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4. A fa és az erdei melléktermékek vegyi feldolgozása

4.1 Szénégetés (boksaszenítés)

„ Pattogtatom a tüzet 
Égetem a szenet,
A füstölt nyílást lefödöm ,
5 a babám at százszor ölelem ”

(Vámszer G., 1977. 160.) Cs.

„ legtöbbet azonban m indenekfelett Selye 
éget, wgy hogy e fa lu t a szénégetők legfőbb 
helyének kell minden áron tekintenünk. 
Selyében összesen 180 gazda lakik, s ezeknek 
egy harmada a folytonos szénégetésben s an
nak hordásában tölti életét ”

(Gergely L., 1867. 101.).

ág: „1 méter hosszú és 10 cm-nél vékonyabb 
fa” (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
ájer: „a lefedett boksában felhalmozódott 
levegő és gázkeverék” M árton B., 1965: 
Amikó évakarjuk a fődet, az »~« kiveri a lán
got. (324.) Szováta.
áll az ára: kitart -. Gergely L., 1867: Nyáron 
10-20 krajczár közt »~« egy zsák szénnek, 
télen 30-40 kr közt ingadoz. (109.) Mvh. 
aprófa: hulladékfa. Sylvester T., 1966: A 
boksa tetejére apró-fából kalapot rakunk. Tü
zelni az apró-fa és jó. Komandó. vö. Márton
B., 1965. 324. Szováta. 
apró prizsma: „kavics, amit ki kell gereb
lyézni a takarásra használt földből” (Márton
B., 1965. 324.) Szováta. 
apróság: hulladékfa. Incze György: »~«, vé
konyság, cánduraforma, ezt tesszük be 
közből (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
baksaszén: „az a szénmennyiség, amelyet egy 
baksa fából, azaz két szekérnyi fából égetnek” 
Konsza-Faragó, 1958: Hé, komám, ebből 
lesz egy »~«, vágjuk ki! (181.) Szárazajta.

beaggya a tüzet: begyújtás (Márton B., 
1965. 324.) Szováta.
béállít: „feállit” Sylvester T.y 1966: Osztán 
vágok égy blánát [hasábfát], ami nem ostór- 
hegyű, s beállítom oda, ahol a boksa közepe 
lessz. Komandó.
bebotol: a boksa tetejét súlykolja (Tagán G., 
1943. 43.) Szvarság.
bedugacsol: „a boksán keletkezett hézagot 
aprófával betöm” (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta.
beföldeli a millert: földdel letakarni a bok
sát (Bocskai Lőrinc Sz. gy.) Görgényüveg
csűr. Incze György: Mi úgy mondjuk, hogy 
beföldeljük. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
bégyújtólik: gyújtó csatorna (Hadnagy Gá
bor Sz. gy.) Farkaslaka. 
begyújtó rendezmény: boksabél (Incze 
György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
bégyúl: „elég” Sylvester T., 1966: Három
négy éccaka ügyelni kell, amig a tűz visszajő 
a hegyiből, met hanem a boksa bégyúl. Ko
mandó
beindul: a boksa égése megindul. Hadnagy 
Gábor: Van olyan [boksa], amely rosszui in
dul, azzal baj van (Sz. gy.) Farkaslaka. 
belapizzuk a millert: a boksa durva takaró
ját elkészítjük (Bocskai Lőrinc Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
bélép: „beesik” Sylvester T., 1966: Erössen 
kééll ügyelni, hogy az embéér nehogy »~« 
jen a boksába, met ha »~«étt, röktön ször
nyet hótt csak a csontyait szedik ki. Ko
mandó.
blána: hasáb (Sylvester T., 1966.) Komandó 
r blaná.
bojt: „kicsi faág” Vámszer G., 1977: Ká- 
szonban a fenyőfából való szén égetése ha
sonló volt a bükkfa égetéséhez, [...] Néhány

520



III. 4. A fa és az erdei melléktermékek vegyi feldolgozása

napig égetik, közben egy veder vízbe mártott 
»~«tal [...] locsolják a boglyát [boksát], amíg 
az lerokkan. (160.) Cs.
BOKSA.
1. baksa: „szénégető máglya” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr. 32, 1903. 324.) Cssztdomokos. 
= (Nyíró J., 1938.), =: „150-300 űrm3 nagy
ságú boksa” (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta. „40 hektón felüli, 10 métertől 
felfelé” Hadnagy Gábor: 1 méterfából lesz 4 
hektó szén (Sz. gy.) Farkaslaka. ~. Incze 
György: 90-120 méter fa megy be egy 
baksába (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. boglya. Vámszer G., 1977: egy veder víz
be mártott bojttal (kicsi faág) [...] locsolják a 
~'t (160.) Cs.
3. boksa. Csanádi Lajos: a második világhá
ború után terjedt el a »~« szó nálunk (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. Lőrincz Pál: egy »~« 
fa, kisebb boksából több jő ki és a szén is 
másabb (Sz. gy.) Oroszhegy. boksza. Vám
szer G., 1977: A Kóstelek melletti nagy bük
kösben egy tisztáson, patak mellett állították 
föl a szénégetők a ='t (159.) Cs.
4. kemence. Incze György: Sok felé hallot
tam, hogy ~ a boksának (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr.
5. máglya. Lázár J., 1871: A  szenítésnek há
rom nemét ismerjük [...] kemenczékben, 
='kban és gödrökben (158.) —> millér is.

boksabél: „a boksa belső része, ami elég, itt 
aprószén lesz” (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. —> KÜRTŐ. Tagán G., 
1943: »~« töltése (41.) Szvarság.
BOKSA OLDALFALA.
1. baksa ódala (Márton B., 1965. 324.) 
Szováta.
2. széje. Márton B.f 1965: Mikó a baksa a te
tején meglikad, csak a széjin lehet járni, óva
tosan. (328.) Szováta.
BOKSA ÖSSZERAKÁSA.
1. baksarakás (Márton B., 1965. 324.) Szo
váta, baksa rakása (Tagán G., 1943. 40.) 
Szvarság.
2. bérakódik (a baksa) (Márton B., 1965. 
325.) Szováta. J. Tagán G., 1943: Egy 60 fo
lyómétert [űrm3-t] befogadó boksát 2 ember 
4-5 nap alatt rak meg, [...] (41.). 
BOKSAPAD.
1. baksahely (Tagán G., 1943. 38.) Szvarság, 
~ (vátrahely) (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka. boksahely. Incze György: ~ a 
millernél is. Görgényüvegcsűr. boksahej 
(Márton B., 1965. 324.) Szováta.
2. milergödör (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. m illérgödör  (Márton B., 1965. 
327.) Szováta.
3. millerhely. Csanádi Lajos: most mondják 
vátrahely is. Görgényüvegcsűr. m illérhely  
(Tagán G., 1943. 38.) Szvarság. J. mile,

365. ábra. Boksa.
a) felső begyújlású; I . boksapad < -» , 2. gyűjtőcsatorna < -» . 3. kürtő (-»), 4. takaró ( - » ;  b) alsó begyújtású.
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milehely. Herkely K ároly: Adatok Gömör 
megye népi erdőgazdálkodásához. NÉ 
XXXIII., 1941: A faszénégetők először a föl
dön milehelyet (stétet) csinálnak (262.).
4. vátra (Márton B., 1965. 329.) Szováta. 
vátrahej (uo.) vátrahely (Tagán G., 1943. 
38.) Szvarság r. vatrá. 
BOKSA-SZÉNÉGETÉS.
1. boksaszenítés. Incze György: A székelyek 
úgy mondják, hogy szenítés (Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
2. égés (Sz. gy.) Szováta.
3. faszéntermelés. Mkikj, 1911: ~sel és érté
kesítéssel egyetlen vállalkozó foglalkozik, 
akinek Parajdon van telepe (37.).
4. feldolgoz szénnek. Biró G ábor: Dani bá 
járta az erdőket és a közbirtokosságot, ahol 
eladó erdő volt közvetítette és ő dolgozta 
fel szénnek [20-as évek] (Sz. gy.) Parajd.
5. széncsinálás (Pataki J., 1971/1681. 100.) 
Csszépvíz.
6. szénégetés. Cs. Bogáts D., /94J/1788: a’ 
régi le vágott Cserefáknak töveiből égettek a' 
Kovácsok eleitől fogva szenet. Hsz. Imreh /., 
797J/1778: Ha kovácsok mindezeket nem 
observálják [nem veszik figyelembe], a tilal
mas erdőben szabad nem szénégetni menni 
(122.) Árkos. Bolyai F., 1820: Ennek felette 
sok helyt a havasokon sok olyan fa, mely a 
kihozást meg nem érdemli, ha szénné éget- 
tetnék jó móddal s a közelebbi vízig vitet
vén, tutajon lehozatván magazinumba rakat
nék [...] (19.) Conscriptio Csrákos, 1820: 
Szenet szabadosan égetheni, és a Kovácsok
nak is ellehet adni (3.). Vándor, 1840: 
[Cssztdomokos] Elelmöket [...] szerzik, fő
kép —bői, melly itt a' bő havasokban minden
kinek szabad. Szenet fenyőből égetnek, 
melly e' végre nagyon czélszerű. (202.). 
Vitos, Cs. F. 1894: A ~ is egy kereskedelmi 
ágát képezné székely népünknek, s ezzel né
melyek régi idők óta foglalkoznak is, de ez 
oly csekély mértékben történik, hogy alig

