
Debrecen-nyulasi gúnynevek^ 
BÁnczi GÉzÁnak a budapesti népnyelvről és a városi népnyelvről írt 

dolgozatai^ rávilágítanak a városi lakosság nyelve és a szorosabb értelemben 
vett népnyelv kapcsolataira. Kétségtelen, hogy a városi lakosság köznapi 
nyelve az ottani életre jellemző technikai, társadalmi, erkölcsi és nemzetiségi 
tényezők erős hatása alatt áll. BÁBCZi GÉZA idézett munkájában említi, 
hogy Darmstadt város népnyelvének vizsgálata alkalmával túlnyomórészt 
gyermekektől származó adatokat használtak íel.s Bár pusztán a gyermek
nyelvből nem szabad az egész közösség nyelvére következtetést tennünk, 
mégis szükséges a gyermeknyelvnek, mint olyannak tanulmányozása, mert 
a városi lakosság népnyelvének az egyik legjellemzőbb része. Ezirányú vizsgá
lataimat a debreceni nyúlási barakk gyermekei között végeztem. 

A debreceni nyúlási barakk eredetileg a Szalvátor-laktanya Böszörményi 
út 85. szám alatti házcsoportja volt. 1917-ben adták át erdélyi és felvidéki 
menekült családoknak. Ezek voltak a barakk első polgári lakói, később a 
város szegényebb részeiből (Téglavető, Qeréby-telep, Homok-kert) költöztek 
ide sokgyermekes családok. így az ország más részeiből idekerült lakosság 
már az első időkben érintkezett a debreceni eredetűekkel. A felnőttek meg
őrizték eredeti nyelvi sajátságaikat, s ez beszédjükön évek múltán is érezhető 
volt. A gyermekek társadalmában azonban lényeges változás állott be. A nyú
lási iskolába bekerült gyermekek a helybeli, többnyire debreceni őslakos 
családok gyermekeivel jutottak érintkezésbe, s így nyelvük egy-két éven 
belül a helybeli népnyelvhez alakult. Feltétlenül meg kell említenem itt azt 
a körülményt is, hogy a nyúlási iskola egészen 1931-ig a nyúlási barakk egyik 
nagyobb szobájában, később két helyiségében működött, s az ide összesereglett 
gyermekekkel lépten-nyomon érintkezhettek a barakk kis lakói. így a har
mincas évek táján már egy kis faluhoz hasonló gyermektársadalom alakult ki 
a barakki gyermekekből. 8 ez a 100—120 főnyi gyermeksereg nyelvileg meg
lehetősen egységes színezetűvé vált, s a barakk társadalmának kétségtelenül 
leghomogénebb részét alkotta. Kb. a 16. életévig tehető az a korhatár, ahol 
még valakit a gyermekek társadalmába számíthatunk. A gyermektársadalom 
tagjának tekinthető e korhatárig az is (főleg fiúgyermek), aki már iparos, 
vagy kereskedő tanuló, a nép- és ismétlőiskolát tehát már elvégezte, de a 
gyermekek játékos közösségét még nem veti meg, attól nem marad távol. 

* A fiatalon elhunyt gyűjtő hagyatékából. A dolgozat 1947-ben készült. (Szerk.) 
2 A „pesti nyelv" (MNyTK. 29) ; A városi népnyelv kérdéséhez (MNépny. III, 

70-85). 
» MNépny. Hl, 76. 
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A gyermektársadalom legfontosabb összetartó ereje a játék. A játék igazi 
funkciója egy ilyen közösségben nem csupán a kellemes időtöltés, vagy szóra
kozás, hanem a kollektív szellemű népi műveltség hagyományainak átszár
maztató alkalma is. A menekültek gyermekei együtt játszottak a helybeli 
gyermekekkél, s játék-anyagukat egymásnak átadták, így játék-kincsük az 
ország különböző vidékeiről származó hagyományanyagot olvasztotta egybe. 
Ezt a rendkívül gazdag anyagot 1940-től 1944 szeptemberéig gyűjtöttem össze. 
Leírásuk, fényképeik ég a kb. 500 szónyit kitevő speciális szókincs-anyag a 
debreceni egyetemi Nyelvtudományi Intézetben szócédulákon feldolgozva 
megtalálható. A gúnyneveket jelen dolgozatomban szándékozom rendszerezni 
és feldolgozni. Könnyen hozzáférhettem ehhez az anyaghoz is : játék közben 
jegyeztem fel a legtöbbet, ahogy a gyermekekből hirtelen kitört a gúnyolódás. 
De érdeklődésemre is számos adattal szolgáltak, nem éreztek kívülállónak, 
idegennek, hiszen családunk 1933 óta a barakkban lakott, (szüleim most is 
ott laknak) a gyermekek nagy részét születésétől, vagy egészen kis korától 
ismertem, a nagyobbjával együtt jártam iskolába, együtt nőttem fel, figye
lemmel kísértem minden játékos megmozdulásukat, sőt azokban magam is 
cselekvőleg részt vettem. A harmincas évek végén a játékok a barakk társa
dalmának sokkal nagyobb részét mozgatták meg, mint napjainkban. Külön 
„foci" csapata volt az A, B és G barakképületnek, s ezek a barakk melletti 
réten egymás ellen játszottak szombaton délután és vasárnaponként. Az 
ifjúság a meleg nyári időt kivéve átlag kéthavonként, de a nagy ünnepeken 
feltétlenül, műkedvelő előadásokat rendezett. Vasárnap délután az idősebb 
férfiak rossz időben egy-egy háznál, jó időben a barakkudvar közepén össze
gyűltek kártyázni, a fiatalabbak kör játékot, bigét játszottak. A vasárnap 
délután elmaradhatatlan eseménye volt a körjáték. Ebben nemcsak a fel
nőttebb lányok és fiúk, de házas emberek és asszonyok is részt vettek, úgyhogy 
ilyenkor a kisebb iskolás gyermekek be sem állhattak a csoportba. Rossz 
időben a ,,gang"-okon gyűlt össze zálogosdit játszani a fiatalság. A bigézésben 
még az idősebb házasemberek is részt vettek. Egy-két betlehemes csoport 
minden évben alakult. Ezek közé beállott a barakkon kívül lakó fiú is. Az 
utolsó betlehemes játékot 1941 decemberében jegyeztem le az évek óta bet
lehemező Nagy-testvérektől és néhány társuktól. (Megjelent : Magyar Nép
nyelv, IV.) Azóta egyszer s mindenkorra megszűnt a betlehemezés, a szöveget 
ismerő család a város más részére, később a Dunántúlra települt. A játékok 
leszorultak az iskolás gyermekek közé, a körjátékokat az utolsó (1944-es) 
esztendőben már csak a leánygyermekek játszották. A második világháború 
befejezése után az 1930-as évek lakosságának már csak alig 20%-a lakott 
a barakkban. 

