
FARKAS FERENC

A három megnevezés hasonló funkciót tölt be: megjelöli a

táj egyetlen, tájékozódásuI is szolgáló pontját. Stilisztikai

értékük különbözőségét mutatja, hogy a három megnevezés mind-

egyike más-más beszédkörnyezetben funkcionál természetes módon.

BÉKÉS MEGYEI APAÁLLATNEVEK 1925 ÉS 1934 KÖZÖTT

Nincs még két esztendeje sem annak , hogy Il>'IPLONJÓZSEF /NNy.

LXXIV, 122--6, 252--5, 382--3/ kiváló csoportositásban közzé-

tette Békés me gye közgy{flési irataiból az általa összegy{1'jtött

szarvasmarhaneveket. Ezeknek többsége a XIX. századból való,

de szerepel közöttüle szép szkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAám m a L korábbi adat is. A követke-

zőkben XX. századi /két világhábor~ közötti/ adatokkal egész{-

tem ki H1PLOM mélyreható Békés megyei ku ta tásai t. Az időbeli

eltérésen kivül azonban több lényeges különbség is van adata-

inte között. ~f:ÍgH1PLOM József' gy{{jtése a szarvasmarhák minden

nemére kiterjedt, addig én csupán a bikák neveire találtam szép

szám~ adatot. Ugyanakkor viszont a lovak és sertések közül a

h:Ím egyedek /mének és kan ok/ össze:Írásait is sikerült föllel-

nem a jelzett időszakból Szabó Ferencnek, a Békés megyei Levél-

tár igazgatójának baráti segitségével, akinek ez~ton is hálás

köszönetet mondok önzetlen és hathatós támogatásáért.

A Békés megyei Levéltár alispáni iratainak 3931/1925; 297,

5009, 21313/1926; 41/1927; 1010, 1477/1929; 89, 853/1930; 1679/

/1931; 2068/1932; 1708/1934. 'szám~ aktái tartalmazzák az apa-

á11atössze{rásokat a megye akkori területéről. Természetesen

csak a nyilvántartott, f'ödöztetésre engedélyezett állatok ne-

vei szerepelnek ezekben a jegyzékekben, s ez csak töredéke a

korabeli népi állatnévanyagnak. Mivel azonban a harminc tele-

pülésen .évente ezer--ezerkétszáz apaálla tot :Írtak össze név

szerint, mintegy tfzezernyi adat gy8lt össze az össze1rásokból,

s ez mindenképpen elegendőnek látszik némi bepillantásra, s a

későbbiek folyamán más vidékekről származó, vagy más korabeli

adatokkal való összehason1{tásra.
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Mivel 1925 és 1934 között a fölülvizsgálatok és engedé-

lyezések évről évre rendszeresen megismétlödtek, ugyanazon ál-

latnak a neve többször is szerepel az összeirásokban, hiszen

némelyik állatfajnak a tenyészideje végigvonul az egész vizs-

gált időszakon /a mének 10--12, a bikák 6--8, a kanok 3--4 é-
I

vig födözhetnek folyamatosan/. Igy tehát az azonos nevek azo-

nos egyedet is takarhatnak, de nem föltétlenül. Az állatnév-

adásban ugyanis gyakori, hogy egy-egy gazdaságbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50--60 éven

keresztül ugyanazok a nevek szerepelnek némelyik állatfaj e-

setében. Ugyanis ha egyik állat elpusztul, vagy eladásra ke-

rül, ugyanazzal a névvel látják el a következő hasonló egye-

det. Tehát a névazonosság még a tulajdonos nevével való azo-

nosság esetében sem jelenti a megnevezett egyed azonosságát

is. Kétségtelen továbbá az is, hogy egy-egy név egy helység-

ben többször is előfordul. Így egy esztendő összefrásai alap-

ján lehetett volna ugyan né'vgyakorisági sorrendet megállapi-

tani, de nagyon nehezen, s ez nem tartalmazta volna a teljes

időszakban előforduló valamennyi nevet. Azt viszont teljes bi-

zonysággal meg lehetett határozni, hogy egy-egy név hány tele-

pülésen található meg, 5 melyik helységre vagy melyik vidékre

jellemző. A területi elterjedtség, a névhasználat regionális

sajátsága világosan kiolvasható a közölt adatokból.

