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írva.) Az ÚMTsz.-ben garágyafal, garágyatő, sőt garágyakerítés (cím)szó is található, tehát nem 
egyedi a *gar(d)kő. Van a SzT.-ban egy sorfa szó, amely ’fasor’-t jelent — erre MOKÁNY SÁNDOR 
hívta fel a figyelmemet —, tehát az ilyen sorrendű (sor + fa) összetétel sem egyedülálló megoldás. 
BAKOS idéz egy 1666-ból származó adatot: „egy eleven kut keövel fel rakva, fen fabol gardolassa” 
(i. h.), amely mutatja, hogy a gárd képzőbokrokkal is el volt látható, vagyis meghonosodva élt 
előfordulásának nyelvhasználatában. BAKOS FERENC az alapszó átvételének indokoltságát látja 
abban, hogy -l és -z képzősen is megjelennnek a magyarban egyes román szavak, egyik példája  
a gárgyáz ~ gárdáz ~ gárdol[at] (A magyar szókészlet román elemeinek története. Akadémai K., 
Bp., 1982. 80). 

Ezt a halászati móddal kapcsolatos értelmezést HERMAN OTTÓ leírása igazolja: „[...] bocs-
korvarsánál az úgynevezett vészlés, mely a víz fenekére és a r e k e s z t ő k ő r a k á s o k  vagy  
a czége karjai közé kerűl s egyfelől arra való, hogy k ö v e k k e l  megrakva  a szerszámot helyt 
tartsa, másfelől arra is, hogy lejtősen beállítva, a víz sodrát szaporítsa s így a halat erővel is  
a tömlöczbe ragadhassa. [Új bekezdés köv.] Ez a rekesztés kizárólagosan patakokban dívik. [...]  
A patakon dívó rekesztő halászatnak, kivált a székelységnél szerte dívó neme a duga [...], mely ab-
ból áll, hogy a halászemberek olyan helyeken, a hol a talajalakúlás megengedi, felül s az anyame-
derből kiindúlva, mellékárkot vagy medret ásnak [...], természetesen meghagyván egy kellő gátat, 
hogy a víz egyelőre be ne tódulhasson. [...] az új medret bevezetik az anyamederbe [...].  
A midőn ez készen van, visszamennek a kiindúló ponthoz s az úgynevezett eldugáshoz látnak, 
mely abban áll, hogy [...] előbb k ö v e k b ő l emelnek gátat  s ez utóbbit gyeppel tömörítik, 
mire a víz természetesen [...] az új árokba tér, az anyamederben [...] pedig elfogy s így az ott tar-
tózkodó pisztráng és pérhal, ingola és botos kölönte könnyen felszedhető” (HERMAN, HalK. 1: 232 
— a ritkítások tőlem valók: B. L.). 

Aki „egyéb formán garkűvel, habval” halászik, föltehetőleg a HERMAN OTTÓ-leírásnak meg-
felelő módon jut halzsákmányhoz. Vizafogó rekesztékkel, azaz szégyével vagy cégével már HER-
MAN sem találkozott, későbbi eszközhasználat a hegyi patakokon zömében kőből készített V alakú 
gát, az ún. székely cége, amelynek csúcsánál lévő nyílásába helyeztek bocskorvarsát, s belezavar-
ták a halakat; vö. SZILÁGYI MIKLÓS, Halászat. In: PALÁDI-KOVÁCS ATTILA főszerk., Magyar nép- 
rajz II. Gazdálkodás. Akadémiai K., Bp., [2001.] 158. Az efféle gátnak, rekesztéknek, sövénynek, 
kerítésnek lehetett garkű a neve a ’(vmit) elkerítő ~ elterelő kőépítmény’, ’rekesztékkő’ vagy ’(vmit) 
megtartó ~ összetartó kőépítmény’, ’gátolatkő’ jelentésben. S ha így volt, e jelentés magyarázza, 
miért említődik az, hogy a deliquens „habval halászhasson, három forint büntetés alatt”, hiszen  
a habos, hullámos, zavaros víz alkalmas volt a halak varsába zavarására, mert nem látták, mi van, 
mi történik a felszínen; vö. HERMAN, HalK. 2: 790. KERTÉSZ MANÓ (Szokásmondások. Nyelvünk 
művelődéstörténeti emlékei. Helikon K., h. n., é. n. [1985.2]) is idéz néhány régi szokásmondást — 
Kisviczay Pétertől, Kassai Józseftől, Dugonics Andrástól a zavaros vízben való halászás előnyéről. 

BÜKY LÁSZLÓ 

Pertu. Ez a szó azért különösen érdekes, mert valószínűleg a legtöbb szófajú szó a ma-
gyarban, s ilyen értelemben egészen rendkívüli poliszémiát mutat. 1798-tól adatolható, valószínű-
leg a német per du (’tegezve, tegezően’) hatására alakult ki a latin per prepozíció és a tu ’te’ névmás 
összetételéből (TESz. 3: 169). Már a XIX. században több jelentéssel fordult elő: 1. ’tegeződés, 
tegező viszony’ (főnév); 2. ’tegezőtárs, tegező viszonyban levő’ (főnév és melléknév); 3. ’tegeződve, 
tegező viszonyban’ (határozószó); 4. ’egészségedre! szervusz!’ (mondatszó, általában koccintáskor 
pohárköszöntőnél stb., a német Schmollis! stb. megfelelőjeként). (A magyar egészségedre! prag-
matikai érdekessége, s valószínűleg magyar specialitás, hogy koccintáskor és tüsszentés utáni jókí-
vánságként is szokás használni.) Pertut inni gyakran és tipikusan a tegezőviszony kezdetét jelenti; 
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a pertut iszik kifejezésnek régies, németes párjai a brudert iszik, bruderschaftot iszik, mivel tipiku-
san a testvérek tegeződnek. 

