Szó- és szólásmagyarázatok

Vidrafő és társai
A vidrának, ennek a vízi ragadozó állatnak, valamint a varangyos békának, a teknısbékának
és a szúnyognak a nevével mocsarakban, láposokban, nedves réteken élı növényeket neveztek el
a botanikában.
vidracikkszár R. 1869: vidra czikszár ’Polygonum amphibium’ (Math. és TermtudKözl. 6:
189), 1873: vidra-cikkszár ’a cikkszárak közé tartozó növény’ (Ballagi 2: 743), 1874: vidraczikkszár
’Polygonum amphibium’ (CzF. 6: 1016). Elavult szaknyelvi szó. A cikkszár [R. 1807 elıtt: tzikkszár
’Polygonum’ (Toldalék. Julow 401)] utótag cikszár, csíkszár alakváltozatban a Csapody–Priszternövénynévszótárban (MNöv. 102) − a keserőfő ’Polygonum’ nyelvjárási neveként − 1966-ban
még szerepel, de Priszter Szaniszló az 1998-ban megjelent Növényneveink címő átfogó könyvébe
már nem vette fel. A vidracikkszár összetett növénynév cikkszár utótagja Diószegi és Fazekas nyelvújításkori szóalkotása. A Magyar Fővész Könyvben (1807) bukkan fel, a növényt minden bizonnyal
cikkcakkos növésérıl nevezték el. Diószegi Sámuel 1813-ban megjelent Orvosi Fővész Könyvének „Mutató táblája” szintén tartalmazza a tzikszár nevet. De szerepel tzikkszár alakban is az „Új
Nemi Nevek Laistroma” címő fejezetben a „3-dik Rendbeliek, meljek Deákból fordítódtak” között. Használatos csíkszár alakváltozata, amely valószínőleg népetimológiai átalakítás, „értelmesítés”
eredménye. Az EtSz. szerint is nyelvújítási alkotás a cikszár; de képzésmódja nem világos. Felmerült,
hogy talán a cikkelyes szár összerántása lehet (Kiss Lajos szóbeli közlése szerint), de Diószegiék
utalása egy − sajnos közelebbrıl meg nem határozott − latin eredetire, egyelıre eldönthetetlenné teszi
a kérdést. Lehetett a minta persze a tudományos Polygonum neve is, amely ’sok bütykő’ jelentéső,
mert szára feltőnıen ízelt. Noha a Polygonatum, Polygonum terminusok hangtanilag egyeznek a ’sokat
termı, gyümölcsözı’ jelentéső görög polygonosz (polysz ’sok, számos’; goné ’utód, ivadék, mag’)
kifejezéssel, ám valószínőbb, hogy az összetétel utótagja szemantikailag a görög gony, gen. gonatosz
(> latin genu, német Knie), azaz ’térd’ szóhoz tartozik, és a csomós szárra, illetve gyökérre utal.
Mint botanikai szakkifejezést, növények leírásánál már Theophrasztosz is használta a térd szót.
Akárcsak a hazai szakirodalomban, a vidracikkszár, vidrakeserőfő magyar megfelelıi esetében a régiségben; vö. 1578: soc Terd× f×, Terd kxt× f× (száz bxtk× f×) (Herbarium 183).
vidraelecke J. Menyanthes trifoliata (MNöv. 204). R. 1807: vidra eletzke ’ua.’ (MFővK. 373),
1843: vidraeleczkefő ’Herba menyanthis trifoliatae’ (Bugát 471), 1869: vidrafő elecske ’Menyanthes
trifoliata’ (Math. és TermtudKözl. 6: 179), 1872: vidrafü elecke ’ua.’ (FKézK. 245), 1873: vidra-elecke
’a cicık közé tartozó növény’ (Ballagi 2: 743), 1874: vidraeleczke ’Polygonum amphibium’ (CzF.
6: 1016), 1911: vidraelecke ’Menyanthes’ (Nsz. 333), 1925: vidraeleckefő ’Menyanthes trifoliata’ (HGy.
177). N. Bodor K.: Vadon termı… (Bukarest, 1963., 150): vidra elecke (Erdély) ’vidrafő’.
A vidrafő egyik hasonneve, akár a vízi elecke (MNöv. 204). Az összetett szóban a vidra állatnév a növény élıhelyére utal, az elecke utótag pedig Diószegiék szóalkotása lehet, amelyet ık a
„növevények Régi és Népközt forgó Magyar nevezetek” között fölsorolt keserő háromlevelőfő
(MFővK. 373), illetve vidrafő (uo. 395) elnevezések helyett vidra eletzke összetételben javasoltak.
