből olajat főztek ki. 
(83.) Cs. B alázs D., 1979: ~ Szentlélek 
[Szsztlélek], ott élnek a szegények. (54.). 
hopojag: „szurokrágásra alkalmas gömb 
alakú szurok” Tarisznyás M., 1978: A szu
rokrágást a Gyimesből Gyergyószentmiklós- 
ra települt csángók gyakorolták. (27.) —> 
GYANTA, rágógyanta.
kászu: szurokszedő kéregedény. Kurkó Gy., 
1970: A ~t is Domokos készítette el, s hamaro
san megtelt szurokkal (134.) Cssztdomokos. 
—»3.1.4.

szurkos fákkal való élés: „fáklya használa
ta” (EO II. 168. sz.).
szurkos kalán: erdei fáklya. Nyíró J., 1938: 
fellobban a ~ (169.). CsergőB., 1978: Régeb
ben éjjel a fűrészen ~nal világítottak (44.) 
Küküllőkeményfva. J. Ballagi M., 1873: a 
szurokégetésnél használtatni szokott vaskanál, 
szurok felhasználása Küküllőkeményfal- 
ván. Csergő B., 1978: A  szurkot többfélekép
pen felhasználták. A bolti szappan drága volt, 
ezért a gondos háziasszony mindenféle hulla
dékzsírt, olajat öszszegyűjtött és szappant fő
zött belőle, marószódával. Az elpusztuló disz
nóból is szappan lett. Igen jól szaporította a 
szappannak valót a fenyőszurok, amelyből 
még zsiradék nélkül is főztek szappant. A 
szurkot előbb kiolvasztották, tetejéről elszed
ték a terpentinolajat, amelyet állatok sebeinek 
kenegetésére használták, hogy hamarább 
gyógyuljanak, és nyáron a nyüvek bele ne es
senek. A megolvadt szurkot a salakjáról letöl- 
tötték és úgy adták a zsiradékhoz, vagy főzték 
meg szappannak. A szurkos szappan kemé
nyebb, gyengébben habzik, de jó illatú. (46.) 
(vö. Zsigmond J., 1979. 224. Magyaró).

3.1.7 Egyéb növényi eredetű 
melléktermékek és azok hasznosítása

„És néhol még Május-fával 
(Friss diák voltam akkor)
Tudatták május éjjelén:
Van Május, lyány, virág, muzsika ”

(Ady: Strófák Május elsejére.)

bikk. Eresei J., 1844: a nyúlós és színtelen 
bór, ha ~ fűrészporán átszűrik, megvékonyo
dik és színt kap. (23.)
cikó, cekó: „barka, fűzfa barka” MTsz /., 
1893: ciko-fa: barkás ág Szf. J. cziko-fa, 
czicza, eziezus: ,,a' Pálma vasárnapi fűz 
ágacska” (Gyarmathi S., 1816.) Szf.
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dió: mag. Eresei J., 1844: luez [...] Tobozai 
az őszi nap éjegyenlet és sz. Márton napja 
között megnyílnak, és -ikat elrepítik [...] ~i 
balzsam illatú nedvet adnak (49., 50.). 
FENYŐLOMB.
1. csereklye: „fenyőrügy, -gally” Orbán B., 
/. 1868: ágyat pedig p u h a-'b ó l vetettek. Ke
lemen-havasok (143.) fenyőcsereke (Gazda 
K., 1980. 439.) Észlelnek.
2. csetenye: „ünnepre vágott zöld fenyü- 
galy” (Köz. Erdélyi Lajos: Nyr. 37. 1908. 9.) 
Hétf.
3. hajnal-fa: „fehér- v. lucfenyű vörös és 
zöld cifrázattal a leány kapujába verve” 
(MTsz I., 1893.) Szf.
4. húsvéti fa. Harmath Lujza: örökzöld fe
nyőgallyat tesz a székely legény szerelmi 
nyilatkozatul kedvese kapujára (Ethn X., 
1899. 46.) Nymente. Erdély, 1904: Már na
pokkal azelőtt a »legénybíró« valamely tár
sával kimegy a havasra fenyőgalyért, melyet 
aztán szépen felékítve (papírszalag, zászlók, 
rózsák és csipkézettel) zeneszó és kurjonga- 
tás mellett tűz fel a kapufélfára, ahol kedvese 
lakik. (79.) Szf.
5. jakab-ág: „fenyőfa, amelyet a menyasz- 
szony házainak kapuja előtt a földbe ásnak” 
(Köz. Balogh Ödön: NylrK V., 1961.) Gyi
mes.
6. kónya-fa: „lakodalomkor a kapufélre erő
sített fenyűfa, fenyűgally (MTsz I., 1893.) 
Bm.
gúzsvessző: „magasra nőtt, vékony, egyenes 
fűzfavessző” (Gazda K., 1980. 439.) Esztel
nek, 
hárs:
a) hárskéreg. Henter L., 1867: Ismeretes fa 
nálunk a ~fa, vagy népies nevén »zádokfa« 
[...]. A fiatalok héja könnyel elválik a törzs
től; a közönség az ilyen héjat »~nak« nevezi. 
(93.) Somosd.
b) háncs. (Köz. Várnai Sándor: EL, 1886. 
482.) Hm. északkeleti része.

