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MOKÁNY SÁNDOR

Az ÜNNEPELT vegye tőlem, a szófejtésein sokat épült/épülő kollégá-
jától ezt az inkább tarkaságában, mintsem mívességében ünnepi es szó-füzért
- az iniciálék révén belefűzott jókívánságommal együtt - jó szívvel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ihany. A 'fonal- vagy fűzfagúzs, amelyre az eladott halakat fűzik, hogy
a vevő tisztán és kényelmesen vihesse' jelentésű ihany (Szeged) I"V iham
(Tápé) főnevet vizsgálva Munkácsi Bernát az "eredetükre nézve egyelőre
biztossággal meg nem fejthető hálóműszók" kőzé sorolta (Ethn. 4: 207.,
1. sz. lábjegyzet). Az MTsz. is kőzli a fenti adatokat, megtoldva a Dráva

mellékén főljegyzett 'a szoknyahálóban levő ősszerántó inak' jelentésű ihany
szóval. Szegeden ismert az ihany még egy tárgy ritkább megnevezéseként is:
ijan 'a gyékény selyméből, rendesen egy-két szálból sodrott zsinór, amely a

készítendő gyékényponyva, szatyor bordázatául, vázául szolgál, és amelyre
a gyékényszálakat szővik' (SzegSz.); ezzel a megjegyzéssel: "Hallható ihany
alakban is". Egy korábbi - 1933-as - kőzlés hírt ad még arról, hogy Szege-

den ijjan '" ion változatai is éltek, a szomszédos Tápén viszont (kiilőnbőző

forrásokban) ijan '" ijant '" ijan '" ijjan '" ijon I"V ijjont '" ijon variánsok
vannak (ÚMTsz. ijan 1. jel. a.).

Mindhárom tárgy neve s megnevezési indítéka - szerintem - azonos:
'<Iv alakban meghajlitotr/meghajló> gúzs; hálóín; gyékényzsinór'.

Íme a néprajzi, majd a nyelvi bizonyítékok! A meg vásárolt halakat ere-
detileg (másutt is) ív alakú fűzfagúzsra fűzve szállították (1. erre Herman:

HalK. 1: 55. o. 26. és 27. ábráit). Továbbá: amikor az eldobott szoknya- vagy
vetőháló ólmos ina a víz fenekét éri, " a háló boglyaszerűen áll a vízben";

illetőleg ha húzni kezdi a halász a tartókötelet, "az inak [ti. az ihanyok -
M. S.] összehúzzák az ólmos inat, a háló tehát körtealakú zacskóvá változik"
(Uo. 332). És végűl: az ijan-t régebben úgy sodorták, hogy a kezdő végét
kikötötték egy fához és "az elkészült ijant maguk köré tekerve haladtak fo-
kozatosan hátrafelé" (ilia Mihály-Juhász Antal: A tápéi gyékényszövés és
szókincse. - Népr. és Nytud. 3-4: 159); "Sokszor 80-100 m hosszú ijant
is sorodnak, amelyet karikába szzednek fel" (SzegSz. ijan a.).

E szócsalád tagjai még: ihanvas '" ihan (Kecskemét) 'húsz centiméteres
vastű, hal felfűzésére' (NéprÉrt. 29: 160); zihony (Sárköz, Tolna m.; Decs)
'kötél' (ÚMTsz. ijan 2. jel. a.; itt a határozott névelő z-je tapadt a szó
elejére).

