
Rédióhir alapján kerestem meg 8gy kutyatenyészt6t, és asgkér-

deztem, mit szól ehhez. Válasz:

Nekünk csak egy volt olyan. a Oása. ~ szinte úgy viselke-

dett. mint egy ember. (Vö. Az éneklő hal, A beszélő kutye. Maug-

li.)

Nyelvjárási szókincsünk enciklopédikus gyűjteménye az Új

Magyar Tájszótár. A magyar nyelvterület egészét érintő szóanyag

népünk paraszti rétegének tárgyi és szellemi világát. körülmé-

nyeit. kultúráját tárja elénk 1890 és 1960 között. A hatszázez-

res cédulaenyag elakteni. szókészletteni. jelentéstani. stilisz-

tiksi stb. tsnulságai még elemzésre. ösezegezésre várnak.

Névtani következtetések levonására a keresztneveket idéző

egyszerű és öeszetett tájszavakat választottam. a már megjelent

els6 és második kötet. valsmint az ~ betűig terjedő és jelenleg

sajtó alatt levő harmsdik alapján.

Köznyelvi analógiák pl.: lacikonyha. katicabogár. keljfel-

jancsi.

A tájszavakat szerkezetük és jelentésük szerint rendszerez-

tem. figyelembe véve a szóföldrajzi sajátságokat.

Az 592 adat szófaji megoszlása a következő: viszonylag kis

hányadot képviselnek az igék. amelléknevek és ahatározószók.

A vizsgált tájszavek legnagyobb része főnév. A férfi és női ke-

resztnevekből alakult tájszavakat az adatok nagy száma miatt kü-

lönválasztva tekintettem áto

A témafelvetés után nézzük a részleteket. elsőként az igé-

ket. Női és férfi keresztnevekből-Z/-~. -~ képzővel tájsza-

vak sokaságát alkotta a Szeged környéki nép. Jelentésük: 'az a-

dott névnek megünneplése vagy azon való részvétel'. Pl: ágnesoz,

erzsébetez, 1uliannáz. katalinoz. andráeoz. antaloz, balázsoz.

jánosoz, lukácsoz.



-l!-~ képz5vel ugyanezt a jalentést találjuk a Borsodból és

K8lot8szegr5l adatolt jánosol tájszóban.

-l!-~ denominális igeképz5vel alkották a ~ igét Székely-

földön: 'Luca napján kéregetve házról-házra jár' és a 'kószál,

csavarog, tétlenül jön-megy' jelentésekben.

cselekvő értelmű igékat alkot a denominélis -~111 igeképzős

Nyárezón:1ankózik 'két bekötött szemű legény kendővel játsZik

a fonóban, és közben a - hun van ~ankó - kérdésre a hang felté-

talszett irányába fordul'. Ugyanigy a Ceongrád megyei gyurkázik

'aZ a lány. aki férfiak után jár'.

AZ -odikf-kodikl denominális igeképz5re a Szegedi Szótárt idé-

zem: lacisodik 'kezd elernyedni, lacis8á válni a nyári meleg-

ben' és a hasonló 'nyári forróságban lustálkodik' jelentásű ~

ciskodik.

Ezek a képz5k termászetesen igeköt5s keresztnév alapú tájsze-

vakhoz is kapcsolódhatnak pl.: elmihálylik /Zilah vidékén/ 'a

ruhsnemű kifeslik, elmállik', elpalkóz /Csongrád megyéből/ 'el-

csen' vagy a kipistikáz 'kicsúfol, túljárva az eszén, nevetsé-

gessé tesz'.

Keresztnevekből alakult melléknevek közül az alábbiak érd~

melnek emlitést. Mindegyikük -~, -!!' -~ denominális mellék-

névképzős. Nagyrészt a Tiszántúlra lokalizálhatók: Békésre, Sza-

bolcs-Szatmár-Beregre és Erdélyre. Lőrinces 'túlérett, poshadt

pl. dinnye', ~ els6 jelentése 'lusta', második: 'olyan em-

ber, aki nehezen viseli a meleget'. A ~ caak 'lusta' jelen-

tésben használatos Bács-Kiskun és Csongrád megyében. Ez utóbbi-

ban a rikitó, többszinű ruhába öltözött személyt cifrakatásnak

mondják. A Dunántúlon élő margit os és ~ csak szókapcsola-

tokban fordul elő: a margitos ~ 'szövőszéken a fonálrétegek

elválasztására való lapos fapálcák közül az, amelyre a vasnehe-

zéket, a margitot függesztik'; a ~ lány 'Mária lány' je-

lentésű. A~ egyrészt 'lányok társaságát kereső és kedvelő

férfi' máarészt 'olyan férfi, aki szivesen kuktáskodik'. Ugyan-

ilyen személyt jelöl a Dunántúlon a keticás. A jutkás 'a meg-

szokottól eltér5, feltűnő hajviselet'.

