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EGY MAGYAR—KAJHORVAT 
SZÓRÓL 

A feherica horvát tájnyelvi szó csak Samoborban használatos a 
mókus (szerbhorvátul: veverica) jelentésben. E tájnyelvi szó már csak 
azért is felkeltette érdeklődésemet, mert a szerbhorvát nyelvben a veve-
ricanak nincsenek szinonimái. 

Az első gondolatom az volt, hogy a feherica közvetlen átvétel ú t j án 
került át a magyar nyelvből, ez ellen szólt azonban az a tény, hogy 
A magyar nyelvjárások atlasza, egyetlen fehér előtagű népnyelvi szót 
sem tar t számon ebben -a jelentéskörben. Ezek után már csak egyetlen 
elfogadható magyarázat lehetséges: a samobori feherica kétszeres tükör-
szónak tekinthető. íme a magyarázat: a szláv népek közül csak az oro-
szok nevezik a mókust belkamak, (régebben bela vevericanak), ami egy-
értelműen az északi sarki övezetben élő á l la t fa j ra utal. Eszerint meg-
alapozottnak látszik az a feltételezés, hogy a samoboriak nyelvében va-
lamikor élt az oroszhoz hasonló bela, vagy bela veverica kifejezés, s ezt 
váltotta fel a későbbiek folyamán a magyar fehér melléknév, amelyhez 
egy még későbbi időszakban az igen gyakori -ica képző járult . 

Mindennek alapján pedig arra kell következtetnünk, hogy a belka 
appellatívum nem kizárólag az orosz nyelv sa já t ja lehetett. Legalábbis 
ezt bizonyítja a samoboriak nyelvében élő feherica etimológiai vizsgálata 
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