A játék folyamán felmerülő nyelvi kifejezések az ember nyelvi meg
nyilvánulásai között minden bizonnyal a legspontánabbak. A játszó személy 
nem tud, de nem is akar játék közben másképpen cselekedni, beszélni, mint 
ahogy egyénisége és az adott helyzet diktálja. A gyermek lelkének minden, 
normális körülmények között rejtett indulata, eltitkolt vonása, az iskolai 
nevelés által eltompított vagy elnyomott jellegzetessége kendőzetlenül meg
mutatkozik a játékban, de leginkább a gúnynevekben. A gyermek beszéde 
valóban a lelki tartalmak őszinte nyelvi kifejeződése. így érthető, hogy a 
gúnyolódás is hozzátartozik a gyermekek egymás közötti beszédéhez. A bün
tetés a bűn természetes következményeként ott van a gyermekek gúnyoló
dásában. A beszéd lélektani vonatkozásai számos esetben jól megfigyelhetők 
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a gyermek nyelvében, elsősorban a gúnyneveknél. A gyermek játékos termé
szete itt nyilatkozik meg leginkább. A gyermek a szavakkal, hangokkal is 
játszik. Ezért van^az, hogy a gúnynevek közül a legtöbb a gyermek vezeték
vagy keresztnevéből játszi, vagy analógiás képzéssel alkotott szó. Ezért a 
leggyakoribb kézpésmódok a névátvitel, jelentésátvitel, analógián alapuló 
jelentés és alakváltoztatás, tartalmi szempontú jelentés és alakváltoztatás, 
hangutánzó szavak, indulatszavak gúnynévül való alkalmazása, tulajdonság-
jelzők, számnévi jelzők, határozószók íohevesítése. Jónéhány gúnynév van, 
amely számos nyelvalakító erő együttes hatására jött létre, tehát égy gúny
név esetében megfigyelhető egyszerre a fentebb elsorolt nyelvi jelenségek 
nagy része. A dolog természetéből következik, hogy a gúnynevek között 
számos csúnya és bántó szó van. Jellemző azonban a gyermek érzelemvilágára, 
hogy egyes hangok, hangcsoportok is kellemetlenül, csúnyának hatnak a 
gyermek számára. így az Z, r,; hangok halmozása, s a mélyebb magánhangzók 
azok, amelyek puszta alkalmazása már gúnyoló hangulatúvá teszi a szót. 
H a már maga a gyermek neve is ilyenfajta szó, ez a legtermészetesebb ki
indulópont a gúnynevek képzéséhez. A gyermek igen nyitott szemmel jár 
a maga kis világában, a hibákat, feltűnőségeket éles szemmel észreveszi és 
könyörtelenül bírálja. Ez esetben testvéri, vagy rokoni kapcsolat a legkeve
sebbet számít, sőt a barakki gyermekek közé bekerült új játszótárs gúnynevét 
legtöbbször a testvérétől tudják meg. Egyes testi vagy lelki tulajdonságok, 
szintén megindítói lehetnek a gúnyolódásnak, s így a gúnyae"r .WeZ kezesének 
Hiába az iskolai nevelés, családi figyelmeztetés, a szánalomkeJtő testi hiba 
is könyörtelenül gúnyolás tárgyává lesz a játszó gyermekek között. A gyermek 
rendkívül élénk képzelőtehetsége és logikus gondolkozásmódja tükröződik 
a gúnynevekből is. Nincs a gyermekek és felnőttek életének olyan megnyil
vánulása, mely figyelmüket elkerülné. Az erotikus vonatkozásokat sem lehet 
eltakargatni a gyermek szeme elől. Bizonyság erre számos gúnynév és csúfolódó 
mondóka. Játék közben, vagy más alkalommal történt figyelemre méltó 
események, hibásan ejtett szavak, mondatok mind-mind alapul szolgálhatnak 
a gúnynév keletkezéséhez, ebből egy-egy feltűnő szót, személy- vagy tárgy
nevet, érdekes kifejezést ragadnak ki a gúnyolódás céljára. A közismert, 
tankönyvből vagy újságból olvasott személyek neve is felhívja magára a 
gyermek figyelmét, s ha valaki egy ilyen személyre bármilyen vonatkozásban 
(testi, szellemi tulajdonság, vagy a gyermek által vélt hasonlatosság) hasonlít 
a legkisebb mértékben is, az illető személynévből gúnynév lesz. A serdülő 
foglalkozása is alkalmas a gúnyolódásra, a barakki gyermekeknél, különösen 
a cipész, kőműves, lakatos. De ha a gyermek szüleinek foglalkozása ilyen 
figyelemre méltó, ráragadhat a gyermekre a foglalkozás gúnyos neve, vagy 
a foglalkozással együtt emlegetett csúfblódásra alkalmas tulajdonság gúny
névnek. A játékos gyermeki lélekre vall az a sok csúfolódó mondóka, amelyek 
között minden általánosan ismert vezeték- és keresztnév megtalálható. 

