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Tájszómagyarázatok II. 

1. A jelen közlemény folytatása az ebben az évkönyvben korábban közzé
tett etimológiai cikknek (MNyj. XIX, 27—38). A mostani tanulmány is tájszó
etimológiák gyűjteménye: olyan szavak eredetét kísérelem meg földeríteni ben
ne, amelyeknek nagy részét szülőfalumból (rábaközi Mihályi) ismerem. Ez ter
mészetesen nem azt jelenti, hogy ezek a szavak csak mihályiak, még akkor sem, 
ha a rendelkezésünkre álló források alapján másunnan nem tudjuk adatolni 
némelyiket. A magyar nyelvjárások szókincséről bizonyossággal ugyanis csu
pán azt állíthatjuk, ami föl van jegyezve. N e m mondhatjuk viszont, hogy bizo
nyos szavak csak ott (voltak) ismertek, ahonnan adatunk van rájuk. M é g ke
vésbé azt, hogy hol nem ismerték, illetőleg nem ismerik őket (vö. PÉTER LÁSZLÓ: 
M N y j . I, 125; BÁRCZi: Szók.% 90; SEBESTYÉN: N y K . LX, 499; IMRE SAMU: 
M M N y j R . 35). 

A tájszavak etimologizálásának sokszor emlegetett nagy nehézsége a szó
történeti anyag kései, gyér és igen foghíjas volta. A nyelvjárási szavak eredetét 
kutató szófejtő helyzete mégsem reménytelen. Vannak kitűnő forrásaink, 
amelyek főként az újabb korra vonatkozólag információk tömegét adják a 
nyelvjárási szókincs bizonyos elemeiről. Szintéziseink: a Tsz., a MTsz., az 
ÚMTsz., regionális szótáraink és nyelvatlaszunk említendő első helyen. 

A Tsz. egyik nagy értéke, hogy adatai régiek. — A MTsz. utalásai, szó-
családosításai — hála SziNNYEi lelkiismeretes munkájának és kitűnő etimoló
giai érzékének — tálcán kínálnak etimológiai ötleteket, illetőleg mutatnak rá 
olyan összefüggésekre, amelyeket csak az ismerhet föl, akinek olyan forrás
anyaga s áttekintése van a magyar nyelvjárások szókincséről, mint amilyen 
SziNNYEinek volt (a MTsz. jelentőségéről 1. SETÁLÁ: FUFAnz. IV, 32; ZsiRAi: 
N y K . LI, XII—XIII; KÁLMÁN BÉLA: M N y . LIII, 330—5). — A z Ú M T s z . 
jelentős új anyag feldolgozásával és közzétételével — mintegy félmillió adattal 
(IMRE SAMU: NytudÉrt. 58. sz. 24), amelynek 82%-a a MTsz.-hoz viszonyítva 
új (S. MEGGYES: NytudÉrt. 58. sz. 374) — lényegesen hozzájárul nyelvjárási 
szókincsünk föltérképezéséhez, s nagyban növeli a szóföldrajzi vizsgálatok le
hetőségét is (1. TESz. I, 10; HEXENDORF: Nyr. XCVII, 151). A z ÚMTsz. je
lentőségét igazából csak megjelenése és a vele való intenzív foglalkozás után 
mérhetjük le. Fontossága azonban kéziratos formában is nyilvánvaló (1. 
TESz.; MSzFgrE.; s e kéziratos anyag alapján és segítségével készült hang- és 
szótani tanulmányokat, valamint etimológiákat). — Regionális szótáraink 
jelentősége nemcsak abban rejlik, hogy egy meghatározott nyelvjárás viszony-
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lag teljes szókincsét adják, hanem abban is, hogy egy nyelvváltozat egyidejű 
szókincsét tartalmazzák, ezért segítségükkel kitűnően tanulmányozhatók az 
etimológia számára fontos szinonim és antonim kapcsolatok, a hasonló alakú 
és jelentésű szavak; fölmérhetők és egybevethetők az illető nyelvjárást ért ide
gen nyelvi hatások; jól tanulmányozhatók az onomatopoetikus alakulatok és 
a népetimológiák; képet kaphatunk az illető nyelvjárást beszélő nép anyagi 
és szellemi kultúrájáról. — A nyelvatlasz az etimológusok egyik legjobb, de 
bizonyára legpraktikusabb munkaeszköze. A szófejtő maga előtt láthatja bi
zonyos szavak egyidejű földrajzi elterjedését, alakváltozataik hálózatát, s eb
ből többrendbeli következtetést vonhat le. Fontos továbbá, hogy a térképlapok 
tálcán kínálják az onomasziológiai megfelelők tucatjait, amelyek fontos részei 
lehetnek az etimológiai bizonyítóanyagnak (1. Kiss LAJOS: Nyr. X C I H , 1 6 9 — 
76, X C V , 262—9), de nemcsak annak (1. SzÉPE: M N y j . VII, 57). 

Hogy az említett források milyen hathatós, igen sok esetben nélkülöz
hetetlen segítséget jelentenek a tájszavak eredetvizsgálatában, szolgáljon pél
dául és bizonyságul a jelen közlemény is. 

A dolgozatban tárgyalandó szavak nagy részét csak Dunántúlról adatol
hatjuk. Etimológiai szempontból figyelemre méltó, hogy a dunántúli, elsősor
ban pedig a nyugat-dunántúli tájszavak eredetvizsgálatában egy körülmény — 
ha nem is minden esetben s nem is elégséges módon — többé-kevésbé támo
gathatja az etimológust. Nevezetesen az, hogy a szókincs szempontjából „a leg-
önállóbb egységnek a nyugati (dunántúli) nyelvjárások mutatkoznak" (IMRE 
SAMU: M M N y j R . 375). Ennek elsősorban történelmi oka van. A nálunk oly 
sokszor dúló háborúk ezt az országrészt érintették legkevésbé: a nyelvjárást 
beszélő lakosság folytonossága nem szakadt meg, s így ennek az országrész
nek viszonylag nagy területe településtörténetileg homogén maradt (1. BENKŐ: 
Nyjtört. 28; VÉGH: Ő H A . 26—38). 