HÁRSKÖTÉL.
1. háncs-kötél (MTsz I., 1893.) Szf.
2. hárskötél. B. Nagy M, 1973/1629: Egy vi
seltes kenderkötél. ~ 2. (69.) Sztdemeter. SZO
VI., 1629: hárs-kötéllel kötve öt deszkából való 
függő polez (Udvarhely vára »Székelytámadt« 
és a hozzá tartozó gazdaság leltára, a mely mel
lett Homorod-szentmártoni Bíró János 
udvarbíróságát Fogarasi Nagy Tamásnak átad
ta 1629 márcz. 27 és 28-án. (93.)) Cs. Bogáts
D., 1943/H17: Hárs kötelet állás kötözni. Hsz. 
Conscriptio Gyremete, 1820: és régi szokás 
szerént vagy egy hárs Kőtelet, vagy pedig a he
lyett egy Pólturát kelletik adni (2.). Tarisznyás 
M., 1978: Az 1820-as urbárium szerint a Lázár 
család 40 ditrói jobbágya minden évben köte
les volt egy-egy hárskötelet beszolgáltatni. A 
hárskötelet az 1910-cs évekig használták, az 
ún. farkashárs kérgéből készítették. A kérget 
vagy háncsot tavasszal húzták le, nedves álla
potban. A farkashárs gyenge növésű, illatos vi
rágú, kérge barna színű és nehezen szakítható. 
Ez utóbbi tulajdonsága tette alkalmassá a ~ 
vagy háncskötél készítésére. Elsősorban szé
násszekerek lekötésére használták. Erős volta 
miatt nagyobb terhek vontatására is alkalmas 
volt, ezért pl. a vízifűrészek [—>] tőkehordozó
jának mozgatására is alkalmazták. (31.).
3. háskötél: „Funis tiliaceus” (PP, 1708.). 
KARÁCSONYFA. Tarisznyás M., 1978: 
Karácsonyfának értékesebb a fehérfenyő 
[jegenyei], kevésbé a vörösfenyő [lucf] (29.) 
Gy. szin. télifa (VZ, 1987. dec. 11.). 
KOSÁRFŰZTELEP: nemesfűztelep v. 
vadfűztelep. Mkikj, 1905: Kosárkötés [...] 
Léczfalván és Málnáson csak szekér kast csi
nálnak. Nyénben csak egy kosárfonó van, de 
az itteni állami iskolában rendszeresen taní
tani kezdették s így a jövő nemzedék, miután 
~ről is gondoskodva van, remélhetőleg meg
honosítja a kosárfonást (80.) Hsz. 
mirtusz: gyöngy vessző (Spiraea sp.). Péntek 
J.-Szabó T. E., 1976: Vizsga idején az iskolát
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359. ábra. Kosárfííztelep. a) hajkaparó kés, b) a helyszínen rögtönzött vesszőhántó, c) vesszőhántó otthoni használatra 
(Lukács Zoltán sóváradi tanár rajzai Sz.gy.) Sóvárad.

díszítik vele, konfirmáláskor a templomot 
(215.) Árapatak
M OHA (MOHÁK: Bryophyta).
1. bundzsák: „m oha-fajta” (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK V., 1961. 76.) Gyimes.
2. im oja  (Köz. Gencsy István: Nyr. 34., 
1905. 261.) Gy.
3. lom: „A’ régi bikfáknak derekain és vén 
ágain függő ősz szakái forma mohák, 
mellyek télnek idején egy sing hosszúságra 
is szakadozólag nyúlnak le” (Köz. Szabó 
Elek: Tsz, 1838.).
4 . m oha. moh: „Muscus” (Calepinus, 1598.). 
Kájoni-M iklóssy, 1656/1979: Deákul Mus
cus. Magyarul Moh. Két fele, fa moha, - s föld 
moha” SzD, 1784: ~: moha, muha, a' fán kö

vön (~ onn enni) (54.). fa~. Medgyesi- 
Donisius, 1642: Fa ~: „Muscus arboreus” 
(54.). Benkő J.: 1783: földi hamu szin~: „szé
les szürke levelii földi- Lichen caninus”, sza
kállas fá i ~: „fái szakáll Lichen plicatus”, tü
dő  =: „fái tüdő-fü (gálna-fü) Lichen pulmona- 
rius” (431.). J. likhén: „izlandi moh Lichen” 
(Köz. Horger Antal: Nyr. 34. 1905. 105.) 
Recsenyéd, Um [Fehér-Mágócsy, 1935: 
Lichenes = Zuzmók. 83.]. moha. Kgl., 1577: 
fa ~, huniar: „muscus”, ~ az fanak: „lanugo” 
(Köz. Pálfi Márton: Nyr. 36., 1907. 319.). PP, 
1708: mohát a' fának leszedni: „emuscare” 
moj (Köz. Szabó Dezső: Nyr. 32. 1903. 328.) 
Cssztdomokos, ~os: „mohos” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr. 32, 1903. 328.) Cssztdomokos.
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mú (Kós K., 1971. 336.) Kász. muhci (Bolyai
F., 1820. 11.), «: „moha- és zuzmófélék” 
(Moesz G., 1908. 33.) Réty, Hétf. Gazda K , 
1969: Az erdei ~ (Sagina sabulata) az ablak 
között üde zöldjével két-három hétig díszítet
te a lakást (426.). Ssztkirály. Nemes Z., 1974: 
Muhájétt küttek. Torja. muhu. Balogh Ödön: 
=, ha a fa ódalán vagyon; ha a tövin észkos 
héjén vagyon, bundzsáknak híjuk (NylrK V., 
1961. 91.) Gyimes. J. ELex, 1964: Mohák [...] 
Erdei melléktermékként a virágkötészetben és 
általában az iparban értékesítik, 
pattogtatott: „előzőleg bemetszett és térden 
hajlított mogyorófavessző” (Lukács Zoltán 
Sz. gy.) Sóvárad. szin. prástia (uo.). 
rajzoló szén: rajzszén. B olyai F., 1820: 
~nek legjobb a kecskerágó, mellyel ha fa
vagy repcenolajba mártatik s az olaj letö
röltetik, állandó rajzolatot lehet csinálni.
( 15.).
sarj: hajtás. Eresei J., 1844: juhar jávor [...] 
~ait megszáratva ha gabona v. liszt közé 
szurjuk, a' férgeket eltávolítják (172.). 
tetőág: „fenyőcsúcs” B arabás L., 1980: 
Adorjánban, Szentháromságon a leányos 
házakhoz ~at [...] tettek [...], ahol nem 
volt leány, oda csak oldalágot (200.) 
Nymente.
tidó: „a nyírfa héjjá” (Köz. Benedek Elek: 
Nyr. 8., 1879. 188.) Ev, „a nyírfa sima fehér 
kérge” (Köz. Máthé János: Nyr. 94., 1970 
217.) Mhermány. tindó: „fiatal nyírfának le
hántott kérge” (Köz. Jancsó Gyula: Székely
ség IX., 1938. 52.) „Mikor már a ~ teljesen 
fekete egyenletes anyaggá szétfőtt, egy dézsa 
vízbe öntik bele, amelynek felszínén a szu
rok kiválik, (vö. Zsigmond J., 1979. 224. 
Magyaró).
vendégséges: „lakodalm as” Péntek J.- 
Szabó T. E., 1976: Nyírfával díszítik föl a lá
nyos házakat pünkösdkor és a vendégséges 
»lakodalmas« házak kapuit (208.). Á ra
patak.