A mOSt emlitett példák hangalakjukban n5i nevek ugyan, de je-



ientésük fiúra, férfira vonatkozik. A melléknévi sz6faj itt csak

tulajdonságot határoz meg nemre va16 tekintet nélkül.

A határoz6sz6k csak öaszetételekben fordulnek elő pl.:~-

gyarmiskássn, msgysrmiskásossn mindkettő a Szegedi Sz6tárb61

'alaposan, derekasan' jelentésben.

A főnevek népes csoportjának kedvelt formája az alapalakben

használt, javarészt sgy, ritkábban két vagy több jelsntésO női

és férfi kereszt név mint tájsz6. Az ut6bbi előforduláss valami-

vel nagyobb a Tiszántúlon, mint a középső vagy nyugati ország-

részben. Néhány példa 'mesterlegény' jelentésO jános Békés me-

gyéból, a Szabolcsban lejegyzett jaksb mint körtefajta és s me-

zőtúri ~ mint 'egérárpa'. Bács-Kiskunban és Tolna megyében

ugyanezzel e sz6val szólófajtát neveznek. A lukács 'szép, he-

saa, csúceosszájú bögre, boriv6 edéoy' Szegeden. A mátyás Szol-

nok megyében, valamint To~ 48a gömöri Csucsomban 'mátyásma-

dár'. A sokféle elterjedt sz6t Szab6 ~ózsef is közli: Kereszt-

névi eredetO közszavak Nagyk6nyi nyelvjárásában c. tanulmányá-

ban /MNyTK 170: 159/. A hajdú-bihari miksa 'lapos, keskeny ka-

rimájú gyermekkalap' a ~ K6r6dszentmártonban 'egér'. A~-

~ 'kékes szinO gömbölyO szólófajta' Gy6r-sopronban. Ugyanitt

a balázs 'Balázs napot köszöntő gyere~. A gergely hason16 je-

lentésben csak sz6kapcsolatként használatos a Mátraalján: ~-

gely katonája 'ilyen névnapot köszöntó gyerek'.

A női nevek mint tájszavak között tallózva szembetOnő, hogy

ez a tipus gyakoribb a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén, mint

keletebbre pl.: franciska 'szőlőfajta', ~ 'apr6, zsiros,

húsú hal', ~ 'hosszú, vékonyszálú fOfajta' ugyanez a Gyer-

gy6 vidéken 'moha', katalin 'katicabogár', margit 'szövőszék

tartozék'.

Példák sokasága bizonyitja. hogy mennyire szivesen él a

nép a becézés lehetőségével és nevezi sokszor kedveskedő, oly-

kor pejoretiv árnyalatú vagy femiliáris viszonyt sejtető tájszó-

val környezetének tagjait, személyeket, állatokat, használati

tárgyakat, munkaeszközöket stb. Ezt tükrözi a változatos képző-

használat is. Rendszerezésem alapjául Hajdú Mihály: Magyar be-

cézőnevek 1770-1970 c. mOve szolgált. /Budapest, 1974. Akadémiai

Kiadó/.



A Tiszántúlon elemi -1 képzővel alakult a ~ 'valakinek a ked-

vase'ugyanez tréfásan 'tekeró, nyenyere' Csongrád megyében.

A -~ képző pl. Püspökladányban jóska bórből font, domború há-

tú gomb'.

Az -~ képző egyszótagú zárt rövidülések után pl. Cserépfaluben

katÓ 'katicabogár'.

A -~ képző egyszótagú zárt rövidülések után pl. Füzesgyarmaton,

Békés megyében jankó 'kb. félméter hosazú kétágú fadarab, amely-

lyel a boglyát felemelő rudat megtámasztják'. Faragószék jelen-

tésben Dormándon, Heves megyében ismeretes. Homoródszurdokon,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 'rokkán a pedált a kerékkel ösz-

szekőtő rúd'.

Az -~ képző pl.: ~ önmagában nem, csak szólásokban él: ~-

risángyi bántja azaz részeg /Nógrád megyéból/.

Az-ókp képzővel veláris magánhangzójú tó után pl.:

a Heves megyei Makláron és Bodonyban, továbbá

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bükkábrányban

~ 'katicabogár'; második jelentése ugyan-

csak Heves megyében több forrásban is 'marga-

réta'; harmadik jelentése 'himzésminta' Mező-

köve~den.

Az -~ tipusú képzóvel alakult pl.:

Csengersimán, Szabolcs-Szatmár megyében a ~-

~ 'rokkán a kereket a pedállal összekötő

rúd'.

