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S Z Ó -  É S  S Z Ó L Á S M A G Y A R Á Z A T O K

Már megint (még mindig) borzsák. A Magyar Nyelv illusztris fıszerkesztıje még ak-
kor is a szívéhez legközelebb álló, patinás folyóiratra gondolt, mikor nemrég – 85. születésnapja al-
kalmából – az Akadémián köszöntöttük. Akkor is azt kötötte a lelkemre, hogy akár csak „egy
szösszenés erejéig” ne feledkezzem meg a Magyar Nyelvrıl. Hát íme a szösszenés!

Karácsonykor – a magam sokadik születése napján – kedves tanítványom, a nemcsak filológus-
ként jeleskedı (Csokonai- és Berzsenyi-szakértı), hanem a bor-szakmában is járatos Kırizs Imre,

köszöntésként egy legújabb kori „borzsák”-kal, egy eddig sosem látott „kiszereléső” találmánnyal,

vagyis egy vastag védıborítású, rejtélyes csomaggal örvendeztetett meg. Mellékelte hozzá a „Bor és

pince” c. szaklap 2006. évi 7–8. számát, amelynek hirdetési rovatában (az 53. lapon) csalogató reklá-
mon találkozhattam a nevemmel: „Borzsák [kiemelt betőtípussal] többféle méretben, igény szerint

a pincészetek, borházak dugóival díszítve.” Egy szılıfürt és egy szılılevél társaságában ott dísze-
leg a minta: két mőanyag fülestáska, bennük Bacchus adományai: egy-egy szintén mőanyag zacskó

(vagyis két borzsák). Nekiestem, hogy meg is csapoljam, de – nem lévén szakértı a modern csoma-
golástechnikában – csak késsel-ollóval sikerült közelebb férkıznöm a lényeghez. Erıfeszítéseim

eredményeképpen a megcélzott nedő jórészt szétfolyt, mire nagy nehezen a túl elmésen elrejtett du-
gaszt megtaláltam, mint hajdanában Csokonai kálomista pap-barátjának a hordójából.

Csokonailál – illetve Petıfinél – maradva: ennek a modern borzsáknak a látása és kínkeserves

„megcsapolása” aligha indította volna a költıt ama bizonyos csikóbırös kulacs kívánatos kotyogásá-
nak a megéneklésére. Egy mai Borzsák is inkább maradna a falusi gyermekkorából ismerıs fonott

korsó (butykos) mellett.
BORZSÁK ISTVÁN

Egy adalék a lecsó szótörténetéhez. A lecsó szóval kapcsolatos vizsgálódásnak TÓTH

SZILÁRD hasznos megállapításain kívül (l. a következı cikket, vö. még MNy. 2003: 474–7) adódik még

egy érdekes tanulsága. A slágerszövegre mint mőfajra ugyanis igen jellemzı, hogy fogékony az újra,

a divatosra, a kissé meghökkentıre. Miként ÉDER ZOLTÁN az eszpresszó szó elsı adatát egy slágerszö-
vegbıl mutatta ki (Van itt egy jó kis eszpresszó. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári
oblata a collegis et discipulis. Bp., 1988. 35–40), a lecsó szónak egy igen korai (jelen esetben azonban
nem a legelsı) adatának lehet nyomára bukkanni egy 1932-es operettben. E dalnak esetleg a szó gyors

elterjedésében is lehetett szerepe. Nyelvtörténeti szempontból a konkrét esetben azért beszédes az adat,
mert rámutat, hogy az 1931-es szakácskönyvi említéseknél sokkal korábbi (köznyelvi érdekő) adatra

nem számíthatunk, hiszen valószínősíthetı, hogy épp a lecsó újdonsága adta az okot a megzenésítésre.

Általánosabb tanulságként pedig levonhatjuk, hogy értékes nyelvtörténeti adatokra lelhetünk a tömeg-
kultúra kevéssé becsült mőfajaiban is, mint amilyenek például a szakácskönyvek vagy a slágerszövegek.

Álljon itt tehát a szójátékos dalszöveg (a betőhív közlésben eltekintettem az eredeti kotta szóta-
goló kötıjeleitıl a könnyebb olvashatóság érdekében; Szilágyi László – Eisemann Mihály: Zsákba-
macska. Bárd Ferenc és Fia, Bp., 1932. 8–9):

„Lecsó...
Foxtrot
Szövegét irta: Szilágyi László.
Zenéjét szerzette: Eisemann Mihály.

Édes nagysád, vár rám a kaszinó,
Mit fog szólni hozzá a Tasziló.
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Hagyjon békét, nézze, szivem ime kész
Én magáért régen oda vagyok,
Kár, hogy lassan kezdi az iramot
Mondjon pár jó bókot csak ez az egész.
Párdon, tuletroá,
Már nem birom soká...
Nem baj kérem, kár a terefere
Rég megfızött úgyis Ede vele
Mondja mi a kedvenc eledele már.

Lecsó- lecsó- lecsó- lecsó-
Lecsókolom a pudert rólad
De csó- de csó- de csó- de csó-
De csoda csókolni való vagy.
Bár én Nurmi nem vagyok
Csókban bárkit elhagyok...
Lecsó- lecsó- lecsó- lecsó-
Lecsókolom a pudert rólad.

Látom már, hogy régi inyenc kegyed,
Bár nassolni félek ingyen szeret.
Fızzünk együtt most egy kicsike lecsót

Tán a kuktát majd én alakitom,
Simulj hozzám, kész a paradicsom
Máris, hogyha csattan a kicsike csók
Kell még paprika, só
És már kész a lecsó.
Pardon, ó de hol van jaj a hagyma
Átkarolnám rögtön hogyha hagyna
Jól van kérem és most süthet a rezsó.”

MÁRTONFI ATTILA

Ismét a lecsó-ról. A lecsó lexéma datálásáról és elterjedésérıl szóló, e folyóirat hasábjain

napvilágot látott cikkemben (MNy. 2003: 474–7) néhány új adattal járultam hozzá az eddig ismertek-
hez. Ezek rövid összefoglalására és kiegészítésére most azért van szükség, mert legújabb – mint azóta
kiderült: inkább t u d o m á n y n é p s z e r ő s í t ı , mintsem tudományos – etimológiai szótárunk
(ZAICZ GÁBOR fıszerk., Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Bp., Tinta Könyvki-
adó, 2006. 479; rövidítve: ESz.) nemcsak nem megy tovább az általam kijelölt úton, de figyelmen
kívül hagyja a cikkemben, valamint a HOLLÓS ATTILA  által közölt (Az orosz szókincs magyar elemei.
Bp., 1996. 41), etimológai szótárainkhoz képest (TESz. 2: 737, EWUng. 881) újdonságnak számító
kronológiai és elterjedési adatokat. Ez nem is csoda, ha összevetjük a kérdéses szótárak idevonatkozó
passzusait: az ESz. szócikke ugyanis nem más, mint a TESz. és az EWUng. szócikkeinek mutációja,
de leginkább: kivonatolt változata, hiszen szakirodalmat nem tartalmaz (ami egyébként az egész kiad-
ványra jellemzı). ZAICZ tanár úr elıszavában leszögezi: „Amennyiben a korábbi szótárak eredményeit

a megjelenésük óta az újabb kutatások kiegészítették, akkor azokat a finomításokat, módosításo-
kat a legújabb szakirodalom áttanulmányozását követıen beépítettük szófejtı szótárunkba.” (ESz. XI).

Hát ez bizony – legalábbis a lecsó esetében – több mint kérdéses.


