
•

által végrehajtott cselekvés. Olyan cselekvés, amelyet semmilyen más

módon nem tudnánk végrahajtani, csak a beszéd segÍtségével. Példá-

ul: azzal vádollak, hogy•.• A vádollak itt egyszerre beszéd és tett.

A vádolás aktusát csak úgy tudom végrehajtani, ha kimondom a ~

dollak igét. SEARLE szerint (Speech Acts) a referencic. is beszéd-

aktus. A tulajdonnevek intézményére éppen azért van szükség. hogy

segÍtségükkel végre tudjuk hajtani a'z azonosltó referencia beszéd.-

aktusát.

Mindennek a figyelembevételével érthető SZÉPE megfogalmazása:

a névadás a nyelv segitségével gyakorolt funkció. Azonban nemcsak

a nevek használata,- a névadás az egyeUen ilyen,- a nyelviZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a nem

nyelvi határterületen levő jelenség;;- SÓS VILMOSírja (Modern igazság-

elméletek. 141) a nyehr gyakorlati használatáról: u ' • • ez pedig már nem

tekinthető egyértelmUen nyelvi tényezőnek. A nyelvhasználat! szabá-

lyok és a nyelvi eszközök etválaszthatatlanok a. gyakorlattóI, de azért

nem azonosak magával a nyelvi gyakorlattal. Legalábbis határproblémá-

r-ól van s z ó ~ it

A föntiek értelmében úgy tllnik, hogy a névtan a nyelvi és a

nem nyelvi határán levő tudományág~-Jelentősége (és sajátos kuta-

tási területe) éppen az, hogy föltárhatja ezeket az eddig még nem

vizsgált,- de nagyon érdekes jelenségeket.

FABÓ KINGA

A RAGADVÁN~.sVEK PROBLEMATIKÁJA

A ragadványnevek kérdéskörét vázolva ki kell térnem néhány

:1évtudományi alap problémára. A rré-vtucíomérryegyéb tudományágak

koz o t t í helyéről folytatott vitát nem. részletezném.- Csupán annyit jegy-

zek meg, hogya névtudomány vizsgálati anyagát tekintve a nyelv-

tudomány körébe tartozik,- azaz a nevek mint nyelvi elemek ugyanúgy

részei valamely nyelv rendszerének,- mint más, nem névtermészetlt

nyelvi elemek. E tekintetben a ny81vi:·..dJ~nii.n·)·::.lapelvei,módszerei

márvadóak a névkutatásban is.
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Emellett hangsúlyozni kell, hogya névtannak megvannak a saJa-

tos kérdései (gondoljunk csak a névadás, névhasználat, névélet, néV'-

divat stb. problémáira). Ezek megközelltéséhez számos nem nyelvi té-

nyező (gazdasági,- ezo cíotógíed, m(fvelődési, településtörténeti,- család-

történeti, pszichológiai stb~) bevonása szükséges.- pusztán a nyelvi

elemek rendszeréböl nem magyarázhatók meg~- (V.Ö.: BENKŐ: MNy.

XLV.245-6, UŐ.: NytudÉrt. 70. sz. 7; PAPP Le: uo. 27-8).

A nyelv rendszerszerU Íólfogásának érvényesítése nagy haszon-

nal jár a névtani kutatásokban.- Részint a névrendszernek a nyelv-

rendszerben mint nagyobb egységben betöltött szerepéről, funkcioná-

lis és alaki kapcsolatairól nyerhetünk információkat, részint a névanyag

rendszerszerliértelmezésével az egyes névtípusoknak illetőleg nevek-

nek (a személynevek esetében a vezeték-o :~;?reszt- és becézőnevek-

nek valamint a ragadványneveknek ) mint részr<dnd.szé!"9knek illetve

mint a rendszer elemeinek egymáshoz, továbbá a rendszer egészé-

hez való viszonyát tisztázhatjuk.

