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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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azonosítani a mai tudományos nevekkeL A Linné Károly bevezette

kettős laUn tudományos elnevezés teremtett rendet az élővilág nevei

között. aminek óriási nemzetköz! gyakorlati haszna van.

A tájnyelvi madárnevek. amelyeket a nép használ a madár

ha:ngjára 6s külsejére. tartózkodási helyére. magatartására utalnak.

Tehát a tudományos elnevezések mellett helyenként változó. nyelv-

járási. elnevezések élnek. Megállapítják a szerzők, hogy ezek a táj-

nyelvi elnevezések nem alapulnak olyan finom megkülönböztetéseken,

mint a tudományos meghatározások. így gyakran előfordul, hogyazo-

nos nevet visel két vagy több faj is. Azok a madarak, amelyek a

tavaszt hozzák a "fecskék". Görögországban azonban ötféle fecske

élo de senki sem tesz köztük különbséget. nevük azonos. Azok ~

madarak. amelyek az érkező hajókat fogadják. vagy a halászokra

várnak. hogy hálójuk kihúzásakor kivegyék részüket a zsákmányból

"sirályok". Görögországban azonban 13 fajta sirály élJ Máskor két-

vagy háromféle madarat is azonos névvel illetnek. Például a szürke-

gém (Ardea cinerea). nagykócsag (Egretta alba) és a jégmadár

(Alcedo atthis) stb. a görögben egyaránt 'halevő' néven ismert.

Ugynakkor az azonos madarat is vidékenként másként nevezik. Pél-

dául a gyurgyóka (Merops apiaster) neve más Manlban, Közép-Gö-

rögországban és Thesszá1iában. (Az utóbbi két helyen a madár lágy.

bugyborékoló "pu-purr. gyur-gyurr"-szerti. más madáréval össze nem

téveszthető hangjával van vonatkozásban - hasonlóan a magyar el-

nevezéshez.) Számunkra tulajdonképpen ez a jelentősége: hazánk és

Görögország madárvilágának neveit összevetve szetnbetUnnek a harg-

utánzó nevek, s vizsgálatuk könnyebb lesz.

A szerzőket ugyanaz a s:z;empont vezette. mint nálunk a bota-

nikusokat: minden faj kapjon anyanyelven ls "szabatos" nevet. Ennek

érdekében, ha egy neve volt valamely fajnak. ezt megtartották. Ha

több neve volt a különböző tájnyeJ:vekben. akkor az irodalomban leg-

gyakrabban has:z;náltat emelték kl, mlg ha tájnyelvi nevet nem talállak,

akkor megkülönböztető jelzővel igyekeztek kialakÍtani. Végső esetben

a latin tudományos, angolo· francia, német. spanyol vagy olasz nyel-

vi nevet igyekeztek Íólhasználni. A görög nyelvnek megfelelően két

esetleg három szóból összetett neveket is alkoUak. A népi .nevek

közül a jellemzőket foglalták le valamely testrész szlne, testnagyság,
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kill8nleges jel. a mad~ élettere, elterjedési területe. élelme vagy

hangja nyomán. Rövid, tetszetős és jellemző neveket kiséreltek meg

a~otni, elsősorban olyanokat, amelyek a nép nyelvérzékévei nínc s.e-

nek ellentétben. Amikor lehetséges vott. más nyelvek analógiáit is

megfigyellék a névadáskor. A félreértések elkerülése céljából nem

használtak több fajt is fedő népi neveket.

A szerzők javasolják. hogy az áJ.latvilág más osztályaiban is

vizsgálják meg az elnevezéseket, és a népnyelvből merÍtve egészft-·

sék ki azokat. Hazai körülményeink között is ·szükségét érez~k en-

nek. Nagyon gyakori - talán a növénytani elnevezésekben még in-

kább - hogy nyakatekert, magyartalan. sok esetben hibás nyelvújí-

tás! nevekkel dolgozunk, s nem egy esetben előfordult. hogya he-

lyes magyar tájnyelvi nevet "helyreigaz!tva" mesterléllre rontothrk,

A könyv névjegyzéke a latin név ~ellett az angol. francia és

német név után a javasolt görög nevet tartalmazza. Ad egy" latin

szinonfma névjegyzéket, majd az összesltQ jegyzék neveit nyelven-

ként betUrendbe szedve hozza. A könyvet számos - elsősorban

antik - madárábrázolás képe disz1u.

REUTER CAMILLO

Namenkundllche InformaUonen Nr. 30-35.

A NÉ 1. számában részletesen !smertettem az NDK névtudomá.-

nyi. folyóiratának 29. számát. Azóta a folyóirat a 35. számnál tart.

Szerkesztésében.· fólépítésében nem történt változás. legföljebb azt

~mlÍthetem meg, hogya 33. számtól kezdve vastagabb fehér papfrból

való fedőlapot kapott. Az egyes számok részletes ismertetése helyett

csak az első rovatban fflegjelenő tanulmányokat és tudósításokat so-

rolom fóL A folyóirat nagyobb részét ezek jelentik.

30. szám. 1977. május

H. NAUMANN: Keresztnevek - becenevek - ragadványnevek.

II•. rész; Th. ANDERSSON: Régi európai v:Íznevek az északi nyelv-
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