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z egyik legolvasottabb magyar író, Wass Al-
bert közkedvelt regényében, A funtineli bo-
szorkányban akad néhány olyan elavult, elho-
mályosult szó és tájszó, amelyeknek jelentését 

rovatunk több olvasója is szeretné megismerni. Az érdek-
lődés sorrendjében ilyen például az üver, szumán, vércsapa, 
cirbolya, göthe, észkas és a lappantyú.

A legnagyobb fejtörést a jelzések szerint az üver jelentette. 
Ezt a szót például ilyen mondatokban használja a szerző: Ka-
paszkodott felfele az Urszu sziklán. A bokros üver alatt meg-
állt… Az Urszu legalsó üverének bokrai között őzgidó született. 
Az Urszu üverében azon a helyen állt…

A kutatók egybehangzó véleménye szerint az üver szó erede-
te ismeretlen, tisztázatlan. Történeti helynévanyagból kimutat-
ható az üver forma, melynek volt/lehetett íver alakváltozata is. 
Kálmán Béla szerint az üver értelmetlenné vált, elavult térszín-
forma név, jelentése: ’kiszáradt patakmeder’. Szerinte a Szilágy 
megyei Vérvölgy falu nevében is az üver szó rejtezik, ugyanis, 
amikor a köznevet – az üvert – már nem értették, tulajdonnév-
nek érezték, és hozzátették magyarázatként a völgy utótagot. 
Így lett belőle Üvervölgy, később az érthetőbb Üvérvölgy, majd 
népetimológiás hatásra elmaradt a szókezdő magánhangzó, az 

ü, és így alakult ki a ma is érthető Vérvölgy forma. Szilágy me-
gyében még más községek határában is vannak „üveres” elneve-
zések, Debrecen környékén szintén. Erdélyből Szabó T. Attila 
mutat ki meglehetősen gazdag anyagot az üvernek és változa-
tainak előfordulására. Ilyenek az iver, över, övér, ziver, züer. Az 
utóbbi két változat szóhatártévesztéssel keletkezett.

A szumán vagy szokmány (durva posztóból készült) ’zeké’-t 
jelent, de van olyan vidék, ahol ’juhászbunda’ értelemben hasz-
nálják. A vércsapa a sebzett vad véres nyomait jelenti. Van önálló 
csapa szavunk is, ez az állat lábnyomainak sora.

A cirbolya nálunk is tenyésző fenyőféle. A köznyelvben ke-
vésbé ismert cirbolyafenyő szavunknak különös szerepe van a 
magyar nyelvtörténet és a magyar őshazakutatás szempontjából, 
elődeink ősi szállásterületeinek meghatározásában. A méz, méh, 

sün és más szavak mellett a cirbolyafenyőt is mindig megemlítik 
a kutatók, ahányszor csak szóba kerül az őshaza helyének meg-
rajzolása nyelvföldrajzi módszerrel.

A göthe szónak van göte változata is, ’vízben elkorhadt fá’-t 
jelent. Ma már csak tájnyelvi szinten él, új értelmező szótárunk 
nem tartja számon. A göthe szóban azért van h betű, mert szár-
mazásbeli rokonságban van a göthös, gethes ’betegeskedő, gyen-
gélkedő’ jelentésű szóval. Hangutánzó eredetűnek tartják.

Az észkas ’északos’ jelentésű szó, azaz észak felé eső, észa-
ki fekvésű (hely). Köznyelvi használatának nincs nyoma a 
szakirodalomban, tájnyelvi változatai közül viszont többet 
is számon tart az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (észkos, 
észkes, észkős).

A lappantyú értelmező szótárunk szerint ’rigó nagyságú, 
szürkésbarna, rovarevő madár’. Szokás még kecskefejőnek is 
nevezni. Nevét a lappan igéből származtatják, mert lappangva, 
nesztelenül este indul táplálék után, mint a tolvaj. Este kecs-
kefejéskor vagy akörül. Ha megijed, ő sincs csendben – állítja 
Wass Albert: És akkor előtte, a túloldali üver hajlatában mély 
hördüléssel fölmorgott az öreg. Óvatosan lopózott előre. Ág se 
reccsent, levél se zörrent. Csak egy lappantyú rebbent fel vala-
honnét, és éles visítással vágódott alá a bükkösbe…

Az Urszu üverében
                     helyesen n Komoróczy GyörgyA

isszatekinteni, mérlegelni, rend-
szerezni általában kerek év-
fordulók alkalmából szoktak, 
illetve, amikor a lehetőségek 

engedik. Szerepe – túl azon, hogy ünnep – 
elsősorban maga a mérlegelés a továbblépés, 
a tisztánlátás, a felfrissülés reményében.