vehető számba (768.). Csinádi Lajos: 
széncsinálni megyek, ~sel foglalkozom (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. Biró G., 1975: Hát 
Te, Árpád? - Én égetem a szenet [...] égettek 
nekem szenet. Parajd. Lőrincz Pál: « 
szénégetőhely (Sz. gy.) Oroszhegy. Hn. SzO. 
VI: Marosszéki határnevek a XVI. és XVII. 
századból. Szénégető: (405.), Bere-Keresz
túr (405.), Csejd (407.), Havad (407.), Ken
dő (410.), Sávárad (412.), Szent-Háromság.
7. szenelés. Incze György: szeneltem (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr.
8. szenítés. Mkikj, 1895: [Um] az első szé
kely fakereskedő társulat és Dániel Elek er
dőbirtokos a vajdahunyadi állami vasgyárak 
részére, az 1895. évben, nagyobb mennyisé
gű bükkfaszenet termeltek és szállítottak [...] 
nagybani = (77.). J. Divald A., 1871: 100 
köbláb fa [3,16 m3| 70 köbláb szenet szol
gáltat, 10 köbláb szén egy mérőt tesz s ennek 
súlya átlagosan 100 font (126.) [...] Szenítés 
mérőnként 20 kr és ölenként 20x7 = 1 frt 40 
kr. (vö. MNL IV., 1981. 645-649.).
boksa töltése: a boksa belének kitöltése rö
vid fadarabbal. Tagán G., 1943: baksa tölté
se (33. ábra).
bot: boksaverőbot (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. Hadnagy Gábor: »~«tal 
szorítsuk össze a fákat, hogy a föld ne foly
jon be (Sz. gy.) Farkaslaka. 
botolás —> bebotol.
cándura: forgács. Bocskai Lőrinc: hasogas
sál még cándurát, hogy kezdjem meg a 
millert (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
consummál: felhasznál. EO II., 1802: Az er
dőn ledőlt fákat [...] hamuzsír-főző aránt 
gondoskodván, ezáltal »~«tatnék. A szén
égetés [...] Mely végre a szénégetők az erdő- 
bíráktól nyerjenek engedelmet (799.) Hsz. 
cüvek: „bevert karó a boksapad közepében” 
(Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
csutak: tuskó. EO II., 1800: hanem a szén
égetők is az erdőkön kívül a possessorok
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[birtokosok] engedelmekkel csak száraz 
»~«okból égethetnének szenet, szükséges
nek látnók (718.) Msz.
csűrkő: „meggyújtásra hagyott üreg a szén- 
égetésnél” (MTsz I., 1893.) Szí. 
dob: két hektoliteres szenesláda (Biró Gábor 
Sz. gy.) Parajd —> ledobol, 
dudál: „dúdol” (Márton B., 1965. 325.) Szo
váta.
dúddól (a tűz): „dúdol Márton B., 1965: 
A gyújtórúdat addig bentárcsuk, amég haj- 
juk, hogy kezd »~«ni benne a tűz. (325.) 
Szováta.
elsüstörög: lefojtva ég. Orbán B., IV 1870: 
mert a millér [—»] két-három napig is »~«. 
Selye (Bekecs)
évág a tűz: „az égés irányt változtat” (Már
ton B., 1965. 325.) Szováta. 
évakar (földet): „elkaparja a földet a szení
tés végén a boksa aljáról” (Márton B., 1965. 
325.) Szováta.
FASZÉN, aludt szén: „holt szén” (Köz. 
Gencsy István: Nyr. 34., 1905.) Gy. - apróbb 
szén: „a boksa szélén és a közepében van, 
ahol erősebben, szabadon, ég” (Hadnagy 
Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. baksa szén —> 
BOKSA. - darabos szén. Biró Gábor, 1975: 
[...] mielőtt aláírnák a szerződést közöltem 
hogy a szén darabos tiszta kell legyen - lehe
tőleg nagy ~, nem apró poros. Mire O meg- 
állván az iroda közepén és nagy hangon kije
lentette: Hát Biró úr látott-e már disznó csor
dát malacz nélkül? Igazat adván Neki, és sok 
évekig szállító maradt és a haszonból ott a 
sófalvi hegyen földeket vásárolt és állatokat 
tartott eredményesen [1920-as évek] Parajd.
- egeiét szén (Nemes Z., 1974.) Torja. - ele
ven szén: „még élő, tüzes széndarab” (Köz. 
Nagy Lajos: Nyr. 3., 1974.) Hsz. Mátyus /., 
1787: Eleven szenekkel melegíteni nem bá- 
torságos (I. 427.). faszén. Orbán B., /. 
1868: A fülei bányaigazgatóság ezen eddig 
magányos rengetegekbe utat csináltatott, s

mivel tüzelőanyagul faszenet használnak, a 
haszonbérbe vett erdőkben roppant pusztí
tást visznek végbe, pedig kőszén elég van a 
vidéken. (227.). Mkikj, 1895: A kamara terü
letén levő vasútállomásokról elszállíttatott 
[...] »~« 1895-ben összesen 1855 q melyből 
Székelyudvarhely 1302 q [legtöbb], Szászré
gen 448 q (83.). Mkikj, 1897: [...] elszállított 
~ 1897-ben Ágostonfalva 22 888 q [legtöbb], 
Székelyudvarhely 3351 q, Kézdivásárhely 
100 q (49-51.). fojtott szén: „boksaszén” 
Gergely L., 1867: Hogy [...] mikor van ké
szen a ~: azt arról ismerik meg, hogy ilyen
kor a millér [—>J teteje beroskad, s füstfelle- 
ge is igen meggyengül (101.) - holtszén: „ki
aludt szén” (Köz. Nagy Lajos: Nyr. 3.,
1874.) Hsz. hóczczén  (Köz. Nagy Lajos: 
Nyr. 3., 1874.) Hsz. hóltt-szén (PP, 1708.) 
hótszén (Fűzi András Sz. gy.) Hrkarácsony
fva. Nemes Z , 1974: Téty hót szenet a vazs- 
ba. Torja, hóttszén: „vízben kiótott parázs” 
(Gazda K., 1980. 440.) Esztelnek. - kovács
szén. kováts szén. Cs. Bogáts D., 1943 /\15 \:  
Nyoltz köböl Kováts szénért [...] adtunk 99 
den. Hsz. Bolyai F., 1820: Kovácsszénnek: 
legjobb a bükk aztán a tölgy (15.). - mángál. 
Teleki S., 1851:s az a fene ~ rosszul melegít 
(388.). - ótott szén: hóttszén [—>]. 
faszéndiszpécser: a faszéntermelést irányító 
szakember (Biró Gábor Sz. gy.) Parajd. 
faszenes: faszéntermelő és kereskedő. Biró 
Gábor: így lettem én »~« 1919-ben vagy 
1920-ban (Sz. gy.) Parajd. szenes (uo.). 
féhalad: „a kész szenet kiszedi (a boksá
ból)” (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
feljáró: létra (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka.
feljön a tűz (felmegy »~«): „felfelé halad a 
tűz a boksában” (Márton B., 1965. 325.) 
Szováta.
FELROBBANÁS (SZÉTVETŐDÉS).
1. buffanás. buffan: „nagy zajjal kitör” (a 
széngáz a boksából) Márton B., 1965: A  dör-
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dülés után eggyet ~, akkó már dobja is a fő
delet. (325.) Szováta.
2. eldobja m agát Incze György: ~, még a 
fák is leszöknek. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
3. ellövi magát (a boksa) (Tagán G., 1943.) 
Szvarság.
4. elrobbanás. Incze György: ~ a gáztól van, 
ha igen hirtelen lefojtják a baksát, a fát is el
dobja. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
5. lövés: „a belső gázok zajos kivágása. 
(Márton B., 1965.) Szováta.
6. megrázza magát (a boksa): „a kiáramló 
széngáz szétveti a szigetelő földtakarót” 
(Márton B., 1965. 327.) Szováta.
felszed (szenet): „eltávolít (a boksából egy ré
teg szenet)” (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
feltakarodik a föld: felrakodik a boksára 
(Hadnagy Gábor Sz.gy.) Farkaslaka. 
felveszi: „ellepi (a füst a boksa felületét)” 
(Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
felveszi a tűz: begyül (Hadnagy Gábor 
Sz.gy.) Farkaslaka.
födéllel ég: „a másodszori takarás alatt vég
bement utolsó szakasza a szenítésnek” (Már
ton B., 1965. 325.) Szováta.

366. ábra. Gyújtócsatorna. 1. gyújtólik, 2. gyújtórúd (

füstő: „füstöl, füst lepi el” (Márton B., 1965.
325.) Szováta.
gomój: „szénné vált boksa” (Márton B., 
1965. 325.) Szováta. Incze György: Amikor 
le van égve teljesen a boksa, akkor mondtuk, 
hogy »~« (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. szén 
»~« (Márton B., 1965. 325.) Szováta. 
GYÚJTÓCSATORNA.
/. be gyújtólyuk. Incze György: Hagyunk 
egy ~at. Hogy lehessen begyújtani, hagyunk 
egy vezetőfát. (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. gyújtólik. Tagán G ., 1943: a ~on át be
gyújtják a baksa belét (41.) Szvarság. gyújtó
lyuk (Bíró Benjámin Sz. gy.) Nyselye.
3. szigany. Csinádi Lajos: ~ rúd v. begyújtó 
rúd (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr —> BOKSA
PAD.
GYÚJTÓRÚD.
1. begyújtórúd. Incze György: én csak így 
hallottam (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
2. bevezető rúd: „a boksa begyújtására hasz
nált 4-5 méter hosszú rúd” (Márton B., 1965. 
324.) Szováta.
3. kanóc. Bíró Benjámin: a begyújtásnál =ot 
használtak (Sz. gy.) Nyselye.
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4. kanótvessző  (Márton B., 1965. 326.) 
Szováta.
5. suszterarúd (Márton B., 1965. 328.) Far
kaslaka.
6. sziganyrúd (Csinádi Lajos Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
hektó —> III. 1.1.4.
hektószsák: 100 liter űrtartalmú zsák. Had
nagy Gábor: egy »~« 80 kilós zsáknak felel 
meg, ezelőtt ezzel szállították a szenet (Sz. 
gy.) Farkaslaka.
hordozza: „meghatározza” Márton B., 
1965. (326.): A baksa natysága »~«, hogy 
mijen hosszú gyújtórúdat keresünk. Szováta. 
hordozza (a tüzet): vezeti. Sylvester T., 
1966: A boksát közbe-közbe megdöföggyük 
éty karóval, hogy a tüzet jobban »~«. 
Komandó.
jó-szenelő: „jó szenet adó fa, szapora szenű” 
(Lőrincz K., 1861.) Hsz. 
kalap: „búb” Sylvester T., 1966: Osztán, ha 
kész van a boksa apró fából a tetejire »~«ot 
kéél csinálni. Komandó. 
kankó: a boksa szétszedésekor használt 
kampós végű, capinhoz hasonló szerszám, a 
kiégett boksa oldalának kibontására szolgál. 
J. rakásbontó gajmó (Szécsi Zs., 1894. 648.).
1. kankó. Orbán B., ÍV. 1870: a kifáradt 
munkások pedig a füst leple alatt nyugalom
ra bocsátkoznak, mert a millér [—>] két-há-

rom napig is elsüstörög [—>] magában 
emésztődik, míg egészen szénné nem válto
zik át, mit arról tudnak meg, hogy teteje le
roskad. Ekkor hosszú »~«kkal (horgok) szét
szedik az izzó szenet, vízzel kiöntik s kész 
van a szén, mit zsákba rakva, Vásárhelyre 
szállítanak (80.) Nyselye. szénhúzó »~« 
(Tagán G., 1943. 51.) Szvarság. Hadnagy 
Gábor: a szenet amikor bontsuk ki ezzel a ~ 
»~« val kankojjuk (Sz. gy.) Farkaslaka (vö. 
Márton B., 1965. 328. Szováta).
2. szénhúzóhorog (Incze György Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr.
kanót: „a baksa közepébe, alul berakott, na
gyon száraz tűzgyújtófa” (Márton B., 1965.
326.) Szováta.
karika: „a boksa tetejére tett fa ~” (Sylves
ter T., 1966.) Komandó. 
karórakás: kürtőkészítés (Hadnagy Gábor 
Sz. gy.) Farkaslaka
kékei (a baksa): „kék füst jelenik meg” 
Márton B., 1965: Oda teszünk lapit, s reá 
egy lapát főüdet ahol ~ vagy dudál. (326.) 
Szováta. Incze György: kijön a kékfüst (Sz. 
gy.) Görgényüvegcsűr. kék füsttel ég: Tagán
G.f 1943: ha a baksa =, [...] kár van benne 
(45.) Szvarság.
K IÉG ETT FAVÉG.
1. csűrök. Orbán B., IV. 1870: Midőn több 
héti munkát igénylő több millérrel [—>] ké

