
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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szólhatok most a feltárt anyag iskolai felhasználásáról, in-

kább anyagot szolgáltatok ahhoz.

Az irodalmi névadással foglalkozó szakemberek /így Kova-

lovszky Miklós,AJ . Soltész Katalin, Kálmán Béla/ figyelmét nem

kerülte el Móricz Zsigmond névalkotó és névadó módszere, mégis

szükségesnek látszik a teljességre törekvő anyaggylljtésen ala-

puló vizsgálat. Móricz pályakezdésének töredékes és vázlatos

névtani áttekintése is tanulságos lehet a további munkálatokhoz.

10 Asz e m é 1 y n é vad á s sajátosságainak sorá-

ban hadd említsek először egy mennyí.aég'í,mutatót! Móricz első

pályaszakaszának regényeiben nincs egyenes arányosság a terje-

delem és nevek száma között. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy

a szereplők száma mechanikusan összefügg a nevek mennyiségévelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

A legtöbb személynevet 179-et/ a Kerek Ferkóban találjuk, a

monumentálisabb Sáraranyban jóval kevesebbet /29-et/. Ennek a

jelenségnek a magyarázata az anekdotikus elemekben keresendő;

a regény szövetébe beépülő történetek, anekdoták mindig névvel

jelölt és jellemzett személyekhez fűződnek. A Jószerencsét cí-

mű regény töredékben viszont a szélesebb alapvetés, az átfogóbb

társadalomábrázolásra való törekvés folyománya a személynevek-

nek viszonylag nagy me~~yisége /55/. Természetesnek tarthat juk,

hogy a falusi parókia zárt világában játszódó A galamb papné-

ban kevesebb szereplőre és névre van szükség /összesen 20/, mint

a"kisváros világát átfogóbban bemutató Az Isten háta mögött

címll regényben /41/. Hogy a szereplők és a nevek száma nem

egyenlő, az elsősorban a novellákban figyelhető meg, amelyek-

ben Móricz nem nevezi meg feltétlenül a szereplőket, elegendő

a köznévi megjelölés: ItaLány'", "a fiú", "a pap", lia tanító".

Regényben is előfordul azonban, hogy késleltetve tudja meg az

olvasó egy-egy főszereplő nevét /pl. Árvalányok - Miskolczy

Endre, Az Isten háta mögött - Veres Laci/.

Az alkalmazott névelemek száma nagyon változóo Gyakori a

puszta utónév -- teljes vagy becézett alakjáb~~ --, az utó-

névvel is jelölt szereplők 40 7_át csak ezzel az egy elemmel

nevezi meg az író. Az alakok 50 r_ának vezetékneve is van.
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10 1~ban fordul elő az utónévfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ kiegészítő elem típuso Utónév-

hez leggyakrabban a ~PONMLKJIHGFEDCBA113 %1, illetőleg a néni 132 %1

névkiegészítő társul.

A vezetéknévvel is rendelkező személyek 31 1~ának csak a

vezetéknevét ismerjük, 55 r~uknak van utóneve is. A vezeték-

névhez az esetek 14 1_ában járul névkiegészítő; a legtöbbször

bácsi III %1, úr és uram 123 %1, valamilyen főnemesi rang
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--
/13 %1.

Sajátos hangulatúak a több elemű nevek, mint pl. Csipkés

Komárominé lutónév nélkül a férj említésekor isi, Dietrich-

Hagenfe~q lutónév nélkül, ~~ névkiegészitővel/, Csülkös

Váci Mat;d;, Güzü Kis Pál, Pengő Kovács Li~, Podhrágyi Jávor

Farkas, Szobi Kertész Vince, Tokos Bocskor János.

A kiegészítő közszói elemek gyakoriak a név előtt mintegy

állandó jelzői funkcióban Ipl. az öreg Mukics, a vín Varnyú,

a kis Julil s a név után Ipl. Dénes bátyó, Andorás mester,

Dorka kisasszon;z, Imre deáls" Judit asszony, Misu cigány,

illetőleg Bardócz kolléga, Cinke professzor, Farkas koma,

Gömböcz tanár úr, Heg:vmep;idoktor, r.iárknéni, Sárosi őrnragy/.

A vezetékneveknek i8eri-nagy választékával __sz~lgál az író.