Az akkori megye 30 helységét észalcnyugatról kezdve az ó-

ra járásával egyező irányban a következőképpen számoztam meg,

a lehetőség szerint megtartva az esetleg összetartozó etniku-

rook és a települések egYnlásutániságát is. A mellékelt térké-

pen csak a számok találhatók meg, föloldásukat az alábbi mu-

tató adja.

1. Öcsöd
2. Békésszentandrás
3. Szarvas
4. Csabacs{{d
5. Kondoros
6. Endrőd
7. Gyoma
8. Körösladány
9. Szeghalom

10. Füzesgyarmat
ll. Vésztő

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Köröstarcsa
Hezőberény
Békés
Mezőmegyer
Doboz
Gyulavári
Gyula
Kétegyháza
Újkigyós
Békéscsaba
Gerendás

31



•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

•
ItRQPONMLKJIHGFEDCBA

s
•

•
..

i s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.,4

J.G.

tJi'
.1.1..

•2.~
1:

•
z.<.j

3 0 •

32



23. Csorvás
24. Nagyszénás
25. Gádoros
26. Szente tornya

27. Orosháza
28. Pusztaföldvár
29. Tótkomlós
30. Békéssámson

I. Hénnevek

A lóneveknek J. SOLTÉSZ KATALINtól való nagyszerd össze-

foglalása óta jNyr. C, 144--54/ hazánkban nem foglalkoztak ez-

zel a névt{pussal. J. SOLTÉSZ néhány év elötti rendszerezése

elsősorban a versenylónevekre alapuIt, s a népi névadást alig

vette, adatok l~{ján nem is vehette figyelembe. A jelen anyag

elsősorban népi neveket tartalmaz, de mivel ezek törzskönyve-

zett mének nevei, hatott rájuk nagy mértékben a "hivatalos",

a versenylovak, állami méntelepek névadási szokása is, {gy á.t-

menetet képeznek a két véglet, a paraszti és az elit lótenyész-

tésben használt nevek között. Ez természetes, és mindenütt

{gy van. Kizárólagosan népi lóneveket csak akisgazdaságokban

használt kanca és herélt lovak elnevezéseiben találhatunk.

A nevek följegyzései a legkülönbözőbb helyes{rási alako-

kat mutatnak. Az egyszerd köznévből alakultakban is lehetnek

helyes{rási eltérések jCigányVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN Czigány, Durcás N Durczás,

Szellő N Szelő stb.j, a tulajdonnévi eredetdekben és az ide-

gen szavakból alakultakban pedig általános és nagyon gYakori

a többféle följegyzési mód jBobi N Boby, Hadur ~ Had~, Lan-

celot NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALarac eLof", LeperkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnj Lepperd N Lepert, Majlát nj :!-Iajláth,

HaksziRQPONMLKJIHGFEDCBAN Maxi, Nonius N Nóniusz, Noni 'v Nóni, Nordstar N Nos-

tár, Shagya N Shágia N Ságya N Ságia, Shannon N Sanon stb.j.

A megállap{thatóan tulajdonnévi eredetd nevek kivételével az

itt következő adattárban a mai köznyelvi helyes{rás szerint

közlöm az előforduló neveket. Az utánuk álló számok az előfor-

dulás helyére utalnak. A mellékelt térkép mutatja az egyes

helységek egYmáshoz való földrajzi viszonyát, az előző hely-

ségnévsorrend pedig a számok föloldását adja.

