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A népi állatnevek antropomor-
fizmusának néhány forrása
1. Az ember és az állat
kapcsolata

Az ember és az állat kapcsolata
egészen sajátos. Az állat ugyanis rész-
ben ember módjára, az ember közvet-
len közelében él, és fajtól függően
egyedi viszonyulásra képes, e g y é n i
s é g e van. Az embernek segítője,
társa, részben ellensége, s az ember
életének nélkülözhetetlen feltétele (bi-
ológiai lánc). A domesztikálódás révén
vált gazdaggá a két élőlénycsoport vi-
szonya, kapcsolata. Ez elvezetett pél-
dául a szodomiához is: „Athanászi-
osz... eltiltja szerzeteseit a nőstény ál-
lattól, különösen a juhoktól és a kecs-
kéktől." (9. 30-31.)

A természeti népek a vadállatot is
tisztelik, óvják, de félnek is tőle. A
vogul medveének példaszerűen tükrözi
ezt a sokarcú viszonyt.

A különböző vallások már régen
állatokat emeltek jelképrendszerükbe.
Ez a tény is módosíthatta az embernek
állatra vonatkozó látásmódját, s mint-
egy összekötő kapocs lehetett az ember
és az állat között (az aranyborjú imádá-
sa). Ennek következtében ugyanis az
állat e m b e r i e s ü l t , emberi
vonásokat, képességeket sűrített magá-
ba. Ez például a görög mitológiában az
emberi és állati testfelek egyetlen lény-
ben való egyesítését is eredményezte:
kentaur, szatír, szirén, Minotauros,
Görgők stb. így erősítették meg, tették
nagyobbá az embert, és emelték a ha-
landók fölé. (A magyar mondavilág-
ban is feltűnik a haltestű leány, a félig
lótesta lény.) (6. 99.)

A misztikumra hajló ember a szépet
és a rútat, a jót és a rosszat egyaránt
meg tudta jeleníteni az állatokban.
Castiglione László szerint „A keleti
eredetű oroszlánok, griffek, szfinxek
képeibe vadságot és erőt sűrítettek.
Ezekben a szörnyetegekben testesítet-
ték meg az ismeretlen és démoni ve-
szélyeket, amelyek az élet útjain lesel-
kedtek." (3. 17.)

E g y e t l e n állat több emberi vagy
egyéb tulajdonságot is megtestesíthe-
tett akár egy rendszerben is: „Bárány

(Isten báránya). Isten szolgálja... A
húsvéti bárány... Az égi bárány." (2.
111-112.) Ugyanaz a jelenség többfé-
leképpen is megjeleníttetett: „A ke-
reszténység első századaiban... inkább
horgony, bárány vagy halak jelképét
vésték a feszületre." (9. 253.)

Takács Béla Bibliai jelképek a ma-
gyar református egyházművészetben
című munkájában megemlíti, hogy a
fentiek mellett 1705-ben egy debrece-
ni könyvkötő cégnek is jelképi eleme
volta b á r á n y . ( 7 7 . 5 5 . )

Ősi felfogás szerint az e m b e r i -
s é g , illetve a különböző nemzetek
is eredeztethetők részben állatoktól. A
két görög főistent, Hérát és Zeuszt is
tisztelték állat alakú istenségként: „...
egykor Zeuszt bika, s női párját tehén
alakjában tisztelték." {12.D 100.)

Nekünk, magyaroknak is van ter-
mészetesen ilyen értelemben vett ere-
detmondánk. Az Árpádok eredetmon-
dáját Anonymus a következőképpen
írta meg: „Isteni jelenetről nevezték
pedig Almusnak, mivel terhes anyjá-
nak álmában isteni látomány tűnek föl
saskeselyű képében, mely mintha alá-
szállva teherbe ejtette volna őt, s úgy
tetszék előtte, hogy ménéből folyam
eredne, és ágyékából dicső királyok
származnának, de nem a magok föld-
jén sokasodnának meg." (7. 11.)

A c s o d a s z a r v a s Arany János
által is feldolgozott története is eredet-
monda.

Honfoglaláskori a f e h é r l ó r ó l
szóló monda, amely Kézai Simon Kró-
nikájában olvasható. A szimbolikus
adásvételnek ez a formája emlékeztet
az eredetmondára, éppen a birtokbavé-
tel megfellcbbezhetetlensége miatt.