2. A címszóul írt szavak, ha Mihályiból (is) tudom adatolni őket, mi-
hályiak. 

Bezosztáj. J: 'szakálltalan, szovjet búzafajta'. A nyelvjárás legújabb 
orosz jövevényszava; vö. orosz őgaocma/z 'bajusztalan', amely a őejocma/z 
Mw/fMwyo 'szakálltalan búza' (tkp. bo/wjzfa&zfz Wz#] jelzős szerkezet előtagja. 
A köznyelvi 6ezojzfd/a, mivel a szóban forgó búzafajta csak az utolsó évti
zedben vált — a mezőgazdasággal foglalkozók körében — ismertté, még nem 
jutott el tudomásom szerint a szótározottságig (ÉrtSz., ÉKsz., tájszótárak, 
ÚMTsz., HADROVics—GÁLDi: O M S z . és MOSz., Nyolcnyelvű mezőgazdasági 
szótár (1970): 0. ERDŐDi 1953-ban lezárt tanulmánya sem tudhatott még a szó
ról: Nyr. L X X V I I — L X X I X passim). A nyelvjárási Zezojzkf/ alak úgy jött 
létre, hogy a szóvégi a-t birtokos személyjelnek érezvén elvonták. Ezt előse
gítette az a tény is, hogy -<#?, illetőleg — a után o-zással a/o végű szó nincs 
a nyelvjárásban (az a/áczo/gá/o, W&?zű/o-félék világosan birtokos személyje
lesek), -# végű viszont több is van (kw^/erá/, md/, %yd/, ̂ %%%7go/, jz#, fo/ stb.). 
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A rábaközi nyelvjárásnak megfelelően (1. IMRE SAMU: M M N y j R . 243, 334) a 
szónak létrejött 7-es változata is: Mzojzra/. M a még mindkét változat hallható. 

Bucinudli és biílemácsik. J: 'krumplistészta'. A 6wczMZ&#z-t a NyAtl. 
tanúsága szerint (412. sz. térképlap) csak Északnyugat-Dunántúlon ismerik. 
Összetett szó: előtagja a 'kisfiú penise' jelentésű 6wcz, amely egy 'dudor, púp, 
csomó' jelentésű 6wc- alapszóból keletkezett az -z kicsinyítő képzővel (a 6wcz' 
idézett jelentése nincs meg a TESz.-ben), utótagja a bajor-osztrák eredetű 
nW/z '(burgonyából készült) henger alakú főtt tészta' (TESz.). Összetett szó a 
WemacwA; is. Előtagja az ugyancsak 'kisfiú penise' jelentésű 6zz7e, amelyet 
Pápa vidékéről adatolhatunk Mihályin kívül (MTsz.) — a M/emdcjz/c-ra 7 
északnyugat-dunántúli nyelvatlasz-adatunk van, vö. még M/Wze.s'zm 'ua.'-, s 
amely a M/eg tövéből (vö. 6zY/-eg: 6z/V-m) alakult, „nyilván játszi képzéssel" 
(EtSz. I, 403). A z elnevezés alapja mindkét esetben a 6wcz és 6zY/f, illetőleg a 
Mz&zVz közötti hasonlóság volt,, vö. TESz.: aM&ya/6ögy<W a.; KÁLMÁN BÉLA: 
Pais-Eml. 321. Onomasziológiai megfelelőkre vö.: cmge//zmac^z% W/ice/fz-
mac^z% mon}Yzmac^ (IMRE: FTsz. 40,114,125), moziyor (KÁLMÁNBÉLA: i. h.), 
űM^a/^ög^örő (TESz.), z^gm6w//^/e, zjfffMpöcje, czczM/ró (< szlovák N . czczMÁ:j 
'bögyörő, pöcs'; 1. KissLAJOS: Nyr. XCVII, 470) (NyAtl. 412. sz. térképlap): 
'ua.% keletszlovák ko/cojA:}; 'nudli' (< & o / W 'penis'; 1. Kiss LAJOS: i. h. 469). 

Fejőtök. J: 'a lábszár és a lábfej érintkezési helye, hajlása'. Több
nyire ebben a szerkezetben fordul elő:/e/*()ffzg6e ̂ zwA: vagy M (ti. a csizma). 
Dunántúli szó, amelyet 1839-ből tudunk először adatolni (MTsz.). A z ÚMTsz.-
ben öt adat van rá: Sopron, Vas és Veszprém megyéből, /e/őf̂ A:, /e/Mffk, 
/e/wőf zA változatokban. CzF. szerint a szó ekképp elemzendő: /g/-ő-W& vagy 
/e/W-e/c Elfogadhatatlan. Ayefőffzk összetett szó: a/g/ és az ö/f (nyelvjárás 
% r ) ige -e/c (nyelvjárási -fk) képzős származékából alakult. A z -z/c képző e 
származékban a cselekvés eredményét jelöli, mint például a &#.%%#&, keverd, 
mara^/c (1. D. BARTHA, Szóképz. 71). A szó eredetileg csizmadia-, illetőleg 
cipész-szakszó volt. Tárgyi magyarázata az, hogy a csizma fejét az említett 
helyen varrták, öltötték össze a csizmaszárral. A z eredetileg csak a csizmákra 
vonatkozó jelentés kibővült, s a lábra is vonatkoztatták. A /g/*#ff&: megneve
zésére szolgál még a csak szaknyelvi jarog/bzlyz'g és a német eredetű /gr-sm (vö. 
ir. ném. Fer^z? 'sarok'). FRECSKAY szótárában a yk/offz/t nincs meg, de 1. ja-
ro&6(Wg=Fersenweite (Csizmadia-, czipész- és vargamesterség: 9/14). 