A magázás a magyarban a XVI. századtól alakult ki fokozatosan, s bár formailag és diakro-
nikusan megjelöltnek (angolosan marked) tekinthető, szociolingvisztikailag évszázadokkal ezelőtt 
ez lett a jelöletlen (angolosan unmarked, default). A tegezést a magyarban — miként sok más 
nyelvben — meglelehősen bonyolult rendszer szabályozza, s ezeket a szabályokat valószínűleg 
könnyebb megadni, mint a már évszázadok óta szociolingvisztikailag semlegesebb magázás sza-
bályait. Legalább kétféle csoportba sorolhatók a tegezve megszólíthatók. Ide tartoznak egyrészt  
a valamilyen értelemben (rokonság, ismeretség, foglalkozás, életkor stb.) hozzánk közel állók, 
akikkel gyakran — például a más nemű, más korú kollégák esetében — kuszának tűnő preferenciák 
szerint tegeződünk vagy magázódunk. Ráadásul szintén bonyolult — és olykor csak egy-egy szitu-
ációra érvényes — szabályok szerint dől el, hogy a tegezés kötelező vagy lehetséges, egyoldalú 
vagy szimmetrikus, intimitást vagy megvetést fejez-e ki stb. 

A tegezettek körét kijelölő másik fő szabály a nem teljes értékű kommunikációs partnereket 
fogja egybe: ide tartoznak az állatok, a gyerekek, a nyelvünket nem vagy alig értő idegenek, sőt
maga Isten is. Ide kapcsolható és a hatalommal való visszaélés egyik megnyilvánulása, hogy egyes 
ápolók tegezik a magatehetetleneket, kijózanításnak kitett részegeket, egyes őrök foglyaikat, egyes 
rendőrök az eljárás alá eső személyeket. Számos irodalmi — elsősorban folklór — műfajban a te-
gezés (mivel részben archaizálás is egyben) jóval gyakoribb, mint a köznyelvben. (Például a nép-
mesékben sokszor minden szereplő tegeződik.) 

KICSI SÁNDOR ANDRÁS 

Borköles. Ezzel a vezetékévvel először Munkács nyelvtörténeti adatai között találkoztam. 
A munkácsi nemzetőrség II. századának egyik tagját így hívták: Borköles Gy. (LEHOCZKY TI-
VADAR, Beregmegye és a munkácsi vár 1848—49-ben. Munkács, 1899. 187). Közszóként már 
1328-ban előfordul borkules ’milium’ formában (TESz. 1: 341), ismeri SzikszF. is: „Czirok, vag
bor kxles”. A PP.-ban ’panicum’ jelentéssel az alábbiakat találjuk: „Hajdena, Tatárka, Bor köles”.
Ha nem is gyakran, de a szemestermésnek nevei is előfordulhatnak vezetéknévként. Ezeket 
KÁZMÉR MIKLÓS az Árpa címszó alatt sorolja fel (Régi magyar családnevek szótára. XIV—XVII. 
század. Bp., 1993. 50). Bereg megyei gyűjtésemben közülük a következők fordulnak elő: Búza, 
Köles, Lencse, Paszuly (a képzett alakokat nem sorolom ide, hiszen a képzés a névadás indítékán 
is változtathat). 

Maga a Borköles ma is élő név, hiszen szerepel Budapest 2000. évi telefonkönyvében négy 
ilyen nevű előfizető. A ’panicum’ jelentésű szónak a következő megfelelői vannak még: hajdina, 
haricska, pohánka, tatárka. Egyedül a román eredetű (de ott is az ukránból átvett) haricská-val 
nem találkoztam vezetéknévként. Az említett telefonkönyvben van Hajdina, Pohánka és Tatárka 
nevű előfizető. Mivel ezeket KÁZMÉR MIKLÓS nem hozza, nyilván újabb alakulatok, esetleg vala-
melyik szláv nyelvből való tulajdonnévi átvételek. Az mindenesetre érdekes, hogy miért épp a ’pa-
nicum’ vált ennyire népszerűvé. 

Bortöltő. Mindössze egyetlen egyszer találkoztam ezzel a vezetéknévvel. Beregszász 
1699-es (II. Rákóczi Ferenc-féle) összeírásában az Ardó utca másik során lakott egy Bortöltő nevű
adózó (LEHOCZKY TIVADAR, Beregvármegye monographiája. Ungvárott, 1881. 3: 105). — A követke-
ző jelentéseket találjuk: Borhordo, bortxltx ’oenophorus’ (Cal.), bortxltx ’oenophrius’ (SzikszF.) 
bortolto ’ua’. (MA.). A Radv: Csal.-ban a következőket olvashatjuk: „Kétségtelenül, a pohár-
nokok gondja közé tartozott az is, hogy az ivóserlegek és poharak étkezés ideje alatt ne álljanak 
üresen; találunk azonban külön bortöltőkre is. Thurzó Györgynél is volt külön bortöltő inas. Né-


