
A közölt példaanyag bizonyítja, hogy aPONMLKJIHGFEDCBAXVI. században az

asszonynevekfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-~ 2 képzős formája előretört és megszilárdult. Az

átfedéseket, több alakban való előfordul.ásokat leszámítva a

megnevezett 96 személyből 73 asszony, s közülük 62-en kaptak

olyan nevet, amely a -~ képzőt tartalmazza. Természetesen

ezen alakok mellett más variánsokat is találunk. Az adatokból

kitűnik, hogy nyelvünkben a férjes nó megnevezésére a XVI. szá-

zadban milyen sokféle lehetőség volt. A változás során a XX.

századra nyelvünk két érdekes formával lett szegényebb: el-

túnt az asszony köznév ilyen kapcsolatban levő funkciója; a

másik pedig, hogy a -~ képzőt ma már a birtokos személy jeles

közszók nem vehetik fel, ezekkel csupán a történelmi és iro-

dalmi művekben találkozhatunk.

FÜLÖP LÁSZLÓ

ADALÉKOK PETŐFI NÉVADÁsÁHozH

"Petőfi nem jelentős a névadás szempontjából munkásságá-

nak lírikus iránya miatt" -- állapította meg Kovalovszky Mik-

lós Az irodalmi névadás c. munkájában /MNyTK. 34. sz. 60/.

Petőfi életművének valóban csak egy részét alkotják azok a mű-

ve'k/zsánerképek, elbeszélő költemények, elbeszélések/, ame-

lyek szereplőinek, színhelyeinek nevével kapcsolatban névadás-

ról beszélhetünk. Az alábbiakban ez utóbbi néhány jellemzőjére

mutatunk rá példákkal illusztrálva.

A névadás eredményeként szereplő személynevek egy része

Petőfi alkotása, amelyek jobbára egyelemű nevek és vezetéknevek.

H

Ez a cikk az 1975-ben írt szakdolgozat /A tulajdonnevek

használata Petőfi Sándor műveiben/ névadással foglalkozó

fejezete alapján észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJo Soltész Katalin megjegyzéseinek

figyelembevételével készült.
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A helység kalapácsa c. "hőskölteményt! közismert nevei az ún.

beszélő vagy leíró nevekPONMLKJIHGFEDCBAIvö. J. SOLTÉSZ KATALIN, A tulajdon-

név funkciója és jelentése. Bp., 1919. 1591 közé tartoznak, s

tulajdonképpen r a'g a d v á nyn é vsz e r ~ e k

"Bagarja uram•••
A csizmacsinálás

Érdemkoszorúzta mllvéaze II, 126/.

A bort hörpölte Harangláb;

A fondorlelkll egyházfi /1, 121/.

A széles tenyer~ FejenagY

A helységi kovács." II, 121/.

Az idézetben szereplő nevek közül a FejenagY a ~egszembetúnőbb

alkati sajátosságra, a Bagarja, Harangláb pedig a megnevezett

személyek foglalkozásával kapcsolatos tárgyra utal. A beszélő

nevek jellemző vonása a tréfás hangulat, így nem véletlen, hogy

Petőfi éppen komikus eposzában alkalmazta a nevek e típusát.

Áttételesebb a kapcsolat a név közszói jelentése és a név-

viselé jelleme között a Barangó /Szerelem átka/ és a Kuruttyó

név esetébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo A hasonló morfológiai szerkezet~ ligéből képzett

igenév/ nevek viselői romantikus, illetőleg népi hangvétel~

elbeszélő költemény szereplői: ~arangó -- megcsalt, elhagyott

szerelmes, romantikus lovag; Kuruttyó -- feleségét elhagyó

cigány, komikus figurao A költött vezetéknevek köznévi jelen-

tésük vagy az általuk keltett asszociációkrévén mintegy elő-

revetítik a jellemzés során kialakuló képet. Líliom Peti veze-

tékneve virágnév, ami elég gyakori a magyar családnevek között

Ivö.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ u rn BÉLA, A nevek világa. Bp., 1961. 94/. A névadás-

ban Juintául SZOlgálhatott Rózsa Sándor neve is mint betyárnév.

