
SZABÓ JÓZSEF

Keresztnévi eredetű köz szavak Nagykónyi nyelvjárásában

1. Mint ismeretes, közszavaink egy része személynévből

Icsalád- vagy utónévbőll keletkezett. Vannak ezek között mel-

léknevekFEDCBAIpl. fukar<Fugyer, kaján<Káin/, igealakok Ipl. bepa-

liz, tamáskodik/, legtöbb azonban a köznévvé vált elem Ipl.

aggastyán<Ágoston, röntgen<Röntgen, szendvics<Sandwich, viganó

'női ruha'<Vigano stb.l.

Amint az említett példák is mutatják, a személynévből lét-

rejött közszók egy része keresztnévi eredetű. Ilyenek még pl.

a pityipalkó lez két utónévből álló szóösszetételI, az argó-

nyelvi pali és a palira vesz 'becsap' szókapcsolat főnévi tag-

ja is.

II. A továbbiakban -- előadásom címének megfelelően -- a

nagykónyi nyelvjárás olyan közszava~/al foglalkozom, melyek

keresztnevekből keletkeztek, illetőleg amelyekben keresztnevek

rejlenek.

1. Igealak csupán egy van olyan, amelyben keresztnév az

alapszó. Ez a katicáskodik 'asszonyi dolgokba Ipl. sUtés-főzés-

bel avatkozik<férfi>' jelentésű, tréfás-gúnyos használatú ige.

2. Viszonylag sok adatot találunk az olyan szóösszetéte-

lekre, amelyeknek valamelyik tagja ut6név. Az ide tartozó pél-

dákat ennek megfelelően két csoportban mutatom be: az egyik

típusban az összetétel előtagjaként szerepel utónév, a másik

kategóriában pedig ut6tagként áll valamilyen keresztnév.

Al Az első típusba a következő szóösszetételek sorolhat6k:

ferk601aj 'kUlönbözó bórkészítmények Ipl. bakancs, lószerszám

stb.1 pUhítására, tartósítására használt, feketés színű olaj',

juliskabors6 'futós zöldbab', katakönyöke 'a diszn6 vaetagbelé-

nek kiszélesedő része, amelynek felhasználásával disznósajtot

készítenek' IdunántÚli tájszó: vÖ. pl. KISS GÉZA: Ormánysági
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sz6tár. 284; MARKÓ IMRE LEHEL: Kiskanizsai szótár. 131/.

katicabogár /országszerte használatos/, mátyásmadár 'szajkó'

/sokfelé ismert szól, palimécs 'régi világítóeszköz, amely bá-

dogból készlilt, és napraforg601ajat vagy diszn6zsírt égettek

benne oly módon, hogy lámpabélként parget ruhadarab volt hasz-

nálatos' és péterszeg 'fában képződött csom6, bog; görcs'.

E/ A második -- az előzőhöz viszonyítva népesebb -- típus-

ba olyan sz6összetételek tartoznak, amelyeknek közös vonása,

hogy mindegyikre pejoratív hangulatiság jellemző. Ezeket --

att61 fUggően, hogy az ut6taguk férfi vagy női keresztnév --

két kisebb csoportra lehet osztani.

a/ Az ide tartozó szóösszetételek olyan férfiak megneve-

zésére, jellemzésére használatosak, akiknek valamely klilső

vagy belső tulajdonsága visszataszító, ellenszenves vagy leg-

alábbis vonz6nak nem tekinthető a nagykónyi ember szemében.

A következő példáim vannak: bajuszmarci 'nagy bajuszú', bolond-

péter 'szeszélyes, h6bortos', cigánypéter 'ápolatlan klilsejű,

szutykos, mocskos', katicamiska 'asszonyi dolgokba /pl. slités-

-főzés/ avatkozó', kudariferk6Nkudaripéter 'dologtalan, ténfer-

gő, lusta', kukaferkó 'hallgatag, bamba', langa16pali 'nyúlánk,

h6rihorgas', lebetyepéter 'pletykálkod6, feosegő, bŐbeszédű',

llikeferk6 'bolondos, hóbortos', pilláncspali 'nagyon sovány,

vékony' és valaganáci 'alacsony, kis növésű'.

