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Makuka. Ez a tájszó egyes északkelet-magyarországi települések (pl. Miskolc, Ka-
zincbarcika, Szikszó, Eger környéke stb.) mai regionális köznyelvének elterjedt szava a 
’napraforgómag’ (vö. szotyola, buga stb.) megnevezésére.

Az ÚMTsz. (3: 966) makuka szócikke ezt a főnevet m™kuk™ hangalakban Ivád (He-
ves m.), Szinpetri és Sajókaza (B.-A.-Z. m.) helységekből ’napraforgómag’, makuka 
hangalakban pedig Alsóvadászról (B.-A.-Z. m.) ’olajpogácsa’ jelentésekben ismeri, ám ez 
utóbbit bizonytalannak tartva [!] jellel látja el. (Ez utóbbi jelentésnek a szó eredete szem-
pontjából még fontos szerepe lesz a továbbiakban.) A MNyA. (1: 26 napraforgó címszó 
alatt) Eger és Gyöngyös környéki kutatópontokon jegyzi a szót, elsősorban ’napraforgó 
növény’ jelentésben a tányírvirág, tányírrózsa és napraforgó elnevezésekkel párhuzamo-
san. Más forrásokból van még adat Felnémetről ’napraforgómag’ jelentésben (dóra 1997: 
47), illetve Szendrey zSigmond (1924: 97) említi Jókai tájszavai között ’felaprózott len-
magpogácsa az olajütő sutuból’ jelentésben: „Soha nem elég ujig a kenyér, s tavasz felé a 
lovak már csak makukával élnek” (Jókai 1897: 82). Más helyütt Jókai maga mesélteti el 
egyik szereplőjével, hogy mi is az a makuka: „Hát már most lovakat tartunk makukával. 
Így hínak eztet, aki repcepogácsa, akibül kisatultak olajat” (Jókai 1903: 257). A fentieken 
túl a Szinnyei-féle Magyar Tájszótárban van tiszadobi adat makukka alakról is ’naprafor-
gónak meghámozott magja’ jelentésben (MTsz. 1: 1389), amelyet Szinnyei Jaksics Lajos 
Tisza vidéki gyűjtéséből vett át (jakSicS 1891: 336).
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Rendelkezünk egy Veszprém megyei makuka ’szótalan, mafla’ adattal (Bán 1892: 
477, vö. MTsz. 1: 1389), ám az alaki egyezés valószínűleg csupán véletlen, mivel a szó 
jelentése, szófaja, illetve földrajzi elszigeteltsége nem támasztja alá a kapcsolatot a ’nap-
raforgó’ jelentésű makuka szóval. Vö. még a szintén Veszprém megyei makuka-mukli 
’szótlan, ügyefogyott’ melléknevet (Berhida) is (ÚMTsz. 3: 966).

Az idézett forrásokban a makuka ’napraforgó’ szó földrajzi elterjedésében jelentkező 
eltérés valószínűleg annak köszönhető, hogy az egyes adatok vagy a növény egészét, vagy 
annak valamely részét (virágát, vagy termését) rögzítették. Az MNyA.-ban feltüntetett 
adatok esetében például a kutatópontokon kifejezetten a növény egészének megnevezését 
várták a válaszadóktól, emellett szerepet játszhat a szótári anyagok gyűjtése, valamint a 
napjainkban fellelhető előfordulások közötti időbeli különbség is. Vélhetően ezzel magya-
rázható, hogy a napjaink Miskolc környéki adatok, illetve az ÚMTsz. által közölt előfor-
dulások csak részben fedik egymást.

