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Kicsi Sándor András

Buráca, bureti, xuxur
A ’gomba’ jelentés� szók 

a környez� cigány nyelvjárásokban

Az etnobiológia kutatói, az össze-

hasonlító adatok kell� b�ségének 

birtokában, tulajdonképpen csak az 

1980-as évekt�l fi gyeltek fel arra, 

hogy a földm�vel� társadalmak tagjai 

általában lényegesen jobban ismerik 

környezetük növény- és állatvilágát, 

mint a gy�jtöget�k (például Berlin 

1992: 98, 131, 285–8). Ennek magya-

rázatát els�sorban abban látják, hogy 

a földm�vel� társadalmak jobban ki 

vannak szolgáltatva a rossz id�járás-

nak és egyéb esetleges, létfenntar-

tásuk számára kedvez�tlen körülmé-

nyeknek, s  így a földm�velés révén 

is megszerzett tudást el�szeretettel 

terjesztik ki teljes él� környezetükre.

A  történeti Magyarország cigány 

etnomikológiája azért is érdekes, mi-

vel magyar nyelvterületen – Gömört�l 

Háromszékig – a gy�jtöget� tevékeny-

séget, így gombászást �z�k jelent�s 

része (a  XX. század második felére 

helyenként többsége) cigány, és a he-

lyi magyar etnomikológiai hagyomány 

jelent�s része t�lük gy�jthet� (pél-

dául Zsigmond 1997: 71). A cigányok 

�sei feltehet�en eredetileg Indiában a 

kaszton kívüli („pária”, „érinthetetlen”) 

domba csoportba tartoztak (Vekerdi 

1981: 416–420), s Északnyugat-Indiá-

ban (talán Rádzsasztánban) gy�jtöge-

t� életmódot folytattak. A  gombafo-

gyasztás Indiában csak néhány fels�bb 

hindu kaszt számára tilos (Wasson et 

al. 1986: 89).

Érdekes módon az eredetileg 

gy�jtöget� életmódot folytató cigá-

nyok nyelvjárásaiban elvétve akad va-

don term� növényt (továbbá erdei 

állatot, halfajtát) jelöl� állandósult 

szó. Ennek megfelel�en a különböz� 

nyelvjárásokban a ’gomba’ jelenté-

s� szó általában valamely környez� 

nyelvb�l jövevényszó: németországi 

szinto a németb�l a švámo (Mészá-

ros 1980: 31), balkáni oláhcigány a 

délszlávból a čupérka (Uhlik 1947: 

46, 111), magyarországi oláhcigány 

a románból a buráca, kivételes a 

több nyelvjárásban is meg�rzött hu-

hur, xuxur (Tálos 1999: 236). A  ci-

gányban egyébként hagyományosan 

kedvelt, de viszonylag periferiális táp-

lálékot jelöl� szó lehet jövevényszó, 

pél dául a nyugat-európai (például 

szinto) cigány nyelvjárásokban a sün 

níglo elnevezése a németb�l jöve-

vényszó (Mészáros 1980: 38; Kicsi 

1990: 1147). Valószín�leg – az átfogó 

elnevezések mellett – jellegzetesen 

cigány részletez� gombanév nincs. 

A  cigányok azonban általában a he-

lyi hagyományokra támaszkodva jól 

ismerik környezetük gombáit. (Zsig-

mond Gy�z� hívta fel a fi gyelmemet, 

hogy Székelyföldön f�leg a férfi ak 

gombásznak, a  cigányok közül f�leg 

a n�k. �  maga 1992 �szén a sepsi-

szentgyörgyi piacon úgy találta, hogy 

a magyar gombaárusok f�leg férfi ak, 

a cigányok f�leg n�k voltak.)
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Ami a magyarországi oláhcigány-

ban a románból buráca alakban meg-

honosodott (Rostás-Farkas & Karsai 

1991: 27, 181; Tálos 1999: 236) szót 

illeti, a románban a két átfogó ’gomba’ 

jelentés� terminus közül a ciupercǎ 

(többes számban ciuperci) délszláv 

jövevényszó, a burete (többese bureţi) 

a  latin boletus (tipikusan a tinórufé-

léket jelöl� szó) folytatása. Az erdélyi 

szászban a románból jövevényszó a 

Burets (Brenndörfer 1902: 14; Krauss 

1943: 627), de a németben általáno-

san használatos Pilz (ófelnémet buliz 

’gomba’) is a latin szó származéka.

