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hogy a szent test és vér jelenvalósága jelképes (eucharisztia). Ettől még persze a szent táplálékot, 
kenyeret, ostyát az áldozók érezhetik édesnek, s az áldozás folyamatában hihetik, közelebb jutottak 
az üdvösséghez. 

BÜKY LÁSZLÓ 

Mosoly. A mosolyog szó 1416-tól adatolható, a mosoly pedig 1763 óta ismert, a nyelvújítá-
si szók legrégibb rétegébe tartozó elvonás. Ugyanakkor a mosolyog igében a -ly egykori gyakorító 
képző lehet. Ami etimológiájukat illeti, hasonló hangzású vogul szókkal (pelimi mussi, kondai 
mosγi, tavdai mas-: MUNKÁCSI BERNÁT—KÁLMÁN BÉLA, Wogulisches Wörterbuch. Bp., 1986. 322) 
szokás rokonítani őket, ez az etimológia azonban „a magyar és a vogul szó hangfestő jellege miatt 
bizonytalan” (MSzFgrE. 451). Az alábbiakban a mosoly, mosolyog hangfestő eredetéhez szolgál-
nék támogató adalékokkal, amelyek természetesen nem zárják ki a vogullal közös etimológiát. 

Hagyományos meghatározásaik szerint a hangutánzó szavakkal „a természet hangjait, zöreje-
it utánozzuk”, a hangfestő vagy hangulatfestő szavak esetében pedig „a hangalak mintegy érzékel-
teti a mozgás, cselekvés, illetve tulajdonság hangulatát” (SZATHMÁRI ISTVÁN szerk., A magyar 
stilisztika útja. Bp., 1961. 522—3). Hangutánzásról tehát olyan denotátum esetében szokás beszél-
ni, mely hangadással jár; hangfestésről pedig olyan denotátum esetében, melyhez tipikusan nem 
járul hangadás. Tipikusan hangutánzóak az emberi, állati és másféle hangadásokat (vagy hangadás-
sal járó eseményeket) kifejező szók, például ugat, nyávog, morog, böfög, tüsszent, zörög, csörög. 
Sokkal nehezebb azonban meghatározni, felsorolni azokat a fogalmakat, melyeket a világ nyelvei-
ben — és külön a magyarban — hangfestéssel fejezünk ki. Univerzálisan megfogalmazható, hogy 
a ’mosoly’, ’nyál’, ’lepke’, ’gomba’ stb. jelentésű (a mosoly, nyál, lepke, gomba stb. denotátumo-
kat jelölő) szók 1. különösen hajlamosak arra, hogy a világ nyelveiben hangfestő eredetűek legye-
nek, és 2. bizonyos, genetikus és areális szempontból is távoli nyelvek élhetnek a hangfestés azo-
nos vagy hasonló eszközeivel. 

A hangfestés fogalmának pontos meghatározására, illetve a hangfestés típusainak számbavé-
telére viszonylag szerény kísérletek történtek, ráadásul az ezzel a témával foglalkozó szerzők gyak-
ran hajlamosak a hangfestés szerepének túlhangsúlyozására. Az átfogó és viszonylag mértéktartó 
kísérletek közül jelentős S. V. VORONIN munkája (Osnovy fonosemantiki. Leningrád, 1982.). 
VORONIN rámutatott, hogy a világ legkülönbözőbb nyelveiben a mosolyt jelölő szókban egészen 
általános a labiális nazális (az m) — és tegyük hozzá: gyakran ráadásul egy szibiláns — szereplése, 
s ő ezt a jelenséget az ún. „mimeointrakineszemizmus”, oroszul „mimeointrakinesemizm” (egyéb-
ként egyetlen) példájaként hozta fel. VORONIN a következő adatokat sorakoztatta föl: angol smile 
’mosoly, mosolyog’, jakut mičij ’kissé mosolyog’, myčaj ’fölényesen mosolyog’, vepsze muheita 
’mosolyog’, even musm ’elmosolyodik’, indonéz senjum(an) ’mosoly’, nyugat-szudáni mua ’mo-
solyog, nevet’ (i. m. 93). A példák hosszasan folytathatók, például pastu tabassúm, meska, masa,
dari (afganisztáni perzsa) tabassom, χanda ’mosoly’ (K. A. LEBEDEV—L. S. JACEVIC—M. A. KO-
NAROVSKIJ, Russko—puštu—dari slovar’. Moszkva, 1989. 707), evenki (tunguz) inemuk, inen ’ne-
vetés’, inemusin, inemur ’mosoly’ (B. V. BOLDYREV, Russko—evenkijskij slovar’. Moszkva, 1988. 
214, 251), mandzsu inje- ’nevet’, injece- ’mosolyog’ (YAMAMOTO KENGO, A Classified Dictionary 
of Spoken Manchu. Tokyo, 1969. 8), finn hymy ’mosoly’, jakut mičerde, ïmaj ’mosolyog’. Az 
angolból a smile mellett érdemes megemlíteni még két részletezőbb jelentésű szót: smirk ’önelégült 
mosoly’, simper ’vigyorgás, negédes/kényeskedő/mesterkélt/affektált mosoly’; s tanulságosak egy 
észt—angol szótár idevágó adatai is: muhelus ’smirk, smug smile’, muie ’smile, smirk’  
(J. SILVET, Estonian—English Dictionary. Tallin, 1965. 209). 

