
azzal a ténnyel, hogy az Árpád-korban a becézés rendkívül gya-

kori.jelenség volt /vö. pl. BENKŐ, Régi magyar személynévadás

5/. Annak elbírálását azonban, hogy mely becéző formák alakul-

tak ki a magyarban, és melyek az eredeti, a "készen átvett" szláv

bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAec'éz ő alakok, nem vállaIhatom.

Az elmondottak és az 1202. évi aradi összeírásban található

Boda, Bodos, Bodamer nevű testvérek neveinek bemutatása és ér-

telmezése alapján úgy vélem, hogy a Boda és a Bodos neveknek a

BodamertsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/<: szláv Budimir/ személynévből való magyarázatát el-

fogadhatjuk.

FEHÉRTÓI K~TALIN

A SZErvIÉLYNEVEKÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATÁNAK

LEHETÓSÉGEI A ~~GYAR NÉVTANBAN

1. A névtan kutatójának mindig használnia kell az egybevetés,

az összehasonlítás módszerét, ha meg akarja állapítaniNMLKJIHGFEDCBAe ~ J név-

tani jelenség általánosabb v8gy egyedibb, sajátosabb jellegét.

A különböző nyelvek /földrajzi és műveltségi körzetek/ névrend-

szereinek vagy akár csak bizonyos sajátságainak összehasonlítá-

sa mellett nem lebecsülendő szerepe van az egyazon nyelven be-

lüli egybevetésnek is, hiszen a nyelv vízszintes és függőleges

·tagolódása a nevekre, köztük a személynevekre is érvényes. Egy

fÖldrajzi/nyelvjárási egység személyneveinek Vizsgálója saját

kutatási területének a jellegzetességeivel is akkor jöhet iga-

zán tisztába, ha más, lehetőleg tőle távoleső vagy eltérő jelle-

gű egységgel hasonlítja a·sajátját össze, hiszen az összehason-

lítás folytán a kérdéses terület sajátságai sokkal inkább ki-

tűnnek, mint egy zárt, csak ör~agára szorítkozó leírásbál. Az

is bizonyos, hogy minél sokrétűbb, tagoltabb és változatosabb

egy névtani jelenség, illetve jelenségcsoport, annál kevésbé

kínálkozik összehasonlításr~ és a feldolgozások - részben ért-

Set5 - nagyobb eltérései ezt még csak fokozzák. Er~ek ellenére

igen ~ívánatos és szUkséges volna a magyarragadványnevek ör-

7e~1e~esen gazdagodá szakirodaImában ennek a sze~pontn2k foko-

zo~~~b~ érvényt szerezni.
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A jelenlegi alkalommal mindenekelőtt saját mulasztásomat kí-

vánom e téren pótolni. A kalotaszegiragadványnevek feldolgozá-

sakor a vele párhuzamosan készült göcseji és hetési személynév-

monográfia tanulságait, egybevetési lehetőségeit nem tudtam hasz-

nosítanil, s emiatt munkámat azóta sem éreztem teljesnek. Megkí-

sérelem ezt a hiányt most pótolni, s egyben két összefüggő na-

gyobb terület földrajzilag egymástól távol eső kcrülmények közt

keletkezett ragadványnévrendszerét egybevetni s az adódó általá-

nosabb következtetéseket belőle leszűrni.

2. A kalotaszegi meg a göcseji és hetési nyelvjárásterület2

a ragadványnevekben gazdag, a ragadványnévadás és -használat ha-

gyományát ma is elevenen éltető vidékek közé tartozik. Fokozati

különbség azonban van köztilli.Ragadványnévállományuk nagyság te-

kintetében nem áll messze egymástól: a kalotaszegi 2588, a gj-

cseji és hetési 2171 különböző ragadványnévől ál13. Ez a névál-

lomány azonban Kalotaszegen 18 670, Göcsejben és Hetésoen ellen-

ben 47 082 lakos körében fordul elő, a ragadványnevek átlaggya-

korisága között tehát igen nagy a kiilönbség: Kalotaszege~ 4,35,

Göcsejben és Hetésben 21,68. Hogyaragadványnévhasználat két-

ségtelenül nagyobb mértékŰ Kalotaszegen, mint Göcsej és Hetés

területén, bizonyítja továbbá az is, hO~J míg az utóbbi tele~ü-

léseinek kilenctized részébenGFEDCBA180 falub?nl a lakosoknak legtöbb

40 %-a visel raga.dványnevet, ennél többen pedig mindössze két

helyen, Kalotaszegen ennekNMLKJIHGFEDCBAé p p a fordítottja áll fenn, két ipa-

ri jellegű település kivételével mindenhol 40 % felett, a fal-

vak háromnegyedében·pedig 70 % felett van a ragadványnevet vi-

selők aránya Ivó. ÖRDÖG 152-4, GERGELY 56, 234/. Bizonyára en-

nek a követ~ezménye, hogya ragadványneveknek a hivatalos név-

haszn2.latba való benyomulása istsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő v= L nagyebb arányú Kalotasze-

