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Kiss Jenő ismertetendő könyve természetesen nem omitológiai, hanem nyel
vészeti jellegű, de az omitológusok számára sem érdektelen olvasmány. Nyelvészeti 
szempontból nagyon hibrid magyar anyagot tartalmaz, mert van köznyelvi, szak
nyelvi, nyelvújítási és nyelvjárási szóanyaga. Ezekben teljességre törekszik. A z idegen 
nyelvi anyag is igen érdekes, természetesen azt nem is várhatja el senki sem a szerző
től, hogy minden európai nyelvből ismerje és közölje is az adatokat. A külföldi ha
sonló szemléletű vagy hangutánzó alakokból párhuzamként a leggyakrabban a négy 
— legnagyobb lélekszámban beszélt — európai nyelvből (angol, francia, német, 
orosz) említ adatokat, de elég gyakoriak a finn, észt, skandináv, holland példák, 
hellyel-közzel egyes más finnugor nyelvből vagy olaszból, spanyolból, törökből és 
a szomszédos nyelvekből is idéz. Teljességre csak a magyar szaknyelvi és a hivatalos 
latin elnevezésben törekszik. 

A z egyes névalakok elterjedési aránya persze nagyon változó. H a ki is rekeszt
jük a Magyarországon nem élo fajtákat, akkor is csak egy kis része a madárneveknek 
közismert, valóban köznyelvi, mint a veráb, cm&e, 6ago/y, W(yw, gó/ya, joíyom, ja?, 
ga/am6, /gcj&f, Aar/W/y, /vgó, J7/"á/y, vor/ü. A városból ritkán kimozduló ember ta
lán hírből és az irodalomból ismeri a vöcsök, g&fgriy, kóró&#f#%z, gém, W ö W w & a 
stb. elnevezéseket, de aligha tudná az ölyvet a héjától vagy a karvalytól megkülön
böztetni. A jgregg/y; nevét biztosan ismerik a szőlősgazdák, de a ///<?, pó/mg, ca/z&o 
és egyéb madárnév viselőjéről elég halvány fogalma lehet. A z irodalomból ismerik a 
fülemülét, hollót, de a hollóból nemcsak a fehér ritka, hanem már a fekete is. Gye
rekkoromban a legközönségesebb kis énekesmadár a fgMge/fce—jffg/zc volt, m a már 
egy-egy példány „eszmei értéke" sokezer forintra rúg. N e m ismerem a madárstatisz
tikákat, de számos említett madár életterét elvették nálunk. A z egykor közönséges 
Jbrw, &o&MZg szinte eltűnt, másokat a gondos természetvédelem tart életben fg<f/ya, 
/wzo&J. A köznyelvben viszonylag ritka a madártanban kötelező kettős név, még a 
nem omitológiai szótárokból is hiányzik a 6w&á%%Mfgf, Zgpngó, kwmaf AaMfnWár, 
orva? /égy&opo, y%Mz/%zz&g, de még inkább Tgmmmct /;ar(/wfó/a, fWdegg-.s#yofM-fele 
legfeljebb omitológusoktól ismert nevek. A háziszámyasok nevét a szerző nem tár
gyalja. 

Érdekességként nem ártott bevenni, de a Vajda Péter alkotta, néha elképesztő 
csonkításos egybeolvasztások egyszemélyes érvényűek, óriási többségüket megal
kotóján kívül senki sem használta. 
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A hivatalos ornitológia! elnevezések jelentékeny része természetesen a köznyelv
ben sem általános, mint a Wáf&ase/yw, Aa/Mvoj rgf#zé/a, ̂ w/ag/ j%w, ÁreA;cf&w réce, 
Mfy&öjWfyw, M z ; veréb stb. A népnyelv főleg ott különbözteti meg az egyes alfa
jokat, ahol a két hasonló fajta színében, nagyságában vagy életmódjában is van kü
lönbség : /;áp/jfa var/w, &d/o7MMfo va/yw. 

A madárnevek az állatnevek egy érdekes csoportja. Számuk elég jelentős. Ere
detük szempontjából érdekes, hogy ez az egyetlen olyan állattani rend, amelynek 
fajtáiban az elnevezések jelentékeny része hangutánzó jellegű. A madarak jelentős 
része „bemutatkozik", tehát jellegzetes hangja van. Már ősidők óta (vö. holló, daru, 
varjú, fecske, harkály) és Európa más nyelveiben is egymástól függetlenül kialakul
hattak a madár hangját utánzó elnevezések. Ezekre a szerző rendszeresen utal. 

