"Ezzel It.i. az igyekvő természetll Ádámmall
ellenkezik, kinek László neve,
Mert többnyire tunya s lomha, mint a teve,
Csak árnyékot keres, ha süti a nap heve,
Áztattya az torkát, mint rossz fának reve."

PP-..PPzyxwvutsrqponmlkjih
ZSUZSANNA

MACSKAl.\fEVEK,1982

Az utóbbi években a hivatásszerű, szervezett kutyatenyésztés mintájára a macskatenyésztés
is elterj edzyxwvutsrqponmlkj
t , A IilagyarIiiacskabarátok és -tenyésztők Országos Egyesülete a Fédération
Internationale Féline d'Europe tagjaként macskakiállításokat
rendez, amelynek katalógusai feltüntetik a bemutatott állatok
nevét, származását -- tudniillik a szülők nevét --, a tulajdonos nevét és lakcíméto Az 1982. decemberében tartott Ill.
nemzetközi kiállítás katalógusa több száz törzskönyvezett
díszmacska nevét tartalmazza.
A macskanévadásnak
is a kutyanévadás a mintája. A nevek
rendszerint több eleműek: kennelnévből és egy vagy két, kivételesen három egyedi névből állnak, pIo KiSDartoni Susu, ~cikai Bájos Reb~,
v. Cassa DCCL Attila Ádám Aurél; némelykor a kennelnév is kételemű, pl. I1IedgyessyKeeth Celia Coréna.
qasonló szerkezetű nevük Van a külföldi macskáknak, ezeknél
többnyire az egyedi név áll a kennelnév előtt: Richard del
Marimar, Hatifa vom Falkensee, Daisy Dagmar Baccara, Urmaxi
ze Stáre Radnice, Waka~ Tankas Blue Honeychild. Szerepel néhány kennelnév nélküli macska is:~,
Oszkár, a kettős egyedi nevű Barbara Cilike, ArabelIa Marcelina.
A kennelnév, akárcsak a kutyáknál, az emberi vezetéknévhez hasonló szerepű, de nem öröklődik apai ágon. Alakilag is
vezetéknévszerű,
leggyakrabban -1 képzős: Erzsébeti, Szentmik~,
Sashegyi, Havasi, Kelenvölgyi, Bélatelepi; olykor költött
helynévből: Vinceföldi, Pálmakerti, Le.itővári, TuI'ulal.ji
.•
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Minthogy a legtöbb kenneIben keleti fajtájú. -- efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
L s ő aoz-ban perzsa és sziámi -- macskákat tenyésztenek, ázsiai és afrikai
helynevekből is képeznek kenne Lnev e k e - b t Isz.faháni, BOkharg,
l'TizapuriSzimurgh, Ti beti, Galcuttai, Kai rói, Egyiptomi -külföldön: z Persie, von Tschittagong, Dar-es-Salam, v. Anatalien /helyesen valószínűleg von .4natolien; sajnos a katalógus hemzseg az íráshibáktól/. Hasonlóan motiváltak az egzotikus hangzású, valamely keleti nyelvből kölcsönzött nevek:
Chai-Choi, Chan-Chong, l\1ekongRám!i:,Sangri La. Egyedülálló
típusO a Szávitri Ajándéka birtokos szerkezetű kennelnév
Más kennelnevekben a tulajdonos nevére vagy lakóhelyére
vonatkozó információ rejlik. A Sárkán~, a ~
név a tulajdonos családnevével azonos; Caroline v. Hause Hamman gazdája
Hamman Thomas, NDK. A Zuglói Pogány kennel tulajdonosát Pogánynak hívják és Zuglóban lakik; hasonlóképpen tájékoztat az f:!};.gyalföldi-Gráf név. A ~
kennelnév Pécsre utal, a von Cassa
Kassára, a Nagybány.ai Alba a budapesti Nagybányai útra, a
Csáktornyai pedig a Csáktornya parkra. A Dorkaházy kennelnevet
az anyaállat ~
nevéből képezték.
A macskák egyedi neve nagy többségben emberi keresztnév:
~,
~,
Al exand e,r.,Alexandra, Beatrix, Brigitta, Bonifác,
Conchita, ~,
Csilla, ~,
~,
Kamilla, Mónika, ~
stb. A férfi- és női nevek általában megfelelnek az állat nemének, csak Kárpátaljai TtL'ldi~
nőstény. A játékos becenévszerű egyedi nevek legtöbbjét is viselhetné ember: ~,
~,
~~,
~,
~.
A népi macskanevekre jellemző az
állathívogató eredetű ~ szótag és a hangutánzó mi szókezdet;
Nagy Géza A bodrogközi Karcsa állatnevei /1959-~1979/ c. dolgozatában /Magyar névtani dolgozatok 22. sz. 1981./ felsorolt
53 macskanév közül 26-ban, Kiss Jenő Állatnevek a rábaközi
Mihályiban c. cikkében /N € v f:É J •• 7.sz~ 1982. 116/ felsorolt 43 köQi11, Cirmos,
zül 21-ben megvan, köztük a leggyakoribbakban:
~,
Lukrécia laz utóbbi név }Tagy Géza szerint -- i. m , 13 __
a tévé egyik műsorából származik/. A mi katalógusunkban nem
ennyire sűrűn ugyan, de szintén feltűnnek a ~ szótagot tartalmazó nevek: Cili, Cilike, CHa, Cecilia, Cirmók,- Cini, CicókazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
-----A
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Ciceró, Cipra, Cinera, Cir~~o, Ciryll, Cynthia, Ácisz, ~~,
Patrieia, Fra...~ciska,
~,
~,
~,
~,
~,
1 1,~,
~,