Aklos 9, II Babér 21 Bandi 7, 18, 21

Aladár 18 Baja 27 Báró 21

Arany 14, 21 Bajnok J Bátor 14, 21
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Battonya 5, 21

Béla 2~ 4

Belga 21

Berei 3, 21

Betyár 14, 22, 27
IB~bor 13, 27

Bihar 14,.21

Birtok 3, 5, 13

Biztos 21, 23

Bobi 21

Bogár 3, 14, 21
27

Bojtár 3, 4,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Bolygó 5, 13, 14
27

Boroevics 21

Boysie 19

Büszke 12, 14

Cica 27

Cigány 13, 21
IC~mer 21, 23

Csaba 13

Csalfa II

Csavarg6 13

Csendes 3

Csillag 21

Csinos 4, 21

Dandár 21

Dani 21

Dante 5, 21

Danyó 21

Dávid 12

Deres 3, 21

Doboz 21

Dombi 5, 21

Durcás 3, 4, 16,
18, 20, 21,
24, 30

Dühös II

Egza 27

Előszállás 26

Em:Í.r3

Erneszt 3

Ernő 8

Erosz 14, 21

Fajta 21

Fenék 17, 27

Ferkó 13

Fili 27

Flórián 22

Fogaras 27, 28

Fukszi 9

Furi 5, 7, 9,
14, 21, 26
27 '

Füri 21

Gabri 21

Gálánt 5

Gazsi 21

Gel1ért 27

Géza 21, 27

Gidra 14, 28

Gidrán 3, 14, 21
22

Gombos 26

Gonosz 3, 7

Gödöllő 3, 21, 27

Guszti 7, ·21

Gyurka 14, 21

Had~r 21

Hajnal 21

Hangos 21

Hani 21

Hattyti3

Hetes 13, 26

34

Hihetetlen 13, 21

Ho1kaszter 14

Holló 1, ~, 3, 5 14
21 "

Huszái:14, 21

Hiiség 24

Jancsi 27

Jenő 20, 21

Jóska 14

Juszti /1/ 13

Kazal 27

Kengyel 21

Kesa /1/ 21

Kesely 3, 14, 21, 27

Kigyó 15

Komló 14

Komlós 5, 21

Konfráter 21

Konzerv 14

Korhely 14

Kortes 7, 13, 21

Kotré 26

Kozma 13

Kömlö 2

Küzdő 3, 5

Laci 4, 14, 21, 23, 27

Lancelot 21

László 27

Lator 3, 5, 14, 21

Lepel 13

Leperd 7, 14, 21, 27

Maci 3

Maclet 21

Macsó 22

Madár 3, 5, 21, 22

Hágor 5, ·21

Majlát 3, 21



Haki 2~

Hakic 2~

Makó 3, 5, 6,
7, ~4,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2~

Makszi 3, 6, 7,
13, ~8, 2~

Hakszim 21

Hanó ~4

Marci 2

Harsa~~ 3

}Iátyás~3

Hénesbirtok 12, 21,
23

Hiksa 23

Hiska 2~, 27, 28

Hondár 13

Hóric 21

Móring 21

Huci 2~

Huki 21

Nagyláng ~3

Nándor 3

Nantes 1

Négus 27

Néró 2

Nodok 27

Noncsi 3, 5, 14,
2~

Nóni 7, 12, 13, ~4,
18, 20, 2~, 22,
26

Nóniusz 2, 3, 5, 9,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~4, 18, 20, 21,
27

Nordsztár 13, 14,
27, 28

Omár 5

Oral 3

Ormusz 3, 5

Orosháza 14

otilon 21

Ozora 27

Örmény 3

Pajkos 21

Pajtás 6

Pali 13, 21

PandÓr 22

Patiron 26

Pereg 2, 3

Pista 14, 21, 27
28

Poldi 21

Polgár 21

Pompás 7, 28

Princ 2~

Puresi 14, 21

Puszta 2~

Rabló 2~

Ravasz 10, 18

Remény 13, 14,
18, 21

Rigó 21

Saci 3

Sadi 23, 27

Sági 21

Sajó 21

Sándor 3, 21

Sanyi 3, 13, 21
24, 27

Sárga 3, 2~, 27

Sármány 21

sárvár 21

Shagya 23, 24,
26, 27

Shannon ·5, 6

Szállás 21, 27
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Szeged 27, 28

Szellő 21

Szöl1ős 5VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szuli 2~

Szultán 3

Tibol:'21

Tilos 2~

Tisza 21

Tóni 4

Tonzor 14

Tótkom1.Ós 5

Tréfás 21, 27

Tunisz 27

Tündér 2, 5, 21

Tüzes 3, 21

Vezér 3, 10, 21, 27,
28

Vihar 3, 5, 13, 14,
21, 24, 27, 28

Villám 21

Vil1any 21

Vitéz 21

Zsadány 14

Zsarnok 14, 21

Zsivány 21

Név nélküli 27



Egy-egy esztendőben 100-200 különböző mén szerepel az ösz-

sze:Írásokban, mivel nem maradt fönn minden egyes esztendőről

följegyzés, összesen 797 mén adata fordul előVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA199 különböző

névvel, tehát az egyes nevek megterhelése igen alacsony, 4,00.

