
hoz bizonyára gyakran nyúlnak majd azok, akik névtani kérdésekkel szándé
koznak foglalkozni. Reméljük, hogy a sorozat következő kötetét is hamarosan 
üdvözölhetjük. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

ÖR D Ö G FERENC: Személynévvizsgálatok Göcsej ̂és Hetes területén. (Aka
démiai Kiadó. Budapest, 1973., 619 1.) 

Névtani irodalmunk jelentős gyarapodása Ö R D Ö G FERENC Személynév
vizsgálatok Göcsej és Hetes területén c. monográfiája. A szerző, aki korábban 
egyik lelkes munkatársa volt a Zala megye földrajzi nevei c. kötetnek, ezúttal 
az eddig kissé elhanyagolt személynévkutatás terén végzett igen értékes munkát. 
Kutatási területe a Göcsej és Hetes néven ismert tájegységek 82 — zömmel kis 
lélekszámú — települése volt. Adatait egy alapgyűjtés és két más-más szem
pontú kiegészítő gyűjtés során gyűjtötte össze, községenként 2 — 3 adatközlője 
volt, kérdezéskor a Magyar Nyelvjárások Atlaszának „aktív indirekt" mód
szerét alkalmazta. A neveket az ún. nagyolt fonetikus átírással jegyezte le: 
nem jelölte a diftongust, a többi lényeges sajátosságot (zárt e, palatalizáció, 
Z-ezés stb.) azonban igen. A gyűjtött anyag feldolgozásában* szemléletmódja 
szinkronikus, azaz a neveket mint egyidejű nyelvi tényeket vizsgálja. Módszere 
leíró-összehasonlító, s ezt a névstatisztika (grafikonok, táblázatok) és név
földrajz (térképek) segítségével valósítja meg. Vizsgálati szempontjait gyűjtés 
közben is módosította. Figyelembe vette B. GERGELY PIROSKA kalotaszegi sze
mélynevekről szóló értekezésének (MNyj. XIV, 3—14) módszertani szempont
jait, hogy a két tanulmány összevethető legyen.* Ugyanakkor háttérbe szo
rult a szociológiai és felekezeti szempont, mivel a lakosság zöme paraszti fog
lalkozású, illetve katolikus vallású (9). 

A szerző a neveket nem a hagyományos formai szempontok alapján 
(családnév, utónév stb.), hanem funkciójuk szerint tárgyalja. Két nagy csopor
tot különít el: írásbeli nevek és szóbeli nevek. A z írásbeli neveket az 
egyén írásbeli megkülönböztetésére használják. Ide tartoznak: a vezetéknevek, 
a keresztnevek (ezeket az elnevezéseket használja a család-, illetve utónevek 
helyett) és a megkülönböztető nevek. A vezetéknevek fejezete viszonylag rö
vid. Ez azonban nem a szerző „bűne", hiszen tudjuk, itt hiányoznak a kutatás
hoz szükséges komoly előmunkálatok (pl. személynév! szótárak, szakbibliográ
fiák stb.) is. Statisztikai szempontból azonban sok érdekességet megtudunk a 
vezetéknevekről. A két tájegység 47 082 lakosának 2065 féle vezetékneve van; 
egy névre átlagosan 22,8 személy, illetve 7,6 család jut. Igen tanulságos a ne
vek gyakorisági sorrendje: az első tíz helyen a Tforvar/z, 7of/z, Xbvácj, Farga, 
ATáMgf/z, J>zaW, Mzgy, Mo/»dr, farka.?, .SYmoM nevek állnak. Bár a három nép
névből keletkezett vezetéknév az összesnek csak 0,9%-át teszi ki, mégis ezekre 