venike:
1. erdei iszalag  (—>1.2.7 ).
2. vessző  (Lukács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. 
venyige (uo.).
vesszőhántó —> KOSÁRFŰZTELER

360. ábra. Venike.
a) Venyigés tető a Küsmöd patak völgyében (Jakab-Szá
deczky, 1901.); b) Venike (venyige) kosár (Kosárfonó: 
Bartus Albert és Jenő) Sóvárad; 1. hajtó (karika), 2. 
fülráma, 3. ráma, 4. venyige, 5. fül (Lukács Z., —> f.).

3.2 Állati eredetű melléktermékek - 
Erdei méhészet

„Különös szép világ: 
örök virágok között élni.
Százezer béresem van.
Reggel ki költi fe l ?
Ingyen napszámosok ”

(Bartalis János: Méhek között, 1929.)

adu szája: „röplyuk” Zsigmond J. (Vad.), 
1978: Estefelé, amikor a méhek mind be
gyűltek, bekötöttem vagy jól eldugtam az ~'t 
(16.) Magyaró.
átdobolás: „a méhek befogását [...] az odú
ból a ládába való »átdobolás«-sal hajtják 
végre” (Molnár I., 1974. 219.). Borszék. J. 
dobol: ütöget.
boj: raj. Szirti L., 1926: nekünk a nagyobb ~t 
kell, hogy megfogjuk s oztán öjjük meg a 
küsebből a más anyát (52.).
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cicka: „cickány” Tagán G., 1941: A méhek- 
nek sok ellensége van. Ilyenek az egér, cic
kány (~), a fecske, harkály, cinege, pinty, da
rázs és a rabló méhek [...] A cickány ellen 
nehéz védekezni, mert ez bebújik a lyukon, 
kizavarja a méheket s a mézet megeszi (336.) 
Szvarság.
csákja: „földbedugott karó” (Gunda B., 1966. 
219.) Szvarság. Tagán G., 1941: a vadméh 
kereséséhez szükséges eszköz, méternyi hosz- 
szú dorongfa (karó). Ennek egyik végét kihe
gyezik, másik végét pedig négyrészesen beha
sítják. A hasítékokat két pecekkel kifeszítik és 
zsineggel lekötik, hogy el ne csússzanak. A ~ 
felső részébe, a hasítékok közé poharat, vagy 
cserépcsuprot helyeznek. Ez edénybe teszik 
aztán a köralakúra vágott lépes mézet, egészen 
a fenekéig letolva (332.) Szvarság. vö. ágas 
(Balassa M. I., 1970. 534.) Szf. 
csigabiga: éti csiga. M edgyesi-Bonisius, 
1642: Czigabiga (224.). 
csipor: agyag bögre (Balassa M. I., 1970. 
934.) Szf.
diófa-rev: diófatapló. VU, Pest, 1864: a 
földre ~et helyez, melyről azt tartja la vad
méh kereső], hogy füstjét a méh kedveli (XI. 
279.).
erdei méh: „vadméh” Tagán G., 1941: Az 
erdei (vad)méhek fészkének keresési ideje 
augusztus 10-től a hideg beálltáig, vagyis ad
dig tart, amíg a méhek kijárhatnak (331.) 
Szvarság.
ERDEI MÉHÉSZET. Tagányi K., 1896: Az 
~re az első világos adatot 1355-ben találtam, 
a hol a váradi püspök erdejében a Méhlő ne
vű helyeken méheket tenyésztettek. (XV.). 
vö. élőfás méhtartás (Balassa M. I., 1970. 
530-542. és Orbán B., I. 1869. 29. Ngalamb- 
fva).
erdei méhküpü: faodú méhcsaláddal (Kós 
K., 1971. 342.) Kász.
erdei vad méh tárházának kikutatása a 
Székelyföldön. VU, Pest, 1858: Derült ősz