A névkutató figyelmét nem kerülhetik el azok az újabb törekvé-

sek, amelyek a tuJajdonnév jelfunkciójának megfejtését célozzák;

nélkülözhetetlenek a tuJajdo:pnév mibenlétének Íóltárásában, köznév és

tulajdonnév határvonalának meghúzásában. Ezek er«=:dményeiből a ma-

gunk számára annyit vOnhatunk le, hogyatulajdonnév elsődleges

funkciója az identifikálás. a más/ok/tóI való megkülönböztetés,' mig

másodlagosan - nyilván a nevek rendszertermészetéből fakadóan

konnotatfv értéke is van. Különös en fontosnak tartom, hogya név

egyedÍtő jellegéből adódóan jelentéstani szempontból nem szakítható

el az egyedített dologtól, a térben és időben meghatározott denotá-

tumtól, mint ahogy nem szakftható ki a térben' és időben meghatáro-

zott névadási renqszerből sem. (V.Ö.: MARTINKÓ A.: PaisEml. ~70-3;

BALÁZS J.: ÁltNyelv'ran.· · I. 44-51.; UŐ.: NytudÉrt. 70. sz. 298; SEBES-

TYÉN Á.: uo. 302-7; KÁROLY S., Általános és magyar jelentéstan.

Bp., 1970. 111.-4; SOLTÉSZ K.: NytudÉrt. 83. sz. 557-61..).

Azonban ahogyan a nevek nem önmaguktói keletkeznek, továbbá

egy élő névrendszer nem önmagától funkcionál, hanem mint mozgató

rugó, valamiféle névhasználó közösség húzódik meg mögötte, úgy a

névtanl vizsgálatokból nem hagyható ki e közösség jellegének (gaz-

dasági.- szociológiai. ml.{veltségbeli, pszichológiai arcuJatának) , valamint

a nevekhez. névhasználathoz való viszonyának tisztázása sem.
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szlikÍtve a kört, ezek után térjünk rá a ragadványnevek szoro-

. sabban vett problematikájára. Elsőként magát a névtípust kell körU.l:-

határolni.- Az ide sorolható neveket többféle terminussal is szokták

illetni a szakirodalomban, s ugyanakkor a ragadványnév m{iszót több-·

féle értelemben is használják.- Bárhogy is igyekeztem megkerülni a

problémát, a terminológiai bizonytalanság szük.ségessé teszi egys:er

a kérdés tisztázását. Anélkül. hogy· belebonyolódnék a ragadványnév-

. szakirodalomban kialakult terminológiai vitábaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( v .B . : FEHÉRrI'Ó1 K.:

MNy. LXII,462-5), s valamiféle Ariadne-fonalat adnék eligaz!tóul ehhez

a· labirintushoz, pus ztán néhány ellentmondásra, hÍvom föl a figyelmet.

s a magam rnl.tszóhasználatá.t vázolom.

Mind a történeti, mind a jelenkori névkutatásban eléggé elterjedt

.3. ragadványn:&v fogalmának sz(fkebb értelmezése.-Úgy tllnik, ez ,a

fölfogás a történeti kutatásokban alakult ki, majd innét terjedt át a le-

Író vizs gálatokba, s e;z.tudománytörténeti okokkal könnyen meg is ,ma-

gyarázható. A névtörténeti munkákban azonban eléggé képlékeny

halmazállapotban jelenik meg ez a sztikebb ragadványnév-fogalom.

Többnyire az úgynevezett jelző és a gúnynév terminus kiséretében;

különböző jelentéstani kategóriák közé besorolva,- önmagán belül is

jelentéstani caoportokee osztva,· mint a vezeté,knevek alapanyaga.

( v ~ B . :MEUCH: MNy.XXXIX,273; KNlEZSA, A magyar és szlovák

családnevek rendszere. Bp., 1965.8; BENKŐ, A régi magyar személy-

névadás. Bp., 1949. 9; BÁRCZI, A magyar 'szókincs eredete.2 Bp.,

1958. 139.)

A vezetéknevek kialakulásával kapcsolatban KÁLMÁN BÉLA

(A nevek világa. Bp., 1967. 68) a megkülönböztető nevek öröklödé_

sér51 ;X-,5z21, --lgyana~<k_.E-a c'agadV'iny:'1evek!<:elfoglal'.<:ozófejezetben

az ősi magyar nevek jelentős részét ragadványnévi eredetlfnek tartja

(Lm, 100), -a "másqdik nevet" (azaz a vezetéknevet) általában ragad-

vány'!!évből származónak tekinti (101) ,--majd a megkülönböztetés szük-

ségességének harmadsz-:>ri megisméUödését emlÍti, s az újabbkori

ragadványneveket egységes kategóriaként kezeli: "Keletkezésük oka

azonos a vezetéknevekévei, . tehát J,.lgyanolyan csoportokat különböz..-

tetünk meg, mint a vezetéknevekben" (104). A klemelt példából nyil-

vánvaló, hogya szl1kebb ragadványnév-értelmezésből nem derül ld

pontosan,· miféle névtípust jelöl a müszó,· a jelentéstani kategóriák
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közül kirl (mert hem jelentéstani kategória), használata ebben a csa-

