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Kolumbusz tojása 
Adalékok egy közismert szólás eredetéhez 

A kifejezés eredetét kutatva a forrásokból először is azt tudhatjuk meg, hogy Girolamo Benzoni Az 
Újvilág története című művében (Velence, 1565) írja le az általa csak hallomásból ismert történetet, 
és ez arra mutat, hogy a szájhagyomány már egy ideje Kolumbusz személyéhez kapcsolta a tojás 
felállításának zseniálisan egyszerű megoldását:  

„Kolumbusz sok spanyol nemes társaságában vett részt az ebéden [Mendoza bíborosnál 
1493-ban]… Egyikük szólásra emelkedett: »Kristóf úr, ha ön nem jutott volna el Indiába, itt 
Spanyolországban akkor sem volnánk híján olyan embernek, aki megkísérelte volna ugyanazt, 
amit ön tett, hiszen a mi országunk bővelkedik nagy emberekben, akik egyaránt járatosak 
a kozmográfiában és az irodalomban.« Kolumbusz semmit nem válaszolt e szavakra, hanem 
hozatott magának egy tojást, amit letett az asztalra, majd így szólt: »Uraim, bármelyikükkel 
hajlandó vagyok fogadni, hogy nem tudja úgy a csúcsára állítani ezt a tojást, ahogy én, puszta 
kézzel, minden támaszték nélkül.« Mindnyájan megpróbálták, és senkinek nem sikerült a csú-
csán megállítania. Miután a tojás körbement és visszajutott Kolumbusz kezébe, ő hozzátette 
az asztalhoz, és az megállt, mivel az ütéstől kissé behorpadt a csúcsa. Amitől is mindnyájan 
zavarba jöttek, mert megértették, hogy mit akart mondani: hogy miután valaki megtette, már 
mindenki tudja, hogy hogyan lehet megcsinálni” (Benzoni 1565, idézve Gardner 2000 nyo-
mán). 

Giorgio Vasari ezzel szemben már 15 évvel előbb beszámol egy hasonló történetről A legkiválóbb 
festők, szobrászok és építészek élete című, Firenzében 1550-ben megjelent könyvében (magyarul: 
1973). Ebben elmeséli, hogy az ifjú itáliai építész, Filippo Brunelleschi (1377–1446) szokatlanul 
nagy és súlyos kupolát tervezett a firenzei dóm, a Santa Maria del Fiore számára. Az Amerika felfe-
dezését mintegy 70 évvel megelőző, 1420 körül játszódó történet szerint a város tisztviselői és a mes-
terek látni szerették volna e nehéz és bonyolult építkezés modelljét, de ő visszautasította a kérést, 
felajánlva inkább, hogy:  

„…az készítse el a kupolát, aki egy sima márványlapon függőlegesen meg tud állítani 
egy tojást, ebből ugyanis kitetszik, hogy kinek mennyi esze van. Tehát kerítettek egy tojást, 
és valamennyi mester megpróbálta felállítani, de egyiküknek sem sikerült. Filippo, amikor 
felszólították, hogy állítsa fel, ügyesen megfogta, erősen odaütötte az alját a márványlaphoz, 
s így fel is állította a tojást. A művészek erre morogni kezdtek, hogy ezt ők is meg tudták 
volna csinálni, de Filippo az arcukba nevetett, és azt felelte, hogy a kupolát is fel tudták volna 
építeni, ha megmutatná nekik a modellt vagy a tervrajzot” (Vasari 1973: 215).  

E frappáns felelettel el is dőlt, hogy őt kell megbízni a munka végrehajtásával. A történetnek van 
még egy érdekessége. Amikor végül elkészült a nagy kupola (sok évvel később, de évtizedekkel 
Kolumbusz első útja előtt), az alakja éppen olyan volt, mint egy fél tojás, amelyet a csúcsánál belapí-
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tottak. A fenti történetből azonban nem keletkezett Brunelleschi nevéhez kapcsolható állandósult 
szókapcsolat. 