re hajló napon kimegy az ezzel foglalkozó 
egy nyílt mezőre, s ott egy pálcza végére 
szögzett asztalocskát a földbe ékel, arra egy 
szelet lépesmézet helyheztet, s a tövéről dió
fataplót füstölget. A szétkoborló méh a füst 
édje által csalatván a mézre száll, s miután 
méztartóját teleszívta, egyenesen tanyája fe
lé - a melly az erdő valamellyik izmos fájá
nak odvában rejlik - repül. A méh-leső az ot
tan állásban górcső [távcső] segítsége nélkül 
is, hihetetlen távolságra tudja kísérni, tenye
rét töltsérré gömbölyített nyíláson keresztül, 
azután odaballag azon erdőrészbe, a 
mellynek a méh irányzott, a hol többnyire 
rátalál a tanyára (Székely A., V. 367.) (vö. 
Balassa M. I., 1970. 534.). 
fakupa: 20-25 cm hosszú pohár alakú fa
edény. Gunda B., 1966: A méhek befogására 
fakupát használnak. (Ványolós M., 1912; 
225. 226.).
fatörzs odú szája: méh röplyuk (Kós K., 
1971.343.) Kász.
fát vernek fához. Gunda B., 1966: A ko
pogtatáshoz [—» átdobálás] megfelelőbb a 
száraz husáng, a fejszenyél, mint a balta 
vagy a fejsze foka. Az odú biztosabban kita
pogatható, másképpen döng, ha »~« (209.) 
Atyha.
fehér szurok. Réthi L., 1868: A másik olda
lon [a keresetre induló székely fiú] van még 
fenyő-mag [borókamag] is és finom ~, mely 
átlátszó, mint a borostyánkő; ha ég, illatos 
mint a tömjén; hangyák gyűjtik fészkükben 
és úgy készítik, mint a méh a mézet; jó min
denféle baj, betegség ellen, fej alá téve is 
gyógyít. (49. sz.).
felver: „méheket lefojt” Gunda B., 1966: A 
rajjal teli méhes fát a méh vadász óvatosan 
megkopogtatja s a hang után eldönti, hogy 
érdemes-e a méz miatt ~ni a méheket (213.) 
Futásfva.
fenyőfakászu: fenyőkéregből készült kisebb 
edény. Vámszer G., 1977: Hasznosabb és
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ésszerűbb eljárás, amikor az egész méhrajt 
~ba fogják s hazaviszik a faluba (82.) Cs. 
féregütő: rugós szerkezetű csapóvas. M ol
nár I., I974(-75): [...] pölle (pele) fogására 
[...] tángyérvas [... —>] vagy a kereskedelem
ben árult rugósrendszerű ~ [...] szolgál. 
(215.) Borszék.
forevaló m aszkura: méhész álarc. Színi L., 
1926: hogy hojzák elé az udvarra, esment a 
kicsi széket, a keccsüköt [kesztyűket] s a 
forevaló maszkurát. (47.). 
göbélyű: „mélyedésű” Gunda B., 1966: A  
méhvadász kártyát (fenyőfából készült víz
hordó edény), egy kis cserép tálacskát vagy 
nagyobb ~ (mélyedésű) kanalat visz magával 
(213.) Futásivá.
kaloda: „méhkasnak deszkakeremetje 
alul” (Lőrincz K., 1861.) Hsz.
KAPTÁR, faköpü, faküpü (Köz. Balogh 
Ödön: NylrK V., 1961. 80.) Gyimes. kas, ko
sár, köpü: „szalmából, gyékényből, vessző
ből font vagy fából faragott méhkaptár” (I. 
Rákóczi Gy., 646.). köpü. M olnár /., 1974: 
kivágott csutakot méhekkel együtt ~nek haza 
vitték. Borszék, méhkas. Jakab-Szádeczky, 
1901: [Um] 1721-ben 3000 -  [25-30 ezer la
kos ] 1900-ban 1471 -  [110 ezer lakos]. J. 
SzD, 1784: kaptár: „köpü, küpüú, válu, 
teknyö, tekenyö” (45.). 
koszt: „hosszabb-rövidebb husáng” Viski 
K., 1932: A ~ arra való, hogy a felső lyukon 
kibukkanó vagy földre eső állatot [pelét 
pelészéskor] leüssék vele. (113.) Siklód. 
KŐRISBOGÁR (Lytta vesicatoria). Boga 
L., 1938: A  veszett kutyát úgy gyógyítják, 
hogy ~ból készült orvosságot adnak neki [...] 
A veszett kutya harapása ellen szintén ~ral 
kísérleteznek. (87.). körösbogár. Benedeki
E., 1801: Végy Körös-Bogárral készült Flast- 
romat (241.) Parajd.
MEDVEHÁJ. Benedeki E., 1801: Medve 
Hájnak Haszna. Hasznos ha Gyermekeknek 
a' Derekát meg-kened vélle (249.) Parajd.