Fényezik. — A magyarban — ellentétben például a finnel és az észttel — 
nincs tagadóige. Bizonyos nyelvjárásainkban (1. /eMá/zz/t; SzegSz., /e%gzz&; 
SzlavSz.), a mihályiban is, van azonban egy ige, amely meghatározott be
szédhelyzetekben a tagadás eszköze: a /emezz/t. Csak többé-kevésbé indulatos, 
tréfás-dühös, tehát minden esetben emfatikus mondatokban fordul elő. Pél
dául: (kisgyerek) /wmeHgk/accofiyz' az wccáro — (az anyja párancsolólag, emelt 
hangon) /ezry^zö/, zf m a m c jĝ f̂ eziyz' Aw/corzcd^ zMorzjwMyz/ Vagy: fe z'a Az-
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&yü&sz a mezz"Jre aro/yMVf? — Fényezek, 7fAo» M A:"ő vo7aA:7»e/c mamMMyf/ 
A /e?ry^z7& a tagadást kifejező /f/?^ (1. TESz.) névszó -z képzős származéka. 
A mihályi nyelvjárásban szabályosan ragozható, leggyakrabban mégis a ki
jelentő módú, jelen idejű, alanyi ragozásé alakok használatosak. A vázolt mó
don és értelemben keletkezett a vizsgált nyelvjárás ro,&ygW származéka is: 
a raswb káromkodásféle szóból -7 képzővel. Ez az ige azonban jóval ritkább, 
mint társa: expresszivitását, szitokszó jellegét mindmáig megőrizte. 

Kramanc. — J: limlom'. Mihályin kívül egy adatom van csupán: Moson-
szentmiklósból (1940), azonos alakban és jelentéssel (ÚMTsz.). Bajor-osztrák 
eredetű; vö. hienc W W f z 'unnützer Kranf (Grimm: D t W b . V, 1994), baj.-
osztr. AromaMzeM 'übermáGig höfliches Gebaren, Komplimente, Umstánde' 
(ScHMELLER: BayerWb. II, 1368). Hasonló végződésű ném. jövevényszavakra 
l./7a»c,/raMC, 7a6aMC, r/Wzc. 

Leff. — Önállóan nem él, csak ebben a kifejezésben fordul elő: vwjzz' a 
7(0%/ 'eloldalog, elsomfordál, elsompolyog'. E különös szerkezetű szónak az 
eredetét csak más nyelvjárások vonatkozó adatainak a segítségével fejthetjük 
meg. A kifejezést Mihályin kívül csak Szeged vidékéről adatolhatjuk: Wjz/ dm 
o 7f#2f 'siet, úgyhogy lebeg a ruhája' (MTsz.), 'sietés közben lebeg a ruhája' 
(1874: SzegSz.); a 7 ^ önálló szóként való előfordulását pedig csak egy Nagy
kanizsáról közölt adat igazolja, amely szerint a szó 'ület, hátsórész' jelentésű 
(1907: NyF. 48. sz. 64). A z idézett kifejezés Mihályiban ritkán hallható, való
színűleg nemsokára kihal. 