Az -~ tipusú képzővel vagy névcserével pl.:

Csengeren és Gacsályban, Szabolcs-Szatmár me-

gyében gyuszi 'krumpliból készült ételfajta'.

a Nógrád megyei Órhalomról származó ~ 'vas-

tag, fekete szövetszoknya'.

Az -i képző veláris megánhangzójú tövek után

főleg Somogyban és Fejér megyében ~ 'boglya-

elakú kemence a szobában, amelyet a konyhából

fütenek'.



A~ képző nyilt végződések után pl.:

Veszprém megyében ~ 'az evőeszközök elmoso-

gatására szolgáló edény' és 'italhütő edény'

~ 'kenyérfajta' Nagyváradon, Zilahon, a

Szákelyföldön valamint a Felvidéken.

A -~ képző egyszótagú zárt rövidülések után pl.:

a Dunántúlon jutka 'nyelves, felese16s személy'.

A -~ képző egyszótagú zárt rövidülásek után pl.:

~ Szentgálon csak szókapcsolstban ál:

ferkó lett 'tegező viszonyba került valakivel'.

Az -~ képző egyelemú zárt rövidülések után pl.:

Lovász patonán és Kisbéran 'a disznó vakbele'.

A férfi keresztnáv összetétel elemeként legnagyobb számban

az apanév előtagú tájszavakban fordul elő pl.: jakabszőlő a

Balaton mallékén, Szekszárdon, de a Mátraalján is, tehát a bor-

termő vidékeken 'korán érő, jÓ minőségű kék borszőlő'. A több

mint száz ide tartozó példa földrajzi megoszlása a következő:

leggyakoribb a Tiszántúlon, valamint Moldvában, mérsákeltebb

előfordulású a Dunántúlon, szórványosan van jelen a Duna-Tisza

közén és a Falvidéken.

A katalinbogár tipus ti. az alapalakban használt női kereszt-

nevek 80 példájából 37 a Tiszántúlon, Gyimesben, a székelyföl-

dön fordul elő. Valamivel kevesebb a Dunántúlon, alkalmanként

a Felvidéken és a Duna-Tisza közén is fellelhető. ~elentése

kőzismerten 'katicabogár'.

A morfológiai elemzés egyéb csoportjai és

tipusai

Becézett férfinév előtagú tájszavak: a jancsikorsó tipus Hajdú-

Bihar megyei gyűjtésből.

Becézett női név előtagúak: a juliskatánc tipus Nyárádszentim-

réről.

A toldalékolt változatok tipusainak ismertatésétől most el kell

tekintanem, csakúgy, mint az utótagként keresztnevet tartalmazó

tájszavak részletezésétől is.



~elentéstani áttekintésemben elsőként arra kerestem a választ,

milyen inditékok vezettek a név alapú tájszavak kialakulásához.

Magyarázattal a források elvétve szolgálnak. Néhány példa a tör-

téneti hátteret, néprajzi eredetet felderitő Szegedi Szótárból:

flóriánviz 'régi időkben a nép a sört nemigen fogyasztotta, nem

sokra becsülte, Flórián vizének nevezte, mivelhogy Szt. Flórián

a védőszentje a sörfőzőknek, iga~ a tűzoltóknak is. Talán azért,

mert mindig úgy van ábrázolva, hogy egy nagy sajtár vizet önt

valahová'

~ 'közrendőr a városi rendőrség korában, tehát még az első

világháború előtt'. A szót igy már csak az öregek ismerik, amely

nyilván egy közismert egykorú szegedi élclap, a Hüvelyk Matyi

állandó rendőrfigurája, ~, a város cselédje nyomán vált ál-

talánossá'

árpádvilla 'egy darab fából formált, eredetileg Árpád faluban

!Bihar megye! készitett faville, amelyet népünk is megkedvelt.

Már régóts nem hozzák ugyan Árpádból, de a villa neve szórványo-

san még hallható'.

Nagy Czirok László kiskunsági gyűjtésében szerepel a károlyka-

tonája 'a madár szinének és Ill. Károly katonái ruhaszinének

hasonlóságán alapuló népetimológiás kifejezés'.

Közismert a bibliai vonatkozásokat idéző lázárféle 'nyomorék.

súlyos beteg' jelentésben a SzlavSz-ban; a mihályló 'halottszál-

litó eszköz' Magyarszombatfáról.

A népmesék hangulatát eleveniti föl a babszemjankó analógiájá-

ra kalatkezett aprószemjankó !Csik megyáből! 'kis termetű le-

gény'.

A Jutkakorsó 'nőalakot ábrázoló cserépkorsó' Hajdú-Bihar megyé-

ből, a miskakancsó mintájára alakult. A miskakancsó előtegje

Szt. Mihályra utal, akinek a szüret idején, szeptember végén

Van a névünnepa.