portosttásban fölöslegesnek látszik, hiSzen kiiktatásával az altÍpusok

megfelelő helyilkre (tudniillik a többi jelentéstani csoport közé) kerül-

hettek volna;.-

A leÍró szakirodalomban LŐRINCZE LAJOS (MNyj.I, 64-94)föl-

fogása rokonftható leginkább a sz(íkebb ragadványnév-értelmezéssel.

Ő a megkülönböztető név főkategória alatt állÍtja szemb~ a belső ke-

letkezésÚ (önmagában is erősen heterogén, tulajdonképpen örökölt

megkülönböztető nevek) ragadvány- és gúnyneveket (68). Fölosztása

ellentmondásosságát maga is jelzi,- de nem Idsérell meg annak kikü-

szöbölését. Altalában jellemző a lelró szf.{kebb értelmezésekre, hogy

a ragadványne';eket és gúnyneveket elkülönftik, egyenrangú kategória-

ként kezellk (MARKÓ I. L.: Nyr. LXXlX,115; PENAVIN O.: MNyj.lX,

189-92; POSGAY I.: NytudDolg. 12.sz. 13. stb.). fgy viszont az a fur-

csa helyzet áll elő, hogy ezekben a leÍró vizsgálatokban a ragadvány-

nevek alapÚpusalként szerepelnek azok a jelentéstani kategóriák. (az

apa neve, származásra, foglalkozásra uta!ó nevek s~b.). amelyeket a

történeti kutatásban a ragadványnevekkel azonos vagy magasabb

s:z;lntUkategór.\aként tartanak számon; ugyanakkor a gúnyneveket -

érzelmi-hangulati teÚtettségük~- egyénhez kötöttségük okán - kiszaldt-

ják a ragadványnév kategóriájából,' holott a történeti kutatásokban

leginkább ilyen Upusú nevekkel szold:ak foglalkozni ragadványnév

meghatáro.zás alatt.

. A ragadványnevek t,ága b bértelme zésével kapcsolatban

SZABÓ ISTVÁNt idézem: Hcsaládneveink először valójában úgyne-

vezett ragadványnevek voltak: a közösségben megkülönbözte-

tésül vagy jellemzésül valami jelző ragadt kinek-kinek

a személyéhe z la. kiemelés tőlem:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'> 1. mintegy kiegészítve a ke-

resztelésben elnyert egyéni nevet. Ha e jelző állandósult, és a hoz-

zátartozókhoz is hozzátapadt, immár nem ragadvány- hanem család- .

névről szólhatunk" (MNyrK. 86.sz. 10). Véleményem szerint amennyi-

ben a ragadványnév terminussal egyáltalán élni akarunk,' csak ebben

az ér1(elernben indokolt a használata, akár a történeti, akár a jelen-

kori névanyag használatában. (V.Ö.:FEHÉRTÓi K.: MNy. LXI,421-6;

BALOGH LÁSZLÓ: MNyj.XII, 110; BURA L.: NyIrK•.x;369; SZÁSZ L.:

uo. 78-9; TÓTH K.: MNyj.XlI, ~6; BACHÁT L.: NytudÉrt. 70.sz. 130-4;
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ÖRDÖG F., Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp.,

1973. 154; HAJDU M.: Magyar becézőnevek. Bp., 1974.41; B. GER-

GELY P.: A kalotaszegi. magyar ragadYánynevek rendszere. Buka-

rest, 1977.33.)

A névtlpus, amit' jelöl, heterogenitásában is homogén: az elne-

vezés csak a kialakulás módjára utal. A vezetékneveket a szinkróni-

ában egyetlen megfogható mozzanat (és ennek következménye) vá-

lasztja el a ragactványnevektől: rögzÍtetten öröklődő voltuk.- Kialaku-

lásmódját tekintve a két kategória egymásbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o s ődík, mint ahogy eb-

ből a szempontból eredeti egyeleml1 neveink is közibük sorolandók.