gen, ezzel szemben Göcsejben és Hetésben sokkal több a csak e

szinten jelentkező írásbeli használatú ragadványnév IGH: 166-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ksz.: 29/" Ez va.l.ó sz í.nű.Leg azzal nagyar-áaha t ő , hegy Göcsejben

és Hetésben ezek "a hivatal kényszerű a.Lkot.áea tnak tekinte~dék"



csoport, mely 417 azonos névből áll, ez Göcsej és Hetés ragad-

ványneveinek 19, a Kalotaszeginek pedig 16 százalékát alkotja.

Hogy e két távoleső vidék ilyen arányú egyezéséhez milyen típu-

sú nevek milyen mértékben járulnak hozzá, arra az alábbiakban

még kitérek. Előbb azonban kiemelném közülük azokat, amelyek

nemcsak közéisek, hanem megterheltségük és elterjedtségük alap-

ján mindkét vidéken egyaránt a legjellemz6bbek ~özé tartoznak4.

Ezek a következők: Bandi, Bíró. Dani, Gyuri, Gyurkó, Huszár,

Istók, Jancsi, Jankó, János, Kovács, Miska, Pál, Pali, Péter,

Róka, Sándor, Suszter, Tamás, Zsiga. Erről a névcsoportóI, úgy

hiszem, nem alaptalan feltételezni, hogya magyBr ragadványne-

vek legáltalánosabban használt tagjai közé t8rtoznak. Tanulsá-

gosak a legelterjedtebb nevek csoportjában mutatkozó ~lönbsé-

gek is: Kalotaszegen zömüket /61 %/ személynévi alapszavú ra-

gadványnevek alkotják, Göcsejben és Hetésben ellenben nagyobb

arányban /52 %/ vannak köztük tulajdonságokra, lak6helyre, fog-

lalkozásra utalók /pl. B6tos, Fekete, Felső, Kanász, Néma, Sző-

ke stb./. Érdekes - bár talán véletlen - egyezés viszont az,

hogy mindkét vidéken ez a földrajzilag is legelterjedtebb cso-

port a ragadványneveknek mintegy három-három és fél százalékát

öleli fel.

3. A ragadványnevek funkcionális válfajai közül a.közömbös

hangulatú /megkülönböztető/ és az érzelmi telítettségű /gúny-

és bókpevek/ egybevetésére nyílik lehetőség. Előfordulási ará-

nyuk szintén közel áll eEymáshoz: érzelmi hatású a ragpdványne-

vek 27,17 %-a Göcsej és Hetés területén, 17-23 % közt van Kalo-

t~szeg településein.PONMLKJIHGFEDCBAAz, hogy e vidékek - és feltehetően nem-

csak ezek - ragadvs.nyneveinek túlnyomó többségénél a hangulati

tényező másodlegos, illetőleg hiányzi~ szintén általános érvény-

nyel lehet igaz, hiszen a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagadványnévnek elsősorba.n mint meg-

nevezőnek kell funkcionálni~ éspedig mi~den lehető közlési hely-

zetben, a névhengulat viszont ezt lényegesen akadályozhatja. Va-

lószínűleg ez a közlésbeli tényez'; szabályozza a fenti arányo-

'kat és vet gátat a gúnynevek túlburjánzásának, még ha a névadó

közösségben meg volna is rá a hajlam. Azt akalotaszegi rag::od-

7ánynevek alapján tett oegfigyelést, hogya gúnyneveknek nin-

csenek névpdási indítékbeli kötöttségei, legfeljebb arról lehet

2ZÓ, hogy bizonyos né vadé stsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí indítékú /pl. testi vagy lelki tu-

10



lajdonságra utaló stb./ ragadványnevek között a gúnynevek gyako-

ribbak /GERGELY 58-9/, a göcseji és hetési névanyag is igazolja

/1. ÖRDÖG 170. és 198. lapon levő táblázatokat/o

A nevhasználati formák, a szóbeli ragadványnevek névka1'csola-

"ainak egybevetésére az alábbi táblázat szolgál, melyen a külön-

böző szerkezeti típusok gyakoriságuk sorrendjében következnek5.