/Egyetlen név nélküli fÖljegyzés fordult elől927-ben Oroshá-

zán./

l. A nevek csoportosÍtását az átvitt tulajdonnevekkel

kezdem. Ide azok a nevek tartoznak, amelyek már előbb is tu-

lajdonnevekként éltek a magyar vagy valamelyik idegen nyelv

névkincsében.

a/ Nagyon gyakori szokás régebben élt hires 'födözőménnek,

jó tulajdonságJ törzsalap{tó ménnek a nevét átörök{teni az u-

tódokra. Sokszor egy-egy /főleg állami vagy földbirtokosi/ is-

tállóban ugYanaz a név nyolc-tÍz esetben is előfordul egyszer-

re, s ilyenkor a mellette használt számokkal különböztetik meg

az azonos nevi{egyedeket. Ez a népi névadásban nem tükröződ-

het, hiszen egy engedélyezett ménjénél több egyetlen kisgaz-

dának sem volt. Néhány nagyobb gazdaságban azonban találkoz-
. I ,

tam ilyen sorszámozással. Ujk~gyóson 1932-ben a község tulaj-

donában levő núgy mén neve a következő: Jenő, Durcás, Noni-

us I., Nonius II., Kondoroson 19JO-ban Geist Gyula földbir-

tokos egyik ménjének a neve Sl~on II. /Az I. sorszám~ már

biztosan nem volt tenyésztésben, mert nem szerepel az össze-

irásokban/, Köröst~rcsán 1934-ben akisorolt /méntelepi/ mén

nevekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM érre ebzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.r-t ok 1., ugyanakkor Csorváson· a gróf Wenkheim-gaz-

daság ménjének a neve Ménesbir,tok 10.

Az ilyen hajdani hires mének neveinek továbbélései az

összelrásban sokszor módosulnak, különböző alakváltozatokban

jelennek meg, megrövidülnek, kicsinyftő képzőkkel látják el

őket stb. ~ /igen gyakori lónév a Funoso 'dühÖS, mérges'

olasz közszóval elnevezett tenyészmén nev éből!.;Gidra, Gidrán

/gyakori név, eredete az arab Gidransen mén neve, amelynek u-

tódait 1820 óta Mezőhegyesen tenyésztették tovább, s a fajta

neve is azóta gidrán letti; ~, Noncsi, Nóniusz /a leggya-

koribb név, s a legelterjedtebb fajta volt az Alföldön a XX.

század első felében, amelyet az eredeti norman Nonius mén és

ősi parlagi magyar kancák,valamint később angol telivérek ke-
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resztezésébol nemes{tettek ki, - a névadó 05 áll{tólag a por-

