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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).