1.2. Az Isten és az istenek
antropomorf és theriomorf
megjelenítése

Az emberek azonban nemcsak az
állatok különleges tulajdonságait val-
lották magukénak, hanem a szelle-
mieknek, az örökkévalóknak is embe-
rarcot kölcsönöztek.

Az Isten és az istenek szobrainak,

ábrázolatainak se szeri, se száma. Ezek
egy része a már említett állatképekkel
van összefüggésben. (Zeusz például bi-
ka képében ragadta el Europét, a tyrusi
király lányát, aki így szólt róla: „Néz-
zétek, milyen szelíd, nézzétek, milyen
okos a tekintete, olyan, mint egy em-
ber, éppen csak beszélni nem tud." (72.
101.)

Az ember tehát emberszerűvé teszi
a maga világát, élő és élettelen környe-
zetének számára fontos tényezőit. A
túlvilágiakat is természetesen. Ipolyi
Arnold írja többek között: „... a vadon
közepén tisztességes öreg ősz férfi áll
elébe, ki... maga... az Isten..." (6. 12.)

Nemcsak az Isten, hanem az ördög
is ölthet emberi alakot, cselekedhet
ember módjára: „Egyik éjszaka, éppen
éjfélkor, felbukkant a bozontos kis fe-
kete ördög, és készülődött a fal ledön-
téséhez, amikor Pál előugrott, és két
szarvánál megragadta a pokol küldöt-
tét. A szent szerzetes olyan méregbe
gurult, hogy agyba-főbe verte a kis
ördögöt, az meg sírt, rimánkodott ke-
gyelemért." {(9. 293.) Ebben a jelenet-
ben állati jegyeket is hordozó túlvilági
lény viselkedik emberként.

Az „Antropumorfizmus bibliai be-
szédmód, amely emberi magatartásfor-
mákat és magatartást visz át Istenre...
lehetővé teszi, hogy Istenről mint élő, a
történetbe beavatkozó személyről be-
széljünk." (70. 26.)

Arról is tud a hiedelemvilág, hogy
az ikonba merevített Szent György „ki-
nyújtotta a karját a képről". (9. 111.)
Ugyancsak hasonló jelenség: „... acho-
rai kolostorban éjnek idején hosszú,
éles nyerítést hallottak. Mivel ló nem
volt a közelben, nem tudták mire vélni.
Később rájöttek, hogy az a ló nyerített,
amelyik a császári palotában, a győzel-
mes Istenanyja kápolnája előtt lévő
ikonra van festve, és a hátán Szent
György ül." (9. 111.)

Dávid hárfazenéje hatott az állatok-
ra: „A fiatal Dávid, mint Orpheusz,
hárfán játszik a vadállatoknak. Hallga-
tói: gepárd, szarvas, két fehér kecske és
egy madár." (9. 233.)

Emberszerű funkciót tölthet be a
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természet is: „Régi időkről meséltek
egyszer nekem, mikor az állatok, szik-
lák és fák még beszéltek az emberekkel
- mondja Ofterdingen. Vannak, akik
még ma is megértik az erdők és hegyek
panaszát, a folyók zúgását, az örökké-
valóság szavát." (5. 25.) Ezért susog,
zenél a szél nyelvünk szerint.

1.3. A Parasztbiblia néhány
tanulsága

A töredékesen megrajzolt kultúr-
kincs egy része eljutott a néphez, a népi
gondolkodásmód része lett. Nem a ma-
ga teljességében válhatott a népi önki-
fejezés eszközévé, hanem az értelmez-
hetőség által determinált mélységben
és terjedelemben. A gesunkenes Kul-
turgut sajátos produktuma Erdélyi
Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépek
című jeles munkájának anyaga, vala-
mint a Parasztbiblia. (4. 9.)

Az utóbbi különösen magyar és né-
pi atmoszférája alkotások gyűjtemé-
nye, és jól tükrözi az említett kultúrtör-
téneti folyamatot. Megőrzi ugyanis az
alapanyag számos tényezőjét, de ár-
nyalja, csaknem átlényegíti néhány
mozzanatát, eseményét: átöltözteti sze-
replőit, átrajzolja környezetüket, eset-
leg flórájukat, faunájukat is. A bonyo-
lultabb viszonylatokat, absztrakciókat
kiszűri, a taníthatókat többször átkölti,
újrafogalmazza. így válik a biblikus
anyag a nép számára használhatóvá, a
népi felfogás számára értékessé, hiszen
beépülhet a mindennapi gondolkodás-
ba, és abban esetleg a népköltészet
részeként kap szerepet.