Az alakváltozatok ijan '" íjan '" ijon formából alakulhattak efféle fej-

lődéssel: ijjan '" ijjon, illetőleg ian '" ion> ihan '" ihon > ihan '" ihony.
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ARQPONMLKJIHGFEDCBAh és aj (> jj) hiátustöltők, az -n pedig denominális névszóképző; a töve:
a R.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí f"V i 'ív' +-- 'íj (kézifegyver)'. - Megjegyzem, hogya hódmezővá-
sárhelyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiha 'az a madzag, amelyre a halakat aszállításhoz felfűzik' adatot
(ÚMTsz. ijan 3. jel. a.) azért különítettem el a fentiektől, mert a 'kocsin a
rúdszárnyakat összekötő fa' jelentésű ~ ugyanott főljegyzett (ÚMTsz. juha1

a.) - iha szó népetimológiás változatának tartom. (Ennek aszekérrésznek
a hódmezővásárhelyi ihany neve tévesen kerűlt az ÚMTsz. ijan szócikkébe;
a juha1-ben a helye.)

Sikattytl.. - Hat csukló-, illetőleg forgóeszköz viseli cÍmbeli szavunk-
nak vagy kőzelebbi-távolabbi változatának - mindmáig ismeretlen eredetű
- nevét (TESz.). Itt csak kettővel foglalkozom röviden. Az első: a Bereg
megyéből közölt sikattyú 'teher emelésére való csiga' (4. jeL); a második:
sikantyu 'a nyüstöt tartó csiga, karika a szövőszéken' (2. jeL). Gergelyffi
András O. - rá hivatkozik a TESz. - így írja le az utóbbit: "Két lábnira
az hasajon hátul két félölni magas rudak állanak, ezeknek elé nyulo karjairól
tsügg a borda héj és a két sikatyu egyes vagy páros tsigáival együtt, ezek-

ben forognak (én emeltem ki - M. S.) a felső nyüst kötelek mert az alsók a
lábitohoz költettnek, hogy ennek nyomása által a mejék rétyei változzanak"
(Nyr. 14: 359).

Ezek a csigák, a magyarázatok szerint, arról kapták a nevüket, hogy
munka (azaz: forgás-súrlódás) közben rövidebb-hosszabb ideig bántó, éles
hangot adnak: sikonganak, sikitanak. csikorognak. ilyen szempontból igen
figyelemreméltó Kardos Lászlónak az alábbi - idevágó - néprajzi leírása,

illetőleg megállapítása: A karikás vagy gyeplüs kút "kávájának a peremére
egy csigasan vájt ú .n. sikető karikát szerkesztenek, ezen vetik át a kötelet
és eresztik le--vonják fel a korsót. Siketőnek azért mondják, mert a karika.

forgás közben sókodik (= sivalkodik)" (Az Őrség népi táplálkozása. Bp.,

1943., 159).
Más népek is azonos szemlélet alapján adtak nevet a terhet emelő, il-

letőleg nyüstöket mozgató csigá(k )nak. VÖ. például: cseh skiipec 'csigaeme-
lővel működtetett kínzóeszköz' (Pavel Vása-e-Frantiéek Trávniéek: Slovník
jazyka éeského. Tfetí, prepracované a doplnéné vydání. Praha, 1946., 1385),

a skfípati, skiipéti 'csikorog, nyikorog' ige származéka (Machek: EtSIC.2

skfípati a.); szlovák skripec 1. (műsz.) 'csiga', 2. (tört.) 'csigaemelővel mű-

ködtetett kínzóeszköz' +-- skrípat' 'csikorog, nyikorog' (Isaéenko, SRPSl. 2:
437); ruszin cxpánu'Í, cxpinn'i, nrxpinu'i, cKpJÍnKH, cKpJÍnKhI, cxpinxá,

cxpiníu'i stb. 'a szövőszék csigája, amelyen a nyüst fől s alá jár' (Dzendze-
livs'kyj, Atl. 245. térkép; a szerző megjegyzi, hogy a190. kutatóponton több
adatközlő a cxárm'i többes számú főnevet a cKpJÍnaTH 'csikorog, nyikorog'