S8lIlucistbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
e
és a ~- kezdetúek: ~,
i,iichefedcbaZYXWV
Mikulás, ~,
lVlingin,Mirza, Mimosa; a ~
névben mindkét
jellegzetes hangkapcsolat me~lan.
Elszórtan találunk történelmi, irodalmi ihletésú neveket:
Hannibál, Cleopatra, Nelson, Bonaparte, a már említett Ciceró,
Ciráno /nyilván Czrano/, Cynthia; Satakéla névadója bizonyára
az "Egy magyar nábob"-ban szereplő afgán hölgy, Chataquéla,
noha Jókai a név kiejtését "Khatakvéla" alakban adja meg /vö.
Nemzeti díszkiadás 1894. IV. kötet 109/, a "chat" elemet tartalmazó eredeti írásalak pedig macskaszerűbb.
liAdzsungel könyve" fekete párducának neve Bagira, Baghi~
és /talán hibás an/
Beghira, Karcsán pedig Bogir~ alakban /vö. Nagy Géza i. m.PONMLKJIHG
III
fordul elő; úgy látszik, népszerű macskanév. Kevésbé stílusos,
hogyavezérfarkas
~
nevét nőstény macskának adták; ki is
egészítették a lágy, simogató hangzású ~
névvel.
A közszóból lett egyedi nevek száma olyan csekély, hogy
fogalomköri tipizálásra alig alkalmaso Embert jelenté szónevek:
Leányka, Anyqska, Mamuska. Csibészke /aligha véletlen a becéző
képző ismétlődése/; állatnevek: Tigl"is, ~,
Eacika; melléknévi eredetű bóknevek: Bá.jos, Csinos; színre utal: Kormos;
idegen közszók magyar névben: Di&~ant, Milady. Néhány csehszlovák tulajdonú macskának latin virágneve van: Lobelia, Ii;,'ffiphea,
Gladiolus, Galanthuso
A névadási szokások is oly~~ok, mint a kutyatenyésztésvaló testvérekben /vö. Nyro 1967. 30 sz. 292/. Egyalomból
nek szívesen adnak ugyanazzal a betűvel kezdődő neveket: ~
és ~,
Igor és ~,
Wastel és ~~
/NDK/; néha jelentéstani, fogalomköri összefüggés is van a nevek között: Aprodis~
/helyesen AphrodiE(ia/ és Artemisia, ~
és ~
-- az utóbbi
különös módon kandúr. Ez a szokás azonban nem kötelező szabály:
ikertestvérek Csibészke és Egmon~, Natasa és Lizavet~
is. Az
ábécében egymást követő kezdőbet':ík az anya egymást követé kölykezéseit jelölik: 19810 jún. 30-án jött a világra Szende Ferencvárosi ~,
novo 8-án Egok /talán Egon?!, 1982. márc. 5-én
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pedig Freddy, ~
és Franciska ugyanattól a szülőpártóI.
Néha van valami hasonlóság vagy analógia afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
a z ü zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Lők -- mégpedig
inkább az anya -- és az utód neve között: az említett Natasa
és Lizavetta anyja is orosz nevű: Zinaida; Kairói Cecilia
anyj a Egyiptomi AlexandraA i l l : h ; Mazsola Délibáb egyedi névként örökölte anyja, Délibáb Juli kenne Lnevé t ,
A macskanevek annyira követik a kutyanevek mintáját, hogy
némelyikük inkább kutyára illik, mint macskára. Pusztaszeri
Diana Dáma, RónaIaki Asztor nevében a puszta, ~
elem pásztorkutyát sejtet; a ~
nevet vadászkutyáknak szokták adni,
A
Asztor is kedveltkutyanév
/vö. Nyr. 1967. 3~ sz. 298/
Loncsos-Hegyi Bernadette név sokkal inkább loncsos bundájú
ber-lláthegyi kutyát asszociál,-mint kecses sziámi cicát. Lehetséges, hogy ezekben a kutyás nevű kennelekben eredetileg kutyákat tenyésztettek; feltevésemet arra alapozom, hogy némely
kennelnév /pl. Vak-Botty~,
Körösparti/ kutya- és macskakiállítás névjegyzékében is előfordul. A legkevésbé illik szobában
nevelt l~xusmacskára a Vagab~~d és a ~
név.
1iás macskanevek -- ebben is a kutyanevekhez hasonlóan __
teljesen embernévszerűek, pl. Újlaki Krisztián, Dévai Alfonz,
Ba.jáki Horváth Anikó. Vannak azért olyan nevek is, amelyek elá~~lják, hogy viselőjük macska: Angyalföldi-Gráf
Dorombi Migur,
Pécsi ~
Anikó /vö. "Kacor királyl1, mese/, a külföldiek közül Kibo vom Katzenste~,
Barbara Bell ~,
Beauty the Qa!,
Gema-~
Bessy; ide sorolható még Arlene de la Chatoyance /a
fr. szó jelentése 'színjátszó csillogás, amilyen a macska szeis. Bastet z Kartauz egyedi neve
méé/ és Kardinal v . r.~ausbe.rEi
az egyiptomi macskaistennőé,
kennelneve pedig a "karthauzi"
macskafajtára utal, amely nincs ugyan feltüntetve a katalógus
fajtaj egyzékében, de le van írva Angh Csaba "Macskák, cicák"
c. kcnyvé ben /Bp'J Mezőgazdasági Kiadó 1969. 89/. A szóban forgó macska különben a fehér perzsák között szerepel. Elsőrendűen macskanevek a .si vagy ~ szótaggal kezdődők és a macska
faj:::,oko:a.ait
felidéző nevek; Tigr,is, Riki Panthera, a kedvelt
0