Göcsej-Hetes KalotaszegzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- RK 85,83 % RK 72,79

2. R 9,5 % R 22,26

3. VRK 1,63 % VRK 2,43

4. RV 1,1 % VKR 0,31

5. RVK 1,1 % RVK 0,73

6. VKR 0,43 % RV 0,3

7. VR 0,2 % RKR 0,1

8. RKR 0,05 % VR 0,05

9. KR 0,04 % KR 0,05

10. RKV 0,01 % ilRKR 0,05

Az egyezés feltűnően nagy mind a szerkezeti típusokban, mind

pedig előfordulásuk gyakoriságában. A szerkezeti típusok közTI

csak a két Legrrtkább /a táblázaton 2,10./ nem szerepel kölcsö-

nösen, egyébként mindkét videk ragadványnevei a nepi névhaszná-

lat szintjén nemcsak u~Janolyan szimú és szerkezetű nevkapcso-

latban járatosak, hanem még gyakorisági sorre~djiik is csaknem

teljesen azonos. A ragadványneveknek Göcsejben es Hetésben 95,34

%-át, Kalotaszegen 95,05 %-át kétféle névkapcsolatban használ-

ják, az RK alaptípusnak tekin'chető. A háromelemú nevk2.pcsolat-

fajták közül a VRK típus jut viszonylag nagyobb szerephez mind-

két vidék szóbeli névh2.sználatában. A névkapcsolatbeli változa-

toknak identifikációs szerepük is van, mindkét vidéken·azoncs

ragadványnevű, de m2.s-más családoktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ag j a í, t különböztetik meg

velük /ÖRDÖG 162, GERGELY 44/. Különbségnek az mutatkozik, hogy

Kalotaszegen az ö~~agában álló r2gadványnév /R/ gyakoribb, mine

Göcsejben és Hetésben, ehelyütt viszont több z-agadványneve t

használnak RV es VR ka.pcso'La tban mi~1t Ka.Lot aaz egen . HáromeLemú

szerkezetben Göcsejben es Hetesoen aNMLKJIHGFEDCBAl \~ : - ~ , Z~locaszegen ellen-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ben a VKR típl.lst része'si"tik e Lőny o en ,



4. A névadási indíték szerinti ragadványnévtípusok egybeveté-

sét két szempont alapján végzem! 1. milyen egyezések, illetve

különbségek mutatkoznak a típusok közti arányokban? 2. a két vJ-

déken egyaránt jelentkező névegyedek közt van-e típusbeli elté-

rés? Az első kérdésre részben az alábbi táblázat válaszo1
6
:

A névadás indítéka Kalotaszeg

Családtagok nevére
vonatkozó ragadvány-
nevek

Göcsej és
Hetés

28,19tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

5,26 %

1,46 ~~

3,21 %

1,43 %

10,44 %

2,20 %

0,82 %

1,72 %

1,47 %

21,75 %

16,34 %

9,93 %

5,10 %

3,36 %

5,44 %

5,79 %

4,36 %

4,36 %

9,69 %

Testi tulajdonság7

Lelki tulajdonság

Szavajárás, szokás

Esemény, történet

Foglalkozás, tisztség

Egykori vagy jelenlegi

lakóhely8

Életkor

E~Jéb életkö~llmények9

Névasszociációs indítékÚ
ragadványnevek

A családtagokra utaló típus vezető szerepe a ragadványneve-

ket használó vidékek legtöbbjén é~vényes lehet, érdekes viszon1

rendkívül magaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAar-ánya Göcsejben és Hetésben jszinte háromszo-

rosa a gyakoriságban utána következő típusnakj. Az hogy e ra-

gadványnévtípust szintén nagyon kedvelő Kalotaszeget is felül-

múlja, még jobban aláhúzza ÖRDÖG megállapításának igazát: "a

szülők, férjek, feleségek keresztnévi eredetű szólító neveinek

r'iga.dványnéviszerepkörben való nagyarányú és széleskörű elter-

jedése ... jellemző antroponímiai sajátossága Göcsejnek és He-
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tésnek. Ez a jelenség ... ~:::~9:~~~~~~.::~~~a székelységnél figyel-