Úgy vélem, a 7e^ a hangutánzó-hangfestő eredetű &0%g, 7<0#z, 7%0W 
(1. TESz. íe^eg a.) igékből keletkezett elvonással. Hasonló alakulásmódú, 
ugyancsak onomatopoetikus eredetű szavakra vö.: /zf(y (TESz. ̂ r^g/%r a.), 
Aropp (TESz. A;oppűM( a.), W f y (TESz. A:o^og a.), 7o66 (TESz. 7o6og a.), 7örry 
(TESz. /öfyög a.), /opp (vö. %%%%%»; l. még alább, f/p̂ á fasz a.), pf#(vö. pf#z»). 
D e hogyan magyarázható a szó, illetőleg a kifejezés jelentése? Lássuk ehhez a 
következő, ÚMTsz.-beli adatokat: 7e^gg, 7e/2g, 7<0%g 'libeg, lóg, fityeg, csüng; 
himbálózva jár, lassan, mintha fáradt volna', 7e0W azd/w 'tátott szájú', 7g0%ff 
/w7w 7o 'lógó, csüngő, lekonyult'. Jól látható, hogy ezeknek a szavaknak az alap
jelentése a rendezetlen, össze nem fogott-tartott dolgok-tárgyak szabadon tör
ténő libegése, lógása. A szegedi kifejezésből elvonható 'libegő ruha' jelentés 
nem szorul magyarázatra (vö. ehhez ír. ném. JLappm 'rongy, R. lelógó dolog, 
bőrdarab', amely etimológiailag a latin fabőre 'ingadozik' igével függ össze: 
KLUGE: DtEtWb/°). D e magyarázható a 'hátsórész' jelentése is: minden bi
zonnyal kövér, illetőleg nagy fenekű emberek szolgáltak a megnevezés alap
jául (onomasziológiai megfelelőül 1. a ném. T&ZMgepojx? [tkp. 7^gJ/gM^] csúf
nevet). A z e7Aor^a a 7em^g^ kifejezés 7m%?&? szavának hasonló jelentésére vö. 
BERNÁT: PécsiPedFőiskÉvk. 1957:200. Pontos alaktani-jelentéstani párhuza
mul a 7g0%fz: 7^'ami leGen' mellé a 7o66űM: /o66 (̂ 7o66o/ vg^ 'láng, azaz ami 
lobban' kínálkozik. 
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Letykó. — J: 'hitvány leves'. E Mihályiban szociális érvényű szó a rendel
kezésre álló adatok szerint dunántúli, bár CzF. szerint „Dunán túl s másutt 
is". A Tsz. W y W alakban, 'lityloty levesféle étel' jelentésben közli Balaton 
mellékéről. A MTsz.-ban fgfyW-t találunk 'lötyedék, híg lé, levesféle étel, már
tás' jelentéssel, Vas és Fejér megyéből, valamint Csallóközből. Magyar fej
lemény: a hangutánzó eredetű /ofyog nyelvjárási, palatális illabiális tőváltoza-
tából alakult a - W kicsinyítő képzővel. A palatális-veláris, labiális-illabiális tő-
változatokat — a hangutánzó szavak tipikus jellemzőit — megtaláljuk a W y o g 
kiterjedt családjában is. Vö. például: /ofyog; /öfyög, /afyak: N . W y W 'lö-
työgtet, kever' (saját gyűjtés), N . Zöryg^A:: Ze/yW; 'kotyvalék' (TESz. fofyog, 
Zöfyög a., MTsz.). Jelentésben' párhuzamul 1. az ebbe a szócsaládba tartozó 
N . 7öfy##k 'kotyvalék' (TEsz. Zöfyőg a.), valamint a Zacc, feca (szétfőtt főze
lék; kotyvalék, elfőtt étel' (TEsz. /ecjJ a.) és Zecw (TESz.) szavakat. L. még 
észt W f 'rossz, hitvány étel' (vö. /oWafama 'pancsol'), fwrr 'híg, rossz leves, 
mártás' (vö. /wr/afama 'szürcsöl') (Tnu és PAUL KoKLA szóbeli közlései), nem. 
főnje/? 'kotyvalék, kotyvaszték' (vö. ̂ aM^Jc&gfz 'pancsol, lubickol; paskol; 
vizez, vízzel felhígít'), Ge^ö^'kotyvalék, pancs; mértéktelen ivászat' (vö. azw/gM 
'iszik, vedel, iszákoskodik') (a felsorolt idegen nyelvi szavak is hangutánzó
hangfestő eredetűek; a német szavak eredetére 1. KLUGE, DtEtWb.** 
/?űM^^cAgM és jaw/gM a.). A szóvégre vö. N . (mihályi) c^í^zW 'csusza', ^o-
m z m W 'császármorzsa', W m W 'lakodalmi fonott kalács', /wrW 'durva, nagy 
darab tészta'. 

Máruccsa és szüruccsa. — Csodálkozás, meglepődés kifejezésére szolgáló, 
tehát csak emfatikus beszédben előforduló indulatszószerű szóelemek. Ilyen 
típusú mondatokban fordulnak elő: „Wrwccwz g^z n#m A/ffem W»a/" vagy 
„jzürwccMz A;fpgf vJf egye^wZ zs /cKföMfe/iyf a^zr a me»A;M »<%/ (/fc[/(f̂/" Magyar 
fejlemény mindkettő: rövidítéssel-összerántással, játszi szóalakítással kelet
keztek a M^/"/a wgy jgĝ Z/gM, illetőleg a .Sz#z M & f j zígy ̂ egg//g» kifejezésekből, 
miként a azwzWrwccMz 'ua.' is, amely — etimológiai szempontból — az idézett 
kifejezések és a belőlük alakult, címül írt szavak közti átmeneti stádiumot, a 
játszi szóalakítás közbülső fokát mutatja (vö. ÉrtSz., ÉKSz.: wccyg a.). 
Mindkét szó teljesen elvesztette kapcsolatát az eredeti kifejezésekkel: ennek 
egyik alaki megnyilvánulása a szóvégi -e (wccaej illeszkedése. A rövidülés 
legfőbb oka az említett kifejezések gyakori s pongyola használata volt. 
Konvencionális, fogalmi jelentésű szavak indulatszóvá válása előfordul ter
mészetesen más nyelvekben is; vö. például ném. Aerr/e/ f<#err Jejwjj, #zc&er-
me/z^/, jjjTpermen^/ (vö. lat. jűcrjfMgMfwfM, francia jacmmeM^; 1. HENZEN: 
Deutsche Wortbildung\ Tübingen, 1965, 19), indulatszóvá válóban van a 
francia D/ew/, a német DoMMerwg^er, miként a m. e6a^a is (ZoLNAi, Nyelv és 
hangulat 135). 

Olezánsz. — J: 'mindegy'. Német, közelebbről bizonyára hazai német 
nyelvjárási jövevényszó; vö. ir. ném. a//&s emj 'ua.'. A szót Mihályin kívül 
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Vas megyéből s a váci nyelvjárásból tudom adatolni az ÚMTsz. cédulaanyaga 
alapján: Gencsapátiból o/fzdM.yz 'ua.', a váci nyelvjárásból o7eza»c = nógató 
szó (?) alakban, mindkettőt 1903-ban jegyezték le, illetőleg tették közzé. A szót 
Mihályiban csak az idősebbek ismerik, de már ők sem használják. A szó bi
zonyára másutt is kihalóban van. D e vö. IdSz. a/gzaMc a. 