367. ábra. Kankó. (Tagán G. 1943. 52.) Szvarság. J. A Hadnagy Gábor (Farkaslaka) által használt kankó fémrésze 
39 cm hosszú volt.
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szén vannak, az egészet vizes lapuval - hogy 
légvonat ne érje - vastagon beborítják; mikor 
aztán a csiirköknél (a meggyújtásra hagyott 
üregeknél) meggyújtják. Csakhamar roppant 
füstfelleg emelkedik fel (80.) Nyselye. ~: 
„gyújtó szálka” Gergely L., 1867: A farakás 
két végén azonban két kis léket hagynak, ide 
vékony »csürköket« [...] támasztanak, azokat 
meggyújtják (101.). ~: „kiégett favég” (Had
nagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. ~: „félig ki
égett fadarab” (Márton B., 1965. 325.) 
Szováta. csűrük: „10-20 cm hosszú elégetlen 
hasábmaradványok” (Tagán G., 1943. 41.) 
Szvarság.
2. körömvég. Hadnagy Gábor: A sellyeiek 
úgy mondják, hogy ~. (Sz. gy.)
3. üszők. Incze György: Hallottam, hogy en
nek csiirököt mondanak. Ami szénből kima
radt, az a csűrök. Románul úgy mondják, 
hogy »tecsun« (Sz. gy.).
kihúzzuk a millert: a boksa szétszedése 
(Csinádi György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
kiparázsosodik (a szén): „lehűl, s könnyen 
zúzhatóvá válik” Márton B., 1965: Mikor 
kiparázsosodott, akkó visszatakarjuk tiszta 
főüddel, mér ott má szén van, má ropog. 
(326.) Szováta.
kipucol: „a baksa födésére szánt port meg
tisztítja a kavicstól és egyéb idegen anyag
tól” (Márton B., 1965. 326.) Szováta. 
kivág: „portalanít, m egtisztít” Tagán G., 
1943: a port ~ják. (49.) Szvarság. 
konkolás: a boksa szétszedése (Hadnagy 
Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
körbe vereget: „körbe döngöl sulyokkal (a 
boksa felületét)” (Márton B., 1965. 326.) 
Szováta.
KÜRTŐ: az álló boksában történő szenítés 
tűzfogója.
1. baksabél. Tagán G., 1943: A  teletöltött 
baksabelet körülrakják vékony fával. (39.) 
Szvarság.
2. közép  (Márton B., 1965. 327.) Szováta.

3. levegőzte tő  (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. J. Nálunk az álló boksában való 
szenítést alkalmazták, ezt a boksa-rendszert 
használják ma is. Alkalmazásuk alsó [„tót” 
szenítési mód, Szécsi Zs., 1894. 657.] vagy 
felső begyújtással [történik német szenítő 
mód, Szécsi Zs., 1894. 667.] történik. Az al
só begyújtáskor a kürtő oldalától kiindulva, 
gyújtócsatornát [—>] készítenek. Ha felső 
gyújtást alkalmaznak, akkor a hengeres ~t 
készítenek, egészen a boksa csúcsáig (búb, 
púp). Alsó begyújtás esetében a kürtő karói 
összehajolnak. —> BOKSA, 
láb: „fedetlen, félköralakú lyuk” (Tagán G., 
1943. 42.) Szvarság, „a baksa külső szigetelő 
földrétegén formált rés, melyen a keletkező 
széngáz hatásmentesen eltávozik” (Márton
B., 1965. 327.) Szováta. Tagán G., 1943: ha 
a baksán nem hagynának -akat és nem csi
nálnának fórumokat (—> szelelőnyílás), a gőz 
elvetné a baksát, ellőné magát, a baksa fel
robbanna. (43.) Szvarság. Incze György: 
-akat adunk, e nélkül nem gyúl be a baksa, 
felül a tetején kell levegőlyuk (Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
lángol: „lángba borul a boksa” Márton B., 
1965: A  baksának nem szabad egyáltalán 
~ni, csak füstölni. (327.) Szováta. 
lapi, lapu —> TAKARÓ, 
lapihúzás: „a lehullott falevél gyűjtése vas- 
gereblyével” (Tagán G., 1943. 42.) Szvarság. 
ledobol: dob [—>] nevű ládával megméri a 
faszenet. Biró Gábor: a dobnak két fogója 
volt, mérete 80x50x50 cm, két hektoliter 
(Sz. gy.) Parajd.
leég: „kiég” Márton B., 1965: Kisebb bak- 
sák hat-hét nap alatt ~nek. (327.) Szováta. 
lefojt: „elszigetel a levegőtől” Márton B.} 
1965: Felül, ahol szén van, ot má lefójesuk, 
ot má nem is füstöól. (327.) Szováta. Incze 
György: le kell fojtani a baksát. (Sz. gy.) 
Görgényüvegcsűr. Csinádi György: ~juk a 
millert (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
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lefút a tűz, lesijet „boksaszenítéskor az 
égés egyenlőtlen terjedése” (Márton B., 
1965.) Szováta. Incze György: lefút a tűz 
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. Márton B., 1965: 
lesijet a tűz. (327.) Szováta. 
légvonat: léghuzat (Orbán B., IV. 1970. 80.). 
leporozás —> letisztítás, 
leporozott boksa: takaróporral behányt, ki
égett boksa (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkas
laka. J. a boksa bontását megelőző művelet, 
letisztítás, letisztálás: elszigetelés a levegő
től azáltal, hogy a boksát takaróporral be
hányják. Hadnagy Gábor: letisztáljuk vagy 
leporozzuk a boksát. Farkas laka. 
likak lecsinálása: a szelelőlyukak betömése 
(Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
megaluszik (a szén): „lehűl, kihűl (a fa
szén)” (Márton B., 1965. 327.) Szováta. 
meglikad (a baksa): „lyuk [üreg] képződik” 
a boksában (Márton B., 1965. 327.) Szováta. 
~ ás: „amikor meg kell tömni a likat” (Incze 
György Sz. gy.) J. Szécsi Zs., 1894: töltöge- 
tés (664.).

mektőüt: „teletöm, pótol” (boksát). Márton
B., 1965: Mikor meglikatt a baksa, mek ke 
tőüteni. (327.) Szováta. Szécsi Zs., J894: tö- 
mít, kitölt (665.).
méterfa: „1 méter hosszú és 10 cm-nél vas
tagabb szénfa” (Hadnagy Gábor Sz. gy. 
Farkaslaka), vö. méterfahordó kéziszekérke 
(Tagán G., 1943. 37. Szvarság) —> III. 1.1.4. 
ŰRKÖBMÉTER.
millér: kis boksa, miiér. Bíró Benjámin: a ~ 
kicsi volt, 3 nap alatt kiégett és egy szekér 
szén lett belőle, 28-30 hektó (Sz. gy.) 
N yselye. millér. K riza , Vadr., 1862: =: 
„szénnek kiégetés végett összerakott facso
mó” Usz. Gergely L., 1867: A szénégetésre 
elkészített farakást —nek hívják a székelyek, 
mondják, hogy egy bizonyos Miller nevű 
idegen ember tanította volna meg a Bekecs 
alatt lakókat a szénégetésre, s így maradott 
fen a »~« név. (101.). Orbán B., ÍV., 1970: 
Szénégetésre rendszerint többen állanak 
egybe s több időre magukat élelemmel ellát
va, társulatban mennek az erdőre. Itt leg

368. ábra. Méterfa.
Méterhordó kéziszekérke (Tagán G., 1943. 37.) Szvarság. 1. fergettyű, 2. utóágas, 3. derékszeg, 4. rakonca
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előbb kiszemelik a szép, kinőtt s egészséges 
törzsű bükkfákat s azokat levágva, ramazra 
(öl hosszú darabokra) ródalják (metszik) el, 
ezeket egy helyre egybehordják, felhasogat
ják s ~ nevezett nagy kúpidomú csomókba 
rakják össze. (A ~ név onnan eredne, hogy a 
selyeiek a szenészetet egy Miiller nevű né
mettől tanulták meg.) (80.) Nyselye. ÁLt-M., 
1886: mely ~ köbtartalma átlag 6 űrméterre 
tehető (115. 370.) Szováta. Tagán G., 1943: 

„5 űrm3-es boksa” (38.) Szvarság. millér. 
Hadnagy Gábor: ~, az a boksa, amelyből 40 
hektó szénnél kevesebb jő ki (Sz. gy.) 
Farkaslaka. Lőrincz Pál: ~, kisebb baksa (Sz. 
gy.) Oroszhegy. incze Gábor: Hogy egy sze
kér szén jöjjön ki, annyit tettünk egy -b e  
(Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. millye. EO /., 
1606: Az császár idejében készíttetett fa ez 
praefectus [tiszttartó] odamenetelekor talál
tatott az erdőn ezernyolczszáz ~'re való fa; 
otthon penig az huták környül volt négyszáz 
~'re való fa. Egy ='ben szokott lenni ötven 
öreg szekér szén; egy -  szenet készített el az 
sáfár [felügyelő] f i.  10. (286.). millyefa. EO 
HL: N év- és tárgymutató: ~: m eilerholz 
(755.). J. EO  /., 1607: [...] meiller holtz [...] 
(292.). J. Divald-Wagner, 1868: Meiler s. 
Kohlenmeiler (41.). Kohlenmeiler: szénbog- 
sa, bogsa (36.). (vö. Márton B., 1965. 327.) 
Szováta.
ölrerakás: „a boksa belső, kürtőt helyettesí
tő részének készítése” Hadnagy Gábor: én 
fel a hegyig készítem; előnye, hogy nem kell 
annyit utána tölteni, nem likad anynyit; ez 
biztosabb” (Sz. gy.) Farkaslaka. 
összedobat (fát): „a boksapad széléhez  
hord” (Márton B., 1965. 328.) Szováta. 
port kivágja, a szenet portalanítja (Tagán
G., 1943. 49.) Szvarság. 
ramaz: kb. 2 m hosszú gömbfa. Orbán B.,
IV. 1870: Hétfaluban ugyanez kölömp (80.). 
rend fa: egy sor fa. Incze György: 3-4 rend
be megy a baksa (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.

