
Előfordulnak kettős predikátumok is. de ezeknek a névadásra,

a névváltoza1okra semmi hatásuk nem volt. Előtagjuk rendszerint meg-

egyezett a vezetéknévvel, pl.: nádasdi és fogarasföldi Nádasdy.~ ~-.

kesi és debretel Telekessy.

A predikátum általában nem követi a nyelvtörténetlleg szabályos

formákat. - azaz nem olyan konzervatív, mínt a vezetéknév, pl.: hubói

Hubay," vaja! Vay, kállói Kálla.i stb. Egyes családok viszont ragasz-

kodtak predikátumuk régies Írásmódjához: ghyroesi Forgách, - csernek!

és tarkeői Dessewffy,- szathmári Paxi. stb.

Föltétlenül meg kell jegye~nü~- hogy nem minden kettős veze-

téknév utal nemesi eredetre~- A helynév+ -:!. képzős ewtagú vezeték-

nevekre jócskán találunk példát a nem nemesek között is, pl.: Vllmányi

Kiss, Lövei Szabó stb. Itt azonban a ragadványnév vált a vezetéknév

rés!:z..évé.~ 1945 előtt változatos volt az Írásmód: Vllmányi Kiss, Vilmá-

. nyi-Kiss, V~-Kiss. A mai anyakönyvezés csak a kötőjeles Írásmódot

engedi meg.

MIZSER LAJOS

A MAGYA.~ NÉV'l'UDOMÁNYMtiSZAVAl

Néhány esztendővel ezelőtt a magyar névtannal foglalkozóknak

egy szU.kebb kör(í beszélgetésén fölmerült tudományágunk magyar mLl-

szavainak sokfélesége, sebből következően egységesftésének igén;,e.

Akkor előbb a stencil soks.zorosltásban megjelenő Bokor Levelek 12.

számában (Bp., 1974.), majd pedig a még Bárczi professzor úr ve-

zette MTA Névtudományi Munkabizottsága számára készült elaborá-

tumban Írtam le elképzeléseim. Most több okból is szükségesnek ér-

zem ezt a kérdést szélesebb körben újból vitára bocsátani. Az egyik

ezek közül, hogya fönt emÚtett Munkabizottság a téma első megbe-

szélése után hamarosan megszüntette mt1ködését (s ennek elsősorban

nem Bárczi Géza halála volt az oka. hanem az a "takarékossági"

kampány, amely a munkabizottságok számának csökkentésével vélt
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elérni jelentős megtakarítást). így aztán a fölolvasott előterjesztés

az igen értékes helyszÍllivitán kivül semmiféle iránymutatásra való

törekvést nem eredményezhetett. A mtiszavak spontán egységesülése

igen lassú folyamat. különösen akkor. ha nincs olyan tekintélyes fó-

rum. amely irányt mutatna;- mércét adna. sehhez igazodhatnának a \

másutt megjelenő publikációk. Végre azonban van névtudományi folyó-

iratunk. s alkalmasnak érzem az időt arra. hogya kérdés sokoldalú

megvitatása után elvi cikkben vagy'szótárszert{ fölsorolással állhas-

sunk majd ki az egységes használatra javasolt magyar névtudományi

terminus technicusok mellett. Mindezek után az elfogadott szakszókincs

következetes has ználatával, ismertetéseinkben, bÍrálatainkban az ettől

való eltérés szóvá tételévei gyorsltsuk meg az egységesülés folyamatát.

A másik ok. amiért újból közreadom régebbi összeáll1tásom, az,

hogy a kérdés továbbra is foglalkoztatja a magyar névtudománynak

azokat a kutatóit, akik felelősséget éreznek tudományágunk iránt. s

t~nni is akarnak érte. BizonyÍtják ezt folyóiratszámunk előző cikkei

és RÁCZ ENDRE hozzászólása a kérdéshez, amelynek kéziratát a

közelmúltban kaptuk meg. s amelynek értékes megjegyzéseit. sok se-'

gÍtséget tartalmazó bkáló sorait mindenképpen közzé kell tennünk, S

majd meg kell szfvlelnünk. A hozzászólás megjelentetése vitaindÍtó

nélkül még akkor is visszás lenne, ha a Névtani Értesítő olvasóinak

nagy részéhez eljutott az öt évvel ezelőtt sokszorosított összeállitás.