* Azóta megjelent az említett értekezés alapján készült önálló kötet is /4 Wofarzeg! magyar 
ragWwfMynevet rendszere (Kriterion. Bukarest, 1977) címmel. 
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hallgat a lakosság 11,4%-a. Magas előfordulási arányuk, valamint a sok szláv 
(5Yg/aMec, Zö/ovec stb.) és német eredetű (SfarA:, #%#*#- stb.) név is megerősí
ti, hogy története folyamán a magyarság nagy mértékben keveredett ezekkel a 
népekkel. (Ezért igen tanulságos lett volna a statisztikában a vezetéknevek 
nemzetiségi megoszlását is bemutatni.) A többi név gyakorisága — kisebb el
térésekkel — alighanem megfelel az országos helyzetnek. Meglepő viszont, 
hogy a máshol gyakori Jw/z&sz családnév a gyakorisági listán csak a 148. he
lyen áll. — Érdekes településtörténeti tanulsággal szolgál a 2. és 3. számú tér
kép (24—5). Ezekről leolvasható, hogy az ún. jzfgeken m a is ott élnek a haj
dani névadó családok, sőt némelyek a legszámottevőbbek közé tartoznak: pl. 
Kustánszegen a Siváran, PálGszegen a fa//;, Paisszegen a Az/j családnév a leg
elterjedtebb. 

A keresztnevekről szólva megtudjuk, hogy a két tájegység lakosságának 
383 féle keresztneve van, ebből 166 férfi, 217 női név; egy férfinévre tehát 138,9 
férfi, egy női névre 110,7 nő jut. Statisztikája elkészítéséhez Ördög külön név
ként kezelte a hivatalos iratokba bekerült becézőneveket is (pl. Xafz, Magdwp, 
ManÁra stb.), azaz nem „hivatalosította" őket. A Be/z/á/MM~i#M/wm», 7o-
/%zw%z~./b/Kz?%7, valamint a vezetéknevek gyakorisági listáján a 7Wf/z~7Wf, 
Zormcz~Z,őrmc stb. írásváltozatokat azonban helyesebb lett volna együtt em
líteni. — Fontos megállapítás, hogy míg a vezetéknevek megterhelése általá
ban településtörténeti okokkal, egyes családok szaporodásának ütemével hoz
ható összefüggésbe, addig az egy keresztnévre jutó személyek száma csaknem 
mindig a falu lélekszámának a függvénye (33). A leggyakoribb 15 férfi és női 
nevet a szerző részletesen is megvizsgálja. Ezek: Jozjf/^ /#%%», fere/zc, ./mzoa, 
Uaz/d, Zq/0J, & W o r , Gyw&z, #dro/y, Tmre, Je/zJ, 7V6or, Zo/&&%, György, fa// 
Mar%z, jE"rzje6ef, y4MWZ, foza//a, 7/o»a, Margz'f, X^ofa/m, Zr̂ /z, yw//aM/za, G/-
ze//a, 7er^z, Magf/o/Mű, ZjwzjűTZfza, /rma, A%z. Megterhelésükre jellemző, hogy 
ezeket a neveket viseli a lakosságnak mintegy háromnegyed része. Időbeli vál
tozásukat öt életkori szakaszra bontva grafikonokon is bemutatja (37, 44). 
Ennek alapján négy csoportba sorolja őket: egyenes vonalú a névdivat gör
béje a Afdrwmak; ereszkedő, azaz divatja csökken többek között a f á/, JáVzoj, 
ZsfwzM, .Afzae/i ̂ »»a, Tgr^z neveknek; emelkedő a görbéje, azaz divatos névvé 
vált a Z,ás%/o, 7 7 W , Zo/rá», A%z, JW/^, / W y a ; hullámzó a Gd6o/-, ÁTara/m, 
Jw//aMwz, Xam/y görbéje (47—8). Külön előnyük e statisztikáknak, hogy nem 
egy-egy évjárat anyakönyvei alapján készültek, hanem a jelenleg együtt élők 
névanyagát mutatják. így lesz érthető, hogy bár a 7 Y W , és Zo/fá» m a az egyik 
legdivatosabb férfinév, az összesítésben mégis csak a 12., 13. helyet foglalják el. 
ördög külön megvizsgálja a szokatlan nevek viselőinek társadalmi, nemzeti
ségi, felekezeti hovatartozását, sőt azt is, hogy bevándorolt vagy helybeli szü
letésű-e az illető személy. M á s vidékről származók viselik pl. a 7f#z^, AbfzraW, 
.LeoyzfM, .Szero/bz neveket; szlovének az 7w&z, Drago, Dwzzca, olasz származá
súak az C/7M6erf(f, ZeoTZűfY&f; értelmiségiek és alkalmazottak gyerekei pedig az 
W r m a W , jErz/c, JVor6grr, TffMn'gffa, Tfe/zafa neveket. Szól a csatári esperes név
adási gyakorlatáról is, aki az újszülötteknek a születés vagy keresztelés nap-
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jának, illetne az ezekhez közel eső napnak a martirológiumi nevét adta. így 
érthető, hogy a legtöbb szokatlan név az ő plébániája területén található: Jero-
moj, y4/6ma, Ore/7a, Morce//z», Mor//Mo (50, 66—9). 