Ó m a m a . — J: 'nagymama'. Ez a szó jól példázza, hogyan indulhat hódító 
útjára egy új szó. Mihályiban csupán egy, magyar—német nyelvű család hasz
nálta. A z ő nyelvükből került először a család közeli ismerőseinek, majd má
soknak a nyelvébe is, de csak e család nagymamáját nevezték így. A szó ter
jedésének, amely német eredetű, vö. ném. Ó m a m a 'ua.' (WAHRic: DtWb^. O m a 
a.) s elsősorban Ausztriában járatos (Wie sagt man in österreich? Duden Ta-
schenbücher 8. Mannheim, 1969), a nagymama halála vetett véget. A z Jmama 
könnyű terjedését annak köszönhette, hogy az előtag népetimológiás értelme
zésével (<?= öreg,) az egész szót magyarnak érezték. A gyermeknyelvi eredetű 
osztrákszó átkerült a felsőőri nyelvjárásba is, vö. Jmama 'ua.', 1. még <%%%%% 
'nagypapa' (< ausztriai ném. (%%%%z 'ua.') (IMRE SAMU: FTsz. 131). 

Petyek. — J: '(pej.) összevissza kevert, főzött étel, ital'. Magyar fejle
mény: elvonással keletkezett a N. (mihályi) ̂ ffye&w/ 'összevissza főzöget, 
kotyvaszt (ételt, italt)' igéből, amely e hangutánzó, a köznyelvi j?acsW, j w & W 
(SzófSz.) családjába tartozó, gyakorító képzős végződésű, nyelvjárási (mihá
lyi) /%zryaW 'vízben csapkod, locsogat' magas hangrendű párja. Hangutánzó 
igékből gyakran alakulnak — képzéssel-elvonással egyaránt — névszók, szá
mos közöttük pejoratív jelentésű. Vö. például W y & o (onomasziológiai meg
felelők ebben a szócikkben), valamint mwrymwwffy 'rosszul, többféle nyers
anyagból kotyvasztott ételféle', j%;cd"& 'rendetlen evés utáni ételmaradék' (1. 
alább). 

Pocák. — J: 'rendetlen, pazarló evés után megmaradó ételdarabok, étel
maradék'. Magyar alakulat: az onomatopoetikus / w c a W 'rendetlenül eszik, 
belezagyvál az ételbe' igéből keletkezett elvonással (vö. /7eryg&). A - W , - W 
képző, illetőleg igésítő képző (képzőszerű végződés) a hangutánzó-hangfestő 
szavak tipikus végződése a nyelvjárásban; vö. <%%%fW 'sárban cammog', A#-
f a % W 'ütöget', Zw6icA:w/, fwrMW, illetőleg /oc^kw/, Zöc^&öZ 'locsogat vizet', 
/%?/%&%% stb. (1. NytudÉrt. 69. sz. 39—40). A z -/-re végződő onomatopoetikus 
igékből az -/ elhagyásával gyakran képeznek mind a köznyelvben, mind a 
nyelvjárásokban főneveket (1. SiMONYi: Nyr. XXXII, 473; BENKŐ: M N y . L, 
258; LVII, 302). A pejoratív: gúnyos lenéző, rosszalló jelentés is jellemzi a 
hangfestő szavak számottevő részét (1. BÁRCzi: Szók? 31—2), a címül írt 
szót is (vö. /?frye&). A j9ocd& átvitt értelmű jelentését közli közelebbi helymeg
jelölés nélkül SOPRONI ELEK a Rábaközből: „utálat, a legmélyebb megvetés 
szava; alávaló disznót, mocskos gazembert jelent" (A Kultúrsarok gondjai. 
Bp., 1940, 248). 
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Siligum. — J: 'kicsi süteményfajta, amelynek diótöltését kör alakú tészta-
darabkák s a rájuk keresztalakban rakott, ugyanabból a tésztából készített, 
cemzányi szélességű szalagok fogják egybe'. E nagy népszerűségnek örvendő 
süteménynek a neve hangátvetéssel keletkezett a ̂ 'gzV/wm-ból (pontos leírását 
1. a Kincses receptkönyv. Bp., é. n. című szakácskönyvben), amely latin ere
detű; vö. lat. j/gfY/wm 'pecsét; kis kép, szobrocska'. Ez a szó a lat. MgMwm 'jel, 
jegy, bélyeg stb.' főnév kicsinyítő képzős származéka (1. KLUGE: DtEtWb/° 
.SYege/ a.). A z elnevezés alapja a süteménynek a pecséttel való hasonlósága volt. 

Söföl. — J: 'farosbárka' (MTsz.), 'kis bárka, amelyet a kecés a ladik után 
szokott kötni, hogy halászás közben a fogott halat élve elrakhassa' (ÚMTsz.), 
'halgyűjtő csónak' (SOPRONI, A Kultúrsarok gondjai. Bp., 1940, 248). Alakvál
tozata: jö/o/. Mindhárom adat Sopron megyei (Mihályiban ismeretlen). Ba
jor-osztrák eredetű, vö. baj.-osztr. &<;/%#?, Sc/w/XW 'hajócska' (ScHMELLER: 
BayerWb. II, 385), amely a Sc/z# 'hajó' kicsinyítő képzős származéka, 1. ir. 
ném. Sc&(07em 'ua.\ A z első szótagi ö minden bizonnyal bajor-osztrák ö-re 
megy vissza: ScHMELLER közli ugyanis a ném. ir. ̂ cA^" nyelvjárási ̂ cAö^ vál
tozatát (i. m. II, 384 Daj S'cAe^' a.) is. A második szótagi ö előreható hasonu
lás eredménye, amelyet az / labializáló hatása is elősegíthetett. A német szavak 
jelentésére 1. még N. jc&e^W 'klein schiff; navicula; barke, wachen, schiffer-
kahn' (GRIMM: D t W b . IX, 83, 85; ,ScA#%M a.). 