A z állatok más nemeiben is lehetnek hangutánzó eredetű nevek, mint a magyar 
&wfya, amely egymástól függetlenül fordul még elő olasz nyelvjárásokban (cwccm,), a 
bolgárban és macedónban &wcja alakban, egy tőlünk ezerötszáz km-re eső orosz 
nyelvjárásban xy/Mb.4 formában stb. M é g a rokon nyelvekben előforduló vogul &wf'%f 
vagy az észt &wW%%r (mindkettő jelentése: kutyakölyök) és hasonló permi és volgai 
megfelelők sem jelentenek genetikus rokonságot. Csak annyiból rokonok ezek az 
elnevezések, hogy a &wfya hívó (hangutánzó) neve vált az állat nevévé. 

A madárnevek névtani szempontból azért is érdekesek, mert egyrészt számos 
helynévben fordulnak elő: Saskő, Hollókő, Rigómező (fordítás), .Szar&oWe&r 
Fw/W, Fw/", Par/&?, Ggm&yfo, Cmegáf, Pacm-fáj, hanem személynévként is számos 
európai nyelvben gyakoriak, mint a magyar & M , &%yom, Cza&w (gólya), Kánya, 
Galamb, Bagó (bagoly), % d , Czmege, ̂ eréá, ,Sfr6#é/y, Kar/w, Z W o , Aara/ya?, a 
németben j4a7er, Fa/&, G#6r, 6"cAwa/6, 5̂ ec/:f, yámW, .SWeg/ffz, az oroszban Gogwm^ 
FwoMywz, 6"ẑ /zjov. A magyarban a madárnév első adata gyakran személynévben 
vagy helységnévben fordul elo. 

Magyar nyelvészeti szempontból a legfontosabbak a magyar nyelvterületen hasz
nálatos természetes (népi) elnevezések, még ha nem is felelnek meg a madártani kö
vetelményeknek. A kéttagú szaknyelvi kifejezés az állatrendszertanban nélkülözhe
tetlen, de nem általánosan nyelvtörténeti értékű, hiszen egy-egy magyar ornitológus 
szerencsés vagy kevésbé szerencsés alkotása. Ez az, ami a rendszerezésből nem derül ki 
mindig világosan. 

Helyes és követendő példa, hogy a szerző mindig hivatkozik lektorai (Benkő 
Loránd és Kéve András) véleményére, akkor is, ha elfogadja, akkor is, ha vitába 
száll velük. 

A könyv a következő fejezetekből áll: Bevezető: az anyag körülhatárolása, for
rások, anyaggyűjtés, névadási típusok, a népi és a tudományos névadás, a madárnevek 
eredetvizsgálata, etimológiai típusok (magyar alakulatok, tükörfordítások, jöve
vényszavak, népetimológiás alakulatok, ősi madárneveink), a magyar nevezéktan 
(elég kacifántos szó!) kialakulásának vázlatos története. Ezt követi a mintegy 350 
madárfajta rendszeres névvizsgálata, végül a források és rövidítések, válogatott 
bibliográfia és névjegyzék. 
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Kár, hogy a külföldi példák javarésze is „hivatalos", tehát nem köznyelvi vagy 
nyelvjárási név. Néhol egészen hosszú, négy-öt szóból álló szintagmák is előfordul
nak (pl. fr. gMjmafwg (?!), a fgfg 6/w%c&e 100, JLe Ga6e-mawcAe a co/Z/er 272, Z,e (!) 
f/g (f_Ewm/)g 327. Nehéz elképzelni, hogy egy magyar azt mondaná: sok nálunk a házi
veréb, vagy egy francia: ily a des pies d'Europe dans notre jardin. 

N e m lehet hibátlan egy szótárjellegű könyv, amelyben sok idegen nyelvi adatot 
is közöl a szerző. Egy-egy betű vagy írásjel kimaradása, más betűtípussal való szedése 
a szerző minden igyekezete ellenére is bennmaradhat. Ezeket itt nem is említem. 
A francia és az észt adatokban nagyon sűrűsödnek a hibák. Ezt azzal kellett volna 
a szerzőnek elkerülnie, hogy átolvastatja kéziratát vagy az első korrektúrát egy fran
ciául és egy észtül jól tudó kollégájával, vagy pedig gondosabban utánanéz forrásai
nak. 