A kérdés újrafölvetése mégis sok gondot okozott. Néhány fontos, ér-

dekes és hasznos véleményt még öt évvel ezelőtt kaptam Írásban

hozzászólásként. Ezek közül most - a szerzők utőtago s hozzájáru-

lásával - BACHÁ'l' LÁSZLÓ és SZABÓ T. ATTILA nagy tapaszta-

latokra és mélyanyagismeretre épülő, sok bölcsességet tartalmazó

levelét illetőleg levelének részletét, közlöm. Mindezekből és a szóbeli

tanácsokból is teriulrem, egy-két- részletkérdésben módosftottam is leo-

rábbi véleményemen. A Névtudományi Munkabizo'ttság számára készI-

tett előterjesztésemben ezeknek a tanulSágoknak a nagy 'részét hasz..

nosítottam is. A hozzászólások azonban az első megfogalmazást he-

lyesbítik,- bírálják. egészftik ki. Nem változtatha'ttam tehát az eredeti

szövegen még akkor sem, ha a csatolt véleményekkel vagy azok

nagy részével egyetértek is. Ezért úgy adom kl:;zre öt évvel ezelőtti

gondolataim, ahogyan akkor megfogaImazódtak. Csupán olyan változ-
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tatásokat - elsősorban kihagyásokat - eszközlök, amelyek már vagy

még időszerl1Uenek. -Pl. a magyar névtudományi folyóirat sürgetése; a

Névtudományi Munkabizottság tevékenységére való utalások; a barátibb

közönség számára készült, cÍmében ls közvetlenebb hangulatú cikke-

ket igérő Bokor Levelek szubjektivizmu;a; a Magyar Névtudományi

Lexikon munkálatainak ismertetése stb.

Remélem. a következő számokban még folytatódik a vita, de ha-

marosan elérkezik annak is az ideje, hogy valamilyen módon végleges

véleményt közölhessünk.

!c X x

Azt hiszem, a legtöbb szakterület vitatkozhatna inUszavainak

használatán, hiszen nincs egyeUen tudományág, ahol ne keletkezné-

nek olyan új fogalmak, amelyekre új mUszavakat kell teremteni, vagy

ahol nem lenne szükség egyes szakszavak jelentésének pontosabb

meghatározására. A névtudomány, amely hosszú időn keresztül mellő-

zött tudományág volt, az utóbbi időben örvendetes fejlődésnek indult.

Kibontakozása azonban spontán volt, semmint irány1tott. Különbö~ő

vidékek különböző Upusú neveinek adatközlései jelentek meg a kü-

lönböző nyelvészeti folyóiratokban, helyi kiadványokban:- Sokan nem

vették, legtöbbször nem is vehették figyelembe az előzőleg megjelent

munkák terminus technicusait. Amikorra pedlg a tudomány igényével

közeútették meg rendszerezésüket, olyan szövevényes szakszóhasz-

nálatra bukkantak, amelyből egyértelmU kiv~zető utat ta.lál.ni szinte le-

hetetlennek látszott. (V.Ö.: jelen számunk .~. áinévvel megjelentetett

cikkének a ragadványnevekre vonatkozó szakirodalmát! )

Talán nem rabol el sok helyet, ha olyan mUszavakat .is érintek,

amelyek vitathatatlanul egyértelmLtek (vagy látszólag azok). Jelentés&.

ben ilyen a fóldrajzi név. Definiciója és általánossá tétele LŐRINCZE

LAJOS (Földrajzineveink élete. Bp., 1947. 1.sz. jegyz.) és BENKŐ LO-

RÁND (A Nyárádmente földrajzinevei. Bp., 1947. MNyTK. 74.sz.s és A

Nyárádmeme földrajzinevei. Adattár.MNépny. VI, 144-60. klny. Debre-

cen, 1950.) nevéhez fÜződlk. Mindketten következetesen használják a

régebbi helynév mliszó helyett.· s ami érdekes, mindketten egybeÍrják.