A gúnyolódások közül legállandóbb a csúfolódó versek formája. Ezek 
zárt formája ugyanis á tartalmat többé-kevésbé állandó jelleggel őrzi meg 
nemzedékről nemzedékre. Ezzel magyarázható az, hogy ugyanaz a csúfolódó 
mondóka megtalálható az ország legkülönbözőbb részem, többnyire szóról 
szóra egyezően, a gúnynevek viszont helyről helyre változnak, és egyezések 
csak ritkán és véletlenül fordulnak elő. (A Szatmár megyei gyermekeknél 
egészen más gúnynév- és mondóka-anyagot találtam, mint a debrecenieknél.) 

Kétségtelenül kimutatható a kapcsolat a gúnynevek és a helyi népnyelv 
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között. Esetünkben a debreceni népnyelvre jellemző diftongus ó%, 6% hangok 
már az iskoláskorúnál kisebb gyermekek nyelvében is észlelhető, hasonló
képpen előfordul a leggyakrabban használt szavakban az í-zés is. A gyermek 
ugyanis környezetétől utánzással sajátítja el a nyelv alapjait, s csak később 
alkot maga is a már ismertek mintájára szavakat, illetőleg használja a meg
ismert nyelvelemeket. A barakk gyermekeire lényegesebb hatással volt a 
gyermektársadalmuk, mint munkásszüleik nyelve, akik legtöbbnyire a nap 
legnagyobb részében távol vannak a szülői háztól. A debreceni népnyelv 
jellemző nyelvi sajátságait tehát már a legkezdetibb időben eltanulhatja 
környezetétől, és így is gyakorolja be. Az iskoláskorúak nyelvében az ikes 
ige iktelen ragozása, a -6&% -6e% helyhatározórag helyett a -6# -6e használata, 
az Z kiesése a gyakoribb szavakban s az í-zés az'iskolai nyelvtanítás, olvasás 
és köznyelven való fogalmazás hatása ellenére is tapasztalható. 

A nyúlási barakki gyermekek gúnyneveinek teljes anyaga áll előttünk 
e dolgozatban. Látható ebből az anyagból, hogy egy gyermeknek több gúny
neve is van, s pajtásai hol egyiket, hol másikat használják. A legjellemzőbb 
szokott ezek közül állandósulni, úgyhogy az illetőt még felnőtt korában is 
ezzel a gúnynévvel illetik. Némely gúnynév elterjedhet egy gyermekről az 
egész családra. (Pl. a „pinke" gúnynév.) 

Gúnynevet megszólításra leginkább a serdülőkorban alkalmaznak. Az 
iskoláskor előtti időben túlnyomórészt a gyermek becézett keresztnevén 
szólítják egymást. Iskoláskorban gyakran hallható megszólításul a vezetéknév, 
ami kétségtelenül az iskolai élet hatása. A serdülőkorban viszont a gúnynéven 
való szólítás olyan általánossá válik, hogy a vezeték- vagy keresztnéven való 
szólitás a ritkább, míg valaki felnőttkorba nem ér. 

A fentebb elmondottak alapján tehát a gúnyneveket a létrehozó körül
mények szerint lehet legáttekinthetőbben csoportosítani : 1. A gyermek testi, 
lelki, jellenibeli tulajdonsága. 2. A gyermek vezetékneve. 3. A gyermek kereszt
neve. 4. A serdülő vagy szüleinek foglalkozása. 5. A gyermekkel megtörtént 
gúnyolódásra alkalmas esemény. 6. Csúfolódó versikék, mondókák. Közöltem 
végül néhány olyan gúnynevet, amelynek eredete a gyűjtés időpontjában 
nem volt megállapítható, rávonatkozó elfogadható magyarázatot találni nem 
lehetett. Ezeknél lehetőség szerint a körülményeket fölvázoltam. 