tugál matematikus családnevérol lett elnevezve; a Noncsi név-

alaknak idetartozása már vitatható, s minden bizonnyal elho-

mályosult néhol az összetartozás tudata, mert 1926-ban Béké-

sen egy angol félvér, 19JO-ban pedig Kondoroson egy hidegvé-

ravel való keresztezésboi született ménnek a neve, az adatok

nagy többségében azonban a ló fajtája is nóniusz vOlt/; ~-

~ /a népnyelvben sokszor Norstár ejtés{iés fÖljegyzés{f a

név, az os Nordstar 'sarkcsillag, észak csillaga' nev<ihires

mén vOlt/; Sági, Ságia /közepes gyakorisággal fordul elo, a-

rab mén osük a Shagya 'sas' nevet viselte/; Shannon /ritkán

fordul elo, a Shannon 'folyó Irországban' angol telivér ős-

ről elnevezve/o

b/ Igen gyakori a keresztnevek fölhasználása állatnév-

ként. Vannak állatfajokhoz kötődő keresztnevek, s azt hinnénk,

hogy vannak nemekhez kötődők, hiszen férfinevet csak him egye-

deknek lehet adni, s fordÍtva is {gy lenne természetes. Mén-

nevek között gyakori a Bandi, Laci, Pista, Sanyi. Ritkán for-

dul elő az Aladár, Béla, Berci, Dani, Dávid, Ernő, Ferkó, Fi-

li, Flórián, Gabri, Gazsi, Gellért, Géza, Guszti, Gyurka, Jan-

csi, Jenő, Jóska, Kozma, LászlÓt Harci, Hiksa, Miska, Móric,

Huki, Nándor, Pali, Poldi, SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Sadi, Sándor, Tibor, Tóni.

Az idegen nevek közül gyakori a Hakszi, ritka a Bobi, Ban te,

Danyó, Erneszt, Lancelot, Makszim, Néró, Omár, Szuli )z utób-

bi lehet a Szulejmán kicsinyített alakja, de lehet a Szultán

rövidített továbbképzése is/o Talán a Dante és Néró külön cso-

portba is tartozhatna, hiszen élő, történelmi, irodalomtörté-

neti alakok voltak, de az ilyen adatok csekély száma miatt

nem vettem őket külön. A ritkán előforduló nevek közül szólni

kell a Gyurka névről, mely inkább sertés /kan/ neve általá-

ban, s 1929-ben Békéscsabán, 1934-ben Békésen való föltilnése

.különös.Hegjegyzendo még, hogy rit.kább a teljes keresztnév

használata, és sokkal gyakoribb a környéken is használatos

beceformák alkalmazása az állatol~a, {gy ménelnevezésekre is.

Különös, hogy két női név is előfordul a mének nevei kö-

zött /Juszti, HanikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArV náni/. Az előző 1926-ban ~lezőberényben
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lett röljegyezve, a második pedig 1926-ban, 1930-ban, 1931-bel

Békéscsabán. Mindkét helység nemzetiségi jelle~ volt, de ak-

kor is nehezen képzelhető, hogy ne ismerték volna a nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé'vriek

női keresztnévi használatát.

c/ Hitológiai név az Erosz és HadG.r.Az első talán a bel-

ső tulajdonságra , nemiségre utaló szimbolikus nevek között is

helyet kaphatott volna. A második jellegzetes két világhábo~

közötti név.

d/ }'leglehetősengyakori a helységnevek választása mének

nevéül. Ez valósz{ndleg állami méntelepekről terjedt át a né-

pi névhasználatba. Any~gunkban a következő ilyen nevek ror-

dulnak elő: Baja, Battonya, Csaba /Békés-/, Doboz, Előszállás,

Gombos /Bogojevo7/, Gödöllő, Komló, Komlós /Tót-/, Kömlő, Há-

gor, Hajlát /volt Nagymajlát, ma Nagyér/, Makó , Orosháza, 0-

zora, Pereg /Kaszaper/, /Csárda-/ Szállás, Szeged, Szöllős

/volt Pusztaszöllős, ma Kardosk~thoz tartozik/, Tótkomlós,

Zsadány. Általában ezek közeli helységek nevei, amelyek a név-

adók számára jól ismertek voltak, s ezért választották őket.

Éppen ezért kérdőjeleztem meg a Duna melletti Gombos nevét, s

talán a Kom16 és a Kömlő is megérdemelte volna a kérdŐjelet,

hiszen elég messzire rekszik mindkettő Békés megyétől.

e/ Tájnevek és viznevek is előrordulnak, de sokkal ki-

sebb számban és sokkal ritkábban: Bihar, Fogaras, Saj6, Tisza.

Érdekes e két utóbbinak lónévként való rÖlt{(nése, mivel in-

kább kutyanévként voltak eddig ismertek.

r/ Idegen helynév csupán kettő található: Nantes jegy ö-

csödi kisgazda tulajdonában 1927-ben/ és Tunisz /nyilván az

arab vérvonal jelenlétének jelölésére/.