A fővárosban, illetve az ország más területein a szó nem ismert, tájnyelvi jellege mi-
att sem a TESz., sem az EWUng. nem jegyzi. A szó eredetére ismereteink szerint egyedül 
imre Samu tett egy bizonytalan utalást A magyar nyelvjárások atlaszában feldolgozott szó-
anyag egy részének szótani vizsgálatával foglalkozó tanulmányában, amelyben a termesz-
tett növények fogalomkörébe tartozó tájszavakat eredetük szerint is osztályozza. Imre a 
makuka ’napraforgó’ szót a képzett szavak közé sorolja, noha megjegyzi, hogy alapszava, 
illetve morfológiai szerkezete még tisztázandó (imre 1981: 14–15).

Ha azonban kitekintünk a magyar nyelvterületen túlra is, nem nehéz kapcsolatot 
felfedezni a magyar makuka és a fenti forrásokban megjelölt magyar helységekhez közeli 
szomszédos szláv területek nyelveiben meglévő макуха, макух, makucha, makuch szó-
alakokkal, így feltehető, hogy szavunk mégsem valamilyen elhomályosult magyar képzés 
eredménye, hanem a határ menti érintkezések során, átvétel útján került a magyarba.

Amint arra A. A. pičChAdze is rámutatott (NRE 1: 139–140), a szláv alakok elsőd-
leges jelentése ’olajos magvak kisajtolt maradványa, olajpogácsa’ volt, l. dny.-or. макуха 
’napraforgó, kender stb. magvak kisajtolt maradványa’, az Ukrajnával határos kurszki 
területen 1849-ből adatolt alak ’mákmagvak kisajtolt maradványa’ (SRNG. 17: 315). To-
vábbi előfordulásai: 1788-tól óukr. макýх (niMčuk 1983: 329), ukr.–f.-or. макуха, ukr. 
макýхъ ’lenszak, lenmagszak’ (cSopey 1883: 177), szlovák tájnyelvi makuch és k-szl. 
makucha ’olajpogácsa’ (kálal 1923: 321), le. makuch (1472) ’mák vagy más olajos mag-
vak kisajtolt maradványa’ (SłStp 4:145), le. nyj. makucha ’olajpogácsa’ (VarsóiSz. 2: 855).

Magyarország északkeleti és keleti területein elsősorban kifejezetten a ’napraforgó, 
napraforgómag’ jelentésekben találkozunk a makuka megnevezéssel, azonban a legvaló-
színűbb az, hogy a magyar adatok szerint is létező ’olajpogácsa’ jelentésű lexéma képezi 
a kapcsolatot a szomszédos szláv nyelvekben fellelhető megnevezéssel.

A szó jól körülhatárolható és viszonylag szűk földrajzi elterjedtsége és a lengyelben 
való korai adatolása valószínűsíti, hogy a magyar makuka eredetileg ’olajpogácsa’ jelen-
tésben a lengyelből érkezhetett Magyarországra keletszlovák, vagy ukrán nyelvi közvetí-
téssel. Jelentése a lengyelben eredetileg vélhetően kifejezetten a mák kisajtolt magvaiból 
gyúrt pogácsa lehetett, amit az olaj kinyerését követően takarmányként hasznosítottak az 
állattartásban (NRE. 1: 140). A le. makuch, makucha valószínűleg a le. kuch 1. ’kis lapos, 
kerek, vagy ovális áldozati étel, lat. fertum’, 2. ’olajpogácsa’ (SXVIw. 11: 528), ’(olaj)
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pogácsa, magvak kisajtolt maradványa’ (16. sz.-tól) > kfn. kuoche ’ua.’ (słAWski, SEJP 
3: 302–303) és a mak ’mák’ szavak összetételéből keletkezhetett német mintára, vö. ném. 
Mohnkuchen (mezőg.) ’mákpogácsa, mákmagvakból az olaj kisajtolása után visszama-
radt melléktermék’ (šelud’ko 1931: 39; macHek 1957: 283), azaz *mah-kuch, mag-kuch 
’mâge, mâhe = Mohn + kuch = ’kuchen’, vö. még Ölkuchen, Leinkuchen stb. (słAWski, 
SEJP. 3: 302–303). A vincenz–HentScHel-féle, a lengyel nyelv német jövevényszavait 
feldolgozó szótár szintén tartalmaz makuch szócikket ’olajos magvak kisajtolt maradvá-
nya’ jelentésben, ami alátámasztani látszik a lengyel alak esetleges német eredetét.