Szutya és szutyóka. — J: 'harkályféle madár; harkály'. Mindkét madárnév 
Somogy megyei, Mihályiban ismeretlenek. Alaktanilag -a, illetőleg -o&a kép
zős alakulatoknak látszanak. Kérdés, kimutatható-e a magyarból olyan igei 
vagy névszói tő, amely mind morfológiai, mind omitológiai szempontból 
megfelelő kiindulópontja lehetett e két madárnévnek? Úgy vélem, igen: a 
azwfydVzf 'szúr (hirtelen)' ige (MTsz.). Ezt az igét azonban Kiskunhalasról 
közli az MTsz., nem Somogy megyéből. Etimológiai összefüggésük ennek el
lenére valószínűnek látszik, minthogy a jzwfyaMf ige egy széles elterjedtségű 
nyelvjárási szócsalád tagja; vö. azwfyo/ 'valakit bántó szavakkal bökdöz, kor
hol, fedd, szid', jzdfyongaf, jzwf(yo»gaf 'gyakran vagy folytonosan sértő sza
vakkal bökdös, szidalmaz, s mintegy piszkál, szurkál valakit' (CzF.). A jzw-
fym?f szócsaládja első jelentése '(lágy, puha anyagot) átszúr, átbök', illetőleg 
'(lágy, puha anyagba) beleszúr' lehetett, ebből alakult ki másodlagosan a 
'piszkál, szidalmaz' jelentés. Hasonló jelentésfejlődésre vö. /%jzW, jzwrW. 
A jzwfya"»f igét onomatopoetikus eredetűnek vélem hangalakja, morfológiai 
szerkezete s jelentése miatt, s úgy gondolom, hogy távolról összefügg a jzory-
fyon, ̂ zorr^aMr, ̂ zo/ry, illetőleg a nyelvjárási jzofyo/ 'ütögetéssel, veregetéssel 
puhít (gyümölcsöt)' (MTsz.) szavakkal. A jzwfya a-ja igenévképző lehet (vö. 
c^opa, c^w^za, _/er(/e, /wrge, Aw//j, jzöcjAig, wzj/a stb.), miként a cmegg (TESz.) 
madárnévben is az -e. Ez arra mutat, hogy a jzw/ya szókincsünk régebbi ré
tegébe tartozik (az újabb igeneves madárnevek -<f, -o képzősek: cjgrrgggrő, 
cwrg^/wryw/ő, & W , Aw/^, /o/);(í, füvöMstb.), illetőleg — esetleg — hogy abban 
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a nyelvjárásban, amelyben a jzwfya létrejött, tovább volt produktív az -a, -g 
igenévképző. A z nem valószínű, hogy az -a kicsinyítő-becéző képző, mivel ez 
inkább állathívogatókhoz szokott járulni (1. KELEMEN, Mondsz. passim). De-
verbális, -oAra képzős madárnevekre 1. /zW&# 'csalogató énekes madár' (<Mv), 
f̂/?ő&g 'sárga mellű kis madár, sármányka' (vö. j7íppa», /%pog; ̂ (p-féle hangot 
ad), jwjo/ce 'búbos pacsirta, pipiske' (vö. jüsmö^, f«Jw/óV), jz<W<?&a 'pacsirta' 
(<^zjMf) (MTsz.) stb. A ^zw^a: JZMf_yJA:a alaktani megfelelőjéül a /zW; AWA:a 
'csalogató énekes madár' (MTsz.) említtessék meg. — Madártani szempont
ból harkályféle madárnak '(hirtelen) szúr', ill. hasonló jelentésű igével való 
megnevezése ellen nem emelhető kifogás (1. például PETERSON—MouNTFORT—-
HoLLOM, Európa madarai 174—9, különösen a/g/z^rAa^w Aűr/ca/y leírását: 178). 
Onomasziológiai megfelelőül vö. ném. N . ̂ awm^/c/cgr, ̂ 6zwm6zc&gr [tkp. a /af 
ĉ JirgvgZ w^-veró"], ̂ m^M^fc/rgr [tkp. ayh&á#ef c a W W c^/pegg^, ö^-ver^]: 
'harkály' (SuoLAHTi, Die deutschen Vogelnamen 30). 

Tippá tesz. — J: 'tönkretesz'. Kihalt kifejezés: a Mihályival szomszédos 
Vadosfáról 1908-ban Förhéncz Sándor jegyezte föl (ÚMTsz.). Megtaláljuk 
már a Tsz.-ban (f/ppd fgjzem = eltépelem, gázolom, tiprom) kemenesalji szó
ként, az MTsz.-ben Kemenesaljáról, Zalából, Rábaközből és Győr megyéből 
adatolva és az ÚMTsz.-ben is (Zala, Vas, Győr-Sopron, Rábaköz): a kifejezés 
tehát dunántúli (amíg másunnan nem kerül elő adat). CzF. helyes értelmezése 
szerint (f(p 1. a.) a fzppd szó a fzpor tövének eredményhatározós alakja, s eredeti 
jelentése 'lábakkal öszvetaposni, zúzni, pocsékká tenni' lehetett. A n^or; r/pp 
viszonyára (a szócsalád bemutatását 1. BÁRCZi, Szók.^ 24) 1. Áro^anL' A%%%? stb. 
(példák a /^szócikkében). A ẑpp, miként a fopp is, a (valamire való) rátiprás, 
toppantás hangjelenségét idézte, illetőleg jelenítette meg. A szó lehet egy ősi 
hangutánzó nomenverbum névszói változata, lehet indulatszó, s lehet elvonás 
is a f (por-fele igékből. A két utóbbi lehetőség mégis valószínűbb. 