ROKKAN.
1. összeapad (Márton B., 1965. 328.) Szováta.
2. rokkan, le-. Hadnagy Gábor: ~ ~ a baksa 
(Sz. gy.) Farkaslaka. össze- (Incze György 
Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
sallangolás: sarangolás. Hadnagy Gábor: 
mikor a boksa körül hasba teszik a méterfát 
(Sz. gy.) Farkaslaka.
sáté: „mocsaras helyen növő fű” Sylvester 
T., 1966: ha van ~ váj szálma, akkor letakar
ja a fődet. Komandó.
silák: „elevenkedő szén” (Lőrincz K., 1861. 
348.) Hsz. J. Ballagi M., 1873: ~ (tájszó):
1. pislogva égő tűz;
2. a fa ellángolása után parázson égő szén. 
sor (szakasz): „(a boksát alkotó) emelet” 
(Márton B., 1965. 328.) Szováta —> rend fa. 
sujogbot: „sulyok, bunkó” (Márton B.,
1965. 328.) Szováta.
szakasz: egy méter magasság a boksából 
(Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. 
szekér szén. Hadnagy G ábor: egy ~ 40 
zsák, 40 hektó szén, megfelel 1000 kg-nak, 
vagyis 10 mázsának. Egy ~ kiégetéséhez 
egy embernek kellett 8 nap. A 30-as évek
ben adtak egy ~ égetéséért 750 lejt, 4 pakk 
dohányt és egy félliter pálinkát, ezzel fo
gadták meg apámékat is (Sz. gy.) Farkas
laka.
SZELELŐNYÍLÁS.
1. cúglik. Sylvester T., 1966: Ha meggyűlt a 
boksa, fejjél a ~at bétakarom. Komandó. J. 
cúg: huzat, n r Zug.
2. fórum . Tagán G.f 1943: Ha kék füst jön ki 
a -okon, azonnal el kell azokat zárni és lej
jebb újakat csinálni. (46.) Szvarság.
3. köszörülik. Hadnagy Gábor: minden 
szakasznál készítenek ilyent (Sz. gy.) 
Farkas laka. láb lik. Hadnagy Gábor: =, alól, 
a földön, az első rend fánál hagyott nyílás 
(Sz. gy.) Farkaslaka.
4. lyuk (Tagán G., 1943.) Szvarság. sze lelő -  
(Incze György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
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szén: „eleven parázs” Bodor Dénes: Gomba
sütésre csak a ~ jó (MNy 12, 1916.41.) Hsz. 
széncsűr: szén tárolására szolgáló csűr. 
Benkő K., 185J / l779: Vagyon egy szén csűr 
ugyan n. keletre (II. 33.) Cs.
SZÉNÉGETÉS ESZK Ö ZEI. Gergely L., 
1867: A selyei ember midőn a Bekecsre akar 
menni, a következő eszközökkel: úm. egy 
fejszével, egy gerebjével, egy kosárral s ka
pával ellátva indul útnak (101.). 
SZÉNÉGETŐ.
1. baksás. Hadnagy Gábor: szénégető a ko
vács, ő égeti el a szenet. [...] Egy jó -nak  
mindig kell legyen munkája, ezért: 1 baksát 
rakjon, 1 baksa égjen, 1 baksát húzzan, 
szeggyeki, akkor mindig van munkája. 
Farkaslaka.

2. szénégető. Pataki J., 1971/1673: Német 
Miklós ~ (45.) Csmadaras. Sándor O ., 1705: 
Vasverők, fútatók, béresek, rostolók, dánfal
vi rendek, =k, bányászok fizetésére erogal 
[kiad] (190.). PP, 1708: szén-égető: „carbo- 
narius” Hn. Szénégető (1752) (Janitsek J.,
1973.) Középajta. Hn. Szénégető (1829) 
(Bogáts D., 1929. 57.) Bita Hn. Szénégető 
(sz) (1883) (Janitsek J., 1974. 151.) M iklós
vár. Hn. Szénégető (Benkő L., 1947.) Nygál- 
fva. Hn. Sziéniégető (e) (Fejér M., 1972.
138.) Zabola. ~ kuttya (forrás), ~ pusztája 
(tisztás). Hn. Szénégetőü. Janitsek J., 1974: 
~: e., régen a kovácsok égettek itt szenet 
(158.) Köpec. J. czédulás szén égetők: cédu
lával ellátott szénégető. Pataki J., 1971 
(XVII. sz. második fele): Ezek ketten

369. ábra. Szénégetés eszközei (Tagán G., 1943. 52., 53.).
1. szénhúzó gereblye; 2. szénhúzó kankó; 3. vaslapát; 4. porzóvonó; 5. vasgereblye.

529



III. 4. A fa és az erdei melléktermékek vegyi feldolgozása

edgyik-edgyik egy héten szolgál, ennek egy 
hétre fizetnek egy forintot. Az béresek is se
gítenek az ilyeneknek (101.) Csszépvíz. ége
tőmester (Márton B., 1965. 324.) Szováta.
3. szenes. SzK, 1867: selyei ~. -  székely 
(127., 151.). Tamási Á., 7976/1939: Idevaló 
~ek hozták a hírt, hogy a szederjesi erdőbe 
munkás (89.) Farkaslaka. J. Hadnagy Gá
bor: helyesebb úgy mondani, hogy szenes, 
mint szénégető (Sz. gy.) Farkaslaka. Duka J., 
1957: A kászonújfalviakat régebben »~ek- 
nek« csúfolták, mert határukban sok bükker- 
dő nőtt, melynek fájából szenet égettek. En
nek emlékét őrzi a közelben lévő »Széné- 
gető« nevű határrész (91.). ~: „szenítő, szén
égető” (Biró Gábor Sz. gy.) Parajd. -  em ber 
Tamási A., 1930: két -  = [...] Apró, féldecis 
üvegecskékből pálinkát ittak (225.). 
SZÉNÉGETŐ TELEP.
1. szenelési santiér. Biró Gábor: 1948-1952. 
közötti években én jóformán állandóan a

-eken voltam (Sz. gy.) Parajd. r santier de 
mangalizare.
2. szénhely. Hn. Szénhéj sorka. Janitsek J., 
1971: Régen itt szénégető hely volt. (359.) 
Vargyas. Szénégető aja (k), Szénégető pata
ka (Janitsek J., 1980. 103.) Efüle. (vö. Imreh
I., 1983.261.).
szenelő fa: szenítési fa, szénfa, ALt-M, 
1876: a bükk [...] rendesen csak tüzelő fának 
és csekélyebb számban szerszám vagy sze
nelő fának adattatik el és pedig köb lábja 
8/10 xron (115. 5.) Szováta. 
szeneskas: „szekérre szerelt, drótfonatú, 
nagy, szögletes kosár” (Márton B., 1965. 
328.) Szováta.
szenes ló: faszenet szállító (Kemény J., 
1957. 28.).
szenes tőke: szénnel bepiszkolt (rövid) rönk. 
Szabó T., 1978/\13 \ : Székelly Péter az éhe
zés és tetvesség mián ollyanná lett vala, mint 
egy ~. Szentlélek, Hsz. J. Orbán B., IV.

370. ábra. Szénégetőtelep, a) 63 űrm3 fából készített boksa (—> boksa), lapival (—>) és porral való letakarása 
közben ( I ); b) negyedik napja égő boksa; c) égetés után kibontott boksa, körülötte a lehúzott por (2) és az új boksa 
rakásához előkészített méterfa (3) (dr. Koós Károly felvétele nyomán, Nd 1978. 1. fotó. Oklánd és Vargyas közti 
Rikahegység Hagymás nevű erdeje).
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1870: A szenet a Bekecsen égetik, s van elég 
olyan selyei ember, ki hónapokig oda van az 
erdőre szenet égetni, mialatt úgy megsza- 
kállosodik s annyira bekormosodik, hogy ha
zatértekor övei nem ismernek reá. (80.). 
szenész: szenet éget. Orbán B., IV. 1870: Egy 
jól kinőtt fából lesz egy miller, egy millérből 
50-50 zsák szén kerül ki, de mivel mindenkor 
több millér ég, rendszerint 6-700 zsák szén 
megyen be Selyéről hetenkint Vásárhelyre, mi 
éven át szép összeget hajt be a selyeieknek; de 
egyszersmind oly roppant erdőpusztítással is 
jár, hogy a Bekecsnek közelebb eső nyugati 
oldala már teljesen le van tarolva, s most már 
a távolabb eső keleti oldalon ~nek (égetnek 
szenet). De lássuk a -etnek nagy műhelyét, a 
Selye felett közvetlenül felmagasuló Beke
cset. (80.). ~ni: „szenet égetni” (Köz. Kőrész 
Kelemen: Nyr 5., 1876. 424.) Szf. 
szénhúzás: „szén tisztázás” Tagán G .t 
1943: A ~nál a földet nem kell lehúzni, ha
nem a szenet vaskankóval húzzák ki a por 
alól, kikaparják. (49.) Szvarság. 
szénkas: „kas, melyben szenet tartanak v. 
hordanak, kas a szénfuvarosok szekerein”

371. ábra. Szénkas.
Széntöltő kas (Tagán G. 1943. 53.) Varság.

Pataki J.y 7977/1681: épp szén kas 1 (96.) 
Csszépvíz. vált. széntöltő kas (—> 371. ábra), 
szénpiac: faszénpiac (Gergely L., 1867. 
108.) Mvh.
szénszedő horog: „tűzoltó-horoghoz hason
ló szerszám, amely a szénrakás kibontására 
szolgál.” Márton B.y 1965: Negyvennyóc óra 
után a ~gal körbe kezgyük a szenet felszedni 
a por alól. (328.) Szováta. 
széntöltő kas: a lehullott falevél (—> TAKA
RÓ, lapi) szállítására szolgáló kosár (Tagán 
G., 1943. 42.) Szvarság.
SZÉN VONÓ. porozó vonó: „az a szerszám, 
amellyel a kiégett baksa takaróját lehúzzák” 
(Márton B., 1965. 328.) Szováta. porzóvonó  
(Tagán G., 1943. 49.) Szvarság. vonó (Had
nagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. J. vonóz: 
von, húz (Hadnagy Gábor Sz. gy.). 
szényelés: vékony fával való betakarása a 
boksának; ha nincs ágfa a darabos fát fel kell 
hasítani (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka 
—» szinel.
SZÉTSZEDÉS (BONTÁS).
/ .  kihúzás: „a lehűlt szénnek horoggal és ge- 
reblyével való kiszedése” (Márton B., 1965. 
326.) Szováta.
2. szénhúzás: „a kialudt szén kiszedése, ki
húzása vaskankóval” (Tagán G., 1943. 49.) 
Szvarság. J. szénhúzó gereblye. Hadnagy G á
bor: ezzel takarítsuk ki a szenet a porból, 
mert már a fogai vasból vannak (Sz. gy.) 
Farkaslaka —> vasgereblye. 
szinel: „betömi a boksa oldalán keletkezett 
hézagokat” Márton B.y 1965.: Amikó már 
egy jukon se hulhad bé a lapi, s a főd, akkor