(V.Ö.: KÁLMÁN Bo: i.h.)

A jelenkori névrendszerre irányÍtva figyelmünket: ragadvány-

névnek tekinthetünk minden olyan névelemet, amely egy közösség

névhasználatában valamiféle funkcionális okból a megnevezett sze-

mélyhez tapadt, saját vezetéknevén (a férj vezetékneve az asszony-

nevekben hivatalos volta miatt nem tartozik ide) és keresztnevén Í l -

letve annak becéző változatain kivül előfordul a megnevezésben, fi-

g~elmen klv'tll hagyva a név kialakulásának idejét, hangulati tartalmát,

örökölhető voltát, névkapcsolatait stb.

A ragadványnevek kialakulásának okát, névrendszerbeli helyét,

a névhasználatban betöltött szerepét vizsgálva szem előtt ~ell tartani,

hogy egy-egy névhasználati közösségben a személynevek két r5 terü-

leten ml1ködnek: az 1rot t nyelvben (hivatalos névhasználat) és a

b esz élt nyelvben (s zóbeli vagy népi névhasználat ). A névrend-

szer, . a névhasználat e két oldalának következetes elkülön,{tése, ösz-

szefüggéseinek föltárása különös en indokolt. (v.b.: MARKÓ 1. L.: Nyr.

LXXIX,114; B. GERGELY P.: MNyj.XlV, 5; ÖRDÖG F.: L m , 21.) Ha-

sonló szempontból tanácsos a megnevezés két alap helyzetének, . a

szó I I tásnak és em 1t t é snek szétválasztása kapcsolataik figye-

lembe vételévei (ÖRDÖG F.:~. 79, 150).

A ragadványnév-problematika egyik legkényesebb pontja a név-

tipus belső rendszerezése, altlpusainak elhatárolása. LŐR1NCZE idé-

zett alapvető tanulmányától (MNyj. I, 68) a legutóbbi földolgozásig

(B. GERGELY P.: Lm, 84) szinte valamennyi munkában fölpanaszol-

ják a vizsgálati szempontok,- terminuso~- fogalmak tisztázatlanságát,

kilorratlanságát. Valóban a vizsgálati szempontok kiválasztásátóI,
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következetes érvényes!tésétől nemcsak eg~gy földolgozás belső

logikája füg&- hanem ezen múlik a különböző, települések, területek

névanyagának összehasonlÍthatósága ls. Magam végső soron nem is

a rendszerezési szempontok sokféleségét tartom a fő prOblémának

(tekintve. hogy a ragadványnév-kategória több vonatkozásban is he-

terogén jelleglf), hanem a szempontQk keveredését,- Egy elemző mun-

ka föladatát éppen abban látom, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i különböző vizsgálati szem-

pontok következetes érvényes{tésév~l elhatárolt névÚpusok belső

összefüggéseire ráviJág.ltso~- Főbb elemzési lehetőségként a ragad-

ványnevek funkciójá4~ a névadás inct1téká4-a nevek érzelmi-hangulati

tartalmát,- szerkezetét,- nyelvi anyagát; öröklödését,' használati körét

emelem ki, s érintek néhány vejük kapc::solatos általánosabb kérdést.

A ragadványnevek alap funkciója - mint minden névÚpusnak és

mírid eri névnek - ame g k ülö n b ö zte t é s:- (V.Ö.: FEHÉRTÓi K.:

MNy.LXXII,464; ÖRDÖG F.: Lm,79.) Bár funkcióérték tekintetében az

egyes nevek az adott névrendszerben betöltött poziciójukr;lak megfe-

lelően jelentős eltéréseket mutathatnak, a l?llönböző :tléVÚpusok lé-

nyegi különbségét nem funkciójukban látom, hanem a megkülönbözte-

tés m 6 d j á b a no Tulajdonképpen A. DE VINCENZ is a megkülön-

böztetés módja alapján határolja ~l a .személynevek tÍpusait: "•••a cs&-

Iádnév a családhoz ('a férfi ősök összessége' értelemben) kapcsolva

nevez meg (jegyzetben: Míg a családi ragadványrlév csak azokra a

férfi vagy esetenként nő~ ősökre vonatkozik, akiknek az emlékét a

népi emlékezet megőrzi), a petre-nym ragadványnév csak az apára,

az egyéni ragadvárynév a megnevezett személy valamely tulajdonsá.-

gára .•. a keresztnév pedig magára a, megnevezett személyre utaJ..i •

(Orbis. XI, 33.)