Az az elképzelés, mely szerint a makuch ~ makucha az ősszl. *makъ + uchъ/ucha ’mák’ 
főnévnek képzős származéka lenne, kevéssé valószínű (ESSJa. 17: 147–148), mivel egyfelől 
az ősszlávban nem ismeretes más, ezzel a képzővel képzett élelmiszer, anyag stb. jelentésű 
szó, másrészt az ilyen típusú kisajtolt maradványanyagok megnevezését általában nem az 
adott növény nevéből, hanem a ’nyom, sajtol, üt’ jelentésű igékből képzik, vö. or. жмых 
’olajpogácsa’ < a жать (жму stb.) ’nyom, présel’ igéből (dzendzelivS’kyj 1976: 288–289).

A szlovák nyelv a szót kifejezetten ’mákpogácsa’ jelentésben vehette át a lengyelből, 
és párhuzamosan használta az általános értelemben vett ’olajpogácsa’ jelentésű le. kuch-
hoz hasonlatos szl. kuchen-nel (SSN. 1: 901).

Lehetségesnek tűnik, hogy a szó a napraforgó termesztésének kiterjesztésével, an-
nak általánossá válásával már a szláv ajkú lakosság körében jelentésváltozáson esett át, 
és elhagyva a kifejezetten ’mákpogácsa’ jelentést, a kisajtolt napraforgómagból vissza-
maradt anyag megnevezésévé vált. Magyarországra vélhetően már ebben a jelentésében 
kerülhetett legkésőbb a 19. század közepén (a magyar források kizárólag a napraforgóra 
alkalmazzák, nincs adatunk mákkal kapcsolatos jelentéstartalmakra).

Az átvétel történhetett a keletszlovák makucha-ból, de az ukrán макýха-ból is, ez 
nem dönthető el határozottan, történetileg mindkét változat lehetségesnek tűnik.

Az északkeleti, keleti megyéink városi köznyelvében jelenleg a napraforgómag meg-
nevezésére szolgál, azonban a jelentésátvitel magyarázható, vö. pl. buga, amely ugyanúgy 
lehet a napraforgó feje, ahogyan a magja is.

Az átvett alak valószínűleg a makucha (alanyeset) lehetett, mivel a források azt je-
lölik keletszlovák tájnyelvi alaknak, de nem zárható ki a makuch (alanyeset) partitivusi 
jelentésű birtokos esetű makucha átvétele, illetve a kárpátaljai ukrán макỳха hatása sem.

A magyar alak k hangja hangtanilag magyarázható a ch hangból vö. ném. Wachter > m. 
bakter (EWUng. 1: 72), ném. Fach >  m.  fakk (ÉKsz.2 336), vagy az or. хорошо > m. 
karasó (erdődi 1949: 95), or. хлеба > m. kleba (vö. SzlJsz. 1: 270), szláv ch(v)orъ > m. 
kór (SzlJSz. 1: 279–280) stb.
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Eötvös Loránd Tudományegyetem

A cápaharcsa vagy panga nevei. Fontos importhal, nagy mennyiségben kerül ha-
zánkba is fagyasztott állapotban. Az utóbbi időben közkedvelt lett, az éttermekben lassan 
a leggyakoribb hal, a világhálón számos pangáziusz recept jelent meg az utóbbi években. 
Édesvízi faj Ázsiában, eredetileg a Mekong és a Chao Phraya folyó vízgyűjtő területének 
vándorló hala. Rendszertani besorolása szerint a Sugarasúszójú halak (Actinopterygii) 
osztályában a Harcsaalakúak (Siluriformes) rendjébe és az Óriásharcsafélék (Pangasiidae) 