Ami a mimika nyelvi kifejezésének további univerzáliáit illeti, valószínű, hogy a semleges 
arckifejezésnek (nem bambul, nem mosolyog stb.) általában nincs lexikalizált kifejezése a világ 
nyelveiben. Látnivaló az is — többek között az említett mandzsu-tunguz példákból —, hogy ahol  
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a ’mosoly’ jelentésű szó a ’nevetés’ jelentésűhöz képest van kifejezve, ott az enyhébbet, a mosolyt 
jelölő szó mindig megjelölt az erőteljesebben kifejező nevetést jelölőhöz képest: német lachen 
’nevet’, lächeln ’mosolyog’, spanyol risa ’nevetés’, sonrisa ’mosoly’, baszk iŕi ’nevetés’, iŕizuri 
’mosoly’ (zuri ’fehér’), kínai xiào ’nevetés’, weixiào ’mosoly’ (wei ’apró, csekély’), török gülme, 
gülüş ’nevetés’, gülümsemek ’mosoly’, oszét xudig, xudïn ’nevetés’, xudïzmul ’mosoly’. 

KICSI SÁNDOR ANDRÁS 

Szoták. Ezt az etnonimet KNIEZSA ISTVÁN (SzlJsz.2 511) 1836-ból adatolja. Meg is magya-
rázza: keleti szlovák, Ung megyei szlovák, továbbá: „A név abból való, hogy a nyelvjárásban  
a ’mi, micsoda’ kérdőszócska szo-nak hangzik.” A „Slovník slovenského jazyka” (Bratislava, 
1964. 4: 144) kissé más véleményt mond: „...sotácky prid.: lingv. s-e nárecie jedno z východoslo-
venských nárecí (v okolí Humenného)”; PESTY FRIGYES 1864-es helynévgyűjteményének adatai 
KNIEZSÁt igazolják. A nyelvjárásterület java részben Ungban van, de átnyúlik Zemplénbe is (éppen 
Homonna vidékére). 

Ung megye: Alsónémeti (Nižné Nemecké): „Népesítetett felső megyékből, és pedig Zemplén 
felső részéböl és Sárosból, mennyiben szoták tót ki ejtésük a’ hegy köziektöl egészen különbözik”. 
Alsóribnice (Alsóhalas, Nižná Rybnica): „A’ nép szláv úgy nevezett szoták nyelvű jobbára Gcatho-
licus jámbor életü földmüvesek (:Szotákok:) el nevezéssel”. Felsőnémeti (Vyšné Nemecké): „300 
léleknyi népessége Szoták ki ejtésü Totokból álló, kik többnyire Gcatholicusok.” Korumlya (Ko-
romlak, Koroml’a): „Ezen helységnek lakosai a’ dialectus szerint tiszta Ruthenek voltak hanem a’ 
Zempléni Vas hámorokból ide szállott Szotak tót lakosok által rendes nyelvöket el ferditették.” Ez 
utóbbi azt sugallja, hogy ruszinba oltott szlovák nyelvjárásról van szó. Zemplén megye: 
Cirokahosszúmező (Dlhé nad Cirochou): „...tót beszédbe nem mongya cso, hanem Szo ezért 
szotáknak nevezik.” Modra (Modra nad Cirochou): „...a nép R. Cath. tótul beszél, szo a ki fejezése, 
ezért Szotáknak neveztetik.” Szinna (Snina): „...tótul beszél, szo a ki fejezése azért Szotáknak ne-
veztetik.” 

A szoták etnonim a múlt század közepén már általánosan használt kifejezés volt. Bizonyítja 
ezt FÉNYES ELEK „Magyarország általános statistikája” című írása: „Tájszólásmód tekintetében ná-
lunk a tótok eloszlatnak: nyitraiakra, hornyákok-, szotákok-, trpákok- és krekácsokra.” (vö. még 
Magyarföld és népei eredeti képekben. Pest, 1846. 7). 

PESTY adatközlői által közölt adatok FÉNYES GeogrSz.-ban anyanyelv szerint így szerepel-
nek: Alsó-, Felsőnémeti: tót-orosz, Modra: tót, Alsóribnice: orosz, Korumlya: orosz, Cirokahosszú-
mező: orosz, Virava: orosz (értsd: ruszin). Ezekből az világlana ki, hogy a szoták elnevezés vala-
mely ruszin nyelvjárást takarna. Ezt még — Modrát nem számolva — a görög katolikus vallás is 
alátámasztja. Csakhogy a névadó névmás a ruszinban (és az ukránban is) ??. Ez hangtani abszur-
dum lenne. Tehát a szoták etnonim sem a szlovák co-ból, sem a ruszin ??-ból nem levezethető.
Ekkor kell feltételeznünk a harmadik megoldást: mégpedig a góral co-t. Mindent egybevetve, az 
alábbi megoldásra jutottam: 1. a leírások alapján a szotákok Észak-Zemplénből származtak. 2. 
elnevezésük sem nem a szlovákra, sem nem a ruszinra megy vissza, hanem a lengyelre, közelebb-
ről a góralra. Summa summarum: a szotákokat lengyel eredetűeknek tartom. 

Nem állhatom meg, hogy ne szóljak a tulajdonnevesülésről: ha országosan nem is gyakori, 
de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helységében is élő vezetéknév, s messze megelőzi  
a Tirpák családnevet. A megye 1998. évi telefonkönyve alapján a következő helységekben fordul 
elő a Szoták vezetéknév: Ajak, Bököny, Gégény, Jéke, Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza, Nyír-
gelse, Nyírkarász, Nyírpazony, Ópályi és Tyukod. 

MIZSER LAJOS 