372. ábra. Szénvonó. porzóvonó (Tagán G., 1943. 52.).
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kész a ~ és (328.) Szováta. ~ és: a hézagok
nak vékony ágakkal való betömése (Incze 
György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
szusztera: „megszáradt fából készített vége 
a begyújtó fának” (Hadnagy Gábor Sz. gy.) 
Farkaslaka. vö. Márton B., 1965: suszterarúd 
(a farkaslakiak kifejezése): a gyújtórúd név
változata (328.).
TAKAR(ÁS): a boksa betakarása.
1. föd: „beborít, befed” (Márton B., 1965. 
326.) Szováta.
2. földel: külső takaró réteget elhelyez  
(Incze György Sz. gy.) Görgényüvegcsűr.
3. lelapiz: „15-20 cm vastag alsó takarót ké
szít” (Márton B., 1965. 327.) Szováta.
4. íelázsol: forgáccsal takar (Incze György 
Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. r. talaj.
TAKARÓ.
1. födél (Márton B., 1965. 326.) Szováta.
2. millérbefődés (Bíró Benjámin Sz. gy.) 
Nyselye. J. A takaró anyaga: lapi: lehullott 
falevél, lapi. G ergely L., 1967: az asszo
nyok csak annyiban vesznek részt, hogy a 
»~it« gereblyélnek össze, mivel a millert be 
lehessen fedniők (101.) Nyselye. Hadnagy 
Gábor: ezelőtt ~val takartunk, most szal
mával (Sz. gy.) Farkaslaka. lapu. Orbán B., 
ÍV. 1870: Midőn több héti munkát igénylő 
több millérrel készen vannak az egészet vi
zes ~val hogy légvonat ne érje - vastagon 
beborítják (80.) Nyselye. J. A takaró anya
ga: m aláz: a boksaszenítésnél használt föld, 
a talaj felső rétege, maláz. Incze György: 
Tegyünk ~t a boksára. Parajd környékén a 
székelyeknél hallottam. (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr. J. A takaró anyaga: telázs: for
gács, amit a boksára takarónak tesznek. 
telázs. incze György: Hamarább tesszük a 
~'t és azután a földet (Sz. gy.) Görgény
üvegcsűr.
tisztálás:
a) „a boksát fedő földrétegnek eltávolítása”

(Tagán G., 1943. 48.) Szvarság.

b) faszénből, földből stb. a nem megfelelő 
anyag v. darabok eltávolítása. Incze György: 
tisztái: kitakarítja a mucskot (Sz. gy.) Gör
gényüvegcsűr.
torha szén: „lazább szerkezetű, kisebb hő
hatású szén” Márton B., 1965: Ha reves a fa 
[...], ennek torhább a szénnye is. (328.) 
Szováta. Incze György: berkés fának torha a 
szene (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
TÖMÖRÍTŐ
1. behatol. Tagán G., 1943: a baksa tetejét 
bottal ~ják (43.) Szvarság. Incze György: a 
botolás nagyon szükséges, összeveréssel tö- 
mörödik a baksa (Sz. gy.) Görgényüvegcsűr. 
megbotol. Incze György: kétszer ~juk, azu
tán kell megtömni (Sz. gy.) Görgényüveg
csűr.
2. összeszorít: „tömörít sulyokkal” (Márton 
B., 1965. 328.) Szováta.
tüzet ad: „begyújt” Sylvester T.y 1966: A 
boksa bérakása után az ember ~ neki. Ko
mandó.
vasgérébe: „vasgereblye” (Sylvester T.,
1966.) Komandó. vasgereblye. Márton B., 
1965: A =vel húzzák le a baksa oldaláról a 
szenet. (329.).
vékonypór: „finom, aprószemű homok” 
Sylvester T., 1966: Ha kiégett a boksa, 
leszeggyük a fődet, s újrahánnyuk vékony 
pórral hütteni. Komandó. 
vezérrúd: a begyújtó lyuk készítésénél 
használt, 2,5 m hosszú rúd, melyet a gyújtó 
csatorna kialakításánál fokozatosan húznak 
ki (Hadnagy Gábor Sz. gy.) Farkaslaka. J. 
iránydorong (Szécsi Zs., 1894. 658.). 
visszajő: áthúzódik (a tűz). Sylvester T., 
1966: Három-négy éccaka ügyelni kell, 
amíg a tűz ~ a hegyiből [boksa], met hanem 
a boksa begyül. Komandó. 
zsupog a tűz: „pattog, dúdol a tűz” Márton 
B., 1965: Mikó jól ~, kihúzzuk a gyújtórú- 
dat, azzal még be lehet gyújtani húszat is. 
(329.) Szováta.
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4.2 Hamuzsírfozés - Szekérkenőcskészítés

„A másik, időben később kialakuló központ
ja az erdélyi hamuzsír iparnak a Székelyföld” 

(JakóZs., 1956. 36.)

degedtes: szekérkcnőcsnek használható kát
rányt készítő. Duka J., 1957: A szentmár- 
toniakat »~eknek« is nevezik (79.). 
degelettes putony: szekérkenőcsös puttony. 
Szabó T., I978/H 62: Egy degelettes putu- 
nyom valami kevés degettel el vitte. (293.) 
Illyefva.
dorgó: „légeresztő cső a hamuzsírfőzésnél” 
(Kriza, Vadr., 1862.).
fejérítő kemence: a hamuzsír fehérítésére 
használt kemence. Biró R, 1846: Kül oldalai 
négyszeg tégla lapot, teteje kúpot képez, bel 
alakja, a' sütő kemenceszékéhez hasonlít, az
zal a' különbséggel, hogy ezen kemenczének 
két száda van. (311 .). fehérítőház. Jakó Zs., 
1956: Ez általában téglalapalakú, boltozott, 
alacsony építmény volt, melynek szélessége 
az üzem nagysága szerint 4-8, hossza pedig 
6-12 láb között mozgott. Két végén két ajtó 
nyílott a tüzelés és középen egy a fehérítés 
céljaira. (80.) -»  LÁNGOS KEMENCE, 
hamma: hamu. Szf.
hammas: „hamuzsírfőzőhely” (Székelység 
VII., 1937. 7.) Vargyas. Hn. Hamu árka (á, e) 
(Imreh B., 1981. 211.) Arákos. Hn. Hamma- 
sóké (Barabás L., 1987. 10.) Parajd. Ham
mas patak (Erdély 1901., 28.) Kecset, Um. J. 
Lukács Z, 1978: Az előtt azon a telken egy 
kicsi ház volt. Úgy nevezték -ház, ma is úgy 
ismerik az öregek -  jószág. Sóvárad. 
hammászat: hamuégetés (Biró P , 1846. 
309.). Kozma F., 1879: Szenítés és -  által is 
húzhatni hasznot. (266.) Szf. 
hammásztiszt: hamuzsírfőzést irányító 
tisztviselő. Biró P., 1846: Ezeket az elszáradt 
roppant reves nagy odvas fákat a' hammász 
tiszt előre ki szemeli (308.).

hamma vevő: hamu vevő. Cs. Bogáts D., 
/ 943/181 1: egy -  Hsz. 
hammubotos: „vászonból csinált 's hammu- 
val megtöltött bottal járó ember” (Köz. Fe- 
renczi János: Tsz, 1838.). 
hamubutyka: „hammuba heverő ember” 
(Köz. Ferenczy János: Tsz., 1838.). 
hammunak való veszendő (fa): hamu készí
tésre szánt (fa). Imreh /., /973/1841: a Bük 
erdőkön lévő -  fákot, [...] s így azon fenn írt 
matériáért mostantól fogva karácsonig igyé- 
rének haszonbért 4 személyre Rft 20, azaz 
húsz Rforintokot váltóba (126.) Cstaploca. 
HAMUÉGETÉS. Szécsi Zs., 1894: A ha
munak az erdőben való égetése úgy történik, 
hogy oly helyen, mely tűzveszélynek nin
csen kitéve, m egfelelő nagyságú vermet ás
nak, s ebbe száraz időben m indenféle 
hulladékfát, lombot, harasztokat stb. ége
tünk el [...] Az égésnek csendesnek kell len
ni, nehogy sok kálium szálljon el a füsttel 
(687.). hamvat éget. Eresei J., 1844: cser 
Tölgy [...]; a' hamuzsírfőzők fájából sok 
~nek (161.). J. Jelentés, 1878: a hamu-ége
tést életbeléptettük, s a számadások tanúsí
tása szerint 167 frt 80 kr tiszta jövedelmeket 
hozott be. Szováta.
HAMUÉGETŐ.
1. ham m ász. Biró P., 1846: Lássuk tehát, 
hogy mimódon lehet az erdőkön nagyban 
készíteni a' hamut, úgy hogy az erdőben kárt 
ne tegyen a' ~ (308.). Orbán B., 1868: a -ok  
által kimélytelenül leégetett fák ezreiben 
(207.) Ürmös (vö. Imreh I., 1983. 261.).
2. hamvas. SzEKN, 1883: A hamut legtöbb 
háznál egészen elvesztegetik vagy potom  
áron adják oda a soknak (55.) Mvh. hamvász 
(Merényi L., 1867. 587.) (vö. Imreh I., 1983. 
260.).
HAMULUG: fahamuból nyert lúg. Szécsi 
Zs., 1894: A hamut a kádakba [lúgozókádj 
jól betapossák, azután kezdetben hideg fo
lyó- vagy esővizet, később mindinkább for
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róbbat öntenek rá, míg csak a lefolyó vízben 
a lúg [~] íze eltűnik. (687.). 
hamus: hamuzsír főzésre igénybe vett. ÁLt- 
M., 1881: a ~ hozzáférhetőbb területek (115. 
112.) Szováta.
HAMUZSÍR: kálium-karbonát (K2C 0 3), „a 
~ egy sóegyveleg, melynek fő alkatrészét a 
szénsavas káli képezi” (EL 1864. 338.).
1. hamusó. Kőváry L., 1847: csupán a = v. 
hamuzsír az, melyet félig-m eddig főznek; 
azonban ha meggondoljuk, mennyi ős fa rot
had el erdeinkben, ki kell mondanunk, hogy 
nem főznek annyit, menynyit lehetne (77.).
2. hamuzsír. Teleki J., 1799: Utómba esett 
Almás [...] A szántás vetés mellett =t és 
szappant is főznek némelly gazdák és azzal 
kereskednek (32.). Usz. Biró R, 1846: Az 
üveg hutákban, posztó, papír, fehérítő ’s más 
sok gyárokban a' ~ egyik nélkülözhetetlen 
főbb kellék [...] legjobb, legsúlyosabb, azaz 
legtöbb és legfáinabb -nak való hamu, legin
kább a' reves, lyukatos, taplós régi bükk-, 
szil- és juhar fákból szokott égni [...] 6 má
zsa -  144 véka hamuból lesz (308., 311.). 
SzK, 1867: Kászon [...] Deszkából, szén, -  
és tűzifából is van kereskedése egy részének 
Brassó, Sepsi-Szentgyörgy és K.-Vásárhely 
között, mi ügyes kezelés mellett jövedelm e
zőbb is lehetne (247.). ÁLt-M, 1878: felhí
vom fő erdész urat, hogy a -nak nagyobb 
mértékbeni égetése iránt javaslatát mielőbb 
terjessze elő (115. 43.) Tompa, Msz. EL, 
1884: Egy m3 bükkhasáb tűzifa 3,00 frt. Ezer 
drb 35 cm h., 6 cm sz., fenyőzsindely 3,20 
frt. Egy q gubacs 12,00 frt. Egy q nyers -  
10,00 frt. Egy q kiégetett -  16,50 frt. (1047.) 
Nvárad. J. Jakó Zs., 1956: Minthogy 1000 
rész bükkfából 1,45 rész, tölgyfából pedig 
1,53 rész -  lett (96.). J. Varga D., 1970: 
Mintegy 200 m3 fa kivágása és elhamvasztá
sa árán nyertek egy mázsa -t. (24.) 
HAMUZSÍRFŐZÉS: a következő mű
veletekre oszlik: a hamu előállítására, a ha

