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Az ősi magyar szó, az it- már az 1055-ből 
való Tihanyi Alapítólevélben előfordul; ez 
a tő magyarázza az ital, itat, ittas, megit-
tasul, italos, itkányos, itóka származéksza-
vakat. Az eredetileg it- igető a magyar le-
író nyelvtan szerint sz-szel és v-vel bővü-
lő alakjai adták az iszik, az iszogat alako-
kat, a v-és tőre az ivó, ivás, ivászat a pél-
da. A fenti példák között az iszákos alakot 
azért nem említettem, mert bár a nyelvérzék 
az iszik családjába sorolja, kialakulása más. 
Benne a ’tarisnya, átalvető, tömlő’ jelentésű 
iszák szavunk rejtőzik. A régi boriszák sza-
vunk jelentése ’bortömlő’. Átvitt értelemben 
a ’nagy borivót’, a ’részeges embert’ jelen-
tette a borzsák, boroshordó, boriszák is, ez 
utóbbi szó utótagjának elvonásából keletke-
zett a mai iszákos szavunk. Az iszogat ro-
kon értelmű párja az iddogál (< it-dogál) 
meg a nyelvjárási illogat is. Az ivásnak szép 
számmal vannak konkrét síkon is állandósult 
szókapcsolatai.

Iszik, mint a gödény – mondjuk. A régi 
gödény szavunk jelentése: pelikán. A ’sokat 
ivó ember’ értelme abból érthető, hogy a pe-
likánok (a gödények) merítőhálószerű cső-
rükkel a vízből nagymennyiségű halat fog-
nak, s sok vízzel együtt nyelik le. Ilyen szó-
láshasonlat továbbá az Iszik, mint a csap, 
meg az Iszik, mint a kefekötő. Érthető, 
hogy a csapból ömlik a folyadék, akár a víz, 
akár a bor, de hogy a mesteremberek közül 
miért éppen a kefekötő iszik a legtöbbet, az 
már magyarázatra szorul. A szegény kefekö-
tőket bizony ártatlanul keveri rossz hírbe ez a 
szóláshasonlat, hiszen a kefekötők sem sze-
retik jobban az itókát, az italt a más mester-
ségbelieknél. A kefekötő csak a nyelvi tré-
fa kedvéért került a szólásba, mégpedig nem 
a magyarban, hanem a németben. Az iszik, 

mint a kefekötő ugyanis szószerinti fordítá-
sa ennek a német szólásnak: Ein trinkt wie 
ein Bürstenbinder. Ám a magyarban annyi-
ra meggyökeresedett, hogy ma már nem te-
kinthető idegenszerűségnek. Petőfi is él vele:

„Bebaktat egy közel eső/ Kocsmába,/ S 
iszik, mint a kefekötő/ Bújába.”

Aki pertut iszik valakivel, az koccintás 
közben a távoltartó magázásról áttér a ben-
sőséges kapcsolatot ígérő tegezésre. Aki vi-
szont leissza magát a sárga földig, az olyan 
részeg lesz, hogy a lábán sem tud megáll-
ni, részegségében a földön fekszik. A sárga 
földig szószerkezet valami nagyobb mérté-
ket jelent, mint a jelző nélküli puszta földig 
határozó. Az ilyen embert, ahogy mondani 
szokták, az asztal alá isszák az italt jobban 
bíró cimborák.

Előre iszik a medve bőrére – mond-
juk akkor, ha valaki előre örül olyasminek, 
aminek fölöttébb kétséges a megnyerése. 
Ez esetben olyan világjáró anekdotáról van 
szó, amely az európai népek csaknem mind-
egyikénél megtalálható. Az értelmezésé-
nek is sokféle a magyarázata. Az anekdotát 
Andrad Sámuel, a XVIII. század végén élt 
háromszéki származású bécsi orvos így me-
séli el: Összebeszélt egyszer három cimbo-
ra, hogy ártalmatlanná teszik a közeli erdő-
ben garázdálkodó medvét. Hogy bátorságot 
merítsenek, betértek egy csapszékbe, s ott 
jót ettek, ittak. Mivel azonban pénzük nem 
volt, azt ígérték a csaplárosnak, hogy tarto-
zásukat majd a medve bőrének árából fizetik 
ki. A vadászat azonban balul ütött ki. Ami-
kor a medvét meglátták, az egyik elszaladt, 
a másik felmászott a fára, a harmadik föld-
re feküdve halottnak tetette magát. Ehhez 
ment a medve, körülszaglászta, és abban a 
hiszemben, hogy döggel van dolga, otthagy-

Nyelvművelés
Aki, amely, ami...