hető meg"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli. m. 168/. A névtan szempontjából edq.ig feltárt te-

rületek közül valóban Göcsej és Hetés közelíti meg leginkább a

székelység e jellemző sajátságát. Különbség mutatkozik továbbá

abban is, hogy Göcsejben és Hetésben gyakran neveznek el házas-

társáról valakit, Kalotaszegen ez ritka /e névtípuson belüli a-

rányuk: Göcsej és Hetés: 8,50 %, Kalotaszeg: 3,01 %/, ellenben

Kalotaszegen sűrűbben fordulnak elő az anyára és az ő családjá-

ra vonatkozók, mint Göcsejben és Hetésben /arányuk: GH 23,89 %,

Ksz: 30,90 %/. Ez nyilvánvalóan összefügg a nőágon való névörök-

lés itteni élénkségével /GERGELY 79-82/.

A többi névtípusok eltérő nagyságrendben jelentkeznek a'két

vidéken. A göcseji és hetési ember m~sodsorban a foglalkozásáról

kap ragadványnevet, harmadsorban a külsejéről, majd a szavajárá-

sáról, szokásairól, lelki tUlajdonság2iról azonban csak nyolcad-

sorban, és még ennél is ritkább esetben jut névasszociációs IO-

gantatású z-agadványnévhez . A k:3.lotaszegiek ellenben másodjára a

külső, azután a belső tulajdonságokat pécézik ki, mindjárt utá-

nuk a,névasszociációs nevekre kerül sor, a fog~alkozásra meg szó-

járásra vonatkozó nevek pedig náluk csak ezek után köveekeznek.

Érdekes egybev etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ní, a két terület köz os r-agadványnévanyagé t :

hogyan oszlik meg a névtípusok között, ugyanaz a névegyed ugyan-

annak vagy más típusnak a képviselője-e. Ebbe az egybevetésbe

a közös névanyagnak csak azt a részét vorillattam be, aEelynek a

névadási indítékai mindkét részről ismertek10. Összevetésük a-

lapján először is azt állapíthattam meg, hogy több mint kéthar-

mad részük /68,15 %/ azonos típusba tartozik mégpedig a követ-

kező nagyságrendben. Legtöbb közös r3ga:iványnév van - ér+;hető-

en - a mindkét vidéken domináns névtípusban a családtagokra '10-

natkozók köz t /100/, azután a f'og.LeLkcz é.sra u t.a.Ló/34/ és a kLil-

ső tula,jdonsá,gokra vonatkozó r'agadványnevek körében /20/. Lé-

nyegesen kevesebb tűnik fel a szava j ár-ás ra és szoká.sokra /9/,
a lakóhelyre /8/, a lelki tulajdons~gokra /7/, az eseDé!l~ekre

/4/, egyéb életkörüloé:r..yekre vcr:atkozó /:,/ és a !l9vasszocii.ci-

ós ragadványnevek közt /3/. A Kilönbözé ,"er'c::etekkezes néva-

nyagának mego s z Lé s í. 2.ri~y2. 2. :::S\i-:: :puso~NMLKJIHGFEDCBA~ := ö - : - :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyrészt nyi2.-

vánvalóan attól függ, ~-:ogy =ag.::: aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr :2 - ,,- - : : : 'C "_ :s = -_ 2 Y l-V J .:- : 're j-==-le~z:t

me~~yire gazdag ott. ~e a =e:r..~~

13



ható, hogy e~ellett függ a névtípus jellegétől is, pontosabban

attól, hogyanévadási indíték milyen nyelvi eszközökkel társul:

azokban a típusokban ugyanis, amelyekben az expressív nyelvi

eszközöknek nagyobb szerepe van; és így nyelvi alkatuk változa-

tosabb, az egyezések száma természetesen kisebb lesz. Ez is ma-o

gyarázza, hogy például a lelki tulajdonságokra utaló'vagy a név-

asszociációs típusban miért kevés, a foglalkozP.shéviek közt mi-

ért sok viszonylag az egyezés. Az utóbbira ugyanis jellemzőbb a

közvetlen megnevezés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. De ez 2. kérdés márát is vezet 8. nyelvi megformáltság, a

ragadványnevek alkotására felhasznált nyelvi eszközök egybeve-

tésére. Részletekbe bocsájtkozni - sajnos - nem lehet, ezt nem

engedi sem a jelenlegi keret, sem a feldolgozások szempontkü-

lönbségei, amelyeket csak a feldolgozók együttes munkájával le-

hetett volna áthidalni. E dolgozat készülésekor azonban erre

nem volt lehetőség. Néhány általánosabb megállapítást azonban

így is tehetünk, mindenekelőtt a névadási indíték szerinti név-

típusok és nyelvi eszközök közti összefUggésekről.