2. A következő nagyobb csoport ~ 16 külső tulajdonságá-

ra utal. Ez legtöbbször reális kapcsolatot jelent a név és a

név viselője között, hiszen a sajátságok nagy része /szőr szi-

ne, jegyek, állás, testrorma stb./ a csikó születésekor meg-

állap{thatók, tehát a névadáskor rigyelembe vehetők.

a/ Sz:lnreuta16 nevek: Arany /három sötétpej mén neve

1930-ban Békéscsabán és eg~é ugyanakkor Békésen/, Bogár /re-

kete lovak esetében gyakor~ egyszer vasderes/, Cigány /reke-
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tel, Deres /általában szürke, egyszer vasderes, vagyis bar-

násszÜTke sz:Ln{(ló neve, egyszer pedig "t{{zdelt fekete", ami

sötét alapon világosabb szőrszálak jelen~étére utaló szin/,

Hatt~ /szürke/, Holló /általában fekete, egyszer acélszürke/,

Négus /fekete/, Örmény /fekete/, Rigó /fekete/, Sárga /a szi-

nük is mindig az/, Sármány /19Jl-ben Békéscsabán világos pej/.

b/ Jegyre utaló nevek: Csillag /fehér folt a homlok kö-

zepén/, Kesely /egyik vagy több láb·is fehérl. Csak az utób-

bi látszik gyakori névnek, 5 valósz{ntUeg ide tartozik a Bé-

kés csabán 19JO-ban följegyzett Kesa is, amely a népnyelvi

Kese ejtés elirása lehet.

c/ Alakra utal a Csabacs{(dön és Békéscsabán előforduló

Csinos és a Kondoroson följegyzett Gálánt /'elegáns, szép tar-

tásá, könnytijárásá'/ és a két helységben is följegyzett Pom-

pás.

J. Belső tulajdonságra, "jelle=etl vonatkozó nevek csak

részben födhetik a valódi tulajdonságokat, hiszen azok csu-

pán föltételezettek lehetnek a csikó világrajöttekor.

a/ Az ide tartozó nevek egy része a ló gyorsaságára, ver-

senyben várható vagy kivánt szereplésére utal általában jel-

képesen. Babér, Bajnok, Biztos, Clmer, Küzdő, Hadár, Oral

/Szarvason a szl. 'sas' jelentés{{ szóból/, Szellő, Vihar, Vil-

lám.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b/ A másik névcsoport a ló nelilével összefüggő várható

tulajdonság konkrét vagy jelképes megnevezése. A méneknél ter-

mészetes és gyakori a vadság, fékezhetetlenség, erőszakosság,

ezért adhatták a következő neveket: Bár6, Bátor, Betyár, Büsz-

ke, Csalfa, Csavargó, Durcás, Dühös, Gonosz, Hangos, Lator,

Harsall, Nagyláng, Pr inc , Rabló, Ravasz, Szultán, Tüzes, Ve-

zér, Vitéz, Zsarnok, Zsivány.

c/ Végül van egy csoport, amely "bóknévnek" tekinthető,

mivel kedveskedő hangulatá, az állat JO tulajdonságát fö1té-

telező, s meghitt viszonyt föltételez a gazda és a jószág kö-

zött. Ezek nagy többsége konkrét megnevezése egy-egy /emberi/

jótulajdonságnak, de van egy /Hajnal/ szimbóLLkus név is kö-

zöttük: Csendes, Hajnal, H{{ség, Pajkos, Pajtás, Remény, Tré-

fás.



4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népnevek közül csak a Belga fordult elő, amely va-

lószinŰleg hidegvér~ származásra utal.

5. A tartás körülményeire vonatkozik az Atlos név.

6. Néhány névnek az iditóokát nem tudtam megállap{tani,

csak föl tételezéseim vannak vagy még az ok sem, jóllehet a né .•.