A térben és időben változó &azdasá~-tár'sadalmi 1üggvényU

megkülönböztetési mód kérdése viszont a ragadványnevek esetében

összefonódik a névadás in d í t é kának problémájávai;- Ragadvány-

névkutatásunkban az indÍték többnyire mint· ro r~ndszerezö elv je-

lentke~-KERTÉSZ MANÓtói kezdve (Nyr.XXXI,'244-8) szinteva-

!amennyi ragadványnévvel foglalkozó kutató e szempont alapján osz-

tályozta anyagát több-kevesebb következetességgel, részben a viZs-
gált névanyag természetéből, részben a kutató fölfogásából eredő e-

gyéni eltérésekkel. Alkalmazásával kapcsolatban itt csupán két
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problémára hívnám föl a figyelmet. Az egyik az, hogy világosan kell

látni: a névadás incÚ.tékanem azonos a név anyagául szolgáló köz-

szó jelentE~s~vel, és semmiképpen nem azonos magának a névnek a

jelentésével, bár kétségklvül mindkettőhöz köze van. A névadás indí- .

téka,· motivációja lényegében az a lélektani mozzanat.· amely alapján

a név létrejön.- Ennek hangsúlyozása azért szükséges,- mert a rend-

szerezésekben gyakran vezet következetlenséghez,· hogy az incÚték

szerinti osztályozás keveredik a név alapjául szolgáló szó fogalom,..

köre szerinti besorolás sal. Valójában a névként szereplő szó fogalom-

köre gyakran rávilágÍt a névadás indltékára, - mert közvetlen a kapcso-

lat közöttük (Pl. Egytüill)," de néha ez a kapcsolat indirekt~-áttételes

a névadás motivációj~- az alapul szolgáló szóból nem fejthető meg

(B~-GERGELY P.: MNyj:-XIV,11). A probléma megvilágitására egyet-

len jól ismert példát hoznék föl. Ha nem ismernénk Cicero nevének

keletkezési körülményeit, a névadás incUtéka szerinti csoportosÍtásban

csak az ismeretlen incÚtékúak közé sorolhatnánk be;" mig egy jelentés-

tani oszt.ilyozá.sban meglenne a maga stabil helye a növénynevek kö-

zött (Cicer arietinwn 'csicseriborsó'). Mivel azonban abban a szeren-

csés helyzetben vagyunk, hogya névadás inclÍtékát pontosan ismer-

jük: ."Cicero őse azért kapta ezt a nevet, mert orra hegyén borsó-

szedj bibircsók vagy szemölcs nőtt." (PLUTARKHOSZ, Párhuzamos

életrajzok~-Bp., 1978. II, 363: M: PEI, Szabálytalan nyelvtörténet. Bp~;

1966.75.) Tehát az incÚték szerinti csoportosÍtásban is megfelelő he-

lyére kerülhet a név.- A példa tulajdonképpen átvezet a másik alap-

vető kérdésünkhöz~- Jóllehet a névadás lélektani incÚtékának földerÍtése

egyik legfontosabb föladata a ragadványnévkutatásnak, gyalq'an nehéz-

ségekbe ütközik. Nemcsak a történeti név'..<utatás gondja ez .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( v ~ B . :

BMCZI G.: MNy.LII, 154, UO.: A magyar szókincs eredete.2134-5;

KÁLMÁN B.: MNyj.VIlI, 139; FEHÉRTÓi K.: NytudÉrt. 68.sz.5), hanem

a jelenkorié is (v.ö.: B. GERGELY Po:MNyj.XIV.ll: ÖRDÖG F.:~m.156).

