
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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Cin 'egér' /4, 7, 8, 9, 10,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll; Ci-nyi 'egy egér neve' lll,

Citér 'cinege' /1, 4, 7/ 'cinke' /8/; ~ 'gébics' /4, 6,

7/; ~ 'fecske' /4, 6, 7/, Csi 'fecske' /2, 9, 10/; ~,

Csil1i, Csiri 'poszáta' /6/, ~~ 'denevér' /7, 10/, Gege 'li-

ba' /7,10/ 'vadliba' /2, J, 8/; ~ 'bagoly' /3, 7/ 'bagoly,

macskabagoly' /8/ 'egy ul.ubagoly neve' /4/; H~ 'bagoly' /2, 9,

11/ 'lángbago1y' /10/ 'egy bagoly neve' /10/; ~ 'sólyom'

/7/ 'kabasólyom' /2, 11/; !i!!! 'héja' /2, 3, 4, 6, 7, 8/; Ki6

'ölyv' /J, 4, 7, 11/ 'egerészölyv' /8/; !!E! 'vércse' /4, 6/;
~ 'gém' /7/; Kroó 'holló' /4/, Kró 'ua' /ll/; Mátyás 'má-

tyásmadár' /3, 8/; ~ 'tehén' /3, 7/, ~ 'ua' /3, 9/; ~

'karvaly' /3, 4, 6, 7, 8/; Nyau 'macska' /3, 4, 8, 10, ll/;

NyaJ 'ua' /7/; K! 'ürge' /7, 9/; Rá 'varjJ' /3, 9/ 'szürkevar-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jti' /4, 6, 7/ 'kálomista varjti'/8/; ~ 'szarka' /1, 8/,

~ 'ua' /7/; ~ 'vetési varjJ' /4, 6, 7/ 'pápista varjti'

/8/; ~ 'erdőben élő bagoly' /7/; ~ 'egy nőstény bagoly ne-

ve, Hu párja'; ~ 'róka' /4/ 'egy róka neve' Illi.

b/ Az állat hangja bizonyos helyzetekben: ~ 'egy róka

neve' Illi; Kag 'egy róka neve' /ll/; ~ '/kotlós/tyJk' /4,

5, 7, lll; ~ 'patkány' /4, 6, 7, 8, 10/; ~ /gyakran kie-

gészül: ~ 'sólyom, vándorsólyom' /J, 4, 6, 7, 8, 9/.

II. Elvonások, szócsonkltások: ~ 'disznó' /3, 4, 7, 8/

'vaddisznó' jól;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< csámcsog; f~ 'egy róka neve' /ll/< cse-

les; ~ 'gyik' /ll/< cs~szik; Kak~ 'fácán' /3, 4, 7, 8/

< kakatol; ~ 'gólya' /2, 4, 7, 9, ll/< kelepel; ~ 'far-

kas' /4/< nyusz{t; ~ 'egy fecske neve' /2/ < csiripel; ~

'egy farkatlan róka neve' < suta; ~ 'kigyó' /J, 4, 7, 9, lll,

Sz{ 'ua'RQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 /< sziszeg; ~ 'sün' /8/, Szti 'ua' /4, ll/< sztir;

Tá 'nagyfO~ a nádasban' /2/ -< tát /valószln{Üeg krokodil/;

Vé 'egy gólya neve' /9/< vékony láb~; Vit 'egy fecske neve'

/2/< csivitel; ~ 'légy' 1 4 , 7, lol 'dögbogár' /8/, z~ 'légy'

/J, 6, ll/ < z~g.

III. Szócsonlc{tás + képzés Iszóösszetétel./: Bömbös 'bika'

/3/~ bömbö/ll + -si Csirik 'menyét' /4, 5, 6, 7, 8, III ~

csiriri + -ik; Kurra 'farkaskutya' /11/ < kurr/og/ + -a; ~-

ri 'kakas' l j , 4, 7, 1 1 1 < kurr/ant/ + -ii ~ 'róka' 1 4 ,

7, 8, ll/ e : kariri + -ak; Paták 'ló' /7/ < patá/sl + -ki ~



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'kutya'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/J, 4, 7,8,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11/kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<. vau + ur.

IV. Népnyelvi név: ~ 'veréb' /2, 3, 4, S, 7, 8, 9/;

Csuvik 'kuvik' /7/; ~ 'lepke' /4/; ~ 'halászsas' /4/;

Unka 'béka' /2, 4, S, 7, 9, 10, 11/.