Az értelmezések között szereplı cicı növénynév elsı fölbukkanása 1807 (MFővK. 253), majd 1813
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(OrvF. 357) és 1862 (CzF. 1: 1126). Nyelvújításkori szó; nyilván a debreceni füvészkönyv szerzıinek, Diószegi Sámuelnek és Fazekas Mihálynak a szóalkotása.
A tudományos nemi névben a görög ánthosz ’virág’, anthész ’virágzó’ jelentéső. Maga a menỳanthesz ókori, már Theoprasztosz, illetve Dioszkuridész mőveiben szereplı növénynév.
vidrafa J. Salix (MNöv. 65). A főz gyökereivel a vízben áll. Élıhelye ugyanaz, mint a vidráé,
a folyók, tavak, mocsarak, láposok világa. A főzfának ezt a társnevét is nyilván az ottani halászok,
pákászok, csíkászok adhatták. A névadás szemléleti alapja lehetett az is, hogy a parton álló öreg füzek
gyökerei alatti üregben, barlanghoz hasonló mélyedésben elıszeretettel ver tanyát a vidra.
Ha a herbalisták a főzfát megpillantják, a hatásos fájdalomcsillapító, az aszpirin juthat
eszükbe. Az aszpirint ugyanis eredetileg a főzfa kérgében lévı anyagból, a szalicinból állították elı.
A főz latin salix, gen. salicis nevével függ össze a régi gyógyszer, a salicin (Plinius 23: 56, Dioszkuridész 1: 104) elnevezése.
vidrafő J. Menyanthes trifoliata (P. 270). R. 1775: vidra-fü ’Trifolium’ (Csapó 295), 1783:
vidra-fü ’Bieberklee’ (NclB. 335), 1798: vidra-fő (Veszelszki 329), 1807: vidrafő ’ua.’ (MFővK.
160), 1813: ua. (OrvF. 164), 1815: vidra-fő ’Trifolium fibrinum’ (Kassai 153), 1835: vidrafő ’Menyanthes trifoliata’ (Kováts 408), 1841: ua. (NövTan. 378), 1843: ua. (Bugát 471), 1864: ua. (Gönczy
136), 1872: ua. (Nyr. 1: 379), 1874: ua. ’Polygonum amphibium’ (CzF. 6: 1016), 1897: vidrafő
’Menyanthes’ (Pallas 16: 839), 1909: ua. (Graumann 180), 1911: ua. (Nsz. 333), 1925: ua. (MF. 830),
keserő vidrafő ’ua.’ (HGy. 177). N. Natter: keserő vidrafő ’Menyanthes trifoliata’ | Herman:Pászt.
687: vidrafő ’Trifolium fibrinum alias Menyanthes trifoliata’.
Pusztulóban lévı ısi lápnövény, mocsarakban, folyók holtágában nı. Neve az édesviző lápos,
zsombékos helyek semlyékeire − a vidra élıhelyére − utal. A névadás szemléleti háttere − Diószegiék botanikai leírását olvasva − valószínőleg kettıs; a növény víz feletti része hasonlítható esetleg
a vízi ragadozóhoz: a Menyanthes trifoliata „vízbenn lakik […] bokrai fellyől sőrő Ñzakállasok”
(MFővK. 160). Benkı József (NclB. 335) a német Biberklee szóval adja meg a jelentést; elképzelhetı,
hogy ez a növénynevünk is német mintára keletkezett, noha a ném. Biber, Biberratte nem a vidra,
hanem más víziállatok (hód és nutria) neve.
vidrakeserőfő J. Polygonum amphibium (MNöv. 204); Persicaria amphibia (P. 143). N.
Szabó–Péntek 63: vidrakeserő fő (Erdély) ’Polygonum amphibium’. Sebek gyógyítására használták
a Polygonum amphibium vízinövényt, amelynek magyar neve vidrakeserőfő; társnevei a – szintén
keserőségére (és levelének alakjára) utaló – keserő-háromlevelőfő és keserőlóhere, továbbá a vízigöcsfő, vérfő és paprikafő (MNöv. 204). A vidrakeserőfő fölemelkedı szárán lévı hosszú nyelő,
lándzsás, bırszerő levelek a víz színén úsznak, és keskenyedı vállúak. Ez az alaki hasonlóság lehet
a névadás szemléleti alapja. A tudományos fajnév, az amphibium szintén a növény termıhelyére
utal; a görög amphíbiosz ’duplán élı, szárazon és vízen élı’, latin amphibion ’kétéltő’ szavakból
alkotott (< gör. amphísz ’mindkét oldalon’ és bíosz ’élet’). A vidrakeserőfő német megfelelıje az
Otterwurz ’Polygonum viviparum’ (Mezgazd. 415), azaz ’vidragyökér’.
