
:B. GERGELY PIROSKA: A kalotaszegi magyar ragadványn~

rendszere. Kr,t1erion Könyvkiadó. B\.lkarest, 1977. 262 p.

Kalotaszeg magyar etnikumának vizsgálata már régi témája a

legkülönbözőbb tudományágak kutatóinak. Teljes személynévanyaga

számbavételét és fÖldolgozását tUzte ki célul a szerző. s e valaneny-

nyi névelemet megvizsgáló tanulmánysorozatból emelte ki a kiadó a

ragadványneyekkel foglalkozó részt. Amennyiben kötve volt a könyv

terjedehne - ami nagyon valószlnll. - helyesen esett a választás e~

re a témakörre, hiszen a névelemek közül a ragadványnevek monda-

nak legtöbbet egyetnikum sajátosságairól, ezeknek az élete a leg-

változatosabb napjainkban, s ezek alapján következtethetünk a név-

aktivitás (az elnevező tevékyenység) állapotára: növekvő vagy csCk-

kenő tendenciáira. Jóllehet a ragadványnevek és. családnevek vizs-

gálatának kü!önválasztása v~gső soron kifogásolható lenne, de egy-

részt ahol szükséges, ott a szerző utal a két névelem kapcsolatára,

másrészt pedig a közeljövőben megjelenik a Nyelvtudományi Érteke-

zések sorozatában a kutatásnak a családnevekkel foglalkozó része,

s a szükséges összevetésekre lehet5séget ad majd. (Nagyon remél-

jük, hogy hamarosan módot talál a szerző a kereszt- és a becenév-

anyag vizsgálata eredményeinek a közzétételére is.)

A könyv bevezetése a névtudomány alapkérdéseivel, a magyér

névtani kutatások eddigi eredményeivel foglalkozik, és ismerteti a

gyUjtés és földolgozás módszereit. Az egész földrajzi területet négy

al-tájegységre osztja (Felszeg, A1szeg, Kapusmente és Nádasmente),

fölsorolja a hozzájuk tartozó 34 helységet magyar és román nevével

együtt.

A ragadvánY1'.1év-állományvizsgálata (20-32) al-tájegységen-

ként törté~ s minden esetben kitér az átlaggyakoriság (a lakosság

számáhcz viszony.Ított ragadványnévmennyiség) bemutatására, a nevek

használatának (egyéni vagy családi) összetételére és elterjedtségé-

re (több helységben vagyaltájegységen is megtalálhaté-e a név).

Összefoglaló áttekintésében egybeveti a szerző saját jelenkori gy(1j-

tésének névanyagát (2588 különböző ragadványnév) JANKÓ JÁNos

1892-beli gylijtésével. A múlt század végén följegyzett 380 névnek
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közel egyharmada (107) ma már nem volt föllelhető, ami a ragad-

ványnévanyag gyors változására: a régiek kihalására és újak kelet-

kezésére utal.

A következő rész a ragadványnevek funkció szer.i.nUnévhasz-

nálaU sajátságaival fogia.tkozik. MegállapÍtja, hogy ebből a szempont.-

ból a ragadványneveknek nevezett" névelemek nem alkotnak egysé-

ges kategóriát. Van közöttük közömbös és érzelmi hatást keltő cso-

port, s az utóbbiak is 'lehetnek poziÚv vagy negativ érzelmi töltés{1-

ek.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fönti, hagyományos fölosztási mód mellett azonban sokkal lé-

nyegesebbnek tekinti a nevek használat szerinti funkcióját, azt, hogy

családi, részleges család vagy egyéni, egyetlen szem"élyáltal viselt-

-e a név. E fejezet is külön tárgyalja az al-tájegységek névhaszná-

lati sajátságait. -majd az egész Kalotaszegre vonatkozó összefogla-

lást ad (56-64). Megállapltja, hogya lakosság 70% -< ;1 visel ragad-

ványnevet, de néhány községben (Gyerőmonostor, Magyarókereke,"

Nyárszó, Körösfő és Jegenye) ez a szám meghaladja a 90%-ot is.

A legtöbb ragadványnév (70-80%) közömbös hangulatú, megkülön-

böztető funkciójú; az érzelmi kötöttség{ieké 17% és 2 3 % között inga-

dozik. A gúnyneveket jelentésük l'ilapján csoportosítva vizsgálja, s

megállapitja, hogy noha több közöttük a testi-lelki tulajdonságra utaló,

lényegükben nem térnek el a ragadványnevek más hangulatú kategó-

riáitóI. A névszerkezet a mindennapi használatban a ragadványnév+

keresztnév vagy becenév formát mutatja a leggyakrabban, de termé-

szetesen a csaJádnévvel és keresztnévvel való egyéb kombinációi

is előfordulnak nagy számmal. Külön érdekességként emlÍti a tanul-

mány, hogya ragadványnév-használat nem korlátozódik a falubeliek

egymással való érintkezésére, hanem még hivatalos helyeken is

gyakori.

A névélettanra vonatkó fejezet (65--83) először a nevek kelet-

kezési körülményeit vizsgálja, majd azok változásait, újabb ragad-

ványnévvel vaió fölcseréléseit mutatja be. Kitér az egyes nemzedé-

kek és társadalmi rétegek névhasználatára, a névöröklést pedig ala-

pos részletességgel tárgyalja.

