
A "karikagyűrű" szavunk
eredetéhez

A magyar nyelvben "karika" és "gyűrű"

egy és ugyanazon alapfogalmakat jelentik.
A múlt századi és az újabb értelmező és
tájszótáraink "karikagyűrű" szavunkat
vagy meg sem említik, vagy úgy írják le
mint sima, kő nélküli jegygyűrűt. amit a
házastársak esküvő után bal kezük gyűrűs

ujján viselnek. A Czuczor szerkesztette
Akadémiai Nagy Szótár (1865 III. kötet
410. o.) egyetlen példát hoz fel, népdalból:

Kinek van, kinek van karikagyűrűje,

Annak van, annak van barna szeretöje . . .

Szótárainkban nem találjuk annak magya
rázatát, hogyanyanyelvünk miért fogadott

A rajz Möller István 1913-ban kiadott
könyvéből származik, aki részletesen leírta
a vajdahunyadi várkastélyt. A freskókról
közölt akvarelleket és rajzokat Stornó ké
szítette a könyv számára a múlt század
végén, amikor a vakolatot, illetve a mesze
lést lefejtve, feltárták a reformáció óta elta
kart falfestményeket. Ugyancsak Möller
állapította meg gondos vizsgálattal a vako-

el kettős szóösszetételt? Miért fejezzük ki
ugyanazt a fogalmat egyetlen szóban két
szer is? Karika alakú gyűrű? Gyűrű alakú
karika?

Szabó T. Attila Szótörténeti Tárának
kéziratában több esetben is szerepel kari
kagyűrű szavunk. A legkorábbi, 1651-ben,
Wass Judit - valószínűleg Szolnok
Doboka megyei - kelengye-lajstromában
olvasható: "Edgy kettős karika gyuru".

Minderre akkor gondoltunk, amikor a
vajdahunyadi vár freskóit vizsgálva, az ál
lítólag Hunyadi nemesi, királyi(?) szárma
zását képszerűen bemutató falfestmény
harmadik részletén az alábbi jelenetet lát
tuk:

lat anyagából, hogy a freskók 1460 körül
készültek. A jelenet a következő történést
ábrázolja:

Az elcsábított kislány terhesen, főkötő

vel a fején, bal kezében magasra tart egy
összekapcsolt fémkarikát, ráfűzött két
sima gyűrűvel, jobb kezével pedig figyel
meztetően ezekre mutat, arca szomorú.
Szemben vele a csábító ismeretlen lovag
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teljes díszben (Zsigmond király?), nyers,
elutasító mozdulatot tesz, nyilvánvalóan
azt jelezve, hogy nem veszi feleségül.

Möller a jelenetet magyarázva azt írja,
hogy a középkorban az eskető pap nagy
karikára füzte fel a két jegygyűrűt, és há
zasságkötés alkalmával a karikáróllevéve
az éppen egybekelt fiatal pár ujjaira húzta.

Véleményünk szerint amikor anyanyel-

PUSZTA SANDOR

vünk ezt a szót: "karikagyűrű" megalkot
ta, nyomatékot ad,ott: azt a jegygyűrűt ne
vezték csak karikagyűrűnek, amit az eske
téskor karikára fűztek, majd a fiatal pár
ujjaira húztak. Nyelvünk tehét még ezzel
a "kari kára fűzöttséggel" is az együvé tar
tozást, az összekötöttséget hangsúlyozta.

PÁL ENDRE

Föltámadási körmenet után
(Diákkori emlék)

alleluja s tömjénszag misézik
harangszóval a frisszöld fák között
az utcák felsepertek záporlocsoltaföld

a körmenet nyomán

a falu fölött
gimnazista húsvét-szag libben át
ilyenkor angyalt álmodnak bokraink

s a fák

a holdfehérben megleng a fehér
nagyanyám halotti inge a gyolcs-meggyvirág

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Puszta Sándor költő, leányfalui plébános, kanonok
életének 72. évében 1983. március 4-én elhunyt.
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