Viribül. — Leggyakrabban a &/ igekötővel fordul elő, jelentése: '(kacsa) 
kilocsogtatja a vizet; szürcsöl (vízben)'. E másutt is járatos igének (1. alább) 
két eredetmagyarázatát ismerem. CzF. szerint ,,vere6-e/? v. Wr gyöktől" (W-
r/6e/ a.), LuMTZER és MELICH szerint pedig talán német eredetű: „vielleicht zu 
W r W M zu stellen, obgleich eine identische Bedeutung des Wortes aus den W b b . 
nicht ersichtlich ist" (DOLw. 262). Lássuk, az újabb adatok fényében milyen 
eredményre jutunk. A szótörténeti anyag: W n ' W m 'úgy inni, mint a veréb, töb
bet elvesztegetni, mint meginni' (Pápa vidéke, Kemenesalja), 'iddogálni; benne 
[ti. a vízben] vájni, benne fürdeni', k m n ' W m 'apránként kiinni' (Tolna) (Tsz.); 
vfn'W, WrzW, W n W , vereW, v/nW'lubickol, locsolódik (a vízben); bugybo
rékol, bugyogtatja a csőrével a vizet (a réce, mikor eledelt keres); rendetlenül 
iszik, vedel, gyakran iszik (a gyerek)' (Zala, Vas, Balaton melléke, Veszprém 
megye, Kemenesalja, Pápa vidéke, Kiskunhalas) (MTsz. w / W a.); W n W , 
W n W , W n W / , WnM//, W n M 'lubickol, locsolódik; szürcsöli a vizet (kacsa a 
csőrével); kacsa, liba vízben rágicsálva keresi a férget; hangutánzó, ahogy a 
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kacsa iszik; vízzel szájában játszik, locsolódik (gyerek), rendetlenül iszik, mint 
a gyerek, aki az italt visszabugyborékolja; vedel, sok vizet, folyadékot iszik' 
(Dunántúl, Kunszentmiklós, Arad, Szilágy megye) (ÚMTsz.). 

A német wfrWn ige és MK/rW főnév három fő jelentésmozzanatát így 
foglalhatjuk össze: 'széltől előidézett (veszélyes) forgás-forgatás, ör
vénylés)' (1. KLUGE, DtEtWb.zo; GRIMM, D t W b . XIV/2:526 fT/r/M a., 539 
twrWn a.). A ^/r6gZ névszó 'drehende Bewegung in Flüssigkeiten; örvény' 
jelentése (WAHRIG, DtWb.) másodlagos. A v/rz6g/-re az említett jelentések kö
zül egyik sem jellemző. Elsődlegesen csak kacsák, libák vízben történő 
szürcsölését jelentette s jelenti m a is. A többi jelentés, illetőleg jelentésár
nyalat ebből fejlődött. Ezek a jelentések viszont egytől egyig hiányoznak a 
mrWfz jelentései közül (ScHMELLER sem közöl ilyenféle jelentéseket). 

Úgy vélem, a W n W jól etimologizálható magyar alapon. CzF. ráhibázott 
a helyes megoldásra, amikor e szót a tőle Wr gyöknek (1. Wr 2. a. = természeti 
hang) nevezett szóelemmel hozta kapcsolatba. A W r f W ugyanis a magyarban 
keletkezett hangutánzó ige. Onomatopoetikus eredetét leghathatósabban a vele 
összefüggő szavakkal bizonyíthatjuk, nevezetesen a következőkkel: Wr/My&JZ 
'pocsol, pocsolva hancúrozik a vízben' (Pest megye: MTsz.), W n c W , Wncs&J/, 
WrffyW 'fürdik, lubickol (a kacsa, a liba a vízben); bugyogtatja csőrével a vi
zet (kacsa, liba); bugyborékolva iszik, szürcsöl, iszogat' (Székesfehérvár, Oros
háza, Cegléd, Nagykőrös: MTsz. v m f y W a.), Wnff)W, Wnfyw 'bugyborékolva 
iszik, szürcsöl, iddogál' (Kecskemét, Tolna: MTsz. nr#f)Wa.), W n ' W W 'bugy
borékol (kacsa vagy lúd, amikor csőrével bugyborékol a vízben), nyakig van 
a jómódban, tejben-vajban fürdik' (Veszprém megye: ÚMTsz.) , WrfcW, W-
rzcW 'amikor a kacsa a vizet szürcsöli, azt mondják, hogy „virickél"' (So
mogy: ÚMTsz.), WrMyö/ 'vízbe fúj; bugyborékolva iszik, szürcsöl' (Fejér 
megye, Baranya: ÚMTsz.); Szamsz.: 0,SzegSz.:Wn(yW, OrmSz.: W n ' W és 
Wrffyő/; 1. még v/rzYyw/ 'csőrét többször vízbe mártva iszik (kacsa, lúd); 
(pej.) beleiszik vmilyen edénybe' (Nagykónyi: Tolna: SzABÓ JÓZSEF: Népr. 
és Nyelvtud. X V — X V I , 147). 