A kiváló magyar szóláskutató O. Nagy Gábor Mi fán terem? című munkájában így ír a Kolum-
bus tojása szólásról: 

„…a Kolumbus tojása egy spanyol kifejezés átalakítása, amely magyar fordításban 
Jancsi tojásának hangzanék […], s a következő anekdotát fűzik hozzá: Sok nagy koponya 
törte már rajta a fejét, hogyan lehetne egy sima asztalra úgy rátenni egy tojást, hogy az a he-
gyén megálljon. Jancsi gyengéden hozzáütötte az asztal lapjához a tojást, s ezzel megoldotta 
a kérdést” (O. NAGY 19793: 289). 

Az huevo de Colón szinonimájaként a spanyolban valóban létezik az huevo de Juanelo kifejezés 
’olyan dolog, ami nehéznek látszik, valójában azonban igencsak egyszerű, ha már tudjuk rá a megol-
dást’ jelentésben (vö. Moliner 1983, II, 73; Diccionario de la lengua española, 1984, II, 750; Sán-
chez 1997: 186). José María Iribarren és Manuel Martín Sánchez spanyol szóláskutatók szerint Jancsi 
a magyar lexikonok által egyáltalán nem ismert, itáliai származású kiváló feltaláló mérnök Juanelo 
Turriano, olaszul Giovanni Torriani volt, akinek zseniálisan egyszerű vízemelő szerkezete segítsé-
gével látták el Toledót és az Alcazár erődítményt vízzel a város alatt mintegy 100 méterrel folyó 
Tajo vizét felemelve (Iribarren 1955, 19744: 401–2; Sánchez 1997: 186). A szólás vitalitását jelzi, 
hogy több 17. századi spanyol költő, drámaíró művében felbukkan az huevo de Juanelo kifejezés. 
Calderón a La Dama Duende [Huncut kísértet] című művében (2. felvonás, 3. jelenet) például az 
egyik szereplő, Doña Ángela szájába adja a kifejezést és annak magyarázatát. Jeles szóláskutatónk 
O. Nagy Gábor magyarázata azonban ez esetben nem állja meg a helyét. A Kolumbusz tojása szólás 
nem lehetett ugyanis az huevo de Juanelo kifejezés átalakítása, mert Turriano Amerika felfedezése 
után majd 40 évvel később készítette el a szerkezetét Toledo városában. 

A szólásban emlegetett tojás – a felhasznált források szerint – időrendi sorrendben leginkább 
Brunelleschi tojása lehetett volna (1420 körül). Állandósult szókapcsolatként, klasszikus paneuropeiz-
musként azonban Kolumbusz nevével rögzült (1492 után) az európai köztudatban, nyelvi világképben 
és különösen a spanyolokéban. Jól szimbolizálja ezt a spanyolországi Sant Antoni de Calonge (Costa 
Brava) belvárosában álló tojás alakú Kolumbusz-emlékmű is. Az 1534 után keletkezett Juanelo 
[Turriano] tojása mondás pedig kizárólag a spanyol nyelvben lett használatos a Kolumbusz tojása 
szólás utólagos szinonimájáként. 

A szólások világát, különösen pedig eredetüket gyakran hasonlítják egy kirakós játékhoz, 
amelynek csak minden tizedik elemét ismerjük, és amelynek rekonstruálása során nagyon kell ügyel-
nünk arra, hogy ne erőltessünk bele egy elemet olyan részbe, amelynek üresen kell maradnia (Guiraud 
1962: 108). A szólásvizsgálatok, szólásetimológiák tehát mindig nagyon körültekintő, aprólékos, 
sziszifuszi munkát igényelnek, és ha e munka során Ariadné fonalaként felbukkan egy adat, egy nyom, 
amelyen elindulva megfejthetjük a homályban maradt részeket, ahogy tettük ezt fenti eszmefuttatá-
sunkban, akkor utólag már elmondhatjuk, hogy mindez persze olyan egyszerű volt, mint a Kolum-
busz tojása. 
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Gyümölcsneveinkhez II. 

törpe mandula J. Prunus tenella (P. 173). Kora tavasszal, még a lombfakadás előtt rózsaszínné vará-
zsolja a lejtőgyep egy részét, messziről virít a domboldalakon. Termése ehető, két centiméteres 
egymagvú csontár, amelyet sűrű, molyhos burok fed. Íze és gyógyhatása azonban messze elmarad 
a manduláétól. 