A névdivat okait nyomozva Ördög a nevek esztétikus hangzása mellett 
nagy szerepet tulajdonít az utánzási vágynak (53). Másokkal együtt (vö. 
J. SoLTÉsz KATALIN: Nyr. LXXXVIII, 291) ő is úgy látja, hogy a szentek tisz
telete m a már alig van hatással a névdivatra (55—7). Sajnos, a protestáns la
kosság elenyésző száma miatt a névdivat felekezeti különbségei alig tűnnek elő. 
A z alapvető különbséget az ún. nemzeti nevek kedvelésében látja (60—1). 
E megállapítás igazolására a tisztántúliak bizonyára még több példát tudnának 
felhozni. Legyen szabad itt kettőt említenem: Szülőfalumban, a szatmári Ti
szakóródon az egyik családban a fiúk a következő neveket viselik: Gáza, /#-
%&;, j4rp&/, Be/a, Tmre, Gyw/a, Ka/mdM. D e még ezen is túltett a kisújszállási 
református lelkész, aki hét Hát a hét vezér nevére keresztelte. — A hagyományos 
keresztnévadás vidéken is egyre inkább háttérbe szorul: a keresztszülők, a ke
resztelő pap, a naptár már alig játszanak szerepet a névválasztásban (66). Ör
dög kutatásai csak megerősítik, hogy a férfiak névízlése a nőkénél jóval kon
zervatívabb. Ez nemcsak az általuk viselt nevek vizsgálatából derül ki, ezt tá
masztja alá az is, hogy a fiúk jóval nagyobb arányban öröklik apjuk kereszt
nevét, mint a lányok az anyjukét (61). Bár a névöröklésben bizonyára szerepet 
játszik az apának a családon belül elfoglalt helye, az ún. családfő-kultusz is. — 
A névdivat alakulását vizsgálva a szerző vitázik a szélsőséges álláspontokkal. 
Szerinte a vidék névadását nem a fővárosi szokások „aggódva követése" s nem 
is a „hisztérikus kapkodás" jellemzi (58). Természetes folyamatról van itt szó, 
s teljes mértékben egyetértünk vele, hogy egyáltalán nem volt ideális állapot, 
amikor a falu férhainak egyik felét Jdzae/hek, a másikat Ja/zomak hívták. Ezért 
csak örülni lehet annak, hogy a falvak személynévállománya is felfrissült a fő
városban divatos TY6or, Csabz, ZoffaVi; A # , 7M/W, JwaVf stb. nevekkel. 

A keresztnevek fejezete a kettős keresztnevek vizsgálatával zárul. Itt ta
lán hiányolhatjuk, hogy a szerző nem érdeklődte meg adatközlőitől (vagy e ne
vek viselőitől), hogy mi volt a második név kiválasztásának az indítéka. A Fe
renc Jozje/Í Pefer f á7, M a n a Fű/erwz stb. nevek esetében bizonyára igaza van, 
ha a névválasztás okát abban látja, hogy ezek a nevek a naptárban együtt sze
repelnek, illetve ismert személyiségek viselték. A Ferenc fr/gyej, Gyw/a György, 
Emeae jErzseW, rerezza 7 e W o m nevek választásában azonban — véleményem 
szerint — az alliterációnak is szerepe lehetett (vö. 73). 