Hasonlóképpen virágnevet /Violal ad betyáralakjának EÖTVÖS JÓ-
. -

ZSEF is. Szilaj Pista laz első fogalmazványban Szittyó Pistal

.v eze+ékneve a lelki tulajdonságon alapuló típusba tartozik

/vö. ~ r BÉLA i. m. 94/. A vezetéknév közszói jelentése

összhangban van a névviselő heves vérmérsékletéveI, J. SOLTÉSZ

KATALIN szavai szerint "a vezetéknév az alak jellemére utal"
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/i. m. 163./. A ragadványnév kategóriájába tartozik Bolond Is-

~ vezetékneve, amely szó szerinti jelentését ~ maga is

cáfolja:

"Bár Bolond I.stóknak hívnak

Ily bolond csak nem leszek".

A prózai művek szexeplőinek vezetéknevei között több köznévi

eredetűz Csigolya Dániel, Bíró Julcsa /A fakó leány s a pej

legény/, Pergő Péter /A nagyapai .•A vezetéknév közszói jelen-

tése és a megnevezett személy tulajdonságai között nincs az

előzőekhez hasonló kapcsolat. Néhány vezetéknév a szereplők

szociális hovatartozásának megfelelően a "nemesi" ortográfiájú

és szerkezetű családnevek körébe tartozik /vö. J. SOLTÉSZ KA-

TALIN i. m. 159/: Latóczi /A táblabíró/, Andorlaki Máté /A

hóhér kötele/, CSgrnay András, Károly /Szökevények/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Ez utób-

bi vezetéknév, városnévi /Csorna/ eredetű, de a cselekmény

színhelyéveI nincs összefüggésben, mert az konkrét név nélküli

város. Helynévi eredetű vezetéknevük van a történeti tárgyú

romantikus elbeszélő költemény, a Salgó hőseinek: Kompolti Pé-

~, Dávid Jób, Gedő Simon /Kompolt és Gedő Heves és Nógrád

megyébén levő helynevek/. Petőfi-által költö-tt halynév /~/

/vö. Petőfi-szótár. II. Bp. 1978. 498/ szolgált alapulfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I A

táblabíró" főszereplőjének vezetéknevéhez, amely még egy köz-

névi jelentésű vezetéknévvel is kiegészült. A hosszú, össze-

tett név nagy mértékben hozzájárul a szereplő komikus voltának

erősítéséhez, és nagyszerűen illik az ősök dicsőségével hi-

valkodó nemesség képviselŐjére:

"Felső-Kis-Kálnai és Szent-Demeteri

Fegyveres Tamás ••• hah, épen jól jöve ki!

Ő méltó dalomra! Testi-lelki képe

Bátran odaillik Árpád idejébe" /II, 170/.

Petőfi névadására jellemző a csak keresztnévvel való meg-

nevezés. A zsánerkép ek szereplőinek egy része teljes alakú

keresztnevet kapott: Ambrus gazda, János gazda, Pál mester- - ,
~ bátya. A női zsáneralakok becézőnévvel szerepelnek: a

Jutka /A hold elégiája/, Sári néni.- -
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A János vitéz c~ elbeszélő költemény hatalmas szereplőgárdát

vonultat fel, de a költő csak a két főhőst nevezte meg, ezzel

is kiemelve központi szerepüket. Jancsi és Iluska az évszáza-

dok óta legnépszerűbb és leggyakrabban használt két nevet kap-

ta. Iluska neve végig változatlan formában szerepel. Jancsi

neve néhányszor a ragadványnévi vezetéknévvel fordul elő, amely

eredetét maga magyarázza:

"Hogyan tettem szert a Kukoricza névre?

Kukorica között találtak engemetfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet"PONMLKJIHGFEDCBAII, 205/.

A francia király János vitéz névvel illeti,·de a faluban to-

vábbra is Jancsi marad, annyi különbséggel, hogy neve mellé

idősebb voltára utaló értelmező kerül: Jancsi bácsi.

Az önéletrajzi motívumokat is megjelenítő Apostolban csak a

főszereplő kapott nevet, és említ egy vak Tamást. A névadás

a.kövétkezőképpen zajlott le:

lIMineknevezzük? .•••hadd lám csak, mi volt

Tennap? ••• Szilveszter napja .co jó

Legyen Szilveszter lll, 3701.