V. Egyéb elnevezések. :::J Személynevek: GyuriRQPONMLKJIHGFEDCBA' e g y kakas

neve' /S/; ~ laz ember is igy nevezi/ 'szamár' /7/~

~ Egyéb módok: terelőszó: Tás 'kacsa' /7/ 'kacsa, vadkacsa'

/8, 11/ 'vadkacsa, vadréce' /J, 4/; az állat latin neve: Lut-

~ 'vidra' /4, 8, 11/; tulajdonság: Iny ' e g y róka neve' /8,

11/. S I Ismeretlen eredetdek: ~ 'kétszer olyan nagy, mint a~

uhu laz állat köznyelvi elnevezését nem adja meg az {ról' /4/;

~ 'nyÚl' /4, 6, 7, 8, 10, 11/; Parpu 'gém' /8/j Tala 'ke-

sely{i' /4/.

A felsorolt elnevezés ek személynévi szerepkörben fordul-

nak elő Fekete István mdveiben. Elsőd:leges funkciójuk s,zól:Ltó-

névi, ritkábban eml{tőnévként is szerepelnek. Mindezeken t~l-

menően néhány név nemcsak mint személynév, hanem mint népnév

/nemzetségnév/ is felbukkan. Ezek a következők: S!:.!!, Csám,
I

~, Gege, Karak, ~, ~, Nyau /Nyau/, Tás, ~, ~,

~ /~. Az Író a név után rendszerint megjegyzi: népe, nem-

zetség. Ez utóbbit azonban csak a ~ és a ~ névvel kap-

csolatban. Érdekes, hogy a m~vekben éppen ezek a nevek fordul-

nak elő leggyakrabbanj a ~ pedig egyéni név is e~ttal.

A nevek jelentésének, illetve hovatartozásának megadása-
I

kor ragaszkodtunk Fekete Istvánhoz. Igy egy-egy névnek több

jelentése is lehetséges: galamb - bakgalambj cinke - cinegej

liba - vadlibaj bagoly - macskabagoly - lángbagolYj sólyom

kabasólyom - vándorsólyomj varj& - szürkevarj~ - kálomista

varjtij vetési varj~ - pápista varjtij légy - dögbogárj kutya

farkaskutyaj kacsa - vadkacsa - vadrécej n~l - vadnyÚlj disz-

nó - vaddisznó. Vannak bizonytalan elnevezés ek is. A ~

névről. nem tudjuk, hOgy milyen állat tartozik hozzá /"kétszer

olyan nagy, mint az uhull/j lehet, hogy egy madárról van szó,

bár a név erősen hangutánzó jelle~. A !!névről valósz{n~-

s{thetjük, hogy a krokodilra céloz Fekete István, mivel a Csf

c{má' kisregény Afrikában /közelebbről: Egyiptomban/ játszódik.
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Egy állatnak két neve is lehetséges /igaz, mindössze kettőnek/:

gem: ~, Parpu; róka: ~, ~.

Természetesen vannak véletlen egybeesés ek., bizonytalansá-

gok. A kotlós ~ neve személynévnek látszik Ide 1. BALOGH-

KIRÁLY: i.m./. A ~ nevet is felfoghatjuk ~gy, hogyelvo-

nás a csetteg "igébol. Valósz{nll azonban, hogy épp a ~ hang-

sort látták el képzővel.

Hivel tizenegy m&ől van szó, előfordulhatnak alakválto-

zatok is. Ezek inkább a rövid, illetve hossz~ magánhangzók

cseréléséből állnak, azaz egyes m~vekben rövid, másokban vi-

szont hossz6 magánhangzóval találjuk meg ugyanazt a nevet: HuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'z Z' Kr-é K ' 1. ICi C I- Hu; ..2: - ..2:; ~ - ~; ~ - ~; ~ - ~; _s_ ~

jmegjegyezzük, hogy akisregényben Csf. szerepel/; ~ M6.

Fekete István az elnevezések kiválasztásakor - mondhat-

ni - zseniális módszert választott. Elsősorban a hangutánzás-

ra alapozott. A nevek háromnegyed része hangutánzó vagy hang-

utánzó eredet{{. Elvonás, képzés történt hangutánzó szavakkal.

Az már más kérdés, hogy a köznyelvi elnevezés ek jóval keve-

sebb hangutánzó szót /pl. uhu/ tartalmaznak, ezek inkább a ve-

lük kapcsolatos igékre jellemzőek /pl. ugat, kurrog, nyávog

stb./ •

A hangutánzáson kivül Fekete Istvánnak a hangulatkeltés

volt a célja, {gy a további elnevezések hangulatfestőek /Pa-

ták, Gyuri, ~ stb./. A ~ névvel kapcsolatosan az iró

özvegye azt a felvilágos{tást adta, hogya szamár azért kapta

ezt a nevet, mivel olyan okos /vagy még okosabb/, mint az em-

ber. A 21 napban szereplő Gyuri kakas a ~ névr a való tekin

tettel kapta meg nevét /bár itt némi hangutánzás is hozzájá-

rult/ •

Az ismeretlen eredeta nevek kapcsán legfeljebb csak ta-

lálgatni lehet, az a néhány név bármelyik kategóriába tartoz-

hatna, feltéve, ha ismernénk a névadás módját.

HIZSER LAJOS