Ami a cigány, ezen belül lová-

ri oláhcigány (Hutterer & Mészáros 

1967: 75; Rostás-Farkas György & 

Karsai Ervin 1991: 49, 181) és kár-

páti cigány (Romano Rácz 1994: 32, 

73) huhur, xuxur ’gomba’ szót illeti, 

melyet németországi és csehországi 

cigány nyelvjárásokból is regisztráltak, 

s már August Friedrich Pott (1844–45) 

és Franz Miklosich (1872–81) is fel-

jegyzett, valószín�leg �si örökség In-

diából, s etimológiai kapcsolatba hoz-

ható a pandzsábi kukkar-muttā, hindi 

kukurmattā ’gomba’, szó szerint ’ku-

tyavizelet’ szókkal (Tálos 1999: 236).

Gordon Wasson nyomán Claude 

Lévi-Strauss mutatott rá a ’légyöl� 

galóca’, ’más gombák’, ’kutyavize-

let’, ’emberi vizelet’ korrelációk elter-

jedtségére egyes ázsiai kultúrákban 

(1973: 271), s ez egyben az oroszban 

(sobačij grib, Merkulova 1967: 151, 

201) és a környez� nyelvekben (pél-

dául zürjén pon-tsak, Fokos-Fuchs 

1959: 816, 1073) elterjedt ’kutyagom-

ba’ (’mérges gomba’) elnevezéstípus 

egy lehetséges magyarázata is. Tálos 

Endre rekonstrukciója szerint a cigány 

xuxur eredeti formája a pandzsábi és 

hindi szókhoz hasonló *xuxur-mutro 

’kutyavizelet’ lehetett, de mivel a xu-

xur szót ’kutya’ jelentésében kiszorí-

tották a dzhukel (Romano Rácz 1994: 

27, 81), zhukel (Rostás-Farkas & Kar-

sai 1991: 128, 211) stb. változatai, 

önmagában a xuxur vett fel ’gomba’ 

jelentést (Tálos 1999: 236).

A  cigány és a pandzsábi, hindi 

szók etimológiai összetartozása na-

gyon valószín�, ugyanakkor nem el-

képzelhetetlen a xuxurt hangfestéssel 

sem magyarázni. Az alábbi német, la-

tin, francia, portugál, újgörög szókkal 

való etimológiai kapcsolatuk azonban 

– a kulturális érintkezés lehet�sége 

hiányában – meglehet�sen valószí-

n�tlen.

A nagy �zlábgomba (Macrole piota 

procera) kukumuki(gomba), kukimu-

kigomba elnevezése az 1945-ös ki-

telepítésekig sváb, de jelent�s gom-

bászati hagyományokkal rendelkez� 

Nagykovácsiból a német Kucken-

mucken, Guckemucke stb. változa-

tok egyikének átvétele lehet (Gregor 

1973: 21–22), s a szó etimológiája to-

vábbi szálakon egészen messzire ve-

zethet. Etimológiai kapcsolatba hoz-

ható ugyanis a nálunk ritka csigagom-

bafajok (Hygrophorus spp.) megneve-

zésére használatos latin fungus cocco 

rubior és hasonló gombanevekkel 

(Maggiuli 1977: 63–64, 148), továbbá 

az ugyancsak latin cucumago, pro-

venszál coucoumèlo (ennek átvétele 

a selyemgomba, Amanita vaginata 

egyik francia népi neve, a coucoumel, 

Grigson 1978: 24), portugál cogu me-

lo ’gomba’ szókkal. Csak hangzásra 

hasonló az újgörög kokkinomantaro 

’vörös gomba’.
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