Ma a helynév a maga nem egészen egyértelmLt jelentésével szinonÍ-

maként él a földrajzi név mellett. s az utóbbit tudományosabbnak vél-

ve szívesen használják jelentős és jelentékteien kiadványok egyaránt.
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Nem egyértelmt1 számomraPONMLKJIHGFEDCBAe , dUlönév ml1.szó sem. A dunántúliak

tudatában a dlIlő egy földterület. Elsö helyen az ÉrtKSz. is ezt a je-

lentést szerepelteti, és csak dtk. megjegyzéssel közli a 'dlliöút' jelen-

tést, amely pedig az Alfóld nagy részén általános. Ugyanehhez a kér-

déskörhöz tartozik, hogya több dl1.lönyiföldterület nevét a dl1.löneveli-

hez soroljuk-e, vagy használjuk a már nem ismeretlen határrésznév

m{[szót. Ha az utóbbi mellett döntünk, miért ne soroIhatnók ide az

összes dunántúli értelemben vett <illmnevet? Előfordul ezek s még

néhány néVÚpus (útnevek, kútnevek stb.) összefoglaló megnevezé-

sére a szakirodalomban a külterüleU helynevek meghatározás ls, de

ennek inkább az egyszerl1bb változata (külterület! nevek) látszik é-

letképesebbnek." Még szimpatikusabb számomra (mert egyszer{1bb) a

határnév ml1szó, amelyet már BENKŐ LORÁND alk~azott (MNyTK.

74.sz.20). de az ott adott definÍciójával csak a vizsgált terület spe-

elális esetében lehet egyetérteni, 'vagy pedig a tanyák, magányos há-

zak: csárdák, malmok, boltok,- olvasókörök, iskolák stb. neveit is "te-

lepülésnevek"-nek kell tartanunk. Ez a folyamatban levő helynévgyÜj-

téseknek is problémáj~. Jóllehet a "külterületi lakott hely" hosszú mli-

szót használják, de az már nem dönthető el egyértelmt1en, hogy hány

családnak kell ott élni, hogy ebbe a kategóriába tartozzon lakhelyük

neve. A dlhönév, határrésznév és hal:drnév azonos értékd szinonlma-

ként való has ználata vitatható és nem kÍvánatos. Olyan megkül::inböz-

tetö fogalmi jegyeket kellene találni, amelyek alapján valamennyi külön

ml1szó lehetne.

Az imént emlltett településnév is vi:atható terminus technicus.

Az' ÉrtKsz szerint a település "olyan hely, ahol emberek laknak és

dolgoznak". Ennek értelmében ahol c s a k laknak, vagy ahol c 5 a k

dolgoariak az emberek, azon épületek,- épületcsoPQrtok nevei nem te-

lepülésnevek. Akkor mi a különbség településnév és. helységnév kö-

zött? Van-e értelme a településnév és a külterület! lakott hely neve

ml.{szó használatának? Meghatározhatjuk-e a településnév .mliszót úg)1

hogy olyan hely neve, ahol emberek laknak vag y dolgoznak? Ennek

értelmében a tanya nevek településnevek lehetnek, akár otthon dolgoz-

nak a lakói, akár eljárnak onnan munkára. De településnév lenne a

magányosan álló juhhodály, dohánypajta, nyári karám 5tb. neve is.

Mi lehetne az összefoglaló neve az utóbbi és a hozzájuk igen közel
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álló őrtornyo~ vadászlesek, hidak, gátak stb. neveinek? A tanyák,

iskolák, malmok stb. -neveivel együtt ezeket épületnevek vagy épít-

ménynevek ml{szóval foglalnám össze.- Egyik sem tökéletes. Az első-

be nem illenek bele a hidak, gátak stb. nevei, az utóbbi viszont ~n-

kább éppen ezekre látszik vonatkozni, satanyaneveket nehezen le-

het beleérteni.