E két vidék egymást kölcsönösen megerősítő tapasztalata, hogy

a le származás megnevezésére főként aGFEDCBA!i!~~EEkereszt- és bece-

~evek használódnak fel/ÖRDÖG 160, 164; GERGELY 105/. Nyelvi

uego.Ldé sa.í.oan e típus különben Göcsejben és Hetésben vál tozato-

sabb: az igen érdekes Palik Márijok, Ferkuk Irénnyek /ÖRDÖG 160/

elnevezésforma Kalotaszegen teljesen ismeretlen, de valószínű-

leg máshol sem gyakori.

A többi ragadványnévtípussal kapcsolatban elmondható, hogy

a nyelvi formájuknál fogva expresszív nevek jelentkezése ugyan-

az okban a névtípusokban: főkép:c,en az elnevezettek külső és bel-

ső tulajdonságait jellemző névfajtában a legerőteljesebb mind-

két vidéken, és ezekben a névtí)usokbc1D az expresszi vi tás sze-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

marrt í.ka í. eszközei vannak túlsúlybsn. Ezzel szemben a névasszo-

ciációs indítékú meg a szav8járási típusban a hangtani és alak-

";'1ni/főként játszi szóképzésbeli/ eszközök vannak fölényben.

De bárme Ly névadása indíték bármely fa j ta nyelvi eszközzel tá.r-

sulhat, sőt igen gyakran kombinálják is őket a névhangulat fo-

kozására. Az expresszivitás rendkívül lényeges, a név alak"Lllás-

::/dját szabályozó sajátsága a ::::-agadványnévnek,ez a legfonto-

cabb általános tanulság, mely a ké-':.teri.ilet sok ezer névegye,-':é-



nek nyelvi elemzéséből leszúrhető. A nyelvi formára tehát a ra-

gadványnevek kutatójának éppoly figyelmet kell fordítania, mint

például a stilisztának egy vers stíluselemzésében. Annál is in-

kább, mivel a ragadványnév-alkotásban felhasznált nyelvi eszkö-

zök tára koránt sincs még feltárva, hiszen épp a göcseji-hetési

és kalotaszegi nevek ilyen szempontú elemzése jelzi, milyen vál-

tozatos, fantáziadús, sokféle egyéni variációra ké:pes eszköztár-

ral "dolgoznak" a ragadványnevek e.LkotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó í • Olyannyira, hogy alig-

alig találni egyezőeket a más-más vidéken, kUlönböző közcsségek-

ben keletkezett expresszív nevek között. Egybevetettem ebből a

szempontból az expresszív nevekben egyik leggazdagabb névtípus:

a testi tulajdonságokra vonatkozó ragadványne'lek csoportját e-

lőször az itt szóbanforgó két területről, ma.jd a földrajzi kört

tágítva más romániai magyar nyelvjárásterQletekkel isll.

Lássuk először az egyező neveket e típusból Göcsej és Hetés

és Kalotaszeg vidékéről: Ba j sz fV B,g.jusz,3!'trna,3,.,sa ,.Bika, Ci-

gány, Csonka, Fekete, Füles, Hosszú, Kis, Konasz, Na~T, Néma,

Petőfi, Pici, Pocok, Púpos, Sánta, Süket, Szőrös, Tö~ue, T~d6,

Vak, VörösGFEDCBAN Veres /24/. A testi tulajdonságra vonatkozó nevek

mindkét vidéken a legnagyobb számú névtípusok eg;yidt al;'::-:já",

ehhez képest csak igen kis töredék~~ egyezik. S ezek is csaknem

mind puszta megnevezései esJ-egy testi Qibának va5.) jellegzetes-

ségnek, expresszív jellege közülük csak a következőknek van:

Basa /kövér/, Bika /megtermett, erős/, Cigány /barna ~ajú, oő-

rú/, Petőfi /hajviseletéről/, Pocok, Törne /kis termetúek/. Ka.-

lotaszegen 229, Göcsejben és Hetésben 106 esetben nevezik meg

a különböző testi tulajdonságokat expresszív névvel. Az, hogy

ezek közt mindössze hat egyezés található, rávilágít az expr~-

szív nevek nyelvi gazdagságára, változatosságára.