A z írásbeli nevek érdekes csoportját alkotják a megkülönböztető nevek. 
Ezek a hivatal kényszerű alkotásai, ugyanis ha az anyakönyvezett nevek nem 
elegendők az egyének azonosítására, akkor valamilyen megkülönböztető név 
vagy egyéb adat feltüntetésére is szükség van. Számuk nem nagy: 44 községből 
összesen 437 adata van. Jó részük ragadványnév, a többi is ilyen jellegű: a 
szóbeli használatú ragadványnevekkel szemben azonban ezek nem a vezetéknév 
előtt vagy helyett állanak, hanem általában a keresztnév után, ritkábban a ve
zetéknév és keresztnév között, s csak 4 esetben a vezetéknév előtt. 
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A szóbeli neveket funkciójuk alapján ismét két csoportra oszthatjuk: szó-
lítónevek és említőnevek. Szólítóneveknek az egyének megszólítására 
használt keresztneveket, becézőneveket (Vam^ és a tulajdonképpeni becene
veket fŐcö, J&z&zj nevezi. Tágabb értelemben idetartoznak még az ún. név
helyettesítők (Tanár, jTekmfefe.? a&szoHV/) és névkiegészítők ( W m , e/vfdr̂ y) is. 
Közülük részletesen csak a becézőnevekkel foglalkozik. Alaposan feldolgozza, 
hogyan aránylik egymáshoz az alapnéwel, tehát az anyakönyvezett kereszt
névvel és a becézőnéwel való megszólítás. Statisztikájából megállapítható, 
hogy sokkal több embert szólítanak becézőnéven, mint alapnéven, s hogy míg 
a férfiak körében a fiatalabb nemzedék felé haladva egyre csökken az alapne
vek száma, a nőknél ennek a fordítottja tapasztalható. Ez a jelenség az újab
ban divatozó, de kevés becéző változatú, illetve alapalakjukban is becéző je
lentéstartalmú keresztnevekkel van összefüggésben: az ̂ W m z , / W W , fn&o 
stb. nevek önmagukban is becéző jelentéstartalmúak (81—3). Különösen ér
dekes a becézőnevek alakulásmódjainak részletes vizsgálata. Nemcsak az 
egyes típusokkal ismertet meg (tőrövidülés, képzés stb.), hanem az életkori 
szakaszokra bontás segítségével bemutatja a becézőnevek életkori hangulatát, 
a divat változásait is: fiatalosak a f W , f#yw, fawzf, 7 % D/fa, #%» nevek; 
öregesnek, divatjamúltnak érzik a Mzca, jf&sz&a, Tfezf, 7 V W és az érdekes kép
zésű Cöcaz (</##&%/) neveket (103—5). Bár a becézőképzők rendszere igen 
gazdag — összesen 47 képzőre van adata —, mégis nagy elszíntelenedés tapasz
talható becézőneveink életében, a származékoknak a fele ugyanis az -4 -#%z, 
-/&g képzőkkel alakult (128). Legtöbb képzőnk egyaránt alkalmas férfi és női 
nevek becézésére. A -co, -ca/az, -&sz, -a&a, -wco stb. azonban csak férfi neveken 
található; míg például a -cw, -cwka, -*W, -»A%z, -fy; kizárólag női neveken for
dul elő. 