Függetlenül a véglegessé váló terminus technicus alakjától, ebbe

a kategóriába mindenképpen beletartoznának a belterüle~ épületek ne"';'

vei is. Abelterületi épületnevek meghatározásakor azonban nehéz

helyzetbe kerülünk. Már a befejezett és jelenleg is folyó nagy hely-

névgy{1jtések is éreztetik a nehézség egy részét. Ugyanis amikor

cs.ak egyetlen templom, iskola stb. van egy helységben, és annak a

neve a faluban csak Templom, Iskola stb., akkor nem t.ekintették eze-

ket a neveket valódi helyneveknek. (Az utóbbi időben már ezek is

szerepelnek a gy{1jteményekben.) Vannak azonban olyan jelentős és

kevésbé jelentős házak (középületek vagy magánházak);- amelyeknek

közösségi érvényti, loka.li.záló vagy identifikáló (vagy mindkét) funkc1-

óban használatos neveik vannak. Ezek mindegyike valódi helynév-e?

A Somogy megye fóldrajzi nevei (Bp., 1.974.) dma kötet szerkesztői

szerint nem (1.2). A fonyódi járás névanyagába (amelynek ellenőrző-

je és közzétevője én voltam) sok 'olyari épület, főleg villa neve került

be, - amely - a szerkesztők véleménye szednt - nem oda való. Sze-

rintem pedig sok olyan maradt ki, amely oca való lett volna. El kell

· ismernem a szerkesztők igazát abban, hogy nem lehet határt húzni

az ilyen -tlpusú nevek között. Tulajdonképpen minden egyes háznak

van neve, és közösségi érvényl.{nek kell tekintenünk, ha már az ut-

cabeliek, legalább 30-40 ember ismeri és használja ezeket. Ilyen

végletekig következetesen megtartott elvet érvényesitettem a volt Hód-

mezővásárhelyi-puszta helyneveinek adattárában és földolgozásában

(=Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Szerk.: NAGY GYULA.Békés-

csaba. 1.975. 71.-1.1.8). Minden egyes épUletnevet (tanyanevet is) föl-

jegyeztem és Upizáltam, ha azt legalább két-három adatközlő ismerte.

A belterület! házak esetében azonban már nem tettem ezt meg, s itt

lehet belekötni eljárásomba. Vagy minden egyes épületnevet tartsunk

helynévnek, vagy ne tartsuk annak a nagyobb villák neveit se! Az

első esetben úgy megszaporodnak a belterület! helynevek, hogy szét-
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feszfUk a helynévgytijteményeket. (Az alföldi helynevek gy{ijtő! a ta-

nyanevektől is féltették a mu~á~) Az utóbbi esetben ellentétbe kerü-

lünk BÁRCZ! GÉZA klasszikus helynévmeghatározássaI, amely hatá-

rozottan magában foglalja az "egyes épületek, tanyák" neveit is (A

magyar szókincs eredete.2 Bp., 1958.145). Kár,- hogy ebben a meg-

határozásban az "egyes" melléknévj jelentései közül ide érthető a

'külön, önmagában álló', a 'némely, bizonyos' és a 'valamennyi' is.

Aházneveknek és tanyaneveknek Magyarországon van egy másik

problematikája is: szinte kivétel nélkül volt vagy jelenkori tulajdono-

saik valamUyen névalakulatából (családnév, családnévPONMLKJIHGFEDCBA+ keresztnév,

ragadványnév, becenév illetőleg ezek kombinációiból) és még egyéb

közszavakbál keletkeztek. Nem úgy mint Angliában, Japánban, Finn-

országban, Észtországban esetleg még egyebütt is, ahol aháznevek

és tanyanevek állandóbbak, függetlenek tulajdonosaik nevétől. Az ang-

liai háznevekről számtalan cikk és önálló tarnrímé.rry is megjelent,' s

nem lehet kétségbevonni ezek létjogosultságát. (Csak néhányat soro-

lok fól közülük: ,JOYCE C. MILES, House Names Around the World.

Newton Abbot, 1972; MERRIL l"OLSOM, Great American Mansions.