Vessük most össze a testi tulajdonságot jelölő közös göcse-

ji-hetési és kalotaszegi ragadványneveket az Erdély ~ilönbözó

magyar nyelvjárásterületeiről származó hasonló típusú adatokkal.

Először is azt állapíthatjuk meg, hogy az expresszív ne vek hang-

súlyozott mértékŰ jelentkezése ebben a névtípusban ne~ k21ota-

szegi és göcseji jellegzetesség. A tőlem átnézett adattárban

..•c:
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egyaránt előfordulnak, zömükben - mint fentebb láttuk - megneve-

ző jellegűek, s csaknem kivétel nélkül megtalálhatók még több

más vidéken is.

Elterjedtségüket a rendelkezésre álló adatok felhasználásá-

val néhány példán szemléltetem
12

: BajszGFEDCBAN Bajusz jCsíkszentta-

más, Ditró Cs; Bardóc U; Barcza-Új falu , TatrangNMLKJIHGFEDCBAH j; Csonka f;sík-·

szentdomokos, Csíkszenttamás, Csíkkozmás, Ditró, Kászonimpér Cs;

Bardóc, Fiátfalva U; Pürkerec H; Szászfenes, Moha Mez.; Körös-

tarján B; Mezőbánd M; Hadad Sz; Pusztina MCs);Hosszú jBerettyó-

széplak, Érsemlyén, Gálospetri B; Csóka, Koronka M, Zovány Sz;

Vécke U; Koltó, Szt, Bogdánfalva MCsj; Púpos jCsíkkozmás, Csík-

szépvíz, Ditró, Cs; Fiátfalva, Kézdialmás U; Barcza-Uj falu , Tat-

rang H; Árkos, Bölön Hsz; Kibéd U; Zovány Sz; Érsemlyén B; Dévaj.

Aszóképszerű ragadványnevek elterjedtségét a következő ada-

tok .mut.atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAák e Basa jKöröstarjánj, Bi.ka /ni tró, Szászfenes, Szi-

lágyfőkeresztúr, Tatrang,Pusztinaj, Cigány jCsíkpálfalva, Kéz-

dialmás U; Szaniszló Szt.j, Pocok jM~zőfény Szt, Csikszentmár-

ton, Zovány, Koronkaj, Törpe jCsíkpálfalvaj. A Petőfi ragadvány-

név ugyan. szintén előfordul e~J-két ponton, de nem a testi tu-

lajdonságot jelölő típusban.

A fentebbi egybevetésekből a következő általánosabb követ-

keztetések vonhatók le: A megnevező jellegű ragadványnevek szá-

mát és jellegét korlátozza az alapszó, a fogalom megnevezésére

az adott nyelvben, nyelvjárásban rendelkezésre álló szavak, szi~·

nonimák száma és jellege. Érthető, hogy így egymástól távol eső

vidékeken is felbukkannak, ismétlődnek. Nagy arányban és széles

körben használtak. r.-Iajdnemhasonlóképpen alakul azoknak az ex- /

presszív ragadványneveknek a helyzete is, amelyek alapszavának

metaforikus használata közszóként is megszokott pl. Bika jerős

testalkatúak ragadványnevej - bikaerős; va~y nyelvi sablonként

használt kifej ezés ,szókapcsolat, mondóka stb. része pl. Basa

jkövérek ragadványnevej - kövér basa, nagy a hasa, Cigány /bar~

na bárű, fekete szemű, hajú emberek ragadványnevej - fekete,

~r.inta cigány stb. Természetesen minél szokatlanabb a r'agadvány-

névben foglalt szókép, annál eg-.fedibb,ismételhetetlenebb és ígJ

földrajzilag is megkötött. Felhasznált példáink között ilyen a

:?et-:fi.A szemarrtí.ka í eszközökkel alakult expresszív ragadvány-



alaktani eszközökkel alakított játszi képzésű vagy még i~~ább a

névként használt, jelentés nélküli expresszív hangsorokban.PONMLKJIHGFEDCBAE-

zek közt ugyanis Göcsej és Hetés meg Kalotaszeg anyagában egye-

zést alig találtam. Érdekes volna egy más alkalonllnal ezt a kér-

dést is tágabb körben megvizsgálni.