A biblián túli biblia születése, kiala-
kulása már a középkorban megkezdő-
dött. Az egyes bibliai történetek - rész-
ben verses formában - példázattá ala-
kultak, s így lettek a vallási nevelés
eszközei. A közlők, a közvetítők saját
sorsukra vonatkoztatták azokat: „A pa-
rasztbiblia ... egészében... a parasztság
kultúráját testesíti meg .... amely befo-
gadta, saját képére alakította, és saját
igényei szerint élt vele. Az évszázadok
során egymás mellé rendeződött szö-
vegek szüntelenül v á l t o z t a k , csi-
s z o l ó d t a k . " ^ . 547.) Bennük testet
ölt a magyar paraszti világ képe. A
bibliai történeteket nagy átéléssel ad-
ják tovább, úgy, ahogy a népköltészeti
alkotásokat.

A vallás a nép számára egyrészt
transzcendencia, másrészt annak a va-
lósággal való sajátos összekapcsolása,
együttélése: „A vallásos népköltészet

lényegi vonása tehát a valóságjegyű
valóságfelettiség, a realisztikus transz-
cendencia, azaz a megfogható megfog-
hatatlan." (4. 20.)

A nép a költészet eszközeivel to-
vább e m b e r i e s í t i a Biblia számos
szereplőjét, annak emberszereplőit az
előbbiekkel együtt a saját világához,
normarendszeréhez alakítja, saját kö-
zegében szerepelteti. Nem csoda hát,
hogy világa egyéb élőlényeit is olyan-
nak láttatja.

A Parasztbiblia á l l a t v i l á g a is
bizonyítani látszik a fentieket. A mint-
egy kilencven állat közül csak néhány
(elefánt, kígyó, krokodil, majom,
oroszlán, tigris) akad, amelyik e mű
szülőföldjén nem honos. A szamár a
mű csaknem 500 lapja közül harminc-
hármon fordul elő (négy egyen több-
ször is!), a kutya tizennyolc, a bá-
rány(ka) tizenhárom lapon bukkan fel,
a juh és a hal tizenegyen. Hasonlóan
tanulságos lehetne a fauna szemügyre
vétele is.

A tárgyak és a tények tisztelete
hozta magával a természet s benne az
állatok tiszteletét, különösen a háziál-
latok fontosságának felismerését és
szeretetét is. Egy-egy állat nagy értéke
abban is kifejezésre jutott és jut, hogy
az állatorvos „könnyebben került a
portára", mint az ember gyógyításának
fortélyait ismerő „nadrágos".

1.4. Az ember és állat közti
kommunikáció

Az ókori és az újabb kori állatmesék
szereplői emberi beszédre képesek,
emberi nyelven „beszélnek" egymás-
sal és az emberekkel: bárány, béka,
farkas, ökör, róka stb. Ezt örökítik át a
mesefilmek is, stilizált képi valósággal
ötvözve. A képiség sajátos vonásai
gyakran éppen az állatok emberbőrbe
bújtatásával keltenek hatást, azaz az
állatok emberformájúak lesznek.

Vannak emberek, akik egészen kö-
zel tudnak kerülni az állatokhoz. Len-
gyel József közismert elbeszélésében
(Az igéző) a kutya az emberek közti
viszony meghatározója, befolyásoló
tényezője lesz azzal, hogy az állat
megérzi, ki szereti, kit tekinthet segítő-
jének.

Konrád Lorenz és számos más eto-
lógus kísérletei is jól példázzák, hogy
az ember és az állat közti kommuniká-
ció igen eltérő intenzitású lehet. A
delfinekkel végzett kísérletek többek
között az „állati nyelv" kutatását céloz-
zák.

Fekete István írásai is tükrözik az

idomításnak mint az ember és állat
sajátos viszonyának számos lényeges
vonását. A Bogáncs története jól pél-
dázza a természetes és a mesterséges
életforma eltérő természetét.