A szóbeli nevek másik csoportját az említőnevek alkotják. Ide azok a ne
vek tartoznak, amelyeket az egyén megnevezésére távollétében használnak. 
Említőnévként szerepelhet a keresztnév, a becézőnév, a vezetéknév, a teljes név
együttes vagy a ragadványnév. Közülük Ördög csak a ragadványnevekkel fog
lalkozik. Keletkezésükkel kapcsolatban kimutatja, hogy a sok azonos veze
téknévvel nem áll szükségképpen egyenes arányban a ragadványnevek száma, 
mert lehet olyan személynek is ragadványneve, akinek vezetékneve nem tar
tozik a leggyakoribbak közé (152—4). Gyűjtőterületének 36 falujában nincs 
megfelelés az azonos vezetéknevek, illetve a ragadványnevek számaránya kö
zött. — A szülők, nagyszülők, dédszülők, házastársak vagy más közeli ro
konok kereszt-, illetve becézőnevéből keletkeztek a személynév! eredetű ra
gadványnevek. Mivel a pontos vagy egyszerűbb megkülönböztetés eredménye
ként jöttek létre, hangulatuk általában közömbös, öröklődésre erősen hajla
mosak. Bár használati formájuk nagyon változatos, többségük szórendje meg
egyezik a magyaros névrenddel: ragadványnév + keresztnév (7w/f Pista); rit
kábban a ragadványnév újabb ragadványnéwel bővül (Z^zc&w fa// Albin), il
letve beékelődik a vezeték- és keresztnév közé (Boronyák ferkw Misi), de elő
fordul a vezetéknév előtt (Köcaká? Tuboly) vagy a teljes névegyüttes után (Hor-
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vát Vendel Jt <%#&?) is. — A ragadványnevek másik típusa az elnevezett sze
méllyel van valamilyen kapcsolatban. A z elnevezés indítéka igen változatos: 
testi-lelki tulajdonság, szavajárás, foglalkozás, életkor, származás stb. Ennek 
megfelelően nyelvi eszközük is nagyon gazdag; egyrészt konkrét, másrészt át
vitt értelemben használt szavakkal: hangutánzó (j&&m&f Ica), hangulatfestő 
f&zWa&fery), ellentétes jelentésű fTgaznwWJ/) stb. szóval, metaforával (^wgya/ 
Pista), metonímiával (\Roz.%z/%z<?r Rozi) történt a megnevezés. Szerkezetük ha
sonló az előző csoportéhoz; a bók- és gúnynevek azonban önmagukban álla
nak, mert egyedül is elvégzik az azonosítást, öröklődés! hányadosuk általá
ban alacsony, sőt az életkorra, külső-belső tulajdonságra utaló ragadványne
vek nem vagy alig öröklődnek. 

A z értekezés stílusa, nyelvi megformálása igényes. Ezzel kapcsolatban 
csak két apró kifogásom lenne. A nehézkes/re&veW/Wg (57) helyett jobban 
hangzana a megfelelő magyar szó: köz/W W W g ; mint ahogy a sportnyelvi 
yövorW/ sem illik bele a szövegkörnyezetbe: „...(nepomuki Szent Jánost) 
mint a gyónási titok vértanúját tiszteli és/jvonW/a a katolikus egyház." (56). 

A z értekező rész után a kötetnek a több mint felét kitevő adattárak és név
mutatók következnek. A szerző gyűjtőterületének falvait földrajzi elhelyez
kedésük rendjében felülről lefelé, balról jobbra haladva sorszámozta. Először 
külön-külön bemutatja mind a 82 község névanyagát: a településre vonatkozó, 
névtani szempontból fontos adatok után a vezetékneveket, a keresztneveket és 
megszólítási formákat (nemek szerinti bontásban), s végül a ragadványneveket 
rövid értelmezésükkel. Mindez kiegészül az előfordulási számokkal és száza
lékokkal. — A vezetéknevek mutatója egyben összesítő adattár is: nemcsak a 
nevek előfordulási helyét, hanem a nevet viselő családok és személyek szá
mát, valamint a vezetéknév személyekre vonatkoztatott gyakorisági sorszámát 
is közli. — A keresztnevek mutatója nemek szerint elkülönítve mutatja be, 
hogy az illető név a gyűjtőterület mely falvaiban fordul elő. — A szólítónevek 
mutatója a nemek szerinti két fő csoporton belül két részből áll: alap- és becéző-
nevek, valamint a nem keresztnév! eredetű szólítónevek mutatójából. A z ezt 
követő összesítő adattár már életkori szakaszokra bontva tartalmazza az írás
beli használatú keresztneveket és szólítóneveket, illetve a nem keresztnév! ere
detű megszólítási formákat. Minden adatnál feltüntetve az előfordulási szá
mot, a százalékot, sőt a keresztneveknél a gyakoriság! sorszámot is. — A kö
tetnek ezt a részét a ragadványnevek mutatója és összesítő adattára zárja. 

Ördög Ferenc műve méltán keltette fel a szakemberek érdeklődését. A gyűj
tött anyag mintaszerű feldolgozását tartalmazó értekezés a szakirodalom leg
jobb eredményeinek hasznosítása mellett számos új megállapítással gazdagí
totta ismereteinket. Szinkron adattára pedig nemcsak a későbbi személynév
vizsgálatokhoz nyújt kitűnő összehasonlítási alapot, hanem a vidék nyelvi, te
lepülés- és művelődéstörténeti kérdéseivel foglalkozni kívánó kutatók számára 
is értékes „nyersanyagot" tartalmaz. 

