
csak a csúp 'csúcs' és a mart 'l.patakmart, 2.domboldal' jelentésU

szavakat találjuk meg. (Ennek magyarázatára hadd idézzük a szerzőt:

" •••Magyarózd nyelve annyira azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ > anyanyelvem« , hogy csak fárasz-

tó figyelés által tudtam a számomraAn .m tájszót a köznyelv számára

tájszóként jegyezni.") Az MTSz. valamennyi tájszót adatolja Erdély te-

rületéről, főleg a Székelyföldről, bár legtöbb esetben a jelentésben ár-

nyalati eltéréssel. Ha HORVÁTHISTVÁN gylfjtéséből kiviláglana, hogy

a földrajzi köznevek funkcióját betöltő közszavak önállóan is haszná-

latosak, a tájszavaknak nemcsak jelentéskörét, de elterjedését is lé-

nyegesen bővÍtenék adata!.

A Névtani Értesftő profiljának megfelelően egy csodálatosan har-

monikus etnográfiai ma egy részére szerettem volna a névtanosok

figyeCBAlm ét felhivni. HORVÁTHISTVÁN névtani gytijtésén nem kérhetjük

számon azt, ami nem szerepelt írói célkit(izésében. A "hiányosságok"

megemÚtése magunknak szólt: figyelmeztetőül és figyelemfelkeltőül.Köny-

ve követendő példa, és mintája lehet sok:"sok megÍrandó falumonográfiá-

nak - amelyben helye van a nép nyelvének is!

MÉSZÁROSNÉ VARGA MÁRIA

TÁRKÁNY aztíc s ERNO, Magyar jogi népszokások.
Bp., 1981. 904 lap

Úgy gondolom, hogya NÉ. föladata! közé tartozik minden olyan

kiadvány ismertetése, amely - többek között - nevekkel is foglalkozik.

Amikor pedig a szerző külörlejezetet szentel a neveknek, akkor föltét-
I""' ,;.; /1 ;;

lenül illik vele foglalkoznunk. TARKANY SZUCS ERNO terjedelmes

könyvének két fejezetében fölvállalta a személynevekkel kapcsolatos

népi jogszokások tárgyalását is, tehát jogosan I'l'lO'ldjukel róla a véle-

ményünket, jól tudva, hogy nem. névtudományi szakmunkáról van ez ó,

A szerző ugyan csak "vázlatnak" tekinti a munkáját, mégis össze-

foglalásra, szintézisre törekszik (18-9). Különös összefoglalás azon-

ban az olyan, amelynek öl lapja foglalkozik az egész kérdés szintézi-

séveI, utána 15 lap pedig - egy meglehetősen régi forrásmunka (JAN-

KÓ JÁNOS, Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892.) és saját 1944-ben

végzett gylijtése alapján - egyetlen falu (Körösfő) névadás! rendsze-

rével. Mint lábjegyzetében (148/85)irja, anyaga lezárása után került kezébe

B.GERGELY PIROSKA alapvető és korszerff munkája (A kalotaszegi ma-

gyar ragadványnevek rendszere. Bukarest, 1977.).
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Az általános részben (142-7) leÍrtakkal ~ mivel azok többnyire tu-

dományos közhelyek - nagyrészt egyet lehet érteni. A családnevek ma~

országi kialakulását azonban egy évszázaddal előbbre kell datálnunk, mint

ahogyan ezt.BÁRCZI GÉZA (SzÓk.2 138-40) már 1958-ban kifejtette,s a

kiadott jöbbágyösszeÍrások, BÁLINTSÁNDOR,SZABÓ ISTVÁN,FEKETE

LAJOS, KÁLDY-NAGYGYULAstb. munkiiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb í zorryítjá k, A keresztné~vá-

lasztásra vonatkozó szokások rendszerezése (146) nem egészen világos:

tulajdonképpen nincs különbség az al és a bj csoport között, s aMLKJIHGFEDCBAc j pontnak

a bukovinai székelyekről adott megállapttása vitatható. A XIX.század folya-

mán a fiúknak 10-15')b-a,a lányoknak 5-150/o-aörökölte itt a megfelelő szülő

nevét, s hu ez némileg alatta is marad a magyarországi átlagnak (amely fiúk-

nál 15-25, lányoknáll0-20')b), megelőzi Nógrád megye és az Őrség névörö-

kitési mér-té k ét, A három tendencia (névnap szerinti névadás, szülőkről vagy

keresztszülőkről való névöröklés ) majdnemmindig egyszerre érvényesül

mindenütt, legföljebb egyik helyen az egyik erőteljesebb, másutt a másik.

Körösfő névrendszerét (147-61) a XVl1.század elejétől mutatja be a

s ze r -z .ő , A férfi keresztnevek gyakoriságát négy időpontban (1640,1737,1820

és 1944) ó.illtjaegymás mellé egy táblázat (15J).A nevek sorrendje itt nem is

betUrendes, nem is gyakorisági. A női keresztnevekkel adatok hiányában re n

foglalkozik a szerző. A ragadványnevekreXVlI. századi adatokat is idéz a

könyv, de az 1892-ben JANKÓ és az 1944-ben a szerző által gyUjtöttekad-

ják a tárgyalás alapját. Fölsorolásuk "nemzetségek" szerint történik, majd je-

lentéstani fölosztásuk következik. Ennek bevezető mondata így hangzik: "A

ragadványnevek éppen úgy köznevek voltak, minta vezetéknevek" (156).Ez

azért meglepő kitétel. mert a "keresztnév, becenév" kategória a Ieggezde.ge.bb,

s a családnevekről maga a szerző írja:" •••az 52 családból 24 vezetékneve

is tulajdonképpen keresztnév, tehát a teljes két tagból álló nevet két kereszt-

név adta" (149).A ragadványnevek fölosztása 10 csoportot tartalmaz, de nem

kerültek be sehova sem azok, amelyek közül néhány kétségtelenül nem egy-

szer/len osztályozható (Badocs, Batye, Bogdány,Cene, Csákó, Cseme, Cseva,

Dáké,Depo,Fenes,Menyhár,Mozsi,Penzsi stb., stb.). A továbbiakban' még

néhány névnek a keletkezéséről, öröklődéséről. használatáról olvashatunk.

Mindebből, de forrá.saiból, hivatkozásaiból- leginkább hiányukból-

megállapítható, hogy e hatalmas munkának a személynevekkel foglalkozó ré-

sze elavult, korszer(ftlen. (Szemlélteti ezt a ragadványneveknek következe-

tes kisbetakkel való lrása is.) Az az érzésünk a könyv e fejezeteinek elolva-

sása után, hogya magyar személynevek kutatása területén az elmúltszáz év

alatt semmisem történt, még KÁLMÁNBÉLAsok kiadásban megjelentjó 'öss:;e-

~a&át sem veszi föl irodalomjegyzékébe ez az egyébként néprajzi szem-
pontból mindenbizonnyal kiváló könyv. H . M.