közszói jelentése ismert. Bibor ~lán sötét pirospej sz{nre

utalj, Birtok jérdekessége, hogy szlovák nemzetiségJ közsé-

gekben fordult elő csakj, Bojtár jszintén csak szlovák tele-

püléseken használtákj, Dandár jkatonaéletre utaló névj, Dombi,

Fajta, Fenék jesetleg Fenékpuszta helynévbő1j, Fukszi, Füri

jegyik "nyári fekete", a másik sötét vasderes, tehát a fürj

sz:tnéhez hasonló, de lehet a Furi név elirása isj, Hetes ja

szolgálati renddel állhat kapcsolatban, ami nagybirtokok, mén-

telepek, katonaság istállóiban gyal~ori vOltj, Hihetetlen jta-

lán jellemnév, amely a gyorsaságra utalj, Huszár, Kengyel,

Kigyó, Konzerv jtréfás névadás lehetettj, Korhely jjellellU1év,

de nehéz a magyarázataj, Kortes, Hóring jházasságkötéskor ad-

hatták ajándékbaj, Purcsi jesetleg sz:tnre utalhat a vidéken

gyakori cigány családnév fölidézésévelj, Puszta, Tilos.

7. Végül a következő neveket nem sikerült megfejtenem,

s igy természetesen a névadás inditékát sem jelölhetem meg.

Boroevics jBékéscsabán egy kisgazda tulajdona 1930-banj, Boy-

sie j1934-ben az Almásy gróf tulajdona Kétegyházánj, EgzaRQPONMLKJIHGFEDCBA

j e g y orosházi kisgazda lovaj, Hollcaszter, Komráter, Kotré,

Leperd, Haclet, Macsó, Makic, Nondár, Nodok, Ormusz, Otilon,

Patiron, Tonzor.

A szarvasi Oral, a békéscsabai Danyó és még talán a ge-

rendási Hacsó kivételével egyetlen név seru utal a megye nem-
I

zetiségi lakosságára. Ugy látszik, a lónevekre is igaz, amit

SOLyt·rJillzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHiRE jN É . 3. sz. 5 3 j idéz a m.Jlt század végi baranyai

svábság állatneveire vonatkozóan: "Állatjainak a német is ma-

gyar nevet ad", s ezt bizony{totta is a szerző a völgységi

német kisgazdák tehénneveivel kapcsolatban. A most vizsgált

nemzetiségi községek mónneveiböl nézzünk meg néhányat kiha-

gyás nélkül abban a sorrendben és azzal a helyeslrással, aho-

gyan az össze{rásokban előfordulnak I Békéscsaba frészben szlo-
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vák, részben magyari, 1926: Berci, Noni /ötször/, Hani /két-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szeri, Szállás, CZigány, :':adárIkétszer/, vilt<tr/háromszor/,

Huki, Lator, Furi /kétszer/, }!ajlát, Boe;ár, Nonius, Leperd

Ikétszer/, Dani, Konf'rater; Szarvas Inagyrészt sZlovák/, 1926:

Holló Ikétszer/, Vezér, Hadár, Hajlát, Deres /háromszor/, Gö-

döllő, Küzdő /háromszor/, MaxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, /kétszer/, Nonesi , Lator /négy-

szeri, Gonosz, Harsal, Nándor, Nonius /négyszer/ Bojtár, Gid-

rán, Pereg, Sárga /kétszer/, Makó, Emir; Hezőberény /részben

szlovák, részben német, részben magyari, 1934: Lepel, Mondár,

Cigány, Sanyi /kétszer/, J.látyás,Ferkó, Csavargó, Hetes, Csa-

ba; Gyula /részben román, részben német, nagyrészt magyari,

1932: Hihetetlen, Nonius, Bandi, Aladár, Ravasz, Remény.

Hindennek alapján az a véleményem, hogy nem a nemzetisé-

gi hovatartozás, hanem a földrajzi közelség határozza meg egy-

egy névnek az elterjedését. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ál-

talában a szomszédos településeken használnak egy-egy nevet

az olyanok közül, amelyek 2--3--4 helységben fordulnak elő,

mint például Aklos /Szeghalom, Füzesgyarmat/, Arany, Bátor,

Bihar, Erosz, Gyurka, Huszár, Puresi, Zsarnok /Békés, Békés-

csaba/, Birtok /Szarvas, Kondoros, ~lezőberény/,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKüz dő , Ormusz