MÉHESFA. Gunda B., 1966: Aki nyestnyo
mon talál rá a méhesfára, nem mindig nyúl a 
rajhoz, hanem a következő nyáron rabolja ki 
az odút. [...] A nyest nyomát követve lehető
vé válik, hogy rátaláljanak a méhek tartozko- 
dási helyére (210.).
méhészcsont: a vadméhek kereséséhez 
szükséges eszköz, „szarucsapda, méhfogó 
szaru” (Gunda B., 1966. 219., 220., 225.). 
Tagán G., 1941: közönséges szarvvég, 
melynek oldalán dugóval elzárható lyuk 
van, alsó nyílását pedig egy sűrűn 
átlyukgatott bádoglemez zárja el. Az oldalt 
lévő kis lyukon dugják be a méhcsontba az 
elfogott méheket, az átlyukgatott bádogle
mez pedig lehetővé teszi, hogy a befogott 
méhek lélegezhessenek (331.) Szvarság. 
Gunda B., 1966: A  szarucsapda (méhész
csapda) alja átlyuggatott bádoglem ez 
(219.).
méhészcsont a poháron: a vadméh fészek 
keresésének egyik mozzanata. Tagán G., 
1941: Ezután egy tisztás helyet keres [a 
méh vadász], ahol a Csákját [—>] leszúrja a 
földbe, ráhelyezi a lépesmézzel felszerelt po
harat s e fölé tartva a méhészcsontot, annak 
fedelét nagyon csendesen kihúzza (332.) 
Szvarság.
méhészcsont felemelése: a vadméh fészek 
keresésének egyik mozzanata. Tagán G., 
1941: A  szabaddá lett méh [—> méhcsont a 
poháron] [...] rászáll a lépesmézre s enni 
kezdi. Most a méhész csendesen felemeli a 
csontot s csendben félrehúzódik [...] Amikor 
a méh teleszedte magát, felszáll s néhány
szor körül repülve a poharat egyenesen abba 
az irányba repül, amerre odúja van (332.) 
Szvarság.
MÉHÉSZET. Imreh-Pataki, 1970: A  ~ről 
közelebbi adataink nincsenek [Usz 1570- 
1610], de a méhkasokról, fákról leszedett 
rajokról forrásaink is szólnak (174.) —» 
KAPTÁR. Apáczai Cs. J., 1653: A  méhko-
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sárnak olyan helyt kell keresni, aholott a 
hangnak visszazengése ne hallassák; [...] a 
méhkertbe (mely ne legyen igen magas) fo- 
lyamatocska mendegéljen bé, de ne legyen 
két-három ujjninál mélyebb, [...] a kosarak 
[...] egyik helyből penig másba nem jó tenni, 
hanem csak szinte tavasszal, amikor a mé
hésznek a kosarokat ottan-ottan fel kell füs
tölni. (350.).
méhfogó rúd: 3 m hosszú fenyőrúd, a méh- 
befogás eszköze (Tóth Vince Sz. gy.) Hilib. 
méhkaptány: méhfogó szaru, szarucsapda 
(Gunda B., 1966. 225.) Kászonjakabfva. 
mézszerzés módja. Vámszer G., 1977: A ~ 
mikor ősszel a fehér vadhere virágzik és a 
vadméhek rászállanak, a pásztor egy csupor 
mézet visz közéjük. A méhek rászállanak a 
mézre, megrakodnak s hazaviszik a mézet. 
Néhány perc múlva már 50-60 társsal térnek 
vissza a csuporhoz, s így azok is megrakod
nak a mézzel s hazasietnek vele. Ezalatt a 
pásztor mind tovább viszi a csuprot abba az 
irányba, amerre hazarepülnek a méhek, míg 
végül megkapja azt az odvas fát, amelyikben 
a méhcsalád létezik. Fejszével megnagyob
bítja a bejáró likat, alája tüzet rak putrigályos 
fából, ami nagy füstöt terjeszt. Ettől a méhek 
megszédülve kirepülnek és legtöbb a tűzbe 
esik. Ha már szinte mind elpusztultak, egy 
hosszú ággal a lyukon keresztül benyúl, a lé- 
pet megsérti, mire a méz elkezd csurogni. 
Ekkor a megnagyobbított lyukon keresztül 
bedug egy előre elkészített kis keskeny tek- 
nőt, hogy a méz abba csepegjen bele. (82.) 
Cs.
mosztika: a vadméhek kereséséshez szük
séges anyag, a viaszfőzés mellékterméke, 
melyet ha füstölésnél használnak, mézsza
got terjeszt (Tagán G., 1941. 332.) Szvar
ság.
odvas fa: állófa, amelynél korhadás követ
keztében üreges rész(ek) keletkezett. Gazda 
J., 1980: Elmentem az erdőre, hogy tűzifát

készítsek elő. Vót egy ~, de abba anynyi méz 
vót, hogy a kaptárba hatba nincs annyi. Hat
nyolc vider méz. A méheket ki kellett füstöl
ni, a füsttől ők mennek el, hagyják ott. De, 
mondom, annyi méz vót abba, hogy sok. 
Azok a méhek elvadultak, elszöktek otthon
ról, osztán ott kötöttek ki. (34.) Asófva. 
péhét keres. Viski K., 1932: A keresés évad
ja  október, amikor a pele, ez a téli álmot alvó 
szürke, hamvasszínű rágcsáló makkon, mo
gyorón elhízva, téli ágyat kezd vetni magá
nak, [...] (113.) Siklód.
PELE
„Nincs olyan fa, mind a bikkfa,
Abból lesz e véka, kupa,
Kövér pele ez udv álba,
Pánkó sül ez olajába.
Hej-haj, huj ja-haj,
Nincsen mostan semmi baj!"

(Kriza Vadr. 1975/1863. 120.) Siklód.
1. evet (Mátyus I., 1787. 151.) Küküllő- és 
Maros-Szék.
2. pele. pélé (Viski K., 1932. 113.) Siklód. 
péli (uo.). pili: „kis pele” (Köz. Szabó De
zső: Nyr. 32., 1903. 328.) Cssztdomokos. 
pölle  (Molnár I., 1974-75. 215.) Borszék. 
pülü (Kriza Vadr., 1975/1863. 451.) Usz. Sz. 
„Hallgattam, mint a pele a fában” (Lőrincz 
Pál Sz. gy.) Oroszhegy.
peléző: pelét fogó (Győrffy I.-Viski K., II.
19.) Siklód, peléthajhászó (Molnár I., 1955. 
74.) Ivópatak.
pélhészés: „pelészés” (Viski K., 1932. 113.) 
Siklód, pelizés (uo.).
PIÓCA (ORVOSI-: Hirudo medicinalis).
1. nadály. Apáczai Cs. J., Í653: A ~ (vérszi- 
pó) a testbe ragad, és az ő kétágú s síp szabá
sú nyelvével a vért onnan kiszíjja. (296.).
2. vérszipó. Teleki S., 1853: a doktor har
mincöt =t rendelt egyszerre, 
pölhészni: „pelét fogdosni” (Kriza Vadr., 
1975/1863. 451.) Usz. (vö. VU, Pest, 1858.
V. 367.).
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RAJZIK.
1. eresz'nek a méhek. Színi L., 1926: - Édes 
apám, édes apám, eresz'nek a méhek [...] 
Hadd a bükktűzbe, hogy erejszenek (45.).
2. kivernek a méhek. Szini L., 1926: - No de 
nem hittem vó'na - aszongya komám -, hogy 
ijen hamar kivernek a méhejid (49.). J. eresz- 
tés: rajzás. Salamon S., 1974: Most van a 
méheknél az ~ ideje (339.) Réty.
sárral tapasztott gyékény kas. Tagán G., 
1941: a modern kaptárokba műlépet hasz
nálnak, míg a régi, sárral tapasztott vessző 
vagy gyékénykasokban a régi méhészetet 
folytatják (335.) Szvarság. 
száda: „lyuka” Viski K., 1932: Ha az odúnak 
csak egy ~ van, a pelésző az odúba tolja a vesz- 
szőt, lassan fönnebb-fönnebb. (113.) Siklód, 
szalmapárna: a modern kaptárakban, a hi
deg ellen használt összepréselt, zsineggel 
vagy sodronnyal átvarrt szalma (Tagán G., 
1941. 335.) Szvarság
SZARVASBOGÁR (NAGY-: Lecanus 
cervus). Urbárium, 1743: Orvosságok listája 
[...] Szarvas bogár fő Szarvas bogár szarv 
(28.) Szárhegy.
tángyérvas: „köralakú zúzó-csapda” (Mol
nár I., 1974-75. 207. és 215.) Borszék —> fé
regütő.
tetőnélküli csüng: csúcstörött fa. Zsigmond 
J. (Vad.), 1978: Ilyenkor eldugtam a lyukat, s 
majd [...] lefűrészeltük a ~ot, amiből egy két- 
méternyi tőkében hazavittük a méhcsaládot 
(17.) Magyaró
vadméh szoktatás: vadméh keresés (Tagán
G., 1941. 332.) Szvarság. 
vadméh tanítás: vadméh keresés (Tagán G., 
1941. 332.) Szvarság.
VADNYÚLHÁJ. Boga L., 1938: Ha valaki
nek az ujja szálkától elgennyesedik, ~jal be
kötik (91.).
ződ lapi: „zöld falevél” Viski K., 1932: A  
pelésző a pele fészkét arról ismeri fel, hogy 
az odú szájában ~ [...] is van. (113.) Siklód.