Elhiszem, hogy van olyan francia forrása, amelyben a nevek (címként vagy cím
szóként) nagybetűs névelővel és főnévi taggal vannak írva. N e m nyelvtörténeti adat
ként azonban sohasem szoktunk a csak a címekben használt helyesírással adatot 
közölni. Címként természetesen a szerző is Zó7d* /zarWy-t ír, de szövegben már nem. 
N e m szokás a névelőt sem kitenni, mint ahogy a német, olasz, spanyol adatok is 
mindig névelőtlenek, a franciák meg hol így, hol úgy, pl. f,e /agopáde Wma/re (132), 
JLf far/M co/M/MWM (308), graW Aar/g, de Z,e # w / e &%/%#. A francia megnevezésekben 
elég gyakori az elírás, pl. f,a PaMnazw gnj (150). H a valóban nőnemű volna a szó, 
akkor a jelző alakja grüe lenne, de a szó hímnemű, tehát a jelző helyes, a névelő 
helytelen. A JLa Mawb&Ae »afrafre (55) madárnévben két ékezethiba is van, a névelő 
meg fölösleges, helyesen: maw6ec/ze Ma/ráfre. A fordítás sem mindig pontos. A z g&mg 
jelentése inkább 'tócsa, pocsolya', mint 'tó' (603). A feffe cMwe-ben ékezethiba van 
(c&áwe kellene). A ífwpe (madárnévben <&y%?e?) jelentése inkább 'hiszékeny, naiv'. 
Persze az ostoba ehhez elég közel áll. 

A z észt nevekben hasonló kifogásaim vannak: téves írás és pontatlan fordítás 
az észt kfrjmar(/á (cseresznyeharapó 316). Csak akkor lehet helyes, ha déli észt nyelv
járási alak. A z irodalmi észtben csak első szótagban fordulhat elo az a, így az össze
tétel második tagja irodalmi nyelven ywz/v/ű. A jelentés sem pontos, mert a Már/ma 
igen jelentése 'rág'. A &a»aW/ a szerző szerint 'tyúkhéja', a /á'M&seW/ pedig 'nyúl
karvaly', pedig az észt összetétel második tagja egyformán W / . Téves a fwmmf/zaMf 
(80) 'süketlúd' jelentésmegadása, helyesen 'némalúd' (észt /*#%/%< ném. j/w/M/n). 
A z űMff/vo vara? (= osztrák szalakóta) fordítás ugyancsak pontatlan, mert a vara? 
jelentése: varjú. Bosszantó „értelmes" sajtóhiba a kékbegy finn j/mraMfa neve (28). 
így 'kék part' volna, a kékbegy: fm/rmfa. 

Hogy a farok jelenthet külföldit a magyarban (92), az az említett okon kívül 
azért is érthető, mert a 16—17—18. században egész Észak-Afrika, a Balkán, Mold
va, Havasalföld a török birodalomhoz tartozott, így Magyarországot három ország 
határolta: nyugatról a Habsburg (német), északról Lengyelország, keletről és délről 
az Oszmán (török) birodalom. 
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Talán meg lehetett volna indokolni, miért tolmács a &o/brgafo (mert követ for
dít)?? 

Különös, hogy a hóbagoly nappali és éjszakai madár (198). 
Murmelius adataiban néhányszor x-nek írja az r-et. A 16. században akis r írott 

alakja nagyon hasonlított az x-éhez. 
Talán hosszúra nyúlt, de kisebb jelentőségű kifogásaim nem érintik a m ű egé

szét, hiszen a felsorolt és fel nem sorolt pontatlanságok eltörpülnek a sokezer helyes, 
kifogástalan alak mellett. A betűhibák többsége nem értelemzavaró. 

Noha én jobban elkülönítettem volna köznyelvi és nyelvjárási szociális érvényű 
adatokat a könyvnyelvi és egyedi szócsinálmányoktól, de ilyen formában is igen 
hasznos ez a monográfia. (Bennem kellemes távoli emlékeket is kelt, hiszen első tu
dományos m u n k á m az obi-ugor állatnevek egy csoportjáról szólt.) 

Kiss Jenő monográfiája mintája lehet minden ezután készülő hasonló tárgyú 
bel- és külföldi tanulmánynak. Ráadásul olvasmánynak is hasznos és szórakoztató. 

KÁLMÁN BÉLA 
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