"A ragadványnevek rendszere a névadás incÚtéka szerint" cÍ-

met viselő fejezete (84--119) igen aprólékos, lelküsmeretes tanulmá-

nya a ragadványné.r-osztálybzásnak. Tizenkét nagy jelentéstani cso-
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portot különÍt el, s természetesen a legtöbb számos másod- és har-

madrenctL1alos~ályra tagolódik. A fő csoportok a következők:. 1. csa.-

ládtagok nevére vonatkozó, 2· .Testi tulajdonságokra utaló; 3. Lelki tu-

lajdonságokra utalój 4. Szavajárásra, szokásra utalÓj5._Életkorra utaló;

6. Egykori vagy jelenkori lakhelyre vonatkozó; 7. Foglalkozásra, meaeI'-

ségre, tisztségre utaló; 8. Egyéb életkörülményekre utalÓj9. Eseményre

utaló; 10. Névasszociációs incÚtékú;11. Puszta identifikációs és érzel-

mi incÚtékú;12. Ismeretlen és bizonyt~an incÚtékú ragadványneve~-

Kalotaszeg vidékén a leggyakoribb a családtagok nevéből, e!sősor-

ban a férf!elődök keresztnevéből illetőleg annak becézett alakjából

alékult ragadványnév. Meglepő, hogy utánuk az ismeretlen vagy bi-

zonytalan incÚtékú nevek állnak!. Ez azzal magyarázható, hogya szer-

ző csak akkor tekintett egy nevet valamelyik kategóriába sorolhatónak,

ha az adatközlők határozottan állast foglaltak a név eredetére, a név-

adás inct1tékára vonatkozóan. igy azután igen sok jelentés1anilag kChy-

nyen meghatározható nevet találunk ebben az utolsó csoportban. Két-

ségtelenül helyesen érvényesül itt. ebben a szinkrón rendszerti viz5-

gálatban a nyeMörténészi óvatosság, hiszen a bizonytalan eredetti

illetőleg indÍtékú nevek besorolása a megfelelő jelentéstani kategóra-

ba félrevezetné a más vidék ragadványnév-struktúrájának kutatóját,

ha összevetési alapnak használná Kalotaszeg anyagát. Ebben a fe-

jezetben nem bontja acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z e r-z ö al-táj egységekre az összegyÜjtött ne-

veket, de a kötet végén és a 116-7. lapon található táblázatok se-

gÍtségével ezt, s ezen kÍvül még az; ·egyes községek egybevetéseit

is bárki elvégezheti.

A ragadványnevek nyeM alkat szerinti vizsgálata (120-203)

igen sok ú j szempontot vet iól és tanulmányoz behatóan. A hangtani.

szókészlettani vizsgálatokon kivül mondattani sajátságokat !s tárgyal.

A ragadványnevekben re~ő szóképek bemu~tása és rendszerezése

szintén igen hasznos és érdekes része a munkának. Külön vizsgál-

ja a nevek tőtani, képzési, adaptációs stb.· problémáit.

A kutatási terület sajátságaiból adódóan a nyeM eredet sze-

rint! megközelltésnek jelentősebb teret (204-:-25) szentel a szerz~

mint az a ragadványnév-földolgozásokban megszokott. A román ere-.

detti neveket külön alcsoportokra is fölosztja (románból vett kölcsCh-

szó, román közszó. tulajdonnév, tÜkörforct1tás,párhuzamos névadás),
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HAJDU MIHÁLY

s ezek életéve4 a magyar nyelvbe való beilleszkedésükke4 magya-

ros továbbképzésükkel is foglalkozik. Néhány német, orosz, cigány

és ismeretlen eredetU idegen ragadványnevet is -talált gy{{jtöttanya-

gában, amelyeket alapos vizsgálat alá is vesz itt.

A kötetet számos táblázat, irodalomjegyzék, romé.n és angol nyeJ.v{1

összefoglaló teszi teljessé.

Ilyen hatahnas mennyiségt1 anyagot ennyire sokoldalú vizsgálat-

nak még senki sem vetett alá a magyar ragadványnevek kutatásában.

Ezzel nemcsak egy vidék neveinek sokoldalú sokoldalú bemutatásá.t

kaptuk, hanem mintát és mércét ls a további ragadványnév-vizsgála-

tokhoz, amelytől a jövő kutatóinak ugyan el -lehet térn4 de figyelmen

kÍvül hagyni semmiképpen sem szabad.

A. Ch. KANELLIS -- W. BAUER: Die Volksnamen der Vögel

Griechenlands. Athén, 1973. 101 p.

Az ügyesen összeá,lÚtott kézikönyv célja, hogya tudományos

latin madárnevekhez biztosftsa a megfelelő görög neveket. elsősorban

az ornltológusok, de a nagyközönség számára is.

A könyv ismertetését azért tartom szükségesnek. mert két

szempontból is figyelmet érdemel. Először is igen nagy ai érdeklő-

dés hazánkban a jövevényszó kutatás, a tükörszavak és kifejezések

nyomán keletkezett közneyek irá.nt, s e kutatásokból különböző és

'cülönféle megá.llapÍtá.sokat vonnak le. Más részt -- évek óta figyelem

-- a magyar madárnevek iránt is jelentkezik érdeklődés, sőt tudomá-

som szerint ilyen földolgozás készülőben is van. Talán fölkeltem i-

ránta az érdeklődést. s elősegltem megjelenését, ami igen kivánatos

lenne. A szerzők az előszóban elég bőven foglalkoznak a madár-

névadás kérdéséve4 s rámutatnak arra, hogy ez egyidős az emberi-

ségge4 s elsősorban a táplálkozásukban jelentős madaraknak adtak

nevet. Arisztotelesznél mintegy 150 madárnév szerepel (Historia

Naturalis), azonban biztonsággal ma már nem mindegyiket tudjuk
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