1963; MARGARET WOOD,The English Mediaval Houses. 1965; NIGEL

NICHOLSON,Great Houses. London, 1968; LESLIE DUNKLING,English

House Names •.Surrey, 1972.) Magyarországon ValószÍnüleg nyugati

hatásra terjedt el a két vjlágháború között a kispolgárság körében a

kisebb hétvégi házaknak, viUáknak általában női nevekkel való meg-

Jelölése, elnevezése. A magam részéről ezeket sem rekeszteném ki

a vizsgálódások körébő!, Azzal indokolom ezt az álUáspontom, hogy

valamennyi tudománynak elsőrendli fóladata minél többet föltárni és

megmagyarázni saját kutatási területe jelenségeibő!, A villanevek vizs-

gálatával a névtudomány igen érdekes társadalmi szokást világíthat

meg: egy rétegre és korra jeUemző korlátoltságot, nyugatmajmolást,

vagy esetleg egyéb, ma még ismeretlen jelenséget, és ezeknek a S2Jlll-

kásoknak a változását, fejlődését is bemutathatja. (Nem vágyok bizo-

nyos abban, hogy korunkra már teljesen megszlint ez a jelenség,)

Mindezek utá~ úgy tlfnik,t't1l>\thaén a Rózsa-lak, V"llma-lak,Megkopla1-

ta-Iak stb. tfpusú neveket is bevettem volna a fonyódi járás helynév-

gyiljteményébe. Ezt nem tettem, de jogosultnak tartok egy olyan tanul-

mányt (és folyóiratunkban helyet is adunk neki), amely az ilye~ Úpusú

villanevekkel foglalkozik,
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A helynevek ml.{szókincse nem láts:cik annyira vitathatónak.

mint a személynevek~. :·Ezen a területen sokkal több az ellentmondás.

azonos jelenségekre kÜlönböző terminus techn,icusok használata,

ugyanannak a m(1szónak több jelentésben való alkalmazása stb.

A személynevek szerkezete is érdemel néhány szót. Hagyomá-

nyos és természetes névelemekről, .egyeleml1 és többelemU nevekré)l

beszélni, és ezeket a mÖszavakat valamennyien egyértelml1eknek is

taIáljuk. A névelem valamennyiönk számára a névnek a különböző

eredetti (vagy különböző funkciójú) tagját jelenti. A Kiss István vagy

Fölvégi Kiss István Úpusú nevekben nem is okoz problémái a név-

elemek megkülönböztetése,- de a Kiss István Gábor, Rugonfalvi-Kiss

István, alsó és felsőhewői Kiss István stb. neveknél már nehéz el-

dönteni, ~ogy hány elemliek illetőleg hány tagúak. Külön problémát

jelent az eSY"E;lemUnév meghatározás. amelyet lefoglalt a magyar név-

tudomány a családnevek megjelenése előtti hév jelölésére, de ide so-

roljuk a XVIIl-XIX.s~zad Miklós diák, János kovács tÍpusú neveit is.·

jóllehet a névk,i,egészftő közszó névelemnek tekinthető. Nem tisztázott

a névelem és névtag mtlszavak fogalomköre.

Jóval nagyobb a határozatlanság, és a közvéleményt is foglal-

koztatja az egyes néyelemek megnevezése, a családnév, vezetéknév:

keresztnév. utónév; ragadványnév~- gúnynév, csúfnév; becenév, becé-

zőnév stb. használata. Többen jogosan tartanak ki a vezetéknév mU-

szó mel10tt, hiszen ez a régebbl. hagyományosabb, népnyeM, tehát

magyarosabb. A vezetéknév mellé azonban (figyelembe véve a szem-

léleti azonosságot, a névszerekezetből való kiindulást) az utónév illik.

A hagyományos, magyaros a második névelem megnevezésére a ~

resztnév terminus technicus. Akik tehát a hagyományok alapján has~

nálják a ml1szavakat, szemléleti ellentrnondásba kerülnek.- Oe ugyan-

llyen szemléleti ellentmondása van ahivatalos családnév és utónév

szóhasználatnak is. A névtudomány kutatól majdnem egyiintetGen fog-

laltak eddig állást a keresztnév' használata mellett, de nem biztos,

hogya hivatalos szóhasználattal szemben ezt meg lehet-őrizni. És

ha igen,· meddig, meg érdemes-e? Megpróbálhatunk-e javasdni új, jobb

nevet. mint az utónév? EMogadná-e a szaklrodalom· ls meg a hivata-

los nyelv is az egyénnév terminus technicust, mely a családnévnek

lenne párja? Vagy legyen mellette a személynév az egyéni név,- és

embernév a mai személynév helyett? Túl bonyolult lenne az átáMs!
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A keresztnév egyes alakulatainak az elnevezése sem egységes.