í,

3a;:;/i/ir§, Sai r Kha2"lsLady Ame Lí.a /11 A dz sung eL kcnyv s" tigrisé-
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től kölcsönzött

kennelnév/

és az állatkerti

oroszlánnévként

ismert Szimba.
Elég gyakori a macskanevekben a színmegjelölés, Erzsébeti
Kormos Belzebúb kivételével idegen nyelven: Arlette Higra I;Iater,
Ar-agen White Starfighter, Snowfedcba
Black Eric Pascal /fe~+;a/, d'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Prince von Pastell /fehér/, ~
Zimbo Chai-choi, Jeiri Copper
Sky /vörös/, Nizapuri Szimurgh Azurée, Tsar ~
Zvezda of
Casein /kék; az utóbbi úgynevezett 1Iorosz kék1l fajta, amire
az orosz névelemek is utalnak/, Monacói Silver Amarilla /úgynevezett 1Iezüst chinchilla1l/. De a színmegjelölés néha félrevezető: Nagybányai ~
Hannibál például nem fehér, hanem vörös, Szentmiklósi ~
Samu nem fekete, hanem "krém perzsa",
Charlotte Stella Argenta sem ezüst, hanem "bunna barna". A
színelnevezések lehetőségei egyébként koránt sincsenek még
kiaknázva.
Névstatisztika készítésére nem vállalkoztam; ehhez a kiállított háromszáz macska neve a szülőkévelegTJtt is kevés, azonkívül a katalógus'bosszantó
pontatlanságai is akadályozzák a
I
megbizható feldolgozást. Igy is nyerhetünk azonban némi képet
a hivatalos macskanévadásról.
A névanyag természetesen nem
annyira színes és változatos, mint az az ötször akkora kutyanévanyag, amelyet tizenhárom évvel ezelőtt tanulmányoztam. De
tekintélyes névbőségre vall, hogy kevés név ismétlődik, ezek
is csak két-háromszor fordulnak elő /a ~
négyszer/. A magyar tenyésztésa macskák neve akkor is magyar szerkezeta, ha
idegen névelemekből áll/pl.
Mexikói Siebel Barbara/; a kutyanevek között olyanokat is találtam, amelyekben magyar névelemek idegenszerű szerkezetben állnak /pl. Ari Arany of Kapoly/.
Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a tenyésztőkből nem
hiányzik a névkultúra iránti fogékonyság. Jó volna, ha a kutyanevek példáját leginkább a fajtajelleggel összhangban levő,
ötletes, stílusos nevek adásával követnék.
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