igével hozta származásbeli kapcsolatba, "mert ezek a csigák munka közben
cxpánaayr", azaz csikorognak ); bolgár N. (bánáti): CKpLInEm;1. (műsz.)
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'emelőcsiga' , 2. 'a szövőszék csigája, amelyen a nyüst fől s alá jár' (Stojkov
215); szerbhorvát N. (koszovói):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAskripuska 'a szövőszék csigája, amely a
nyüst mozgását szabályozza' , vö. skrípati 'nyikorog, csikorog' (Skok, EtRj.
3: 403. skrip a.jetb, A cseh skiipati, szlovák skrípat', ukrán CKPHIIÍTH,

bolgár CKpIÍIIJI, szerbhorvát skrípati stb. ige ősi hangutánzó eredetű szó

(Vasmer, EtSlRussJaz. 3: 657. CKpHII a.),
A TESz.-ből általam ki emelt jelentésű sikattyú, sikatyu, sikető (az

MTsz. sikattyú, sikótyu szócikkének 6-8. pontjában felsorolt változatok-
kal együtt) főnevesült folyamatos melléknévi igenév. Alakulásmódjára vö.
billentyű, csengettyű, nyirettyii stb. Ez a R. Sykoltho személynévvel, vala-

mint az 'egy fajta hangszer' jelentésű R. sikattyú-val együtt - a sikolt ige
származéka. - Ebből a szócikkből még azt a tanulságot is levonhatjuk,

hogy: nem minden népi etimológia - népetimológia.

Talabiska. A Munkácson és Técsőn (SZU) már csak az idősebbek em-
lékezetében élő talabiska r- kalabiska főnév jelentése 'két kis kerékre szerelt
(deszka)lapból és kormányrúdból álló játékszer' (saj. gyűjt.). Nyilván össze-
függ vele a Beregrákos vidéki 'ekeló' jelentésű talabiska szó (MTsz.). -

Címbeli szavunk a szlovák kolobeika 'roller' (Isaőenko, SRPSl. 1: 284), ill.

cseh kolobéika 'ua.' (PSlJC. 2: 203) átvétele. A k-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>RQPONMLKJIHGFEDCBAt - hangváltozása vö.

N. kila > N. tila, N. kasornya > N. tasornya (TESz. kiló és kasornya a.).

Ebes. - A TESz. által ismeretlen eredetűnek minősített ebes 1. mn.

1405 k.: 'mocsaras' 2. fn. 1904: 'zsombékos rétség' szó megfejtést a w > b

hangváltozásban (vö. iuiola > ibolya), illetőleg az eves « *ewes) 'rothadt,
korhadt ' ~ 'mocsaras, zsombékos' jelentésváltozásban vélem felfedezni.

Idetartozik szerintem az Ebes 'helység Hajdú-Bihar megyében', vala-
mint a Segesvártól nyugatra lévő mai Erzsébetváros régi Ebesfalva nevének

Ebes előtagja is. Egy R. Eves « *Ewes) meglétét igazolni látszik az 1411-
ből datált Evesszegfoká-nak (SzegPedFőiskÉvk. 1960. 1: 67: TESz. ev a.)

Eves eleme is, s így ez utóbbi jelentése 'Mocsárkiszögelés '" -sarok leveze-
tővize' lehetett.

Násfa. A 'fülbevaló' jelentésű násfa szócikkének a végén Kniezsa Ist-
ván felhívja az olvasó figyelmét egy másik - szerinte: rejtélyes - násfa

'fazár, kilincs' szóra is, ezzel a megjegyzéssel: ~Nyilván valami félreértés"

(SzlJsz. 353). A TESz. nem kételkedik egykori létezésében, ám kijelenti: "A
'retesz, fazár' jelentésű nás-fa (először 1784: SzD. 60) nincs kapcsolatban a
régi ékszernévvel" (násfa a.). Ebben a TESz.-nek szerintem is igaza van: ez
a második násfa a szlávságban ismert sovati 'tol, csúsztat ' (Vasrner , EtSl-