3.3 Ásványi eredetű melléktermékek 
(erdei mészégetés)

„Meszet, meszet vegyenek!" (Hralmás)
„ Udvarhely székben a Homoród mellett 
Almás, Karácsony falva, Keményfalva, 
Abásfalva, Gyepes, mészszel kereskednek

(Porzsolt A., 1867.25.)

AGYAG. Négy közönség, 1865: Bevételek 
[...] Nagy Györgytől ~ hordásért 4 Frt. (128.) 
Alcs.
AZBESZT. Balogh E., 1979! 1943: az -  híre 
lázba is hozta az egész környéket [...] A lelő
helyet Sütő József kutatta ki a vargyasi köz
birtokosság erdejében (35.). 
békasófövény: kvarchomok. Péch D., 1890: 
Itt [Szováta határa] mindenekelőtt azt kell 
megemlítenem, hogy egy üveghuta létesítése 
nem tartoznék a lehetetlenségek közé. Ugyan
is igen jó minőségű ~ található nem messze a 
havasbirtokosság erdejétől (25. sz.). 
bogocska: seggelő (—>) (—> MÉSZÉGETÉS). 
boltkő: a mészkő berakásánál a legnagyobb 
kövek, a tűzhely fölött ezekből képezték ki a 
katlanba rakott mészkő boltozatát (Kardalus 
J., 1980. 68.) Hralmás -> MÉSZÉGETÉS. 
bótkő: boltkő (->) -> MÉSZÉGETÉS. 
cédái: átenged. EO /., 1728: ha pedig in 
natura [természetben] akarnak fizetni [a 
mészégetésért], minden 10-ik hordót ~ják a 
nemes szék számára (664.) Asz. 
cúg: „kettős szerepű katlannyílás” (Kardalus 
J., 1981. 59.) Cssztdomokos. 
egyszer tőtve vagy vátva: a mésznek termé
szetbeni eladása, anikoi is véka mészért 
egész véka gabonát (kérte r. és) kaptak 
(Kardalus J., 1980. 73.) Hralmás. 
feketekő. Balogh E., 1979! 1942: Aztán a ~ 
[...] Hordtuk a Szármány-oldalról. A 
felsőrákosi pap fizette, hol drágábban, hol 
tempébb árral. Megőrölték, elvegyítették, 
abból lesz a legszebb márvány (24.) Vargyas.
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félig tőtve: a mésznek természetbeni eladá
sa, mikor is egy véka mészért fél véka gabo
nát (kértek és) kaptak (Kardalus J., 1980. 
73.) Hralmás.
fenkő: fenőkő. Hn. Fény köves bérc (1, e): 
„az itteni kövekkel kaszát lehet fenni” 
(Janitsek J., 1973. 355.) Apáca, 
fortyogó: gázkitöréses fürdő. Kőváry L., 
1847: Legnagyobbszerű azonban ezek kö
zött a kovásznai pokolsár (55.). 
füvenybánya: homokbánya. Hn. Füvenybánya 
(Janitsek J., 1971. 354.) Vargyas. Füvenybánya 
(Janitsek J„ 1975. 97.) Bárót, fühenytelep: „a 
folyóvíz medrének az a része, ahonnan a vízi 
porondot hordják” (Márton Gy., 1968.) Hsz. 
ivó borvíz: fogyasztásra alkalmas, értékesít
hető ásványvíz. Négy közösség , 1856: A 
Csík Tusnádi Fürdőhöz közel fekvő 4 Közsé
gek teritoriumába levő ~ haszna Sabb létre
hozatala tekintetéből (49.) Tusnád. 
kannam osó: zsurló (Equisetum) (Jenei Sán
dor Sz. gy.) Erdőcsinád. Fehér-M ágócsy, 
1935: A nagy kovasavtartalom miatt hasz
nálják ezeket a növényeket fém-, fa- és sza
rutárgyak súrolására, csiszolására, honnan 
nevük: surlók is ered. (106.). 
karácsonyfalvi mész: homoródkarácsony- 
falvi ~. Jánosfalvi S. /., 1846: és a ~ a leghí
resebb az egész hazában (II. 44.).