Dolgozatomban a gúnynevekkel kapcsolatosan nemcsak egyes szavakat, 
hanem több szavas kifejezéseket is közöltem. A nyelvi kategóriák ugyanis 
nem korlátozhatók mereven egyes szavakra. 

Az egyes gúnynevek bemutatásánál közlöm a köznyelvi, népnyelvi 
alakot, a szó magyarázatát, vagy szinonimját, más szavakkal való kapcsolatát, 
a keletkezésére rávilágító adatokat, hasonló szavakra, szócsoportokra való 
utalást. Példamondat közlése elgondolásom szerint mellőzhető, mivel a gúny
név, elsősorban érzelmi megnyilatkozás, gyakran érzelmi kitörés,s így magában 
hallható. 

1. Gúnynevek a testi, lelki, jellembeli tulajdonságok alapján 

banka ̂  olyan lánygyermek gúnyneve, aki a fejetetején csomóbakötve hordja 
a haját. (Búbos, mint a banka.) 

cifra Maris ̂  'kicicomázott, a többiek közül kirívó öltözetű', 
cigány Mari ̂  'veszekedő természetű' (mint a cigány). 

12 Kálmán: Magyar nyelvjárások III.-815/16 177 



cigány ̂  'barnabőrű' (olyan, mint a cigány). 
csutora ̂  'sovány' (lásd : pipaszár jelentése na.). 
dagadtfejű &%f#Z/e)# 'nagy kerekfejű'. 
daganat ̂  'nagy, kövértestű' (mintha dagadt volna). 
döci ̂  'bicegő járású'. 
féllábú ̂  'egyik lábára sánta'. 
figaró /»g%m% 'kistermetű'. 
fingos ̂  'olyan gyermek, aki gyakran fingani szokott'. 
fosos ̂  'olyan gyermek, aki valaha összefosta magát, s emiatt maradt rajta 

a gúnynév', 
füles ̂  'nagyfülű', 
fütyöri ̂  'fütyörésző'. 
gebe ̂  'sovány' (mint a gebe). 
göndörhajú zsidó grőWőrAa/á zawfóy 'göndörhajú fiú', 
gözü ̂  'fahordó gyermek' (az erdőre jár gallyfát hordani, hord, gyűjt, mint 

a gözü). 
gnbics ̂  'kistermetű', 
harkály M r M ; 'rekedt, rikácsoló hangú', 
hazug tubák Á#z%& (%6áÁ; (lásd : tubák), 
hegyesorrú Ae<%/ea(%rw 'olyan gyermek, akinek feltűnően hegyes, vékony orra, 

van', 
hektika ̂  'sovány, sápadt' (hektikás). 
holdvilág fejű Mj^vifáA; /ef& 'kopasz, sima fejű gyermek', 
hólyagíejű Á ( % ^ / e ^ 'nagy, kerek fejű', 
hörcsög Mrcaögr (arckifejezés alapján). 
izomtömeg, hústömeg ^ 'sovány' (ironikus értelmű), 
jáger ;&fér 'rossz, hibás szemű' (szólás : vak jáger). 
kancsi ̂  'kancsal szemű'. 
kártyapillér ̂  'kártyás' (lásd : kártyaspiller). 
kofa ̂  'bőbeszédű, nagyszájú'. 
kókuszfejű W^A^az/e;^ 'hosszú fejű' (a kókuszdió hosszú), 
kufba ̂  'aki mindenbe belekuktálkodik, beleüti az orrát', 
kuhajdán ^%Aa/(fá% 'nagy, erős termetű', 
lókötő W % % ő % 'nagy termetű'. 
madarász ̂  'aki a madarakat gumipuskával lövöldözi', 
maláj ̂  'barna bőrű' (vö. : néger). 
mérges pulyka mérleg %>%;&% 'könnyen mérgelődő természetű', 
mosogató rongy moaografó^ m%ygry 'gyenge' (lágy, mint a mosogatórongy), 
nagyfülű %afy/#M 'ua'. 
nagyorrú %agryóyr^ 'ua.' 
néger %^ér 'barna bőrű' (fekete, mint a néger). 
nyisznyász ̂  'sovány, gyenge', 
nyúlbőr %y{*ZWtr 'sovány', 
nyúlfasz 'sovány'. 
ördög ördőgr (arckifejezés alapján). 
pápaszemes kígyó x̂&yo&zem&ea A;^yó^ 'szemüveges gyermek', 
piaci kofa %%;<%(% Xw/a 'bőbeszédű, nagyszájú' (lánygyermek), 
piaci légy %%)<%% Ẑ gry 'ua., mint a piaci kofa' (Jelentése tehát nem a közismert : 

szemtelen!), 
pipaszár ̂  'sovány' (lásd : csutora). 
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piszkos Zsófi ytaz^oza Zaó#/t 'piszkos, gondatlan külsejű' (lánygyermek gúny
neve a keresztnévre való tekintet nélkül). 