Sokan alapnév m(JszóVal a hivatalos nevet nevezik. Annyiban igaz~

van, hogy hivatalos név terminus technicusról csak azóta beszélhe-

tünk, amióta LADÓ JÁNOS könyvének (Magyar utónévkönyv. Bp.,l971.)

neveit törvényerőre emelték. és csak külön kérvény benyújtásával le-

het eltérni tőle. Azóta tehát hivatalos név a Madléna, Magda, Magda-

léna és a Magdolna,· de ezek közlil - szerintem - csupán a Ma.l2.da-

léna az alap név, vagyis az, amelyből a többi kifejlődött. Mások sze-

rint viszont az alapnév ebben az esetben a Magdolna, a többi pedig

névváltozat, becenév stb. Valamikor én a teljes név m(Jszót használ-

tam a nevek rövidületlen és csonkulatlan és más változást sem mutaló

formájára (Magyar becézőnevek. 1770-1970. Bp., 1974). Most már ma-

gam is belátom, hogy ez nem volt a legjobb, legkifejezőbb mUszó, hi-

szen a Magdolna a Magdolnácskához képest semmivel sem teljesebb.

Hogyan nevezzlik tehát a becéző formák kiindulási nevét? Valamint

hogyan nevezzük az idegenből átvett formát. amelyből a mal magyar

hivatalos név kialakult? Melyik 12gyen az alapnév? Használhatjuk-e

valamennyi anyakönyvezhető névre a hh~·atalos név mLlszót7Nem meg-

tévesztö-e, ha azt moridjuk, hogy az Ila. Ilka, Ilona egyaránt hivatalos

név? Ha ma elfogadjuk a névváltozatoknak hrvatefoané'ví meghatározá-

sát, csak azért mert anyakönyvezhetök, akkor el kell fogadnunk a r&-

gebbi időkben is. Ekkor viszont minden becenév hivatalosnak lenne

tekinthető, hiszen jóformán valamennyi szerepel az anyakönyvekben

a XVIII-XIX. század folyamán•. Ebben az esetben szinte nem is lehe\-

ne névgyakoriságot számolni, nem vonhatnók össze az ~~ Erzse,

~i. Erzsó, Erzsu, Erzsók. Erzsike. Bözsi. Böske. Bözsike, Pöre,

~i. Pörke stb.. stb. beceneveket az Erzsébet előfordulásaival, és

névdivatvizsgálatkor is külön kellene számolni valamennyinek az elő-

fordulását.

Az alakváltozat és névváltozat - véleményem szerint szine-

nimaként használható két rnliszó. Az utóbbíz-a B. LŐRINCZY ÉVA adott

jó definÍciót: "Névváltozatnak nevezem az alapszóból valq::nllyen hang-

tani vagy alaktani módosulás sal létrejött névformát~·.(NytudÉrt. 33.sz.

24. jegyz.) Számomra szokatlan az alapszó használata ebben a meg-PONMLKJIHGFEDCBA. ~., . .

határozásban • ..,ehet-e ezt ~laPl'1év IGUszóval helye.ttesJ.~eni?Minden
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bizonnyal igen, s akkor az idegenből átvett névalak az alap név B.

LŐRINCZYÉVA szerint is (v.ö. a jegyzet további sorait). 'Tisztázan-

dó tehát az alapnév, teljes név, hivatalos név egymáshoz való viszo-

nya,' jelentéstartalma és m[1szóként való használatának szükségessége.