A régi névadási gyakorlaton túl, amire KÁLMÁN BÉLA is

rámutatott li. m. 46.1, az adott név kiválasztásában minden

bizonnyal szerepet játszott az a körülmény is, hogy a költő
. I

szilveszterkor született. Igy a név már önmagában is élet-

rajzi mozzanatot foglal magába.

Néhány kételemú megnevezéstől ICsigolya Dánielné, Pergő

Péterné, Pató Sári, Bíró Julcsal eltekintve a női szereplők

is többnyire·csak keresztnevet kaptak: ~ ISzökevények/,

~, Luiza. ~ lA hóhér kötelei, Katica, ~, ~,

Julcsa, Juliska lA nagyapai, szemérmetes Erzsók lA helység

kalapácsal, Borbála kisasszony; Piroska lA táblabíról, Ildikó

IBarangól, Lidi ISzilaj Pistal, Perenna ISaIgól. A cselekmé-
---- - .

nyek Bzínhelyének megfelelően a keresztnevek miliőhangulata

.különböző. Városias hangulatú pl. Luiza, Anikó, Betti. Ez
\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA------- --- -

utóbbi mint az Erzsébet név idegen becézőneve igen alkalmas

annak érzékeltetésére is, hogy a vele megnevezett szereplő
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"távoli", egyszer sem jeleni-k meg személyesen, mindig csak be-

szélnek róla. Falusias hangulatot árasztanak a ~, ~,

Erzsók, Julcsa, ~ nevek.

A ~ nevet, illetőleg ennek változatait két elbeszélés

szereplője is viseli: a társtalan, megbélyegzett, vágyakozó if-

júval kacérkodó Bíró Julcsa /A fakó leány s a pej legény/; a

mindenkivel dacoló, kitartó, első szerelméhez hűséges Juliska

__ Pergő Péterné /A nagyapa/o A névadásban és a szereplők

alakj&~ak megrajzolásában áttételesen a költő személyes élmé-

nyei /Szendrey Júlia/ tükröződnek, amint ezt MARTINKÓ ANDRÁS

is megállapítja /A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus

fejlődése. Bp., 1965. 232./. Nem lehet véletlen az sem, hogy

a versekben használt becézőnév fordul elő Pergő Péter meghitt

visszaemlékezésében /A nagyapa/:

"Bírom végre Juliskámat"

Ha Juliskám eszembe jut

Sötétben is látok /Te az enyém, én a tiedl stb.

"Belenéztem Julis~ szemeibe, aztán megnéztem minden

csillagot napkelettől napnyugotig, de egy sem ragyogott

~~úgy,min t azok a szemek"PONMLKJIHGFEDCBAlA nagyapa V, 104/.

Az elbeszélések férfi szereplői közül csak a szolgák szerepel-

nek keresztnéven: ~ lA nagyapa/, Jancsi lA hóhér kötelei,

valamint János mester lA fakó leány s a pej legény/. A többi

szereplőnek vezetékneve is van: Csornay András, Csornay Károly

ISzökevények/, Csigolya Dáni~, Csigolya Márton lA fakó leány

s a pej legényl, Andorlaki Máté, Ternyei BOldizsár, Hiripi

Gáspár lA hóhér kötele/o

A névelemek használata a szereplők egymás közötti kapcso-

latától függ, illetőleg arra következtethetünk belőle. Csigolya

Dá:'1iel-tla felesége ~E!-nak szólítj a; Q§lgolya Ii1ártonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl A pej

legény! 19yemlítették különböző alkalomkor, de senkinek nem

jutott eszébe, azt mondani: -- Csigolya Márton" /IV, 241. Ép-

pen ezért a B{ró ...Tulcsa által használt Márton gazda megszólí-

tás ban érezhetően több g~~y van, mint a ~ névben vagy a

pej legénl névhelyettesítő megDevezésben /Afakó leány s a pej
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legény/. A hóhér kötelé-ben ~ két vetélytárs következetesen

vezetéknéven szólítja és emlÍti egymást: "Andorlaki, megállj

egy pillanatig!" /IV, 27/;' Amintmégláttam Ternyei-t megráz-

.kódtam és reszkettemPONMLKJIHGFEDCBAIIV, 62/ stb.