Jeg y zet e k

1. ÖRDÖG műveinek megjelenésekor kéziratom már a kiadóban volt.

2. A továbbiakban rövidítve: Ksz = Kalotaszeg, GH = Göcsej és

Hetés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Itt kell megemlítenem, hogy a két feldolgozás névstél.tiszti-

káit, mivel nem egészen azonos szempontok szerint készültek,

nem mindig könnyű egybevetni. A legfőbb különbséget az jelen-

ti, hogya GH-ben a ragadványnevek számába ugyanannak a ra-

gadványnévnek ugyanazon a településen belüli ismételt előfor-

dulásai is benne foglaltatnak, Ksz-re vona.t.kozótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALag viszont

ezt nem a ragadványnevek számába, hanem megterheltségébe szá-

mítottam. Hogy az ebből adódó torzítá30kat elkerilljem, ahol

szükséges és lehetséges volt, ÖRD.ÖG müve alapján bizonyos át-

számítást végeztem, ahol erre ~em nyílt lehetőség, az egybe-

vetés viszonylagosságára külön felhívom a figyslsst.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A GR különböző r-agadványrieve í.nek számát _A.. raga.d·~-láD~7?LeYek

mutatója és összesítő adattára /ÖRDÖG 587-604/ ala:;:.já,,,- 3.1:a-

pítottam meg /+ vá/.

4. Az ö t he.Lys égné.L többen elói"ordul-5 r8.g::.dványI:8~ek~~YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; ..-e :-E t.: · 2 ! l

egybe /vö. ÖRDÖG 587-604, GEP,}ELY 29/.

5. vö. ÖRDÖG 200 és G3EG3LY 236. fiIivela két :':oráobi ::"Cl.§;a':-.-§.I::.--

DÖG- RR, én viszont R-rel j elől t em el. névkapc soLa t 2k;:;2.n,~::

. .

za.lék3z"::~::nck öS5zeha:::'.)ruit6.S8.ü ~i.3Sá!..NMLKJIHGFEDCBA~ : :§ ~ ~ ~ ) e :L -torzí~j3., h · : '. ,;? 2 .



6. A névadási indíték szerinti típusok egybevetésekor GH szóbe-

li használatú ragadványnévanyagát vettem alapul, hogy ÖRDÖG

statisztikáin - melybe az írásbeli használatúak nem kerJltek

be - ne kelljen módosítanom. A kalotaszegi statisztikában e-

zek ugyan bennefoglaltatnak, de az egész ragadványnévanyag-

hoz képest számuk oly csekély - mindössze 26 -, hogy ez tor-

zítást nem okozhat~ Viszont némi torzulás következik abból,

hogy ÖRDÖG statisztikája a ragadványnevet viselők, az enyém

viszont a ~agadványnevek számára vonatkozik. A statisztikai

adatokra nézve 1. ÖRDÖG 170-1, 198-202. Az egybevethetőség

kedvéért a GH névanyagában a típusok alfajait néha átcsopor-

tosítottam, illetve összevontam.

7. Ebből a szempontból a GH-beli ragadványnevek egy kis része

/a kedvelt étel, ital, valamilyen szenvedély, vallási túlbuz-

góság 1. ÖRDÖG: 182-3/, Ksz-en a szavajárásra, szokásra uta-

lék, illetőleg az egyéb életkörülmények csoportjában van,

azért a statisztikában is oda számítottam.

8. Egybevontam az ÖRDÖGnél szereplő következő csoportokat: Más

helységból való származás, A lakóház fekvése, Más házába va-

ló költözés.

9. Ide vontam GH-ról az idegen származásra vonatkozó csoportot

is.

l~ A 417 közös névből ilyen 292.

ll. Az ehhez felhasznált adatok a kolozsvári BabetsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-Bolyai Tudo-

ffiányegyetem magyar tanszékének névtani adattárából valók.

12. A helységnevek után a romániai magyar nyelvjárásterületre,

vidékre utalok az alábbi betdrövidítésekkel: B: Bihar, Cs:

Csík, H: Hétfalu, Hsz: Háromszék, M: Marosmente, MCs: mold-

vai csángó, Mez: Mezőség, Sz: SZilágyság, Szt: Szatmár·-vidé-

ke, U: Udvarhely.

B. GERGELY PIROSKA
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