Idén hétéves a Free Camp. Hét év, ami 
legfennebb a népmesékben, népi hagyo-
mányainkban kiemelt fontosságú szám, 
ennyi idő kell ahhoz, hogy egy gyermek-
ben elvessék a magot, hogy megtanítsák 
neki mindazt, amiből élete során táplál-
kozik majd, amire építhet, ami tartását, 
alapvető karakterét adja.

Hétéves a Free Camp – ami elegendő volt 
arra, hogy ez az urbánus jellegű alkotótábor, 
e ritka kisvárosi jelenség szerves részévé vál-
jon Csíkszereda kulturális életének, a csíki 
nyári programoknak, és nem utolsósorban 
a helyi képzőművészetnek, sajátos színnel, 
jelleggel gazdagítva, árnyalva azt. 

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
szervezésében, Botár László képzőművész 
művészeti vezetésével zajló nemzetközi tá-
bor többek között a hagyományteremtés 
szándékából született, ugyanakkor állan-
dó kihívást is jelentett a meghívott művé-
szek számára a székelyföldi művésztelepek 
hagyományos természeti/természetközeli 
közegétől hangsúlyosan eltérő szocreál 
betonkörnyezet, amely akarva-akarat-
lan jócskán rányomta bélyegét az elmúlt 
hat esztendő termésére. A már címé-
ben is a nyitottságot hirdető tábor még 
a határozott elképzelésekkel, konkrét 
munkatervekkel érkező neves alkotókat 
is egyértelműen befolyásolta. A tér hely-
lyé változott az alkotói folyamatban. Az 
erőteljesen jelen levő külső és belső terek 
nyitottságot követelnek. Az alkotásokat 
nem feltétlenül a genius loci mozgatja, 
de mindenképpen befolyásolja, időnként 
ellenpontozza azokat. Időnként az domi-

nál, amit a művészek magukkal hoztak – a 
hely furcsaságai, nem éppen befogadó, de 
mégis provokáló szelleme dacára. Ennek 
ellenére évről évre sikerül megteremteni 
azt a nyitottságot, amely a közös alkotás 
feltétele, amely mindnyájunk vizuális/
szellemi gazdagodásának feltétele. 

Az interkulturalitás alapvető szervező-
erő a Free Camp-en, és ez a táborzáró kiál-
lításokon jut igazán kifejezésre. Mert bár 
az alkotók többsége magyar származású, 
Európa különböző országaiból érkeznek 
ide, egy helyhez és időhöz kötött viszo-
nyítási pontból startolva, alkalmuk nyílik 
messzebb látni, többet tapasztalni annál, 
mint amit a kiindulási ponttal azonos, lo-
kális perspektíva megengedne. 

A helyhez való kötöttség, a hellyel 
szembeni nyitottság, maga a hely – legyen 
az a legbarátságtalanabb szocreál környe-
zet – átminősíti az univerzális tartalma-
kat, színnel, karakterrel, arccal ruházza 
fel azokat. Kiváltó ingerként vagy formai 
lehetőségként működik mindenféle meg-
fogalmazásban, vizuális beszédmódban, 
de nem egyenként, külön, hanem nyitot-
tan, az átjárhatóság számtalan variációjá-
val. A lokális viszonyítási pont, hangsúly, 
hangszín, dialektus, kapaszkodó és szem-
szög egyszerre, ugyanakkor ez teremti 
meg az fordítások, átlépések lehetősé-
gét. Nyitott művek ezek önmagukban és 
egymásmelletiségükben egyaránt – az 
értelmezési kontextusok megsokszorozó-
dását eredményezik mind a konkrét kör-
nyezeti összefüggések, mind az időbeni 
mozgás- és játéktér, mind a szellemi át-
járások, oda-vissza kapcsolások szintjén. 
Bizonytalanná tesz bennünket mindez, 
ugyanakkor a nyitottság fogódzókat is te-
remt, hogy tudjuk valahogyan, valahová 
elhelyezni az alkotásokat, és ezáltal meg-
határozni viszonyulásunkat.

Túros Eszter
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Retrospektív kiállítással indul az idei Free Camp művésztábor.  
A hetedik alkalommal megrendezett, immár megszokottá vált 
művésztáborral összehangolva a Silóban nyílt tárlat az eddigi 

években készített alkotásokból. Mindez megtekinthető  
szeptember 11-ig, hétköznapokon 14 és 18 óra között.
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Műhelymunka a Free Camp tavalyi rendezvényén