A fenti példák egy része önmagáért beszél, minden kommen-

tár nélklil is érthető /pl. ilyen a bajuszmarci, bolondpéter stb./

más része viszont -- az előtag jelentésének ismeretlen volta

miatt -- némi magyarázatra szorul. A kudariferk6Nkudaripéter

összetétel előtagja, a kudari egy régi Inem éppen kedvelt/

ételféle nevét őrzi, amely sav6b61 és aludttejből készlilt.

Hogy miért alkottak belőle szóösszetételt keresztnevekkel és

miért éppen 'dologtalan, ténfergő, lusta'jelentésben, rejtélyes

/lélektani/ kérdés, amely további vizsgá16dást kíván.

A kukaferkó értelme viszont teljesen világos a nagyk6nyi

tájszólás 'sliketnéma', illetőleg 'hallgatag, bamba' jelentésű

kuka szavának ismeretében. Ugyanilyen könnyen érthető a lebe-

tyepéter jelentése is, ha tudjuk, hogy él a nyelvjárásban egy

lebetylill~lefetylill ige, amely 'sokat beszél' értelemben hasz-

nálatos.



A langal16pali szóösszet~tel elótagja a kemenc~ben sUtött,

ken~~rtésztáb61 k~szUlt, kerek és lapos, rendszerint tejfölö-

sen fog~asztott tésztaféle megnevezés~re szolgál. Ezt úg~ ké-

szítették, hog~á ke~értésztát sodrófával eIn ~ ú j tot -

t á k, aztán tették a sUtólapátra, amell~el a kemencébe ve-

tették. Talán a langal16 készítésének ez a m6dja /a tészta el-

n~újtása/ jelentette azt a szemléleti alapot, amel~nek r~vén a

langal16 sz6 a langallópali összetételben is tulajdonképpen

'/el/~újtott, hosszúra n~últ'-féle jelentést őrzött meg tré-

fás-gún~os, átvitt értelemben. Nem tartom ug~anis lehetetlen-

nek, hog~ a langalló főnevesUlt melléknévi igenévnek langalI

igei alapszava a 'hosszít, kin~újt' jelentésű német langen igé-

re, vag~ ennek valamel~ik német n~elvjárási változatára meg~

vissza. Ezt a megállapítást valamel~est támogatja az is, hog~

a mézeskalácsos mesterség sz6kincsében is ismert és használa-

tos a lengolás 'a tészta nyújtása', lengo16fa 'n~újt6fa'

/vö. DEÁKNÉ TÓTH VERONIKA: A kalocsai mézeskalácsos mesterség

és szókincse. Diákköri dolgozat. Szeged, 1981. 18./.

A cigánypéter sz6összetétel keletkezése tulajdonképpen eg~

személ~névre vezethető vissza. A község idősebb lakóinak emlé-

kezete szerint ug~anis Cigány Péter valóban létező személ~ volt,

aki kb. az 1930-as évek végén halt meg. Többek szerint Sárközi

Péter volt az igazi neve, de mint &uzsikust szinte mindenki is-

merte, és Cigán~ Péternek szólította. Mivel élete utolsó évei-

ben teljesen magára maradt, senki nem viselte gondját, ezért

szinte eltetvesedett, szut~kos, rendkívUl ápolatlan kUlsejű

emberré vált. Ezek alapján érthet6 a cigánypéter mai napig é16

jelentése és használata.