A kutató jobbik esetben kizárólag az adatközlők információira hagyat-

kozhat (még akkor is, há szülőfaluja névanyagát dolgozza [01,- hiszen

saját tapasztalatait sem értékelheti többre~-mint általában adatközlőiét),

rosszabbik esetben saját fantáziájára~~ Sajnos az anyakönyvek csak

kevés névvel kapcsolatban nyújtanak. segÍtséget~- megblzható; de nem

elegendő adat alapján (keresztnéviek; vezetéknéviek egy része).
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Nem is az ismeretlen és bizonytalan inct.l.tékúnevek jelentik a leg-

nagyobb problémát,- hanem az a tény,- hogy az inct.l.tékvizsgálatának

egzaktsága általában megkérdőjelezhető~- Spersze kutatásainkban nem

elégedheti,ink meg a nevek csoportosftásávai,- hanem föl kell tárni áz

egyes megkülönböztetési módok mögött meghúzódó gazdasági-társadal-

mi-pszichológiai mozgatókat is. Az újabbkori ragadványnevek vizsgá-

latában ez a terület szinte érintetlennek mondható.

A nevek érzelmi-hangulati tartalma a ragadványnévkutatásnak

ugyancsak központi problémája~-Több kutatá is fölhÍvta a figyelmet

arra,- hogyanévhangulat eléggé relatl.v, térben és időben változó,-

közösségekként~- társadalmi rétegekként,- sőt egyénenként eltérő,- néha

csak alkalmi jelenség. (V.Ö.: KOVALOVSZKY M.: MNy.XXX, 224-30;

LŐRINCZE L.:MNyj.I, 68; PAPP L.: Nyr. LXXX,454; RÁCZ E.: Névt-

Vizsg. 149; ZOLNAl B.: Nyelv és hangulat. Bp., 1964.31.) Valamely

közösség névhasználatát tanulmányozVa természetesen az érdekel

bennünket,· hogy az adott közösségben milyen asszociációk, érzelmi

motfvumok kapcsolódnak a vizsgált névhez. Egy-2gy név érzelmi-

hangulati tartalmát. a megnevező (közösség) és a megnevezett név-

hez való viszonyulása együttesen dönti el (ÖRDÖG F.: MNy. LXV,191),

amely viszonyulás mögött mindenkor ott kell látnunk a megnevező és

megnevezett egymáshoz való viszonyát,· a társas érintkezés szabá.-

lyait,- bonyolult meche.ntzmue ét is~-Az eddigi ragadványnév-szakirqda~

Iornb ariZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Z érzelmi-hangulati tartalom hiányára,- Uletve meglétére leg-

inkább a melléknév-gúnynév szembeáll(tással utalnak (MÁRTON

GY.: ErdMúz~-L,88. SZÁSZ L.:NyirK.X, 78-9)~-vagy a megkülön-

b o zt et ő n é V_4 gún y n é v kategóriákat különÍtenek el (BURA L.:

NyIrK.-X, 369; UÖ.:NyIrK.XIII,-147; TÓTH K.: MNyj.XII. 96; ÖRDOG

F.: i.m.-154jegyz.; B. GERGELY P~:i.m. 33), s az így elhatárolt név-

tipusok a rendszerezéseknek mintegyalappilléreit alkotják. Ugyanezt

a kettősséget tükrözik a melléknév-csúfnév (SZABÓ K.: Nyr.

XCII, 211), megkülönböztető név - csúfnév (PENAVIN O.:

MNyj.IX,189). tová!=>báaz értelmi-érzelmi alapú ragadvány-

név (BALOGH L.:MNyj:-XII,115) terminuspáro~- S mint föntebb em-

lltettem, a rag a d v á nyn é v - g Li nyn á v elhatárolás ugyancsak

az érzelmi-hangulati tartalom alapján jelentkezik az irodalomban~- A

pozítív- érzelmi-hangulati tartalom megjelölésére szolgálnak a föl-föl-
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bukkanó tiszteleti név, bóknév (vagy becenévl!) mliszavak.

Tekintettel arra, hegy a mliszópárok ny:U:vánvalóan azonos tartalmat

fejeznek kl,' elemzésüket,' bÍrálatukat ezúttal mellözöm. annyit azonban

jeleznem kell, hogynem értek egyet a föntiekkeL A ragadványnevek-

ben tükröződő érzelmi-hangulati tartalmak gazdag sz1nskálájával szem-

ben a meglehetős en sematikusnak tUnő osztályozást javasolom: kö-

zömbös-p'ozitiv-negativ érzelmi";'hangulati tartalmú nevek~-Ám

a földolgozásokban ezen a csoportosMson mint keretenbelü1 a név-'

használatnak megfelelően lehet és kell flnom.fl;ani,-ár~-, A puszta

besoroJással azonban itt sem elégedhetünk meg,- az érzelmi-hangulati

tartalmak forrásait is ról kell tárni..