A monográfia megjelenésében tevékeny szerepet vállalt Zala megye Ta
nácsa is, ezzel újabb szép példáját adva, hogy ebben a megyében ,,a tudomá-
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nyos kutatás megkülönböztetett figyelemben részesül", amint azt a kötet elő
szavában a szerző is írja. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

RÁisÁNEN ALPO: Kainuun murteiden aánnehistoria. I. Yokaalisto. [Kainuu 
tájnyelveinek hangtörténete. I. Magánhangzók] 1972. S K S T 307. Joensuun 
Korkeakoulun Julkaisuja, Sarja A, N o 3. Joensuu, 1972, 3531. 

Korszerű nyelvjárási monográfiák megírása terén Finnországban nem 
mutatkozik ugyan olyan méretű hiány, mint magyar viszonylatban (vö. KÁL
MÁN: M N y j . XIII [1967], 108; Uő, Nyelvjárásaink 104—6. Bp., 1971), pótol
nivaló azonban ott is bőven akad. Északi rokonainknál a második világháborút 
követő időszak hangtörténeti jellegű monográfiáinak sorát P. ViRTARANTÁnak 
módszerében útmutató munkája nyitja meg: Lánsiylásatakuntalaisten mur
teiden aánnehistoria (Lánsiylásatakunta tájnyelveinek hangtörténete. I [1946: 
mássalhangzók]; II [1957: magánhangzók]). E 800 lapnyi terjedelmet megha
ladó, filológiai alaposságában is mintaszerű kétkötetes munka a finn nyelvjá
ráskutatók leggyakrabban idézett „kézikönyve". V. RuoppiLA 1955-ben meg
jelent „ÁyrámÖismurteiden aánnehistoria" és H. LESKiNEN 1963-ban kiadott 
„Luoteis-Laatokan murteiden aánnehistoria" c. munkája hangtörténeti feldol
gozás : egy-egy, a világháború zivatarában szétszéledt keleti finn nyelvi közös
ség hanganyagát teszi hozzáférhetővé a kutatók számára. Hangtani kérdéssel 
foglalkozik M . PÁÁKKÖNEN értekezése is: egy részletkérdés, a szóbelseji zárhan
gok fokváltakozásbeli viselkedésének monografikus tájnyelvi feldolgozása az 
„Oulun seudun murteen aánnehistoria. I. Sanansisaisát klusiilit astevaihte-
lusuhteineen" (Helsinki, 1971. 228 1.) c. műve. 

Időrendben a legújabb monografikus hangtörténeti munka a savói nyelv
járás északkeleti csücskének tájnyelveivel foglalkozik. E vidék, Kainuu (své
dül Xven&W), a „királyi föld" nevét már egy régi, Nagy Alfréd angol király 
(849—899) uralkodása idején írt krónika említi. A történészek és a néprajzku
tatók jól ismerik e földet, mind ez ideig azonban (egy-két részlettanulmánytól 
eltekintve) Kainuu elkerülte a nyelvjáráskutatók figyelmét. Pedig a múlt szá
zad elején megjelent szótárak tanúsága szerint a kainuuiak a legszebb irodalmi 
fmnt beszélték (vö. K. ViLKUNA: Kainuu-Kvenland missá ja miká? S K S Hel
sinki, 1957 [nyomt. Turku]). S talán az sem véletlen, hogy a nyelvi választékos
ság tekintetében oly igényes íinn államelnök, Urho Kekkonen gyermekkorát és 
iskolai évei jórészét éppen evidéken töltötte(1. ̂ wornem Á J / W e M 35:28. Hel
sinki, 1975). 

A z előttünk levő hangtörténeti monográfia írója, A. Ráisánen a történel
mi Kainuu, Suomussalmi szülöttje, e vidék nyelvét már gyermekkorában meg
ismeri, maga is beszéli. Egyetemi tanulmányai idején a Helsinki Egyetem híres 
C A S T R E N I A N U M á b a n érlelődik meg benne a gondolat: szülőföldje nyelv
járási monográfiájának megírása. Érdeklődését már tanulmányi éveiben olyan 
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