A pilláncspali sz6összetétel e16tagja ma már egyáltalánn~

él a nag~kónyi nyelvjárásban. Néhán~ idős ember emlékezete sze-

rint hajdan 'lepke' jelentésben fordult elő, mint ahogy még ma

is íg~ használatos a pille szó. Azt azonban nagyon nehéz kide-

ríteni, hog~ a pilláncs 'lepke' jelentése mil~en képzettársí-

tással lehetett a 'nag~on sován~, vékon~' értelmű pilláncspali

szóösszetétel előtagja. Talán a pilláncs 'lepke' könn~ű volta

játszhatott közre az összetétel létrejöttében és jelentésének

kialakulásában.
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b/ A második alcsoportot olyan összetételek alkotják, me-

lyeknek utótagja valamilyen /többnyire becézett alakú/ női név.

Ezek a következők: bócértosvica 'borzas, fésijletlen', borzas-

kata 'kócos, fésUletlen', csigereruzsi 'hanyag, lusta, pisz-

kos', egyUgyUbari/ska/ 'UgyetIen, gyámoltalan, bárgyú', kesző-

cevica 'szutykos, elhanyagolt kUlsejű, lusta', kudaribari

'főzni nem tudó, rosszul főző', péntőkata 'túlzottan öltözkö-

dŐ, sok alsószoknyát viselő', pocakvica 'nagy hasú, pocakos,

kövér', reflebari~reflevica 'lompos, hanyagul öltözött',

sárgyókavica 'sápadt arcú, beteges', szédűdbari 'meggondolat-

lanul cselekvő, kelekótya', szutyokbari 'piszkos, szutykos,

hanyag', vakkádi 'kancsal; rosszul látó' és veszemkata 'köny-

nyelműen költekező, a pénzt értéktelen holmikra elfecsérlő'.

Természetesen mindegyik értelmezéshez a nyelvhasználatban ma-

gától értetődően az asszonyokra, lányokra /ahogy Nagykónyiban

mondják: a fehérnépek-re/ vonatkozás kapcsolódik hozzá, még-

pedig erősen pejoratív hangulatisággal.

A fenti szóösszetételek egy része szintén olyan, amelynek

értelmezése nem igényel hosszas magyarázatot, az előtag ismert

jelentése alapján egyértelmű maga az összetétel is. Ilyenek

a borzaskata, egyligyUbari/ska/, pocakvica, szédűdbari, szutyok-

bari és vakkádi. Az utóbbi összetétel Kádi eleme a Katalin be-
-- ,,--

cézésére -- mint HAJDU MIHALY is említi a "Magyar becézőnevek

/1770-1970/" c. munkájában /Bp., 1974. 97/ -- németből való

átvétel. A többi összetétel jelentésének megértéséhez bizonyos

magyarázat szUkséges.

A bocértosvica és a péntőkata jelentését és a szóösszeté-

tel keletkezését egyaránt megvilágítja a nagykónyi nyelvjárás

ma is élő bócértos 'kócos, borzas', illetőleg péntő 'alsószok-

nya; pendely' táj szava.

A kudaribári összetételben a már említett kudari ételnév ösz-

szekapcsolása a Boriska keresztnév Bari becéző formájával köny-

nyebben érthető 'a főzni nem tudó, rosszul főző' asszony, lány

megjelölésére, mint a kudariferkó,v kudaripéter szavakban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A csig~reruzsi véleményem szerint a csig~re 'rossz minő-

ségű bor, lőre' jelentésű tájszóból és a Zsuzsi becenévből te-

vődött össze. Annak fÖlfedéséhez, hogy milyen okok miatt ala-

kult ki az összetételnek a 'hanyag, lusta, piszkos' jelentése,

a csigere szó ismeretében sem jutunk biztos fogódzóhoz.

A reflebari~reflevica szóösszetétel esetében föltételez-

hető, hogyanyelvjárásban egykor élhetett egy refle tájszó,

mégpedig 'lompos, hanyagul öltözött'-féle jelentésben. Ez a

szó idővel visszaszorult, kipusztult, s csak az összetétel

őrizte meg napjainkig.