pöszöri ̂  'kis fiú' (A kisfiú nemi szervének neve : yöazörő. Valószínű értelme 
tehát — olyan kisfiú, akinek pöszörője van. Hasonló a serdülőknél 
használatos megszólítás : faszikám. Játszi képzésű szó). 

prófusz yrc%/%az 'okoskodó' (a gyermek apjától hallották). 
pnkkancs ̂  'kis termetű'. 
pukkancsfejű ̂  'kisfejű' (vö. az előbbi szóval). 
retkes Zsófi ref&eza ̂ g(%/t 'piszkos, hanyag külsejű'. 
rozsdás ̂  'szeplős arcú' (a szeplő olyan színű, mint a rozsda). 
sete "̂  'balkezes'. 
szárcsa ̂  'sovány, kis termetű'. 
szélvihar gz^ZmAőr 'hadarva beszélő' (gyors, mint a szélvihar). 
szopka ̂  'olyan gyermek, aki szopja az njját'. 
ugorkafejű %gfö»-&a/e^ 'hosszúfejű'. 
Ugorka Peti Z7(/ör6a feft 'hosszúfejű' (keresztnévre való tekintet nélkül). 
vakveréb ̂  'rövidlátó'. 
varjú vay%!/% (arckifejezés alapján). 
Vasgyúró Peti FazayyiWp feft 'gyenge' (ironikus tartalmú, keresztnévre való 

tekintet nélkül). 
vekucs ̂  'rövidlátó' ^FeA;%ca a veréb kissé gúnyos neve. Valószínűleg így 

alakult : rövidlátó — vak — vakveréb — vekucs). 
vigyorgó Wg%/orgK)# 'nevetős természetű'. 
Zsuzsi ^ 'olyan kisfiú gúnyneve, akire szülei egyéb híján leányruhát 

adtak'. 

2. Keresztnévből képzett gúnynevek 

Ankó-Pankó ^%M%-fW&ÓM 'Anna'. 
árpakása ̂  'Árpád'. 
bakkancs ̂  'Bandi'. 
béka -̂  'Béla'. 
csigabiga ̂  'Zsiga'. 
esernyő eaer%yó% 'Ernő'. Ugyanebből a szóból még : %#&ó, %%%#, %%%%, %ií%%a, 

mmwa, ^%%yó, gr%mő. 
fika ̂  'Árpika'. (A gyermekek egyébként ismerik a 'fika', 'fikás' szavakat. 

j%áa.' 'taknyos'.) 
darázs ̂  'Balázs', 
döngi ̂  Balázsból többszörös változtatással: Balázs — darázs — dongó — 

döngi. 
Ferke .Fér&e (A névnek ez az alakja gúnyoló tartalmú. Egyébként a zsidó 

gyermeket is Ferkének csúfolják.) 
guca ̂  Zsigmondból: Zsigmond — Zsiga — Zsiguca — guca. (A gúnynevet 

csak a Zsigmond nevű gyermekre használják.) 
harcsa Mrcaa Máriából: Mária — Marcsa — harcsa, 
hoszka ̂  Rózából: Róza — Rózsika — hoszka. 
Ipoly fyö; Ibolyából. 
Julcsa «/%&## 'Juha' (a szónak ez az alakja bántó, gúnyoló hangzású), 
kacsa ̂  'Katalin'. 

12* 179 



katicabogár ̂  'Katica'. 
kecskebéka ̂  Bélából: Béla — Béka — kecskebéka. 
kis kacsa ̂  'Katalin nevű gyermek kisebb testvére'. 
kókka &(%&&%% 'Jóska nevű selypítő gyermek gúnyneve'. 
Lici ̂  'Juliánná'. (A kislány egyik beceneve Luló. A gúnynév valószínűleg 

Így alakult : Luló -}- juci = Lici). 
pankó 2%m&ó# Sándorból : Sándor — Sanyi — Sankó — Sankó-pankó. (Ad 

analógiám Lackó-packó utóbbiból az ikerszó felének elvonásával.) 
pari ̂  Árpádból: Árpád — Árpi s az utóbbiból hangátvetéssel, 
picsamari ̂  'Mária nevű, csúnya beszédű gyermek gúnyneve'. 
Pirka ̂  'Piroska' (A szónak ez az alakja bántó, gúnyoló. Egyébként a Pirka 

tehénnév is), 
rogyi ^ Rózából: Róza — Rozi — rogyi (Valószínű a csúfblóvers hatása 

,,Bozi, roggyon rád a budi!"), 
róka rów&# 'Róza'. 
Roszka r^ 'Rózsika' (a szó durván, kellemetlenül hangzik). 
Rozi ̂  Rózából. (A szónak ez az alakja kellemetlen, gúnyoló.) 
Sandri ̂  'Sándor' (a névnek ez az alakja gúnyoló, kellemetlenül hangzó), 
szűzanya ̂  Mária nevű gyermek gúnyneve. Kialakulása valószínűleg így : 

Mária — Szűz Mária — szűzanya. 
titán ̂  'Tibor' (A gyermekek rabló-csendőr játékban így kurjongatnak egy

másnak : ti-tá-tá-tá!). 
vak Pali vak, vak, vak ̂  'Valéria nevű kislány gúnyolására'. 