RussJaz. 3. 705. COMT" a.) igének na- igekötős alakjából képzett főnév, azaz
*nasova 'tolózár' átvétele lehet. Ennek az alaknak a meglétét az alábbi -UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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forrásaimban csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAza- igekötős változatokban előforduló - adatokra alapo-
zom: orosz N. sacőaa, 3ac6BKa 'retesz, tolózár' (,lJ;sepH 3aDHpaJIH Ha HOli sa-
cosxoavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= 'Éjjelre az ajtót tolózárral reteszelték be'), sacöseas 'ua.' (Dal'.2
1: 637. 3ac6BaTL a.; CJIOBapL pyccxax Hapo,D.HLlXroponoa, Jleaaarpan.
1976., BLID. 11.,47). Ennek megvan az orosz nyelvjárásokban igekőtő nélküli
változata is: COBéUL'ua.' (Dal'.2 4: 254. COBáTLa.). A magyar szemaszielő-

giai párja a több helyről is adat olt N. tolóka, tojóka 'tolózár, rigli' (MTsz.
tolóka 1. jel. a.). Végül: mind a két násfa szavunkat a népetimológia gyúrta
homonimákká.

Élél ezekben: élél-omoda és élél-amott. - Az ETSz. ismeretlen ere-
detűnek tartja az élél elemet az akkor még mindössze a Szatmár megyei
Nagydoboson fóljegyzett élél-omoda 'ottan, amott, ott távol', illetőleg a két

adat ból - a Bereg megyei Munkácsról és Beregrákos vidékéről - ismert
élél-amott 'ua.' mutató határozószókban. Az ÚMTsz. megtoldja ezeket még
a következőkkel: a demecseri (Szabolcs-Szatmár m.), a bátyúi (SZU), a fe-
ketepataki (SZU), a Beregszász vidéki (SZU) élélamoda 'nagyon messze',
a beregszászi ézi~lamoda 'ua.', valamint a Beregszász vidéki élélamott 'na-
gyon messze, távol'; és utal a SzamSz.-ra is. Az utóbbiban ez áll: élamoda
hsz. 'amoda messze, ott távol, arra messze' "" élélamoda hsz. 'amott nagyon
messze' "" (Szárazberek) élésamoda hsz. 'amoda igen messze'.

Ezekben a példákban - szerintem - az el igekötő vált 'nagyon, fe-
lette, rendkívül, túlságosan' jelentésű nyomatékosító határozószóvá (kiala-
kulásáról részletesebben 1. Balázs, Pais-Eml. 128-129). Az e > é nyúlás

emfatikus eredetű lehet, ui. a határozatlanul nagy távolság ilyetén érzékel-
tetése az emfatikum révén vál(hatot)t nyelvi normává. Ebben a vélemé-
nyemben a nagydobronyi (SZU) ott ---+ ámott ---+ élámott ---+ élámott
'igen-igen messze; amott a bizonytalan messzeségben' (saj. gyűj.) egymásra
épiilő határozószók is megerősítenek. A szárazbereki élésamoda határozószó
élés eleme -s képzővel alakult az él-ből; vö. leges 'nyomatékosító határozó-
szó' ---+ 'fokjel' (TESz. leg- a.). - Megjegyzem, hogy az ukrán nyelvjárá-
sok is ismerik az ilyen fokozást; vö. ruszin het-hit 'messze-messze', het-hit
dálékg 'amott a bizonytalan messzeségben; az isten háta mögött', tkp. 'elel-
messze' (saj. gyűj.); ukrán N. reTL 1. 'ki, le, el', 2. 'messze', re'rs-rer s
'messze-messze (Hrinéenko 280). A két jelenség esetleg a Duna-táj nyelvei-
nek regionális színezetű areális egyezései közé tartozik.