A hel;ynévadást illetően Petőfinél is az tapasztalható,

hogy a név szerinti lokalizálás többnyire elmarad: "nem is

volt az egész faluban ai utcán senki, csak az öreg harangozó,

aki a toronyból hazafelé sietett /A nagyapa V,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95/;, "Sötét a

~, ráfeküdt az éj lAz apostol Ill, 1071. A név hiányában

a színhelyek földrajzi elhelyezkedésére tehát nem derül fény.

A megnevezett helyszínek közül a költő által költött név a

már említett ~, amelyet a következőképpen helyez el:

"~mellett~, azért jövünk rája,

Mert FegyVeres Tamás residentiája" /A táblabíró/.

Valódi hel;ynevet használt a költő néhány művében. A zöld Marci-

ról szóló zsánerkép színhelye a Hortobágy.Marcinak a~-

bágY volt a rendes tanyája" /Il, 184/.

A Szila.; Pista c. elbeszélő költemény története a Duna

partján játszódik.

"DunapartoE; vadvirágok között

ülve a kislány hálót kötött" lll, 561.

A János vitézben pedig valóságos és ezek analógiájára al-

kotott földrajzi nevekkel találkozunk. Lengyelország, Francia-

ország - Tatá~zág, Taljánország. A múfaj Imese/ sajátossá-

gaival ös.szhangban az egymás me lLé he~e:tett földrajzi helysé-

gek nem mindig felelnek meg a valódi élhelyezésnek:

"Ekképen jutottak át Lengyelországba

Lengyelek földjérŐl pedig Indiába

Franciaország és ~ határos" II, 193/.

A meséhez hozzátartozó elem, Tündérország - elhelyezésé-

.ról és jellemzójéról az alábbiakat olvashatjuk:

"Tündérország: ott van a világnak vége,

A tenger azon túl tünik semmiségbell II, 218/.

IITündérországb~ csak híre sincs a télnek,

ott örökös tavasz pompájában élnek" II, 2201.



Petőfi írói.névadásának összegzéseként megállapítható,

hogy a viszonylag kisszámú névanyagban a személynevek domi-

nálnak. A történések azInhefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL y é t csak ritkán nevezte meg a

költő, ami egyúttal 8.zt is eredménye-zi, hogy~örténetei bár-

hol játszódhatnak.A személyek megnevezésekor Petőfi is alko-

tott neveket, amelyek megfelelnek az írói névadás másoknál is

tapasztalt gyakorlatának, valamint valóságos neveink szerkeze-

tének. Névadására a meglevő névanyag, a keresztnevek felhasz-

nálása a jellemzőbb. Választott neveinek többsége az évszáza-

dok óta népszerű nevek közül való. A keresztnevek és ezek

alakváltczatai környezetfelidéző erővel rendelkeznek, s jól

beleillenek az illető művek hangulatába, stílusába. A művek-

ben szereplő nevek tehát nem funkció nélküli elemek, hanem a

kontextus egyéb részeivel összhangban a mű egészének szerves

alkotó3lemei. Az egyes n~vek konkrét funkciója pedig az adott

mű komplex vizsgálata, elemzése során ragadható meg.

CSIGE KATALIN

AZ ÍRÓI lTÉVADÁS nÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA MÓRICZ ZSIGMOND MHvEIBEN*

Témaválasztásomat több motívum vezérelte. Az egyik szá-

Ion a névtan vezetett hozzá, a másikon az irodalmi-esztétikai

szempont. Érdekel, hogy egy naturalistának és realistának

mondott író honnan veszi, miképp 8.lkotja neveit, milyen funk-

ciót szán nekik, s ezzel összefüggésben az is: anovellában

és a regényben hogyan szolgálhatja az ábrázolást, a mondani-

valót a tulajdonnév; milyen szerepet kaphat a kompozícióban.

A munka elején tartok; eddig az anyagfeltárás során 19l4-ig

bezárólag céduláztam ki Móricz elbeszéléseit, regényeit, drá-

máit. A gyűjtés a tulajdonnév valamennyi fajtájára kiterjed,

így máris hatalsas anyag gyűlt össze. A rendszerezés még nem

időszerű, előadásomcélja a tájékoztatás - hozzászólást, véle-

ményt, tanácsot kérve a további munkához. Idő hiányáoan nem

* Elhangzott 1981-ben a nyíregyházi névtani tanácskozáson.
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