A sárgyókavica szóösszetétel előtagjának mibenlétét nem

könnyű tisztázni. Mivel a sársyóka szót -- főleg idős emberek-

től -- többször is hallottam 'beteges, sápadt' jelentésben az

Uan, mind a sárgyóka szóláshasonlatban, elképzelhetőnek tartom,

hogy a sárgNókavica összetételben és a szólásban egyaránt a

'sármány' jelentésű sárgNóka elnevezés, vagyis egy népi madár-

név lappang /vö. erre MA~KÓIMRE LEHEL: Kiskanizsai szótár 223/.

Létező személyhez kapcsolható a veszemkata megnevezés lét-

rejötte. Gergály Józsefné Sött Katalin, aki kb. negyedszázada

halt meg, szokta mondogatni -- jóllehet világéletében szegény

volt, -- hogy most ezt vesz, azt vesz a boltban. S persze leg-

többször nem tudta megvenni, amit szeretett volna. Mivel sokan

ismerték a faluban, hamarosan elterjedt róla a veszemkata ki-

fejezés, amelyet később minden vásárolni szerető, a vásárlást

túlzásba vivő asszonyra használni kezdtek.

0/ Véglil még egy összetételről szólok, ez a 'ruhájára vi-

gyázni nem tudó, ruhaszaggató ' jelentésű ruharéz ,..,ruharézma

kifejezés, amelyet azonban nemtől fliggetlenlil, fiúra és lány-

ra, férfira és nőre vonatkoztatva egyaránt használnak a nagy-

kónyi táj nyelvben. Ebben valószínűleg az játszik közre, hogy

az összetétel utótagja /réz, rézma/ nem él önállóan, a nyelv-

tudat számára elhomályosult elemként őrződött meg napjainkig.

De vajon milyen szó rejlik benne?

SZINNYEl JÓZSEF Magyar Tájsz6tára ruha-réz, ruha-rézmán

és ruha-rézmin elakváltozatokban Sopron megyéből, a Rábaköz-

ből és KRESZNERICS FERENC "Magyar szótár"-ából közöl rá ada-
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tokat /11. 326/, mégpedig többn~ire 'ruhaszaggató' jelentésben.

BARÓTI SZABÓ DÁVID "Kisded Szó-tár" c. munkájában is előfordul

a ruha-réz szó, mégpedig 'ruha-n~övő, -szaggató, -rontó' érte-

lemben /Kasaa, 1792. 194/. Föltételezésem szerint a nag~kón~i

ruharéz és ruharé?ma szóalakok az eredetibb ruharézmán rövidebb

változatainak tekinthetők, amel~ben viszont -- a többi össze-

tételhez hasonlóan -- esetleg szintén személ~név /keresztnév/

rejtőzik. Ez azonban további kutatást igén~el.

Ha megpróbáljuk röviden összefoglalni a vizsgálat tanul-

ságait, akkor azt állapíthatjuk meg, hog~ a keresztnévi erede-

tű közszavak sajátos hangulatiságuk, kifejezőerejUk révén --

viszon~lag csekél~ számuk ellenére is -- a nag~kón~i n~elvjá-

rás érdekes színfoltjai, figyelmet érdemlő sajátságai közé

tartoznak. Bár mindegyikről nem lehet pontosan megmondani, mi-

lyen szóelem rejlik benne, vagy még inkább: vajon mi indította

az egykori beszélőt a szokatlan 8zóösszetétel megalkotására, s

vajon milyen lélektani motívumok ösztönözték azt a kisebb-na-

gyobb közösséget abban, hogy átveg~e és esetleg továbbformálja

az új szóalkotást, mégis érdekesek és tanulságosak a fölsorolt

és vizsgált szóalakok, hiszen a nyelVjárás belső szóteremtő

erejéről, a nép alkotó fantáziájáról, humoráról, ironikus haj-

lamáról vallanak, sőt ha a pejoratív használatú, női és férfi

keresztnévi utótagú szóösszetételekre gondolunk, akkor eg~ ki-

csit a helyi Bzépségideál kUlső és belső vonásai is fölsejle-

nek előttUnk.
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