kasbaégetés: mészégetés sövénykatlanban 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas. 
katlan: „mészégető kemence” Vámszer G., 
1977: A földbe ásott (3-5 m mély, 3-4 m átmérő
jű), kör alakú ~t a szélén keményebb, tűzállóbb 
kőből rakják ki. (123.) Cs. Hn. Katlan: „mész
égető helyek” (Janitsek J., 1971. 349.) Vargyas. 
Katlanok (Janitsek J., 1980. 101.)Efüle. 
katlan leheltetése: a mészégetés jelentős sza
kasza a harmadik és negyedik váltásban [->] 
(Kardalus J., 1980. 69.) Hralmás —> lehel, 
kebele: a kőkatlan belső tere (Kardalus J.,
1980. 66.) Hralmás.
kőárenda: a kő kitermeléséért fizetett ha
szonbér. Kászonim pér kbjkv, 1944: A kő
árenda ki-ki-áltási ár 10. p (12.). 
KŐBÁNYANYITÁS. ÁLt-Cs, 1891: A szé
kely keresztúrfalvi közbirtokosság által kő
bánya nyitás iránt benyújtott kérelemre vo
natkozólag (43.) (—» kőkitermelés: Imreh I., 
1983. 262. Szf.).
kőhordás: a kő rendszeres használata, elvi
tele. Négy közönség, 1869: A molnartol -ért 
[bevétel] 3 frt (179.) Cstusnád. 
kőkatlan: kőből épült mészégető kemence. 
Kardalus J., 1980: A múlt század végén tér
tek át az időtállóbb ~ok készítésére [az eddig 
alkalmazott vesszőfonatú katlanok helyett] 
(66.) Hralmás MÉSZÉGETÉS.

a

7/7/77/

361. ábra. Katlan, a) az oldalas helyen földbe beépített hengeres katlan; 1. a katlan külső függőleges fala, ahol a 
tüzelőnyílást és a cúgot (—») is kiképezték; b) az elkészített taklan; 1. tapasz (a katlan fedele), 2. kőpice (kúp alakú 
fedőréteg), 3. kicsi kövek kereken a katlan falánál, 4. nagy kövek (középre), 5. párkány (pucok) melyre épült a 
bolthaajtás, 6. terméskőből készült alap (Kardalus J„ 1981. 89.59.) Cssztdomokos.

516



III. 3. Erdei melléktermékek

kőpice: „kúp alakú fedőréteg” (Kardalus J.
1981. 59.) Cssztdomokos. 
kőtuskó: kőtömb. ÁLt-M , 1901 Egyes 
-knak kiszedése onnan, a hol azok eltávolí
tása által a talajban és a fákban vagy az erdő
felújításra hivatott alserdényben [újulatban] 
kár nem okozhatok (48. 1075.). 
kővágás: kőfejtés. N égy közönség, 1867: 
-ért [bevétel] 1 frt (151.) Cstusnád. 
kutyafej: a mészkő berakásánál [—> kőkat
lan] alkalmazott közepes nagyságú kövek, 
amelyeket a boltkövek összeillesztéséhez 
használtak (Kardalus J., 1980. 69.) Hralmás 
-4 MÉSZÉGETÉS.
küklő (küglő): a mészkő berakásánál [—> kő
katlan] használt legapróbb kövek, a katlant 
fedő agyag- vagy cserépréteg alatt levő apró 
kőréteget képezték (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás —» MÉSZÉGETÉS. szin. borzas 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas és vidéke.

leheltetés: „nem más, mint a levegő oxigén
cseréje, miközben a láng leheletet utánzó 
hangot bocsát ki” (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás. —> katlan ~e. 
másfélszer tőtve: a mésznek természetbeni el
adása, mikor egy véka mészért másfél véka ga
bonát adtak (Kardalus J., 1980. 73.) Hralmás. 
mészadó: „a helyért a községnek fizetett -” 
(Seres A., 1983. 28.) Vargyas. 
M ÉSZÉGETÉS.
1. mészcsinálás. EO /., 1728: Minthogy pe
dig a mészégetéssel is pusztíttatik a nemes 
szék erdeje, erre nézve a mész csinálás is cir- 
cumscribáltatik [meghatároztat] ilyen limitá- 
tióval [megállapítással] (663.) Asz.
2. mészégetés. Mon, 1720-21., 1896: Udvar
hely szék 1721 [...] Néhol a lakosság ~sel fog
lalkozott, melyből 252 1/2 frt jövedelme volt. 
(468.). Orbán B., V. 1871: [Asz, 1728] ~t is 
csak az erdő-inspector felhatalmazására enged

2,0 Om

362. ábra. Mészégetés. A kőkatlan mészkővel való megrakása (Kardalus J., 1980. 68.) Hralmás. 1. párkánykő; 2. 
nyomtatókő; 3. boltkő*; 4. kutyafej; 5. seggelő**; 6. küklő vagy küglő; 7. rást; 8. párkány.
*szin. bótkő (Seres A., 1983 28.) Vargyas és vid.; **szin. bogocska (Seres A., 1983. 28.) Vargyas és vid.
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tek, úgy hogy minden hordó mészről a széknek 
10 pénzt fizessenek, vagy minden tizedik hordó 
meszet adják. (122.).
3. másznék kiégetése. Imreh /., 1973! 1784: 
Tegző Dániel, Küs Miklós és Szabó József 
meginstálván [megkérvén] a comminitást 
[faluközösséget], hogy egy katlan mésznek 
kiegétésére Agyagásban adjunk szabadságot 
bizonyos fizetésért őkegyelmeknek. (123.) 
Árkos. Hn. M észégető homlok (EO II., 
1747 36.) Ssztgy (vö. Árkos Ft 1760. 20. 
Imreh I., 1983. 398.).
meszes: mészégető. DukaJ., 1957: Szentmi- 
hály »~ek«. Régóta foglalkoznak mészége- 
téssel. Mondogatják: Mit árul, bácsi? Me
szet! Nem látod, folyjon ki a szemed. (89.) 
Cs. [...] A szenttamásiakat »~eknek« is csú
folják (90.) Cs. ~ székely: szekérrel meszet 
áruló székely. Kós K ., 1978: A meszet szin
tén a két Küküllő völgyét járó és a vidéken 
szekérrel faluzó ~ -éktől [...] vették (30.). 
mésszeljárás: a mészárusítás és az ezzel járó 
szekeresség (Kardalus J., 1980. 71.) Hralmás. 
nyilak: az égetett mész elosztásánál használt 
6-10 cm hosszú ágdarabocskák (Kardalus J., 
1980. 71.) Hralmás (—> nyílhúzás). 
nyílhúzás: az égetett mész elosztása nyilak 
[—>] segítségével (Kardalus J., 1980. 70.) 
Hralmás.
nyom tatókő: közepes és nagyobb méretű 
kövek, amelyeket a kőkatlan berakásánál