Maga a kifejezés a Rákóczi induló tréfás kezdetére emlékeztet, amelyet 
a gyermekek is tudnak : ,,Vak Pali, vak Pali, vak, vak, vak, nekiment az 
ablaknak." Valéria név becéző alakja pedig : Vali, ami a Palihoz igen hasonlít. 

3. Családnévből képzett gúnynevek 

bakkecske ̂  'Bató'. 
Batu kán ̂  'Bató'. 
bemegyek ̂  'Benedek'. 
Bukszár-tökszár-hagymaszár-pipaszár-csizmaszár-gatyaszár ^ (az összest 

együtt, gyorsan egymásután) 'Bukszár' névből. 
buksza ̂  'Bukszár'. 
bukszi ̂  'Bukszár'. 
csiprongaz ̂  'Porcsin' névből. Előbb porcsingaz (lásd lentebb), s ebből Ráng

at vetéssel. 
fatorka /üzför^ 'Katonka'. (Az illető egyébként caőaz, azaz faőrző gyermeke!) 
fehér egér ^ Fehér. 
fica ̂  Antal családnévből. Előbb kantafica (lásd lentebb) majd ebből az 

ikerszó egyik felének elvonásával. 
gatyakos ̂  Gagna. 
gatyalyuk grofya;%A; Gagna. 
gersli gréraZt Molnár névből többszörös változtatással. Valószínűleg így : Mol

nár — lisztes — köles — kása — gersli. 
gombolyag <yom6o;a(/ Gombos. 
gyalog ̂  Balog. 
kanta ̂  Antal. 
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kantafica ̂  Antal. 
kecske ̂  Bató névből többirányú változás útján. Valószínűleg így : Bató — 

bakkecske (lásd fentebb) — kecske, 
kilós &»&%s Loós. 
kilós-falós-koplalós ̂  Loós (Gyors egymásutánban együtt mind a három szót), 
kis kilós A%3 HZ(%& a kisebbik Loós gyermek, 
köleskása ̂  a Molnár névből többirányú változás útján. Valószínűleg így : 

Molnár — lisztes — köles — köleskása. 
köles ̂  a fentiből rövidüléssel, 
liba ̂  Hliva. 
libanyakú ̂  Hliva. 
libaszar Z$6oazár Hliva. 
lisztes ̂  Molnár névvel kapcsolatos főnevesült jelző, 
marha márAa Marián. 
módos asszony mó%wfoa aaazcmy Módy. 
nyenyega ^ Nyenyestyán. 
nyírják ̂  Kirják. 
papagáj ̂  Papp. 
pecegödör yec6grö(Zőr Pece. 
perceg ^rcegr Herczeg. 
porcsingaz ̂ -̂  Porcsin. 
rab madár ^ Hrabovszky (A gyermekek kiejtése szerint Babucki). 
retkes gersli ref&ea ̂ éraM Molnárból lásd fentebb : gersli, 
rőt kolbász rő#f &ö%óaz Rőt (rőf kolbász!) 
suszter awazfér Csizmadia, 
sütolapát 3#fé#&z2%# Sütő. 
szarka, szári, szacsi ̂  Szalay. 
szenes kocsi <^ Szenczy. 
tike-tuka ^/ Bató névből többirányú változás útján. Valószínűleg így : Bató 

— batuka — tnka s az utóbbi alak ikerítődött. 
újkrumpli %;Á;%my/$ Üj. 

4. Foglalkozással kapcsolatos gúnynevek 

dikics ̂  Cipésztanuló gúnyneve (A cipész di&tca-csel dolgozik). 
égitalyiga é^t(a)^a L. : talyiga. 
kecskepásztor &ecs&&pá6zZöf Annak a gúnyneve, aki a kecskére szokott vigyázni. 
nyehó %</eM% Olyan gyermek gúnyneve, akinek az apja csizmadia. 
nyikhaj.TM/t&M) Olyan gyermek gúnyneve, akinek a bátyja borbély. 
Ugyanez ilyen formában is : nyikhaj-nyikhaj-nyikhaj, nyik-nyik-nyik. 
pattogtatott csirizes nyehó pa#o&Wocs catnzea %yeA<% L. : nyehó. 
prézli ̂  Pékinas gúnyneve. 
suszterlegény a%6zférk(/6M/ Cipész gyermekének gúnyneve. 
talyiga (&;%ya Szobafestő tanuló gúnyneve. A gyermekek mindig úgy látják, 

hogy a szerszámokat, létrát stb.-t talyigán tolja. 
tüdős-véres-májas MW&üa-%4rea-má)&a Hentes gyermekének gúnyneve. 
vasminiszter voammiazfér Lakatos tanuló gúnyneve. (Magát a vasminiszter 

szót a gyermekek a népiskolai olvasókönyvből, Baross Gáborral kap
csolatosan ismerik.) 
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5. A gyermekkel történt nevezetes esemény nyomán keletkezett gúnynevek 

anyám tyúkja ̂  Az iskolában szavalta Petőfi: Anyám tyúkja c. versét, és 
belesült. 

csibész ̂  A gyermek apja egy alkalommal ezt mondta, mikor megverte fiát 
valamiért : ,,Te csibész, kitekerem a nyakad!" 