Egészen sajátos jelenség napjaink-
ban a s z o b a á l l a t o k tartása,
szerepe, elsősorban a kutyáé és a macs-
káé. Ok valóban társai gyermeknek és
felnőttnek egyaránt. A magányosok-
nak gyakran egyetlen társ, akivel szinte
rendszeresen beszélgetnek, akit babus-
gatnak, gondoznak stb. A vakok és a
gyengénlátók számára ők a s z e m ,
olykor szinte az egyetlen v é d e l e m .

Emberekre jellemző jogintézmé-
nyek is védik az állatokat azoktól, akik
csak hasznot remélnek belőlük, de nem
megfelelően bánnak velük.

Az állatvilág több vonatkozásban
beleépül az embervilágba, termé-
szetesen fajonként eltérő módon és
mértékben. Elsősorban a domesztikált
és az idomított állatok játszanak szere-
pet az ember életében és tevékenységé-
ben, de a vadon, az ősi állapotban élő
állatok egy részét is jól ismerik, esetleg
névvel jelölik, ha emberközelben él-
nek.

A t e n y é s z t ő k - akár mai
értelemben vett szakemberek, akár a
parasztemberek - az állat és az állat, az
állat és az ember közötti kommuniká-
ció alapos ismerői és annak tudatos
alkalmazói. Közismert, hogy a háziál-
lat örömét és bánatát, félelmét és való-
di vagy kommunikációs eszközökkel
kifejezett bátorságát nagyon egyértel-
műen és állandó eszközökkel képes
kifejezni, némelyik képes „sírni", „ne-
vetni", a gazda rossz hangulatát felfog-
ni, sőt ahhoz alkalmazkodni stb. De ez
nem is lehet másként, hiszen a közeg
egysége kikényszeríti ezeket a jeleket
és jelzéseket, amelyek nemegyszer
életmentőek, vagy legalább a szóban
forgó embercsoport életében jelentős
szerepet játszó mozzanatok. (A római
Capitolium ludai mentették meg a ró-
mai fővárost a pusztulástól.)

2. Az állatok
megnevezésének metafo-
r i k u s használata
nyelvünkben

A k o n k r é t és az e l v o n t
egymásba váltása, egymással való ér-
telmezése a nyelv és a nyelvhasználat
lényegi jegye. Nehéz az álom, de nehéz
lehet az élet, a sors, a levegő stb. Lehet
az imádott hölgy Mária, valakinek a
galambja is. Valaki ülhet a kispadon,
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de töltheti börtönbüntetését is, azaz ül.
Valaki beszélhet, de ugathat, hápoghat
is. Ez mindennapi nyelvhasználatunk-
nak meg a költészetnek is óriási lehető-
sége, ereje. A kétféle használat ugyanis
a konkrétat az elvonttal teszi teljeseb-
bé, és viszont.

Amikor pedig t u l a j d o n n e v e t
adunk valamely embernek vagy állat-
nak, akkor m á s o d l a g o s
megnevezés következik, e g y é n í t é s,
hisz a n é v hangtestének zenei ereje,
értékrendje, hangulata is telíti a köz-
szóval kifejezett jelentést. A tulajdon-
név új színeket, elemeket, mozzanato-
kat villant fel, erősít meg, majd őriz.

A domesztikált állatok „értenek" a
névre, reagálnak annak hallatára, kom-
munikációs partnerként viselkednek. A
szarvasmarha például nevének hallatá-
ra elhagyja a „tilos"—t, és visszatér a
gazdája vagy pásztora által kívánt
helyre. Ennek ellenpólusa Maugli, aki
állatok közt élvén, azok normáját sajá-
tította el, és nem volt képes ember
módjára kommunikálni, mivel megha-
tározott életkorban nem sajátította el az
emberi nyelvet.

A domesztikált állati egyedek em-
berközelben elvesztik zsákmányszer-
ző, azaz önfenntartó és önvédő reflexe-
ik jelentős részét, és ennek helyére az
emberhez való alkalmazkodás lép. Az
új közegben csak új tulajdonságok ki-
alakításával válik életképessé, az em-
ber társává, segítőjévé.