A fölsorolt szavak jelentése és alaktani szerkezete egybehangzóan hang
utánzó eredetre mutat: az utánzott, illetőleg nyelvi hangsorral jelölt jelenség 
(a kacsák szürcsölése), az azonos tőről sarjadt, csak onomatopoetikus igékre 
jellemző különböző gyakorító képzők és képzőbokrok, illetőleg végződések 
(vö. N . 6 ö m W , ĉ zrz'6w7, (fomm/jw/, /öcs&wf, /öryöÁrM/, ̂ rMJz&w/), bizonyos 
expresszív fonémák fc, ej, fy, rryj föltűnő gyakorisága, valamint az a tény, 
hogy önállóan élő tövük nincs, jóllehet végződéseik képzőknek felelnek meg. 
Széles elterjedtségük (Dunántúl, Cegléd, Kecskemét, Kunszentmiklós, Oros
háza, Nagykőrös, Arad, Szilágy megye) arra mutat, hogy egyrészt régen ke
letkezhettek (ezt igazolja a Tsz. 1. jelentése is, amely részint már átvitt értel
m ű használat eredménye, tehát másodlagos jelentés), másrészt, hogy a nyelv
terület különböző részein egymástól függetlenül is létrejöttek különböző kép
zős változatai. 
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A MELiCHéktől közölt 'dőzsöl, dúskál, eltékozol, elver', valamint az 
ÚMTsz. Veszprém megyéből adatolt 'nyakig van a jómódban, tejben-vajban 
fürdik' jelentés egyaránt átvitt értelmű használat eredményeként létrejött 
másodlagos jelentések: magyarázat helyett idézzük emlékezetünkbe a kacsák 
örömteli lubickolását baromfiitató vályúkban, edényekben, a verebek hancú-
rozását az útszélek pocsolyáiban vagy akár a kisgyerekek kádban, lavórban 
történő pancsolását. 

KlSS JENŐ 

Über die Etymologie von Dialektwörtern 

In der Einleitung wird kurz die Bedeutung der ungarischen Dialektwörter-
bücher und des Sprachatlasses für die etymologische Untersuchung von Dia
lektwörtern behandelt. Die untersuchten Mundartwörter stammen aus Trans-
danubien, der gröGte Teil von ihnen aus der Heimatmundart des Verfassers 
(Mihályi, Komitat Győr-Sopron, Nordwestliches Transdanubien). 

Die etymologisch behandelten Wörter sind nach ihrer Herkunft folgende: 
1. Ungarische Bildungen: 1. Zusammensetzungen: 6wcwW/f, M/emacj/A:; 
'Kartoffelnudel'; 6wcf 'Penis eines kleinen Jungen' wurde aus dem Nominal-
stamm 6wc- 'Knoten usw.' mit dem Diminutivsuffix -/, 6/7/e id. aus dem Ver-
balstamm 6///- 'wackeln, schwanken' mit dem Nominalsufflx -e gebildet. AW/f 
ist ein bayerisch-österreichisches Lehnwort (<#W7), mac^k ein Kompositum 
aus ma& 'Mohn' + cjíA: 'Nudel'. — Fe/o^íA; 'Wölbung zwischen FuGrücken 
und Unterbein' =/e/ 'Kopf + ö/f 'náhen' + -íA: deverbales Nominalsufflx. — 
2. Ableitungen: /eny^zf k 'eine Art Negationsverb' =ye»ye 'verneinendes Wort' 
+ -z denominales Verbalsuffix. — Z/g^W 'schlechte, wertlose Suppe' = /^y-
onomatopoetischer Wortstamm mit der Bedeutung 'schweben' + - W Dimi
nutivsuffix. — Szwfya und ^zw^o/ca; 'Specht'. Beidé Vogelnamen wurden aus 
dem Verbalstamm jzw^- 'stechen, picken' mit dem Partizipalsuffix -a bzw. 
dem Diminutivsuffix -J&# gebildet. — F/r/6w/ 'Ente, Gans schlürft im Wasser' 
ist eine lautnachahmende Bildung mit dem Frequentativsufűx -6w/. — 3. Rück-
bildungen: 7 ^ ; in diesem Ausdruck: vŵ zi a /ê gr 'davonschleichen'=aus 
Vérben, wie /^g», Z^gg, /^e»^ 'herabhángend sich hin und her bewegen'. 
Das Wort / ^ hat früher 'Kleid' und 'Hinterteil des Körpers' bedeutet. — 
Műrwcc^a und jzwrwcca% = Interjektionsartige Wörter, entstanden durch Zu-
sammenrücken von selbstándigen Wörtem: Marza wgy ^ge//m 'so helfe mir 
[die heilige] Maria' bzw. 5"zwz M w / ű úgy ^gg//gM 'so helfe mir die Jungfrau 
Maria'. — fe^'g/c 'wertlose Speise, wertloses Getránk' = enlstandén durch 
Rückbildung aus dem onomatopoetischen Verb pgryg/rw/ 'panschen'. — Pocak 
'Speiseiest' [pejoratív]=der Rückbildung lag das onomatopoetische Verb 
/%%xfÁ:w/ 'unordentlich essen' zugrunde. — r/ppo fgjz 'kaputt machen'=das 
Grundwort r/pp (f/#%z ist eine translativische Form) ist höchstwahrscheinlich 
durch Rückbildung aus dem Verb f/por 'zertreten' entstanden. — II. Lehn-
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wörter: 1. aus dem Deutschen: A:mműMC 'allerlei Kram'<hientz /crama^z 
'unnützer Kram\ — O/ezdMJz 'egal'<dt. a//ê  em^. — Ő/^ama 'Gro8mutter'< 
öst. Ó m a m a 'Oma'. — ^ö/o/ 'kleine Fischerbarke'<bayer.-öst. 5"cA^a/ 'kleines 
Schiff'. — 2. Aus dem Lateinischen: ̂ m'gwm 'eine Art Kuchen'<lat. jfgf//wm 
'Siegel'. — 3. Aus dem Russischen: 6ezojzfo/ 'eine sowjetische Weizenart'< 
russ. &3oc/Ma^ (^gjocműw M^gM^a) eigentlich: [Weizen] 'ohne Bart\ 

J. Kiss 
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