Még a leggyakoribb nevek terhelése sem túlzott. 9 ~, IIA! 2 -

~, 3 ~, II ~, 8 ~ nevű szereplő található az 570

vezetéknév között. Az utónevek ismétlődése természetesen jó-

val gyakoribb: 14 András la névváltozatokat is beszámítval,

21 Erzsébet, 9 Györg~, 10 ~, 24 István, 38 János, 19 József,

14~, 33 Máxia, 24 Mihály, 22 lli, 20 Zsuzsanna van a

615 utónév között. Ez utóbbiak alakváltozatainak nagy bőségét

figyelhetjük meg. Például: István : Están : Pesta : Pista :- _ . - - --
Pityó : ~ : ~ : ~ : Mariska : Marica : Maricuka

~ : Marcsa : Merry; Erzsébe! : ~ : Erzsus : Erzsike :

Erzsók : Örzse : ~.

A névváltozatok és becézett alakok kitűnő eszközei a jel-

lemzésnek. Név és viselője kapcsolatáról olykor közvetlen meg-
I

nyilatkozást is olvashatunk Móricz műveiben. Ime mutatóban:
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IIMariska ••• érezte pesti nevének, a kedves II'Ierry-nekhiá-

nyátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAou
ll lI~oomegint jönnelc a ~.'[ariskázások,az ostoba, ha-

azorrtfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa f.a n lányfecsegések ••e 11/Regények It 553/.

11Milyen égi szerencse, hogy ő csak ilyen s6.t'TIIIlikis Julia,

akivel senki sem törődike Legalább nem látták meg a nagy

tilllődéséto Bezzeg, ha 'Juliska' volna, akkar mindenki be-

cézné, vigyázná; vagy akár csak 'Julcsa' lenne is, szemet

sZÚ:r'naakárkinek. De hát egy Juli azért Juli, mert ő csak

olyan haszontalan kis teremtés, aki nem tilllikszemébe sen-

kinek, nevet se adnak neki" /Elbeszélések I, 292/.

liA férfi csendesen röhögött magában, és csóválgatta a fejét"

- Fórizs Pest a - dünnyögteo - Est á n azl - morogta dühö-

Ben az asszony. - Están? •• Jól Fórizs Están. Hát iszen

egy Fót Marcsának jól •••tI/Elbeszélések I, 380/.

A v-ezetéknév kommentálása sokkal ritkább. igy pl,,:

- Dr. Közli János lIegy ifjú tanár, aki huszonnyolc éves korá-

ban az Akadémia tagja akar lenni s ezért semmi fáradságtóI

sem ijed meg, hogy megszerezzen csak egy sorocskát is, hogy

5 közölhesse először.o.11 /Elbeszélések I, 96/.

"o ••••azért vette fel az Angyal Bandi nevet, mer így szólítot-

ta ót a babája, hogy angyalom" /Regények I, 644••/

Á kigyújtött névanyag elemzése azt a vélekedésünket erő-.

Bíti~ hogy a névnek önmagában ritkán van határozott pozitív

vagynegatív hangulata, ugyanaz a név rokonszenves és ellen-

szenves figurák megnevezésére egyaránt előfordul. A realistaPONMLKJIHGFEDCBA

iX'ó névadási gyakorlata ez. Az utónév változataival, valamint

a vezetéknévvel azonban jellemezni tud Móricz, ezért sok a

becézett alak is. A névtípus természetesen társadalmi hovatar-

tozá:erJjsugall: Kara,;y:,Almás,sl /arisztokraták/, .Q.,serna,, ;Q ,y l-

halll~.~ /felvidéki figurák/, Klájn, ~ichtstein, 1Tojse

/zsidók/, Drághffy, Telekess~ /történelmi tárgyú elbeszélések

szer~plői/, Hajq~k, Kis, ~~D, !2i, Vég /parasztok/ és így

tovább.~

Gaú.fneveket az í.rrt én j ellemzésül használ Móricz. K;atlan-

~~ n neve a hanyag pásztornak. ~övi~szár~-nak nevezik a
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falu egyik legszegényebb emberét, Fene~ur a tói; szolga neve

szavajárása utánQ

Szép számmal fordulnak elő azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe m é Iynevek szólásokban.

Részben bibliai, történelmi nevek, részben pedig népi, írói

nevek kapcsán. például: I1Ferkó úgy állott, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALő bhné Sodoma

végénIl /Regények I,PONMLKJIHGFEDCBA549/ .•-- IIMagával tudni kell játszani,

mert Rózsa Sándor magához képest úristen volt" /Elbeszélések

I, 6801 -- "Örült ebben a témaszegény világban ez érdekes eset-

nek, mint Vak Laci a félszemének" lElbeszélések I, 96/. --

tI ••• kimondják rád mint Báji Samura, hogy; mentül koszmósabb,

antul vakarósabb" IKisregények I, 137/. S arra is van példa,
I

hogy a szólásokb~'fJ.általánosítva használ utóneveket. Igy:

"közbe kellett avatkozni, hogy ez a Pista meg az a Böske ezen

vagy azon a kapun menjen-é be" IKisregények I, l2/~ -- "Volt

már neki elég Böskéje, Jutkája, de egyet se szeretne a sok

közül ide a házába" /Elbeszélések I, 398/.