2.1. Az ÉKSZ néhány
tanulsága

A szótár szóanyagának jelentős ré-
sze állatok megnevezésével emberi jel-
lemvonásokat fejez ki. Az emberi ma-
gatartás ö s s z e g z ő megfogalmazá-
sára is akad példa bőven. Olykor pedig
az ember külső megjelenését ábrázol-
juk ilyen nyelvi eszközzel. Ennek kö-
vetkeztében nemcsak azok ismerik az
állatok megnevezését, akiknek az állat-
fajhoz van valamilyen közük, hanem
azok is, akik például csak a denevér-
szabású ruháról tudnak. (ÉKSZ 1.224.)
Hasonló nyelvhasználati sajátság jele-
nik meg a delfinezés (i.h. 22.) vagy a
bájgunár (83.) szavakban is.

Az értelmező szótár két kötetében
csaknem 90 olyan állatot jelölő megne-
vezés van, amelyet a fent említett mó-
don használunk. (Ennél persze valójá-
ban jóval több, mert az egyszerű sza-
vakból további jel- és szókapcsolatok
is keletkeznek.)

Ez a szám nem foglalja magába a
szóban forgó szavak származékait: ál-

lati, állatias, elállatiasít, elállatiasodik
stb.

Az összegyűjtött megnevezések
megoszlása a következő:

e m l ő s ö k
m a d a r a k
ízeltlábúak, kétéltűek
h a l a k
e g y é b

44
24
12
4
5

89

Az állatok egy részének megneve-
zésére szolgáló szavak sajátos haszná-
lata befolyásolja nyelvünk arculatát,
szemléletét, leírja a magyar ember álla-
ti környezetének fontosabb összetevő-
it, megtestesíti a nyelvet beszélők állat-
világra vonatkozó tapasztalatait, ter-
mészetét.

A g ó l y a például a magyar ember
kedves madara, fészke becses jel. A 1 ó
ugyancsak olyan állat, amelyre gazdája
csakugyan büszke volt. A „Szép asz-
szonynak, jónak, jó járású lónak kár
megöregedni..." szöveg is bizonyítja,
hogy a ló szépsége az emberi szépség-
gel azonos értékű. Nem csoda hát,
hogy a lovak jelentős része is emberne-
vet kapott.

A valamely állatfajt megnevező
szavak átvitt értelemben nem ritkán
negatív töltésűek. Az állat, a barom, a
birka, a ló, az ökör egyetlen elítélendő
emberi magatartás megnevezésére, ki-
fejezésére szolgálnak. Vannak persze
kevésbé negatív hangulatúak is: cine-
ge, csacsi, csirke stb., sőt akad kifeje-
zetten kellemes hangulatot árasztó ala-
kulat is: galamb, gerle, hattyú, bogár-
ka, cica stb.

2.2. Frazeológiánk
állatvilága

Nemcsak nyelvünk értelmező szó-
tára, hanem a mindmáig legjelentősebb
és legteljesebb frazeológiai gyűjtemé-
nyünk is igen tanulságos adatokkal
szolgál (O. Nagy Gábor: Magyar szó-
lások és közmondások. 3. kiadás. Bp.
1982. Gondolat). Benne 201 állat meg-
nevezése szerepel vezérszóként, és eb-
ből k e t t ő (ló, eb) egyenként több
mint s z á z frazeológiai egység alko-
tóeleme (195, 143). Az első t í z
további n y o l c állata a következő:

madár
nyúl
szamár

41
39
36

macska
ökör
disznó
farkas
tyúk

86
62
59
50
42

Ezt is a nyelvben testet öltő való-
ságlátás - szemlélet lenyomataként ér-
telmezhetjük. Valójában pedig
még t ö b b frazeológiai egység vezér-
szavaként szerepel nyelvünkben álla-
tok megnevezése, hiszen a gyűjtemény
anyaga mellett még számos állandósult
szókapcsolati egység él a magyarul
beszélők nyelvében.

2.3. Címerek, zászlók

A világ 170 államából hatvannégy
sem a címerében, sem a zászlaján nem
tüntet fel állatjelképet (37,3%), a többi
igen. Kilenc esetben mind a címer,
mind a zászló tartalmaz ilyen jelképet.
Ezek között három esetben megjelenik
az ember is. További hat nemzet csak a
címeren ábrázol embert, két nemzet
címerében pedig az ember és az állat
egyaránt felbukkan.

Az állat a különböző nációk számá-
ra az önmegjelenítés eszköze lehet, az
állat és az ember kombinációja ezt a
jelenséget igazán hangsúlyossá teheti.
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