Léhűtő. - A TESz.-nek az a véleménye, hogy összetett szó, keletkezését
a magától is kihűlő Iének (értelmetlen) hűtése motiválta. A tőlem Jánosi-
ban (SZU) főljegyzett léhítőü 'semmirekellő, kőnnyelmű személy' és a Hajdú-
Bihar megyei léhítő 'naplopó' (ÚMTsz.) adata azt sugallja, hogy inkább
képzett szóval állunk szemben, vagyis ném mással, mint a hangutánzó ere-

detű (MTsz.) leh 'lehel' ige i-it + ő képzős főnevesült folyam at os melléknévi
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igenevével. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAléhítő-nek az 'erősen lihegő' -- *'ímmel-ámmal dolgozó, pisz-
mogó' -- 'semmirekellő, naplopó' jelentésfejlődését támogatják az alábbi
adatok: iheskedik-piheskedik 1. (Szatmár m. Nagybánya) 'egyre, ismételve
húzamosan piheg', 2. (Hegyalja) 'piszmog, szuszimuszi módra, immel-ámmal
dolgozik'; piheg-páhog 1. (Szatmár m. Nagybánya) 'erősen piheg, <nagy
melegtől, erős fáradságtól> nehezen lélegzik' 2. (Szatmár m.) 'kelletlenül,
szuszogva tesz valamit' (TEsz.), és nem utolsósorban a léh 'lehel' család-
jába tartozó R. léhendék 'léha erkölcsű, azaz semmirekellő, naplopó ember'
(CzF.) is.

Topa. - "Külön átvétel- jegyzi meg Kniezsa István a tompa szócikk
végén (SzlJsz.) - a szlovákból a túpa 'stupid, dumm; ostoba, buta' (1891:
Komárom, Esztergom MTsz) és a tupa a tupa orrú 'stumpfnasig; piszeorrú'
kifejezésekben (Csoma Jászberény 74)".

Elkerülték azonban Kniezsa István figyelmét az alábbi 'életlen', 'pisze'
jelentésű tápéi adatok: Topa bárdvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv Topa szigony rv Topa orrú rv A. szügőny

l= szigony] visszájának belső sarka topa (MTsz. topa a.). - Ezeket kiegé-
szítik még az alábbi szegedi szavak: topa 'tompa, életlen' De topa ez a kés!

(SzegSz. topa 2. jel.); topafarú hajó (uo. kancafarú hajó a.): topahegyes 'ék-
szerűen (?! - M. S.) végződő' (bicska- vagy ollóhegy): toparépa 'rővidnővésíi,
vastag sárgarépa, karotta (ou).

A tápéi és szegedi topa(-) adatok is külön átvételek, de a szerbhor-
vátból; vö. szbhv. tii.p, túpa 'tompa, életlen.', tupokuini 'tompaszögű' stb.
(SzbhvMSz. 3: 412).

Az u helyén lévő o bizonyára a hangutánzó eredetű (TEsz.) magyar
topa 'bokában kificamodott lábú' homonima hatását tíikrőzi: e két topa ti.
a SzegSz.-ban azonos szócikkbe került.

Eve ebben: Duna-eve, - ALigha azonos az urali eredetű (TESz.) ev

szavunkkal a szlovákiai VÍzkelet (Cierny Brod) határában lévő eve az alábbi
helynevekben: Duna-ene 'szántó túl a Fekete-vízen' (régebben: túl a Kis-
Dunán), Duna-eveji-major 'major túl a Fekete-vízen', Duna-eveji-híd 'híd a
Fekete-vízen' és Duna-eoeji-űt 'a Fekete-vízen túlra vezető út'. (Az adatokra
és az azonosításra 1. Teleki ilona: Földrajzi nevek típusai a galántai járás
déli részén. Kandidátusi értekezés. Bratislava, 1983. Kézirat.) Ezeknek a
helyneveknek eve eleme szerintem azonos az ugor eredetű (TESz. elvI a.)
'valamin túl fekvő rész' elve (> eve > eve) szavával.

Serpenyő. - A TEsz. szerint bizonytalan eredetű; okfejtése: "A szár-
maztatás jelentéstani nehézsége, hogy a déli szláv nyelvekben a szó égetett
cserépre vonatkozik, a magyarban pedig fémtárgyakra" .