mu kilúgozására, a lúgnak el párologtatására 
és a nyers hamuzsírnak kiégetésére, vagyis 
calcinálására (Szécsi Zs., 1894. 686.). E O Ill, 
1825: Minden nagy kiterjedésű havasos erdők
re nézve, akárminő természetű birtok alatt 
legyenek is azok, szoros kötelességek légyen 
ezen biztosságoknak megítélni, hogy [...] 
lehet-e azon erdőkben hamuzsír-főzést [...] 
felállítani, vagy nem? (335.). Orbán B., III. 
1869: Zalány [...], néhány evvel ezelőtt a 
gyár [üveg] működése megszűnt, s azóta a 
lakosok hamuzsír-(soda) főzéssel is tartják 
fenn magukat (17.). Nagy Gy., 1884: Hamu
zsír főzést 1850. év óta nagymértékben gya
koroltatott ezen kamara [Brassói kér. és ip., 
vagyis Brassó, Fogaras, Szeben, Nagyküküllő, 
Hsz, Cs, U, megyék] az erdőkbe heverő hul
ladék és széldöntötte fákból a -  is. A vállal
kozók és beszedők főhelyei Vargyas, Sepsi- 
szentgyörgy, Zágon, Kézdivásárhely, Erdő- 
szentgyörgy és Székelykeresztúr valának. 
Évenként 2000 bécsi mázsa is gyártatott 
volt, minek mázsája 12-13 frt vala. Idők 
folytán azonban mind inkább szűnik ez iparág 
űzése, mivel a Némethonból vámmentesen 
behozott és olcsón adott hasonczélú ásvány
hamu mindinkább lenyomta azt. 1878. és 
1879. években azonban még meglehetős 
mennyiség jutott úgy a brassói, mint az ud
varhelyi piaczra is mind fehér (bükk), vala
mint kékes (házi) hamuzsírból is. És Bécsbe 
küldetett. Előbbinek ára 20-21 frt; utóbbié 
16-17 frt volt métermázsánként (83.). Székely
ség VII., 1937: Régi írásaink sokszor beszél
nek -ről, amelynek maradványa a kilúgozott 
hamu sokszor nagyobb dombok alakjában 
maradt vissza (Szakadát, Szováta mellett). 
Máshelyen a még ma is hozzáférhetetlen er
dőkben régi erdőirtások nyomai láthatók. 
Legtöbb helyen a helynevek sejtetnek efélét 
(Hammas, Hammuzsírfőző, Lúgos pusztája 
Vargyas község határában Udvarhely m). 
[...] Bizonyos, hogy a Hargita és Kárpátok
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vidékén levő üveggyáraknak szolgáltatták 
ezek az anyagot, a mai olcsóbb szóda he
lyett, a mi a régi időkben drága lehetett, mert 
akkor még nem volt feltalálva a konyhasóból 
való olcsó előállítási módja (7. sz.). Székely
ség VIII., 1938: A Kommandó néven az egy
kori havasi fatelepből alakult új község mel
lett a Ménesbércén több helyen még ma is 
meg vannak a források közelében felhalmo
zott hamukúpok, amelyeket azonban a gyep 
és a fakorhadék nagyrészt befedett. Egyes 
helyeken még az egykori nagy vasfőző
üstöknek a darabjai is meg vannak, sőt a ju 
hászok zsendice főzésre is használnak belő
lük. Ilyen nyomok vannak még a Fehérbükk 
esztenája nevű helyen és a Hosszúhavason 
is. A kifőzött hamuzsírt a Buzsuban levő bár- 
kányi egykori üveggyárban adták el s bőrta
risznyákban szállították. (70.). Hn. Lúgos 
pusztája (Székelység VII., 1937. 7.) Vargyas. J. 
Giurescu, C. C. 1975: Vargyason a XIX. sz. 
elején évenként 1000 mázsa hamuzsírt ter
meltek (194.) (vö. Imreh I., 1983. 260.). 
HAMUZSÍRFŐZŐ.
1. hammász, Orbán B., I. 1868: ~: Hamu- 
zsírfőzők, kik egy üsttel s csak fészekkel, s 
élelmi szerrel ellátva, felmennek tavasszal az 
erdőkre, s egész nyáron át ott mulatnak, 
egész vidéket elkietlenítvén (207.) Ürmös.
2. hamuzsírfőző. EO II., 1802: Az erdőn le
dőlt fákat [...] a melyeket elhordani nem le
hetne, [...], hamuzsír-főző aránt gondoskod
ván, ezáltal comsummáltatnék [használtat
nék el] (799.) Hsz. Hszék Ekv, 1899: Az ipar 
[...] 3668 iparos és kereskedő [...] Asztalosok 
177. Bognár 81. Kádár 96. ~ 10 ebből 5 
Középajta, 3 Zalánpatak (164.-167.) Hsz. 
Rugonfalvi K., 1939: Még előbb eltűntek a 
~k, az erdők titokzatos lakói, akiknek csak 
az erdőkben hátra maradt nagy vasüstjeik s a 
feltűnő hamudombjaik jelzik egykori műkö
désüket (II. 65.). Szf. Mkikj, 1913: 1913. év 
végén 3 ~ volt a Mkik kerületében (15.).

HAMUZSÍRFŐZŐ ÜST: a hamulúg elpá- 
rologtatására használt üst. ÁLt-M, 1878: haj
landó 50% leengedéssel a -jeit a birtokos
ságnak által engedni (115., 43.) Tompa. 
HAMUZSÍRHUTA: hamuzsírgyártóhely. 
Kiss József, 1825: 8-10 ezer jugerum [hold] 
erdő megbírhat egy hamuzsír vagy üveghutát 
(EO III. 336.).
hamuzsír-tonna: „-hordócska” (Szabó T., 
1984. 1025.) Görgényszentimre. 
hamvaskád: a hamu kilúgozására használt 
kád. Biró P., 1846: minden 6 mázsás üstöt, 
külön-külön 12 akkora -  keríthessén bé 
(311.).
hamvat éget: hamut készít. Négy közönség, 
1863: hogy csakis a leromlott és romlásnak 
indult fából lehessen ~ni (85.) Kozmás, 
Imreh /., 1979: Kuffner József [Görgény
üvegcsűr, XIX. sz. első fele] barátaival ne
megyszerjárt »~ni« s hamuzsírt készíteni az 
üveghutának (217.).
heverfa: feküfa. Téglási E. J., 1836: Hamu
zsírt csak a' heverfákból is eleget lehet főzni 
(139.) Marosvécs.
hutaárendátor: üveghutabérlő (vö. Imreh
I., 1983.255.).
KALCINÁLT HAMUZSÍR: „fehérített ha 
muzsír” Jakó Zs., 1956 /1826: »hogy egy 
Calcinirozás által egy Mása fekete hamu 
zsírból 15 fontnál több apadás fel nem 
vétettetik« (79.).
KILÚGOZÁS: hamulúg készítés, a hamu 
feldolgozásának első szakasza, lúgozás. Jakó 
Zs., 1956: A ~ történhetett meleg vagy hideg 
vízzel [...]. A friss hamuval telt kádakra [—» 
LÚGOZÓKÁD] előbb a korábbi főzésből 
megmaradt gyenge lúgot öntötték rá. Ezután 
nyolc-tíz órát vártak, hogy a nedvesség az 
egész hamun átszüremkedjék és hogy a sók
nak idejük legyen az oldódásra. Ekkor kinyi
tották a kádaknak a mellső vályú feletti csap
jait és az eddig összegyűlt lúgot leeresztették 
az egyik csapalja kádba. Ezt a műveletet
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mindaddig ismételték, amíg a kádak kifőzés
re alkalmas töménységű erős lúgot engedtek. 
(77.). lúgzás. Biró R, 1846: Kész lévén az ily 
alakú szán, a' ~ ily formán megy véghez: 
minden üst kádjait megtöltik hamuval, A' ká
dak 2 fenekűek [...] (311.). 
láncsázni: a sűrűsödő lúgot »láncsa« alakú 
fával kevergetni (Biró P., 1846. 313.). 
LÁNGOS KEMENCE: a nyers hamuzsír 
kiégetésére szolgáló kemencetípus (Szécsi 
Zs., 1894. 688.).

373. ábra. Lángos kemence.
a) hossszm etszet, b) alaprajz; A kem ence részei Szécsi 
Zs., 1894. szerint: 1. ham ufogó, 2. vasrács, melyre a 
tüzet rakták, 3. tűzfal, mely a hamuzsírt a tűztől 
elválasztotta, 4. égőtér, ahová kiterítették a kiégetésre  
(kalcinálásra) behelyezett hamuzsírt, 5. kürtőnyílások, 
m elyek a kém ényekbe (8) vezettek, 7 tolóka a 
léhhúzás szabályozására, 8. fűtőlyuk, 9. nyílás a 
hamuzsír berakására, 10. nyílás a hamuzsír keverésére, 
11. henger, amire támasztották a hamuzsír forgatására 
használt, szénvonószerű szerszám  nyelét (688.).