A családnév előtagú tájszevek esetében az inditék közvet-

len az előtagban megnevezett személlyel:

~nczy-béklyó 'első készitőjéről, Gönczy Gábor kovácsról elne-

vezett, keménnyé edzett vasból készült, nagyon erős béklyófaj-

ta' !Kiskunság, Nagykunság, Duna-Tisza köze!;

iLaribaldikorsó 'olasz eredetű mintával diszitett cserépkorsó'

/Zilah vidéke!;



Oaribaldipipa 'vörös és fehér változatban készült gazdagon di-

szitett cseréppipa' /Debrecen/:

garibaldiszűr 'olyan szűr, amelyre a szines posztódiszités he-

lyett csak kaskeny posztócsikokat varrnak' /Kaposvár/:

Kossuth-bankó 's szabadságharc idején érvényes papipénz'.

A tájszó keletkezésének idejére enged következtetni a:

Kossuth-gyász 'egy fajta fakete szinű, szoknyának való anyag'

/Kazár/

Az összetett tájszavak létrejöttében fontos szerepe van a

ragadványneveknek. A névadás inditékai szerinti rendszerezésem

alapjául ördög Ferenc: Személynévvizsgálat Göcsej és Hetés te-

rületén c. műve szolgált /Budapest, 1973. Akadémiai Kiadó/.

Fizikai tulajdonság lehet pl. testi fogyatékosság:

haskómarci /Kiskunhalas/ 'negy hasú személy'

gégegyurka /Szekszárd/ 'nagy ádámcsutkájú em-

ber'

Az öltözködés, a ruházat is szolgálhat a névadás inditékául:

ciframaris 'kicicomázott, kirivó öltözetű em-

ber gúnyos .egnevezéseként' /Debrecen/

e borzaskati, borzaskató, boglyaskati és variá-

cióik jelentése nem szorul magyarázatra.

Becádám /Gyergyó vidékei 'rendetlen öltözetű,

rongyos ember jelölésére'.

Feltűn6 jellemvonásra utal a:

csatarapanna /Gomba/, esetrekata /Kisdörgicse/,

hadarapanna /Gyöngyös/ 'b6beszédűsége kifeje-

zésére'

kandikléra /Borsod megye/ 'kiváncsi lány jel-

lemzésére'

maszat1ankó /Gyula/ 'maszatos kisgyerek'.

Az egyénr61 kialakult általános benyomás alkotta:

esa11asári /Hajdú vw( 'rendetlen'

fésűmiska /Szekszárd/ 'külsejével sokat törö-

d6, piperkőc'

kailekata /Tolna m./. kalamaikakata /Vác/ 'csin-

talan, szeleburdi'

igyekezetpista /Vác/ 'iparkodó ember'



forditspista /Vác/ 'köpönyegforgató személy'.

Ellentétes jelentéstartalommal alakult:

kakukkferkó /Kiskunság/ 'hallgatag, szúkszavú

ember'.

Szellemi tulajdonságokra főleg negativ példákat találunk:

bohómisi /Kk.fé1egyháza/, kesze9ferke

kukamatyi /SzegSz/, má1éiankó /Hódmezővásárhe1y/,

mulyaperzsi /Széke1yfö1d/ jelentése egyérte1mú.

Vagyoni állapotra utal:

maga1öttiános /Kiskunság/ 'idegenből egyedül,

vagyonta1anu1 érkezett és letelepedett férfi'.

Kedvelt tevékenység pl. valamilyen szenvedély megnevezése

metaforával: bélpali 'nagy étvágyú, sokat evő

ember'.

Morfológiai és jelentéstani megköze1itésem csak kettő a

tájszavak sokréta elemzési lehetőségei közül. Dolgozatom ter-

vezett folytatásában szeretném áttekinteni az egyéb név a1apú

/fö1drajzi név, népnév/ tájszavakst a köznyelvben levő hason-

lókkal együtt. A téma várható nye1v- és kultúrtörténeti hoza-

déka bizonyára anye1v1é1ektan és a néprajz számára sem lesz

haszon nélkül való.

1. Névtudomány és néptudomány, vagyis névtan és néprajz

szorosan összekapcsolódik, kölcsönösen egymásra utalt tudo-

mány. A névtannak tárgya a név, célja a névvi1ág megismeré-

se, a néprajznak tárgya a népi kultúra és célja a népi kultú-

ra törvényszerúségeinek bemutatása. Ehhez csak egy adalék a

név, igaz, fontos és sok esetben nélkülözhetetlen adalék. A

néprajznak tehát segédtudománya a névtan, viszont a névtan is

merithet a néprajzi törvényszerúségekbő1, hiszen végső soron

a nevek élete a nép életével szorosan összefonódik. Egy nép-

rajzi módszertani tankönyvhöz (ha ilyen lenne), elengedhetet-

len lenne névtani fejezet megirása. Erre eddig nem aksdt vá1-