, A ragadványnevek névkapcsolatai, névszerkezetbeni sorrendi

helye~- ezek területi jellegzetességei már rég6ta foglalkoztatják a ku-

tatókat. (V~'B.:SZENDREY Á.: NyK. L. 423; BEKE Ö.: Nyr.-LXXIV,311;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U Ő .: Nyr. LXXVI,300; ZOLNAI B.: Nyr. LXXVII,142; KÁLMÁN B.: MNy.

XLIV, 1.56-7.) LŐRINCZE LA.TOS jelzi elsőként, hogya hivatalos és

népi névhasználatban a ragactványnevek formáj~- sorrendi helye te-

klntetében különbségek mutatkoznak (MNyj.l. 73)~- s majd ÖRDÖG FE-

RENC (i.m.-1.56,'158-201) és B. GERGELY PIROSKA (i.m.35-69)

vizsgálJa behatóbban a kétféle névhasználat $zerkezeti különbségeit.

Rámutatnak arr~- hogya szóbeli n~vhasznáJ.aton belül is jelentősek
~

az eltérése~ áro a nevek nem véletlenül Jelennek meg ebben vagy

abban a névszerkezetbe~- hanem .lényeges belső összefüggés mutat-

ható kl a névszerkezet és a n~dás ind1téka között.

A ragadványnevek nyeM anyagának vizsgálata eléggé háttérbe

szorult a leíró kutatásQkban. Elszórt utalásokkal azonban a régebbi

irodalomban is találko~- főként a fölötJöbb, kuriózumszerU nyelvi

sajátosságokra vonatkozóan.:: (A képzésmóddal kapcsolatban: SZIL'Á-

DY Á.: Nyr. ll. 1.1.-8; KERTÉSZ M.: Nyr. XXXI, 244, 248; igealakok

névként való rólhaszná.!ásáról: SIMONYl ZS.: Nyr. VII. 434-6; U Ő .: Nyr.

XXXVIII,-242-3; SZENDREY ZS..:MNy.XXV,103-9.) Találunk példát

a ragactványnevek alapjául szolgáló szó szófajiságának módszeres

vizsgálatára is (BALOGH L.: MNyj.XlI. 127-9; KIRSCH L.: NyirK.

XV. 245-58; POSGAY 1 .= NytudDolg. 12:SZ.19_26)~- a történeti név-

kutatásban KNlEZSÁnál (i.m.) fő rendszerezési szempontként jelent.-

kezik a szóhjisá~-(V.ö.: FEHÉRTÓi K.: NytudÉ~ 68.sz.; KÁLMÁN B.:

MNyj.VII. 41.)
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Az expesszivitás nyelvi kifejező es-zközeire, a vizsgált nevek

hang ani. sajátosságaira KOVÁCS LÁSZLÓ (MNyj. Ill, :176-7) hÍvta föl

a figyelmet; majd ÖRDÖG FERENC (l.m.) ugyancsak az expresszivi-

tás oldaláról kiindulva vizsgálja a ragadványnevek nyelvi anyagát va-

lamennyi indíték szerinti tlpusra kiterjedően. A ragadványnevek nyeM

.alkatának föltárásában úttörő jelentőségünek kell tekinteni B. GER-

GELy PlROSKA vizsgálatát (i.m.-:120-:-203). Legbehatóbban ő is a

kifejező nyeM eszközökkel foglalkozik,· de ezen túlmenően vizsgálja

azokat a szókészlettani,- hangtani.- alaktani, mondattani sajátosságokat

is, amelyek általánosságban jellemzik az általa földolgozott ragad-

ványnévállományt.