LEPÁRLÁS: a lúg kifőzése öntöttvas üstök
ben; a hamu feldolgozásának második sza
kasza. Szécsi Zs., 1894: A ~ra érdemes lúgot 
vasüstökben tűz fölé teszik s a vizet lassan 
párologtatják [...] (688.). 
letöltötték a lúgot: a lepárlásra alkalmatlan 
lúgot eltávolították. Lukács Zoltán, 1978: 
Két üst volt, ércüst (öntött vas) akkorák, mint 
egy kicsi szénafiók. Egy siklódi zsidó főzte a 
hamuzsírt. Arra emlékszünk, az öregek 
mondták (mert mi gyermekek voltunk), a 
zsidó összegyűjtölte a hamut, az üstben főz
ték, majd ~ s a tiszta lúgot addi£ főzték, amíg 
besűrűsödött. Aztán azt eladták. (Sz. gy.) 
Sóvárad.
lúgfőző: a lúg ki főzését végző személy. 
N égy közönség, 1855: Bevétel [...] 3. a 
Bükszádi Lugfőzőktől 25 ft. 4. a Lázárfalvi 
Lugfőzőktől 15 ft. (47.) Cslázárfva. 
lúg főző arénda: lúgfőzésért fizetett bér. 
Négy közönség, 1853: Nevenetesen a Bévé- 
tel 1. Lúg Főző arénda váltó pénzben Rft 25 
(37.) Cslázárfva.
lúgfőző pénz: lúgfőzésért fizetett díj. Négy 
közönség, 1852: Bevétel, lső Tusnádi Ke
resztes Györgytől Lugfözö pénz 25 Rhft vál
tópénzben (34.) [...], 1859: 1859ik évi jöve
delmei [...] 2. a Baczoniaktol ~ 125 fi (62.) 
[...] Korodi Josef ügyvéd urnák a nyugta sze
rint [kiadás] 125 fi (62.) Kozmás. 
LÚGOZÓKÁD: a kilúgozásnál használt, 
kettős fenekű kád. Jakó Zs., 1956: Ezek fel
felé öblösödő, harminckétvedres, kettősfe
nekű tölgyfaedények voltak (76.) Szilágy
ság.
lúgzó kártya: kilúgozásnál használt faedény 
(B iróP , 1846. 312.).
makuc. Biró R, 1846: Makucznak szokták 
nevezni a’ hammászok a' vén udvas fában le
vő azon fekete portubák szin forma anyagot, 
melyből ha a' parázsba vetik rögtön hamu 
lesz [...] becsülete is, hitele is elszokott vesz
ni az olyan hammásznak, ki hamuját ma-
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kaczczal szereti osztogatni (310.). J. maku- 
czos hamu, ~ lúg, -  hamuzsír (u. o.). 
megöl tás: lepárlás. Biró P., 1846: -  vagy is 
a' lúgnak hamuzsírrá való átalakítása (313.) 
NEDVESÍTŐ LÁDA: láda, melyben a ha
mu megnedvesítése történt. Jakó Zs., 1956: 
A tárolókban esetleg hónapokig elraktáro
zott hamu először egy szitán keresztül a ned
vesítő ládába került (75.).
NYERS HAMUZSÍR: „a levegőn köny- 
nyen szétfolyó, többé-kevésbbé barnás, 
néha feketés-szürke tömeg, melyet aztán 
fehérítettek kiégetéssel” (Szécsi Zs., 1894. 
688.).
NYÍRKÁTRÁNYOLAJ: „A nyír fehér 
háncsából száraz lepárlással előállított ún. 
bagariaolaj, mely adja a bagariabőr sajátos 
szagát” (ELex, 1964. 500.). J. C. C. Giures- 
cu, 1975., E. A. Bielz nyomán, erdélyi -  ter
melésről tesz említést (194.). 
parézsa, prézsa: „meleg hamu” (Gyarmathi
S., Tsz 1838.).
salak: „Vannak sok fában, valami zsíros 
csomókás részek, a' mit Salaknak nevez
nek, ez a' fa égésekor öszsze olvad és cso- 
mokáson hull le a' hamu közé [...] Nem 
egy csalárd hammász a' -kai is csalárdkod- 
ni akarván, ezt nem a' lúg közé az üstbe, 
hanem hogy sokat nyomjon a' bémázsálan- 
dó hamuzsír közé szokta tenni” (Biró P., 
1846. 31.).
SZEKÉRKENŐCS.
1. degenyeg. degén (Köz. Murádin László: 
NylrK VIII., 1964.) Jobbágy telke, dege
nyeg. Tamási Á., 7976/1953: Degenyeget, 
hámkenőt! (148.) Farkaslaka. Kurkó Gy., 
1970: A csatlóval szerre megemeltem a ke
rekeket, s megkentem ~gel a tengelyt (223.) 
Cssztdomokos. Tarisznyás M., 1978: Fölte
vésünk szerint a nyírfa termékeit a múltban 
valószínűleg még számos más formában 
hasznosították a mi vidékünkön [Gy] is. 
[...], mint pl. a ~ (szekérkenőcs) készítése

nyírfakéregből (31.). degenyeg (Köz. Mezey 
Miksa: Nyr 4., 1875.) Gy. degenyeg (Murá
din L., 1962.) Pipe. degenyeg (Murádin L., 
1964.) Gysztmiklós. Hn. Degenyeges út 
(Murádin L., 1977. 113.) Csszépvíz.
2. deget (Addenda, 1767. 404.) SzD, 1784: 
~: „degenet, dohot, szekér-kenöó” Tsz., 
1838: a' ~-et nyírfahéjból készítik, degett 
(Murádin L., 1962.) Tatrang. degett (Murá
din L., 1963.) Marospatak.
3. dohot: Szabó T., 1 9 7 8 /1758: ezen fen 
Specificalt Urak erdeit s hellyeit tilalmas 
nyírfáit pusztították s rontották Dohottat 
egetven némelly részeiből. Zágon. dohott. 
VU, 1835: ~: degett, [...] a' fákból tűz által 
kihajtott olaj neme (187.). J. pakura: 
„deget” (Köz. Borcsa Mihály: Nyr 3., 
1874.) Bácsf.
SZUROK: „A kátrány v. egyéb ipari anyag 
(pl. sztearin, glicerin) destillációs maradéka” 
(ELex, 1964.). Benkő J., 1778/1944: Aztán 
van itt egy nagy kiterjedésű nyíres (betule- 
tum) is, ahol a nyírfa kérgéből kemencékben 
az olajat kivonják s belőle fazakokban szur
kot, vagy enyvet készítenek fonalak, vagy 
öblös hangszer domború részeinek bekenése 
végett, hogy azokat összetartsa (108.) Füle. 
J. Benkő József: Transilvania Speciális Terra 
Siculorum munkájából. Fordította és sajtó 
alá rendezte Szabó András Kvár, 1944. —>
III.4.3 FENYŐSZUROK, FENYŐVIASZ. 
ÜST: a falúg lepárlásánál, azaz elpárologta- 
tásánál használt vasüst. Biró P, 1846: egy 6 
mázsás -be 12 kád hamun leeresztett lúgot 
lehet megoltani (313.). J. Szécsi Zs., 1894 
„vasüst”-töt említ (688.). 
varizsálás: széthúzás. Biró P, 1846: Az egy 
tömegbe leégett szenes hamut szerte 
vonczolják, másképp nagy része szénnek 
marad, magában, napontai lég alább egyszeri
-  által, kell hamuvá hülni az ily szerüleg 
származott parázsnak. (309.).
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4.3 Egyéb vegyi feldolgozások 
(fenyővíz, juharcukorfőzés, 

terpentinfozés stb.)

„Zetelakán [ .. .] főznek ott 
terpentinát is.”

(Szigethy Gyula Mihály, 1829.)

CUKORJUHAR: Acer saccharum. Bolyai
F., 1820: Még vannak olyan fák, melyeket 
észak Amerikából (mint az akácot) mint klí
mánkat kiállókat termeszteni kellene: Ilyen 
[...] Cukor juhar sok nádmézet pótolna. (15.). 
fenyőborszesz: borókapálinkaszesz. Mkikj, 
1913: 1913 év végén 1 ~ készítő volt a Mkik 
kerületében (15.).
FENYŐSZUROK: „fenyőgyantából nyert 
szurok” Szécsi Zs., 1894: Ámbár a szurok 
legnagyobb részét kátrányból [fakátrány, a 
falepárlás terméke] szokták nyerni, mégis 
meg kell említenünk azon eljárást is, 
melylyel a szurok gyantából készíttetik. Ha a 
fenyőgyantát felolvasztjuk és szalmán át
szűrjük vagy átsajtoljuk, közönséges szurkot 
kapunk. A csak erősebb nyomásra kifolyó, 
tehát nem is oly tiszta szurok a barna szurok 
[...] Ha ellenben a gyantát vízzel feleresztve 
lepároljuk, akkor terpentinolaj tartalmának 
legnagyobb része (10-15%) átmegy. A visz- 
szamaradt rész végképp felolvasztva s át
szűrve, a feh ér szurkot képezi. Ha ezt még 
forrón 15% vízzel jól összekeverjük, átlátha
tatlan szenynyes-sárga színűvé válik, s ezt 
sárga szuroknak nevezik. Ha a fehér szurkot 
addig olvasztjuk, míg terpentinolaja teljesen 
eltűnik, és a tömeg áttetsző, vörösbe játszó 
sárga színt kap, kolofoniumot nyerünk (680., 
681.); „ nyers gyanta ” Felszeg hy-László, 
1955: A = (fenyőszurok) [...] Sokkal egysze
rűbb (bár kevésbbé kifizetődő) eljárás, ha le
mondunk a terpentinolajról, és a ~'t a maga 
egészében bizonyos vegyi készítmények elő
állítására használjuk. Ilyen esetben az elvég

zendő művelet nem egyéb, mint a ='nak me
chanikai úton való tisztítása és esetleges fe
hérítése. (292.) EO II., 1807: Az erdélyi fő
kormányszék jelentése arról, hogy Erdély
ben - az egy Csíkszéket kivéve - fenyőszur
kot nem gyártanak. [A latin nyelvű szöveg
ben „pice, picém” szerepel. Tehát Tagányi 
fordításban pix = fenyőszurok.]. 
FENYŐVIASZ: gyantaszurok. MA, 1604: 
Fenyoeviasz: Pix. Tsz. 1838: ~: szurok, fe
nyőszurok (Köz. Cserey Elek). MTsz, /. 
1893: fenyő-viasz: fenyőszurok. Ev. J. 
Ballagi M., 1873: Szurok:
a) a lucfa gyantájából főzött, fekete színű 
kátrányféle, de tömöttebb test;
b) [...] Sz. fekete, ragadós, mint a szurok [...]. 
~ ÉGETŐ: a) ki a lucfák gyantájából szurkot 
főz; b) huta, üst stb., melyben szurkot főz
nek. J. ELex, 1964: Gyantaszurok: Termé
szetes gyanták - így a fenyőgyanták - lepár
lási (desztillációs) maradéka. Fekete színű, 
rideg anyag, kagylósan törik.
fenyővíz.
1. borókapálinka (Kemény J., 1965. 32.).
2. fenyőpálinka: „boroka (Juniperus com
munis L.) terméséből készített pálinka” 
(Köz. Reuter Camillo: Nyr 97., 1973. 336.) 
Gyremete.
3. fenyőszesz (Orbán B., II. 1869. 60.).
4. fenyővíz. Mátyus /., 1787: Ezt köztünk is 
Tsik-Székben a' hol a' fenyö-magnak nagy 
divatja van, Fenyö-víz név alatt bö-ven ké
szítik és árulják. (IV. 436.). Márton J., 1816: 
~ [...] sicerae junipero. Conscriptio Csrákos, 
1820: Fenyő mag bövön van melyből az Fe
nyő vizet készíttik (3.). Conscriptio Made- 
fva, 1820: terem itt [...] Fenyő bors, melyből 
az úgy nevezett Fenyő vizet készittik (4.). 
Orbán B., 11. 1869: Mikor a fenyőmag (bor
sika, junip. communis) megérett, akkor nők 
és gyermekek rostával s bottal fegyverkezve, 
ellepik az erdőt, a bokor alá helyezett rostába 
gyűjtik a botütésektől lehulló fenyőmagot,
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otthon pedig kevés liszttel keverve, megérle
lik, s kis lombikokban kifőzve, nyerik azon 
fenyőszeszt, mely daczára annak, hogy ~nek 
hívatik, annyira erős, hogy csak is gyenge 
pálinkával keverve, lesz ihatóvá (60.) Cs. 
MTsz L, 1893: ~ (fenyű-víz): „fenyőmag-pá- 
linka, borovicska” Szf, Csm. Színi L., 1926: 