ISzarvas, Kondoros/, Bojtár /Szarvas, Csabacs~d, Kondoros/,

Büszke IKöröstarcsa, Békés/, Cigány /Mezőberény, Békéscsaba/,

Cimer /Békéscsaba, Csorvás/, Dante, Dombi /Kondoros, Békés-

csabai, Fogaras, Szeged /Orosháza, Pusztaföldvár/, Hihetetlen

IGyula, Békéscsaba/, Holló /Öcsöd, Békésszentandrás, Szarvas,
. I I

Kondoros, Békéscsaba, Békési, Jenő, Sárvár /Ujk1gyós, Békés-

csabai, Komlós /Kondoros, Békéscsaba/, Makó /Szarvas, Endrőd,

Gyoma, Békés, Békéscsaba/, Miska /Békéscsaba, Orosháza, Pusz-

taföldvár/, Ságia /Csorvás, Nagyszénás, Szentetornya, Oroshá-

zaj, Nordsztár /Mezőberény, Békés; Orosháza, Pusztaföldvár/,

Noncsi /Szarvas, Kondoros, Békéscsaba, Békés/, Vihar /Szarvas,

Kondor os , Hezőberény, Békés, Békéscsabaj Nagyszénás, Orosháza,

Pusztaföldvár/ stb.

Az egyes névt{pusok elterjedésére nem leh~t határozott

megállapítást tenni. Talán annyi kijelenthető, hogy a me gye

északkeleti részében /tehát a törzsökös magyar etnikumban/
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több a közszói eredet~, külső-belső tulajdonságra utaló vagy

a ló tartására vonatkozó név: Aklos, Arany, Bátor, Büszke,

Csalfa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADur-cás , Kigyó, Korhely, Remény stb. II talában kevered-

nek a névtipusok egy-egy helységben, s szinte valamennyi meg-

található mindenütt, amit elsosorban annak tulajdoni tok, hogy

ménekről lévén szó, erős hatása volt a "hivatalos", állami

méntelepi és versenylótenyésztésben használatos névadásnak.

/FolytakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt juk/
I ,

HAJDU MIHALY

ÁLLATNEVEK FEKETE ISTVÁN MÍfvEIBEN

Legelőször is siessünk kijelenteni, hogy most az állat-

nevek egyik különleges csoportjával f ogurikf' og.La.Lk oz.nL, Nem

azt kutat juk, hogy az ember milyen nevet adott az állatoknak

/jobbára háziá11a"toknak/, hanem azt vizsgáljuk, miként neve-

zik egymást az állatok. Fekete István elbeszéléseiben, regé-

nyeiben, amelyeb2ek szereplői javarészt állatok, 70 név :for-

dul elő. Az alábbi m~vekből g~jtöttünk: Ci-nyi /1/, Csi/2/,

J:<Jmberekközött /3/, Hu /4/, 21 nap /5/, HJ /6/ I Kele /7/, Lut-

ra /8/, Tavasz /9/, Toronyban /10/, Vuk /11/. A zárójelben

levő számokat emlitjtikmajd a hivatkozásokkor, azaz megje6~ez-

ztik,hogy egy-egy név melyik m4ben fordul elő. A rendszerezés-

kor, feldolgozáslcor a következő munkákat is fe1.használtuk: BA-

LOGH LAJOS - KIRÁLY LAJOS: Az állathangutánzó igék, hÍvogatók

és terelők somogyi nyelvatlasza /Akadémiai, 1976/, JOLSVAY

ALAJOS - STEINNANN HENRIK - SZILY ERNŐ: A magyar állatvilág

szótára /Natura, 1976/.

A nevek többsége nem egyezik meg az ember által adott

névvel, pl. ~ - ~ 'ló', Bujtár - Vahur 'kutya' stb.

Az alábbi csoportokat állapÍthatjuk meg:

I. Az állat hangja. II. Elvonások, szócsonkitások. III.

Szócsonkitás + képzés /szóösszetétel/. IV. Népnyelvi név.

V. Egyéb elnevezések.

I. a/ Az állat hangja, ahogy azt az emberi fül hallja,

hallani véli vagy akarja: ~ 'birka, bárány' /4/; ~ 'őz'

/4, 7/; ~ 'galamb' /7/ 'bakgalamb' /10/; ~ 'borju' /7/,
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