Érdekes volna földeríteni azt is, honnan ered a vezeték-

neveknek a gaZdagsága. Annyi máris megállapítható, hogy for-

rása volt Móricznak a szatmári szülőföld és az atyafiság

IBotpaládi, Ibrányi, Kóródi, Milotay, ~Iy~~as_,Szabadosi, a

gyermekkori prügyikörnyezet /Báji, Csobaji, Szőke, Tarcali,

Tokaji, Tügyt/, a sárospataki szomszédság IBákainé, Gortvay,

Mátis, Sárosil, első felesége felvidéki ismeretsége IErba,

Erecsko, rilalatinszky, Vidovszky/.

A névgazdagság ellenére vannak Móricz e korszakában visz-

szatérő nevek iso ~2 úr Ibácsil több nov elIáb an is megjele-

nik mint adomázgató szereplő, ]oEcza Ár2ll falusi tiszteletes

két írás hósea R~~.~~városszéli öreg gazdaemberként egy

novella, ifjú papként egy regény szereplője, Veres Pál egy-

felvonásos színmű hőseként falusi ember, Az Isten háta mögött

című regényben kisvárosi tanítóo Olykor megkülönböztetésül

betűjellel találkozunk: Ga,,Csurka ~, Fekete János, Bt Fe-

kete János, E .,. N e g ;y ; Lukács"

69



2••Móricz hel y n é vad á sár ó 1 most csak

röviden szólhatok, pedig gazdag példatár alakítható ki az

1914 előtti írói termésbő1. Móricz Zsigmondra is érvényes

J. Soltész Katalin megállapítása: "az irodalmi helynévadás-

ban az író nyelvalkotó képzelete, hangulatkeltő és jellemző

készsége nyilatkozik megl! /Nyr. 82: 61/. Az események hite-

lét növelik a valódi nevek, s a művekben nem ritkán ta1á1ko-

z1U1k ilyenekkel: ~, ~, Debrecen, l'IIiskolc,Csaroda,

Sárospatak, sőt ez utóbbi település két városrészt jelölő

helynevével is: Hustác, ~o De még a költött nevek is a

valóságos érzetét keltik: Beregsarló, Baktatófalu, Túrpatak,

vagy pedig hangulatukkal orientálnak: Dágvány, ~, Dongó

/mind fal1U1evek/. A falusi tárgyú alkotásokban dűlőnevek gaz-

dag állományával és választékával találkoz1U1k; ezek szerkeze-

te a magyar helynévadás típusait követi /Ördögkő, NagYláz,

Kávási liget, Tószeg/, s olykor népi és hivatalos névadás

között is különbséget tesz IJajhegyrv Albrecht mező/.

Érdemes áttekinteni egy mű, például a Sárarany című re-

gény he1ynévrendszerét! A Szatmár városnév mellett Öreg-Kara,

Kiskara és Vezekény fal1U1evek fordulnak elő benne, Zug az

egyik falurész neve, a városban Karai ú! és Piac utca van,

tanyanévként Akasztófapuszta szerepel. Dúlőnevek a falu ha-

tárában: Nagyszeg /300 hold kiterjedésú/, Tiszasarok, ~-

lapos, Tiszaöntés, Tiszafark, Malomalja, Rekettyés és Hatöles

~. A Pal1ag itt legelő. Víznév a~, amelynek a névadás-

ban betöltött szerepét az előző példák is illusztrálják. Ez

a névrendszer a falu ábrázolásának hitelét nagy mértékben nö-

veli, s Móricz kitűnő légkörteremtő képességének bizonyítéka.

Az Isten háta mögött címú regényben a ~ /folyó/,

DruhonyecPONMLKJIHGFEDCBAIfalu/ s maga az ~~ /városl név segít megterem-

teni a felvidéki hangulatot. A Harmatos rózsa című regény a

többinél jóval romantikusabb világát a nevek is érzékelte-

tik IRablóforrás, Pintyebarlangja, Királycsúcs, Sárvölgy/,

i·tt közelebb áll Móricz a 19. század irodalmi névadásának

:formáihoz.
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A Kerek Ferkó egyes részeinek néprajzi hitelét fokozzák

a szólásokba foglalt, illetőleg anekdotákba épített helyneveke

Például~ "Ez a cigány is úgy ért a hegedüléshez, mint a mada-

rasi asszonya teához.A " 0 Főzött is, de milyet! szalonnával

meg vöröshagymával pirított alá, úgy főzte!" /Regények 1, 631/,

Vagy: "keményemégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo," mint a páli ember vasaQ ••• hogyne

vóna kemény, mikor esztendeje a palláson s z á r a d t ! " /Uo.. 639/.