Ott van az asztalon egy sonkaboka eppen 
az utossó, esment szalonna s a ~ (15.). Duka 
J., 1978: A közeli erdőségekben összegyűj
tötték a borsikamagot, belőle igen jó ~et főz
tek, amelyet szintén a városban értékesítet
tek. A fitódi [Cssztlélek] ~ valamikor jó hír
nevet vívott ki magának. (193.). Sz. fenyővi
zesek. Duka J., 1957: A fitódiak (Csm) »~«. 
Régebben borsikából nagyon finom pálinkát 
főztek. Ezt később hamisítani kezdték, ami
ért »rügyösöknek« nevezték őket. (85.). 
juharcukor: „A juharfa (jávorfa) kérgének 
sebfelületéből kicsorgó váladékban levő cu
kor” (ELex, 1964.).
1. jávorfából való czukor. Tagányi K., 1896: 
A ~ gyártása 1810-ben merült fel először s a 
kamarai [állami] erdők is részt vettek benne. 
(XXXIX.). J. Eresei J., 1844: juhar jávor 
[...]; tavaszhó elein, ha kérge kicsapoltatik, 
édes és egésséges lé foly ki belőle, melyből 
konyha-ezukrot, eczetet és pálinkát lehet 
főzni. (172.). ELex, 1964: Egyes juharfélék 
nedvének cukortartalma eléri az 5-6%-ot is. 
Egy 100 esztendős fa évente mintegy 100 1 
cukortartalmú nedvet szolgáltat. (363.).
2. nádm éz. Benkő K., 1853: 2. Toplocza [...] 
határa nyugati részében a kis és nagy Kurta
feje vagy Nádmézház nevű helyen a Lako
sok állításaik szerént a juharfák nedvéből ~et 
főző ház volt, mely nem rég hagyatott fel (II. 
18.) Cstaploca. Hn. Nádmézház pusztája 
(Székelység VIII., 1938. 17.) Cstaploca. J. 
Székelység VIII., 1938: Sajnos arról már nem
igen sikerült megtudnom semmit sem, hogy 
milyen eljárással készült a =, de hogy annak 
főzését hatóságilag is szorgalmazták, azt a

gubernium leadott rendeletei is bizonyítják. 
A csíkszéki »Consignatio ordinatiorium 
gubernialium»-ban 1811. és 1812. évekről a 
következő ilynemű beiktatásokat találtam: 
7926 dto 7. o. 8 br. 811. Nagy Ajtai ifjabb 
Cserei Farkas úr munkája a juharfából készí
tendő Nádméz aránt oly Parantsolattal kül
detik le, hogy azon Munkának exemplárjai a 
főveb birtokosoknak osztassanak ki és min
den úton módon serkentessenek a Czukker 
készítésére [...] 7622 dto. 24-o 7 br. 812. A 
meznek Juharfa Lévből való Készítése mód
ja  aránt ujjólag, azzal a hozzá adással, 
melyszerént kellessék a magason felnőtt kö
zönséges Gyertyánfának édes és megaludó 
Levét megszerezni. (17.) Cssz. 
juharfa lév: juhar nedve (Székelység VIII., 
1938. 17.) Cssz.
KÉREGEDÉNY: Tarisznyás M., 1968: A 
beteg fenyőfák kérgéről a kifolyt szurkol 
késsel levakarták, majd edényekbe gyűjtve 
szállították a »szurokfőző masinához« [—>]. 
Itt [Gysztmiklós] üstökben és földedények
ben főzték, tisztították. Ezután -ekbe töltve 
tovább szállították Szászrégenbe, Marosvá
sárhelyre és más városokba, ahol a szappan- 
főzéshez, festék- és terpentinkészítéséhez 
használták fel. Gy.
LAMPAOLAJ: lámpába való olaj. Eresei 
J., 1844: Gyertyánfa [...] magjából jó lámpa
olajat lehet ütni. (66.).
makkolaj: bükkmakkolaj. Vectigal, 1700: 
Egy veder Makk olajtól [...] Den2. 
SPIRITUSZ: szesz. Bolyai F., 1820: Lehet
ne ugyan a havasokon olyas fával mindenfé
le bogyóból, gyümölcsből pálinkát főzni s 
abból ~t készítvén, lehozni, ezzel is lehetne 
melegíteni s f(ő)zni is bizonyos esetekben s 
bizonyos módokon. (19.).
SZUROKFŐZÉS: fenyőszurok [—>] terme
lés. SzL, 1867: A természettudományok 
egész összege csaknem kizárólag a nehány 
orvos és gyógyszerész kezeiben van Szé
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kelyföldön, [...] Az egyedüli merénylet: a tit
kok kerítésének egyik vékony hasadékán be
pillantani, mely tudtam szerint megtörtént, 
abban áll: hogy két ember van Csíkban, a ki 
az erdei fenyőszurokból egy olyan szurkot 
tud főzni, a mit Brassóban egy fáklyacsináló 
pénzért megveszen (Köz. Rápolty Károly 
81.). Tarisznyás M., 1968: Egy 1807-ben 
kelt jelentés szerint Csíkban és Gyergyóban 
nagyban űzték a ~t. [...] Csíkban és Gyer
gyóban egészen a múlt század utolsó évtize
déig dívott.
szurokfőző masina: fenyőszurok [—»] elő
állítására szolgáló készülék. Tarisznyás M., 
1968: G yergyószentm iklóson ma is él a 
Szurokfőző utca elnevezés. Ugyanis itt volt 
a »~« [...] A gyergyószentmiklósihoz ha
sonló »~« működött az 1890-es években a 
Gyimesekben is. Tarisznyás M., 1978: ~ 
Ezt egy régeni szász vállalkozó alapította 
1850 körül és kb. 1880-ig állott fenn. Habár 
működésére vonatkozólag írásos adatok a 
mai napig nem kerültek elő, a szóhagyo
mány alapján ismeretes, hogy az összegyűj
tött szurkot megolvasztva és táblákba öntve 
szállították Szászrégenbe és más városok
ba. (27.). J. Felszeghy-László, 1955: A fe
nyőszurok lepárlását régebben közönséges, 
nyitott tüzű párlókészülékekben végezték, 
ez az eljárás nagymértékben rontotta mind a 
gyanta, mind pedig a terpentinolaj minősé
gét (292.).
TERPENTIN: „A fenyők megsértett kérgé
ből kiszivárgó balzsam. (Nálunk helytele
nül - ezt nevezik gyantának.). Mézszerű, ra
gadós, fenyőillatú, csípős ízű, gyúlékony 
kolloid anyag. Vízgőzdesztillációval ter
pentinolajat [—>] és fenyőgyantát (kolofoniu- 
mot) állítanak elő belőle.” (ELex, 1964.)
1. terpentin. Conscriptio Csmadaras, 1820: 
terem itt Szurok bövön főzik a Terpentin 
olajat (4.). ciprusi ~ Eresei J., 1844: veres 
fenyő [...] vén korában kérgéből némi

hójagok fejlődnek ki, melyekben még tisz
tább a' balzsam, és ezt cziprusi terpen- 
tin'nek, Bijon'nak nevezik (55.). velencei ~. 
Eresei J., 1844: veres fenyő [...] kicsapolt 
kérgéből a' tavaszi napéjegyenlettől fogva 
balzsam csepeg, mely velenczei terpentin 
név alatt ismeretes (55.). J. Orbán B., /. 
1868: Azért Zetelaka egy nagy gyár-falú, 
hol minden ház egy zsendely műhely; [...] e 
mellett köteleket vernek, fenyővizet, ~t, [...] 
készítenek, ügyesség szorgalommal fog ke
zet (65.). terpentina. PP, 1708: ~: tere- 
binthus. Consriptio Cs rákos 1820: Szurok 
bövön Főzik a Terpentinát (3). Jakab- 
Szádeczky, 1901/ 1829: Zetclakán [...] főz
nek ott terpentinát is (Köz. Szigethy Gyula 
Mihály, 553.).
2. terpentyű  (Köz. Szabó Dezső: Nyr 32., 
1903. 329.) Cssztdomokos. 
TERPENTINOLAJ: „A lakkipar legelter
jedtebb és legértékesebb oldószere. Külön
böző fenyőfajták balzsamaiból vonják ki 
desztilláció útján.” (ELex, 1964.). Kőváry L., 
1847: Terpentin-olajat fenyves hazánkban 
csupán két falujában vesznek a székely
földnek, Oroszhegyen, s ha jól emlékszem, 
Zsögödön. De azt sem igen nagy mennyiség
ben. (64. §.) TERPENTIN. Csmadaras; 
III. 3. 1. 6 szurok felhasználása Küküllőke- 
ménfalván.
viricsel: „csapol” Tarisznyás M., 1978: A ju
harfát a XVIII. század végén és a XIX. szá
zad elején a nyírfához hasonlóan csapolták 
vagy ~ték. Nedvéből, amelyet hordókban 
gyűjtöttek össze, cukrot főztek. E tevékeny
ség különösen a napóleoni időkben bontako
zott ki. A kormányzat az 1810-es években 
nyomtatott körlevélben ajánlotta a törvény- 
hatóságoknak a juharfacukor készítését, fo
gyasztását. (31.) Gy.
Viricsfozőház: „helynév Alfaluban, mely a 
juharcukor készítésére utal” (Tarisznyás M.,
1978. 31.) Gy.
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