Csurcsil CgwcaíZ Kövér gyermek gúnyneve, akire egyébként a „Harcoljon 
a sári-vári" játékban mondták rá, s azóta rajta maradt. (Churchill volt 
angol miniszterelnökről.) 

Dudva Gyurka D W % & (rywr&a Az anyja elküldte a boltba zöldséget venni. 
Selypítve beszélt és így kérte : „At monta édetanám, tették adni ne 
fillélél szücciget." 
L. még : petrezselyem, karalábéié jű, káposztafejű, zöldség, -szűcsig. 

fehér veréb ̂  Fiúgyermek gúnyneve. Egy alkalommal azt mondta : „Megyek 
a sliccel fehér verebet lűni." Ebből maradt rajta a gúnynév. 

fiú frizura /»)?% /Hzwm Egy kislánynak tetvetlenítés alkalmával levágták a 
haját. Kopasz fejjel, azaz fiú frizurával járt. Innen maradt rajta a 
gúnynév. 

gólya <?ó%;a Egy alkalommal a gólyahívogató verset kiabálta. Eltévesztette, 
ezért maradt rajta gúnynévnek. 

Gyufa Peti ̂  Gyufával játszott és a meggyulladt doboz gyufa összeégette 
a kezét. Magát a Gyufa Peti szót a gyermekek valószínűleg az akkoriban 
közkézen forgó vöröskeresztes újságból láthatták. A gyermek kereszt
neve, akit így csúfolnak ugyanis nem Peti, hanem Ferenc. 

hazug ember Aazwf emWr Serdülő gúnyneve, aki főleg ponyvaregények nyomán 
nagyokat szokott mondani. 

kecsketanító &ecaW(W&% A kecskékre vigyázott, játszott velük, s a kérdezős
ködő pajtásának azt felelte : tanítom őket. így maradt rajta a gúny
név. 

kilenc ember We%c emóér Serdülő gúnyneve. Egy alkalommal azt mondta, 
hogy ő olyan erős, hogy kilenc emberrel is megbír. 

Paszulyos Jóska fogz%;oa JóyaÁ;a N. Jóska cipész tanuló egy alkalommal 
elmesélte a többi serdülőnek, hogy a mester parancsára levette a pa
szuly t a kályháról, a fazék forró volt, megégette a kezét. 

petrezselyem yefrezge^em L. Dudva Gyuri ugyané szó nyomán : karalábé
fejű, káposztafejű. A kialakulás útja világos : zöldség (dudva) kara
lábé, káposzta, petrezselyem stb. 

Pinke ̂  G.-né István nevű fiát Pinké-nek becézte. Egy alkalommal így hívta 
be az udvarról. A gyermekek meghallották. A szó feltűnő alakja miatt 
szolgált gúnynévül. Bövidesen nemcsak az említett gyermek, hanem az 
egész család gúnyneve lett. 

púderes cigány %)?Wereaz cigrám/ A gyermek arcán varas kiütések voltak. Ezt 
cinkenőccsel kenték, amely megszáradva olyan fehér volt, mintha 
vastagon púderral lett volna bekenve. 

Senci gérukk ̂  A Senci gyermekek nagyanyja egyszer valami 'gérokk'-ról 
mesélt. A gyermekeken maradt gúnynévnek a szó, amelyet bizonyára 
pajtásai is hallottak. 

Stefi ̂  B. Antalra egyszer az iskolában így szólt a tanító : „B. Stefi, mondd 
csak meg!" Azóta a pajtásai is úgy szólítják. Keresztneve egyébként 
Antal. 
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száz pengő azóaz 2%%<yá# G. Máriának egyszer azt mondta az anyja, mikor 
a tanító mulasztás miatt küldött intését hazavitte : ,,2Ve me%%y tatofóőa, 

szurkos kezű azwrA;oa &ez^ Amikor a Böszörményi úti gyalogjárdát javították, 
belenyúlt a meleg szurokba és megégette a kezét, 

szűcsig ̂  L. : Dudva Gyurka, 
tubák ̂  Az illető a dohányzásért kikapott. A gyermekek állítása szerint az 

apja ezt mondta neki : ,,Majd adok én neket tubákot!" 
zöldség zóítcca^ L. : szűcsig, Dudva Gyurka. 

6. Bizonytalan eredetnek 
bigaró bogari (Ugyanannak a gyermeknek a gúnynevei) A Wgr%, Mgr&ró a kis 

fiúgyermek nemiszervét jelenti. (Lásd még a csúfolódó mondókát: 
Ctg%m, cwymt, cw/cm)# %em ct ptgxíóa v^Zóy . . .̂  

csipka ̂  lány gúnyneve. 
dokszi ̂  A gyermek apja órás. Ilyen módon keletkezhetett a doxa óra nevéből, 

de erre biztosat nem hallottam a gyermekektől. 
finega ̂  Fiú gúnyneve. A nyenyega névhez hasonlít. 
gecu ̂  Serdülő gúnynév. A gyermek neve nem Gedeon, vagy Gedi, tehát 

abból nem származhat. 
gibu ̂  Kistermetű, sovány gyermek gúnyneve. 
hártya ̂  Kislány gúnyneve. 
kakukk ^ Fiú gúnyneve. 
kupak ^ Kislány gúnyneve. Azt mondták rá a gyermekek ; „Az apja pipájá

nak a kupakja." 
kupaktanács ̂  Az előbbi név változata. 
kutya ̂  Fiú gúnyneve. 
surmó a%rmó% surmók â rrnówA; (mind a kettő egyes szám!) Városi gyermekek 

között általánosan ismert szó. Itt : fiú gúnyneve. 
aurák ̂  A surmó gúnynév változata. 
tikuta ̂  Selypítve beszélő fiúgyermek gúnyneve. 