30 Feltúnően gazdag Móricz pályájának ez a korai szakasza

egyéb tulajdonnevekben iS..

Ezidőtájt jelentős kompozíciós szerep jutott a Móricz-re-

gényekben a vendégfogadóknak, s ez nevekben is kifejeződik.

Talán a legjellemzőbb típus a Hagyvendéglő, Nagyfogadó, ~-

piszkos, Nagyszáll~, amelyegyébként kisvárosban áll/Az Is-

ten háta mögött, Kerek Ferkó/. Vannak valóságos városokb~~ lé-

vő vagy oda helyezett vendéglők Vadász Kürt /Sárospatak/,

Pannónia /Szatmár/, New York, Pannónia /Pest/, Fekete Sas

/Rozsnyó/o Ismétlődő név az P~any ~~ /Jószerencsét, Nem

élhetek muzsikaszó nélküli.

Az állatok megnevezése körében a kutyanevek a leggyako-

ribbak. Két fő típusuk van: ókori személynevekbő~ eredők

/Néró, ~, Hektor, l2-i!.2/, és magyar tulajdonnévi vagy köz-

szói eredetűek /Tisza, ~, ~, ~/.

Szamárnév összesen kettő /liIuszka,Bertalan/, szarvasmar-

ha-név szintén kettő /~: tehén, ~: bika/ fordul elő

ebben az időszakban. A hat névvel említett ló közül három

Csilla~ /a többi: Drága, ~, Kesely/.

A Kerek Ferkó cÍillűregényben két csillagnév kerül szóba:

Kis Kutyacsillag és Fiastyúk.

Érdekes, hogy 15 különböző sajtótermék nevét említi Mó-

ricz vagy val~elyik szereplője. Többségük valóban létező új-

ság vagy folyóiratPONMLKJIHGFEDCBA/Pesti Hírla~, Vasárnapi Ujság, Kis Ojság,

Nyugat, Világ stb./, de van Móricz-alkotta cím is: Kunkerek-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 'k Iegyhaza es Környe e, Teljes Uri Könyvtár /könyvsorozat/.
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;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az eddig gy~jtött anyag, az idézett példák alapján meg-

állapítható, hogy a nevek világa tanulmányozásra érdemes

Móricz Zsigmond m~veiben is. A munka folytatása, a névtani,

valamint az irodalmi /st~~kturális és stilisztikai/ elemzés

figyelemreméltó tanulságokat ígér mind a tudomány, mind pedig

az oktatás számára.

KOVÁTS nMqIEL

Szólásmondások használatánál gyakran megesik, hogy kimond-

va azokat, az általuk fölidézett képek, hangulatok olyan erő-

sen hatnak ránk, hogy nem is töprengünk eredetükön, jelentésü-

kön. Valószín~leg így járunk, amikor Arany János ToldijánakAI .

énekében a tikkasztó nyári meleg leírásánál olvassuk ezeket

a sorokat:

Vályúnál az ökrök szomjasan delelnek

Bögölyök hadával háborúra kelnek:

De felült Lackó a béresek nyakára

Nincs, ki vizet merjen hosszú csatornára.

A szólás a múlt század eleji Földi Jánostól származó kéziratos

szólásgyajteményben bukkan föl először. Legközelebb az 1851-

ből való Magyar közmondások könyvében /összeállította Erdélyi

János/ lelhetünk rá: Felült neki LaczkQ 'hűvösre ment a nyári

munkaidőn, nem győzi a dolgot'. Magyarázatot is ad jelentésé-

re, eredetére: a június 27-i László-nap körüli nagy meleg

miatt lusta, bágyadt lesz a mezei munkás, aki ezért nem akar,

nem tud dolgozni. A László személynéVből alakult ~ ~ ~

kicsinyítőképzős alak tehát a nagy nyári meleget s ennek hatá-

saként a lustaságot, bágyadtságot jelenti.

A szólás szinte az egész magyar nyelvterületen elterjedt.

Mivel az Alföldön több a megmúvelendő mezőgazdasági terület,

és melegebb is van ott, ezért főleg erről a vidékről gyűjthe-

72