363. ábra. nyilak.
1. bogos, 2. egyrovásos, 3. kétrovásos, 4. féloldalas, 
5. csapott, 6. kétszer csapott (Kardalus J. 1980. 71.)

második sorként a párkánykövekre [—>] he
lyezik, azok rögzítésére (Kardalus J. 1980. 
68.) Hralmás MÉSZÉGETÉS. 
obligatus: köteles. EO /., 1728: Hogy a mely 
faluk meszet szoktak égetni, ~ok légyenek er
dő inspector atyánkfiának hírt adni (664.) Asz. 
párkány: a kőkatlan belső alsó felén körben 
25-30 cm széles kőpadszerű beugrása, az 
égetésre készített mészkövet erre a ~ra kezd
ték rakni (Kardalus J., 1980. 66.) Hralmás. 
szin. pucok (Kardalus J., 1981. 59.) Cssztdo
mokos —> MÉSZÉGETÉS. 
párkány  kő: a kőkatlan párkányára kereken 
elhelyezett lapos kő (Kardalus J., 1980. 68.) 
Hralmás —» MÉSZÉGETÉS. szin. lábkő (Se
res A., 1983. 28.) Vargyas és vidéke, 
porond : „vízmosásos, kövecses, száraz, 
puszta hely” (Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.) 
(vö. Gazda J., 1980. 35. Páké). 
rást: a katlanba rakott mészkövet fedő agyag
vagy cserépréteg (Kardalus J., 1980. 69.) 
Hralmás. szin. tapasz (Kardalus J., 1981. 59.) 
Cssztdomokos —> MÉSZÉGETÉS. 
rész: a mész mérésére használt helyi térfo
gat-mértékegység, a katlan egy része (Kar
dalus J., 1980. 72.) Hralmás. 
savanyúvíz: ásványvíz, borvíz. Kemény J., 
1657: az udvarhely széki Vargyas és Olaszte
lek közt száldobosi határon lévő ~hez 
menének (145.).
seggelő: a mészkő berakásánál használt ap
róbb kövek, amelyekből a katlannak a bolto
zás fölötti részét töltötték ki (Kardalus J., 
1980. 69.) Hralmás MÉSZÉGETÉS. 
sornyíl: a mészosztás egyik módja, amikor 
is nem az egész szétosztott mészre, hanem 
csak egy-egy ládára (tekenőre) húzták ki a 
nyilat (Kardalus J., 1980. 71.) Hralmás —> 
nyilak.
sulió: habkő, surlópor. Rugonfalvi K., 1939: 
Épp így nem lehet látni a hétfalusi csángók 
»~t« áruló szekereit, amelyen a finom dolo
mitos surlóport vitték faluról falura a faedé-
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nyék tisztítására (II. 56.) Hralmás. Seres A., 
1973: A krizbaiakat a szomszéd falusiak »~ 
sok«-nak nevezték. (4.) Krizba. 
száda: a kőkatlan tűznyílása (Kardalus J., 
1980. 66.) Hralmás.
„szinte sem m iért dolgoztak” . Kardalus 7., 
1980: Az 1908; 1920, 1940, 1946-os évek 
különösen emlékezetesek arról, hogy fa 
Homoród-menti mészégetők]: ~. íme nehány 
adat a fent jelzett időszakról: 1908-ban fél 
szekér mész értéke 15-20 liter gabona vagy 2 
forint [...] Hralmás.
terhelés (ki-): a mésznek a katlanból való ki
szedése és a szekerek megterhelése (Karda
lus J., 1980. 70.) Hralmás. 
törf: tőzeg. Bolyai F., 1820: A 3-ik pont 
vala fölebb a mindenkori fakímélés, [...] To
vábbá ~et, kőszenet kell keresni (19.) (n) r 
Torf.

usus: használat. EO /., 1728: minden hordó 
mésztől ad usum communem sedis [a szék 
közös használatára] az mész csinálok 10-10 
pénzt tartoznak adni (664.) Asz. 
ú t (forduló): járás, menés. K ardalus 
1980: egy meszes évente 10-13 szekér me
szet adott el [...] Egy ~ 2-3 naptól 2-3 hétig 
tartott (73.) Hralmás.
VÁLTÁS: a mészégetés 8 órás szakasza. 
Kardalus J., 1980: Egy égetés 48 órán át tar
tott, és az égetők 8 órás ~ban végezték. Min- 
denik -nak megvolt a maga sajátos szerepe 
(69.). Hralmás.
vesszőfonatú katlan. Kardalus 1980: 
A XIX. sz. közepe tájáig a meszet még ~ban 
égették. [...] Egy ilyen katlanban egy alkalommal 
400-600 kg meszet lehetett kiégetni, s a katlan 
három-négyszeri égetést bírt csak ki, mert köz
ben a vesszőfonat szénné vált. (65.) Hralmás.

364. ábra. Vesszőfonatú katlan.
Hosszmetszet. 1. tapasz, 2. földfal, 3. egymástól 25-30 cm-re körben bevert karók, 4. vesszőfonat.
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