varangyszittyó J. Juncus bufonius (PE. 191). R. 1869: varangy szittyó ’ua.’ (Math. és TermtudKözl. 6: 187), 1872: ua. (FKézK. 373). Hasonló névadási párhuzamok a béka névvel a Juncus
bufonius növényre: német Kröten-binse, román iarba broastei, cseh sítina žabí, szlovák sitina žabia,
orosz szitnik zsabij (Weeds 893). De – a növény élıhelyére utalva – a tudományos faji névben is
szerepel az állatnév (< latin bufo, gen. bufonis ’varangyos béka’). Az összetett szó szláv eredető
szittyó utótagjának elsı elıfordulása a TESz. szerint 1495 elıtti, jelentése ’nedves, szikes réteken
tenyészı, hengeres levelő, egyszikő növény’.
teknıchínár J. Thalassia testudium (P. 162). Tudományos latin nevének utótagjában is szerepel az állatnév; vö. latin testudo, testudinis ’teknısbéka’. A Thalassia (< lat. thalassinus ’tengerzöld’) nemi név a növény színére vonatkozik. Az összetett szó ismeretlen eredető hínár utótagja
elıször 1560 körül bukkan föl a magyar írásbeliségben: „Thenger szemete: ondoksagha: vel: Hynar
fw̆” (GyöngySzt. 945), majd 1585-ben: hinár (Cal. 51), 1600 k.: Hénár (BrassSzt. 19). Mai nyelv-
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járási alakváltozatai a hínyár, hinnyaros (ÚMTsz.) és a hínnyár (SzegSz.). A teknıchínárral azonos névadási szemlélető a süllıhínár elnevezés.
teknısbékanövény J. Dioscorea elephantopus (P. 162). A német Schildkrötenpflanze (PbF.
443) tükörszava, amely a növény gumójának, sarjhagymájának a teknısbéka páncéljához való hasonlóságán alapul. Erre a páncélos anyagra utal egyébként a latin faji név is, az ’elefántláb, elefántcsontos láb’ jelentéső görög elephantópusz is (< eléphasz és pousz ’láb’).
szúnyogláb, szúnyoglábú bibircsvirág J. Gymnadenia conopea (VN. 56). R. 1843: szúnyoglábú kosbor ’Orchis conopsaea’ (Bugát 251), 1869: szúnyoglábu tarbibircs ’ua.’ (Math. és TermtudKözl. 6: 201), 1897: szunyogláb ’Gymnadenia’ (Pallas 15: 854), 1911: szunyoglábu tarbirincs
’ua.’ (Nsz. 301), 1991: szúnyoglábú bibircsvirág ’ua.’ (EV. 120). A régi adatok között szereplı
szúnyoglábú tarbibircs a Gymnadenia nemi névvel függ össze, hiszen ez a ’meztelen, csupasz’ jelentéső görög gymnósz és az aden ’mirigy’ szóból származik, és a hiányzó lepellevelekre utal.
A szúnyogláb szó szerinti német megfelelıje a Mückenbein ’Arvena strigosa’ (M. 378). A Gymnadenia conopea növény más nyelvekben is a szúnyog állatneves jelöléssel ismert, vö. német MückenHändelwurz, bolgár komarovidna gimnadenija, orosz kokusnik komarikovüj (Weeds 798). A latin
faji név, a conopea is ’szúnyoghoz hasonló’ jelentéső (< lat. conops ’szúnyog’ < gör. konopsz
’ua.’). A névadás szemléleti alapja az, hogy ennek a gyógynövénynek a sarkantyúja hosszú, szúnyoglábszerő.
szúnyogszegfő J. Lychnis flos-cuculi (MNöv. 92). Hasonneve a szúnyogvirág (uo.) és a kakukk-szúnyogvirág (P. 133). A réti kakukkszegfő egyik társneve. A növény a kakukkmadár tavaszi
érkezésekor virít. Szegfő utótagját szép színes virágáról kapta. A tudományos latin terminusban a
nemi név ókori növénynévbıl származik, a már Pliniusnál olvasható lat. lychnis ’rózsa tőzpiros virággal’ görög eredető (< Theophrasztosznál és Dioszkuridésznél lỳchnísz ’szegfőfajta’). A faji
névben pedig a ’virág’ jelentéső lat. flos és a lat. cuculus, gen. cuculi ’kakukk’ szavakat találjuk.