Ugyancsak tisztázandó a becézőnév és becenév fogalomköre ille-

tőleg sztnonín.ekérn való használatuk lehetősége. Az erdélyi iskolához

tartozó ml.1vekben (SZABÓ 'T. A'T'TILA, GÁLFFY MÓZES, B. GER-

GELY PIROSKA stb. munkáiban) a becenév használata az általános.

Lehetne-e különböző jelentés sei haszná.ln.i a két kifejezést? Akkor a

becézőnév csak a keresztnevekből alakult névváltozatokra, a becenév

pedig az ÖRDÖG FERENC által "nem keresztnévi eredett! szólitóneve~t

körülÍrással illetett Baba, Öcsi, Hug! stb. tÍpusú nevek csoportjára vo-

natkozna. (V.Ö.:Sze"?élynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén.Bp.,

1973. 149.) Esetleg a becenév lehetne a nagyobb kategória neve, ame-

lyen belül a becézönév csak a keresztnévi eredet(iekre vonatkozna.

A becenév játékos hangulata aligha teszi ezt lehetővé.

A becézőneveken belül maradjunk meg a hosszú idő ala~t kiala-

kult és SZABÓ 'T. A'T'TILA által összefoglalt meghatározások mellett

(NyirK. X, 275-88). A rövidülés, csonkulás, képzés és !kerítés ma-
szavak helyessége vitathatatlan, tartalma egyértelma. Az ikerftésből

való kiválással alakult becézőnevek kissé hosszú körüllrást jobb. len-

ne mással helyettesÍteni. Nemcsak azért mert körüblényes a meghatá-

rozás, hanem azért is, mert ma már egyre több Id e tartozó név soha-

sem volt elÖzőleg egy ikerÚés tagja, csupán analógiás alakulat. Utalt

erre KELEMEN JÓZSEF is (NytudÉrt. 40.s z; 181-6), de határo zottan

nem foglalt állást. Javasolom az előmássalhangzós vagy elömással-

hangzóval alakult becenév terminus technicust. Ezek közül azonban

egyik sem jobb hangzású, s nem érzem bennük a' valódi ikerÍtésből

való kiválásokat. (Elkülönftésük meglehetősen nehéz,- s az sem biztos,

hogy szükséges.)

Az alaktani megközelités{i fölosztásnak - szerintem - még egy

vitatható mdszava van. Ezt fönt idézett munkájában SZABÓ 'T. A'T'TI-

LA hangcsoport ikeritésnek nevezi (283-4), RÁCZ ENDRE pedig a

hangcsoport kettőztetés terminust javasolja használni,' mert ez - vé-

leménye szerint - kevésbé tév~szthető össze az ikerítéssel (MNy.

LXIII, 292-7). Ezek helyett az egyszerlibb szótagisméUés illetőleg a
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szótagismét!ő becenevek maszót javaso lom. Kétségtelenül van olyan

alakulat, amelyben az eredeti névnek nem teljes szótagja ismétlődik

(pL az Emerencia keresztnévből alakulhat egy Rere becenév), de ez

esetben is teljes szótagot ejtenek kétszer, eseUeg néha még három-

szor is.

A becenevek funkcionális rendszerében sem azonosak amffsza-

vak. Valamikor a következő csoportokat különitettem el: babusgató,

kedveskedő, megszóÚtó, emÚtő és csúfnevek. (A határok természete-

sen nem élesek. Külső ~örülmények, nyeNjárási sajátsá!50k stb. nagy

mértékben meghatározzák egy-egy név hovatartozását.) ÖRDÖG FE-

RENC viszont az emIÍtönév kategóriát nagyobb csoportnak tekinti, és

minden olyan nevet (családnév, keresztnév, ragadványnév, becenév)

beletartozónak tekint, amelyet az illető távollétében az ő identifikáIá-

sára használnak (Lm.: 150-1). A csú!nevek pedig nagyon sokszor a

ragadváynnevek alcsoportjaként szerepelnek. (v.s.. K. SZOBOSZLAY

ÁGNES: MNy,Í.PONMLKJIHGFEDCBAx r , 59-63; BALOGH LÁSZLÓ: MNyj.XII, 109-35; PENA-

VIN OLGA:MNyj.IX,192; stb., stb.)