1911-től adatolható a magyarban: törpe mandula ’Prunus nana’ (Nsz. 249). Számos idegen 
nyelvi megfelelője ugyancsak ’törpe v. alacsony mandula’ jelentésű; vö. ném. Zwergmandel, le. mig-
dałek karłowaty, szlk. mandľa nízka, cs. mandloň nízká, or. mindal’ nizkii, észt väike mandlipuu, 
ang. dwarf almond tree (PN.), dwarf russian almond (W.), dán dværg-mandel, sv. dvärgmandel (EL.), fr. 
amandier nain (GRIN.). 

Társneve a gyümölcsére utaló hangabarack (P. 470; R. 1807: hanga baratzk ’hanga mondola’ 
[MFűvK. 295], 1911: hanga mandula ’Prunus nana’ [Nsz. 249]). A név a törpe mandulának a ba-
rackfajokkal való rokonságára utal. Az összetétel hanga előtagja botanikai szakszó, az Erica növény-
nemzetség neve. Bár próbálkoztak finnugor egyeztetéssel és török származtatással, a TESz. szerint 
ismeretlen eredetű. Női keresztnév is. Összetételekben sok más növényt is jelöl; vö. hangafa, hangafű, 
hangarózsa, hangagyökér, hangarepcsény stb. 

A latin szaknyelvi tenella faji terminus ’finom, zsenge, törékeny’ jelentésű, a hosszú, vékony 
ágakra utal. A törpe mandula további idegen nyelvi neve a kí. ai bian tao (GRIN.), fi. migdal pitic 
(PN.). A ném. Kalmückennuss, Strauchmandel (uo.) ’tatármogyoró’, illetve ’bokormandula’, az or. 
степной миндаль, szerb степски бадем (EL.) ’sztyeppe mandula’, az ang. russian almond és jap. 
roshia aamondo pedig ’orosz mandula’ jelentésű. 

farkasgyümölcs J. Solanum lycocarpum (KL.). Őshonos cserje Brazíliában. Nagy, ehető, aromás termé-
sei éretten aranysárga, pirosas színűek, hasonlítanak egy közepes méretű paradicsomhoz. 

A latin szaknyelvi lycocarpum fajnév a gör. lykosz ’farkas’ és a karposz ’gyümölcs’ sza-
vakból alkotott összetétel. Ennek tükörszava a mi farkasgyümölcs növénynevünk és számos idegen 
nyelvi megfelelője is; vö. port. fruta do lobo, lobeira (W.), ang. fruit for wolfes, ném. Wolfsfrucht, 
fr. fruit du loup, sp. fruta de lobo, ol. frutto del lupo, or. волк фруктов, holl. wolfvrucht, dán, norv. 
ulvfrugt, sv. vargfrukt, fi. susi hedelmät, lett vilks augļu, litv. vilkas vaisiai, le. owoców wilk, cs. vlk 
ovoce, szlk. vlk ovocie, ro. lup de fructe, blg. вълк плодове (farkasbogyók), tör. kurt meyve, gör. 
φρούτα λύκος ’ua.’ (KL.). 

A névadás alapja az, hogy e növény gyümölcse egy állat fontos tápláléka. A sörényes farkas 
’Chrysocyon brachyurus’ fogazata egyedülálló a rokonai között, mivel legerőteljesebbek a rágó 
zápfogak, és ez inkább a növényevőkre, mint a húsevőkre jellemző. Táplálékának túlnyomó része 
is növényi eredetű, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű a farkasgyümölcs. A Solanum lycocar-