Idegen nyelvi párhuzamok: német Kukucksnelke ’Lychnis flos-cuculi’ (M. 313), ném. KuckucksLichtnelke, román florea cucului, szlovák kukučka lučna ’ua.’ (Weeds 1038), orosz nyelvi megfelelıje pedig a kukuskin cvet ’Lychnis’ (MO. 344).
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Rácz János

A sün a botanikában
A sündisznóról már az ókorban is fıként bökıs, tüskés növényeket neveztek el. Tudományos latin nevükben (Echinocactus, Echinocereus, Echinocystis, Lappula echinata, Echinacea) mindenütt a görög echínosz ’sündisznó’ szerepel. A kaktuszok családjának Echinósis neve is az echínosz és az ópszisz ’kinézető’ szavakból való összetétel. Ugyanígy az Echinops, mely az Asteráceae
neme, vagy az Echinóchloa, mely a Poáceae neme. A sün állatnévvel alkotott nevek gyakoriak
a németben is a tüskés növények jelölésére; vö. Igelblume ’Echinacea’ (tlk. sünvirág), Igeldorn ’Ononis
spin.’ (tlk. süntövis), Igelgras ’Carex flava’, azaz sünfő (M. 243), Igelgurke ’Echinocystis’, azaz
sünuborka (PbF. 160) stb.
sünbozót J. Erinacea anthyllis (P. 229). Nyelvünkbe, a botanika mai szaknyelvébe a németbıl került, a növény német neve szintén Igelginster (Genaust 233), azaz ’sünrekettye’.
süncincor J. Cenchrus pauciflorus (MNöv. 24). R. 1951: ua. (Soó 962). Az átoktüske minden további társneve is a növény szúrósságára utal; vö. batatüske, baracsi bogáncs, nyúlbogáncs
(uo.). Akárcsak a növény szaknyelvi faji neve, mely arra vonatkozik, hogy alig vannak virágai;
csekély virágú, szegényen virágzó. A latin pauci- ’kevés’, a -florus pedig ’virágzó’ jelentéső.
sündisznó J. Echinops sphaerocephalus fészke (Péntek–Szabó 332). Erdélyben, a kalotaszegi Nádason használatos tájnyelvi elnevezés. A latin echinops alapja az echinus ’sün’ és a görög
opsz ’szem’ szó. A névadás alapjául a meredezı golyóformájú virágfejecskék szolgáltak.
sündisznófej J. Rudbeckia purpurea (MNöv. 96). Az egzotikus kasvirág növény „mőneve”.
A sündisznófej a virág alakleíró elnevezése. A latin faji név a kasvirág bíborvörös virágára utal (<
latin purpureus ’bíborszín’). Nemi neve pedig Olof Rudbeck (1660–1740) svéd orvos és botanikus
emlékét ırzi. Annak az Olof Rudbeck /der Älterer/ (1630–1702) orvosnak, botanikusnak, polihisztornak volt a fia, aki a hat kötetes Atland eller Manheim címő történeti eposznak az írója, amelyben a platoni Atlantiszt Svédországba helyezik át. De írt ennél sokkal fontosabbat is, mint az
uppsalai egyetem botanikai és orvosi karának professzora. Az ott, 1686-ban megjelent Propagatio
plantarum botanico-physica, valamint a Nora Samalod, sive Laponica illustrata is az ı mőve. Ez
utóbbi lett a legfıbb mozgatórugója késıbb Linné lappföldi útjának.
sündisznó-istáccsillag J. Acantholimon androsaceum (AFE. 9). Szaknyelvi szó, német mintára keletkezett; vö. Mannschild Igelpolster ’ua.’ (uo.). A ném. Igel, magyar sündisznó a jelölt tövises
növény szúrósságával függ össze. Az istáccsillag a sündisznó elıtag nélkül (cicabog társnevével)
magában is szerepel az Acantholimon neveként (MNöv. 84). Tudományos Acantholimon nemi neve
szintén a tüskés növény szúrósságára utal, elıtagja a görög akantha, akanthosz ’tüske, tövis’ szóra
vezethetı vissza, második eleme pedig a limonium ’citromsárga’ rövidítése.
sündisznókaktusz J. Echinocactus (MNöv. 172). Mint az elızı név, szintén egy Magyarországon nem honos növény neve. Ismert ennek rövidebb alakja is: sünkaktusz (uo.). Német neve
Igelkaktus ’ua.’ (PbF. 160), minden bizonnyal ebbıl való a magyar tükörszó. Végsı soron mind-