ÖRDÖG FERENC munkájában található (NytudÉrt. 70.sz. 176-83)

a gazdát cserélt becézőnevek terminus technicus, amelyet én az egy-

szerUbb névcserék mdszóval helyettesltenék. Elismerem, hogy ez so*-

kal kevesebb információt ad, az előzőben viszont zavar a "gazda" szó,

amely nem névre, hanem személyre vonatkozik inkább.

A ragadványnevekkel itt most azért nem foglalkozom, mert ebben

a számunkban egy hosszabb cikk kitér a terminológiai problémákra Is,

Kétségtelen, hogy először a fölosztás megközeÚtésének a szempont-

jait kell tisztázni,' s csak utána jöhetnek szóba a mffszavak egysége-

sitésének gondjai. A hivatkozott cikkhez kiegész1tésként megjegyzem,

hogya munkahelyi, L s kole.i; katonai stb. ragadványnevek belső struk-

túráját külön kellene vizsgálni a- hagyományos népi ragadványneveké-

től,- s a hasonlóságok bemutatása mellett a különbségekre való figye-

lemfölhivással kellene a rendszerezést elvégezni.

Valószfndleg sok kérdést nem emlÍtettem, vagy nem olyan módon,

ahogyan az kivánatos lett volna'- Sok esetben mesterségesnek látsz-

hat a vita provokálása, fölösleges beszélni már régen polgárjogot

nyert maszayakróI; ilyenkor több segítséget adott volna egy puszta

[ölsorolás. :~emélem, erre is sor kerül a közel,íövőben e hasábokon.
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Elnézést kérek mindazoktól, akikkel nem értettem egyet vala-

miben. Ellenvéleményeim és ellenjavaslataim mind elvi jellegGek, és

sohasem az eredeti áUáspontot képviselők 'személye ellen irányulnak.

Sokszor csak a nézetek tisztázása céljából mondok ellent, s abban

bizom, hogy ennek a magyar névtudomány látja majd hasznát, é-s

csupán ez voh a szándékom.

HAJDÚ MIH.Á.LY

NÉVÉSZETI TERMINOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK

HAJo6 MIHÁLY cikkét célszerLlnek, javaslata~t megfontoltnak

tartom. Ha valahol, akkor éppen a névtudományban van lehetőség r-é.,

hogya terminológiát - legalábbis föbb mozzanataiban - egységessé

tegyük; hiszen az egyes iskolák nem távolodtak el egymástól túlsá-

gosan messzire. (A leÍró grammat~ában ilyesmiről, sajnos, szó sem

lehetne; itt nemcsak minden irányzat, hanem szInte minden egyes ku-

t'3.tó kialakította a saját s változó! - ml1szókészletét, s még ugyan-

azokon a terminusokon is mást-mást értenek.)

RészletesebbenPONMLKJIHGFEDCBAt i '~(?cézönevekkel kapcsolatos mÜszókr61 fejtem

ki véleményemet~- Összefoglaló mÜszónak a becézőnév formát tartom

helyesnek magam is. A becenév ennek né-'szer~bb. koz.rrye-Ivfb>köz-

napibb változata, HAJDÓ MIH.Á.LYértekezé.:oe joggal viseli ezt a d-

met: .,Mag:r·ar becézőnevek". Az én TIT-kiadványom viszont, amely a

nagyközönségnek szól, "Magyar becenevek" dmmel jelent meg. A bel-

ső szövegben azonban általában a becézőnév mÜ:;;zóthasználom. Nem

tartanám helyesnek,' ha a becenév nem a becézőnév köznyelvi szino-

nÍmája maradna,- hanem leloglalnánk az Ocsi, Cica tlpusú kedveskedő

nevekre. Ilyen szÜkÍtését a nyelvhasználat úgysem fogadná be, s lép-

ten-nyomon összecserélnék a két terminust.

Ami az alapné'v rni1szót illeti, ennek szülőanyaságát (vagy apa-

ságát?) kénytelen vagyryk vállalni. Még akkor alkottam meg ezt a ter-

minust, amikor az 1940-es években a XIV. századi becézőnevekról
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