A ragadványnévkutatás legizgalmasabb területei közé tartozik a

nevek használati körének és öröklődés ének, azaz térbeli és időbeni

terjedésének kérdése.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA használati körrel kapcsolatban már jelez-

tem, hogyaragadványnevek főként a szóbeli névhasználatban, ezen

belül is az emlltés szituációjában mUködne~- Ezzel azonban a hasz.-

nálati kör problémáját korántsem merÍtettem ki. ugyanis bizonyos ne-

vek az írásbeli névhasználatban is megjelenhetnek,- mások pedig az

emlÍtés és szólÍtás szituációjában egyaránt funkcionálhatnak, továbbá

a ragactványnevek egy részét az egész névhasználati közösség is-

meri és használja, mig számos ragadványnév használata egy-egy ge-

nerációra,- foglalkozási csoportr~- szomszédságra,- haragosokra vagy

éppen baráti körre korlátozódik,- erős társadalmi kötöttséget mutat:-

(V:-ö:':MÁTÉ J.: MNyj.XI, 45; BALOGH L.: MNyj.-XU;-130; MIZSER L.:

M N y j. XVIII,--:130.)KOVÁCSNÉ JÓZSEF MAGDA (NyIrK. XIX, :151)

földolgozásában következetesen alkalmazza ezt a szempontot teljes,

illetőleg csökkent használati körli nevekre osztva anyagát. A ragad-

ványnevek elterjedtségének,-· használati szabályainak alapos, szocioló-

giai szempontú vizsgálata azonban még hiányzik a magyar névtudo-

mányi szakirodalomból.

Sokkal több szó esett a ragadványnévkutatásban a 'nevek

öröklődéséről. LŐRINCZE (MNyj.I, 6 8 ) rendszerezésében azörök-

lődés fő szempontként szerepel, az öröklött ragadványneveket belső

keletkezésü nevek terminus alatt fogja össze. Ha az öröklődés, mint

fő rendszerező elv megkérdőjelezhető is (számos kutató emelt kifo-

gást ellene) ~-vizsgálata, szabályainak föltárása teljesen indokolt a
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ragadV"ánynéVkutatásban. A kutatók különös en a szabályosi patriline-

áris névörökléstöl eltérö esetekre. figyeltek föl,- rám\,.d:atvaa népi tár-

sadalom jogszokásaiba, hagyományaiba ,gyökerezö okaira 1s:- (V:-Ö.:

SZENDREI Á.: NyK. L. 4~3; UÖ.: NéprÉ~-XXXl,166; HORGER A.: MNy.

XXXVI.184; LŐRINCZE L.: MNyj. X, 72; NYlRI A.: NyelvésIr. II, 104;

BODROGI T.: Ethn.LXVIII,-24; PENAVIN O.: Nyr. LXXXII.478; B. GER-

GELY P.: Lm, 77-83.) A ragadványnevek örök1ödésének vizsgálata

alapos családtörténeti kutatásokat igényei,- s csak bizonyos névt!p1.1-

sokkai kapcsolatban végezhetö el megnyugtatóan. Ha ez nem állZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ö -

dunkban, meg kell elégednünk a n.evek örökölt vagy nem örökölt jel-

~egének CQltüntetésével. A nevek idöbe~ elterjedtségének kérdésköre

azonban jóval tágabb az öröklödésnéL- A nem öröklödö nevek élet-

korában is jelentös eltérések vannak. A nevek életének,- változásának

névrendszerbeli és névrendszeren kivüli okainak földerÍtése ugyancsak

a névtani kutatások témakörébe tartozik.~ ( v :B . : LŐRINCZE L.: MNyj. 1.

73; BALOGH L.: Nyr.XCV, 158-61; B: GERGELY P.: i,m.68,-73.)

A PREDlKÁTUM

A predikátum;- magyarosan: nemesi e L ő n é v, hiányzik a ma-

gyar onomaszt.ikai terminus technic:::usok gy{fjteményéböl. Ennek. nyil-

vánvalóan az az oka, hogya predikátum napjainkban már nem élö

kategória~- 1945 után teljesen megszl.tnt a jelentösége.- söt használata

is (legföljebb egyes napilapok temetési rovataiban szer~pel). Így épp

ideje tisztázni. hogy milyen szerepet töltött be a predikátum a név-

tudományban.

Tulajdonképpen a ragadványnevek egy csoportjával' mutat

igen közeli rokonságot. A Mohács elötti idökben a latinJ:!!Lszócs-

kával kapcsolták a keresztnévhez (helyesebben: az egyéni névhez).

A XVI. századra már kialakultak és megszi1árdultak a vezetéknevek.

igy a predikátum használata az esetek többségében formálissá vált.
A millenniumtóI kezdve pedig a hivalkodás. a gőg egyik ~szköze lett.
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