A Fővárosi Örmény Klub résztvevői 2013 
augusztusában hallhatták (majd a füzetek 
szeptember-októberi számában olvashatták) 
dr. Kali Kinga előadását „Kulturális straté-
giák: armenizmus és neoarmenizmus” cím-
mel. Lehet, hogy merész dolog, de úgy vé-
lem, hogy valahol idecsatlakozik a Buda-
pesti Történeti Múzeumban ez év folyamán 
áprilistól szeptemberig nyitva tartó, „Távol 
az Araráttól – Örmény kultúra a Kárpát-me-
dencében” című kiállítás.

Ezt a kiállítást – véleményem szerint – jó-
részt azért lehetett megrendezni, mert né-
hány éve a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen dr. Kovács Bálinttal az élen alakult 
egy kutatócsoport, mely az erdélyi örmé-
nyek hagyatékából rég elfeledett emléke-
ket tárt fel. Ezt a kutatócsoportot – saját vé-
leményem szerint – a neoarmenizmus szel-
lemiségében résztvevőnek és munkálkodó-
nak tekintem.

A nem oly nagy létszámú erdélyi örmény-
ség – mely ma is él és tevékenykedik (ha jó-
val kisebb számban is) – óriási, s mondhat-
ni rejtett, vagy legalábbis eddig rejtett örök-
séggel rendelkezik. És még mennyi mindent 
nem ismerünk! Nem kívánok nagyon rész-
letes elemzésekbe menni, de a kiállítás átte-
kintést nyújtott a XVII. századtól, mondhat-
ni a XX. század közepéig. Sajnos volt, amit 
nem tudtak bemutatni emlékek híján, mint 
például az Újvidéken élt örmény közössé-
get. S hadd említsem meg, hogy ez olyan 
közösség volt a XVIII. század közepétől a 
XIX. század végéig, mely Erdélyen kívüli 
volt. Talán nem sokan tudják, hogy voltak 
törekvések további örmény közösségek lé-
tesítésére is, pld. Arad közelében, vagy vol-
tak arra tervek, hogy Máramarosban is le-

dr. Sasvári László
A neoarmenizmus jövője…

gyen örmény közösség, de csak szórvány 
alakult ki. Békés városában is ígérkezett 
ilyen lehetőség, az örmények templomot kí-
vántak emelni, de végülis egy görög ortodox 
templom létesült. Nagyobb történelmi fintor 
az, hogy nem alakult örmény szertartású ka-
tolikus egyházmegye, csak igen későn egy 
apostoli kormányzóság (1930).

Ennek ellenére az örmény örökség na-
gyon jelentős szellemi kincs és sokat jelent-
het számunkra, hisz jómagam az örmény ka-
tolikus egyház iránt érdeklődve jutottam el 
az örmények megismeréséhez. Mind a mai 
napig fontos lelki olvasmányt jelentenek 
számomra az örmény liturgikus szövegek.

Ha valaki nem láthatta a kiállítást, az is 
képet alkothat magának, mert kiválóan viszi 
tovább az emlékét a kiállítás címével megje-
lent tanulmánykötet s egyben kiállítási kata-
lógus (részletes elemző leírásokkal).

Könyvárusi forgalomba – tudtommal – 
nem került, de egy idő után talán antikváriu-
mokba eljut. A könyvgyűjtőknek is megtet-
szene. A Budapesti Történeti Múzeum segít-
het a megszerzésében! Akik pedig a progra-
mokba kívánnak bekapcsolódni, kapcsolód-
janak be a közösségbe, például az EÖGYKE 
rendezvényein! (www.magyarormeny.hu)

Még óriási anyag vár ismertetésre. Er-
délyben és itthon továbbra is élnek az ör-
ménység intézményei és munkálkodnak, 
köztük a már említett kutatócsoport. A to-
vábbiakban is várunk kiállításokat és köte-
teket, melyek megtanítanak az ősök szelle-
miségére. S így válnak számunkra példaké-
pekké és sugalmazzák, hogy kövessük őket!
(Szerk.megj.: a kiállítás katalógusa a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban megvásárol-
ható.)