E jelentéstani nehézséget azonban elhárítják az alábbi - égetett cse-
répre vonatkozó - nyelvjárási adatok: Kisbábony, Badaló: serpenyőjJ 'szilke'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(SzamSz. 2. jeL); Badaló: lekvárosserpenyőj 'egy- vagy kétfülű, rendszerint
51,8 1, 20 1 űrtartalmú, cserépfazák, amelyben szilvalekvárt tárolnak' (saj.
gyűj.); Salánk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAserpenyőjvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'V serpenyőj 'bö egy liter űrtartalmú cserépszilke,
habaréikverőj-vel habarást készítenek benne' (saj. gyűj.).

A ruszin xepenáa'a 'cserépfedö' f'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 eRp eRnáH'a 'fémfedö' (Dzendze-
livs'kyj, Atl. 175), ukrán xepenáas 'ép vagy törött cseréppipa' (Hrinőenko,
4: 456); orosz xepenáaaaa 'cserépedény', xepenymxa 'kíilőnbőző méretű és
nagyságú cserépedények (lábas, fazék stb.)' (Dal'.2 4: 593. xépen a.) szavak
arról is tanúskodnak, hogy adott esetben aligha indokolt az átadó nyelveket
csak a déli szlávokra korlátozni.

Sáska. - A MNyA. szőcske (645. szólap ) és a szecska (952. szólap ) ada-
tainak összevetéséböl kiderül, hogy az utóbbi jelentösen befolyásolta - nép- -
etimológiásan is - az elöbbit. Például: A-2: szecskavágu!] f'V szecskavágqa

f'V < szecskamecci!j> f'V < szecsk'!:J? 'szöcske'; Cssz-4: ~ tállóló mellett)
secskő f'V szecskő __ (uo.): secská f'V szecská 'szecska' stb. A több ku-
tatópontról ismert 'szecska' jelentésű secská-féle változatok adták az ötle-
tet az ismeretlen eredetű (TESz.) sáska szavunk lehetséges megfejtéséhez.
Úgy gondolom, hogy a szerbhorvát N. skacak 'szöcske', valamint a mace-
don cxaxxa 'szöcske; sáska' (Kiss: NytudÉrt. 92. sz., 172) alapján föltett
szerbhorvát R. (esetleg birtokos, ill. tárgyeseti) skaéka 'szöcske; sáska' nyel-
vűnkbe kerülve elöbb * szácska alakot öltött (a szóeleji mássalhangzó-tor-
lódás feloldására 1. szobor < déli szl. stobor stb.), majd ez sz-cs ----+ s-cs

elhasonulással (1. a fenti szecská f'V secská-t) *sácska változaton át sáska

lett.
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Ecske. - A MNyA. 323. (csüd) lapján a jugoszláviai Kót (Ju-l) község
magyar nyelvjárásából ecske adat szerepel. A térképrölleszorult kiegészíté-
sek között ez áll: "Birtokos személyragos az ecskije adat is".

Az ecske utolsó magánhgngzója - az alábbiakból ez kiderül - nem
birtokos személyrag, hanem a (-ka f'V / -ke, esetleg (-cska f'V / -cske kicsinyí tö
képzö(bokor) zárótagja, e- töve pedig egy ugor eredetű 'kicsiny' ('fiatal')
jelentésű i f'V é szó. Ez van meg cs kicsinyítö képzövel megtoldva a dereeni
(SZU) és izsnyétei (SZU) 'sertésnek, szarvasmarhának csűlke fölött, hátul
nött kettös fattyúkörme' jelentésű icskőrőm összetétel ics elötagjában is
(Mokány: NytudÉrt. 1(15. sz., 28). Az ecske elsődleges jelentése nyilván 'ló-

.nak a lábán hátullevö, a földet nem érö csökevényes kőrme" volt. Ez megfelel
a TESz.-ben a csűd CÍmszó alatt adott elsö jelentésnek.