Csúfoló mondókák 
Vezetéknevekre 
i&z&xf, ,á&me& a ae<%y# % y a W . 
^e&efi Já%oa, J(% (foM%yoa, y%gr̂ 7/a oazf az egr̂ az várna. 
hercegi, ̂ 4 zWr^a y^^egr. 
^Tovóca, A;(wáca A;oft(wMca, JlftWe% %ayra e&/ fojóa. 
jRTekme%, ̂ azecZ a azarf mekgre%. 
/9árgraHpa-^6(rőza6;gm, A^yg^ye (rywn veaiWeZem. 
j^ozaáóa, ̂ á%y Á;(tcaáfoÁ; %;<%% ? 
^efe-^Wa ̂ 6^6 ;%ta, fTágr a aegrgrem 6<t; 6eZ6 / 
,Sza6ó-jSfz#6() aza6' gfofyóf, ^íárom mgef, &%f grafyáf. 
FeMgrrm %^%t %ctptct fám/a ^áÁ%tyo(( (* máÁ;oap%ZtazMr(t. 
Keresztnevekre 
j f 6 m M m ^á' me^, amif Aá(raM%y. 
jáWár ^eA;e^ azart& a wzWár. 

183 



já/wfróa 7\5&e, mcmi/a AaMat/áa. 
^4%7&a-Áx%%%a Fere5e& %agrya%%y(%. 
T̂of!/ Aív%aA;, já%faZ%aA;, Ferá a ae^eá a /aZ%aA;? 
jBafáza, ̂ e;í va% a áaráza. 
.Bőa&e iT^A^ &6^t( Á;öza' 6e / ̂ % 6e^ö(öm a gzem^, 7̂ 6 w e ^ H % y a W a aegrâ . 
.0ZeWr — (fe%evér — 6^/ea^r. 
.EkWr JVeÂ f azant az eoér. 

^va Ftgri/6% e( a Aé#a. 

6ry%r&& jBTőZ-* ̂ WyaA%rA;a, J^a wem &éZ k&f éZ, Jfa;(Z fMőgrgazĝ  reaaeZ. 
J((%oz8 graz&t B^)) a gr&z6a, 0 # eoy (ftazfójt Fá^<Z d%wfm%& / 
Jó%gta To^óyata, fíármaf fö;( az 6x%(&a, 

JTe#őiW W f az agryá6a, ̂grayef mea a azá^d6a. 
«/o%a&& To^ó^A^ jTö;;áZ e^yef a 2%%W. 
J%Zcaa, J?%% a 6Wt Mkaa. 
ZracA;(%-pacÁ;óy fi^aáoM zacaAx%. 
.La;og vÉ (ö&e o(a;oa. 
Zf&;o8 ,áz í k W 6a;oa. 
Zftct, j^ö Ztct&M ^lz áoy a W mt cama7F 
jfa%ct JfeA;Aarap a ma%c&». 
j&f&7w%, J2&f %̂ ze(( a ?%a%cat. 
Mt&á;, Z^fyöa a M;. 
f t%A^, y<^2%)oa az mgFe. 
f m&g zawfdjt a y a á W JfacaMf rá%ga( mWza^o%, 

^ a ^a waá<fzaa ekzaAW, f m&e &siáo# o( 9%ara(Z. 
(Azért van a z&i&m jelző, mert az illető göndörhajú, 8 ezt zsidósnak tartják.) 
Áooyt ̂ ogrgryo ró(f a 6W» / 
^áWör JT6%i/érAayo% fá^cöZ, 0 a W M ; é r 2%(yőyea 

6íẑ p ̂ á%yo^^r Á;6aerea. 
f6#%&/$ ^ W ö r 6Wyá6a (áwcőZ. 
FaA; FaK, Fa& Fa(t, vaA;, va&, va^ (Valéria). 
JV^eMme^f az a6Za&%aA; 
Jfő^á; FaZ» w^ra^ZaA;, 
jf^r we%(é( az a6ZaA;%aÁ;F 
(A Rákóczi induló tréfás szövege, annyi elváltoztatással, hogy a Pali helyett 

Valit mondanak.) 
J W f á m - W M m Weaeí / (A gyermekek elsőosztályos tankönyvében volt egy 

Zoltán balesete című olvasmány.) 
j&aioa ĵ áfâ oyt a catgfa. 
^8%zg»A;a Dáóof A^azf a mwzat&a, ]\̂ áZam wea a vo%óy)a. 
jPwfa, jPwfog a graZ%aA%t. 

KovÁcs LÁSZLÓ 
(1947) 
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